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บทคดัย่อ 
การสร้างรูปแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหัดบนระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีวตัถุประสงคเ์พื่อ(1)สร้างรูปแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและ
ทาํแบบฝึกหดับนระบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม(2) ศึกษา
พฤติกรรมการทาํซํ้ า เพื่อให้เกิดการจดจาํท่ีนาํไปสู่ความคงทนในการจาํ และ สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนใหดี้ข้ึน โดยการออกแบบการสอนดว้ยการใชร้ะบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีระบบการทดสอบและประเมินผล 
โดยสร้างคาํถามท่ีมีแนวการตอบแบบเดิมหลาย ๆ คาํถาม จดัเก็บเป็นคลงัขอ้สอบแบบปรนัย จากนั้นออกแบบ
ระบบการสุ่มข้อสอบ กาํหนดให้ระบบจับเวลาการทาํขอ้สอบและใช้การตรวจขอ้สอบอตัโนมัติจากนั้นจึง
มอบหมายให้ผูเ้รียนทาํขอ้สอบ  โดยระบบจะสุ่มคาํถามจะสลบัตวัเลือกคาํตอบใหม่ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนเร่ิมทาํใหม่
ผูเ้รียนสามารถทาํขอ้สอบซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง โดยระบบจะนาํคะแนนคร้ังท่ีไดสู้งสุดมาใช ้  ผูเ้รียนจะ
ไดรั้บทราบผลคะแนนทนัทีหลงัจากทาํขอ้สอบแต่ละคร้ัง โดยมีคะแนนท่ีสูงข้ึนเป็นส่ิงเร้า  เม่ือผูเ้รียนพยายามทาํ
ขอ้สอบซํ้ าจนกว่าจะได้คะแนนเต็ม  จะสอดคลอ้งกบักฎแห่งการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
ของธอร์นไดค ์ โดยยิง่มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้ามากหรือบ่อยคร้ังเท่าใด การเรียนรู้นั้น กจ็ะอยูไ่ดน้านและคงทน  
เม่ือผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้จากการทาํซํ้ า ทาํให้เกิดการจดจาํ นาํไปสู่ความคงทนในการจาํ และ สามารถพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนใหดี้ข้ึนได ้   

 
คาํสําคญั:การฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดัระบบการจดัการเรียนรู้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมความคงทนในการจาํ 
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ABSTRACT 
Creating patterns of Drill and Practice Technique on Learning Management System (LMS) for 

enhanced academic achievement based on behaviorism theory. The objectives are (1) to creating patterns of 
Drill and Practice Technique on Learning Management System (LMS) for enhanced academic achievement 
based on behaviorism theory (2) Study repetition behavior to achieve the recognition that leads to the retention 
of memory and improves the academic achievement. The instructor had designed a teaching technique by using 
quiz and evaluation function of a Learning Management System by created multiple-choice quiz questions, 
store them as multiple-choice quizzes, and then design a quiz system and run an automatically exams with 
unlimited attempts allowed. After that, Instructor was assigned students to take the exam. The LMS system will 
randomly ask questions and switch into the new questions every time when student re-attempted.  Students can 
repeat the exam repeatedly. The maximum score will be used. Students will be informed of their scores 
immediately after each test. Higher scores are a stimulus. Students will try to repeat the test until they get a full 
score. In accordance with Thorndike's Laws of Learning, the response to stimuli is very frequent or frequent. 
The learning process will be long and durable. When learners are learning from repetition, they bring about 
recognition or remembering leads to the retention of students and can improve academic achievement. 
 
KEYWORDS:Drill and Practice,Learning Management System, Behaviorism, Student Retention 
 

1. บทนํา 
 ระบบการจดัการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS)เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ
เรียนการสอนผา่นเวบ็ จะประกอบดว้ยเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้อน ผูเ้รียน ผูดู้แลระบบ โดยท่ีผูส้อน
นาํเน้ือหาและส่ือการสอนข้ึนเวบ็ไซตร์ายวิชาตามท่ีไดข้อให้ระบบ จดัไวใ้ห้ไดโ้ดยสะดวก ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหา 
กิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยผ่านเวบ็ ผูส้อนและผูเ้รียนติดต่อ ส่ือสารไดผ้่านทางเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีระบบจดัไวใ้ห ้
เช่น ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ หอ้งสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็นตน้ ระบบน้ีสามารถเกบ็บนัทึกขอ้มูล กิจกรรม
การเรียนของผูเ้รียนไวบ้นระบบเพ่ือผูส้อนสามารถนาํไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะติดตามและดูรายงานกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนรวมไปถึงการ
สร้างวิชาเรียนและขอ้สอบซ่ึงเป็นการสร้างให้การเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอีกทั้ง
ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาอีกดว้ย(อธิษฐาน ตองกล่ิน, 2557) 
 

การฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice) ดว้ยการออกแบบวิธีการท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียน
ซํ้ าหรือ ฝึกซํ้ าในเน้ือหารายวิชา  ผูเ้รียนมีโอกาสไดต้อบสนอง และบทเรียนจะใหก้ารเสริมแรง (Reinforcement) 
โดยการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียนไดท้นัที  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behavioral theories) ซ่ึงมีแนวคิดว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามี
ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือจากการฝึกหดั (สุมาลี ชยัเจริญ, 2557) 
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ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดับนระบบการจดัการ
เรียนรู้  กาํหนดให้ผูเ้รียนทาํขอ้สอบเก็บคะแนนซํ้ า บนระบบการจัดการเรียนรู้  โดยจัดทาํคลังขอ้สอบ และ
ออกแบบระบบการทดสอบและประเมินผล  โดยกาํหนดใหข้อ้สอบท่ีมีลกัษณะเป็นแบบปรนยั ถูกสุ่มเลือกออกมา
จากคลังขอ้สอบ ซ่ึงสุ่มคาํถามและสุ่มสลบัลาํดับของคาํตอบใหม่ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนเร่ิมทาํขอ้สอบซํ้ า รวมทั้ ง
กาํหนดใหร้ะบบจาํกดัเวลาการทาํขอ้สอบและแจง้ผลสอบและขอ้ความตอบกลบัใหผู้เ้รียนทราบทนัทีหลงัจากทาํ
แบบทดสอบเสร็จ   โดยผูเ้รียนสามารถทาํซํ้ าไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง และใชค้ะแนนคร้ังท่ีผูเ้รียนทาํไดม้ากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1)เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดับนระบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

(2) ศึกษาพฤติกรรมการทาํซํ้ า เพื่อใหเ้กิดการจดจาํ ท่ีนาํไปสู่ความคงทนในการจาํ และ สามารถพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนใหดี้ข้ึน  

 

3. ขั้นตอนการดาํเนินการ 
จากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูศึ้กษาได้จัดทาํ รูปแบบการฝึกทักษะและทาํ

แบบฝึกหดับนระบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ดงัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่1  รูปแบบการฝึกทักษะและทาํแบบฝึกหัด (Drill and Practice)บนระบบการจัดการเรียนรู้ เพือ่พฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎพีฤติกรรมนิยม 
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รูปแบบการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice)บนระบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมสามารถอธิบายกระบวนการไดด้งัน้ี 
 
ข้อมูลนําเข้า (INPUT) 
1)  ผูส้อนสร้าง Quiz Activity ในระบบการจดัการเรียนรู้Moodle (Version 1.9) 
2)  ผูส้อนสร้างคลงัขอ้สอบ (Question Bank) ปรนยัแยกออกเป็น 3หน่วย (Unit)                             

จาํแนกตามบทเรียน  ไดแ้ก่  
o UnitA  ( ขอ้สอบปรนยั  5 ตวัเลือก  จากเน้ือหาบทท่ี 1-3  จาํนวน  120 ขอ้) 
o UnitB  ( ขอ้สอบปรนยั  5 ตวัเลือก  จากเน้ือหาบทท่ี4-7  จาํนวน  120 ขอ้)                             
o UnitC ( ขอ้สอบปรนยั  5 ตวัเลือก  จากเน้ือหาบทท่ี8-12  จาํนวน 120 ขอ้)                                                        

3) ผูส้อนสร้างขอ้สอบแบบปรนยัในระบบการจดัการเรียนรู้ โดยออกแบบตามคุณลกัษณะ 
(Feature) แบบทดสอบ (Quiz)  ระบบการจดัการเรียนรู้Moodle (Version 1.9) โดยออกแบบดงัน้ี 
o Unlimited attempts allowed  กาํหนดให้ผูเ้รียนสามารถทาํขอ้สอบซํ้าไดโ้ดยไม่จาํกดั

จาํนวนคร้ัง 
o Random Question  กาํหนดใหร้ะบบสุ่มตวัอยา่งขอ้สอบมาใหท้าํ โดยสุ่มเลือกขอ้สอบใหม่

ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนทาํขอ้สอบซํ้า 
o Shuffle questions  กาํหนดให้ระบบสลบัตาํแหน่งของคาํถาม โดยสลบัตาํแหน่งขอ้ท่ีสุ่มมา

ใหท้าํใหม่ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนทาํขอ้สอบซํ้า  
o Shuffle within questions กาํหนดใหร้ะบบสลบัตาํแหน่งของตวัเลือกคาํตอบ โดยสลบั

ตาํแหน่งของตวัเลือกคาํตอบใหม่ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนทาํขอ้สอบซํ้า 
o Time limit  กาํหนดเวลาในการทาํขอ้สอบแต่ละชุด  โดยใหเ้วลาในการทาํท่ีจาํกดั 
o Highest grade Method  กาํหนดใหน้าํผลคะแนนคร้ังท่ีผูเ้รียนไดค้ะแนนสูงสุดมาใช ้
o Scores feedback กาํหนดใหร้ะบบแจง้ขอ้ความตอบกลบัท่ีผูส้อนกาํหนดไวโ้ดยอตัโนมติั  

โดยเป็นขอ้ความเสริมแรงเพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนทาํขอ้สอบซํ้า 
o Quiz Report  กาํหนดใหร้ะบบแสดงรายงานสรุปผลการทาํขอ้สอบแต่ละคร้ัง 

 
 
 
กระบวนการ (Process) 
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1) ผูส้อนบรรจุขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงัขอ้สอบ (Question Bank)  ตามท่ีออกแบบไว ้
ซ่ึงกาํหนดใหร้ะบบสุ่มคาํถาม  จากคลงัขอ้สอบใหม่ทุกคร้ังท่ีเร่ิมทาํใหม่ โดยกาํหนดระยะเวลา
ในการทาํ   จาํนวน 4 คร้ัง ดงัน้ี 
o Drill and Practice(D&P) คร้ังท่ี 1 :  กาํหนดใหท้าํขอ้สอบซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) 

จากคลงัขอ้สอบ UnitAมาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที สามารถ
ทาํซํ้าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง     

o Drill and Practice(D&P) คร้ังท่ี 2 :  กาํหนดใหท้าํขอ้สอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 
(Question) จากคลงัขอ้สอบ UnitB มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที 
สามารถทาํซํ้าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง     

o Drill and Practice(D&P) คร้ังท่ี 3 :  กาํหนดใหท้าํขอ้สอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 
(Question) จากคลงัขอ้สอบ UnitC มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที 
สามารถทาํซํ้าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง     

o Drill and Practice(D&P) คร้ังท่ี 4 :  กาํหนดใหท้าํขอ้สอบ UnitA +  
UnitB + UnitC สามารถทาํซํ้าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 30 
นาที โดยกาํหนดใหร้ะบบสุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question)  มาจาํนวน 80 ขอ้ ดงัน้ี 
 สุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงัขอ้สอบ UnitAจาํนวน20ขอ้ 
 สุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงัขอ้สอบ UnitBจาํนวน20ขอ้ 
 สุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงัขอ้สอบ UnitCจาํนวน 40ขอ้ 

 
2) ผูส้อนกาํหนดใหผู้เ้รียน เขา้ทาํ Quiz เพ่ือฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice) ใน
ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS) โดยเกบ็คะแนนดว้ยการทดสอบ (Quiz) แบบปรนยั จาํนวน 4 คร้ัง 
ไดแ้ก่ 

o Drill and Practice(D&P) คร้ังท่ี 1 :  กาํหนดใหท้าํแบบทดสอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 
(Question) จากคลงัขอ้สอบ UnitA มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที 
สามารถทาํซํ้าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  ในระยะเวลา 1 สปัดาห์  (กาํหนดใหท้าํภายใน
การเรียนสปัดาห์ท่ี 2-3) 

 
o Drill and Practice(D&P) คร้ังท่ี 2 :  กาํหนดใหท้าํแบบทดสอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 

(Question) จากคลงัขอ้สอบ UnitB มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที 
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สามารถทาํซํ้าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  ในระยะเวลา 1 สปัดาห์ (กาํหนดใหท้าํภายใน
การเรียนสปัดาห์ท่ี 6-7)     

o Drill and Practice(D&P) คร้ังท่ี 3 :  กาํหนดใหท้าํแบบทดสอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 
(Question) จากคลงัขอ้สอบ UnitC มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที 
สามารถทาํซํ้าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง   ในระยะเวลา 1 สัปดาห์  (กาํหนดใหท้าํภายใน
การเรียนสปัดาห์ท่ี 11-12)    

o Drill and Practice(D&P) คร้ังท่ี 4 :  กาํหนดใหท้าํ แบบทดสอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 
(Question) จากคลงัขอ้สอบ UnitA+ UnitB+ UnitC  มาจาํนวน 80 ขอ้ กาํหนดเวลาในการ
ทาํภายใน 30 นาทีสามารถทาํซํ้าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  ในระยะเวลา 1 สปัดาห์ 
(กาํหนดใหท้าํภายในการเรียนสปัดาห์ท่ี 14-15)       

 
2) กระบวนการฝึกทกัษะและการทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice) เป็นวิธีการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนได้

เรียนซํ้ าหรือ ฝึกซํ้ าในเน้ือหารายวิชา ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสตอบสนอง และบทเรียนจะให้การ
เสริมแรง (Reinforcement) โดยการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียนไดท้นัที  
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral theories) ซ่ึงมีแนวคิดว่า  การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลอันเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มหรือจากการฝึกหัด  ซ่ึงการเรียนรู้ จะเกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการ
ตอบสนองโดยการลองผิดลองถูกจนกว่าจะสามารถคน้พบวิธีการตอบสนองท่ีให้ผลซ่ึงทาํให้
เกิดความพึงพอใจท่ีสุด อนัจะเกิดการเรียนรู้และตอบสนองในรูปนั้นต่อไป โดยกระบวนการท่ี
ผู ้วิจัยออกแบบมาน้ี  สอดคล้องกับกฎแห่งการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์ 
(Thorndike’s Laws of Learning) โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฏแห่งการฝึกหดั (Law of exercise)หรือ
การกระทาํซํ้ า ซ่ึงEdward Lee Thorndikeกล่าวไวว้่า  ยิ่งมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้ามากหรือ
บ่อยคร้ังเท่าใด การเรียนรู้นั้น ก็จะอยู่ได้นานและคงทน แต่ถา้หากไม่ได้รับส่ิงเร้าและการ
ตอบสนอง  การเรียนรู้นั้นจะค่อย ๆ เลือนหายไป  

 

4.ผลการนําไปใช้ 
            ผูศึ้กษาไดท้ดลองใชรู้ปแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดับนระบบการจดัการ
เรียนรู้ เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมในการสอนรายวิชา RTV 305 
การผลิตรายการวิทยโุทรทศัน์ 1 โดยมีผูเ้รียนรวมทั้งส้ิน 135 คน พบว่า  รูปแบบดงักล่าว กระตุน้ให้
เกิดพฤติกรรมในการเรียนท่ีนาํไปสู่ความคงทนในการจาํ (Student Retention) และ สามารถพฒันา
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ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  (Academic achievement) ใหดี้ข้ึน เม่ือเทียบกบัการเรียนรายวิชาเดียวกนัใน
ภาคเรียนท่ีผ่านมา  ซ่ึงเม่ือผูส้อนกาํหนดให้ผูเ้รียน เขา้ทาํ Quiz เพ่ือฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหัด 
(Drill and Practice) ในระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS) โดยเกบ็คะแนนดว้ยการทดสอบ (Quiz) แบบ
ปรนยั  จาํนวน 4 คร้ัง  มีจาํนวนการทาํซํ้ า แสดงได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

คร้ังท่ี สุ่มขอ้คาํถาม
ปรนยั 

(Question)  
จากคลงั
ขอ้สอบ 

จาํนวนขอ้สอบ ระยะเวลา
การทาํ 

จาํนวน 
การทาํซํ้า 

จาํนวนคร้ัง
โดยเฉล่ีย
ต่อผูเ้รียน  

1 คน 

Drill and 
Practice(D&P) 
คร้ังท่ี 1 

UnitA 40 ขอ้ 15 นาที 1,209คร้ัง 8.95 คร้ัง 

Drill and 
Practice(D&P) 
คร้ังท่ี 2 

UnitB 40 ขอ้ 15 นาที 1,681คร้ัง 12.45 คร้ัง 

Drill and 
Practice(D&P) 
คร้ังท่ี 3 

UnitC 40 ขอ้ 15 นาที 598คร้ัง 4.42 คร้ัง 

Drill and 
Practice(D&P) 
คร้ังท่ี 4 

UnitA + 
UnitB + 
UnitC 

80 ขอ้ 30 นาที 675คร้ัง 5 คร้ัง 

 
ตารางที ่1  ตารางสรุปผลการทดลองใช้รูปแบบฯในการสอนรายวชิา RTV 305  
 

จากตารางข้างต้น  การกาํหนดให้มีการฝึกทักษะและทาํแบบฝึกหัด (Drill and 
Practice(D&P))คร้ังท่ี 4ซ่ึงกาํหนดให้ทาํ แบบทดสอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงั
ขอ้สอบ UnitA+ UnitB+ UnitC  มาจาํนวน 80 ขอ้  สามารถทาํซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  ใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ มีจาํนวนการทาํ 675คร้ัง   คิดเป็นจาํนวนเฉล่ีย 5 คร้ัง ต่อผูเ้รียน 1 คน                       
มีจาํนวนคร้ังในการทาํสูงสุด 286 คร้ัง 
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ภาพที ่2 ฐานข้อมูลคะแนนของผู้เรียน และระยะเวลาในการฝึกทกัษะและทําแบบฝึกหัด (Drill and Practice) 
 
 

 
 
ภาพที ่3 ตัวอย่างของข้อคาํถามในคลงัข้อสอบ 
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ภาพที ่4 ข้อมูลสถติิการทําข้อสอบของผู้เรียนทีม่ีจาํนวนคร้ังในการทาํซ้ํามากที่สุด 
 

 
 
ภาพที ่5 สถิติจํานวนคร้ังของการทาํข้อสอบ  ของผู้เรียนจาํนวน 135 คน 
 

จากการทดลองใช้รูปแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหัดบนระบบการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการสอนรายวิชา RTV 305 การผลิตรายการวิทยุ-
โทรทศัน์ 1 พบว่าการทาํจาํนวนคร้ังมาก จะทาํให้ความคงทนในการจาํดีข้ึน โดยพบว่าคะแนนการสอบท่ีผูเ้รียน
ได้เต็ม และจาํนวนคร้ังท่ีใช้ในการทาํขอ้สอบ  มีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวกกับความคงทนในการจาํและ
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน 
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5. สรุป 
การฝึกทกัษะและการทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice) ดว้ยการออกแบบวิธีการท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนได้

เรียนซํ้ าหรือ  ฝึกซํ้ าในเน้ือหารายวิชา   ผู ้เ รียนมีโอกาสได้ตอบสนอง  และบทเรียนจะให้การเสริมแรง 
(Reinforcement) โดยการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียนไดท้นัที  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (Behavioral theories) ซ่ึงมีแนวคิดว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลอนัเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมหรือจากการฝึกหัดได้  โดยแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)นั้น นกัจิตวิทยาไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้า (Stimulus) กบัการ
ตอบสนอง (Response) หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ซ่ึงจะใหค้วามสนใจกบัพฤติกรรมท่ีสามารถวดัและสังเกตจาก
ภายนอกได ้และเนน้ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม เพราะเช่ือว่า ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัท่ีกาํหนดพฤติกรรม ในแนวคิด
กลุ่มพฤติกรรมนิยม เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนองหรือการแสดง
พฤติกรรมและถา้หากไดรั้บการเสริมแรงจะทาํใหมี้การแสดงพฤติกรรมนั้นถ่ีมากข้ึน และ ดว้ยระบบการจดัการ
เรียนรู้ (Learning Management System : LMS)ท่ีมีระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation 
System) ท่ีผูส้อนสามารถจดัทาํคลงัขอ้สอบ โดยออกแบบระบบการสุ่มขอ้สอบ  กาํหนดใหร้ะบบ จบัเวลาการทาํ
ขอ้สอบและการตรวจขอ้สอบอตัโนมัติ  สามารถออกแบบการสอน โดยกาํหนดให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบใน
ลกัษณะ Drill and Practice โดยใหท้าํซํ้ าๆ สอดคลอ้งกบักฏแห่งการฝึกหดั (Law of exercise)  ดงัท่ีEdward Lee 
Thorndike กล่าวว่า  ยิ่งมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้ามากหรือบ่อยคร้ังเท่าใด การเรียนรู้นั้น ก็จะอยูไ่ดน้านและคงทน 
แต่ถา้หากไม่ไดรั้บส่ิงเร้าและการตอบสนอง  การเรียนรู้นั้นจะค่อย ๆ เลือนหายไป ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดโ้ดย
การทาํแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้นดว้ยการทาํซํ้ าๆ ในบทเรียนนั้น  ทาํใหเ้กิดการจดจาํ (Remembering) นาํไปสู่
ความคงทนในการจาํ และ สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิในการเรียนใหดี้ข้ึนได ้   

6.ข้อเสนอแนะ 
1) รูปแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดับนระบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม อาจเพิ่มตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัจิตวิทยา เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากทาํ
แบบฝึกหดั เช่น การจบัเวลาทาํขอ้สอบ การใชภ้าพเคล่ือนไหว หรือ ใชเ้สียงประกอบ หรือการเนน้ (Cueing) ช้ีนาํ
ในแบบฝึกหดั ดว้ยกลยทุธ์ต่าง ๆ  มาประกอบในการออกแบบดว้ย 

2) ในการออกแบบคาํถามควรเป็นคาํถามชั้นสูง ไม่ใช่เพียงแค่รู้จาํ และควรมีส่ิงเร้ากระตุน้ความสนใจ
ใหผู้เ้รียน  และมีรูปแบบของขอ้สอบท่ีหลากหลาย และควรดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้สอบควบคู่ไปดว้ย 
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