
  
 

 
 

การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมาย โดยใชทฤษฏีของธอรนไดค 

ในรายวิชาการตอบโตตอบจดหมายธุรกิจ  
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งานวิจัยนี้ เปนการพัฒนาทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา 2562 



  
 

บทคัดยอ 

 

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมาย โดยใชทฤษฏีของธอรนไดคในรายวิชาการ

ตอบโตตอบจดหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย  นางวีณา  พวงเพ็ง 

สาขาวิชา ภาษาตางประเทศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา 2562 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) .เพื่อศึกษาคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน โดย

ใชแบบฝกเขียน ของทักษะการเขียนจดหมายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  2) .เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลัง

เรียน โดยใชแบบฝกเขียน ของทักษะการเขียนจดหมายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษา

ระดับประกาศวิชาชีพชั้นปที่  3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย                  

พณิชยการ จํานวน 49 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบฝกเขียนจดหมาย 2) แบบทดสอบ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test แบบ Dependent 

  ผลการวิจัย พบวา 

จากการใชแบบฝกเขียนของการเขียนจดหมาย มีคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน เทากับ 8.29 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.69 คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน เทากับ 12.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 3.39  และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน มีคา t-test 

เทากับ -14.880 และคา  Sig. เทากับ .000 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนน

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา จากการใชแบบฝกเขียนสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 

 

 

 



  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมาย โดยใชทฤษฏีของธอรนไดคในรายวิชา

การตอบโตตอบจดหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา ที่กรุณาเผยแพรขอมูลตาง ๆ และเปน

ประโยชนอยางยิ่ง ทําใหการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลงไดดวยดี สวนหน่ึงเน่ืองจากทางวิทยาลัย โดยทาน

ผูอํานวยการไดกรุณาชวยเหลือมอบทุนวิจัย   ตลอดจนความชวยเหลือ  เอ้ืออํานวยความสะดวก  

และใหความอนุเคราะหตอการดําเนินงานคร้ังน้ีเปนอยางดียิ่ง  ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  

ณ โอกาสน้ี 

คุณคาประโยชนและความดีที่ไดรับจากงานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดาและผูมี

อุปการคุณทุกทาน ที่คอยเปนกําลังใจ อบรม สั่งสอน ใหความชวยเหลือใหผูวิจัยไดมีความมานะ

พยายาม มีความอดทนจนประสบความสําเร็จในการศึกษาผูวิจัยสํานึกในความกรุณาและซาบซึ้งใจ

ในทุกทานดวยความจริงใจขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ีดวย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 การเรียนภาษาอังกฤษน้ันมุงใหนักเรียนไดใชทักษะทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการ

เขียน ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักเรียนจะตองมีพื้นฐานความรูทางดานกระบวนดังกลาว ถาหากวานักเรียน

ขาดทักษะกระบวนการดานใด ดานหน่ึงแลว ก็จะเปนปญหาที่สําคัญมากแกตัวผูเรียนและครูผูสอน เพราะจะ

ทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดีเทาที่ควร 

 การเขียนเปนทักษะหน่ึงที่มีความสําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเปนทักษะที่สามารถ

ประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียนไดเปนลําดับแรก โดยใชวิธีการฝกการเขียนคําศัพทพื้นฐานหรือ

คําศัพทเบื้องตนที่ผูเรียนใชในชีวิตประจําวัน หลังจากน้ันก็จะพัฒนา เพื่อตอยอดความรูความเขาใจในดาน

ทักษะการเขียน โดยการฝกใหผูเรียนเขียนเอกสารภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ เชน การเขียนประวัติสวนตัว

เปนภาษาอังกฤษ (Resume) การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ เชน การเขียนจดหมายสมัครงาน (Application 

Form) เปนตน 

 จากการที่ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นปที่ 3 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ พบวานักศึกษาบางคนยังขาดทักษะทางดานการเขียน ไมวาจะเปน

การเขียนประวัติสวนตัวเปนภาษาอังกฤษ (Resume)  และการเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ เชน การเขียน

จดหมายสมัครงาน  (Application Form) ซึ่งจดหมายประเภทน้ีเปนจดหมายที่มีความสําคัญและเปน

ประโยชนกับนักศึกษาในอนาคต ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นควรที่จะนํานักศึกษาที่ยังขาดทักษะน้ีมาทําการวิจัย 

เพื่อใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

 จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมาย 

โดยใชทฤษฏีของธอรนไดคในรายวิชาการตอบโตตอบจดหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ

ทักษะการเขียนจดหมาย โดยใชทฤษฏีของธอรนไดค ในรายวิชาการตอบโตตอบจดหมายธุรกิจ                    

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการกอนเรียนและ

หลังเรียน และนําแบบฝกเขียนน้ีไปใชกับนักศึกษาในรุนตอไปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนจดหมาย โดยใชทฤษฏีของธอรนไดค ในรายวิชาการตอบโตตอบ

จดหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

กอนเรียนและหลังเรียน  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 49  คน 

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 49  คน 

 พื้นที่ในการวิจัย คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

 ตัวแปรในการวิจัย คือ  

1. ตัวแปรอิสระ คือ ทฤษฏีของธอรนไดค 

2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการเขียนจดหมาย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ทักษะการเขียนจดหมาย หมายถึง ความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ 

ประกอบดวยขอความ 4 สวนใหญ คือ 1.ยอหนาแรก คือ เกร่ินนํา วาทราบขาวการรับสมัครงานจากแหลงใด 

และสนใจจะสมัครงานในตําแหนงใด 2.ยอหนาที่ 2-3 กลาวถึงประวัติสวนตัว 3.ยอหนาที่ 4 อางอิงบุคคลที่

รับรองและรูจัก 4.ยอหนาสุดทาย กลาวทิ้งทายวาพรอมที่ไดรับการสัมภาษณ และพรอมที่จะทํางาน 

  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.ไดทราบถึงคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน โดยใชแบบฝกเขียน ของทักษะการเขียน

จดหมายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 2.ไดเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน โดยใชแบบฝกเขียน ของทักษะการเขียน

จดหมายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 3.นําแบบฝกเขียนไปใชกับนักศึกษาในรุนตอไปในการจัดการเรียนการสอน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฏีของธอรนไดค                                                                                                                                                  ทักษะการเขียนจดหมาย 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

วิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมาย โดยใชทฤษฎีของธอรนไดค ในรายวิชา              

การตอบโตตอบจดหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ เอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดยแบงเน้ือหาเปนหัวขอดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 

1.2   ความหมายของการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 

1.2   ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

2.    หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 

2.1  หลักสูตรวิชา  การตอบโตตอบจดหมายธุรกิจ  

3. แนวคิดและทฤษฎีของธอรนไดค 

4.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1    ความหมายของสัมฤทธิ์การเรียน 

4.2    ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4.3    หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียฯ 

 4.4    ประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

4.5    จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ 

5.    งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 

1. ความหมายของการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา 

เกย  (Gay. 1976: 8) กลาววาการวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑสําหรับใชในโรงเรียนซึ่งผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ ที่ใชฝกอบรม วัสดุที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อการสอน 

และระบบการจัดการ การวิจับและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะของ

บุคคลและระยะเวลาผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนา จะเปนไปตามตองการ และขึ้นอยูกับ

รายละเอียดที่ตองการ 
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ผลผลิตทางการศึกษา ไดแก อึปกรณที่ใชในการสอน สื่อการสอน สื่อการเรียนรู 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อการสอนประเภทตาง ๆ และการจัดระบบ การวิจัยและพัฒนาจะตอง

ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ เชน วัตถุประสงค บุคลากร และเวลาในการทําใหสมบูรณ ผลของ

การพัฒนาจะทําใหไดมาเพื่อตอบสนองตอความตองการและรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง และจะ

สมบูรณแบบ เมื่อผลผลิตถูกนําไปทดลองภาคสนามและหาประสิทธิภาพใหอยูในระดับมาตรฐาน 

บอรกและกอลล (Borg & Gall. 1986: 782) ไดใหความหมายการวิจัยและพัฒนา คือ 

กระบวนการที่นํามาพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑทางการศึกษา คําวาผลิตภัณฑ

ในที่น้ีไมไดหมายความเพียงแตสิ่งที่อยูในหนังสือ ในภาพยนตรประกอบการสอนและคอมพิวเตอร

เทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการ เชน ระเบียบวิธีในการสอน โปรแกรมการสอน เชน 

โปรแกรมการศึกษาเร่ืองยาหรือโปรแกรมการพัฒนาคนทํางาน จุดเนนของโครงการวิจัยและพัฒนา

ในปจจุบันปรากฏในฐานของโครงการพัฒนา โปรแกรมน้ีเปนระบบการเรียนที่สลับซับซอนที่รวม

เอาการพัฒนาทางวัตถุและ การอบรมบุคลากรเพื่อใหสามารถทํางานไดในบริบทเฉพาะ 

      ทิศนา แขมณี (2540: 5) กลาววา การวิจัยและพัฒนา (research and development) คือ 

การวิจัยที่มุงเอาความรูจากการวิจัยบริสุทธิ์ไปวิจัยตอ โดยพัฒนาเปนเทคนิคหรือวิธีการที่สามารถ

นําไปใชแกปญหาและทดลองใชจนเปนผลที่นาพอใจ แลวจึงนําไปเผยแพรใชในวงกวางเพื่อพัฒนา

งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      ไพฑูรย ลินลารัตน และสําลี ทองทิว (2534: 22) กลาววา การวิจัยและพัฒนา เปนการ

วิจัยประยุกตเปนขั้นที่กระทําตอจากการวิจัยบริสุทธิ์ เปน การนําความรูจากการวิจับบริสุทธิ์ไปวิจัย

ตอ และพัฒนาเปนเทคนิค หรือวิธีการที่สามารถนําไปใชแกปญหาอยางไดผล 

      นิโลบล น่ิมกึ่งรัตน (2543 : 26) ไดกลาววา การวิจัยและพัฒนา ( Research and 

Development) การวิจัยและพัฒนาเปนกระบวนการที่ใชการพัฒนาและประเมินผล ขั้นตอนสวน

ใหญจะเนนหนักไปทางการประเมิลผลและผลผลิต จุดมุงหมายในการวิจัยและพัฒนาจะแตกตาง

จากการวิจัยทั่วไป คือ วิจัยทั่วไป คือ วิจัยทั่วไปน้ันมุงแสวงหาความรูใหม ๆ แตการวิจัยและพัฒนา

น้ันมุงเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพน่ิงขึ้น 

      รุงโรจน แกวอุไร (2549 : ออนไลน) กลาววา การวิจัยและพัฒนา เปนการวิจัยที่ตองการ

คนควาและพัฒนา ทําการทดสอบในสภาพจริง ทําการประเมิน และดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ

หลาย ๆ รอบจนไดผลการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 

      สรุปไดวา การวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่ตองดําเนินการคนควา พัฒนา

ทดลอง และประเมินผล เพื่อปรับปรุงใหผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด สามารถนําไปใชในการแกปญหาทางการศึกษาอยางไดผล 
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2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หรือวัฏจักรอารแอนดดี (R & D 

Cycle) เปนการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนา ทดสอบในสถานการณจริง การ

ปรับปรุงขอบกพรองระหวางการทดสอบเพื่อความถูกตองของโปรแกรมการวิจัยและพัฒนา วัฏจักร

หรือขั้นตอนเหลาน้ีจะตองทําซ้ํา ๆ จนกวาการทดสอบจะชี้วาผลิตภัณฑเปนไปตามจุดมุงหมาย 

จุดมุงหมายของการวิจัยทางการศึกษาจะไมตองการพัฒนาผลิตภัณฑ แตตองการคนพบ

ความรูใหม ๆ เกี่ยวพื้นฐาน ดวยการวิจัยพื้นฐาน หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ ดวยการวิจัยประยุกต แต

การวิจัยประยุกตหลายโครงการที่เกี่ยวของกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน โครงวิจัย

ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนอาน นักวิจัยตองพัฒนาการเรียนสอนขึ้นมา แม

สื่อจะถูกสรางขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับแตละวิธีที่ตองการวิจัย แตอาจไมไดจริงในระบบการศึกษาใน

ทํานองเดียวกันก็มีผลิตภัณฑที่ไดจากการวิจัยประยุกตจํานวนไมมากที่สามารถนําไปใชไดจริงใน

โรงเรียนเชนกัน 

 วิธีจะเชื่อมชองวางระหวางการวิจัยและแนวปฏิบัติจริงในการศึกษาก็คือ การวิจัยและ

พัฒนาทางการศึกษา เพราะนอกจากจะมีจุดมุงหมายในการคนควาความรูใหม ๆ แลวยังหาแนวทาง

ที่จะทําใหความรูที่จะไดน้ันสามารถนําไปใชไดจริงในระบบการศึกษาอีกดวย การวิจัยและพัฒนา

ทางการศึกษาจึงไมมีจุดมุงหมายในการเขามาแทนที่การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต แตทั้งการ

วิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต และการวิจัยพัฒนาตางนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดวยกัน

ทั้งสิ้น 

 นอกจากน้ี การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษายังเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการสอน ซึ่งเปน

พื้นฐานการใชวัสดุและอุปกรณทางโสตทัศน เพื่อใชในการออกแบบระบบการเรียนรู โดยใชความรู

วางแผน เพื่อทําโครงงานวิจัยและพัฒนา ควรจะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอน เพื่อกําหนด

วิธีการและรูปแบบของโครงงาน  กําหนดความจําเปนเปนการวิเคราะหระบบ วิเคราะหหนาที่ และ

วิเคราะหทักษะเพื่อกําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการ ตลอดจนรูปแบบการ

ประเมินผลและการปรับปรุงเทคโนโลยีเหลาน้ัน 

  

2. หลักสูตรที่เก่ียวของ 

หลักสูตรวิชา  การตอบโตตอบจดหมายธุรกิจ  (รหัสวิชา 2000-1209) 

คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตางๆ การใชรูปแบบและโครงสรางภาษา             

การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรับและการตอบปฏิเสธ จดหมาย
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สั่งซื้อ และตอบการสั่งซื้อการสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต การสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต การกรอกใบสั่งซื้อ 

วิธีการชําระเงิน จดหมายเชิญในโอกาสตางๆการแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ 

การใชพจนานุกรม และ online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคน และฝกฝน           

การอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจดวยตนเอง 

 จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหอานและเขียนโตตอบจดหมายทางธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ 

2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการอานภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและ

การศึกษาตอคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 

 1. อานเอกสารทางธุรกิจ จดหมายประเภทตางๆในการปฏิบัติงานธุรกิจ 

 2. เขียนโตตอบจดหมายประเภทตางๆในงานธุรกิจ 

 3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสตางๆ การแสดงความยินดี 

 4. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ 

 5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจพรอม 

แสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 

สมรรถนะรายวิชา 

เมื่อผูเรียนเรียนจบหลักสูตรในรายวิชาภาษาอังกฤษสถานประกอบการ น้ีแลว ผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดังน้ีได 

1. อานเอกสารทางธุรกิจ จดหมายประเภทตางๆในการปฏิบัติงานธุรกิจ 

2. เขียนโตตอบจดหมายประเภทตางๆในงานธุรกิจ 

3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสตางๆ การแสดงความยินดี 

4. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ 

5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจพรอม

แสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีของธอรนไดค 

ธอรนไดค (Thorndike) ซึ่งไดกลาววาการเรียนรูคือ การที่ผู เรียนสามารถสราง

ความสัมพันธเชื่อมโยง  (Bond)ระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง ละไดรับความพึงพอใจจะทําให

เกิดการเรียนรูขึ้น ธอรนไดคได ทําการทดลองพบวา  การเรียนรูของอินทรียที่ดอยความสามารถเกิด

จากการลองผิดลองถูก (Trial and Error )  ซึ่งตอมาเขานิยมเรียกวา  การเรียนรูแบบเชื่อมโยงการ
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ทดลองของธอรนไดคที่รูจักกันดีที่สุด คือ การเอาแมวหิวใสในกรงขางนอกกรงมีอาหารทิ้งไวให

แมวเห็นในกรงมีเชือกซึ่งปลายขางหน่ึงผูกกับบานประตูไว สวนปลายอีกขางหน่ึงเมื่อถูกดึงจะทํา

ใหประตูเปด ธอรนไดค ไดสังเกตเห็นวา ในระยะแรก ๆ แมวจะว่ิงไปว่ิงมาขวนโนนกัดน่ีเผอิญไป

ถูกเชือกทําใหประตูเปดแมวออกไปกินอาหารได เมื่อจับแมวใสกรงคร้ังตอไปแมวจะดึงเชือกไดเร็ว

ขึ้น  จนกระทั่งในที่สุดแมวสามารถดึงเชือกไดในทันที 

          ธอรนไดค  สรุปวา   การลองผิดลองถูกจะนําไปสูการเชื่อมโยงระหวางสิ่ ง เราและ                        

การตอบสนองและการเรียนรูก็คือการที่มีการเชื่อมโยง (Connection) ระหวางสิ่งเรา (Stimuli) และ

การตอบสนอง ( Responses )  การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก มีใจความที่สําคัญวา  เมื่ออินทรีย

กระทบสิ่งเราอินทรียจะลองใชวิธีตอบสนองตอสิ่งเราหลาย ๆ วิธี จนพบกับวิธีที่เหมาะสมและ

ถูกตองกับเหตุการณและสถานการณ เมื่อไดรับการตอบสนองที่ถูกตองก็จะนําไปตอเน่ืองเขากับสิ่ง

เราน้ัน ๆ มีผลใหเกิดการเรียนรูขึ้นโดยมีหลักเกณฑและลําดับขั้นที่จนนําไปสูการเรียนรูแบบน้ี คือ 

1. มีสถานการณที่เปนปญหาเปนสิ่งเราใหอินทรียแสดงการตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมออกมา 

2. อินทรียจะแสดงอาการตอบสนองหลาย ๆ อยางเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น 

3. ปฏิกิริยาตอบสนองที่ไมทําใหเกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้งไป 

4. เมื่อปฏิกิริยาตอบสนองที่ไมทําใหเกิดความพอใจถูกตัดทิ้งไปจนเหลือปฏิกิริยาที่ทําให

เกิดความพอใจ อินทรียจะถือเอากิริยาตอบสนองที่ถูกตองและจะแสดงตอบสนองตอสิ่งเรา 

(Interaction) น้ันมากระทบอีก 

 

ลักษณะสําคัญของทฤษฎีสัมพันธเชื่องโยงของธอรนไดด มีดังน้ี 

          1) ลักษณะการเรียนรูแบบลองผิดลองถูก (Trial and Eror) 

          2) กฎการเรียนรูของธอรนไดด 

         

ธอรนไดด ไดเห็นกฎการเรียนรูที่สําคัญ 3 กฎดวยกันคือ กฎแหงความพรอม (Low of 

Readiness) กฎแหงการฝกหัด (Low of Exercise) และกฎแหงพอใจ (Low of Effect) 
 

1. กฎแหงความพรอม กฎขอน้ีมีใจความสรุปวา 

          - เมื่อบุคคลพรอมที่จะทําแลวไดทํา เขายอมเกิดความพอใจ 

          - เมื่อบุคคลพรอมที่จะทําแลวไมไดทํา เขายอมเกิดความไมพอใจ 

          - เมื่อบุคคลไมพรอมที่จะทําแตเขาตองทํา เขายอมเกิดความไมพอใจ 
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2. กฎแหงการฝกหัด แบงเปน 2 กฎยอย คือ 

          - กฎแหงการไดใช (Law of Use) มีใจความวาพันธะหรือตัวเชื่อมระหวางสิ่งเราและ                   

การตอบสนองจะเขมแข็งขึ้นเมื่อไดทําบอย ๆ 

          - กฎแหงการไมไดใช (Law of Disuse) มีใจความวาพันธะหรือตัวเชื่อมระหวางสิ่งเรา และ

การตอบสนองจะออนกําลังลง เมื่อไมไดกระทําอยางตอเน่ืองมีการขาดตอนหรือ ไมไดทําบอย ๆ 
 

3. กฎแหงความพอใจ 

          กฎขอน้ีนับวาเปนกฎที่สําคัญและไดรับความสนใจจากธอรนไดดมากที่สุด กฎน้ีมีใจความวา 

พันธะหรือตัวเชื่อมระหวางสิ่งเราและการตอบสนองจะเขมแข็งหรือออนกําลัง ยอมขึ้นอยูกับผล

ตอเน่ืองหลังจากที่ไดตอบสนองไปแลวรางวัล จะมีผลใหพันธะสิ่งเราและการตอบสนองเขมแข็ง

ข้ึน สวนการทําโทษน้ันจะไมมีผลใด ๆ ตอความเขมแข็งหรือการออนกําลังของพันธะระหวางสิ่ง

เราและการตอบสนอง 

นอกจากกฎการเรียนรูที่สําคัญ ๆ ทั้ง 3 กฎน้ีแลว ธอรนไดดยังไดต้ังกฎการเรียนรูยอย            

อีก 5 กฎ คือ 

          1. การตอบสนองมากรูป (Law of multiple response) 

          2. การต้ังจุดมุงหมาย (Law of Set or Attitude) 

          3. การเลือกการตอบสนอง (Law of Partial Activity) 

          4. การนําความรูเดิมไปใชแกปญหาใหม (Law of Assimilation or Analogy) 

          5. การยายความสัมพันธ (Law of Set or Associative Shifting) 

 

การถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) 

จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อการเรียนรูหรือกิจกรรมในสถานการณหน่ึงสงผลตอการ เรียนรูหรือ

กิจกรรมในอีกสถานการณหน่ึง การสงผลน้ันอาจจะอยูในรูปของการสนับสนุนหรือสงเสริมให

สามารถเรียนไดดี ขึ้น (การถายโอนทางบวก) หรืออาจเปนการขัดขวางทําใหเรียนรูหรือประกอบ

กิจกรรมอีกอยางหน่ึงไดยาก หรือชาลง (การถายโอนทางลบ) ก็ได การถายโอนการเรียนรูนับวาเปน

พื้นฐานของการเรียนการสอน 

การประยุกตใชในดานการเรียนการสอน 

            1. ในการเรียนการสอนครูตองใหความสําคัญ และความเขาใจในความแตกตางของผูเรียน 

ทั้งแตกตางทางดานอารมณ ดานความชอบ ความสนใจ การตอบสนองไดไมเทากัน ตองสราง
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ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาที่เรียนใหกับผูเรียน เชน ชี้ใหเห็นประโยชน หาบุคคลตัวอยางที่

ประสบความสําเร็จ เปนตน 

            2. การวางเงื่อนไข ครูควรมีการวางเงื่อนไขในการเรียน เชน หากผูเรียนสอบหรือทําผลงาน

ไดสําเร็จจะใหทํากิจกรรมนันทนาการเพื่อคลายความเครียด เปนตน และควรใชการวางเงื่อนไขที่

แตกตางกันไมใชใชเพียงเงื่อนไขเดียว อาจจะเปนการใหผูเรียนทํากิจกรรมสนุกๆ การเลนเกม            

การพาไปทัศนศึกษา การใหดูวิดีโอ 

            3. ในการสอน ควรมีการใชการเสริมแรงทางบวกแกผูเรียน เชน การใหคะแนน การใหของ

รางวัลการกลาวคําชมเชย เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค และควรสังเกตวา

การเสริมแรง แบบใดที่ผูเรียนชอบสงผลตอการตอบสนองพฤติกรรมที่ดี ควรมีการใชการเสริมแรง

ที่หลากหลาย 

            4. ครูผูสอนไมควรใชการลงโทษที่รุนแรงเกินไป เพราะนอกจากจะไมเกิดการเรียนรูแลวยัง

ทําใหผูเรียนผูเรียนเกิดความอคติอีกดวย ควรใชวิธีการงดการเสริมแรงเมื่อผูเรียนมีพฤติกรรมไมพึง

ประสงค 

            5. กอนดําเนินการสอนครูตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียนทั้งดานรางกาย ดานอารมณ 

ดานอุปกรณการเรียน และครูผูสอนตองสรางความพรอมทางความรูใหกับผูเรียนดวย คือการ

อธิบายของความรูเดิมเพื่อใหผูเรียนเกิดการจําไดถึงเน้ือหากอนหนาที่เคยศึกษาใหสามารถเชื่อมโยง

ความรูได 

           6. ครูผูสอนควรมีการกระตุนใหผู เรียนเกิดการฝกหัด คือ การใหการบาน การใหทํา

แบบฝกหัดบอยๆ แตควรแบบฝกหัดที่เปนเร่ืองเดียวกันแตมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อไมใหผูเรียน

เกิดความเบื่อหนาย 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( Leaning achievement ) เปนผลที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการจัด

การศึกษา นักศึกษาไดใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเน่ืองจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเปนดัชนีประการหน่ึงที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ กูด ( Good 1973: 17, อางถึงใน 

ทรัญญา นามแกว 2538 : 49 ) กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวา หมายถึงความรูหรือ

ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูที่ไดเรียนมาแลวที่ไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซึ่งอาจพิจารณาจาก 

คะแนนสอบที่กําหนด ใหคะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง ซึ่งสอดคลองกับ 
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ไพศาล หวังพานิช (2536 : 89 ) ที่ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ  จึงเปนการตรวจสอบระดับ

ความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตาง ๆ

เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ  เปนตน  จากความหมายขางตนสรุปไดวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณการเรียนรู ในเน้ือหา

สาระที่ เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใดมีความสามารถชนิดใด  โดยสามารถวัดไดจาก

แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง  เพื่อบอกถึงคุณภาพ

การศึกษา 

สุรชัย ขวัญเมือง ( 2522 : 232 ) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การ

ตรวจสอบดูวาผูเรียนไดบรรลุถึงจุดมุงหมายทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดไวแลวเพียงใด

ทั้งน้ี ยกเวนในทางดานอารมณ สังคมและการปรับตัว นอกจากน้ีแลวยังหมายรวมไปถึงการ

ประเมินผลความสําเร็จตาง ๆ ทั้งที่เปนการวัดโดยใชแบบทดสอบ แบบใหปฏิบัติการ และแบบที่ไม

ใชแบบทดสอบดวย 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และ เอนกกุล กรีแสง (2522 : 22 ) ใหความหมายการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวา เปนกระบวนการวัดปริมาณของผลการศึกษาเลาเรียนวาเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด

คํานึงถึงเฉพาะการทดสอบเทาน้ัน 

ไพศาล หวังพานิช ( 2526 : 89 ) กลาวไววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ หวียถามสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนแลว

เทาใด 

สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง กระบวนการวัดผลการศึกษาเลาเรียน

วา ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใดหลังจากเรียนในเร่ืองน้ัน ๆ 

2.   ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว  

ดังน้ี 

สุรชัย ขวัญเมือง (2527 : 233 ) ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะและสมรรถภาพสมองตาง ๆ ที่เด็กไดรับจากประสบการณ 
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ทั้งปวงจากทางโรงเรียนและจากทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัดและทางบุคคล สังคม

ไดแก ยารมณและการปรับตัว เปนตน 

ภัทรา นิคมานนท ( 2534 : 23 ) ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการที่เด็กได

เรียนรูมาในอดีต วารับรูไดมากนอยเพียงใด โดยทั่วไปแลวมักใชหลังจากทํากิจกรรมเรียบรอยแลว

เพื่อประเมินการเรียนการสอนวาไดผลเพียงใด 

ลวน สายยศ และยังคณา สายยศ ( 2538 : 218 ) และพวงรัตน ทวีรัตน ( 2543 : 96 ) ได

กลาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทํานองเดียวกันวา หมายถึง แบบทดสอบที่วัด

ความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ

กับใหนักเรียนปฏิบัติจริง  จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กลาว

มาแลวสรุปไดวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู

ความสามารถทางการเรียนดานเน้ือหา ดานวิชาการและทักษะตาง ๆ ของวิชาตาง ๆ 

3.  หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เยาวดี วิบูลยศรี ( 25 28 : 82 )

และรัญญาวิศาลาภรณ ( 2522 : 11) กลาวถึงหลักเกณฑไวสอดคลองกัน ดังน้ี 

1. เน้ือหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบน้ัน จะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถวัด

ผลสัมฤทธิ์ได 

 2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชแบบทดสอบวัดน้ัน ถานําไปเปรียบเทียบกันจะตองให

ทุกคนมีโอกาสเรียนรูในสิ่งตาง ๆ เหลาน้ันไดครอบคลุมและเทาเทียมกัน 

 3.  วัดใหตรงกับจุดประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจะวัด

ตามวัตถุประสงคทุกอยางของการสอน และจะตองมั่นใจวาไดวัดสิ่งที่ตองการจะวัดได 

 4.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนการ

เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาไปสูวัตถุประสงคที่วางไว ดังน้ัน ครูควรจะทราบวากอนเรียน

นักเรียนมีความรูความสามารถอยางไร เมื่อเรียนเสร็จแลวมีความรูแตกตางจากเดิมหรือไม โดยการ

ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน 

 5.  การวัดผลเปนการวัดผลทางออม เปนการยากที่จะใชขอสอบแบบเขียนตอบวัด

พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได สิ่งที่วัดได คือ การตอบสนองตอขอสอบ ดังน้ัน การเปลี่ยน

วัตถุประสงคใหเปนพฤติกรรมที่จะสอบ จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง | 
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 6.  การวัดการเรียนรู เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอยางที่สอนไดภายในเวลาจํากัดสิ่งที่วัด

ไดเปนเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทาน้ัน ดังน้ัน ตองมั่นใจวาสิ่งที่วัดน้ันเปนตัวแทน

แทจริงได 

 7.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเคร่ืองชวยพัฒนาการสอนของตรู และเปน

เคร่ืองชวยในการเรียนของเด็ก 

 8.  ในการศึกษาที่สมบูรณน้ัน สิ่งสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแตเพียงอยางเดียวการ

ทบทวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง 

 9.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเนนในการวัดความสามารถในการใชความรูให

เปนประโยชน หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหมๆ 

 10. ควรใชคําถามใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและวัตถุประสงคที่วัด 

 11. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตาง ๆ เชน ความยากงายพอเหมาะมี

เวลาพอสําหรับนักเรียนในการทําขอเสอบ 

 12. หากเปนแบบตัวเลือกควรมีตัวเลือก 4-5 ขอสอบแบบเลือกตอบน้ี ถาเขียนตัวเลือก

เพียง 2 ตัว ก็กลายเปนขอสอบแบบถูก-ผิด และเพื่อปองกันไมใหเดาไดงายๆ จึงควรมีตัวเลือกมาก ๆ 

ตัว ที่นิยมใชหากสอบระดับประถมศึกษาปที่ 1-2 ควรใช 3 ตัวเลือก ระดับประถมศึกษาปที่ 3-6 ควร

ใช 4 ตัวเลือก และต้ังแตมัธยมศึกษาขึ้นไปควรใช 5 ตัวเลือก 

 13. อยาแนะคําตอบ ซึ่งการแนะคําตอบมีหลายกรณี ดังน้ี 

  -  คําถามขอหลังๆ แนะคําตอบขอแรกๆ 

  -  ถามเร่ืองที่ผูเรียนคลองปากอยูแลว โดยเฉพาะตาถามประเภทคําพังเพย สุภาษิต 

คติพจนหรือตาเตือนใจ 

  - ใชขอความของคาตอบถูกชากับคําถามหรือเกี่ยวของกันอยางเห็นไดชัดเพราะ

นักเรียนที่ไมมีความรูก็อาจจะเดาไดถูก 

  - ขอความของตัวถูกบางสวนเปนสวนหน่ึงของทุกตัวเลือก 

  - เขียนตัวถูกหรือตัวลวงถูกหรือผิดเตนชัดเกินไปหรือคําตอบไมกระจาย 

 จากที่กลาวขางตน สรุปไดวา  ในการสรางแบบทดสอนใหมีคุณภาพ วิธีการสราง

แบบทดสอบที่เปนคําถาม เพื่อวัดเน้ือหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลวตองต้ังคําถามที่สามารถวัด

พฤติกรรมการเรียนการสอนไดอยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

4.   ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักการศึกษาหลายทานไดแบงชนิดของแบบทดสอบ ไวดังน้ี 

 ชวาล แพรัตกุล ( 2516 : 112 - 115 ) แบงแบบทดสอบออกเปน 2 ชนิด ใหญ ๆ คือ  
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1. แบบทดสอบที่ผูสอนสรางขึ้นเอง ( teacher – made test ) เปนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ในวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษา เปนตน โดยแบงไดเปน 2 แบบคือ แบบให

ตอบเสรีและแบบจํากัดคําตอบ ซึ่งคุณประโยชนของแบบทดสอบชนิดน้ีอยูที่สามารถพลิกแพลงให

เหมาะกับสภาพและเหตุการณได 

 2.   แบบทดสอบมาตรฐาน ( standardized test ) แบบทดสอบมาตรฐานเปนตัวอยางของ

การกระทําหรือความรูของบุคคลแตละคนของกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่งรับมาภายใตสภาพการณที่

กําหนด  การใหคะแนนเปนไปตามกฎเกณฑและการตีความหมายก็เปนไปตามตารางเกณฑปกติ

แบบทดสอบมาตรฐานผูสอนใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายหอง

ไดอยางมั่นใจและประหยัดถูกตองตามหลักวิชามากกวาการวัดดวยวิธีอ่ืน ๆ ใชสําหรับวัดพิสัย

ความรูของผูเรียนของแตละชั้นและแตละกลุมวามีระดับความรูทัดเทียมกัน หรือแตกตางกันเพื่อจะ

ไดปรับปรุงการสอนใหเหมาะสมกับสภาพการณน้ัน ๆ ได ใชสําหรับแยกประเภทผูเรียนออกเปน

กลุมยอย ๆ ตามความสามารถของเขา เพื่อจะไดเรียนอยางมีความสุข ใชในการวินิจฉัยสมรรถภาพ

วาแตละคนเกง - ออน ในวิชาใดบาง  มากนอยเพียงใดและเพราะสาเหตุใดใชสําหรับเปรียบเทียบ

ความงอกงามของผูเรียนแตละคนแตละทองวา มีพัฒนาการขึ้นจากเดิมในชวงระยะเวลาหน่ึง ๆ มาก

นอยเพียงใด ใชตรวจประสิทธิภาพของการเรียน ใชพยากรณความสําเร็จในการศึกษาวามีโอกาสจะ

ประสบความสําเร็จในทางใดระดับใด ใชในการแนะแนวโดยพิจารณาผลสอบจากแบบทดสอบ

มาตรฐานหลายฉบับวา เขามีสมรรถภาพทางสมองหรือหัวโนมเอียงหรือมีความถนัดในดานใด           

เพื่อจะไดแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมใชในการประเมินการศึกษา ใชในการวิจัยในฐานะที่เปน

แบบทดสอบมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการวัดสูงมาก การสํารวจคนควาและการวิจัยตาง ๆ จึง

ตองอาศัยแบบทดสอบชนิดน้ีเปนเคร่ืองมือสําคัญ) สําหรับการเก็บขอมูลในการทดลอง และ

เปรียบเทียบความสามารถ 

 อํานวย เลิศชยันตี 2533 : 88 - 91 )  แบงแบบทดสอบออกเปน 18 ชนิด ดังน้ี 

 1.  แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ( multiple choice แบบทดสอบชนิดน้ีมีลักษณะ

ประกอบดวยคําถาม 1 คําถาม มีตัวเลือก 4 - 5 ตัวเลือก ถาเปนระดับประถมศึกษาควรมี 4 ตัวเลือก

ระดับ ป. เทวรสรางใหมี 3 ตัวเลือก และควรมีรูปภาพประกอบมาก ๆ ระดับมัธยมศึกษาจึงควรใช               

5 ตัวเลือก 

  2.  แบบทดสอบถูก ผิด ( true - false ) แบบทดสอบชนิดน้ีจัดวา เปนแบบเลือกตอบอีก

อยางหน่ึง แตมีเพียงถูกหรือผิด หรือมีสองตัวเลือก 
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 3.  แบบทดสอบแบบจับคู ( matching ) ลักษณะของแบบทดสอบจัดวาเปนแบบเลือกตอบ

อีกชนิดหน่ึง แตมีตัวเลือกจํานวนคงที่และภายหลังการคัดเลือกตัวเลือกที่ถูกไปแลวจํานวนตัวเลือก

น้ีจะลดนอยลงไปเร่ือย ๆ 

 4.  แบบทดสอบใหเขียนตอบ ( free response ) แบบทดสอบชนิดน้ีมีหลายลักษณะ  เชน 

ใหเปนแบบเดิมคา หรือเติมขอความสั้น ๆ หรือใหเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็น 

 5.  แบบทดสอบความเร็วในการคิด ( speed test ) ลักษณะของแบบทดสอบความเร็วจะ

ประกอบดวยขอคําถามงาย ๆ แตมีขอคําเผามานวนมาก ๆ ใหเวลาในการทําขอสอบนอยมาก

คะแนนที่ไดจะเปนตัวเลข ที่ชี้ใหเห็นถึงความเร็วในการคิด การทําขอสอบ 

 6.  แบบทดสอบแบบไมจํากัดเวลา ( power test ) แบบทดสอบชนิดน้ีประกอบดวยขอ

คําถามที่คอนขางยาก ตองใชเวลาในการติดทําขอสอบเปนเวลานาน ดังน้ัน จะไมจํากัดเวลาในการ

ทําขอสอบ ใหผูสอบคิดจนกวาจะสําเร็จ 

 7.  แบบทดสอบที่วัดความสามารถขั้นสูงสุด ( maximum  performance )  แบบทดสอบ

ลักษณะน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อวัดความสามารถขั้นสูงสุดของผูสอน ผูสอนตองพยายามคิดทําขอสอบ

ใหไดคะแนนมากที่สุด คะแนนจะเปนตัวชี้ถึงความสามารถขั้นสูงสุด เชน การสอบวัดทางดาน

สติปญญา หรือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 8.  แบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะเฉพาะอยาง ( typical performance ) แบบทดสอบ

ลักษณะน้ี มีจุดหมายวัดความสามารถบางอยางบางประการ หรือคุณลักษณะที่ตองการวัดเพียงบาง 

ลักษณะเทาน้ัน เชน แบบทดสอบวัดความสนใจในวิชาชีพ หรือแบบวัดบุคลิกภาพ เปนตน 

 9.  แบบทดสอบแบบปรนัย ( objective tests ) แบบทดสอบแบบปรนัยเปนแบบทดสอบที่

ประกอบดวยคุณลักษณะสามประการ คือ 

  ก. คําถามที่ใชถาม เปนคําถามที่ชัดเจน ถามตรงจุด อานแลวรูวาถามอะไร 

  ข. เกณฑการตรวจใหคะแนน ไดกําหนดไวชัดเจน ใคร ๆ ตรวจก็ใหคะแนน

ตรงกันเทากัน 

  ค. การแปลผล ทุกคนที่แปลผลยอมแปลไดตรงกัน เชน ใครทาขอสอบได คือ คน

เกง ใครทําขอสอบไมได คือ คนเรียนออน 

 10.  แบบทดสอบแบบอัตนัย ( subjective ) แบบทดสอบแบบอัตนัย เนนที่คนแยกขอสอบ

เปนคนตรวจและใหคะแนน การใหคนตรวจก็ยอมมีขอยุงยากหลาย ๆ ประการเกี่ยวกับกิเลสใน

ตัวตน 

 11.  การทดสอบที่ใชการเขียน – ตอบ (paper - pencil test ) การทดสอบลักษณะน้ีอาจใช

เปนแบบลักษณะของแบบทดสอบในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ดังที่กลาวมา เรียกวา 
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แบบทดสอบที่เปนการทดสอบที่ใชเขียนตอบ 

 12.  การทดสอบที่ไมใชการเขียน ( performance ) การทดสอบลักษณะน้ีไมใชการเขียน

ตอบ แตเปนแบบสังเกตพฤติกรรมจากการกระทําโดยตรง เชน การทดสอบพลศึกษา การทดสอบ

ดานการปฏิบัติในวิชาชางประเภทตาง ๆ 

 13. การทดสอบที่ใชนักเรียนเปนกลุม ( group tests ) การทดสอบที่ใชลักษณะนักเรียน

ทดสอบเปนกลุม สวนมากมักใช power pencil test เพราะสามารถสอบนักเรียนไดพรอม ๆ กัน

ถึงแมนักเรียน จะมีจํานวนมาก 

 14.  แบบทดสอบที่ตองสอบคร้ังละ 1 คน ( individual tests ) การทดสอบที่สอบกับ

นักเรียนเพียง 1 คน มักเปนแบบการสอบเพื่อตรวจสอบขอบกพรองทางดานการเรียน หรือเปนการ

ชอบความพรอมทางดานการเรียน ความพรอมดานการฟง ความพรอมดานการอาน และโดยเฉพาะ

การสอบคานการปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งตองดูพฤติกรรม อากัปกิริยาของผูเขาสอบดวยการสอบเปน

กลุมทําใหไมสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยตรงได  

 15.  แบบทดสอบที่ใชภาษา ( language ) แบบทดสอบที่ใชภาษาเนนที่การใชภาษาเปน

การสื่อความหมาย เหมาะสําหรับนักเรียนที่สามารถอานหนังสือไดเร็ว แบบทดสอบที่ใชภาษาจึง

เหมาะสําหรับนักเรียนที่อานคลอง เชน ระดับชั้น ป.4 ป.5 ป. 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป 

 16.  แบบทดสอบที่ไมใชภาษา ( non - language ) แบบทดสอบชุดน้ีจะเหมาะกับ 

เด็กเล็ก ๆ และเหมาะกับเด็กที่ไมสามารถสื่อความหมายดวยการพูดหรือเขียนได 

 17.  แบบทดสอบที่ตองการเฉพาะกระบวนการคิดตอบ ( process )  แบบทดสอบ                

ลักษณะน้ี ผูสอบไมสนใจวาใครคิดไดหรือไม แตมีความสนใจที่ผูเขาสอบติดอยางไร 

 18.  แบบทดสอบแบบการสรางจินตภาพ ( projective ) ลักษณะแบบทดสอบการสราง

จินตภาพ เปนการเนนใหผูเขาสอบแสดงความรู ความติดตอสิ่งเราตาง ๆ  ที่ตนไดพบเห็น ผูเขาสอบ

จะแสดงอาการตอบสนองออกมาเปนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติตาง ๆ ตอสิ่งเราที่ปรากฏอยู                     

ตัวแบบทดสอบที่ใชเปนสิ่งเรา จะมีลักษณะไมชัดเจน เพราะตองการเปนตัวการที่จะใหผูสอบแสดง

พฤติกรรม ความรูสึกในตนตอบสนองออกมาเทาน้ันเมื่อไรที่ตัวแบบทดสอบมีความชัดเจน ไมถือ

วาเปนการสอบเพื่อวัดการสรางขึ้นจินตภาพ การสอบลักษณะน้ีจึงเหมาะกับบุคคลที่มีจิตไม

สมประกอบ คนเหลาน้ีเมียพบเห็นภาพสลัว ๆ ไมชัดเจน ก็จะระบายความรูสึกนึกคิดที่เปนปญหา

ออกมา ผูวัดผลกจะแปลพฤติกรรมที่แสดงออกมาน้ันใหเขารูวาเปนคนอยางไร มีปญหาหรือไมเห็น

ไดวาชนิดของแบบทดสอบมีหลายชนิดดวยกัน ไมวาจะเปนแบบทดสอบปรนัย อัตนัย  แบบ

เลือกตอบ แบบจํากัดเวลา ที่ผูสอนสรางขึ้นเอง หรือแบบทดสอบมาตรฐาน อยางไรก็ตาม การสราง
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แบบทดสอบชนิดตาง ๆ น้ัน ผูสรางจะตองสรางใหเหมาะสมกับเน้ือหาและสอดคลองกับ

จุดประสงคที่กําหนดไว และเลือกใชใหเหมาะสมกับผูสอบดวย 

 พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 29) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง

คุณลักษณะรวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือคือมวล 

 1.  ขอสอบแบบความเรียงหรืออัตนัย (Subject or Easy) เปนขอสอบที่มีเฉพาะคําถาม 

แลวใหนักเรียนเขียนตอบอยางเสรี เขียนบรรยายตามความรู และขอคิดเห็นของแตละคน 

 2.  ขอสอบแบบกาถูก-ผิด (True-False Test) เปนขอสอบแบบเลือกตอบที่ 2  ตัวเลือก แต

ละตัวเลือกดังกลาวเปนแบบคงที่และมีความหมายตรงกันขาม เชน ถูก - ผิด ใช ไมใชจริง -ไมจริง 

เหมือนกัน - ตางกัน เปนตน 

 3.  ขอสอบแบบเติมคํา (Completion) เปนขอสอบที่ประกอบดวยประโยคหรือขอความที่

ยังไมสมบูรณแลวใหผูตอบเติมคําหรือประโยค หรือขอความลงในชองวางที่เวนไวน้ันเพื่อใหมี

ใจความสมบูรณและถูกตอง 

 4. แบบทดสอบแบบตอบสั้นๆ (Short Answer Test) ขอสอบประเภทน้ีคลายกับขอสอบ

แบบเติมคํา แตแตกตางกันที่ขอสอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเปนประโยคคําถามที่สมบูรณ  แลวให

ผูตอบเขียนคําตอบที่ตองการจะสั้นและกะทัดรัดไดใจความสมบูรณ ไมใชเปนการบรรยายแบบ

ขอสอบความเรียงหรืออัตนัย 

 5. ขอสอบแบบจับคู (Matching) เปนขอสอบแบบเลือกตอบชนิดหน่ึง โดยมีคําหรือ

ขอความแยกออกจากกันเปน 2 ชุด แลวใหผูตอบเลือกจับคูวา แตละขอความในชุดหน่ึง (ตัวยืน)              

จะจับคูคํา หรือขอความใดในอีกชุดหน่ึง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึงตามที่ผู

ออกขอสอบกําหนดไว 

 6. ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ลักษณะทั่วไป คําถามแบบเลือกตอบ

โดยทั่วไปจะประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนนําหรือคําถาม (Stem) กับตัวเลือก (Choice) ในตอน

เลือกน้ีจะประกอบดวยตัวเลือกที่ถูกและตัวเลือกที่เปนตัวลวง ปกติจะมีคําถามที่กําหนดใหนักเรียน

พิจารณา แลวหาตัวเลือกที่ถูกตองมากที่สุดจากตัวลวงอ่ืน ๆ และคําตอบแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช

ตัวเลือกที่ใกลเคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นวาทุกตัวเลือกถูกหมดแตความจริงมีนํ้าหนักถูกมากนอย

ตางกัน 

 สมนึก ภัททิยธนี (2537, 55-84) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูสรางขึ้นเปน 6 ประเภท ดังน้ี 

 1.  แบบทดสอบรายบุคคล และสอบเปนกลุม ( individual turned group tests ) เปน

แบบทดสอบที่ใหนักเรียนตอบคร้ังละคน เชน ตองการใหนักเรียนตอบปากเปลา ผูสอบถามตาม
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แบบทดสอบ เมื่อนักเรียนตอบก็ใหคะแนนทีละขอคําถามทันที การสอบเปนรายบุคคลน้ีโดยทั่ว ๆ

ไปผูเสอบตองไดรับการฝกหัดและมีประสบการณมาก แบบทดสอบเปนกลุมโดยทั่ว ๆ ไป ครูทุก

คนเคยมีประสบการณมาแลวในชั้นเรียน ผูกํากับการสอนไดรับการฝกหัดเพียงเล็กนอยก็ดําเนินการ

สอบได อยางไรก็ตามการดําเนินการสอบตองมีทักษะและความรูในการดําเนินการสอบมากดวย 

 2.  แบบทดสอบปรนัย และอัตนัย ( objective and subjective tests ) ขอสอบปรนัยเปน

ขอสอบที่ไมตองใชความคิดเห็นของผูตรวจ แตใหตามแบบหรือกุญแจที่ผูออกขอสอบกําหนดไว

คะแนนของแบบทดสอบปรนัยมีประโยชนและจําเปนมากในการวัดผลการศึกษา ขอทดสอบที่มี

โอกาสเปนปรนัยไดดี คือ ขอทดสอบเลือกตอบถูก - ผิดและจับคู เพราะการใหคะแนนเปนไปตาม

กุญแจที่ไดพิจารณาไวกอนแลว แบบทดสอบอัตนัย ไดแก แบบทดสอบที่ใหตอบยาว ๆ หรือแบบ

ความเรียง ยากที่จะใหคะแนนไดชัดเจน เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ผูตรวจมีอิสระในการใหคะแนน

อยางไรก็ตามการใหคะแนนโดยวิธีจัดอันดับคุณภาพ จะชวยใหการใหคะแนนมีความเที่ยงธรรมดี

ขึ้นไดในเน้ือหาวิชาจดหมาย เรียงความ แตงความ เปนตน 

 3.  แบบทดสอบไมจากัดเวลา และจากัดเวลา ( power and speed tests )  แบบทดสอบไม

จํากัดเวลา ใหเวลาทําขอสอบมาก เพื่อวานักเรียนสวนมากจะสามารถทําไดหมดทุกขอ ซึ่งคอนขาง

ยาก หรือมีความยาวมาก นักเรียนทําไปจนหมดแรงแลวก็หยุดทําเอง ในทางตรงกันขาม

แบบทดสอบจํากัดเวลา กําหนดเวลาใหนอย แตขอสอบคอนขางงายนักเรียนสวนนอยจะทําผิดและ

เด็กเกง ๆ เทาน้ันที่จะทําไดทันตามเวลาที่กําหนด แบบทดสอบไมจํากัดเวลาตองการทราบวา

นักเรียนแตละคนมีความรูมากนอยเพียงใด แบบทดสอบจํากัดเวลาตองการทราบวา นักเรียน

สามารถทําไดรวดเร็วเพียงใดในเวลาที่กําหนดใหนอย ๆ เซน แบบทดสอบวัดการเปนเสมียน จึง

เนนถึงความสามารถในการทํางานไดรวดเร็วเพียงใด เชนการเขียนหนังสือ หรือพิมพดีด 

 4.  แบบทดสอบตัวหนังสือ ไมเปนตัวหนังสือ และไมใชภาษา ( verbal, nonverbal, and 

nonlanguage tests ) แบบทดสอบตัวหนังสือ เนนการอาน การเขียน ใชกันโดยทั่ว ๆ ไปเปน

สวนมาก แบบทดสอบไมเปนตัวหนังสือ เนนบทบาทของภาษาโดยใชภาพ ภาพราง หรือสัญลักษณ 

ของสิ่งตาง ๆ เชน ใหนักเรียนเลือกภาพรางหลาย ๆ ภาพที่เหมือนกับตัวอยาง หรือใหนักเรียน

คํานวณการบวกจํานวนจากภาพ โดยทั่ว ๆ ไปแบบทดสอบน้ีใชกับผูอ่ืนที่อานหนังสือไมไดหรือ

เด็กอนุบาล แบบทดสอบน้ีอาจใชวัตปญญาของเด็กได เชน ใหนักเรียนบอกลักษณะของสิ่งตาง ๆ

จากภาพ เชน ภาพนกบิน ภาพนกหลับ นกคุยกัน ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวตอบการกระทําของนก 

เปนตน แบบทดสอบที่ไมเปนตัวหนังสือ ครูจะตองอานคําชี้แจงใหนักเรียนฟงทีละขอเมื่อนักเรียน 

ทําเสร็จหมดทุกตน จึงอานคําชี้แจงขอตอไป คําชี้แจงควรเขียนไวในแบบทดสอบทุกตอนหรือทุก 
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ขอ เพื่อวาผูกํากับการสอบจะสามารถใหขอความแกนักเรียนไดตรงกันในกรณีที่สอบหลาย ๆ 

หองหรีอหลาย ๆ โรงเรียน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันแบบทดสอบไมใชภาษา ผูกํากับการ

สอบจะไมสื่อความหมายกับผูสอบโดยใชการเขียน การอาน หรือการพูดใด ๆทั้งสิ้น แตจะใชการ

เคลื่อนไหวของรางกายและภาษาใหเปนการบอกใหทราบนักเรียนตอบโดยการเหรียญทําดวยมือ 

ขอสอบจะเปนวัตถุทรงเหลี่ยมรูปภาพ หรือการเคลื่อนไหวที่เปนปริศนา ขอเสอบน้ีใชกับคนใบ               

หูหนวก หรือไมอาจสื่อดวยภาษาธรรมดาได 

 5. แบบทดสอบการปฏิบัติจริงและขอเขียน (performance and pencil - napper Test) 

แบบทดสอบแบบปฏิบัติจริง เปนการสอบที่ผูสอบทํางานแทนการตอบคําถาม อาจจะสอบที่ละคน 

หรือเปนกลุมก็ได เชน การเสอบปฏิบัติรองเพลง เลนดนตรี พงศึกษา อาจสอบทีละคน สอบเขียน

ภาพ ทางานหัตถะ อาจสอบเปนกลุมก็ได เปนตน ผูตรวจจะนับจานวนที่ทําผิด หรือพิจารณาดู

คุณภาพทั้งหมดเปนสวนรวม แลวนํามาจัดอันดับคุณภาพและสามารถวัดเวลาที่ผูสอบใชในการ

ปฏิบัติงานจนเสร็จแบบทดสอบการปฏิบัติจริงมีหลายชนิดหลายแบบ เน้ือหาวิชาแผนที่อาจ

ชี้ใหเห็นตําแหนงของเมือง แหลงทรัพยากร ใครจะชี้ไดถูกและรวดเร็ว วิชาประวัติศาสตรอาจให

เรียงภาพผูนําของประเทศตามลําพังกอนหลัง ใหสวนที่หายไปในภาพ ใหเขียนเรียงความจดหมาย 

เปนตน ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบปฏิบัติจริง เปนการเนนความสามารถในเน้ือหาวิชาให

สามารถปฏิบัติไดจริง ๆ มากกวาตอบคําถามแบบทดสอบขอเขียน สวนมากจะถามเน้ือหาวิชา ให

นักเรียนตอบในกระดาษสามารถตอบไดคร้ังละหลาย ๆ คน ขอสอบจะเปนตัวหนังสือ หรือรูปภาพ 

สัญลักษณก็ได 

 6.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง และแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น

เองใชสําหรับทดสอบนักเรียนที่ครูสอนเอง แบบทดสอบจะดีหรือไมขึ้นอยูกับครูมีความรูในการ

สรางขอทดสอบหรือไม และมีทักษะเพียงใด แบบทดสอบมาตรฐานสรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญในการ

ทดสอบรวมกับผูชํานาญการหลักสูตรและครู แบบทดสอบน้ี จะตองมีมาตรฐานในการดําเนินการ

สอบ คะแนนเปนมาตรฐาน เปนการทดสอบที่มีแบบแผนและสามารถนําแบบทดสอบน้ีไปใชกับ

นักเรียนตางหองตางโรงเรียนได 

 ดังน้ัน การที่ผูสอนจะเลือกออกขอสอบประเภทใดน้ันตองพิจารณาขอดี ขอจํากัด ความ 

เหมาะสมของแบบทดสอบกับเน้ือหา หรือจุดประสงคในการเรียนรูในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ๕ 

ศึกษาคนควาเลือกใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
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5.  จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ 

 พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 30-3) กลาววาเปนการตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพ

ทางสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใด มากนอยเทาใด เชน 

พฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา

มากนอยอยูในระดับใด น่ันคือ การวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนในดาน

พุทธิพิสัย ที่เปนการวัด 2 องคประกอบตามจุดมุงหมายลักษณะของวิชาที่เรียน ดังน้ี  

 1.  การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติโดยให

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา สามารถทําการสังเกตและวัดได เชน 

วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบน้ีจึงตองวัดโดยใช “ขอสอบภาคปฏิบัติ” 

(Performance Test) ซึ่งเปนการประเมินผลพิจารณาที่วิธีปฏิบัติ (Procedure) และผลงานที่ปฏิบัติ 

 2.  การวัดคานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา

(Content) รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอนมีวิธีการ

สอบวัดได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 -  การสอบปากเปลา (Oral Test) การสอบแบบน้ีมักกระทําเปนรายบุคคลซึ่งเปนการสอบ

ที่ตองการดูผลเฉพาะอยาง เชน การสอบอานฟงเสียง การสอบสัมภาษณที่ตองการดูการใชถอยคํา

ในการตอบคําถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพตาง ๆ เชน การสอบปริญญานิพนธ ที่

ตองการวัดความรูความเขาใจในเร่ืองที่ทา ตลอดจนแงมุมตาง ๆ การสอบปากเปลาสามารถวัดได

ละเอียดลึกซึ้ง และคําถามก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไดตามความตองการ 

 -  การสอบแบบใหเขียนความ (Paper-Pencil Test or Written Test ) เปนการสอบวัดที่ให

ผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ ที่มีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 

  1.  แบบไมจากัดคําตอบ (Free Response Type) ไดแก การสอบวัดที่ใชขอสอบ

แบบอัตนัย หรือความเรียง (Essay Test) 

  2.  แบบจํากัดคําถาม (Fixed Response Type) เปนการสอบที่กําหนดขอบเขตของ

คําถามที่จะใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือกซึ่งมีรูปแบบของคําถาม คําตอบ 4 รูปแบบ คือ 

แบบเลือกทางใดทางหน่ึง (Alternative) แบบจับคู ( Matching) แบบเติมคํา 

(Completion) และแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
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5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 วัฒนา พรหมจรรย  และอินทิรา หมาดทิ้ง (2556) ไดพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายสมัคร

งานภาษาอังกฤษ (Application Letter) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขางาน

ภาษาตางประเทศ โดยใชชุดฝกการเขียนการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Letter) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ             

ชั้นปที่  3 สาขางานภาษาตางประเทศ โดยใชชุดฝกการเขียน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก

แบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดฝกการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application 

Letter)และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีผลตอการพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน

ภาษาอังกฤษ (Application Letter) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขางาน

ภาษาตางประเทศ โดยใชสถิติ t-test คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ทักษะ  

การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Letter) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขางานภาษาตางประเทศ หลังการฝกการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ 

(Application  Letter) สูงกวากอนการฝกการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application 

Letter) มีคาทางสถิติที่ระดับ 0.04 หมายความวาหลังการฝกการเขียนจดหมายสมัครงาน

ภาษาอังกฤษ (Application Letter) สูงกวากอนการฝก การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ 

(Application Letter) นอกจากน้ีพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขียนจดหมายสมัครงาน

ภาษาอังกฤษ (Application Letter) ทําใหเกิดความมั่นใจในมีคาเฉลี่ย 4.30 รองลงมาไดแกการเขียน

จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Letter) ชวยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                

มีคาเฉลี่ย 4.29 และการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Letter) เปนประโยชนใน

การฝกการเขียนภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย 4.22 ตามลําดับ 

 วีระภัทร  ชาตินุช (2559) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุด

กิจกรรมตามแนวคิดของธอรนไดค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอรนไดค สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) ศึกษาความสามารถและความคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรี

สากล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชชุด

กิจกรรมการพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอรนไดค                

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร ที่มีคะแนนในการทดสอบไมผานในรายวิชาศิลปะ ดนตรี : นาฏศิลปหนวย

การเรียนรูที่ 2 เร่ือง โสตทักษะ C เมเจอรสเกล ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 15 คน 

โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) ชุดกิจกรรมการพัฒนาโสตทักษะวิชา
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ดนตรีสากลโดยใชชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอรนไดค 2) แบบทดสอบความสามารถการฟงโนต

ดนตรีสากล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม ผูวิจัยเก็บรวบรวม

ขอมูล วิเคราะหและประมวลผลขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  

 1) การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากล นักเรียนทุกคนมีคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 70        

ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

 2) นักเรียนมีความสามารถคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรีสากล จากการทดสอบ

ความสามารถ คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 นักเรียนทุกคนมีคะแนนผานเกณฑไมตํ่ากวารอยละ 70  

 3) ความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากล

โดยใชชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอรนไดค ในภาพรวมอยูระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.29) 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมาย โดยใชทฤษฏีของธอรนไดคในรายวิชาการตอบ

โตตอบจดหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ไดดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ คือ การกําหนดประชากร เลือกกลุมตัวอยาง สรางเคร่ืองมือใน

การวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 49  คน 

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 49  คน 

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบ 

ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบ 

 1.ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากเอกสารและตํารา 

 2.สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรู ซึ่งเปนแบบทดสอบการเขียน

จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน 

 3.สรางแบบทดสอบการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.ไดชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัยใหกับกลุมตัวอยาง 

 2.นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 3.อาจารยสอนเกี่ยวกับ “การเขียนจดหมาย” และไดใชทฤษฏีของธอรนไดคในการจัดการเรียน           

การสอนใหกับนักศึกษา 

 4.นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 5.ผูวิจัยตรวจสอบขอมูลวาครบถวนหรือไม 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคํานวณคาสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ย และคา t-test แบบ Dependent  
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายโดยใชทฤษฏีของธอรนไดคในรายวิชาการตอบ

โตตอบจดหมายธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ มีผลการวิเคราะหตังตอไปน้ี 

 

ตาราง 1  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและคาเฉลี่ย

คะแนนหลังเรียน จากการใชทฤษฏีของธอรนไดค  ของการเขียนจดหมาย ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

คะแนน              N                �̅�              SD.                     t-test                  Sig. 

      
กอนเรียน                                    49                8.29            3.69                  -14.880                .000* 

หลังเรียน                                     49              12.76           3.39          

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 1 พบวา จากการใชทฤษฏีของธอรนไดคในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยคะแนน

กอนเรียน เทากับ 8.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.69 (�̅� = 8.29, SD. = 3.69) คาเฉลี่ยคะแนน             

หลังเรียน เทากับ 12.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.39 (�̅� = 12.76, SD. = 3.39) และการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน มีคา t-test เทากับ -14.880 และคา  Sig. เทากับ .000 

พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง

วา จากการใชทฤษฏีของธอรนไดค สามารถพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายดีขึ้น 
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บทที ่5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายโดยใชทฤษฏีของธอรนไดคในรายวิชาการตอบ

โตตอบจดหมายธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการดังตอไปน้ี 

 

สรุปผล 

 จากการใชทฤษฏีของธอรนไดคในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน เทากับ 8.29 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.69 (�̅� = 8.29, SD. = 3.69) คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน เทากับ 12.76            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.39 (�̅� = 12.76, SD. = 3.39) และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน

และคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน มีคา t-test เทากับ -14.880 และคา  Sig. เทากับ .000 พบวา คาเฉลี่ยคะแนน

หลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา จากการใชทฤษฏี

ของธอรนไดค สามารถพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายดีขึ้น 

                   

อภิปรายผล 

 จากงานวิจัยน้ี พบวา การใชแบบฝกเขียนของการเขียนจดหมาย สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไดดีข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนา พรหมจรรย  และอินทิรา หมาดทิ้ง (2556) ไดพัฒนาทักษะ

การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Letter) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

ปที่ 3 สาขางานภาษาตางประเทศ โดยใชชุดฝกการเขียน และงานวิจัยของวีระภัทร  ชาตินุช (2559) ไดศึกษา

เร่ือง การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอรนไดค สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ที่พบวา นักเรียนมีความสามารถคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรีสากล จากการทดสอบ

ความสามารถ คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 นักเรียนทุกคนมีคะแนนผานเกณฑไมตํ่ากวารอยละ 70  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.แบบฝกเขียนจดหมายของงานวิจัยน้ี สามารถนําไปใชกับนักศึกษาที่จะเรียนรุนตอไป 

 2.อาจารยทานอ่ืน สามารถนําแบบฝกเขียนน้ีไปใชหรือปรับปรุงเพื่อทํางานวิจัยตอไป 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.ควรเพิ่มหัวขอการวิจัย เชน ความพึงพอใจที่มีตอแบบฝกการเขียนจดหมาย 

 2.ควรใชสื่อการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ เชน การใช PowerPiont การใชสื่อออนไลน เปนตน 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววีณา  พวงเพ็ง 

วัน  เดือน  ป 26 สิงหาคม 2500 

สถานท่ีเกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

 จากโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง  ปการศึกษา 2517 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

 จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม ปการศึกษา 2526 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ปการศึกษา 2548 

ตําแหนงหนาท่ี 

การงานปจจุบัน หัวหนาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3  

  และเปนอาจารยประจํา  

 สาขาภาษาตางประเทศ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  
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