
บทที�  2 
 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
       
 การดาํเนินงานเพือพฒันาเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ  
สาํหรับนกัเรียนชั"นมธัยมศึกษาปีที 4 ครั" งนี"  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งและนาํเสนอ 
จาํแนกเป็น 7 ประเด็น รายละเอียดแต่ละดา้นมีดงัต่อไปนี"  
 1.  หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศกัราช 2544   
 2.  การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศกัราช 2544 
 3.  การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 4.  การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 5.  เอกสารประกอบการเรียน 
 6. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ;ทางการเรียน 
 7.  งานทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาเรืองเอกสารประกอบการเรียน 
 
หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2544 
 หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีหลกัการ จุดหมาย ตลอดจนแนวทาง
การจดัโครงสร้างการจดัการเรียนการสอน ดงัต่อไปนี"  
 หลกัการ   
  เพือให้การจดัการศึกษาขั"นพื"นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจดัการศึกษาของ
ประเทศ จึงกาํหนดหลกัการหลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานไวด้งันี"  
  1.  เป็นการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กบัการ
เป็นสากล 
  2.  เป็นการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนทีจะไดรั้บการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั โดยสงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต โดยถือ
ว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุดสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ 
  4.  เป็นหลกัสูตรทีมีโครงสร้างยดืหยุน่  ทั"งดา้นสาระ เวลา และการจดัการเรียนรู้ 
  5.  เป็นหลกัสูตรทีจดัการศึกษาไดทุ้กรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู้   และประสบการณ์ 



 

9

 จุดหมาย 
  หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน  มุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์  เป็นคนมี
ปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ จึงกาํหนด
จุดหมายซึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนเกิดลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัต่อไปนี"  
  1. เ ห็น คุณค่ าของตน เอง  มีวินัยในตนเอง ป ฏิบัติ ตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์
  2.  มีความคิดสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียนและรักการคน้ควา้ 
  3.  มีความรู้อนัเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ มีทักษะและศกัยภาพในการจัดการ การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยี ปรับวิธี การคิด 
วิธีการทาํงาน ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
  4.  มีทกัษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทกัษะการคิด 
การสร้างปัญญา ทกัษะในการดาํเนินชีวิต 
  5.  รักการออกกาํลงักาย และดูแลตนเองใหมี้สุขภาพและบุคลิกภาพทีดี 
  6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกว่าเป็น
ผูบ้ริโภค 
  7.  เขา้ใจในประวติัศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมัน
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  8.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษภ์าษาไทย ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิงแวดลอ้ม 
  9.  รักประเทศชาติและทอ้งถิน มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามใหส้งัคม 
 โครงสร้าง 
  เพือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้         
ทีกาํหนดไวใ้หส้ถานศึกษาและผูเ้กียวขอ้งมีแนวปฏิบติัในการจดัหลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน  ดงันี"  
  1.  ระดบัช่วงชั"น กาํหนดหลกัสูตรเป็น 4 ช่วงชั"น ตามระดบัพฒันาการของผูเ้รียน
ดงันี"  
        1.1 ช่วงชั"นที 1 ชั"นประถมศึกษาปีที 1-3 
                  1.2 ช่วงชั"นที 2 ชั"นประถมศึกษาปีที 4-6 
                  1.3 ช่วงชั"นที 3 ชั"นมธัยมศึกษาปีที   1-3 
                  1.4 ช่วงชั"นที 4 ชั"นมธัยมศึกษาปีที   4-6 
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  2.  สาระการเรียนรู้ 
             กาํหนดสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร    ซึงประกอบดว้ยองค์ความรู้  ทกัษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้  และคุณลกัษณะและค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเ้รียนเป็น 8 กลุ่ม ดงันี"  
             2.1 ภาษาไทย 
                  2.2 คณิตศาสตร์ 
             2.3 วิทยาศาสตร์ 
             2.4 สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
             2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
             2.6 ศิลปะ 
             2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
             2.8 ภาษาต่างประเทศ 
  สาระการเรียนรู้ทั"ง  8  กลุ่มนี" เป็นพื"นฐานสาํคญัทีผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้  โดยอาจ
จดัเป็น  2  กลุ่มคือ กลุ่มแรก ประกอบดว้ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  เป็นสาระการเรียนรู้ทีสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียน  การสอน
เพือสร้างพื"นฐานการคิดและเป็นกลยทุธใ์นการแกป้้ญหาและวิกฤตของชาติ  กลุ่มทีสอง  ประกอบดว้ย  
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ  เป็นสาระการ
เรียนรู้ที เสริมสร้างพื"นฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศกัยภาพในการคิดและการทํางานอย่าง
สร้างสรรค์  เรื องสิงแวดลอ้มศึกษา  หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานกาํหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ไวใ้นสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ  โดยเฉพาะ   กลุ่มวิทยาศาสตร์  กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม  กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มภาษาต่างประเทศ  กาํหนดให้เรียนภาษาองักฤษทุกช่วงชั"น  
ส่วนภาษาต่างประเทศอืน ๆ  สามารถเลือกจดัการเรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสม   
  หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานกาํหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มไวเ้ฉพาะส่วนที
จาํเป็นในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกคนเท่านั"น  สาํหรับส่วนทีตอบสนองความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนนั"นสถานศึกษาสามารถกาํหนดเพิมขึ" นได ้ ให้สอดคลอ้งและ
สนองตอบศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
  เป็นกิจกรรมทีจัดให้ผูเ้รียนได้พฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ  มุ่งเน้น    
เพิมเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั"ง  8  กลุ่ม  การเขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมทีเหมาะสมร่วมกบัผูอื้นอย่างมี
ความสุขกบักิจกรรมทีเลือกด้วยตนเอง  ตามความถนัด และความสนใจอย่างแทจ้ริง การพฒันาทีสําคัญ  
ไดแ้ก่  การพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยใ์ห้ครบทุกดา้น  ทั"งร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
โดยอาจจดัเป็นแนวทางหนึงทีจะสนองเพือพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้าง
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จิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือสังคม  ซึงสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอย่างมีเป้าหมาย  มีรูปแบบและ
วิธีการทีเหมาะสม  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ 
  1.  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพฒันาศกัยภาพของคน เสริมสร้าง
ทกัษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพนัธภาพทีดี  ซึ ง
ผูส้อนทุกคนตอ้งทาํหนา้ทีแนะแนวใหค้าํปรึกษาดา้นชีวิต  การศึกษาต่อและการพฒันาตนเองสู่โลก
อาชีพและการมีงานทาํ 
  2.  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร 
ตั"งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน โดยเน้นการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น ลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดและผูบ้าํเพญ็ประโยชน ์
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8  กลุ่ม ทีเป็นขอ้กาํหนดคุณภาพผูเ้รียนดา้นความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมของแต่ละกลุ่มเพือใชเ้ป็นจุดมุ่งหมายในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 2  
ลกัษณะ  คือ 
  1. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั"นพื"นฐาน   เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เมือผูเ้รียนเรียนจบการศึกขั"นพื"นฐาน 
  2.   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั"น เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มการเรียนรู้ เมือ
เรียนจบในแต่ละช่วงชั"น คือชั"นประถมศึกษาปีที 3 และ 6 และชั"นมธัยมศึกษาปีที 3 และ 6      
 มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานกาํหนดไวเ้ฉพาะมาตรฐาน 
การเรียนรู้ทีจาํเป็นสาํหรับการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกคนเท่านั"น  สําหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสงัคม  ภูมิปัญญาทอ้งถิน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์    เพือ
เป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ  ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้ทีเขม้ขึ"น
ตามความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน  ใหส้ถานศึกษาพฒันาเพิมเติมได ้    
 เวลาเรียน 
  หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานกาํหนดการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไว้
ดงันี"  
            1. ช่วงชั"นที 1 ชั"นประถมศึกษาปีที 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปีละ   800-1000 ชัวโมง 
โดยเฉลียวนัละ 4-5 ชัวโมง 
            2.  ช่วงชั"นที 2 ชั"นประถมศึกษาปีที 3-6 มีเวลาเรียนประมาณปีละ 800-1000 ชัวโมง 
โดยเฉลียวนัละ 4 - 5 ชัวโมง 
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            3.  ช่วงชั"นที 3 ชั"นมธัยมศึกษาปีที 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปีละ   1000-1200 ชัวโมง 
โดยเฉลียวนัละ 5-6 ชัวโมง 
            4.  ช่วงชั"นที 4 ชั"นมธัยมศึกษาปีที 4-6 มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่า 1200 ชัวโมง โดยเฉลีย
วนัละไม่นอ้ยกว่า 6 ชัวโมง 
 

ตารางที 1 โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน 
 

                                                 
                                ช่วงชั"น 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

 ช่วงชั"นที 1 ช่วงชั"นที 2 ช่วงชั"นที 3 ช่วงชั"นที 4 
 (ป.1 – 3) (ป.4 – 6) (ม.1 – 3) (ป.4 – 6) 
 การศึกษาภาคบงัคบั  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม การศึกษาขั"นพื"นฐาน 
ภาษาไทย i i i i 
คณิตศาสตร์ i i i i 
วิทยาศาสตร์ i i i i 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม i i i i 
สุขศึกษาและพลศึกษา � � � � 

ศิลปะ � � � � 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี � � � � 

ภาษาต่างประเทศ � � � � 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน � � � � 

เวลาเรียน 
ประมาณปีละ
800-1,000 

ชม. 

ประมาณปีละ
800-1,000 

ชม. 

ประมาณปีละ
1,000-1,200

ชม. 

ไม่นอ้ยกว่า 
ปีละ  

1,200 ชม. 
 

 
หมายเหตุ 

i สาระการเรียนรู้ทีสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นหลกัเพือสร้างพื"นฐานการคิดการเรียนรู้และการแกปั้ญหา 
 � สาระการเรียนรู้ทีเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ และศกัยภาพพื"นฐานในการคิด  และการทาํงาน 

� กิจกรรมทีเสริมสร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ และการพฒันาตนตาม
ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545  ค  :  4–8) 
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การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2544 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 มาตรา 22 กาํหนด แนวทางในการ
จดัการศึกษาไวว้่า  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด  ฉะนั"นครูผูส้อน และผูจ้ดัการศึกษาตอ้งเปลียนแปลงบทบาทจาก
การเป็นผูชี้"นาํ  ผูถ่้ายทอดความรู้  ไปเป็นผูช่้วยเหลือ  ส่งเสริม และสนับสนุนผูเ้รียนในการแสวงหา
ความรู้จากสือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  และใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน  เพือนาํขอ้มูลเหล่านั"นไป
ใชส้ร้างสรรค์ความรู้ของตน  การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน  นอกจากจะมุ่ง
ปลูกฝังด้านปัญญา  พฒันาการคิดของผูเ้รียนให้มีความสามารถใน   การคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณแลว้  ยงัมุ่งพฒันาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลกูฝังใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง  
เขา้ใจตนเอง  เห็นอกเห็นใจผูอื้น  สามารถแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ทางอารมณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
 การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการทีหลากหลาย  ผูส้อนตอ้ง
คาํนึงถึงพฒันาการทางดา้นร่างกาย  และสติปัญญา  วิธีการเรียนรู้  ความสนใจ  และความสามารถของ
ผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเนือง  ดงันั"นการจดัการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั"น  ควรใชรู้ปแบบและวิธีการที
หลากหลาย  เนน้การจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง  และการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การใชก้ารวิจยั
เป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้คู่คุณธรรม  ทั"งนี" ตอ้งพยายามนาํกระบวนการการ
จดัการ  กระบวนการอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม    กระบวนการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์
ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เนื"อหาและกระบวนการต่าง ๆ ขา้มกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ซึงการเรียนรู้ในลกัษณะองคร์วม    การบูรณาการ เป็นการกาํหนดเป้าหมายการเรียน
ร่วมกนั  ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  โดยนาํกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกนัหรือต่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน  ซึงจดัไดห้ลายลกัษณะ  เช่น   
 1.   การบูรณาการแบบผูส้อนคนเดียว ผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้โดยเชือมโยงสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ กบัหวัขอ้เรืองทีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงหรือสาระทีกาํหนดขึ"นมา 
 2.   การบูรณาการแบบคู่ขนาน มีผูส้อนตั"งแต่สองคนขึ"นไปร่วมกนัจดัการเรียนการสอน 
โดยอาจยดึหวัขอ้เกียวกบัเรืองใดเรืองหนึง แลว้บูรณาการเชือมโยงแบบคู่ขนาน   
 3.   การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลกัษณะนี"นาํเนื"อหาจากหลายกลุ่ม 
สาระมาเชือมโยงเพือจดัการเรียนรู้ ซึงโดยทัวไปผูส้อนมกัจดัการเรียนการสอนแยกตามรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา แต่ในบางเรือง ผูส้อนจดัการเรียนการสอนร่วมกนัในเรืองเดียวกนั   
 4. การบูรณาการแบบโครงการ  ผูส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการเป็น
โครงการ  โดยผูเ้รียนและครู ผูส้อนร่วมกนัสร้างสรรคโ์ครงการขึ"น  โดยใชเ้วลาการเรียนต่อเนืองกนั
ไดห้ลายชัวโมง  ดว้ยการนาํเอาจาํนวนชัวโมงของวิชาต่าง ๆ ทีครู ผูส้อนเคยสอนแยกกนันั"นมารวมไว้
เป็นเรื องเดียวกัน  มีเป้าหมายเดียวกนั  ในลกัษณะของการสอนเป็นทีม  เรียนเป็นทีม  ในกรณีที
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ตอ้งการเนน้ทกัษะบางเรืองเป็นพิเศษ  ครูผูส้อนสามารถแยกกนัสอนได ้ เช่น กิจกรรมเขา้ค่ายดนตรี  
กิจกรรมเขา้ค่ายภาษาองักฤษ  กิจกรรมเขา้ค่ายศิลปะ เป็นตน้ 
  แนวการจดัการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั"นมีดงันี"  
   1. ช่วงชั"นที  1 ชั"นประถมศึกษาปีที  1–3  การจัดการเรียนรู้ต ้องสนองตอบต่อ
ความสนใจของผูเ้รียน  โดยคาํนึงถึงหลกัจิตวิทยาพฒันาการ  และจิตวิทยาการเรียนรู้  ทั"งนี" ในแต่ละ
คาบเวลาเรียนนั"นไม่ควรใชเ้วลานานเกินความสนใจของผูเ้รียน  สถานศึกษาตอ้งจดัการเรียนรู้ให้ครบ
ทุกกลุ่มสาระในลกัษณะบูรณาการทีมีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลกั  เน้นการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง  มีความสนุกสนาน  ไดป้ฏิบติัจริง  เพือพฒันาความเป็นมนุษย ์ ทกัษะพื"นฐานการติดต่อสือสารใน
การคิดคาํนวณ  การคิดวิเคราะห์  และพฒันาลกัษณะนิสยัและสุนทรียภาพ 
  2. ช่วงชั"นที 2 ชั"นประถมศึกษาปีที 4–6 การจดัการเรียนรู้มีลกัษณะคลา้ยกบัช่วงชั"น   
ที  1  แต่จะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนในสิงทีตนสนใจ   มุ่งเน้นทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม  
การสอนแบบบูรณาการ  โครงงาน  การใชห้ัวเรื องในการจดัการเรียนการสอน เพือมุ่งให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะในการคิด  การคน้ควา้  แสวงหาความรู้  สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  สามารถสร้างสรรคผ์ลงานแลว้
นาํไปแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้น 
  3. ช่วงชั"นที 3 ชั"นมธัยมศึกษาปีที 1–3 การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีมี
หลกัการทฤษฎีทียาก ซบัซอ้น อาจจดัแยกเฉพาะ และควรเนน้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ"น 
เพือมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความคิด ความเขา้ใจ และรู้จกัตนเองในดา้นความสามารถ ความถนัด เพือเตรียม
ตวัเขา้สู่อาชีพ สถานศึกษาตอ้งจดับรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 
  4. ช่วงชั"นที 4  ชั"นมธัยมศึกษาปีที 4–6  การจดัการเรียนรู้เริมเน้นเขา้สู่เฉพาะทางมากขึ"น  
มุ่งเนน้ความสามารถ  ความคิดระดบัสูง  ความถนัด  และความตอ้งการ ของผูเ้รียน ทั"งในดา้นอาชีพ  
การศึกษาเฉพาะทาง  ตลอดจนการศึกษาต่อ 
 สาํหรับการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  ใหย้ดืหยุน่วิธีการจดัการเรียนรู้
ไดต้ามความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  สถานศึกษา  และความตอ้งการของทอ้งถิน 
 สื�อการเรียนรู้ 
  การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน และหลกัสูตรสถานศึกษามุ่ง
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต  และใชเ้วลาอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั"ง
มีความยดืหยุน่  สนองความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชน  สงัคมและประเทศชาติ  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ไดทุ้กเวลา  ทุกสถานที  และเรียนรู้ไดจ้ากสือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท  รวมทั"งจาก
เครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ทีมีอยู่ในทอ้งถิน  ชุมชนและแหล่งอืน ๆ  เน้นสือทีผูเ้รียนและผูส้อนใช้
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียน  ผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาสือ การเรียนรู้ขึ"นเองหรือ
นาํสือต่าง ๆ ทีมีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้  โดยใช้วิจารณญาณ



 

15

ในการเลือกใชสื้อ  และแหล่งความรู้  โดยเฉพาะหนังสือเรียน  ควรมีเนื"อหาสาระครอบคลุมตลอด
ช่วงชั"น  สือสิงพิมพค์วรจัดให้มีอย่างเพียงพอ  ทั"งนี" ควรให้ผูเ้รียนสามารถยืมไดจ้ากศูนยสื์อ  หรือ
หอ้งสมุดของสถานศึกษา 
 ลกัษณะของสือการเรียนรู้ทีจะนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้  ควรมีความหลากหลาย  
ทั"งสือธรรมชาติ  สือสิงพิมพ ์ สือเทคโนโลย ี และสืออืน ๆ  ซึงช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
มีคุณค่า  น่าสนใจ  ชวนคิด  ชวนติดตาม  เขา้ใจไดง่้าย  และรวดเร็วขึ"น รวมทั"งกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกั
วิธีการแสวงหาความรู้  เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง  ลึกซึ"งและต่อเนืองตลอดเวลา  เพือใหก้ารใชสื้อ
การเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และผูที้มีหนา้ทีจดัการศึกษาขั"นพื"นฐาน ควรดาํเนินการดงันี"  
  1. จดัทาํและจดัหาสิงทีมีอยูใ่นทอ้งถินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นสือการเรียนรู้ 
  2. ศึกษา คน้ควา้ วิจยั เพือพฒันาสือการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
  3. จดัทาํและจดัหาสือการเรียนรู้ สาํหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน และสาํหรับ
เสริมความรู้ของผูส้อน 
  4. ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติและสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้รียน 
  5. ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสือการเรียนรู้ทีจดัทาํขึ"นเอง 
และทีเลือกนาํมาใชป้ระกอบการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์และประเมินสือการเรียนรู้ทีใชอ้ยู่นั"น
อย่างสม ําเสมอ 
  6. จัดหาหรือจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้   ศูนย ์สื อการเรียนรู้ ทีมีประสิทธิภาพ 
ในสถานศึกษาและในชุมชน เพือการศึกษาค้นคว้าแลกเปลียนประสบการณ์การเรียนรู้ และ
พัฒนาสือการเรียนรู้ 
  7. จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้เพือเชือมโยงและแลกเปลียนการเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษา ทอ้งถิน ชุมชน และสงัคมอืน 
  8. จดัใหมี้การกาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานเกียวกบัสือ และการใชสื้อ 
การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ  
 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีให้ผูส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน  เพราะจะช่วยใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศทีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้และความสาํเร็จทางการ
เรียนของผูเ้รียน  รวมทั"งขอ้มูลทีจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้
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อยา่งเต็มตามศกัยภาพ  สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษาตอ้งจดัทาํหลกัเกณฑ์ และแนว
ปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพือใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติั
ร่วมกนั  และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั  สถานศึกษาตอ้งมีผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการวดัและ
ประเมินทั"งในระดบัชั"นเรียน ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื"นทีการศึกษาและระดบัชาติ  ตลอดจนการ
ประเมินภายนอก  เพือใชเ้ป็นขอ้มูลสร้างความมันใจเกียวกบัคุณภาพของผูเ้รียนแก่ผูเ้กียวขอ้งทั"ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  1.  การวัดและประเมินผลระดับชั"นเรียน มีจุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมิน
ระดบัชั"นเรียน คือ มุ่งหาคาํตอบว่าผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทั"งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม  
และค่านิยมอนัพึงประสงค์  อนัเป็นผลเนืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่/เพียงใด ดงันั"น
การวดัและประเมินจึงตอ้งใชว้ิธีการทีหลากหลาย  เน้นการปฏิบตัิให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
สาระการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและสามารถดาํเนินการอย่างต่อเนืองควบคู่ไปใน
กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยประเมินความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม
และผลงานจากโครงงานหรือแฟ้มสะสมผลงาน  ผูใ้ชผ้ลการประเมินในระดบัชั"นเรียนทีสาํคญัคือ 
ผูเ้รียน  ผูส้อนและพ่อแม่  ผูป้กครอง  จาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย  วิธีการ  และ
คน้หาขอ้มลู  เกณฑต่์าง ๆ ทีสะทอ้นใหเ้ห็นภาพสมัฤทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ผูเ้รียนจะ
ทราบระดบัความกา้วหนา้  ความสาํเร็จของตน ครูจะเขา้ใจความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน แต่ละ
กลุ่มสามารถใหร้ะดบัคะแนนหรือจดักลุ่มผูเ้รียน  รวมทั"งประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนได ้ ขณะทีพ่อแม่  ผูป้กครองจะไดท้ราบระดับความสาํเร็จของผูเ้รียน  สถานศึกษาเป็นผู ้
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมิน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2.   การประเมินผลระดบัสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ดา้นการเรียนรู้
เป็นรายชั"นปีและช่วงชั"น ทั"งนี" เพือให้สถานศึกษานาํขอ้มูลทีไดนี้" ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พฒันาการเรียนการสอน และคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้   รวมทั"งนาํผลการ
ประเมินรายช่วงชั"นไปพิจารณาตดัสินการเลือนช่วงชั"น กรณีผูเ้รียนไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระต่าง ๆ  สถานศึกษาตอ้งจดัให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริม   และจดัให้มีการประเมินผล
การเรียนรู้ดว้ย 
  3.   การประเมินคุณภาพระดบัชาติ  สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนทีเรียนในปี
สุดทา้ยของแต่ละช่วงชั"น  ไดแ้ก่  ชั"นประถมศึกษาปีที 3  ชั"นประถมศึกษาปีที 6  ชั"นมธัยมศึกษาปีที 3  
และชั"นมธัยมศึกษาปีที 6  เขา้รับการประเมินคุณภาพระดบัชาติ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีสาํคัญ  
ไดแ้ก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน ๆ ตามทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดต่อไป ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมิน
จะนาํไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนและคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
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 กล่าวไดว้่าการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศกัราช 2544 
นั"นตอ้งคาํนึงถึงและดาํเนินการตามหลกัการและวิธีการจดัการเรียนรู้ทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 โดยผูส้อนต้องคาํนึงถึงพฒันาการด้าน  ร่างกาย สติปัญญา 
วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน  ดงันั"นการจดัการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั"น  
ควรใช้รูปแบบ/วิธีการทีหลากหลาย  เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและเรียนรู้แบบบูรณาการ  การใชก้ารวิจยั
เป็นส่วนหนึงของการเรียนรู้  รวมทั"งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545  ข  :  4–26)   

 
การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ี เป็นสาระการเรียนรู้ทีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้  
ความเขา้ใจเกียวกบังาน อาชีพและเทคโนโลย ีมีทกัษะในการทาํงาน ทกัษะการจดัการ สามารถนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใชใ้นการทาํงานอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  คุม้ค่า  และมี
คุณธรรม สร้างและพฒันาผลิตภณัฑห์รือวิธีการใหม่ สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะ  มีนิสยัรักการทาํงาน  
เห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่องาน  ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีเป็นพื"นฐาน  ไดแ้ก่  
ความขยนั  ซือสตัย ์ ประหยดั  และอดทน  อนัจะนาํไปสู่การให้ผูเ้รียนสามารถ  ช่วยเหลือตนเองและ
พึงตนเองไดต้ามพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  
ร่วมมือและแข่งขนัในระดบัสากลในบริบทของสงัคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545  ก  :  3) 
 วสัิยทัศน์ 
  วิสยัทศัน์ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ี เป็นสาระทีเนน้กระบวนการทาํงานและ
การทาํงานอยา่งเป็นระบบ   พฒันาความคิดสร้างสรรค ์  มีทกัษะการออกแบบงานและการทาํงานอย่างมี 
กลยทุธ ์ โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลย ี และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตลอดจนนาํเทคโนโลยีมาใชแ้ละ
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน รวมทั" งการสร้าง พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการใหม่ เน้นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิงแวดลอ้มและพลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า  เพือให้บรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว  
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ี จึงกาํหนดการเรียนรู้ทียดึงาน  กระบวนการจดัการและการแกปั้ญหา
เป็นสาํคญั  บนพื"นฐานของการใชห้ลกัการและทฤษฎีเป็นหลกัในการทาํงานและการแกปั้ญหา  งานที
นาํมาฝึกฝนเพือบรรลุวิสยัทศัน์ของกลุ่มนั"น  เป็นงานเพือการดาํรงชีวิตในครอบครัวและสังคมและงาน
เพือการประกอบอาชีพ  ซึงงานทั"ง 2 ประเภทนี"  เมือผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนและปฏิบติัตามกระบวนการ
เรียนรู้ ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยแีลว้ ผูเ้รียนจะไดรั้บการปลกูฝังและพฒันาใหมี้คุณภาพและ
ศีลธรรม  การเรียนรู้จากการทาํงานและการแกปั้ญหาของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ีจึงเป็นการ
เรียนรู้ทีเกิดจากการบูรณาการความรู้ ทกัษะ และความดีทีหลอมรวมกนัจนก่อเกิดเป็นคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน ทั"งดา้นคุณภาพและศีลธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนด 
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 คุณภาพของผู้เรียน 
  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ี มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวมเพือให้เป็นคนดี  มี
ความรู้  ความสามารถ  โดยมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคด์งันี"  
  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการดาํรงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ  การออกแบบ
และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ  และเทคโนโลยเีพือการทาํงานและอาชีพ 
  มีทกัษะในการทาํงาน  การประกอบอาชีพ  การจดัการ  การแสวงหาความรู้  เลือก  
ใชเ้ทคโนโลยแีละเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาํงาน  สามารถทาํงานอย่างมีกลยุทธ ์  สร้างและ
พฒันาผลิตภณัฑห์รือวิธีการใหม่ 
  มีความรับผดิชอบ  ซือสตัย ์ ขยนั อดทน รักการทาํงาน  ประหยดั อดออม  ตรงต่อเวลา  
เอื"อเฟื" อ  เสียสละ  และมีวินยัในการทาํงาน  เห็นคุณค่าความสาํคญัของงานและอาชีพสุจริต  ตระหนักถึง
ความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม  และพลงังาน 
 เมื�อจบช่วงชั�นที�  4 ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4-6 ผู้เรียนต้องมคีวามสามารถดังต่อไปนี� 
  มีทกัษะการทาํงานอาชีพสุจริต มีทกัษะการจดัการ ทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีกลยุทธ ์ 
ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เลือกใชแ้ละ
ประยกุตเ์ทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  ถกูตอ้งและมีคุณธรรม  สามารถคิด  
ออกแบบ  สร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการทาํงาน  ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  
ตรงต่อเวลา  ขยนั  ซือสัตย ์  ประหยดั  อดออม  มุ่งมัน  อดทน  เอื"อเฟื" อ  เสียสละ  ใชพ้ลงังาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและถกูวิธี 
 ขอบข่ายของสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี (12 ปี) 
  สาระที 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดว้ย  ขอ้มูลและสารสนเทศเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสือสารขอ้มลูและเครือข่าย  หลกัการแกปั้ญหาหรือสร้างงาน  การสร้างงาน  หลกัการ
พื"นฐานของคอมพิวเตอร์  และการจดัการขอ้มลู  ดงัรายละเอียดต่อไปนี"  
   1.  ขอ้มลูและสารสนเทศ 
    1.1 แหล่งขอ้มลู 
    1.2 ความหมายและประโยชน์ของขอ้มลู 
    1.3 การรวบรวมขอ้มลู 
    1.4 ประเภทของขอ้มลู 
    1.5 การจดัเก็บขอ้มลูในรูปแบบทีเหมาะสม 
    1.6 การประมวลผลขอ้มลูเป็นสารสนเทศ 
    1.7 การเก็บและบาํรุงรักษาขอ้มลู 
    1.8 ซอฟตแ์วร์ช่วยประมวลผลขอ้มลู 
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   2.  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    2.1 องคป์ระกอบของการผลิตสารสนเทศ 
    2.2 บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    2.3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครืองคอมพิวเตอร์ 
    2.4 หลกัการทาํงานของเครืองคอมพิวเตอร์ 
    2.5 ซอฟตแ์วร์ 
    2.6 คอมพิวเตอร์ระบบมลัติมีเดีย 
    2.7 จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   3. การสือสารขอ้มลูและเครือข่าย 
    3.2 การสือสารขอ้มลู 
    3.3 ส่วนประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    3.4 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    3.5 การคน้หาและสืบคน้ขอ้มลู 
    3.6 การติดต่อสือสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   4.  หลกัการแกปั้ญหาหรือสร้างงาน 
    4.1 หลกัการคิดคาํนวณพื"นฐานในการประมวลผลขอ้มลู 
    4.2 หลกัการเบื"องตน้ในการแกปั้ญหา 
    4.3 ขั"นตอนในการพฒันาโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ 
    4.4 การใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จ 
    4.5 ตรรกะ ระบบเลขฐานสอง และวงจรตรรกะ 
   5.  การสร้างงาน 
    5.1 การนาํเสนอขอ้มลู 
    5.2 การวางแผนงาน 
    5.3 การสร้างงานตามวตัถุประสงคข์องงาน 
    5.4 การจดัทาํคู่มือ 
    5.5 การบาํรุงรักษาโปรแกรมและขอ้มลู 
   6.  หลกัการพื"นฐานของคอมพิวเตอร์ 
    6.1 กลไกลการทาํงาน 
    6.2 รูปแบบการทาํงาน 
    6.3 ภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัตํา 
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   7.  การจดัการขอ้มลู 
    7.1 การจดัการขอ้มลูเบื"องตน้ 
    7.2 โครงสร้างขอ้มลู 
    7.3 การจดัการฐานขอ้มลู 
 มาตรฐานสาระการเรียนรู้ / มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั�นกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
  สาระที 4  :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   มาตรฐาน  ง 4.1  :  เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคน้ขอ้มลู การเรียนรู้ การสือสาร การแกปั้ญหา การทาํงานและอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 
 

ตารางที 2 แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั"น สาระที 4  :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั"น 
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1.รู้จกัแหลง่ขอ้มูลทีอยู่
ใกลต้วั 

1. เห็นความสําคญัของ
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

1.เขา้ใจหลกัการทาํงาน
บทบาทและประโยชน์
ของระบบคอมพิวเตอร์ 

1.เขา้ใจหลกัการและ
วธีิการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.เห็นประโยชน์ของ
ขอ้มูลและรวบรวม 
ขอ้มูลทีสนใจจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที
เชือถือได ้

2.รวบรวมขอ้มูลทีสนใจ
ไดต้รงตามวตัถุประสงค์
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
ทีเชือถือได ้

3.เขา้ใจหลกัการ
เบื"องตน้ของการสือสาร
ขอ้มูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.เขา้ใจองคป์ระกอบ
และหลกัการทาํงานของ
คอมพิวเตอร์ 

3.รู้จกัชือและหนา้ทีของ
อุปกรณ์พื"นฐานทีเป็น
ส่วนประกอบหลกัของ
คอมพิวเตอร์ 

3.จดัเก็บรักษาขอ้มูลที
เป็นประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

3.มีความรู้พื"นฐาน
ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.เขา้ใจระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสือสารขอ้มูลและ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 4.รู้จกัชือและหนา้ทีของ
อุปกรณ์พื"นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.ประมวลผลขอ้มูลให้
เป็นสารสนเทศ 

4.เขา้ใจขอ้กาํหนดของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทีเกียวขอ้ง 
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ตารางที 2 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั"น 
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

 5.เขา้ใจหลกัการทาํงาน
เบื"องตน้และประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ 

5.เขา้ใจหลกัการและ
วธีิการแกปั้ญหาดว้ย
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.จดัเก็บและบาํรุงรักษา
สารสนเทศใหถู้กตอ้งและ
เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

 6.เขา้ใจขั"นตอนการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 

6.เขา้ใจหลกัการทาํ
โครงงานทีมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.เขา้ใจหลกัการและ
วธีิการแกปั้ญหาดว้ย
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 7.ใชค้อมพิวเตอร์ในการ
คน้หาขอ้มูลและความรู้
จากแหล่งขอ้มูล 

7.คน้หาขอ้มูล ความรู้
และติดต่อสือสารผา่น
คอมพิวเตอร์หรือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

7.เขา้ใจหลกัการพฒันา
โครงงานทีมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8.นาํเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบทีเหมาะสม 

8.ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศนาํเสนองาน
ในรูปแบบทีเหมาะสม 

8.ใชฮ้าร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสม
กบังาน 

 9.เขา้ใจหลกัการ
เบื"องตน้ของการ
แกปั้ญหา 

9.ใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
สร้างชิ"นงานหรือ
โครงงานจาก
จินตนาการหรืองานที
ทาํในชีวติประจาํวนั
อย่างมีจิตสาํนึกและมี
ความรับผิดชอบ 

9.ติดต่อสือสาร  คน้หา
ขอ้มูล  และหาความรู้
ผ่านเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที 2 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั"น 
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

 10.ใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
สร้างชิ"นงานจาก
จินตนาการหรืองานที
ทาํในชีวติประจาํวนั
อย่างมีจิตสาํนึกและมี
ความรับผิดชอบ 

 10.ใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
ในการประมวลผล
ขอ้มูลใหเ้ป็น
สารสนเทศเพือ
ประกอบการตดัสิน 

   11.ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศนาํเสนองาน
ในรูปแบบทีเหมาะสม
ตรงตามวตัถุประสงค์
ของงาน 

   12.ใชค้อมพิวเตอร์อย่าง
มีจิตสํานึกและมีความ
รับผิดชอบ 

 
การจดัการเรียนการสอนวชิาคอมพวิเตอร์ 
 วิชาคอมพิวเตอร์จัดได้ว่าเป็นวิชาการทีค่อนข้างใหม่ เมือเปรียบเทียบกับวิชาอืน ๆ 
ทีปรากฏในหลกัสูตรการเรียนการสอนในแทบทุกระดบัชั"น ดงันั"นวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็นวิชาทียงั
ขาดกระบวนวิธีในการสอนเป็นการเฉพาะ ในขณะทีวิชาอืน ๆ จะมีวิธีสอนเฉพาะของตนเอง เช่น 
วิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิธีการสอนวิชาภาษาไทย หรือวิธีการสอนวิชาสงัคมศึกษา เป็นตน้ ถึงแม้
ในปัจจุบันจะมีผูพ้ฒันาทรัพยากรช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ออกมามากมาย อาทิเช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แต่กระบวนการสอนทีเป็นวิธีการ (Activity) ก็ยงัไม่ค่อยมีใครพฒันาขึ"นมา จาก
การสืบคน้ขอ้มลูเกียวกบัการสอนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่ามีขอ้มูลทีพูดถึงวิธีสอน
วิชาคอมพิวเตอร์น้อยมาก ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ทั"งหลายน่าจะช่วยกันนําเสนอ
แนวคิดและเทคนิควิธีสอนจากประสบการณ์ของตนเอง เพือเป็นการแลกเปลียนซึงกนัและกนั อนัจะ
นาํมาซึงพฒันาการในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยต่อไป 
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 สมบูรณ์  แซ่เจ็ง (2544) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนคอมพิวเตอร์ไว ้ว่า การสอนวิชา
คอมพิวเตอร์นั"น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ ด้วยกนัคือ 1. การสอนวิชาเชิงทฤษฎี
คอมพิวเตอร์ เช่น วิชาพื"นฐานคอมพิวเตอร์ วิชาระบบฐานขอ้มลู หรือ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 2. การสอนวิชาการเขียนโปรแกรม เช่น การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาต่าง ๆ หรือการสร้าง
โปรแกรมดว้ยเครืองมือกึงสาํเร็จรูป (Middle Ware) ทั"งหลาย เช่น โปรแกรม Visual Basic, Delphi 
หรือ Authorware เป็นต้น 3. การสอนวิชาการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป เช่น วิชาการใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลคาํ หรือวิชาการใชโ้ปรแกรมวาดและตบแต่งรูปภาพ เป็นตน้ ในบทความนี" จะขอกล่าวถึง
เทคนิควิธีสอนวิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ ซึงจดัอยูใ่นกลุ่มที 3 โดยจะเน้นเฉพาะเทคนิคการ
นาํเขา้สู่บทเรียน โดยครูจะมีวิธีนาํเขา้สู่บทเรียนอยู่ 2 รูปแบบดว้ยกนั คือ 1) เริมสอนโดยการแนะนาํ
ใหน้กัเรียนรู้จกัหนา้ตาและเมนู รวมทั"งแนะนาํเครืองมือ (Toolbar) ต่าง ๆ บนโปรแกรมทีปรากฏอยู่
บนหนา้จอใหค้รบถว้นก่อนแลว้จึงเริมตน้สอนขั"นต่อไป ซึงเรียกวิธีสอนแบบนี"ว่า เทคนิคการนาํเขา้สู่
บทเรียนแบบแนะนาํ (Introduction method) 2) ครูเริมสอนโดยการให้ผูเ้รียนลองพิมพข์อ้ความสั"น ๆ 
ซึงส่วนใหญ่ผูเ้รียนมกัชอบพิมพชื์อของตนเองก่อน แลว้จึงสอนให้ผูเ้รียนลองใชค้าํสังในเมนูและ
เครืองมือในแถบเครืองมือมาบูรณาการ ปรับแต่งขอ้ความทีตนเองพิมพล์งไปใหส้วยงามถกูใจ ผูศึ้กษา
เรียกวิธีสอนแบบนี"ว่า เทคนิคการนาํเขา้สู่บทเรียนแบบสร้างผลผลิต (Production Method)  
 จากประสบการณ์การสอนของผูศึ้กษา พบว่าวิธีที 2 (Production Method) จะเป็นวิธีที
กระตุน้และเร่งเร้าความสนใจของผูเ้รียนไดดี้กว่าวิธีที 1 (Introduction Method) ทั"งนี" เนืองจากวิธีการ
สอนแบบสร้างผลผลิตนั"น นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในสิงทีมีความหมาย (Meaning full 
Learning) ซึงหมายถึงการพิมพข์อ้ความทีอ่านออกมีความหมาย และสามารถใชค้าํสังตบแต่งปรับปรุง
ขอ้ความนั"นไดต้ามทีตอ้งการเมือเริมหดัใชโ้ปรแกรม ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัทางการศึกษาหลาย ๆ 
เรืองทีกล่าวถึงวิธีสอนทีมีความหมาย จะไดผ้ลสมัฤทธิ; สูงกว่าวิธีสอนทีไม่มีความหมาย และดว้ยการ
ถูกกระตุน้อย่างมีความหมายเช่นนี"  จึงทาํให้นักเรียนเกิดความสนใจทีจะเรียนรู้ต่อไปอีก ซึงทาํให้
ชั"นเรียนวิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํมีชีวิตชีวาขึ"นมาได ้ส่วนวิธีนาํเขา้สู่บทเรียนแบบแนะนาํ
นั"น ผูศึ้กษาพบว่ามกัจะทาํใหน้กัเรียนเบือหน่าย เนืองจากตอ้งนังดูและฟังเฉย ๆ จนกว่าครูจะแนะนาํ
ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมไดห้มด นอกจากจะเป็นการเสียเวลาแลว้  ยงัทาํให้ชั"นเรียนเกิดสภาวะเฉือยชา 
และบันทอนความสนใจของนกัเรียนลงไปในทีสุด  
 ฐาปนีย ์ธรรมเมธา (2540  :  24-26)  ไดก้ล่าวถึงเทคนิควิธีการสอนคอมพิวเตอร์เพิมเติม
อีกว่า  หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ทีจดัการสอนนั"นจะเริมตั"งแต่ระดบัมธัยมศึกษา              ซึงการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แลว้มกัมีเนื"อหา 3 แนวทาง คือ 
  - การสอนความรู้เบื"องตน้เกียวกบัคอมพิวเตอร์ 
  - การสอนเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ 
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  - การสอนทกัษะการใชโ้ปรแกรมประยกุต ์
 จากคาํกล่าวทีว่า "การสอนตอ้งใชท้ั"งศาสตร์และศิลป์" ซึงศาสตร์ คือ ตวัเนื"อความรู้ทีมี
อยูใ่นตวัผูส้อน ส่วนศิลป์ คือ ศิลปะ   ความสามารถในการถ่ายทอดเนื"อหาไปสู่ผูเ้รียน  บางครั" งเนื"อหา
เดียวกนัผูส้อนต่างกนั ย่อมมีศิลปะในการถ่ายทอดต่างกนัดว้ย การใชศ้าสตร์และศิลป์ตอ้งใชอ้ย่าง
ผสมผสานกลมกลืนกัน การสอนคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน เมือผูส้อนที มีพื"นฐานความรู้เกียวกับ
คอมพิวเตอร์ดีอยู่แลว้ ควรต้องพิจารณาเพิมศิลปะในการสอน   นันคือ การนาํความรู้ทางทฤษฎี
การสอนและเทคนิควิธีการสอน ไปใชเ้พือจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 ทฤษฎีการสอน นักการศึกษาหลาย ๆ  ท่าน ไดเ้สนอทฤษฎีการสอนไวม้ากมายหลาย
ทฤษฎี ซึงสามารถสรุปเป็น 4 ทฤษฎีใหญ่ ๆ  ดว้ยกนั  ดงันี"  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ,  2533  :  65-67) 
 1.  ทฤษฎีการสอนของกาเย ่(Gagne) เป็นแนวคิดเกียวกบัการรู้ กล่าวถึงการเรียนรู้ของ
บุคคลว่าจะเกิดขึ"นไดดี้หรือไม่เพียงใดขึ"นอยูก่บัสภาพการณ์ทั"งภายในและภายนอกผูเ้รียน (Internal 
and External Conditions) และเหตุการณ์ในการเรียน (Events of Learning) จดัเป็นลาํดบัสภาพการณ์
ในการเรียนรู้เป็น 9 ขั"น คือ 
  1.1 การเร้าความสนใจ 
  1.2 แจง้จุดมุ่งหมายแก่ผูเ้รียน 
  1.3 สร้างสถานการณ์เพือดึงความรู้เดิม 
  1.4 เสนอบทเรียน 
  1.5 ชี"แนวทางการเรียนรู้ 
  1.6 ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติั 
  1.7 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
  1.8 การจดัการปฏิบติั 
  1.9 ย ํ"าใหเ้กิดความจาํและการถ่ายโอนความรู้ 
 2.  ทฤษฎีการสอนของเมอร์ริล ไรเกลท (Merrill - Reigelath) แสดงทศันะว่าการสอน
เป็นกระบวนการทีเสนอเป็นขั"นตอนทีละเอียดและต่อเนือง ดงันี"  
  2.1 เลือกหวัขอ้ปฏิบติัทั"งหลายทีจะสอนดว้ยการวิเคราะห์ภารกิจ 
  2.2 ตดัสินใจว่าจะสอนขอ้ภารกิจใดเป็นอนัดบัแรก 
  2.3 จดัลาํดบัก่อนหลงัของขอ้ภารกิจทีเหลือ 
  2.4 ชี" บ่งเนื"อหาทีสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจ 
  2.5 จดัเนื"อหาเขา้บทเรียนและจดัลาํดบับทเรียน 
  2.6 จดัลาํดบัการสอนภายในบทเรียนต่าง ๆ 
  2.7 ออกแบบการสอนในแต่ละบทเรียน 
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 3.  ทฤษฎีการสอนของเคส (Case) ให้แนวคิดเกียวกับการสอนด้านพฤติกรรมใน
ระหว่างการสอนแต่ละขั"นของพัฒนาการทางสติปัญญานั" นขึ" นกับการเพิมความซับซ้อนของ
ยุทธศาสตร์การคิด   ผูเ้รียนจะใชค้วามคิดทีซับซอ้นไดเ้มือได้รับประสบการณ์อย่างมีขั"นตอน    การ
จดัการสอนลกัษณะนี" จดัลาํดบัตามความมุ่งหมายของภารกิจทีจะเรียน จดัลาํดบัขั"นการปฏิบติัเพือ
นาํไปสู่ความมุ่งหมายนั"น ๆ โดยการเปรียบเทียบการคิดกับทักษะทีผูเ้รียนได้รับ มีการจัดระดับ
ความสามารถและการปฏิบติัของผูเ้รียน มีแบบฝึกหดัหรือตวัอยา่งใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 
 4.  ทฤษฎีการสอนของลนัดา (Landa) เป็นการดาํเนินการสอนโดยใชก้ารจดัลาํดบัขั"น
การแกปั้ญหาโดยบ่งชี" กิจกรรมการเรียนก่อนทีผูเ้รียนจะลงมือเรียน และจดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการ
ตามทีไดอ้อกแบบไว ้
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั" งผูส้อนมกันาํทฤษฎีการสอนทั"ง 4 ประการ
มาประยกุตใ์ชใ้นการสอนของตน การจะเลือกใชท้ฤษฎีการสอนใดนั"นควรขึ"นกบัจุดประสงค์รายวิชา       
จุดประสงคก์ารสอนและเนื"อหาการสอนแต่ละครั" งอาจใชท้ฤษฎีการสอนหลายประการผสมผสานกนั
ก็ได ้และจากทฤษฎีการสอนนี"ครูอาจารย ์ ผูส้อน  วิทยากรทีมีหน้าทีสอน   และให้มีการอบรมเกียวกบั
คอมพิวเตอร์อาจมองเห็นแนวทางทีจะนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการสอนของตน 
 การสอนเกียวกบัคอมพิวเตอร์นั"นคงไม่สามารถจดัเขา้ทฤษฎีการสอนประเภทใดประเภท
หนึงไดโ้ดยตรง            แต่ควรนาํทฤษฎีการสอนทั"ง 4 ประการ  มาพิจารณาใชร่้วมกนั การสอนคอมพิวเตอร์
ยงัตอ้งคาํนึงถึงปัจจยับางประการทีจะส่งผลต่อการสอนให้สัมฤทธิผลดว้ย ปัจจยัทีส่งผลต่อการสอน
คอมพิวเตอร์บางประการประกอบดว้ย 
 ดา้นประสบการณ์และแบบฝึกหดั  การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทีดีนั"น   ผูส้อนควรจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนทีเป็นประสบการณ์ตรง    การสอนคอมพิวเตอร์ควรสอนทฤษฎี
นอ้ย   ฝึกปฏิบติัการมาก เนืองจากนกัเรียนนังอยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์ย่อมตอ้งการใชเ้ครืองมากกว่าจะ
ฟังคาํอธิบายจากครู ถา้จาํเป็นตอ้งสอนทฤษฎีไม่ควรใชเ้วลามาก  อธิบายเฉพาะทฤษฎีทีจาํเป็นทีตอ้งใช้
ในครั" งนั"น ๆ แลว้จึงลงมือปฏิบติัการ   ถา้ผูเ้รียนคนใดพบปัญหาและมีขอ้ซกัถาม  ผูส้อนควรเขา้ไป
อธิบายทีเครืองโดยตรงจะดีกว่า (อาํพล  สงวนศิริธรรม,  2538  :  191-193) 
 จากประสบการณ์ทีผูศึ้กษาไดส้อนคอมพิวเตอร์มานานพอสมควร คือตั"งแต่ปี พ.ศ.2527
เห็นว่าผูเ้รียนคอมพิวเตอร์ทีประสบผลสําเร็จนั" น ได้เรียนจากการฝึกปฏิบัติ  โดยการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน แบบฝึกหัดหรือใบงาน  ซึ งควรมีทั"งในและนอกชัวโมงเรียน    เพราะเอกสาร
ประกอบการเรียนแบบฝึกหัดหรือใบงานเป็นเครื องมือทีดี  เป็นการให้ประสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รียน 
ตลอดจนเป็นแนวทางหนึงทีจะใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจความคงทนต่อการเรียนเนื"อหาไดดี้ขึ"น    
ผูส้อนตอ้งถือว่าเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหดั เป็นสือการสอนทีจะช่วยผูส้อนและผูเ้รียน
ไดมี้ปฏิสมัพนัธร่์วมกนั  ในกรณีทีทาํแบบฝึกหดัในชั"นเรียน ผูเ้รียนพบปัญหาและขอ้สงสัยก็สามารถ
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เปิดเอกสารประกอบการเรียนเพือศึกษาตามขั"นตอน และ ถามผูส้อน หรือเพือน ๆ ได ้ส่วนแบบฝึกหัด
ทีให้ผูเ้รียนทํานอกชัวโมงเรียนยงัช่วยให้ผูเ้รียนได้ทบทวนการเรียนของตนเอง  ผูส้อนอาจใช้
ประเมินผลการสอนของตนด้วยว่าเมือสอนแล้วผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ; อย่างไร      นอกจากนี" ผูส้อน
คอมพิวเตอร์ควรมีการเตรียมการสอนโดยคิดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และควรสร้าง
แบบฝึกหดัหรือใบงานตามจุดประสงค ์และเนื"อหา  การเรียนการสอนเป็นหลกั โดยทีแบบฝึกหัดหรือ
ใบงานนั"นตอ้งเนน้ปฏิบติัการมากกว่าความรู้ทางทฤษฎี 
 ความชอบความพึงพอใจ และการเล็งเห็นคุณค่า (Appreciation) การเรียนถา้เริมจาก  
ฉนัทะ  คือ ความชอบ ความพึงพอใจ และการเลง็เห็นคุณค่าจากเรืองทีตนสนใจ  ตอ้งการไดรั้บความรู้  
และให้การยอมรับต่อผูส้อนแลว้ ผูเ้รียนย่อมมีความสุขกบัการเรียน อีกทั"งยงัเป็นสิงทีทาํใหผู้เ้รียน
ประสบความสาํเร็จต่อไป 
 
เอกสารประกอบการเรียน 
 1. ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 
  นกัวิชาการทางการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของ  เอกสารประกอบการเรียนไวด้งัเช่น 
  สุวิทย ์ มลูคาํ  และสุนนัทา  สุนทรประเสริฐ  (2550  :  41)  กล่าวถึงเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน ไวว้่าเป็นเอกสารทีจดัทาํขึ"นเพือใชป้ระกอบการสอนของครู หรือประกอบการเรียน
ของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ ง ควรมีหัวขอ้เรื อง  จุดประสงค์  เนื"อหาสาระและกิจกรรม  เพือจะ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ตามทีหลกัสูตรกาํหนด 
 2. ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 
  สุวิทย ์ มูลคาํ และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550  :  41-44)  กล่าวไวว้่าเอกสาร
ประกอบการเรียนไม่มีรูปแบบทีจาํเพาะเจาะจง  ทั"งนี" ขึ" นอยู่ก ับดุลพินิจของผูผ้ลิต  ทีจะคาํนึงถึง
ลักษณะการนําไปใช้  และกลุ่มผูเ้ รียนเป็นสําคัญ  โดยเสนอแนะส่วนประกอบของเอกสาร
ประกอบการเรียนไวด้งันี"  
   1.  ส่วนนาํ ควรมีส่วนประกอบดงันี"  
    1.1 ปกนอก 
    1.2 ปกใน 
    1.3 คาํนาํ 
    1.4 สารบญั 
    1.5 คาํชี"แจง หรือคาํแนะนาํการใช ้
    1.6 จุดประสงคห์ลกั 
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   2.  ส่วนเนื"อหา อาจแบ่งเป็นเรืองยอ่ย หรือเป็นตอน ตามลกัษณะของเนื"อหา ควรมี
ส่วนประกอบดงันี"  
    2.1 ชือบท ชือหน่วย หรือชือเรือง 
    2.2 หวัขอ้เรืองยอ่ย 
    2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    2.4 กิจกรรมหลกั 
    2.5 เนื"อหาโดยละเอียด หรือใบความรู้ 
    2.6 กิจกรรมฝึกปฏิบติั หรือแบบฝึก หรือใบงาน 
    2.7 บทสรุป (ถา้มี) 
    2.8 ควรมีขอ้ทดสอบก่อนเรียนหรือหลงัเรียน 
   3.  ส่วนอา้งอิง อาจอยูส่่วนทา้ยของเนื"อหาในแต่ละตอน หรืออยู่ทา้ยเล่มเอกสาร 
ควรมีส่วนประกอบดงันี"  
    3.1 เอกสารอา้งอิงประจาํบท หรือบรรณานุกรม 
    3.2 ภาคผนวก (ถา้มี) เช่น เฉลยแบบฝึกหดั 
 3. ข้อควรพจิารณาในการผลติเอกสารประกอบการเรียน 
  สุวิทย ์ มลูคาํ และสุนนัทา  สุนทรประเสริฐ (2550 : 42-44) ไดเ้สนอขอ้ควรพิจารณา
ในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนไดด้งัต่อไปนี"  
   1.  กลุ่มเป้าหมาย ควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายในดา้นจิตวิทยา วุฒิภาวะ และวยั
ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั เนืองจากผูเ้รียนในแต่ละระดบัย่อมมีความตอ้งการแตกต่างกนั ทั"งดา้นเนื"อหา 
การใชภ้าษา ภาพประกอบ และขนาดตวัอกัษรทีใชใ้นการผลิตเอกสารประกอบการเรียน   
   2.  การกาํหนดเนื"อหา ตอ้งมีความถกูตอ้งและเหมาะสม ความถกูตอ้งไดแ้ก่ การมี
เนื"อหาสาระตามทีหลกัสูตรกาํหนด มีความเทียงตรงของขอ้มลูทีนาํเสนอ มีความชดัเจนทนัสมยั เป็น
ปัจจุบนั ไม่กาํกวมสบัสน หรือเบียงเบนขอ้เท็จจริง ส่วนความเมาะสมไดแ้ก่ ความยากง่ายของเนื"อหา
สาระ โดยพิจารณาถึงดา้นวยัวุฒิ ประสบการณ์และพื"นฐานของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
   3.  การเรียบเรียงถอ้ยคาํ ถือเป็นเทคนิคสาํคญัในการนาํเสนอเนื"อหา ควรคาํนึงถึง 
    3.1 รูปแบบควรสั"นกะทดัรัดแต่ไดใ้จความ ไม่มีคาํขยายโดยไม่จาํเป็น 
    3.2 การเวน้วรรคตอน การเขียนโดยไม่เวน้วรรคตอน หรือการเวน้วรรคตอน
ผดิที อาจทาํใหผ้ดิความหมายและเกิดความเสียหายต่อผูเ้รียนได ้
    3.3 การยอ่หนา้ ควรมียอ่หนา้เมือเปลียนประเด็นของเนื"อหา หรือเพือตอ้งการ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นสาํคญั 
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   4. การใชภ้าษา ควรเขียนให้อ่านง่ายและเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็ว คาํนึงถึงเนื"อหา 
และกลุ่มเป้าหมายในการทีจะสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลียงการใชค้าํซํ"า และเล่นคาํจน
ผูเ้รียนสบัสน 
   5. เทคนิคการนาํเสนอ ตอ้งมีความน่าสนใจ เร้าใจ ชวนใหติ้ดตาม ไม่บรรจุความรู้
และขอ้มูลทีอดัแน่นจนเกินไป ควรมีการสร้างบรรยากาศของความเป็นกันเองระหว่างผูศึ้กษากับ
ผูเ้รียน เป็นการสือสารระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสารในเชิงการพดูคุย เสมือนตวัหนังสือมีวิญญาณ การ
ใชภ้าพประกอบการนาํเสนอก็เป็นเทคนิคหนึ งทีช่วยให้เขา้ใจเร็ว หรือเพิมความเขา้ใจเนื"อหาทีเป็น
นามธรรมใหช้ดัเจนยิงขึ"น ควรใชภ้าษาทีสอดคลอ้งกบัเนื"อหา มีขนาดพอเหมาะและมีความชดัเจน มี
เทคนิคการใชค้าํถามนาํทีกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน เพือนาํไปสู่การคน้หาคาํตอบในเนื"อหา จะทาํให้
ผูเ้รียนเข้าใจในสิงทีตนกําลังศึกษามากขึ" น การมีกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบประเมินผล หรือ
แบบทดสอบลว้นเป็นสิงจาํเป็นทีจะช่วยใหก้ารใชเ้อกสารประกอบการเรียนบรรลุจุดประสงค์ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 4. ขั�นตอนการผลติเอกสารประกอบการเรียน 
  สุวิทย ์ มูลคาํ และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550  :  44)  ไดก้ล่าวถึงขั"นตอนการ
ผลิตเอกสารประกอบการเรียนว่า ขั"นตอนการผลิตจะเหมือนกบัขั"นตอนการผลิตสือและนวตักรรมการ
เรียนการสอนทัว ๆ ไป ซึงมีขั"นตอนดงันี"   
   1.  วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ซึงอาจไดม้าจาก 
    1.1 การสงัเกตปัญหาทีเกิดขึ"นขณะทาํการสอน 
    1.2 การบนัทึกปัญหาและขอ้มลูระหว่างสอน 
    1.3 การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนของผูเ้รียน 
   2.  ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตรสถานศึกษา เพือวิเคราะห์เนื"อหาสาระและผล
การเรียนรู้ทีคาดหวงั หรือจุดประสงคแ์ละกิจกรรมทีเป็นปัญหา 
   3.  เลือกเนื"อหาทีเหมาะสมแบ่งเป็นบทเป็นตอน หรือเป็นเรือง เพือแกปั้ญหาทีพบ 
   4.  ศึกษารูปแบบของการ เขียนเอกสารประกอบการเ รียน และกําหนด
ส่วนประกอบภายในของเอกสารประกอบการเรียน 
   5.  ศึกษาค้นควา้และรวบรวมข้อมูล เพือนํามากาํหนดเป็นจุดประสงค์ เนื" อหา 
วิธีการ และสือประกอบเอกสารในแต่ละเรือง 
   6.  เขียนเนื"อหาในแต่ละตอน รวมทั"งภาพประกอบแผนภูมิ และขอ้ทดสอบให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคที์กาํหนดไว ้
   7.  ส่งใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบ 
   8.  นาํไปทดลองใชใ้นหอ้งเรียน และเก็บบนัทึกผลการใช ้
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   9.  นําผลทีได้มาพิจารณาเพือปรับปรุงแก้ไขส่วนทีบกพร่อง (อาจทดลองใช้
มากกว่า 1 ครั" ง เพือปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนนั"นใหส้มบูรณ์ และมีคุณภาพมากทีสุด) 
   10. นาํไปใชจ้ริงเพือแกปั้ญหาทีพบจากขอ้ 1 
 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ทางการเรียน 
 1. ประเภทของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ;ทางการเรียนนั"น มีผูที้เกียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบได้
ใหแ้นวทางในการจดัทาํไวว้่ามี 2 ประเภท ดงันี"  (บรรดล  สุขปิติ, 2542 : 7)  
  1.1 แบบทดสอบทีครูสร้างขึ"นเอง (Teacher made tests) เป็นแบบทดสอบทีครูผูส้อน
สร้างขึ"นมาใชท้ดสอบนกัเรียนในหอ้งเรียน  เพือวดัผลสมัฤทธิ; ทางการเรียนของผูเ้รียนเป็นครั" ง ๆ ไป 
มกัเป็นแบบทดสอบทีครอบคลุมเนื"อหาเฉพาะตามหลกัสูตรเนื"อหานั"น ๆ โดยทัวไปแบบทดสอบทีครู
สร้างขึ" นเองมี 2 ชนิด คือ แบบทดสอบทีใช้วดัระหว่างการเรียนการสอน (Formative test) เพือ
ตรวจสอบความกา้วหน้าของผูเ้รียนและนาํผลมาใชเ้พือปรับปรุงการสอนของครูและปรับปรุงการ
เรียนของผูเ้รียน อีกชนิด คือแบบทดสอบทีใชว้ดัหลงัสิ"นสุดการเรียนการสอน (Summative test) เป็น
การนาํผลการวดัไปใชใ้นการสรุปรวบยอด หรือตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน แบบทดสอบทีครูสร้าง
ขึ"นเองนั"น ในการสร้างอาจไม่ไดมี้การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด การ
ตรวจใหค้ะแนนและการแปลผลมกัทาํการเปรียบเทียบผลเฉพาะกลุ่มทีสอบดว้ยกนั หรือเปรียบเทียบ
กบัเกณฑที์ผูส้อนกาํหนดไว ้
  1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) เป็นแบบทดสอบทีมีความเป็น
มาตรฐาน 3 ประการดว้ยกนั คือ ประการแรก มาตรฐานในการดาํเนินการสร้าง คือผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพและพฒันาปรับปรุงจนเป็นทีเชือถือได ้ มกัออกแบบให้ครอบคลุมเนื"อหาสาระอย่างกวา้ง ๆ 
เพือใหใ้ชไ้ดก้บัสถาบนัการศึกษาทัว ๆ ไป  ประการทีสอง มาตรฐานในการดาํเนินการสอบ ไม่ว่าจะ
นาํไปใชที้ใดหรือใครเป็นผูด้าํเนินการสอบก็ปฏิบติัเหมือนกนัและ  ประการทีสาม มาตรฐานในการ
ให้คะแนนหรือความหมายของคะแนน ไม่ว่าใครให้คะแนนก็ผลเหมือนกัน มีเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบทีเป็นมาตรฐานทีเรียกว่า เกณฑ์ปกติ (Norm) สาํหรับแปลความหมายของคะแนนของผู ้
เขา้สอบเมือเปรียบเทียบกบัคนส่วนใหญ่ 
  ขอ้สอบทีครูนิยมสร้างกนัมากไดแ้ก่ขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple choice) 
หรือขอ้สอบแบบหลายตวัเลือก เป็นขอ้สอบทีใหผู้ส้อบเลือกคาํตอบจากตวัเลือกทีกาํหนดให้ ขอ้สอบ
ชนิดนี"ประกอบดว้ยส่วนทีสําคญั 2 ส่วนคือ ส่วนทีเป็นคาํถาม (Stem) และส่วนทีเป็นคาํตอบหรือ
ตวัเลือก  (Alternatives หรือ Options หรือ Choices)  ในส่วนของคาํถาม มีรูปแบบการถามอยู่ 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่  รูปแบบคาํถามโดยตรง  เช่น  คุณภาพทีสาํคญัทีสุดของเครืองมือทีใชใ้นการวดัผลคืออะไร  และ
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ลกัษณะทีเป็นคาํถาม แบบเป็นขอ้ความไม่สมบูรณ์ เช่น คุณภาพทีสาํคญัทีสุดของเครืองมือทีใชใ้นการ
วดัผลคือ ... 
  ในส่วนของคาํตอบหรือตวัเลือก แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ตวัเลือกทีเป็นคาํตอบถูก
เรียกว่าตวัคาํตอบ (Answer หรือ Key) ซึงมี 1 ตวัเลือก ส่วนทีเหลือเป็นตวัเลือกทีผิด หรือทีเราเรียกว่า
ตวัลวง (Distracters)  
  ขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ มีขอ้ดีหลายประการดว้ยกนั กล่าวคือ 
   1. วดัความสามารถหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดก้วา้ง และลึก ตั"งแต่
ความสามารถทางสมองขั"นตํา ไดแ้ก่ ขั"นความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้ไปจนถึงขั"นที
ซบัซอ้นหรือความสามารถทางสมองขั"นสูง ไดแ้ก่ ขั"นการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า 
   2. สามารถวดัไดค้รอบคลุมเนื"อหาทีตอ้งการวดัในวิชาต่าง ๆ และสามารถวดัได้
อยา่งหลากหลาย เนืองจากเปิดโอกาสใหผู้ส้อนสามารถสุ่มเนื"อหาทีตอ้งการวดัมาออกขอ้สอบไดต้าม
ตอ้งการ 
   3. ช่วยให้แบบทดสอบมีความเทียงตรงเชิงเนื"อหาได้ดี เนืองจากสามารถออก
ขอ้สอบใหค้รอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ไดห้ลากหลาย และออกไดจ้าํนวนหลายขอ้ 
   4. มีความเป็นปรนยัในการตรวจใหค้ะแนน 
   5. ใชเ้วลาในการตรวจขอ้สอบนอ้ย 
   6. เหมาะสาํหรับการสอบทีมีผูส้อบจาํนวนมาก 
   7. คะแนนทีได้จากการสอบมีความเชือมันมากกว่าแบบทดสอบชนิดอืน ๆ 
เนืองจากข้อสอบชนิดนี"  สามารถลดการตอบถูกโดยการเดาลงได้ จึงสามารถนําไปพฒันาเป็น
แบบทดสอบมาตรฐานได ้และเป็นทีนิยมมาก 
  อยา่งไรก็ตามขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบมีขอ้ขอ้จาํกดัเช่นกนั กล่าวคือ 
   1. เปิดโอกาสใหผู้ต้อบเดาขอ้สอบได ้
   2. ขอ้สอบออกยากและเสียเวลาในการออกขอ้สอบมาก เนืองจากตอ้งเขียนตัว
ลวงทีผดิ แต่ใหมี้ท่าว่าถกู เพือใหเ้ป็นตวัลวงทีดี 
   3. ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการออกขอ้สอบจริง ๆ จึงจะ
สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ขั"นสูงได ้
   4. ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งมีความรอบรู้ในเนื"อหานั"น ๆ ประกอบการมีความรู้ในการ
เขียนขอ้สอบเป็นอยา่งดี 
   5. ไม่เหมาะสาํหรับการวดัความคิดสร้างสรรค ์การเสนอแนวคิดตลอดจนทกัษะ
ในการเขียนและการวดัปฏิบติัต่าง ๆ 
   6. สิ"นเปลืองงบประมาณมากกว่าแบบทดสอบชนิดอืน ๆ 
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  จะเห็นได้ว่า แบบทดสอบแบบเลือกตอบนั"นมีทั"งข้อดีและข้อจาํกัด ทั"งนี" ขึ" นกับ
วตัถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายทีต้องการวดั ในการศึกษาครั" งนี" ผูศึ้กษาสร้างแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ เนืองจากแบบทดสอบแบบเลือกตอบเป็นแบบทดสอบทีดีทีสุด (Thorndike, Robert L. and 
Elizabeth Hagen. 1969 : 182) ซึงสอดคลอ้งกบัความคิดของอีเบล (Ebel. 1965 : 95) ทีว่าแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบจดัไดว้่าเป็นแบบทดสอบปรนยัทีดีทีสุด สามารถตรวจสอบให้คะแนนไดร้วดเร็วและ
แม่นยาํ แมว้่าผูเ้ขา้สอบจะมีจาํนวนมาก นอกจากนี" ยงัมีประสิทธิภาพสูงในการจาํแนกเด็กเก่งกบั
เด็กอ่อน สาํหรับ ชวาล แพรัตกุล (2516 : 70) กล่าวว่า แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ไม่ทาํใหเ้กิดปัญหา
สองแง่ไดง่้าย ดงัเช่น แบบทดสอบถกูผดิ ลดอตัราการเดาไดม้าก ซึงทาํใหผ้ลการวดัมีความเชือมันสูง  
  รูปแบบคาํถามของขอ้สอบแบบเลือกตอบ (ชวาล แพรัตกุล. 2516 : 75) 
  1. แบบคาํถามเดียว (Single question) เป็นคาํถามทีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ถาม
เรืองเดียวโดยเฉพาะ มี 6 ลกัษณะ ดงันี"  
   1.1 แบบใหเ้ลือกคาํตอบถกู (Correct answer) ขอ้สอบแบบนี" จะมีคาํตอบถูกเพียง
คาํตอบเดียว ทีเหลือเป็นตวัลวง  
   1.2 แบบใหเ้ลือกคาํตอบผดิ (Incorrect answer) ขอ้สอบแบบนี" เป็นขอ้สอบทีมุ่งให้
ผูต้อบเลือกคาํตอบผดิซึงมีอยูเ่พียงคาํตอบเดียว ทีเหลือจะเป็นตวัเลือกทีถกู 
   1.3 แบบให้เลือกคาํตอบทีดีทีสุด (Best answer) ขอ้สอบแบบนี" มุ่งให้ผูต้อบหา
คาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงคาํตอบเดียว จากตวัเลือกทีเป็นคาํตอบถูกหลายตวัเลือก แต่ระดบัความ
ถกูตอ้งแตกต่างกนั 
   1.4  แบบให้เรียงลาํดับคาํตอบ  เป็นคาํถามทีต้องการให้ผูต้อบเรียงลาํดับตาม
ขั"นตอนต่าง ๆ ของเรืองหรือกิจกรรมนั"น ๆ หรือตามลาํดบัก่อนหลงั 
   1.5 แบบใหเ้ลือกคาํตอบเปรียบเทียบ เป็นขอ้สอบทีตอ้งการใหผู้ต้อบเลือกคาํตอบ
ในเชิงเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างคาํศพัท์ในตัวคาํถาม เพือนาํไปใชเ้ลือก
คาํตอบทีมีความสมัพนัธห์รือสอดคลอ้งในลกัษณะเดียวกนั 
   1.6 แบบให้เลือกคาํตอบรวม เป็นข้อสอบทีต้องการให้ผูต้อบเลือกคาํตอบที
เป็นไปไดห้ลาย ๆ อยา่งรวมกนั แลว้ผสมคาํตอบหลายขอ้เขา้ดว้ยกนั 
  2. แบบคาํถามเป็นชุดแต่ตวัเลือกคงที (Constant choice question) เป็นขอ้สอบทีใช้
คาํถามหมายขอ้ ซึงถามครอบคลุมเนื"อหาเดียวกนัและคาํถามแต่ละขอ้มีชุดของตวัเลือกเดียวกนั 
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 2. ขั�นตอนการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธิ@ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ;ทางการเรียน โดยทัวไปมีลาํดบัในการสร้างดงันี"   
(นิตยารัตน์  คงนาลึก, 2544 : 89–98) 
  1. การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบ ในการสร้างแบบทดต้องกําหนดให้
ชดัเจนว่า ตอ้งการนาํผลการวดัไปใชป้ระเมินแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ;
ทางการเรียนแบบอิงกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายเพือวดัผลสัมฤทธิ; ในรายวิชาต่าง ๆ ตามทีหลกัสูตรกาํหนด 
และจะใชเ้มือสิ"นสุดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการสอนหรือแต่ละบทหรือแต่ละเรืองหรือใน
รายวิชานั"น ๆ หรือประเมินผลสรุปตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี เพือการสรุปและตดัสินผลการ
เรียนของผูเ้รียนว่าอยู่ในระดบัใด หรืออยู่ในลาํดบัทีเท่าไร หรืออาจนาํผลการวดัไปใชเ้พือการสอบ
คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อหรือทาํงาน ซึงผลทีไดจ้ากการวดัและแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกบั
กลุ่มผูส้อบดว้ยกนั สาํหรับแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์  มีจุดมุ่งหมายเพือ
ตรวจสอบความรู้พื"นฐานทีจาํเป็นสําหรับการเรียนในรายวิชานั"น ๆ หรือเพือตรวจสอบความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนว่าเป็นผูร้อบรู้หรือไม่รอบรู้ในเนื"อหาแต่ละเรื องนั"น ๆ โดยนาํผลการวดัที
ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานทีกาํหนดไว ้ เพือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียนและการจดัการสอนซ่อมเสริม ซึงจะใชก้ารวดัผลแบบอิงเกณฑ์
ในระหว่างทีมีการเรียนการสอน โดยวดัผลสมัฤทธิ;หลงัจากทีจบในแต่ละจุดประสงค์ของบทเรียนใน
แต่ละเรืองหรือแต่ละหน่วย  โดยนาํผลการวดัไปใชใ้นการปรับปรุงบการเรียนการสอนเป็นสาํคญั 
  2. การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน การกําหนดวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอน เป็นการกาํหนดกรอบว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรบา้ง 
ในสถานการณ์ใด และมีเกณฑใ์นการตดัสินอยา่งไรทียอมรับว่าผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้นั"น 
ๆ ซึงการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน ตอ้งแปลงคุณลกัษณะทีตอ้งการวดัใหเ้ป็นพฤติกรรม
ทีวดัได ้หรือทีเรียกว่า จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึงพฤติกรรมทีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนดา้นพุทธิ
พิสัย ก็ตอ้งกาํหนดให้ชดัเจนลงไปว่าต้องการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านใดใน 6 ด้าน ไดแ้ก่ ขั"น
ความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า 
  3. การกาํหนดเนื"อหา  นอกจากจะมีการกาํหนดจุดประสงค์ของการเรียนการสอน 
ในลกัษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแลว้ ในแต่ละรายวิชาทีสอนตอ้งมีการกาํหนดรายละเอียด
ของเนื"อหาทีจะสอนใหช้ดัเจน  ทั"งเนื"อหาทีเป็นประเด็นใหญ่และประเด็นยอ่ย แยกเป็นหมวดหมู่ แลว้
เรียงลาํดบัก่อนหลงั ตามความสมัพนัธข์องเนื"อหานั"น ๆ เนื"อหาประเภทเดียวกนัหรือไม่สาํคญัมากนัก
อาจนาํมารวมเป็นขอ้เดียวกนัได ้
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  ในส่วนของการวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนแบบอิงกลุ่ม  จะเน้นเฉพาะจุดประสงค์
การเรียนรู้ทีสาํคญั ๆ ดังนั"นการกาํหนดเนื"อหาก็ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หรือพฤติกรรมที
ตอ้งการวดั โดยใหค้รอบคลุมเนื"อหาในบทนั"น ๆ หรือหน่วยนั"น ๆ  
  4. การทาํตารางวิเคราะห์หลกัสูตรหรือตารางวิเคราะห์เนื"อหา  ตารางวิเคราะห์
หลกัสูตร (Table of specification) มีลกัษณะเป็นตาราง 2 ทาง ทีแสดงให้เป็นความสัมพนัธ์ของ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัเนื"อหาวิชา ทีตอ้งการจะวดัหรือตอ้งการทดสอบ โดยมีขั"นตอนดงันี"  
   4.1  บรรจุเนื"อหาลงในตารางวิเคราะห์หลกัสูตรในแนวนอนทางดา้นซ้ายมือ 
ส่วนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือพฤติกรรมทีตอ้งการวดั  นาํมาบรรจุในตารางแนวตั"ง 
   4.2  จดัอนัดบัความสาํคญัของเนื"อหาและพฤติกรรมทีตอ้งการวดั โดยพิจารณา
จากปริมาณเนื"อหาและระยะเวลา หรือจาํนวนคาบทีใชใ้นการสอนแต่ละบทหรือแต่ละหน่วย 
   4.3  กาํหนดนํ" าหนกัของเนื"อหาและพฤติกรรมทีตอ้งการวดั  
   4.4  กาํหนดจาํนวนขอ้สอบในแต่ละช่อง  
  5. การกาํหนดรูปแบบของขอ้คาํถาม  ขอ้สอบแบบเลือกตอบสามารถวดัพฤติกรรม
การเรียนรู้ไดทุ้กระดบัพฤติกรรม โดยทัวไปการวดัผลสัมฤทธิ; แบบอิงกลุ่ม ควรเลือกขอ้สอบแบบ
เลือกตอบ เนืองจากวดัพฤติกรรมไดทุ้กระดบั และลกัษณะของขอ้สอบสามารถใชก้บัคนจาํนวนมาก
ได ้การตรวจใหค้ะแนนมีความเป็นปรนยั และสามารถตรวจสอบคุณภาพไดท้ั"งในแง่ของความยากง่าย
และอาํนาจจาํแนก 
  6. การเขียนขอ้สอบ การเขียนขอ้สอบสาํหรับวดัผลสัมฤทธิ; แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ ์
ตอ้งใหต้รงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และเนื"อหาทีไดก้าํหนดไวใ้นตารางวิเคราะห์เนื"อหา และพิจารณา
ถึงเทคนิคในการเขียนขอ้สอบแต่ละประเภทดว้ย (นิตยารัตน์  คงนาลึก,  2544  :  97) กล่าวว่า การวดั
ผลสมัฤทธิ; แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑน์ั"น ประเด็นทีควรพิจารณาอีกประเด็นหนึ งในการเขียนขอ้สอบ
คือ ความยากง่ายของขอ้สอบ ซึงตอ้งยากง่ายปานกลาง ไม่ยากหรือง่ายเกินไป มีค่าอาํนาจจาํแนกสูง  
ซึงการวดัผลแบบอิงกลุ่มเป็นการจาํแนกผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน ส่วนการวดัผลแบบอิง
เกณฑเ์ป็นการจาํแนกว่าผูเ้รียนคนใดเรียนรู้แลว้และคนใดยงัไม่ไดเ้รียนรู้  
  7. การตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบและปรับปรุงแกไ้ข แบบทดสอบทีดี ตอ้งผ่าน
ขั"นตอนการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานทียอมรับได ้โดยมีขอ้มลูยืนยนัทีเชื"อถือได ้เพือให้
ไดผ้ลการวดัทีถกูตอ้งเชือถือได ้หากพบว่าแบบทดสอบมีคุณภาพไม่ดีก็ตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ข ซึง
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบต้องตรวจสอบคุณภาพทั"งรายขอ้และทั"งฉบบั  โดยทาํการ
ตรวจสอบคุณภาพรายขอ้ หากพบว่าคุณภาพรายขอ้ดีหรือเหมาะสมแลว้  จึงทาํการตรวจสอบคุณภาพ
ทั"งฉบบัเป็นขั"นตอนต่อไป 
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  8. การจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์  และนาํไปใชท้ดสอบกบักลุ่มตวัอย่างเพือนาํผลมา
ใชใ้นการสร้างเกณฑป์กติและเกณฑป์กติระดบัชั"นของกลุ่ม 
  9. จดัทาํคู่มือการใชแ้บบทดสอบ  หลงัจากทีแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธิ;  
ผ่านขั"นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละประเด็น  มีการปรับปรุงแกไ้ขจนเป็นที
ยอมรับไดแ้ลว้  ตอ้งมีการจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์  มีการจดัทาํคู่มือการนาํแบบทดสอบไปใช ้ ซึง
ตอ้งประกอบดว้ยคาํชี" แจงทีชดัเจน  พร้อมทั"งบรรยายถึงคุณลกัษณะของขอ้สอบ  มีการจดัเก็บอย่าง
เป็นระบบเพือความสะดวกต่อการนาํไปใชห้รือการนาํมาสร้างเป็นเครืองมือทีมีความเป็นมาตรฐาน
ต่อไป 
 3. คุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธิ@ทางการเรียน 
  แบบทดสอบ เป็นเครืองมือทีใชใ้นการทดสอบเพือวดัผลสมัฤทธิ;ทางการเรียนเพือให้
ไดข้อ้มูลเกียวกบัผลการเรียนของผูเ้รียน  อนัเป็นผลผลิตทีสาํคญัของกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน ผลทีไดจ้ากการสอบนาํมาใชเ้พือตดัสินคุณค่าหรือความสามารถของผูเ้รียน ซึงตอ้งอาศยัผลการสอบที
ถูกตอ้ง ตรงความสามารถทีแทจ้ริงของผูเ้รียน ผลการสอบจะเชือถือไดม้ากน้อยเพียงใด ขึ" นอยู่ก ับ
คุณภาพของแบบทดสอบด้วย  ในทีนี" จะกล่าวถึงลกัษณะของแบบทดสอบทีดี และการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนทีใชเ้พืออิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ ทั"งการ
ตรวจสอบคุณภาพเป็นรายขอ้และการตรวจสอบคุณภาพทั"งฉบบั 
  ลกัษณะของข้อสอบที�ด ี
  ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าแบบทดสอบเป็นเครืองมือทีใชใ้นการวดัความรู้ความสามารถ
ของผูเ้รียน  ดงันั"นแบบทดสอบทีดีมีคุณภาพจึงมีลกัษณะเพือใหไ้ดข้อ้มลูทีเชือถือไดด้งันี"  
  1. ความเทียงตรง (Validity) ความเทียวตรง (พิมพา  สุวรรณฤทธิ; , 2542 : 162) กล่าว
ไวว้่า เป็นคุณสมบติัทีจาํเป็นของแบบทดสอบ  ไม่ว่าจะเป็นการวดัผลแบบอิงกลุ่มหรือแบบอิงเกณฑ ์
เพราะความเทียงตรงเป็นดชันีทีจะบอกให้รู้ว่าแบบทดสอบชุดนั"นสามารถวดัในสิงทีตอ้งการวดัได้
มากนอ้ยเพียงใด ตรงตามจุดมุ่งหมายหรือไม่  และวดัไดถ้กูตอ้งตรงตามความเป็นจริง  ความเทียงตรง
ของแบบทดสอบอาจจาํแนกไดด้งันี" คือ 
   1.1  ความเทียงตรงตามเนื"อหา (Content validity) ความเทียงตรงตามเนื"อหา 
หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบ ในการวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์ของการสอน  หรือตรง
ตามพฤติกรรมและเนื"อหาทีตอ้งการวดั  วดัได้ครอบคลุมตามขอบเขตของเนื"อหาทีกาํหนดไวใ้น
หลกัสูตร 
   1.2 ความเทียงตรงเชิงเกณฑส์มัพนัธ ์(Criterion – related validity) ความเทียงตรง
เชิงเกณฑ์สัมพนัธ์ หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบในการวดัพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะที
ตอ้งการวดัไดส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์ภายนอกอย่างใดอย่างหนึ ง ซึงวดัไดจ้ากเครืองมือชนิดอืน 
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ความเทียงตรงประเภทนี" จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลทีไดจ้ากการวดัพฤติกรรมของบุคคลเป็นหลกั  จึงอาจ
เรียกว่าเป็นความเทียงตรงเชิงประจกัษ์ (Empirical) และอาศยัข้อมูลทีไดจ้ากการวดัสภาพเวลาที
แตกต่างกนัเป็นเกณฑบ่์งชี" ถึงความเทียงตรง 
   1.3 ความเทียงตรงตามทฤษฎี (Construct validity)  ความเทียงตรงตามทฤษฎี หรือ
ทีเรียกว่า ความเทียงตรงตามคุณลกัษณะหรือความเทียงตรงตามโครงสร้าง หมายถึง ความสามารถ
ของเครืองมือในการวดัไดต้รงตามพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะ (Trait) ทางจิตวทิยาทีตอ้งการวดัซึงเป็น
โครงสร้างของเรืองนั"น ๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นทฤษฎีเรืองนั"น ๆ การตรวจสอบความเทียงตรงชนิดนี"
ส่วนใหญ่ใชก้บัเครืองมือทีใชว้ดัคุณลกัษณะดา้นจิตใจหรือสิงทีเป็นนามธรรมซึงวดัโดยตรงไดย้าก 
เช่น เชาวปั์ญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็นตน้ การหาความเทียงตรงประเภทนี"ทาํไดห้ลาย
วิธี เช่น โดยการใหผู้เ้ชียวชาญ (Expert) ช่วยตรวจสอบซึงคลา้ยคลึงกบัการตรวจสอบความเทียงตรง
เชิงเนื"อหา การใชเ้ทคนิคกลุ่มรู้ชดั (Know group technique) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
analysis) และเทคนิคการวดัหลายคุณลกัษณะหลายวิธี (Multitrait – Multimethods) เป็นตน้ 
   ความเที ยงตรง  เ ป็นคุณสมบัติ ที สําคัญมากที สุดของแบบทดสอบ  ซึ ง
เปรียบเสมือนหัวใจสาํคญัของคุณภาพของเครืองมือทีใชใ้นการวดัผลทุกชนิด จะขาดเสียมิได ้หาก
เครืองมือวดัไม่มีความเทียงตรง ผลการวดัทีไดไ้ม่ตรงกบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมทีตอ้งการวดั 
ผลการวดัยอ่มไม่มีคุณค่า สาํหรับแบบทดสอบทีใชว้ดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน เน้นทีความเทียงตรง
เชิงเนื"อหาเป็นสาํคญั 
  2. ความเชือมัน (Reliability) ความเชือมัน หมายถึง ความสามารถของเครืองมือใน
การวดัใหผ้ลการวดัของผูเ้รียนกลุ่มเดียวกนัคงทีแน่นอน หรือกล่าวอีกนัยหนึ งคือความคงเส้นคงวา
ของผลการวดัหลาย ๆ ครั" งของผูเ้รียนในกลุ่มเดียวกนั  ถา้เครืองมือวดัมีความเชือมันสูง  ไม่ว่าจะทาํ
การวดักีครั" ง ผูเ้รียนคนเดิมก็จะไดค้ะแนนหรืออนัดบัทีคงเดิมไม่เปลียนแปลง ซึงแสดงให้เห็นว่ามี
ความคลาดเคลือนในการวดัตํา ถา้เครืองมือวดัมีความเชือมันตํา ผลการวดัก็จะเปลียนแปลงไปจากเดิม 
ทาํใหไ้ม่สามารถตดัสินไดว้่าจะยดึถือผลการวดัครั" งใดเป็นขอ้มลูในการประเมิน ดงันั"นแบบทดสอบที
ดีตอ้งมีความเชือมันสูง 
  3. ความยากง่าย (Difficulty) ความยากง่าย  หมายถึง สัดส่วนของคะแนนเฉลียราย
ขอ้ต่อคะแนนเต็มรายขอ้ สาํหรับแบบทดสอบทีกาํหนดการใหค้ะแนนแบบตอบถกูได ้1 คะแนน ตอบ
ผดิได ้0 คะแนน ความยากง่ายหมายถึง สัดส่วนจาํนวนผูต้อบขอ้สอบขอ้นั"นถูกต่อจาํนวนผูเ้ขา้สอบ
ทั"งหมด เช่น ผูเ้ขา้สอบจาํนวน 30 คน มีผูต้อบขอ้สอบนั"นถูก 15 คน ค่าความยากง่ายเท่ากบั 15/30 
เท่ากบั 0.50 ค่าความยากง่ายเป็นความสามารถของแบบทดสอบทีบอกให้รู้ว่าขอ้คาํถามนั"นง่ายหรือ
ยาก ถา้ขอ้สอบง่ายค่าความยากง่ายจะสูง ขอ้สอบยากค่าความยากง่ายจะตํา ขอ้สอบทีดีจึงไม่ควรยาก
และง่ายจนเกินไป ซึงค่าในอุดมคติคือ 0.5 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบจะมีค่าตั"งแต่ 0 ถึง 1 
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ขอ้สอบทีใชไ้ด้ควรมีค่าความยากง่ายตั"งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ถา้ค่าความยากง่ายใกลเ้คียง 1 แสดงว่า
ขอ้สอบนั"นง่าย ถา้ใกลเ้คียง 0 แสดงว่าขอ้สอบนั"นยาก 
  4. อาํนาจจาํแนก (Discrimination) อาํนาจจาํแนก หมายถึง ความสามารถของ
แบบทดสอบในการจาํแนกผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได ้ ค่าอาํนาจจาํแนกมีค่าตั"งแต่ -1 ถึง 1 
ค่าทีใชจ้ะต้องเป็นค่าทีมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึงหาได้จากค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับ
คะแนนรวม การวดัผลแบบอิงเกณฑ ์แบบทดสอบสามารถจาํแนกคนทีรู้กบัคนทีไม่รู้ออกจากกนัได ้
  5. ความเป็นปรนัย (Objectivity) ความเป็นปรนัย  เป็นคุณสมบติัของแบบทดสอบ
พิจารณาไดจ้าก คาํชี" แจง คาํสังและขอ้คาํถามตอ้งมีความชดัเจน  การใชภ้าษาทีเหมาะสมกบัวยัและ
ระดบัความรู้ของผูเ้รียน ไม่ว่าใครเป็นผูป้ฏิบติัหรือตอบคาํถาม จะตอ้งปฏิบติัหรือบอกไดต้รงกนัว่าขอ้
คาํถามในเครืองมือแต่ละชนิดตอ้งการอะไร อีกประการหนึ งคือการตรวจให้คะแนน การให้คะแนน
ไม่ว่าใครเป็นผูต้รวจในคาํตอบเดียวกนัตอ้งไดค้ะแนนทีตรงกนั 
  6. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) แบบทดสอบทีมีประสิทธิภาพ  ต้องถามให้
ครอบคลุมเรืองราวทีตอ้งการวดั เพือให้ไดข้อ้มูลทีตอ้งการเชือถือได ้โดยลงทุนน้อยทีสุดแต่ให้ผล
คุม้ค่าและมีคุณภาพมากทีสุด   มีการดาํเนินการสอบสะดวก  ไม่ซบัซอ้นและมีหลกัการเดียวกนั  
การตรวจใหค้ะแนนทาํไดง่้ายไม่ตอ้งอาศยัผูเ้ชียวชาญในการตรวจให้คะแนน  การกาํหนดระยะเวลา
ใหท้าํพอเหมาะ คือขอ้สอบทีดีควรมีเวลาพอทีจะให้คนเขา้สอบร้อยละ 90 สามารถคิดคาํตอบถึงขอ้
สุดทา้ย 
  7. ความยติุธรรม (Fair) แบบทดสอบทีดีมีความยุติธรรม  ตอ้งถามในเรืองทีเรียนที
สอนหรือทีกาํหนดให ้ หากเป็นรายวิชาเดียวกนักบัผูส้อนหลายท่านหลายหอ้ง หากใชข้อ้สอบเดียวกนั
ตอ้งพิจารณาคาํถามในเรืองทีเรียนอยา่งเดียวกนั จะคิดว่าเรียนวิชาเดียวกนัแลว้ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งรู้
เหมือนกันไม่ได้ หรือการออกข้อสอบไม่ควรไปเน้นเรื องใดเรื องหนึ งทีก่อให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบกนั   
  8. ความลึก (Searching) แบบทดสอบทีดีควรถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั"ง 6 ขั"น 
ทั"งความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์และการประเมินค่า ไม่เน้นหรือถามเรืองใด
เรืองหนึงทีเป็นการวดัความสามารถทางสมองขั"นตําแต่เพียงอยา่งเดียว 
  9. คาํถามย ัวยุ (Exemplary) คาํถามย ัวยุ  หมายถึงคาํถามทีมีลกัษณะย ัวยุให้ผูเ้รียน
อยากตอบไม่ซํ" าซากจาํเจเบือหน่าย  การเรียงลาํดับคาํถาม คาํตอบมีความเหมาะสมยึดรูปแบบใด
รูปแบบหนึง อาจจะยดึเนื"อหาจากง่ายไปยาก 
  10.  ความจาํเพาะเจาะจง (Definite) ผูต้อบขอ้สอบไดต้อ้งมีความรู้โดยศึกษาเล่าเรียน
มาก่อน และคาํถามทีดีไม่คลุมเครือและกวา้งเกินไป 
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  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบในทีนี"   เน้นการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสมัฤทธิ;ทางการเรียน เป็นการคน้หาขอ้บกพร่องในตวัขอ้สอบเพือให้ได้
ขอ้มลูในการปรับปรุงหรือคดัเลือกขอ้สอบทีไม่ดีออกไป  ดงันั"นการตรวจสอบคุณภาพ  จึงเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพทั"งรายขอ้ และคุณภาพทั"งฉบบั ไดแ้ก่ ความเทียงตรง ความยากง่าย อาํนาจจาํแนก 
และความเชือมัน ดงันี"  
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 
  เป็นการเปรียบเทียบความสามารถของผูเ้รียนกนัเองภายในกลุ่มว่า ผูเ้รียนแต่ละคนรู้
มากน้อยเพียงใดเมือเทียบกบักลุ่ม ใครเก่งอ่อนกว่ากนั ดงันั"นการตรวจสอบคุณภาพ ทาํไดโ้ดยการ
วิเคราะห์คุณภาพรายขอ้และคุณภาพทั"งฉบบั ดงันี"  
  1. การวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ  หลงัจากทีตรวยสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ขั"นต้นแล้ว นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียน ขณะทดลองใช้สังเกตหรือซักถามปัญหา
อุปสรรคของผูส้อบ  แลว้นาํผลการสอบหรือคะแนนมาวิเคราะห์คุณภาพของขอ้สอบเป็นรายขอ้ (Item 
analysis) ซึงเป็นการตรวจสอบคุณภาพในดา้นความยากง่าย อาํนาจจาํแนก และประสิทธิภาพของตวั
ลวง การวิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้นั"นมีขั"นตอนในการดาํเนินการดงันี"  
   1.1  ตรวจกระดาษคาํตอบของนกัเรียนแต่ละคนแลว้รวมคะแนนของแต่ละคนไว ้
   1.2  นาํกระดาษคาํตอบของผูเ้รียนมาเรียงลาํดบัใหม่ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
หรือนอ้ยไปหามากก็ได ้
   1.3  แบ่งกระดาษคาํตอบของผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสูงกบักลุ่มตํา โดย
ใชเ้ทคนิค 25% หรือ 27% หรือ 33% หรือ 50%  แลว้แต่ความเหมาะสมซึงพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่าง 
และยดึหลกัว่าคะแนนของกลุ่มสูงกลุ่มตําจะตอ้งมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มกนัมากทีสุด โดยทัวไป
จะใช้เทคนิค 27% ถา้หากจาํนวนกลุ่มตัวอย่างมีน้อยมาก คือประมาณ 40 คน หรือน้อยกว่า จะใช้
เทคนิค 50% 
   1.4  นบัจาํนวนกระดาษคาํตอบจากคะแนนสูงสุดลงมา ให้ไดต้ามจาํนวน และ
นบักระดาษคาํตอบจากคะแนนตําสุดเพิมขึ"นไปตามจาํนวน 
   1.5  เตรียมตารางสาํหรับแจกแจงความถีของการตอบของนักเรียนแต่ละคนใน
แต่ละขอ้และแต่ละตวัเลือกไว ้2 ชุด สาํหรับกลุ่มสูง 1 ชุด และกลุ่มตํา 1 ชุด 
   1.6  นาํกระดาษคาํตอบของกลุ่มสูงและกลุ่มตํา มาแจกแจงคาํตอบเป็นรายข้อ 
แลว้รวมจาํนวนทีตอบในแต่ละตวัเลือกในแต่ละขอ้  
   1.7  หาความความยากง่าย (p) อาํนาจจาํแนก (r) และประสิทธิภาพตวัลวง 
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     1.7.1 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ความยากง่าย หมายถึง สัดส่วน
ของจาํนวนผูที้ตอบขอ้สอบขอ้นั"นถกูต่อจาํนวนผูเ้ขา้สอบทั"งหมด (ใชใ้นกรณีทีตอบถูกได ้1 คะแนน 
ตอบผดิ หรือไม่ตอบได ้0 คะแนน) ซึงคาํนวณไดจ้ากสูตร 

 ดชันีความยากง่าย = 
งหมดเขา้สอบทั�จาํนวนคนที�
ถกูตอบขอ้นั�นจาํนวนคนที�

 

 

   P   = 
T

R

N
N

 

 ตวัอยา่ง  ถา้มีผูเ้ขา้สอบจาํนวน 30 คน มีผูต้อบขอ้สอบขอ้นั"นถกู 15 คน  

 ค่าความยากง่าย (p) = 
30
15

 = 0.50 

 ในการวิเคราะห์ค่ายากง่ายซึงแบ่งผูส้อบเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มตํา คาํนวณค่าความยากง่าย
ไดจ้ากสูตร 

 ค่าความยากง่าย (p) = 
LH

LH

NN
RR

+
+

 

 เมือ  HR  แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงทีตอบขอ้สอบขอ้นั"นถกู 
    LR  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตําทีตอบขอ้สอบขอ้นั"นถกู 
    HN  แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูง 
    LN  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตํา 
 ค่าความยากง่ายเป็นความสามารถของแบบทดสอบทีบอกใหท้ราบว่าคาํถามขอ้นั"นมีคน
ตอบถกูมากนอ้ยเพียงใด ถา้มีคนตอบถูกน้อยแสดงว่าขอ้สอบขอ้นั"นยาก ค่าความยากง่ายตํา ถา้มีคน
ตอบถกูมากแสดงว่า ขอ้สอบขอ้นั"นง่าย ค่าความยากง่ายจะสูง ค่าความยากง่ายจะมีค่าตั"งแต่ 0 จนถึง 1 
ขอ้สอบทีใชไ้ด้ควรมีค่าความยากง่ายตั"งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ถา้ค่าความยากง่ายใกลเ้คียง 1 แสดงว่า
ขอ้สอบข้อนั"นง่าย ถา้ใกลเ้คียง 0 แสดงว่าข้อสอบข้อนั"นยาก เกณฑ์ทีพิจารณาความยากง่ายของ
ขอ้สอบ ศิริชยั  กาญจนวาสี ไดเ้สนอแนะไวด้งันี"  
(ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2544 : 184) 
   ค่าความยากง่าย 0.00-0.19  หมายถึง ยากมาก 
   ค่าความยากง่าย 0.20-0.39  หมายถึง ค่อนขา้งยาก 
   ค่าความยากง่าย 0.40-0.60  หมายถึง ยากง่ายปานกลาง 
   ค่าความยากง่าย 0.61-0.80  หมายถึง ค่อนขา้งง่าย 
   ค่าความยากง่าย 0.81-1.00  หมายถึง ง่ายมาก 
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     1.7.2 การหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) อาํนาจจาํแนก หมายถึง 
ความสามารถในการจาํแนกผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได ้หาจากค่าสหสัมพนัธ์ระหว่าง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้สอบทั"งฉบบั ซึงคาํนวณจากค่า Point-Biserial correlation (rpb) 
ซึงคาํนวณไดจ้ากสูตร 

   rpb   = 






 −

Y

1

S
YY

( )X

X

P1
P
−

 

  

 เมือ Y    = ค่าเฉลียของคะแนนทั"งฉบบั 

   1Y   = ค่าเฉลียของคะแนนเฉพาะกลุ่มทีไดค้ะแนนเป็น “1” 
   YS   = ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
   XP   = ค่าความยากง่ายของขอ้คาํถาม 
  การตดัสินค่าอาํนาจจาํแนกทีใชไ้ดใ้ชว้ิธีการทางสถิติ  โดยทดสอบความมีนัยสาํคญั
ทางสถิติของค่าสหสมัพนัธ ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม  ถา้ตดัขอ้สอบขอ้นั"นทิ"งแลว้ทาํให้
ค่าความเชือมันลดลงแสดงว่าขอ้สอบขอ้นั"นมีค่าอาํนาจจาํแนกทีมีนยัสาํคญัทางสถิติ ควรเก็บขอ้สอบ
ขอ้นั"นไว ้
 2. การตรวจสอบคุณภาพทั"งฉบบั  การตรวจสอบคุณภาพทั"งฉบบัทีใชเ้พือวดัผลแบบอิง
กลุ่ม เป็นการตรวจสอบคุณภาพในดา้นความเทียงตรง (Validity) และความเชือมัน (Reliability) ซึงมี
วิธีการดงันี"  
  2.1  ความเทียงตรง (Validity) เป็นความสามารถของข้อสอบทีวดัได้ตรงและ
ครอบคลุมเนื"อหาและพฤติกรรมทีตอ้งการวดั ซึงตอ้งวดั 3 ดา้นดว้ยกนั คือ ความเทียงตรงเชิงเนื"อหา 
ความเทียงตรงเชิงเกณฑ์  และความเทียงตรงเชิงทฤษฏี สาํหรับการวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน เน้น
ความเทียงตรงเชิงเนื"อหาเป็นสาํคญั โดยอาศยัความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในการพิจารณา แลว้ให้
ระดบัความสอดคลอ้ง คือ ถา้สอดคลอ้ง (1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่สอดคลอ้ง (-1) ค่าทีมีความสอดคลอ้งควร
มีค่ามากกว่า 0.50 
  2.2  ความเชือมัน (Reliability) ความเชือมันเป็นความคงทีของผลการวดั จะวดักี
ครั" งก็ตาม ผลการวดัย่อมเท่าเดิม ใกลเ้คียงกัน สอดคลอ้งกัน หรืออนัดับทีของผูส้อบยงัคงเดิม 
แบบทดสอบอิงกลุ่มสามารถวดัความเชือมันไดด้งันี"  
    2.2.1 วิธีสอบซํ" า (Test-Retest method) โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกัน
สอบผูเ้รียนกุล่มเดียวกนั 2 ครั" ง ในช่วงเวลาห่างกนัประมาณ 1-8 สปัดาห์ นาํผลการวดั 2 ครั" งมาหาค่า
สมัประสิทธิ; สหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพียร์สนั ค่าทีไดเ้ป็นค่าทีแสดงถึงความเชือมัน 
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    2.2.2 วิธีการวดัความคงทีภายใน หรือความสอดคลอ้งภายใน (Internal 
consistency) เป็นการหาค่าความเทียงโดยการวดัหรือสอบเพียงครั" งเดียว และใชแ้บบทดสอบเพียง
ฉบบัเดียว สามารถทาํไดด้งันี"  
      2.2.2.1 วิธีแบ่งครึ งข้อสอบ (Split haft method) ทาํได้โดยการ
ตรวจให้คะแนนทีละครึ ง จะไดค้ะแนนเป็น 2 ชุด หรือตรวจให้คะแนนแลว้นาํผลการสอบมาแบ่ง
คะแนนเป็น 2 ชุด อาจเป็นขอ้คู่กบัขอ้คีก็ได ้วิธีนี" มีขอ้ตกลงเบื"องตน้ว่าค่าความแปรปรวนของคะแนน
ทั"งสองชุดเท่ากนั  แลว้นาํคะแนน 2 ชุดนั"นหรือนาํผลการสอบของขอ้คู่กบัขอ้คีมาหาค่าสัมประสิทธิ;
สหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายเช่นเดียวกบัวิธีสอบซํ"า ค่าทีไดเ้ป็นค่าทีแสดงถึงความเชือมันหรือความคงเส้นคงวา
ของผลการสอบหรือผลการวดัเพียงครึ งฉบับ ต้องใช้สูตรของสเปียร์แมน-บราวน์ ปรับแก้หรือ
ประมาณค่าความเชือมันของแบบสอบทั"งฉบบัอีกครั" งหนึงโดยใชสู้ตรดงันี"  

     ttr   = 
XY

XY

r1
2r
−

 

 
     ttr  แทน ความเทียงหรือความเชือมันของแบบทดสอบทั"งฉบบั 

     XYr  แทน ความเทียงหรือความเชือมันของแบบทดสอบครึ งฉบบั 
 
      2.2.2.2 วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน วิธีนี" ใช้ไดก้ับข้อสอบที มี
ระบบการให้คะแนนถูกเป็น 1 และผิดเป็น  และเนื"อหาของขอ้สอบตอ้งมีความเป็นเอกพนัธ์ คือวดั
ความรู้ความสามารถหรือทักษะเดียวกัน ซึ งมีสูตรในการคาํนวณหา 2 สูตร คือ สูตร 20KR  และ 

21KR  ดงันี"  

   20KR  = 
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   21KR  = 
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 เมือ k  แทน จาํนวนขอ้สอบ 
   p  แทน สดัส่วนของผูต้อบถกูในแต่ละขอ้ 
   q  แทน สดัส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้นั"น หรือ 1 – p 

   X   แทน คะแนนเฉลียของแบบทดสอบ 

   2
tS   แทน ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั"งฉบบั 
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 โดย 
1)n(n

X)(Xn
S

22
2

t −
−

= ∑ ∑  

   n   หมายถึง จาํนวนคน 

   ΣX  หมายถึง ผลรวมของคะแนนทีตอบถกูในแต่ละคน 
 
      2.2.2.3 วิธีการของครอนบาค (Coefficient Alpha) สามารถใชไ้ด้
กบัแบบทดสอบทั"งทีมีระบบการใหค้ะแนนทีถกูเป็น 1 และผดิเป็น 0 และแบบทดสอบทีใหค้ะแนนไม่
เท่ากนัหรือแบบทดสอบอตันัยได้ รวมทั"งเครืองมือวดัทีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มีสูตรในการ
คาํนวณดงันี"  

     α  = 




− 1k
k









− ∑

2
t

2
t

S

S
1  

    α  แทน ความเทียงตรงของแบบทดสอบ 
    k  แทน จาํนวนขอ้สอบ 

    2
tS  แทน ความแปรปรวนของขอ้สอบแต่ละขอ้ 

    ∑ 2
tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

 ค่าความเชือมัน จะมีค่าตั"งแต่ 0 ถึง 1 ค่าความเชือมันของแบบทดสอบยิงสูงเท่าใด (เขา้
ใกล ้1) ค่าความคลาดเคลือนในการวดัยิงต ํา ทาํให้ผลการวดัเชือถือได ้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ;
ทางการเรียนทีเป็นมาตรฐานควรมีค่าความเชือมัน .90 หรือสูงกว่า สาํหรับแบบทดสอบมาตรฐานวดั
ผลสมัฤทธิ; ทางการเรียนทัวไป ควรมีความเชือมันอยา่งนอ้ย .80 (Bloom, 1971 : 123)  
 
งานที�เกี�ยวข้องกบัการศึกษาเรื�องเอกสารประกอบการเรียน 
 เกรียงศกัดิ;   สง่าแสง (2547 : บทคดัยอ่)ไดศ้ึกษาการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  รายวิชา
พลศึกษา (กรีฑา) ผลการวิจัยพบว่า  (1) นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื องกรีฑาประเภทต่าง ๆ 
(2) นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดีขึ"น  (3) นักเรียนมีทศันคติทีดีต่อการเรียนวิชากรีฑาและ
สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
 จตุพร  คงสุขี  (2547  :  บทคดัย่อ)  ไดศ้ึกษาผลการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เรื อง
การเปรียบเทียบในการพฒันาการเรียนรู้ในวิชาภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั"นมธัยมศึกษาปีที  2 
โรงเรียนบางไทรวิทยา  พบว่า  เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ 78/81.83 โดยผลการเรียนรู้
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 สุรีรัตน ์ กลีบโกมุท  (2547  :  บทคดัยอ่)  ไดศ้ึกษาประสิทธิผลของการจดักระบวนการ
เรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนเรือง Bangsai Royal Arts and Crafts Centre เพือพฒันา
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพือการท่องเทียวของนักเรียนชั"นมธัยมศึกษาปีที 6/1 โรงเรียน
บางไทรวิทยา พบว่า เอกสารประกอบการเรียนเรือง Bangsai Royal Folk Arts and Crafts Centre  มีค่า
ประสิทธิภาพโดยมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลียของกระบวนการ / ร้อยละของคะแนนเฉลียของผลลพัธ ์
เท่ากบั 84.82/99.29  และพบว่าผลการเรียนรู้หลงัการเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนการเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมากในทุกรายการทีประเมินต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนเรือง  Bangsai Royal Folk Arts and Crafts Centre 
 อิงสุดา  ขลงัธรรมเนียม  (2547 : บทคดัย่อ)  ไดศ้ึกษาผลการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียนวิชา อ 015 ภาษาองักฤษหลกั  ชั"นมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนอุปลพนัธุ์โรจนประสิทธิ;  พบว่า  
การใชเ้อกสารประกอบการเรียนมีผลสมัฤทธิ; ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 
 บุปผาพร สุวรรณไตรย ์ (2549 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเกียวกบัการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
เรืองการร้อยมาลยัของนักเรียนชั"นประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบา้นเหล่าป่าเป้ด สาํนักงานเขตพื"นที
การศึกษามุกดาหาร  พบว่า (1) เอกสารประกอบการเรียน เรืองการร้อยมาลยั กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี ชั"นประถมศึกษาปีที  5  ทีสร้างขึ"นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากบั 
82.10/85.74 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีตั"งไว ้คือ 80/80  (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ; ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า ค่าคะแนนเฉลียก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยค่าคะแนนเฉลียผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (3) 
ความคิดเห็นของนกัเรียนชั"นประถมศึกษาปีที 5 ทีมีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน เรือง การร้อยมาลยั โดยส่วนรวมอยู่ในระดบัพอใจ
มากทีสุด   เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ทุกขอ้มีค่าคะแนนเฉลีย ความคิดเห็นอยู่ในระดบัพอใจมาก
ทีสุด 
 นงนุช  เนียมบุญนาํ  (2550 : บทคดัย่อ) ศึกษาผลการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
เรื องนาฏศิลป์ไทยและเซิ"งประยุกต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (นาฏศิลป์)   ชั"นประถมศึกษาปีที  3   
ผลการศึกษา  พบว่า (1)  เอกสารประกอบการเรียน    เรื องนาฏศิลป์ไทยและเซิ"งประยุกต์ กลุ่มสาระ
ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั"นประถมศึกษาปีที  3 ทีพฒันาขึ" นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.30/83.60 ซึ งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีตั" งไว ้ (2)  เอกสารประกอบการเรียนนี"ทาํให้นักเรียนมีความรู้
เพิมขึ" นร้อยละ 59.20  (3)  ค่าเฉลียของคะแนนผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนของนักเรียนทีใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05   (4) คะแนน
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เฉลียระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนทีใชเ้อกสารประกอบการเรียน มีระดบัความพึงพอใจเฉลีย 4.61 
อยูใ่นระดบัมาก 
 จงรักษ ์กลัยาประสิทธิ;   (2551 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาผลการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน 
วิชาพลศึกษา พ33101 วอลเลยบ์อล ชั"นมธัยมศึกษาปีที 3  พบว่า  (1) จากการประเมินประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการเรียน วิชาพลศึกษา พ 33101 วอลเลยบ์อล ชั"นมธัยมศึกษาปีที 3   การประเมินผล
ทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้   และการประเมินสรุป หลงัเรียนของนักเรียน
ในปีการศึกษา 2550 สูงกว่าเกณฑ ์ ทีตั"งไว ้(80/80) คือ 86.61/91.24 (2) นักเรียนทีเรียนดว้ยเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาพลศึกษา พ33101  วอลเลยบ์อล  ชั"นมธัยมศึกษาปีที  3 มีผลสมัฤทธิ; ทางการเรียน
เพิมขึ"นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคญั ทีระดบั .05  (3) นักเรียนทีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน  
รายวิชาพลศึกษา  พ33101 วอลเลย์บอล ชั"นมธัยมศึกษาปีที  3 มีความคิดเห็นทีมีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียน วิชาพลศึกษา พ33101 วอลเลยบ์อล ชั"นมธัยมศึกษาปีที 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
 จากการศึกษางานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน ขา้งตน้สรุปไดว้่า 
เอกสารประกอบการเรียนเป็นสือการเรียนทีช่วยใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิ; ทางการเรียนสูงขึ"น  ดงันั"นผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจทีจะพฒันาและใชเ้อกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
(ง40201) สาํหรับนักเรียนชั"นมธัยมศึกษาปีที  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา เพือพฒันาผลสมัฤทธิ; ทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งขึ"น 


