บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกีย วข้ อง
การดําเนินงานเพือพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
สําหรับนักเรี ยนชั"นมัธยมศึกษาปี ที 4 ครั"งนี" ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องและนําเสนอ
จําแนกเป็ น 7 ประเด็น รายละเอียดแต่ละด้านมีดงั ต่อไปนี"
1. หลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2544
2. การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2544
3. การจัดการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. การสอนวิชาคอมพิวเตอร์
5. เอกสารประกอบการเรี ยน
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยน
7. งานทีเกียวข้องกับการศึกษาเรื องเอกสารประกอบการเรี ยน
หลักสู ตรการศึกษาขันพืน ฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2544 มีหลักการ จุดหมาย ตลอดจนแนวทาง
การจัดโครงสร้างการจัดการเรี ยนการสอน ดังต่อไปนี"
หลักการ
เพือให้การจัด การศึก ษาขั"นพื"นฐานเป็ นไปตามแนวนโยบายการจัด การศึก ษาของ
ประเทศ จึงกําหนดหลักการหลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานไว้ดงั นี"
1. เป็ นการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็ นไทยควบคู่กบั การ
เป็ นสากล
2. เป็ นการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนทีจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื องตลอดชีวิต โดยถือ
ว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
4. เป็ นหลักสูตรทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั"งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรี ยนรู้
5. เป็ นหลักสูตรทีจัดการศึกษาได้ทุกรู ปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรี ยนรู้ และประสบการณ์
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จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ เป็ นคนมี
ปัญญา มีความสุข และมีความเป็ นไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึงถือเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี"
1. เห็ น คุ ณ ค่ าของตนเอง มี วิ นั ย ในตนเอง ปฏิ บั ติ ตนตามหลัก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้า
3. มีค วามรู้ อนั เป็ นสากล รู้ เท่ าทัน การเปลียนแปลงและความเจริ ญ ก้าวหน้าทาง
วิทยาการ มีทัก ษะและศัก ยภาพในการจัดการ การสื อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรั บวิธี การคิ ด
วิธีการทํางาน ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. มีทกั ษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด
การสร้างปัญญา ทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย และดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี
6. มีประสิ ทธิ ภ าพในการผลิต และการบริ โภค มีค่ า นิ ย มเป็ นผูผ้ ลิต มากกว่ าเป็ น
ผูบ้ ริ โภค
7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย เป็ นพลเมืองดี ยึดมัน
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิงแวดล้อม
9. รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามให้สงั คม
โครงสร้ าง
เพือให้ก ารจัด การศึก ษาเป็ นไปตามหลัก การ จุ ด หมายและมาตรฐานการเรี ย นรู้
ทีกําหนดไว้ให้สถานศึกษาและผูเ้ กียวข้องมีแนวปฏิบตั ิในการจัดหลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน ดังนี"
1. ระดับช่วงชั"น กําหนดหลักสูตรเป็ น 4 ช่วงชั"น ตามระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ดังนี"
1.1 ช่วงชั"นที 1 ชั"นประถมศึกษาปี ที 1-3
1.2 ช่วงชั"นที 2 ชั"นประถมศึกษาปี ที 4-6
1.3 ช่วงชั"นที 3 ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 1-3
1.4 ช่วงชั"นที 4 ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 4-6
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2. สาระการเรี ยนรู้
กําหนดสาระการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร ซึงประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรื อ
กระบวนการเรี ยนรู้ และคุณลักษณะและค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนเป็ น 8 กลุ่ม ดังนี"
2.1 ภาษาไทย
2.2 คณิ ตศาสตร์
2.3 วิทยาศาสตร์
2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
2.6 ศิลปะ
2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.8 ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรี ยนรู้ท"งั 8 กลุ่มนี" เป็ นพื"นฐานสําคัญทีผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรู้ โดยอาจ
จัดเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นสาระการเรี ยนรู้ทีสถานศึกษาต้องใช้เป็ นหลักในการจัดการเรี ยน การสอน
เพือสร้างพื"นฐานการคิดและเป็ นกลยุทธ์ในการแก้ป้ญหาและวิกฤตของชาติ กลุ่มทีสอง ประกอบด้วย
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็ นสาระการ
เรี ยนรู้ ทีเสริ มสร้ า งพื" น ฐานความเป็ นมนุ ษ ย์แ ละสร้ า งศัก ยภาพในการคิ ด และการทํา งานอย่า ง
สร้างสรรค์ เรื องสิ งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ไว้ในสาระการเรี ยนรู้กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ กําหนดให้เรี ยนภาษาอังกฤษทุกช่วงชั"น
ส่วนภาษาต่างประเทศอืน ๆ สามารถเลือกจัดการเรี ยนรู้ได้ตามความเหมาะสม
หลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานกําหนดสาระการเรี ยนรู้ในแต่ละกลุ่มไว้เฉพาะส่ วนที
จําเป็ นในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนทุกคนเท่านั"น สําหรับส่วนทีตอบสนองความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคนนั"นสถานศึก ษาสามารถกําหนดเพิมขึ" นได้ ให้สอดคล้องและ
สนองตอบศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็ นกิ จกรรมที จัดให้ผเู้ รี ยนได้พฒ
ั นาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้น
เพิมเติมจากกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ท"งั 8 กลุ่ม การเข้าร่ วมและปฏิบตั ิกิจกรรมทีเหมาะสมร่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมี
ความสุ ขกับกิจกรรมที เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริ ง การพัฒนาทีสําคัญ
ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็ นมนุ ษย์ให้ครบทุกด้าน ทั"งร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
โดยอาจจัดเป็ นแนวทางหนึงทีจะสนองเพือพัฒนาองค์รวมของความเป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้าง
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จิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสังคม ซึงสถานศึกษาจะต้องดําเนิ นการอย่างมีเป้ าหมาย มีรูปแบบและ
วิธีการทีเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมแนะแนว เป็ นกิจกรรมทีส่งเสริ มและพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของคน เสริ มสร้าง
ทักษะชี วิต วุฒิ ภาวะทางอารมณ์ การเรี ยนรู้ในเชิงพหุ ปัญ ญา และการสร้างสัมพันธภาพที ดี ซึ ง
ผูส้ อนทุกคนต้องทําหน้าทีแนะแนวให้คาํ ปรึ กษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลก
อาชีพและการมีงานทํา
2. กิจกรรมนัก เรี ยน เป็ นกิจ กรรมที ผูเ้ รี ย นเป็ นผูป้ ฏิบัติด ้วยตนเองอย่างครบวงจร
ตั"งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินและปรับปรุ งการทํางาน โดยเน้นการทํางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
8 กลุ่ม ทีเป็ นข้อกําหนดคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิ ยมของแต่ละกลุ่มเพือใช้เป็ นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2
ลักษณะ คือ
1. มาตรฐานการเรี ยนรู้การศึกษาขั"นพื"นฐาน เป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ เมือผูเ้ รี ยนเรี ยนจบการศึกขั"นพื"นฐาน
2. มาตรฐานการเรี ยนรู้ช่วงชั"น เป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ในแต่ละกลุ่มการเรี ยนรู้ เมือ
เรี ยนจบในแต่ละช่วงชั"น คือชั"นประถมศึกษาปี ที 3 และ 6 และชั"นมัธยมศึกษาปี ที 3 และ 6
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ใ นหลัก สูต รการศึก ษาขั"น พื"น ฐานกําหนดไว้เฉพาะมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ทีจําเป็ นสําหรั บการพัฒ นาคุณภาพผูเ้ รี ย นทุ กคนเท่ านั"น สําหรับมาตรฐานการเรี ย นรู้ ที
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือ
เป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรี ยนรู้ทีเข้มขึ"น
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน ให้สถานศึกษาพัฒนาเพิมเติมได้
เวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐานกําหนดการจัดการเรี ยนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนไว้
ดังนี"
1. ช่วงชั"นที 1 ชั"นประถมศึกษาปี ที 1-3 มีเวลาเรี ยนประมาณปี ละ 800-1000 ชัวโมง
โดยเฉลียวันละ 4-5 ชัวโมง
2. ช่วงชั"นที 2 ชั"นประถมศึกษาปี ที 3-6 มีเวลาเรี ยนประมาณปี ละ 800-1000 ชัวโมง
โดยเฉลียวันละ 4 - 5 ชัวโมง
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3. ช่วงชั"นที 3 ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 1-3 มีเวลาเรี ยนประมาณปี ละ 1000-1200 ชัวโมง
โดยเฉลียวันละ 5-6 ชัวโมง
4. ช่วงชั"นที 4 ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 4-6 มีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 1200 ชัวโมง โดยเฉลีย
วันละไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัวโมง
ตารางที 1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั"นพืน" ฐาน
ประถมศึกษา

ช่วงชั"น

ช่วงชั"นที 1
(ป.1 – 3)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
เวลาเรี ยน

i
i
i
i






มัธยมศึกษา

ช่วงชั"นที 2
ช่วงชั"นที 3
(ป.4 – 6)
(ม.1 – 3)
การศึกษาภาคบังคับ
การศึกษาขั"นพื"นฐาน
i
i
i
i
i
i
i
i











ประมาณปี ละ ประมาณปี ละ ประมาณปี ละ
800-1,000
800-1,000
1,000-1,200
ชม.
ชม.
ชม.

ช่วงชั"นที 4
(ป.4 – 6)

i
i
i
i





ไม่นอ้ ยกว่า
ปี ละ
1,200 ชม.

หมายเหตุ
i สาระการเรี ยนรู ้ทีสถานศึกษาต้องใช้เป็ นหลักเพือสร้างพื"นฐานการคิดการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา
 สาระการเรี ยนรู ้ทีเสริ มสร้างความเป็ นมนุษย์ และศักยภาพพื"นฐานในการคิด และการทํางาน
 กิจกรรมทีเสริ มสร้ างการเรี ยนรู ้ นอกเหนื อจากสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ มสาระ และการพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ค : 4–8)
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การจัดการเรียนรู้ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืน ฐาน พุทธศักราช 2544
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กําหนด แนวทางในการ
จัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุด ฉะนั"นครู ผสู้ อน และผูจ้ ดั การศึกษาต้องเปลียนแปลงบทบาทจาก
การเป็ นผูช้ " ีนาํ ผูถ้ ่ายทอดความรู้ ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นผูเ้ รี ยนในการแสวงหา
ความรู้จากสือและแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ และให้ขอ้ มูลทีถูกต้องแก่ผเู้ รี ยน เพือนําข้อมูลเหล่านั"นไป
ใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรการศึก ษาขั"นพื"นฐาน นอกจากจะมุ่ง
ปลูก ฝั งด้านปั ญญา พัฒนาการคิ ดของผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถใน การคิ ดสร้ างสรรค์ คิ ดอย่างมี
วิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนเห็นคุณค่าของตนเอง
เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การเรี ยนรู้ในสาระการเรี ยนรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการทีหลากหลาย ผูส้ อนต้อง
คํานึงถึงพัฒนาการทางด้านร่ างกาย และสติปัญญา วิธีการเรี ยนรู้ ความสนใจ และความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนือง ดังนั"นการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละช่วงชั"น ควรใช้รูปแบบและวิธีการที
หลากหลาย เน้นการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง และการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจยั
เป็ นส่วนหนึงของกระบวนการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้คู่คุณธรรม ทั"งนี" ตอ้ งพยายามนํากระบวนการการ
จัดการ กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม กระบวนการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์
ไปสอดแทรกในการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เนื" อหาและกระบวนการต่าง ๆ ข้ามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ซึงการเรี ยนรู้ในลักษณะองค์รวม การบูรณาการ เป็ นการกําหนดเป้ าหมายการเรี ยน
ร่ วมกัน ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยนํากระบวนการเรี ยนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกันหรื อต่างกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้มาบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอน ซึงจัดได้หลายลักษณะ เช่น
1. การบูรณาการแบบผูส้ อนคนเดียว ผูส้ อนสามารถจัดการเรี ยนรู้โดยเชือมโยงสาระการ
เรี ยนรู้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื องทีสอดคล้องกับชีวิตจริ งหรื อสาระทีกําหนดขึ"นมา
2. การบูรณาการแบบคู่ขนาน มีผสู้ อนตั"งแต่สองคนขึ"นไปร่ วมกันจัดการเรี ยนการสอน
โดยอาจยึดหัวข้อเกียวกับเรื องใดเรื องหนึง แล้วบูรณาการเชือมโยงแบบคู่ขนาน
3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลักษณะนี" นาํ เนื" อหาจากหลายกลุ่ม
สาระมาเชือมโยงเพือจัดการเรี ยนรู้ ซึงโดยทัวไปผูส้ อนมักจัดการเรี ยนการสอนแยกตามรายวิชาหรื อ
กลุ่มวิชา แต่ในบางเรื อง ผูส้ อนจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกันในเรื องเดียวกัน
4. การบูรณาการแบบโครงการ ผูส้ อนสามารถจัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการเป็ น
โครงการ โดยผูเ้ รี ยนและครู ผูส้ อนร่ วมกันสร้างสรรค์โครงการขึ"น โดยใช้เวลาการเรี ยนต่อเนื องกัน
ได้หลายชัวโมง ด้วยการนําเอาจํานวนชัวโมงของวิชาต่าง ๆ ทีครู ผูส้ อนเคยสอนแยกกันนั"นมารวมไว้
เป็ นเรื องเดี ยวกัน มีเป้ าหมายเดีย วกัน ในลัก ษณะของการสอนเป็ นที ม เรี ย นเป็ นที ม ในกรณี ที
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ต้องการเน้นทักษะบางเรื องเป็ นพิเศษ ครู ผสู้ อนสามารถแยกกันสอนได้ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายดนตรี
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ เป็ นต้น
แนวการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละช่วงชั"นมีดงั นี"
1. ช่ ว งชั"น ที 1 ชั"น ประถมศึก ษาปี ที 1–3 การจัด การเรี ย นรู ้ ต ้อ งสนองตอบต่ อ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ทั"งนี" ในแต่ละ
คาบเวลาเรี ยนนั"นไม่ควรใช้เวลานานเกินความสนใจของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาต้องจัดการเรี ยนรู้ให้ครบ
ทุกกลุ่มสาระในลักษณะบูรณาการทีมีภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ เป็ นหลัก เน้นการเรี ยนรู้ตามสภาพ
จริ ง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบตั ิจริ ง เพือพัฒนาความเป็ นมนุษย์ ทักษะพื"นฐานการติดต่อสือสารใน
การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาลักษณะนิสยั และสุนทรี ยภาพ
2. ช่วงชั"นที 2 ชั"นประถมศึกษาปี ที 4–6 การจัดการเรี ยนรู้มีลกั ษณะคล้ายกับช่วงชั"น
ที 1 แต่จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เลือกเรี ยนในสิ งทีตนสนใจ มุ่งเน้นทัก ษะการทํางานเป็ นกลุ่ม
การสอนแบบบูรณาการ โครงงาน การใช้หัวเรื องในการจัดการเรี ยนการสอน เพือมุ่งให้ผเู้ รี ยนเกิด
ทักษะในการคิด การค้นคว้า แสวงหาความรู้ สร้างความรู้ดว้ ยตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้ว
นําไปแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั ผูอ้ ืน
3. ช่วงชั"น ที 3 ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 1–3 การจัดการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทีมี
หลักการทฤษฎีทียาก ซับซ้อน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเน้นการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานมากขึ"น
เพือมุ่งให้ผเู้ รี ยนเกิดความคิด ความเข้าใจ และรู้จกั ตนเองในด้านความสามารถ ความถนัด เพือเตรี ยม
ตัวเข้าสู่อาชีพ สถานศึกษาต้องจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ให้เหมาะสม
4. ช่วงชั"นที 4 ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 4–6 การจัดการเรี ยนรู้เริ มเน้นเข้าสู่เฉพาะทางมากขึ"น
มุ่งเน้นความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการ ของผูเ้ รี ยน ทั"งในด้านอาชีพ
การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อ
สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ยดื หยุน่ วิธีการจัดการเรี ยนรู้
ได้ตามความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน สถานศึกษา และความต้องการของท้องถิน
สือการเรียนรู้
การจัด การศึกษาตามหลัก สูตรการศึกษาขั"น พื"น ฐาน และหลักสู ตรสถานศึกษามุ่ง
ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั"ง
มีความยืดหยุน่ สนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที และเรี ยนรู้ได้จากสือการเรี ยนรู้และแหล่งการเรี ยนรู้ทุกประเภท รวมทั"งจาก
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ทีมีอยู่ในท้องถิน ชุมชนและแหล่งอืน ๆ เน้นสื อทีผูเ้ รี ยนและผูส้ อนใช้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนสามารถจัดทําและพัฒนาสื อ การเรี ยนรู้ข" ึนเองหรื อ
นําสื อต่ าง ๆ ที มีอ ยู่ร อบตัว และในระบบสารสนเทศมาใช้ใ นการเรี ย นรู ้ โดยใช้วิจ ารณญาณ
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ในการเลือกใช้สือ และแหล่งความรู้ โดยเฉพาะหนังสื อเรี ยน ควรมีเนื" อหาสาระครอบคลุมตลอด
ช่วงชั"น สื อสิ งพิมพ์ค วรจัดให้มีอย่างเพีย งพอ ทั"งนี" ค วรให้ผเู้ รี ย นสามารถยืมได้จ ากศูนย์สือ หรื อ
ห้องสมุดของสถานศึกษา
ลักษณะของสื อการเรี ยนรู้ทีจะนํามาใช้ในการจัด การเรี ยนรู ้ ควรมีค วามหลากหลาย
ทั"งสือธรรมชาติ สือสิงพิมพ์ สือเทคโนโลยี และสืออืน ๆ ซึงช่วยส่งเสริ มให้การเรี ยนรู้เป็ นไปอย่าง
มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ วขึ"น รวมทั"งกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
วิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ"งและต่อเนืองตลอดเวลา เพือให้การใช้สือ
การเรี ยนรู้ เป็ นไปตามแนวการจัด การเรี ยนรู้ และพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เ กิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่างแท้จ ริ ง
สถานศึกษา หน่วยงานทีเกียวข้อง และผูท้ ีมีหน้าทีจัดการศึกษาขั"นพื"นฐาน ควรดําเนินการดังนี"
1. จัดทําและจัดหาสิงทีมีอยูใ่ นท้องถินมาประยุกต์ใช้เป็ นสือการเรี ยนรู้
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือพัฒนาสื อการเรี ยนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน
3. จัดทําและจัดหาสื อการเรี ย นรู้ สําหรับการศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รี ยน และสําหรั บ
เสริ มความรู้ของผูส้ อน
4. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเลื อก และการใช้สื อการเรี ยนรู้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เหมาะสม
หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู้ ธรรมชาติและสาระการเรี ยนรู้ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้ รี ยน
5. ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื อการเรี ยนรู้ทีจัดทําขึ"นเอง
และทีเลือกนํามาใช้ประกอบการเรี ยนรู้ โดยมีก ารวิเคราะห์และประเมิน สื อการเรี ย นรู ้ทีใช้อยู่น" ัน
อย่างสมําเสมอ
6. จัด หาหรื อจัด ให้มี แ หล่ ง การเรี ยนรู ้ ศูน ย์สื อการเรี ยนรู ้ ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในสถานศึ ก ษาและในชุ ม ชน เพื อการศึ ก ษาค้น คว้า แลกเปลี ยนประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ และ
พัฒ นาสื อการเรี ยนรู้
7. จัด ให้มีเ ครื อ ข่ า ยการเรี ยนรู้ เพื อเชื อมโยงและแลกเปลียนการเรี ยนรู้ ร ะหว่า ง
สถานศึกษา ท้องถิน ชุมชน และสังคมอืน
8. จัดให้มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนิ นงานเกียวกับสื อ และการใช้สือ
การเรี ยนรู้เป็ นระยะ ๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัด และประเมิน ผลการเรี ย นรู้ เป็ นกระบวนการที ให้ผสู้ อนใช้พฒ
ั นาคุ ณ ภาพ
ผูเ้ รี ยน เพราะจะช่วยให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้าและความสําเร็ จทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน รวมทั"งข้อมูลทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู้
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อย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาในฐานะผูร้ ับผิดชอบจัดการศึกษาต้องจัดทําหลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบตั ิในการวัดและประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษา เพือให้บุคลากรทีเกียวข้องทุกฝ่ ายถือปฏิบตั ิ
ร่ วมกัน และเป็ นไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาต้องมีผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนจากการวัดและ
ประเมินทั"งในระดับชั"นเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื"นทีการศึกษาและระดับชาติ ตลอดจนการ
ประเมิน ภายนอก เพือใช้เป็ นข้อมูลสร้ างความมันใจเกี ยวกับคุณ ภาพของผูเ้ รี ย นแก่ผเู้ กี ยวข้องทั"ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
1. การวัด และประเมิน ผลระดับ ชั"น เรี ยน มี จุ ด มุ่ง หมายสํา คัญ ของการประเมิ น
ระดับชั"นเรี ยน คือ มุ่งหาคําตอบว่าผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าทั"งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม
และค่านิ ยมอันพึงประสงค์ อันเป็ นผลเนื องจากการจัดกิจกรรมการเรี ย นรู ้หรื อไม่/เพีย งใด ดังนั"น
การวัดและประเมินจึงต้องใช้วิธีการทีหลากหลาย เน้น การปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สาระการเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและสามารถดําเนิ น การอย่างต่อเนื องควบคู่ไปใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม
และผลงานจากโครงงานหรื อแฟ้ มสะสมผลงาน ผูใ้ ช้ผลการประเมินในระดับชั"นเรี ย นทีสําคัญคื อ
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและพ่อแม่ ผูป้ กครอง จําเป็ นต้องมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย วิธีการ และ
ค้นหาข้อมูล เกณฑ์ต่าง ๆ ทีสะท้อนให้เห็นภาพสัมฤทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนจะ
ทราบระดับความก้าวหน้า ความสําเร็ จของตน ครู จะเข้าใจความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน แต่ละ
กลุม่ สามารถให้ระดับคะแนนหรื อจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน รวมทั"งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ของตนได้ ขณะทีพ่อแม่ ผูป้ กครองจะได้ทราบระดับความสําเร็ จ ของผูเ้ รี ย น สถานศึก ษาเป็ นผู้
กําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. การประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรี ยนรู้
เป็ นรายชั"นปี และช่วงชั"น ทั"งนี" เพือให้สถานศึกษานําข้อมูลทีได้น" ี ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนาการเรี ยนการสอน และคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ รวมทั"งนําผลการ
ประเมินรายช่วงชั"นไปพิจารณาตัดสิ นการเลือนช่วงชั"น กรณี ผเู้ รี ยนไม่ผ่านมาตรฐานการเรี ยนรู้ของ
กลุ่มสาระต่าง ๆ สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรี ยนการสอนซ่อมเสริ ม และจัดให้มีการประเมินผล
การเรี ยนรู้ดว้ ย
3. การประเมินคุณภาพระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รี ยนทุกคนทีเรี ยนในปี
สุดท้ายของแต่ละช่วงชั"น ได้แก่ ชั"นประถมศึกษาปี ที 3 ชั"นประถมศึกษาปี ที 6 ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 3
และชั"นมัธยมศึก ษาปี ที 6 เข้ารับการประเมิน คุณภาพระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทีสําคัญ
ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อืน ๆ ตามทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดต่อไป ข้อมูลทีได้จากการประเมิน
จะนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
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กล่าวได้ว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2544
นั"นต้องคํานึงถึงและดําเนินการตามหลักการและวิธีการจัดการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศัก ราช 2542 โดยผูส้ อนต้องคํานึ งถึงพัฒนาการด้าน ร่ างกาย สติ ปัญ ญา
วิธีการเรี ยนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผูเ้ รี ยน ดังนั"น การจัด การเรี ย นรู ้ในแต่ละช่ว งชั"น
ควรใช้รูปแบบ/วิธีก ารทีหลากหลาย เน้น การจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง การเรี ยนรู้ ดว้ ย
ตนเอง การเรี ยนรู้จากธรรมชาติ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ งและเรี ยนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจยั
เป็ นส่วนหนึงของการเรี ยนรู้ รวมทั"งการเรี ยนรู้ค่คู ุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ข : 4–26)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มการงานอาชี พและเทคโนโลยี เป็ นสาระการเรี ยนรู้ทีมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกียวกับงาน อาชีพและเทคโนโลยี มีทกั ษะในการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทํางานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุม้ ค่า และมี
คุณธรรม สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะ มีนิสยั รักการทํางาน
เห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมทีเป็ นพื"นฐาน ได้แก่
ความขยัน ซือสัตย์ ประหยัด และอดทน อันจะนําไปสู่การให้ผเู้ รี ยนสามารถ ช่วยเหลือตนเองและ
พึงตนเองได้ตามพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ร่ วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริ บทของสังคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ก : 3)
วิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นสาระทีเน้นกระบวนการทํางานและ
การทํางานอย่างเป็ นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะการออกแบบงานและการทํางานอย่างมี
กลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนําเทคโนโลยีมาใช้และ
ประยุก ต์ใช้ในการทํางาน รวมทั"งการสร้ าง พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อวิธี ก ารใหม่ เน้น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า เพือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดงั กล่าว
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงกําหนดการเรี ยนรู้ทียึดงาน กระบวนการจัดการและการแก้ปัญหา
เป็ นสําคัญ บนพื"นฐานของการใช้หลักการและทฤษฎีเป็ นหลักในการทํางานและการแก้ปัญหา งานที
นํามาฝึ กฝนเพือบรรลุวิสยั ทัศน์ของกลุ่มนั"น เป็ นงานเพือการดํารงชีวิตในครอบครัวและสังคมและงาน
เพือการประกอบอาชีพ ซึงงานทั"ง 2 ประเภทนี" เมือผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนและปฏิบตั ิตามกระบวนการ
เรี ยนรู้ ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว ผูเ้ รี ยนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณภาพและ
ศีลธรรม การเรี ยนรู้จากการทํางานและการแก้ปัญหาของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเป็ นการ
เรี ยนรู้ทีเกิดจากการบูรณาการความรู้ ทักษะ และความดีทีหลอมรวมกันจนก่อเกิดเป็ นคุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยน ทั"งด้านคุณภาพและศีลธรรมตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ทีกําหนด
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คุณภาพของผู้เรียน
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบองค์รวมเพือให้เป็ นคนดี มี
ความรู้ ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ดงั นี"
มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ
และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพือการทํางานและอาชีพ
มีทกั ษะในการทํางาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู้ เลือก
ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน สามารถทํางานอย่างมีกลยุทธ์ สร้างและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
มีความรับผิดชอบ ซือสัตย์ ขยัน อดทน รักการทํางาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา
เอื"อเฟื" อ เสียสละ และมีวินยั ในการทํางาน เห็นคุณค่าความสําคัญของงานและอาชีพสุ จริ ต ตระหนักถึง
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม และพลังงาน
เมือ จบช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4-6 ผู้เรียนต้องมีความสามารถดังต่อไปนี
มีทกั ษะการทํางานอาชีพสุจริ ต มีทกั ษะการจัดการ ทํางานอย่างเป็ นระบบและมีกลยุทธ์
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ เห็นคุณค่าของอาชีพสุ จริ ต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้และ
ประยุกต์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและมีคุณธรรม สามารถคิด
ออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ ๆ ในการทํางาน ทํางานด้วยความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา ขยัน ซือสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมัน อดทน เอื"อเฟื" อ เสี ยสละ ใช้พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างคุม้ ค่าและถูกวิธี
ขอบข่ ายของสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (12 ปี )
สาระที 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลและสารสนเทศเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสือสารข้อมูลและเครื อข่าย หลักการแก้ปัญหาหรื อสร้างงาน การสร้างงาน หลักการ
พื"นฐานของคอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี"
1. ข้อมูลและสารสนเทศ
1.1 แหล่งข้อมูล
1.2 ความหมายและประโยชน์ของข้อมูล
1.3 การรวบรวมข้อมูล
1.4 ประเภทของข้อมูล
1.5 การจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบทีเหมาะสม
1.6 การประมวลผลข้อมูลเป็ นสารสนเทศ
1.7 การเก็บและบํารุ งรักษาข้อมูล
1.8 ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลข้อมูล
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2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 องค์ประกอบของการผลิตสารสนเทศ
2.2 บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื องคอมพิวเตอร์
2.4 หลักการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์
2.5 ซอฟต์แวร์
2.6 คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย
2.7 จริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การสือสารข้อมูลและเครื อข่าย
3.2 การสือสารข้อมูล
3.3 ส่วนประกอบของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3.4 เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
3.5 การค้นหาและสืบค้นข้อมูล
3.6 การติดต่อสือสารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4. หลักการแก้ปัญหาหรื อสร้างงาน
4.1 หลักการคิดคํานวณพื"นฐานในการประมวลผลข้อมูล
4.2 หลักการเบื"องต้นในการแก้ปัญหา
4.3 ขั"นตอนในการพัฒนาโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์
4.4 การใช้งานซอฟต์แวร์สาํ เร็ จ
4.5 ตรรกะ ระบบเลขฐานสอง และวงจรตรรกะ
5. การสร้างงาน
5.1 การนําเสนอข้อมูล
5.2 การวางแผนงาน
5.3 การสร้างงานตามวัตถุประสงค์ของงาน
5.4 การจัดทําคู่มือ
5.5 การบํารุ งรักษาโปรแกรมและข้อมูล
6. หลักการพื"นฐานของคอมพิวเตอร์
6.1 กลไกลการทํางาน
6.2 รู ปแบบการทํางาน
6.3 ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับตํา

20
7. การจัดการข้อมูล
7.1 การจัดการข้อมูลเบื"องต้น
7.2 โครงสร้างข้อมูล
7.3 การจัดการฐานข้อมูล
มาตรฐานสาระการเรียนรู้ / มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชันกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สาระที 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล การเรี ยนรู้ การสือสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมี ประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตารางที 2 แสดงมาตรฐานการเรี ยนรู้ช่วงชั"น สาระที 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.1-3
1.รู ้ จกั แหล่งข้อมูลทีอยู่
ใกล้ตวั

มาตรฐานการเรี ยนรู้ช่วงชั"น
ป.4-6
ม.1-3
1. เห็นความสําคัญของ
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

1.เข้าใจหลักการทํางาน
บทบาทและประโยชน์
ของระบบคอมพิวเตอร์
2.รวบรวมข้อมูลทีสนใจ 3.เข้าใจหลักการ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เบื"องต้นของการสื อสาร
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ข้อมูลและระบบ
ทีเชือถือได้
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

2.เห็นประโยชน์ของ
ข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลทีสนใจจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที
เชือถือได้
3.รู ้ จกั ชือและหน้าทีของ 3.จัดเก็บรักษาข้อมูลที
อุปกรณ์พ"นื ฐานทีเป็ น เป็ นประโยชน์ใน
ส่ วนประกอบหลักของ รู ปแบบต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์
4.รู ้ จกั ชือและหน้าทีของ
อุปกรณ์พ"นื ฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.มีความรู ้ พ"นื ฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.ประมวลผลข้อมูลให้
เป็ นสารสนเทศ

ม.4-6
1.เข้าใจหลักการและ
วิธีการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.เข้าใจองค์ประกอบ
และหลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร์

3.เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสื อสารข้อมูลและ
ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
4.เข้าใจข้อกําหนดของ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ทีเกียวข้อง
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ตารางที 2 (ต่อ)

ป.1-3

มาตรฐานการเรี ยนรู้ช่วงชั"น
ป.4-6
ม.1-3
5.เข้าใจหลักการทํางาน
เบื"องต้นและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์
6.เข้าใจขั"นตอนการใช้
งานคอมพิวเตอร์

5.เข้าใจหลักการและ
วิธีการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.เข้าใจหลักการทํา
โครงงานทีมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.ใช้คอมพิวเตอร์ ในการ 7.ค้นหาข้อมูล ความรู ้
ค้นหาข้อมูลและความรู ้ และติดต่อสื อสารผ่าน
จากแหล่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หรื อ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
8.นําเสนอข้อมูลใน
8.ใช้เทคโนโลยี
รู ปแบบทีเหมาะสม
สารสนเทศนําเสนองาน
ในรู ปแบบทีเหมาะสม
9.เข้าใจหลักการ
9.ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
เบื"องต้นของการ
สร้ างชิน" งานหรื อ
แก้ปัญหา
โครงงานจาก
จินตนาการหรื องานที
ทําในชีวติ ประจําวัน
อย่างมีจิตสํานึกและมี
ความรับผิดชอบ

ม.4-6
5.จัดเก็บและบํารุ งรักษา
สารสนเทศให้ถูกต้องและ
เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
6.เข้าใจหลักการและ
วิธีการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
7.เข้าใจหลักการพัฒนา
โครงงานทีมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.ใช้ฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสม
กับงาน
9.ติดต่อสื อสาร ค้นหา
ข้อมูล และหาความรู ้
ผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

22
ตารางที 2 (ต่อ)

ป.1-3

มาตรฐานการเรี ยนรู้ช่วงชั"น
ป.4-6
ม.1-3
10.ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
สร้ างชิน" งานจาก
จินตนาการหรื องานที
ทําในชีวติ ประจําวัน
อย่างมีจิตสํานึกและมี
ความรับผิดชอบ

ม.4-6
10.ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
ในการประมวลผล
ข้อมูลให้เป็ น
สารสนเทศเพือ
ประกอบการตัดสิ น
11.ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนําเสนองาน
ในรู ปแบบทีเหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงค์
ของงาน
12.ใช้คอมพิวเตอร์ อย่าง
มีจิตสํานึกและมีความ
รับผิดชอบ

การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
วิชาคอมพิว เตอร์ จ ัด ได้ว่าเป็ นวิชาการที ค่ อนข้างใหม่ เมือเปรี ย บเที ย บกับวิชาอืน ๆ
ที ปรากฏในหลักสูตรการเรี ยนการสอนในแทบทุกระดับชั"น ดังนั"นวิชาคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นวิชาทียัง
ขาดกระบวนวิธีในการสอนเป็ นการเฉพาะ ในขณะทีวิชาอืน ๆ จะมีวิธีสอนเฉพาะของตนเอง เช่น
วิธีการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ วิธีการสอนวิชาภาษาไทย หรื อวิธีการสอนวิชาสังคมศึกษา เป็ นต้น ถึงแม้
ในปั จ จุบัน จะมีผพู้ ฒ
ั นาทรัพยากรช่ ว ยสอนวิชาคอมพิว เตอร์ ออกมามากมาย อาทิ เช่ น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แต่กระบวนการสอนทีเป็ นวิธีการ (Activity) ก็ยงั ไม่ค่อยมีใครพัฒนาขึ"นมา จาก
การสืบค้นข้อมูลเกียวกับการสอนคอมพิวเตอร์ในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่ามีขอ้ มูลทีพูดถึงวิธีสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ น้อยมาก ผูศ้ ึก ษาจึงเห็ นว่าครู ผสู้ อนคอมพิวเตอร์ ท" งั หลายน่ าจะช่ว ยกันนําเสนอ
แนวคิดและเทคนิควิธีสอนจากประสบการณ์ของตนเอง เพือเป็ นการแลกเปลียนซึงกันและกัน อันจะ
นํามาซึงพัฒนาการในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยต่อไป
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สมบู ร ณ์ แซ่ เ จ็ ง (2544) ได้ก ล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารสอนคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ว่ า การสอนวิ ช า
คอมพิว เตอร์ น" นั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 หมวดใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 1. การสอนวิชาเชิ งทฤษฎี
คอมพิวเตอร์ เช่น วิชาพื"นฐานคอมพิวเตอร์ วิชาระบบฐานข้อมูล หรื อ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 2. การสอนวิชาการเขียนโปรแกรม เช่น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ หรื อการสร้าง
โปรแกรมด้วยเครื องมือกึงสําเร็ จรู ป (Middle Ware) ทั"งหลาย เช่น โปรแกรม Visual Basic, Delphi
หรื อ Authorware เป็ นต้น 3. การสอนวิชาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เช่น วิชาการใช้โ ปรแกรม
ประมวลผลคํา หรื อวิชาการใช้โปรแกรมวาดและตบแต่งรู ปภาพ เป็ นต้น ในบทความนี" จะขอกล่าวถึง
เทคนิควิธีสอนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา ซึงจัดอยูใ่ นกลุ่มที 3 โดยจะเน้นเฉพาะเทคนิ คการ
นําเข้าสู่บทเรี ยน โดยครู จะมีวิธีนาํ เข้าสู่บทเรี ยนอยู่ 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ 1) เริ มสอนโดยการแนะนํา
ให้นกั เรี ยนรู้จกั หน้าตาและเมนู รวมทั"งแนะนําเครื องมือ (Toolbar) ต่าง ๆ บนโปรแกรมทีปรากฏอยู่
บนหน้าจอให้ครบถ้วนก่อนแล้วจึงเริ มต้นสอนขั"นต่อไป ซึงเรี ยกวิธีสอนแบบนี"ว่า เทคนิ คการนําเข้าสู่
บทเรี ยนแบบแนะนํา (Introduction method) 2) ครู เริ มสอนโดยการให้ผเู้ รี ยนลองพิมพ์ขอ้ ความสั"น ๆ
ซึงส่ วนใหญ่ผเู้ รี ยนมักชอบพิมพ์ชือของตนเองก่ อน แล้วจึงสอนให้ผเู้ รี ยนลองใช้คาํ สังในเมนูและ
เครื องมือในแถบเครื องมือมาบูรณาการ ปรับแต่งข้อความทีตนเองพิมพ์ลงไปให้สวยงามถูกใจ ผูศ้ ึกษา
เรี ยกวิธีสอนแบบนี"ว่า เทคนิคการนําเข้าสู่บทเรี ยนแบบสร้างผลผลิต (Production Method)
จากประสบการณ์การสอนของผูศ้ ึกษา พบว่าวิธีที 2 (Production Method) จะเป็ นวิธีที
กระตุน้ และเร่ งเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ดีกว่าวิธีที 1 (Introduction Method) ทั"งนี" เนื องจากวิธีการ
สอนแบบสร้ างผลผลิต นั"น นัก เรี ย นจะได้เรี ย นรู้ และฝึ กฝนในสิ งที มีค วามหมาย (Meaning full
Learning) ซึงหมายถึงการพิมพ์ขอ้ ความทีอ่านออกมีความหมาย และสามารถใช้คาํ สังตบแต่งปรับปรุ ง
ข้อความนั"นได้ตามทีต้องการเมือเริ มหัดใช้โปรแกรม ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ทางการศึกษาหลาย ๆ
เรื องทีกล่าวถึงวิธีสอนทีมีความหมาย จะได้ผลสัมฤทธิ;สูงกว่าวิธีสอนทีไม่มีความหมาย และด้วยการ
ถูกกระตุน้ อย่างมีความหมายเช่นนี" จึงทําให้นักเรี ยนเกิดความสนใจที จะเรี ย นรู ้ต่อไปอีก ซึ งทําให้
ชั"นเรี ยนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํามีชีวิตชีวาขึ"นมาได้ ส่ วนวิธีนาํ เข้าสู่บทเรี ยนแบบแนะนํา
นั"น ผูศ้ ึกษาพบว่ามักจะทําให้นกั เรี ยนเบือหน่าย เนืองจากต้องนังดูและฟังเฉย ๆ จนกว่าครู จะแนะนํา
ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมได้หมด นอกจากจะเป็ นการเสี ยเวลาแล้ว ยังทําให้ช" นั เรี ยนเกิดสภาวะเฉื อยชา
และบันทอนความสนใจของนักเรี ยนลงไปในทีสุด
ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา (2540 : 24-26) ได้กล่าวถึงเทคนิควิธีการสอนคอมพิวเตอร์ เพิมเติม
อีกว่า หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ทีจัดการสอนนั"นจะเริ มตั"งแต่ระดับมัธยมศึกษา ซึงการเรี ยนการสอน
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่แล้วมักมีเนื" อหา 3 แนวทาง คือ
- การสอนความรู้เบื"องต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์
- การสอนเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
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- การสอนทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์
จากคํากล่าวทีว่า "การสอนต้องใช้ท" งั ศาสตร์ และศิลป์ " ซึงศาสตร์ คือ ตัวเนื" อความรู้ทีมี
อยูใ่ นตัวผูส้ อน ส่วนศิลป์ คือ ศิลปะ ความสามารถในการถ่ายทอดเนื" อหาไปสู่ผเู้ รี ยน บางครั"งเนื" อหา
เดียวกันผูส้ อนต่างกัน ย่อมมีศิลปะในการถ่ายทอดต่างกันด้วย การใช้ศาสตร์ และศิลป์ ต้องใช้อย่าง
ผสมผสานกลมกลืน กัน การสอนคอมพิว เตอร์ ก็ เช่ น กัน เมือผูส้ อนที มีพ"ืน ฐานความรู้ เกี ยวกับ
คอมพิว เตอร์ ดี อยู่แล้ว ควรต้องพิจ ารณาเพิมศิลปะในการสอน นันคื อ การนําความรู ้ ท างทฤษฎี
การสอนและเทคนิควิธีการสอน ไปใช้เพือจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทฤษฎีการสอน นัก การศึกษาหลาย ๆ ท่าน ได้เสนอทฤษฎี การสอนไว้มากมายหลาย
ทฤษฎี ซึงสามารถสรุ ปเป็ น 4 ทฤษฎีใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี" (ไชยยศ เรื องสุวรรณ, 2533 : 65-67)
1. ทฤษฎีการสอนของกาเย่ (Gagne) เป็ นแนวคิดเกียวกับการรู้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้ของ
บุคคลว่าจะเกิดขึ"นได้ดีหรื อไม่เพียงใดขึ"นอยูก่ บั สภาพการณ์ท" งั ภายในและภายนอกผูเ้ รี ยน (Internal
and External Conditions) และเหตุการณ์ในการเรี ยน (Events of Learning) จัดเป็ นลําดับสภาพการณ์
ในการเรี ยนรู้เป็ น 9 ขั"น คือ
1.1 การเร้าความสนใจ
1.2 แจ้งจุดมุ่งหมายแก่ผเู้ รี ยน
1.3 สร้างสถานการณ์เพือดึงความรู้เดิม
1.4 เสนอบทเรี ยน
1.5 ชี"แนวทางการเรี ยนรู้
1.6 ให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ
1.7 การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
1.8 การจัดการปฏิบตั ิ
1.9 ยํ"าให้เกิดความจําและการถ่ายโอนความรู้
2. ทฤษฎีการสอนของเมอร์ ริล ไรเกลท (Merrill - Reigelath) แสดงทัศนะว่าการสอน
เป็ นกระบวนการทีเสนอเป็ นขั"นตอนทีละเอียดและต่อเนือง ดังนี"
2.1 เลือกหัวข้อปฏิบตั ิท"งั หลายทีจะสอนด้วยการวิเคราะห์ภารกิจ
2.2 ตัดสินใจว่าจะสอนข้อภารกิจใดเป็ นอันดับแรก
2.3 จัดลําดับก่อนหลังของข้อภารกิจทีเหลือ
2.4 ชี"บ่งเนื"อหาทีสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจ
2.5 จัดเนื"อหาเข้าบทเรี ยนและจัดลําดับบทเรี ยน
2.6 จัดลําดับการสอนภายในบทเรี ยนต่าง ๆ
2.7 ออกแบบการสอนในแต่ละบทเรี ยน

25
3. ทฤษฎี ก ารสอนของเคส (Case) ให้แ นวคิ ด เกี ยวกับการสอนด้านพฤติ ก รรมใน
ระหว่ า งการสอนแต่ ล ะขั"น ของพัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญานั"น ขึ" นกับ การเพิ มความซับ ซ้อ นของ
ยุทธศาสตร์ การคิ ด ผูเ้ รี ยนจะใช้ความคิดทีซับซ้อนได้เมือได้รับประสบการณ์อย่างมีข" นั ตอน การ
จัดการสอนลักษณะนี" จดั ลําดับตามความมุ่งหมายของภารกิจทีจะเรี ยน จัด ลําดับขั"นการปฏิบตั ิเพือ
นําไปสู่ ความมุ่งหมายนั"น ๆ โดยการเปรี ย บเทียบการคิ ดกับทักษะทีผูเ้ รี ยนได้รับ มีการจัดระดับ
ความสามารถและการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน มีแบบฝึ กหัดหรื อตัวอย่างให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา
4. ทฤษฎีการสอนของลันดา (Landa) เป็ นการดําเนิ นการสอนโดยใช้การจัดลําดับขั"น
การแก้ปัญหาโดยบ่งชี"กิจกรรมการเรี ยนก่อนทีผูเ้ รี ยนจะลงมือเรี ยน และจัดให้ผเู้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิการ
ตามทีได้ออกแบบไว้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละครั"งผูส้ อนมักนําทฤษฎีการสอนทั"ง 4 ประการ
มาประยุกต์ใช้ในการสอนของตน การจะเลือกใช้ทฤษฎีการสอนใดนั"นควรขึ"นกับจุดประสงค์รายวิชา
จุดประสงค์การสอนและเนื"อหาการสอนแต่ละครั"งอาจใช้ทฤษฎีการสอนหลายประการผสมผสานกัน
ก็ได้ และจากทฤษฎีการสอนนี"ครู อาจารย์ ผูส้ อน วิทยากรทีมีหน้าทีสอน และให้มีการอบรมเกียวกับ
คอมพิวเตอร์อาจมองเห็นแนวทางทีจะนําไปประยุกต์ใช้กบั การสอนของตน
การสอนเกียวกับคอมพิวเตอร์น" นั คงไม่สามารถจัดเข้าทฤษฎีการสอนประเภทใดประเภท
หนึงได้โดยตรง แต่ควรนําทฤษฎีการสอนทั"ง 4 ประการ มาพิจารณาใช้ร่วมกัน การสอนคอมพิวเตอร์
ยังต้องคํานึงถึงปัจจัยบางประการทีจะส่งผลต่อการสอนให้สัมฤทธิผลด้วย ปั จจัยทีส่ งผลต่อการสอน
คอมพิวเตอร์บางประการประกอบด้วย
ด้านประสบการณ์และแบบฝึ กหัด การเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ ทีดีน" นั ผูส้ อนควรจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้แก่ผเู้ รี ยนทีเป็ นประสบการณ์ตรง การสอนคอมพิวเตอร์ ควรสอนทฤษฎี
น้อย ฝึ กปฏิบตั ิการมาก เนืองจากนักเรี ยนนังอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ ย่อมต้องการใช้เครื องมากกว่าจะ
ฟังคําอธิบายจากครู ถ้าจําเป็ นต้องสอนทฤษฎีไม่ควรใช้เวลามาก อธิบายเฉพาะทฤษฎีทีจําเป็ นทีต้องใช้
ในครั"งนั"น ๆ แล้วจึงลงมือปฏิบตั ิการ ถ้าผูเ้ รี ยนคนใดพบปั ญหาและมีขอ้ ซักถาม ผูส้ อนควรเข้าไป
อธิบายทีเครื องโดยตรงจะดีกว่า (อําพล สงวนศิริธรรม, 2538 : 191-193)
จากประสบการณ์ทีผูศ้ ึกษาได้สอนคอมพิวเตอร์มานานพอสมควร คือตั"งแต่ปี พ.ศ.2527
เห็ น ว่าผูเ้ รี ยนคอมพิ ว เตอร์ ที ประสบผลสําเร็ จ นั"น ได้เรี ยนจากการฝึ กปฏิ บัติ โดยการใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยน แบบฝึ กหัดหรื อใบงาน ซึ งควรมีท" งั ในและนอกชัวโมงเรี ย น เพราะเอกสาร
ประกอบการเรี ย นแบบฝึ กหัดหรื อใบงานเป็ นเครื องมือทีดี เป็ นการให้ประสบการณ์ตรงแก่ผเู้ รี ย น
ตลอดจนเป็ นแนวทางหนึงทีจะให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจความคงทนต่อการเรี ยนเนื"อหาได้ดีข" ึน
ผูส้ อนต้องถือว่าเอกสารประกอบการเรี ยน และแบบฝึ กหัด เป็ นสือการสอนทีจะช่วยผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ได้มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน ในกรณี ทีทําแบบฝึ กหัดในชั"นเรี ยน ผูเ้ รี ยนพบปั ญหาและข้อสงสัยก็สามารถ

26
เปิ ดเอกสารประกอบการเรี ยนเพือศึกษาตามขั"นตอน และ ถามผูส้ อน หรื อเพือน ๆ ได้ ส่วนแบบฝึ กหัด
ที ให้ผเู้ รี ย นทํานอกชัวโมงเรี ย นยังช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นได้ทบทวนการเรี ยนของตนเอง ผูส้ อนอาจใช้
ประเมิน ผลการสอนของตนด้ว ยว่าเมือสอนแล้ว ผูเ้ รี ย นมี ผลสัมฤทธิ; อย่า งไร นอกจากนี" ผูส้ อน
คอมพิวเตอร์ควรมีการเตรี ยมการสอนโดยคิดรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และควรสร้าง
แบบฝึ กหัดหรื อใบงานตามจุดประสงค์ และเนื"อหา การเรี ยนการสอนเป็ นหลัก โดยทีแบบฝึ กหัดหรื อ
ใบงานนั"นต้องเน้นปฏิบตั ิการมากกว่าความรู้ทางทฤษฎี
ความชอบความพึงพอใจ และการเล็งเห็นคุณ ค่า (Appreciation) การเรี ยนถ้าเริ มจาก
ฉันทะ คือ ความชอบ ความพึงพอใจ และการเล็งเห็นคุณค่าจากเรื องทีตนสนใจ ต้องการได้รับความรู้
และให้การยอมรับต่อผูส้ อนแล้ว ผูเ้ รี ยนย่อมมีความสุ ขกับการเรี ยน อีกทั"งยังเป็ นสิ งทีทําให้ผเู้ รี ย น
ประสบความสําเร็ จต่อไป
เอกสารประกอบการเรียน
1. ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน
นักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของ เอกสารประกอบการเรี ยนไว้ดงั เช่น
สุวิทย์ มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริ ฐ (2550 : 41) กล่าวถึงเอกสารประกอบ
การเรี ยนการสอน ไว้ว่าเป็ นเอกสารทีจัดทําขึ"นเพือใช้ประกอบการสอนของครู หรื อประกอบการเรี ยน
ของนัก เรี ย นในวิชาใดวิชาหนึ ง ควรมีหัว ข้อเรื อง จุ ดประสงค์ เนื" อหาสาระและกิ จกรรม เพือจะ
ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้ตามทีหลักสูตรกําหนด
2. ส่ วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน
สุ วิทย์ มูลคํา และสุ นันทา สุ นทรประเสริ ฐ (2550 : 41-44) กล่าวไว้ว่าเอกสาร
ประกอบการเรี ย นไม่มีรู ปแบบที จําเพาะเจาะจง ทั"งนี" ขึ" น อยู่ก ับดุ ลพินิ จ ของผูผ้ ลิต ทีจะคํานึ งถึง
ลัก ษณะการนํา ไปใช้ และกลุ่ ม ผูเ้ รี ยนเป็ นสํา คัญ โดยเสนอแนะส่ ว นประกอบของเอกสาร
ประกอบการเรี ยนไว้ดงั นี"
1. ส่วนนํา ควรมีส่วนประกอบดังนี"
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 คํานํา
1.4 สารบัญ
1.5 คําชี"แจง หรื อคําแนะนําการใช้
1.6 จุดประสงค์หลัก
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2. ส่วนเนื"อหา อาจแบ่งเป็ นเรื องย่อย หรื อเป็ นตอน ตามลักษณะของเนื"อหา ควรมี
ส่วนประกอบดังนี"
2.1 ชือบท ชือหน่วย หรื อชือเรื อง
2.2 หัวข้อเรื องย่อย
2.3 จุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.4 กิจกรรมหลัก
2.5 เนื"อหาโดยละเอียด หรื อใบความรู้
2.6 กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ หรื อแบบฝึ ก หรื อใบงาน
2.7 บทสรุ ป (ถ้ามี)
2.8 ควรมีขอ้ ทดสอบก่อนเรี ยนหรื อหลังเรี ยน
3. ส่วนอ้างอิง อาจอยูส่ ่วนท้ายของเนื" อหาในแต่ละตอน หรื ออยู่ทา้ ยเล่มเอกสาร
ควรมีส่วนประกอบดังนี"
3.1 เอกสารอ้างอิงประจําบท หรื อบรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี) เช่น เฉลยแบบฝึ กหัด
3. ข้ อควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรียน
สุวิทย์ มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริ ฐ (2550 : 42-44) ได้เสนอข้อควรพิจารณา
ในการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนได้ดงั ต่อไปนี"
1. กลุ่มเป้ าหมาย ควรพิจ ารณากลุ่มเป้ าหมายในด้านจิตวิทยา วุฒิภาวะ และวัย
ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เนืองจากผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับย่อมมีความต้องการแตกต่างกัน ทั"งด้านเนื" อหา
การใช้ภาษา ภาพประกอบ และขนาดตัวอักษรทีใช้ในการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยน
2. การกําหนดเนื"อหา ต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม ความถูกต้องได้แก่ การมี
เนื"อหาสาระตามทีหลักสูตรกําหนด มีความเทียงตรงของข้อมูลทีนําเสนอ มีความชัดเจนทันสมัย เป็ น
ปัจจุบนั ไม่กาํ กวมสับสน หรื อเบียงเบนข้อเท็จจริ ง ส่วนความเมาะสมได้แก่ ความยากง่ายของเนื" อหา
สาระ โดยพิจารณาถึงด้านวัยวุฒิ ประสบการณ์และพื"นฐานของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา ถือเป็ นเทคนิคสําคัญในการนําเสนอเนื"อหา ควรคํานึงถึง
3.1 รู ปแบบควรสั"นกะทัดรัดแต่ได้ใจความ ไม่มีคาํ ขยายโดยไม่จาํ เป็ น
3.2 การเว้นวรรคตอน การเขียนโดยไม่เว้นวรรคตอน หรื อการเว้นวรรคตอน
ผิดที อาจทําให้ผดิ ความหมายและเกิดความเสียหายต่อผูเ้ รี ยนได้
3.3 การย่อหน้า ควรมียอ่ หน้าเมือเปลียนประเด็นของเนื" อหา หรื อเพือต้องการ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็ นสําคัญ
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4. การใช้ภาษา ควรเขียนให้อ่านง่ ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว คํานึ งถึงเนื" อหา
และกลุ่มเป้ าหมายในการทีจะสือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลียงการใช้คาํ ซํ"า และเล่นคําจน
ผูเ้ รี ยนสับสน
5. เทคนิคการนําเสนอ ต้องมีความน่าสนใจ เร้าใจ ชวนให้ติดตาม ไม่บรรจุความรู้
และข้อมูลทีอัดแน่ นจนเกิ นไป ควรมีก ารสร้างบรรยากาศของความเป็ นกันเองระหว่างผูศ้ ึกษากับ
ผูเ้ รี ยน เป็ นการสือสารระหว่างผูส้ ่งสารกับผูร้ ับสารในเชิงการพูดคุย เสมือนตัวหนังสื อมีวิญญาณ การ
ใช้ภาพประกอบการนําเสนอก็เป็ นเทคนิ คหนึ งทีช่วยให้เข้าใจเร็ ว หรื อเพิมความเข้าใจเนื" อหาทีเป็ น
นามธรรมให้ชดั เจนยิงขึ"น ควรใช้ภาษาทีสอดคล้องกับเนื" อหา มีขนาดพอเหมาะและมีความชัดเจน มี
เทคนิคการใช้คาํ ถามนําทีกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยน เพือนําไปสู่การค้นหาคําตอบในเนื" อหา จะทําให้
ผูเ้ รี ยนเข้า ใจในสิ งที ตนกํา ลัง ศึ ก ษามากขึ" น การมี กิ จ กรรม แบบฝึ กหัด แบบประเมิ น ผล หรื อ
แบบทดสอบล้วนเป็ นสิงจําเป็ นทีจะช่วยให้การใช้เอกสารประกอบการเรี ยนบรรลุจุดประสงค์ได้เป็ น
อย่างดี
4. ขันตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน
สุ วิทย์ มูลคํา และสุ นันทา สุ นทรประเสริ ฐ (2550 : 44) ได้กล่าวถึงขั"นตอนการ
ผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนว่า ขั"นตอนการผลิตจะเหมือนกับขั"นตอนการผลิตสือและนวัตกรรมการ
เรี ยนการสอนทัว ๆ ไป ซึงมีข"นั ตอนดังนี"
1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรี ยนการสอน ซึงอาจได้มาจาก
1.1 การสังเกตปัญหาทีเกิดขึ"นขณะทําการสอน
1.2 การบันทึกปัญหาและข้อมูลระหว่างสอน
1.3 การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรสถานศึกษา เพือวิเคราะห์เนื" อหาสาระและผล
การเรี ยนรู้ทีคาดหวัง หรื อจุดประสงค์และกิจกรรมทีเป็ นปัญหา
3. เลือกเนื"อหาทีเหมาะสมแบ่งเป็ นบทเป็ นตอน หรื อเป็ นเรื อง เพือแก้ปัญหาทีพบ
4. ศึ ก ษารู ปแบบของการเขี ย นเอกสารประกอบการเรี ยน และกํา หนด
ส่วนประกอบภายในของเอกสารประกอบการเรี ยน
5. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เพือนํามากําหนดเป็ นจุ ดประสงค์ เนื" อหา
วิธีการ และสือประกอบเอกสารในแต่ละเรื อง
6. เขียนเนื" อหาในแต่ละตอน รวมทั"งภาพประกอบแผนภูมิ และข้อทดสอบให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ทีกําหนดไว้
7. ส่งให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบ
8. นําไปทดลองใช้ในห้องเรี ยน และเก็บบันทึกผลการใช้
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9. นําผลที ได้มาพิจ ารณาเพือปรั บ ปรุ งแก้ไขส่ ว นที บกพร่ อง (อาจทดลองใช้
มากกว่า 1 ครั"ง เพือปรับปรุ งเอกสารประกอบการเรี ยนนั"นให้สมบูรณ์ และมีคุณภาพมากทีสุด)
10. นําไปใช้จริ งเพือแก้ปัญหาทีพบจากข้อ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ@ทางการเรียน
1. ประเภทของแบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนนั"น มีผทู้ ีเกียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบได้
ให้แนวทางในการจัดทําไว้ว่ามี 2 ประเภท ดังนี" (บรรดล สุขปิ ติ, 2542 : 7)
1.1 แบบทดสอบทีครู สร้างขึ"นเอง (Teacher made tests) เป็ นแบบทดสอบทีครู ผสู้ อน
สร้างขึ"นมาใช้ทดสอบนักเรี ยนในห้องเรี ยน เพือวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นครั"ง ๆ ไป
มักเป็ นแบบทดสอบทีครอบคลุมเนื"อหาเฉพาะตามหลักสูตรเนื"อหานั"น ๆ โดยทัวไปแบบทดสอบทีครู
สร้ างขึ" น เองมี 2 ชนิ ด คื อ แบบทดสอบที ใช้ว ดั ระหว่างการเรี ย นการสอน (Formative test) เพือ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและนําผลมาใช้เพือปรับปรุ งการสอนของครู และปรับปรุ งการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน อีกชนิด คือแบบทดสอบทีใช้วดั หลังสิ" นสุ ดการเรี ยนการสอน (Summative test) เป็ น
การนําผลการวัดไปใช้ในการสรุ ปรวบยอด หรื อตัดสินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน แบบทดสอบทีครู สร้าง
ขึ"นเองนั"น ในการสร้างอาจไม่ได้มีการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด การ
ตรวจให้คะแนนและการแปลผลมักทําการเปรี ยบเทียบผลเฉพาะกลุ่มทีสอบด้วยกัน หรื อเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์ทีผูส้ อนกําหนดไว้
1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) เป็ นแบบทดสอบที มีความเป็ น
มาตรฐาน 3 ประการด้วยกัน คือ ประการแรก มาตรฐานในการดําเนินการสร้าง คือผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพและพัฒนาปรับปรุ งจนเป็ นทีเชือถือได้ มักออกแบบให้ครอบคลุมเนื" อหาสาระอย่างกว้าง ๆ
เพือให้ใช้ได้กบั สถาบันการศึกษาทัว ๆ ไป ประการทีสอง มาตรฐานในการดําเนิ นการสอบ ไม่ว่าจะ
นําไปใช้ทีใดหรื อใครเป็ นผูด้ าํ เนินการสอบก็ปฏิบตั ิเหมือนกันและ ประการทีสาม มาตรฐานในการ
ให้ค ะแนนหรื อความหมายของคะแนน ไม่ ว่ า ใครให้ ค ะแนนก็ ผ ลเหมื อ นกัน มี เ กณฑ์ใ นการ
เปรี ยบเทียบทีเป็ นมาตรฐานทีเรี ยกว่า เกณฑ์ปกติ (Norm) สําหรับแปลความหมายของคะแนนของผู้
เข้าสอบเมือเปรี ยบเทียบกับคนส่วนใหญ่
ข้อสอบทีครู นิยมสร้างกันมากได้แก่ขอ้ สอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple choice)
หรื อข้อสอบแบบหลายตัวเลือก เป็ นข้อสอบทีให้ผสู้ อบเลือกคําตอบจากตัวเลือกทีกําหนดให้ ข้อสอบ
ชนิ ดนี" ประกอบด้วยส่ วนทีสําคัญ 2 ส่ วนคือ ส่ ว นทีเป็ นคําถาม (Stem) และส่ วนทีเป็ นคําตอบหรื อ
ตัวเลือก (Alternatives หรื อ Options หรื อ Choices) ในส่ วนของคําถาม มีรูปแบบการถามอยู่ 2 ลักษณะ
ได้แก่ รู ปแบบคําถามโดยตรง เช่น คุณภาพทีสําคัญทีสุดของเครื องมือทีใช้ในการวัดผลคืออะไร และ
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ลักษณะทีเป็ นคําถาม แบบเป็ นข้อความไม่สมบูรณ์ เช่น คุณภาพทีสําคัญทีสุดของเครื องมือทีใช้ในการ
วัดผลคือ ...
ในส่วนของคําตอบหรื อตัวเลือก แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวเลือกทีเป็ นคําตอบถูก
เรี ยกว่าตัวคําตอบ (Answer หรื อ Key) ซึงมี 1 ตัวเลือก ส่วนทีเหลือเป็ นตัวเลือกทีผิด หรื อทีเราเรี ยกว่า
ตัวลวง (Distracters)
ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ มีขอ้ ดีหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ
1. วัดความสามารถหรื อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้กว้าง และลึก ตั"งแต่
ความสามารถทางสมองขั"นตํา ได้แก่ ขั"น ความรู้ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ ไปจนถึงขั"น ที
ซับซ้อนหรื อความสามารถทางสมองขั"นสูง ได้แก่ ขั"นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
2. สามารถวัดได้ครอบคลุมเนื"อหาทีต้องการวัดในวิชาต่าง ๆ และสามารถวัดได้
อย่างหลากหลาย เนืองจากเปิ ดโอกาสให้ผสู้ อนสามารถสุ่มเนื"อหาทีต้องการวัดมาออกข้อสอบได้ตาม
ต้องการ
3. ช่วยให้แบบทดสอบมีความเที ยงตรงเชิงเนื" อหาได้ดี เนื องจากสามารถออก
ข้อสอบให้ครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนรู้ได้หลากหลาย และออกได้จาํ นวนหลายข้อ
4. มีความเป็ นปรนัยในการตรวจให้คะแนน
5. ใช้เวลาในการตรวจข้อสอบน้อย
6. เหมาะสําหรับการสอบทีมีผสู้ อบจํานวนมาก
7. คะแนนที ได้จ ากการสอบมีค วามเชื อมันมากกว่า แบบทดสอบชนิ ด อื น ๆ
เนื องจากข้อสอบชนิ ด นี" สามารถลดการตอบถูก โดยการเดาลงได้ จึ ง สามารถนําไปพัฒ นาเป็ น
แบบทดสอบมาตรฐานได้ และเป็ นทีนิยมมาก
อย่างไรก็ตามข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบมีขอ้ ข้อจํากัดเช่นกัน กล่าวคือ
1. เปิ ดโอกาสให้ผตู้ อบเดาข้อสอบได้
2. ข้อสอบออกยากและเสี ยเวลาในการออกข้อสอบมาก เนื องจากต้องเขียนตัว
ลวงทีผิด แต่ให้มีท่าว่าถูก เพือให้เป็ นตัวลวงทีดี
3. ผูอ้ อกข้อสอบต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถในการออกข้อสอบจริ ง ๆ จึงจะ
สามารถวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ข"นั สูงได้
4. ผูอ้ อกข้อสอบต้องมีความรอบรู้ในเนื" อหานั"น ๆ ประกอบการมีความรู้ในการ
เขียนข้อสอบเป็ นอย่างดี
5. ไม่เหมาะสําหรับการวัดความคิดสร้างสรรค์ การเสนอแนวคิดตลอดจนทักษะ
ในการเขียนและการวัดปฏิบตั ิต่าง ๆ
6. สิ"นเปลืองงบประมาณมากกว่าแบบทดสอบชนิดอืน ๆ
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จะเห็ น ได้ว่า แบบทดสอบแบบเลือกตอบนั"น มีท" งั ข้อดี และข้อจํากัด ทั"งนี" ขึ" น กับ
วัต ถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมายที ต้องการวัด ในการศึก ษาครั"งนี" ผูศ้ ึก ษาสร้ างแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ เนืองจากแบบทดสอบแบบเลือกตอบเป็ นแบบทดสอบทีดีทีสุ ด (Thorndike, Robert L. and
Elizabeth Hagen. 1969 : 182) ซึงสอดคล้องกับความคิดของอีเบล (Ebel. 1965 : 95) ทีว่าแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบจัดได้ว่าเป็ นแบบทดสอบปรนัยทีดีทีสุ ด สามารถตรวจสอบให้คะแนนได้รวดเร็ วและ
แม่นยํา แม้ว่าผูเ้ ข้าสอบจะมีจาํ นวนมาก นอกจากนี" ย งั มีประสิ ทธิภ าพสูงในการจําแนกเด็ก เก่งกับ
เด็กอ่อน สําหรับ ชวาล แพรัตกุล (2516 : 70) กล่าวว่า แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ไม่ทาํ ให้เกิดปัญหา
สองแง่ได้ง่าย ดังเช่น แบบทดสอบถูกผิด ลดอัตราการเดาได้มาก ซึงทําให้ผลการวัดมีความเชือมันสูง
รู ปแบบคําถามของข้อสอบแบบเลือกตอบ (ชวาล แพรัตกุล. 2516 : 75)
1. แบบคําถามเดียว (Single question) เป็ นคําถามทีมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ถาม
เรื องเดียวโดยเฉพาะ มี 6 ลักษณะ ดังนี"
1.1 แบบให้เลือกคําตอบถูก (Correct answer) ข้อสอบแบบนี" จะมีคาํ ตอบถูกเพียง
คําตอบเดียว ทีเหลือเป็ นตัวลวง
1.2 แบบให้เลือกคําตอบผิด (Incorrect answer) ข้อสอบแบบนี"เป็ นข้อสอบทีมุ่งให้
ผูต้ อบเลือกคําตอบผิดซึงมีอยูเ่ พียงคําตอบเดียว ทีเหลือจะเป็ นตัวเลือกทีถูก
1.3 แบบให้เลือกคําตอบทีดีทีสุ ด (Best answer) ข้อสอบแบบนี" มุ่งให้ผตู้ อบหา
คําตอบทีถูกต้องทีสุ ด เพีย งคําตอบเดียว จากตัวเลือกที เป็ นคําตอบถูก หลายตัวเลือก แต่ร ะดับความ
ถูกต้องแตกต่างกัน
1.4 แบบให้เรี ย งลําดับคําตอบ เป็ นคําถามที ต้องการให้ผตู้ อบเรี ย งลําดับตาม
ขั"นตอนต่าง ๆ ของเรื องหรื อกิจกรรมนั"น ๆ หรื อตามลําดับก่อนหลัง
1.5 แบบให้เลือกคําตอบเปรี ยบเทียบ เป็ นข้อสอบทีต้องการให้ผตู้ อบเลือกคําตอบ
ในเชิงเปรี ยบเที ยบ โดยเปรี ย บเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคําศัพท์ในตัวคําถาม เพือนําไปใช้เลือก
คําตอบทีมีความสัมพันธ์หรื อสอดคล้องในลักษณะเดียวกัน
1.6 แบบให้เลือ กคํา ตอบรวม เป็ นข้อสอบที ต้องการให้ผตู้ อบเลื อกคํา ตอบที
เป็ นไปได้หลาย ๆ อย่างรวมกัน แล้วผสมคําตอบหลายข้อเข้าด้วยกัน
2. แบบคําถามเป็ นชุดแต่ตวั เลือกคงที (Constant choice question) เป็ นข้อสอบทีใช้
คําถามหมายข้อ ซึงถามครอบคลุมเนื"อหาเดียวกันและคําถามแต่ละข้อมีชุดของตัวเลือกเดียวกัน
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2. ขันตอนการสร้ างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ@ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยน โดยทัวไปมีลาํ ดับในการสร้างดังนี"
(นิตยารัตน์ คงนาลึก, 2544 : 89–98)
1. การกําหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบ ในการสร้ า งแบบทดต้อ งกํา หนดให้
ชัดเจนว่า ต้องการนําผลการวัดไปใช้ประเมินแบบอิงกลุ่มหรื ออิงเกณฑ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;
ทางการเรี ยนแบบอิงกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายเพือวัดผลสัมฤทธิ;ในรายวิชาต่าง ๆ ตามทีหลัก สูตรกําหนด
และจะใช้เมือสิ"นสุดการเรี ยนการสอนในแต่ละหน่ วยการสอนหรื อแต่ละบทหรื อแต่ละเรื องหรื อใน
รายวิชานั"น ๆ หรื อประเมินผลสรุ ปตอนปลายภาคเรี ยนหรื อปลายปี เพือการสรุ ปและตัดสิ นผลการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนว่าอยู่ในระดับใด หรื ออยู่ในลําดับทีเท่าไร หรื ออาจนําผลการวัดไปใช้เพือการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหรื อทํางาน ซึงผลทีได้จากการวัดและแปลความหมายโดยเปรี ยบเทียบกับ
กลุ่มผูส้ อบด้วยกัน สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนแบบอิงเกณฑ์ มีจุดมุ่งหมายเพือ
ตรวจสอบความรู้ พ"ื น ฐานที จําเป็ นสํา หรั บการเรี ยนในรายวิ ชานั"น ๆ หรื อเพื อตรวจสอบความรู้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่าเป็ นผูร้ อบรู้หรื อไม่รอบรู้ในเนื" อหาแต่ละเรื องนั"น ๆ โดยนําผลการวัด ที
ได้มาเปรี ยบเทีย บกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที กําหนดไว้ เพือการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนให้
เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยนและการจัดการสอนซ่อมเสริ ม ซึงจะใช้การวัดผลแบบอิงเกณฑ์
ในระหว่างทีมีการเรี ยนการสอน โดยวัดผลสัมฤทธิ;หลังจากทีจบในแต่ละจุดประสงค์ของบทเรี ยนใน
แต่ละเรื องหรื อแต่ละหน่วย โดยนําผลการวัดไปใช้ในการปรับปรุ งบการเรี ยนการสอนเป็ นสําคัญ
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน การกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การเรี ยนการสอน เป็ นการกําหนดกรอบว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงพฤติก รรมอะไรบ้าง
ในสถานการณ์ใด และมีเกณฑ์ในการตัดสินอย่างไรทียอมรับว่าผูเ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้น" นั
ๆ ซึงการกําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนการสอน ต้องแปลงคุณลักษณะทีต้องการวัดให้เป็ นพฤติกรรม
ทีวัดได้ หรื อทีเรี ยกว่า จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึงพฤติกรรมทีต้องการให้เกิดกับผูเ้ รี ยนด้านพุทธิ
พิสัย ก็ตอ้ งกําหนดให้ชดั เจนลงไปว่าต้องการวัดพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ด ้านใดใน 6 ด้าน ได้แก่ ขั"น
ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
3. การกําหนดเนื" อหา นอกจากจะมีการกําหนดจุดประสงค์ของการเรี ยนการสอน
ในลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ในแต่ละรายวิชาทีสอนต้องมีการกําหนดรายละเอียด
ของเนื"อหาทีจะสอนให้ชดั เจน ทั"งเนื"อหาทีเป็ นประเด็นใหญ่และประเด็นย่อย แยกเป็ นหมวดหมู่ แล้ว
เรี ยงลําดับก่อนหลัง ตามความสัมพันธ์ของเนื"อหานั"น ๆ เนื"อหาประเภทเดียวกันหรื อไม่สาํ คัญมากนัก
อาจนํามารวมเป็ นข้อเดียวกันได้
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ในส่วนของการวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนแบบอิงกลุ่ม จะเน้นเฉพาะจุดประสงค์
การเรี ย นรู้ทีสําคัญ ๆ ดังนั"นการกําหนดเนื" อหาก็ตอ้ งให้สอดคล้องกับจุด ประสงค์หรื อพฤติกรรมที
ต้องการวัด โดยให้ครอบคลุมเนื"อหาในบทนั"น ๆ หรื อหน่วยนั"น ๆ
4. การทําตารางวิเคราะห์หลักสูต รหรื อตารางวิเคราะห์เนื" อหา ตารางวิเคราะห์
หลัก สูต ร (Table of specification) มีลกั ษณะเป็ นตาราง 2 ทาง ที แสดงให้เป็ นความสัมพันธ์ของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนื"อหาวิชา ทีต้องการจะวัดหรื อต้องการทดสอบ โดยมีข"นั ตอนดังนี"
4.1 บรรจุ เนื" อหาลงในตารางวิเคราะห์หลัก สู ต รในแนวนอนทางด้านซ้ายมือ
ส่วนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรื อพฤติกรรมทีต้องการวัด นํามาบรรจุในตารางแนวตั"ง
4.2 จัดอันดับความสําคัญของเนื" อหาและพฤติกรรมทีต้องการวัด โดยพิจารณา
จากปริ มาณเนื"อหาและระยะเวลา หรื อจํานวนคาบทีใช้ในการสอนแต่ละบทหรื อแต่ละหน่วย
4.3 กําหนดนํ"าหนักของเนื"อหาและพฤติกรรมทีต้องการวัด
4.4 กําหนดจํานวนข้อสอบในแต่ละช่อง
5. การกําหนดรู ปแบบของข้อคําถาม ข้อสอบแบบเลือกตอบสามารถวัดพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ ได้ทุก ระดับพฤติก รรม โดยทัวไปการวัดผลสัมฤทธิ; แบบอิงกลุ่ม ควรเลือกข้อสอบแบบ
เลือกตอบ เนืองจากวัดพฤติกรรมได้ทุกระดับ และลักษณะของข้อสอบสามารถใช้กบั คนจํานวนมาก
ได้ การตรวจให้คะแนนมีความเป็ นปรนัย และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ท"งั ในแง่ของความยากง่าย
และอํานาจจําแนก
6. การเขียนข้อสอบ การเขียนข้อสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ;แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
ต้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้และเนื"อหาทีได้กาํ หนดไว้ในตารางวิเคราะห์เนื"อหา และพิจารณา
ถึงเทคนิคในการเขียนข้อสอบแต่ละประเภทด้วย (นิตยารัตน์ คงนาลึก, 2544 : 97) กล่าวว่า การวัด
ผลสัมฤทธิ;แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์น" นั ประเด็นทีควรพิจารณาอีกประเด็นหนึ งในการเขียนข้อสอบ
คือ ความยากง่ายของข้อสอบ ซึงต้องยากง่ายปานกลาง ไม่ยากหรื อง่ายเกินไป มีค่าอํานาจจําแนกสูง
ซึงการวัดผลแบบอิงกลุ่มเป็ นการจําแนกผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน ส่ วนการวัดผลแบบอิง
เกณฑ์เป็ นการจําแนกว่าผูเ้ รี ยนคนใดเรี ยนรู้แล้วและคนใดยังไม่ได้เรี ยนรู้
7. การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบและปรับปรุ งแก้ไข แบบทดสอบทีดี ต้องผ่าน
ขั"นตอนการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทียอมรับได้ โดยมีขอ้ มูลยืนยันทีเชื"อถือได้ เพือให้
ได้ผลการวัดทีถูกต้องเชือถือได้ หากพบว่าแบบทดสอบมีคุณภาพไม่ดีก็ตอ้ งทําการปรับปรุ งแก้ไข ซึง
การตรวจสอบคุณ ภาพของแบบทดสอบต้องตรวจสอบคุณภาพทั"งรายข้อและทั"งฉบับ โดยทําการ
ตรวจสอบคุณภาพรายข้อ หากพบว่าคุณภาพรายข้อดีหรื อเหมาะสมแล้ว จึงทําการตรวจสอบคุณภาพ
ทั"งฉบับเป็ นขั"นตอนต่อไป
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8. การจัดพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพือนําผลมา
ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์ปกติระดับชั"นของกลุ่ม
9. จัดทําคู่มือการใช้แบบทดสอบ หลังจากที แบบทดสอบมาตรฐานวัด ผลสัมฤทธิ;
ผ่านขั"นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละประเด็น มีการปรั บปรุ งแก้ไขจนเป็ นที
ยอมรับได้แล้ว ต้องมีการจัดพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ มีการจัดทําคู่มือการนําแบบทดสอบไปใช้ ซึง
ต้องประกอบด้วยคําชี"แจงทีชัดเจน พร้อมทั"งบรรยายถึงคุณลักษณะของข้อสอบ มีการจัดเก็บอย่าง
เป็ นระบบเพือความสะดวกต่อการนําไปใช้หรื อการนํามาสร้างเป็ นเครื องมือทีมีความเป็ นมาตรฐาน
ต่อไป
3. คุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ@ทางการเรียน
แบบทดสอบ เป็ นเครื องมือทีใช้ในการทดสอบเพือวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนเพือให้
ได้ขอ้ มูลเกียวกับผลการเรี ยนของผูเ้ รี ย น อันเป็ นผลผลิตที สําคัญของกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอน ผลทีได้จากการสอบนํามาใช้เพือตัดสินคุณค่าหรื อความสามารถของผูเ้ รี ยน ซึงต้องอาศัยผลการสอบที
ถูกต้อง ตรงความสามารถทีแท้จริ งของผูเ้ รี ยน ผลการสอบจะเชือถือได้มากน้อยเพียงใด ขึ" นอยู่ก ับ
คุณภาพของแบบทดสอบด้วย ในที นี" จะกล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบที ดี และการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนทีใช้เพืออิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ ทั"งการ
ตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อและการตรวจสอบคุณภาพทั"งฉบับ
ลักษณะของข้ อสอบทีดี
ดังทีได้กล่าวมาแล้วว่าแบบทดสอบเป็ นเครื องมือทีใช้ในการวัดความรู้ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน ดังนั"นแบบทดสอบทีดีมีคุณภาพจึงมีลกั ษณะเพือให้ได้ขอ้ มูลทีเชือถือได้ดงั นี"
1. ความเทียงตรง (Validity) ความเทียวตรง (พิมพา สุวรรณฤทธิ;, 2542 : 162) กล่าว
ไว้ว่า เป็ นคุณสมบัติทีจําเป็ นของแบบทดสอบ ไม่ว่าจะเป็ นการวัดผลแบบอิงกลุ่มหรื อแบบอิงเกณฑ์
เพราะความเทียงตรงเป็ นดัชนี ทีจะบอกให้รู้ว่าแบบทดสอบชุดนั"นสามารถวัดในสิ งทีต้องการวัดได้
มากน้อยเพียงใด ตรงตามจุดมุ่งหมายหรื อไม่ และวัดได้ถกู ต้องตรงตามความเป็ นจริ ง ความเทียงตรง
ของแบบทดสอบอาจจําแนกได้ดงั นี"คือ
1.1 ความเที ยงตรงตามเนื" อหา (Content validity) ความเที ยงตรงตามเนื" อหา
หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบ ในการวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอน หรื อตรง
ตามพฤติก รรมและเนื" อหาที ต้องการวัด วัดได้ครอบคลุมตามขอบเขตของเนื" อหาทีกําหนดไว้ใน
หลักสูตร
1.2 ความเทียงตรงเชิงเกณฑ์สมั พันธ์ (Criterion – related validity) ความเทียงตรง
เชิงเกณฑ์สัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบในการวัดพฤติ กรรมหรื อคุณลักษณะที
ต้อ งการวัด ได้ส อดคล้อ งกับ เกณฑ์ภ ายนอกอย่า งใดอย่า งหนึ ง ซึ งวัด ได้จ ากเครื องมือ ชนิ ด อื น
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ความเทียงตรงประเภทนี" จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลทีได้จากการวัดพฤติกรรมของบุคคลเป็ นหลัก จึงอาจ
เรี ยกว่าเป็ นความเทียงตรงเชิงประจัก ษ์ (Empirical) และอาศัยข้อมูลทีได้จ ากการวัด สภาพเวลาที
แตกต่างกันเป็ นเกณฑ์บ่งชี"ถึงความเทียงตรง
1.3 ความเทียงตรงตามทฤษฎี (Construct validity) ความเทียงตรงตามทฤษฎี หรื อ
ทีเรี ยกว่า ความเทียงตรงตามคุณลักษณะหรื อความเทียงตรงตามโครงสร้าง หมายถึง ความสามารถ
ของเครื องมือในการวัดได้ตรงตามพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะ (Trait) ทางจิตวิทยาทีต้องการวัดซึงเป็ น
โครงสร้างของเรื องนั"น ๆ ตามทีกําหนดไว้ในทฤษฎีเรื องนั"น ๆ การตรวจสอบความเทียงตรงชนิ ดนี"
ส่วนใหญ่ใช้กบั เครื องมือทีใช้วดั คุณลักษณะด้านจิตใจหรื อสิ งทีเป็ นนามธรรมซึงวัดโดยตรงได้ยาก
เช่น เชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นต้น การหาความเทียงตรงประเภทนี" ทาํ ได้หลาย
วิธี เช่น โดยการให้ผเู้ ชียวชาญ (Expert) ช่วยตรวจสอบซึงคล้ายคลึงกับการตรวจสอบความเทียงตรง
เชิ งเนื" อหา การใช้เทคนิ คกลุ่มรู้ ชดั (Know group technique) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
analysis) และเทคนิคการวัดหลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait – Multimethods) เป็ นต้น
ความเที ยงตรง เป็ นคุ ณ สมบัติ ที สํา คั ญ มากที สุ ดของแบบทดสอบ ซึ ง
เปรี ยบเสมือนหัวใจสําคัญของคุณภาพของเครื องมือทีใช้ในการวัดผลทุกชนิ ด จะขาดเสี ยมิได้ หาก
เครื องมือวัดไม่มีความเทียงตรง ผลการวัดทีได้ไม่ตรงกับคุณลักษณะหรื อพฤติก รรมที ต้องการวัด
ผลการวัดย่อมไม่มีคุณค่า สําหรับแบบทดสอบทีใช้วดั ผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยน เน้นทีความเทียงตรง
เชิงเนื"อหาเป็ นสําคัญ
2. ความเชือมัน (Reliability) ความเชือมัน หมายถึง ความสามารถของเครื องมือใน
การวัดให้ผลการวัดของผูเ้ รี ยนกลุ่มเดียวกันคงทีแน่ นอน หรื อกล่าวอีกนัยหนึ งคือความคงเส้นคงวา
ของผลการวัดหลาย ๆ ครั"งของผูเ้ รี ยนในกลุ่มเดียวกัน ถ้าเครื องมือวัดมีความเชือมันสูง ไม่ว่าจะทํา
การวัดกีครั"ง ผูเ้ รี ยนคนเดิมก็จะได้คะแนนหรื ออันดับทีคงเดิมไม่เปลียนแปลง ซึงแสดงให้เห็นว่ามี
ความคลาดเคลือนในการวัดตํา ถ้าเครื องมือวัดมีความเชือมันตํา ผลการวัดก็จะเปลียนแปลงไปจากเดิม
ทําให้ไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะยึดถือผลการวัดครั"งใดเป็ นข้อมูลในการประเมิน ดังนั"นแบบทดสอบที
ดีตอ้ งมีความเชือมันสูง
3. ความยากง่าย (Difficulty) ความยากง่าย หมายถึง สัดส่ วนของคะแนนเฉลียราย
ข้อต่อคะแนนเต็มรายข้อ สําหรับแบบทดสอบทีกําหนดการให้คะแนนแบบตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบ
ผิดได้ 0 คะแนน ความยากง่ายหมายถึง สัดส่ วนจํานวนผูต้ อบข้อสอบข้อนั"นถูกต่อจํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ทั"งหมด เช่ น ผูเ้ ข้าสอบจํานวน 30 คน มีผตู้ อบข้อสอบนั"นถูก 15 คน ค่ าความยากง่ายเท่ากับ 15/30
เท่ากับ 0.50 ค่าความยากง่ายเป็ นความสามารถของแบบทดสอบทีบอกให้รู้ว่าข้อคําถามนั"นง่ายหรื อ
ยาก ถ้าข้อสอบง่ายค่าความยากง่ายจะสูง ข้อสอบยากค่าความยากง่ายจะตํา ข้อสอบทีดีจึงไม่ควรยาก
และง่ ายจนเกิน ไป ซึงค่าในอุดมคติ คือ 0.5 ค่าความยากง่ ายของแบบทดสอบจะมีค่าตั"งแต่ 0 ถึง 1

36
ข้อสอบทีใช้ได้ควรมีค่ าความยากง่ายตั"งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ถ้าค่าความยากง่ ายใกล้เคีย ง 1 แสดงว่า
ข้อสอบนั"นง่าย ถ้าใกล้เคียง 0 แสดงว่าข้อสอบนั"นยาก
4. อํานาจจําแนก (Discrimination) อํานาจจําแนก หมายถึง ความสามารถของ
แบบทดสอบในการจําแนกผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ ค่าอํานาจจําแนกมีค่าตั"งแต่ -1 ถึง 1
ค่าทีใช้จ ะต้องเป็ นค่ าที มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึงหาได้จากค่ าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม การวัดผลแบบอิงเกณฑ์ แบบทดสอบสามารถจําแนกคนทีรู้กบั คนทีไม่รู้ออกจากกันได้
5. ความเป็ นปรนัย (Objectivity) ความเป็ นปรนัย เป็ นคุณสมบัติของแบบทดสอบ
พิจารณาได้จาก คําชี"แจง คําสังและข้อคําถามต้องมีความชัดเจน การใช้ภาษาทีเหมาะสมกับวัยและ
ระดับความรู้ของผูเ้ รี ยน ไม่ว่าใครเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหรื อตอบคําถาม จะต้องปฏิบตั ิหรื อบอกได้ตรงกันว่าข้อ
คําถามในเครื องมือแต่ละชนิดต้องการอะไร อีกประการหนึ งคือการตรวจให้คะแนน การให้คะแนน
ไม่ว่าใครเป็ นผูต้ รวจในคําตอบเดียวกันต้องได้คะแนนทีตรงกัน
6. ความมีประสิ ทธิภาพ (Efficiency) แบบทดสอบที มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องถามให้
ครอบคลุมเรื องราวทีต้องการวัด เพือให้ได้ขอ้ มูลทีต้องการเชือถือได้ โดยลงทุน น้อยทีสุ ดแต่ให้ผล
คุม้ ค่าและมีคุณภาพมากทีสุ ด มีก ารดําเนิ น การสอบสะดวก ไม่ซบั ซ้อนและมีหลัก การเดีย วกัน
การตรวจให้คะแนนทําได้ง่ายไม่ตอ้ งอาศัยผูเ้ ชียวชาญในการตรวจให้คะแนน การกําหนดระยะเวลา
ให้ทาํ พอเหมาะ คือข้อสอบทีดีควรมีเวลาพอทีจะให้คนเข้าสอบร้อยละ 90 สามารถคิดคําตอบถึงข้อ
สุดท้าย
7. ความยุติธรรม (Fair) แบบทดสอบทีดีมีความยุติธรรม ต้องถามในเรื องทีเรี ยนที
สอนหรื อทีกําหนดให้ หากเป็ นรายวิชาเดียวกันกับผูส้ อนหลายท่านหลายห้อง หากใช้ขอ้ สอบเดียวกัน
ต้องพิจารณาคําถามในเรื องทีเรี ยนอย่างเดียวกัน จะคิดว่าเรี ยนวิชาเดียวกันแล้วผูเ้ รี ยนทุกคนจะต้องรู้
เหมือนกัน ไม่ได้ หรื อการออกข้อสอบไม่ค วรไปเน้น เรื องใดเรื องหนึ งที ก่ อให้เกิ ด การได้เปรี ย บ
เสียเปรี ยบกัน
8. ความลึก (Searching) แบบทดสอบทีดีควรถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั"ง 6 ขั"น
ทั"งความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์และการประเมินค่า ไม่เน้นหรื อถามเรื องใด
เรื องหนึงทีเป็ นการวัดความสามารถทางสมองขั"นตําแต่เพียงอย่างเดียว
9. คําถามยัวยุ (Exemplary) คําถามยัวยุ หมายถึงคําถามที มีลกั ษณะยัวยุให้ผเู้ รี ย น
อยากตอบไม่ซ" าํ ซากจําเจเบือหน่ าย การเรี ย งลําดับคําถาม คําตอบมีค วามเหมาะสมยึด รู ปแบบใด
รู ปแบบหนึง อาจจะยึดเนื"อหาจากง่ายไปยาก
10. ความจําเพาะเจาะจง (Definite) ผูต้ อบข้อสอบได้ตอ้ งมีความรู้โดยศึกษาเล่าเรี ยน
มาก่อน และคําถามทีดีไม่คลุมเครื อและกว้างเกินไป
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบในที นี" เน้น การตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยน เป็ นการค้นหาข้อบกพร่ องในตัวข้อสอบเพือให้ได้
ข้อมูลในการปรับปรุ งหรื อคัดเลือกข้อสอบทีไม่ดีออกไป ดังนั"นการตรวจสอบคุณภาพ จึงเป็ นการ
ตรวจสอบคุณภาพทั"งรายข้อ และคุณภาพทั"งฉบับ ได้แก่ ความเทียงตรง ความยากง่าย อํานาจจําแนก
และความเชือมัน ดังนี"
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม
เป็ นการเปรี ยบเทียบความสามารถของผูเ้ รี ยนกันเองภายในกลุ่มว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคนรู้
มากน้อยเพียงใดเมือเทียบกับกลุ่ม ใครเก่งอ่อนกว่ากัน ดังนั"นการตรวจสอบคุณภาพ ทําได้โดยการ
วิเคราะห์คุณภาพรายข้อและคุณภาพทั"งฉบับ ดังนี"
1. การวิเคราะห์คุ ณ ภาพรายข้อ หลังจากที ตรวยสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบ
ขั"น ต้น แล้ว นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ก ับนัก เรี ยน ขณะทดลองใช้สัง เกตหรื อ ซัก ถามปั ญ หา
อุปสรรคของผูส้ อบ แล้วนําผลการสอบหรื อคะแนนมาวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อ (Item
analysis) ซึงเป็ นการตรวจสอบคุณภาพในด้านความยากง่าย อํานาจจําแนก และประสิ ทธิภาพของตัว
ลวง การวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อนั"นมีข"นั ตอนในการดําเนินการดังนี"
1.1 ตรวจกระดาษคําตอบของนักเรี ยนแต่ละคนแล้วรวมคะแนนของแต่ละคนไว้
1.2 นํากระดาษคําตอบของผูเ้ รี ยนมาเรี ยงลําดับใหม่ โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย
หรื อน้อยไปหามากก็ได้
1.3 แบ่งกระดาษคําตอบของผูเ้ รี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสูงกับกลุ่มตํา โดย
ใช้เทคนิค 25% หรื อ 27% หรื อ 33% หรื อ 50% แล้วแต่ความเหมาะสมซึงพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่าง
และยึดหลักว่าคะแนนของกลุ่มสูงกลุ่มตําจะต้องมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มกันมากทีสุ ด โดยทัวไป
จะใช้เทคนิ ค 27% ถ้าหากจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีน้อยมาก คื อประมาณ 40 คน หรื อน้อยกว่า จะใช้
เทคนิค 50%
1.4 นับจํานวนกระดาษคําตอบจากคะแนนสูงสุ ดลงมา ให้ได้ตามจํานวน และ
นับกระดาษคําตอบจากคะแนนตําสุดเพิมขึ"นไปตามจํานวน
1.5 เตรี ยมตารางสําหรับแจกแจงความถีของการตอบของนักเรี ยนแต่ละคนใน
แต่ละข้อและแต่ละตัวเลือกไว้ 2 ชุด สําหรับกลุ่มสูง 1 ชุด และกลุ่มตํา 1 ชุด
1.6 นํากระดาษคําตอบของกลุ่มสูงและกลุ่มตํา มาแจกแจงคําตอบเป็ นรายข้อ
แล้วรวมจํานวนทีตอบในแต่ละตัวเลือกในแต่ละข้อ
1.7 หาความความยากง่าย (p) อํานาจจําแนก (r) และประสิทธิภาพตัวลวง
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1.7.1 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ความยากง่าย หมายถึง สัดส่ วน
ของจํานวนผูท้ ีตอบข้อสอบข้อนั"นถูกต่อจํานวนผูเ้ ข้าสอบทั"งหมด (ใช้ในกรณี ทีตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิด หรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน) ซึงคํานวณได้จากสูตร
จํานวนคนทีตอบข้

อนันถูก
ดัชนีความยากง่าย =
จํานวนคนทีเข้
 าสอบทังหมด

NR
NT
ตัวอย่าง ถ้ามีผเู้ ข้าสอบจํานวน 30 คน มีผตู้ อบข้อสอบข้อนั"นถูก 15 คน
15
ค่าความยากง่าย (p) =
=
0.50
30
ในการวิเคราะห์ค่ายากง่ายซึงแบ่งผูส้ อบเป็ นกลุ่มสูงและกลุ่มตํา คํานวณค่าความยากง่าย

P

=

ได้จากสูตร
RH + RL
NH + NL
เมือ
RH
แทน จํานวนคนในกลุ่มสูงทีตอบข้อสอบข้อนั"นถูก
RL
แทน จํานวนคนในกลุม่ ตําทีตอบข้อสอบข้อนั"นถูก
NH
แทน จํานวนคนในกลุ่มสูง
NL
แทน จํานวนคนในกลุ่มตํา
ค่าความยากง่ายเป็ นความสามารถของแบบทดสอบทีบอกให้ทราบว่าคําถามข้อนั"นมีคน
ตอบถูกมากน้อยเพียงใด ถ้ามีคนตอบถูกน้อยแสดงว่าข้อสอบข้อนั"นยาก ค่าความยากง่ายตํา ถ้ามีคน
ตอบถูกมากแสดงว่า ข้อสอบข้อนั"นง่าย ค่าความยากง่ายจะสูง ค่าความยากง่ายจะมีค่าตั"งแต่ 0 จนถึง 1
ข้อสอบทีใช้ได้ควรมีค่ าความยากง่ายตั"งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ถ้าค่าความยากง่ ายใกล้เคีย ง 1 แสดงว่า
ข้อสอบข้อนั"น ง่าย ถ้าใกล้เคีย ง 0 แสดงว่าข้อสอบข้อนั"น ยาก เกณฑ์ทีพิจ ารณาความยากง่ ายของ
ข้อสอบ ศิริชยั กาญจนวาสี ได้เสนอแนะไว้ดงั นี"
(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2544 : 184)
ค่าความยากง่าย
0.00-0.19 หมายถึง
ยากมาก
ค่าความยากง่าย
0.20-0.39 หมายถึง
ค่อนข้างยาก
ค่าความยากง่าย
0.40-0.60 หมายถึง
ยากง่ายปานกลาง
ค่าความยากง่าย
0.61-0.80 หมายถึง
ค่อนข้างง่าย
ค่าความยากง่าย
0.81-1.00 หมายถึง
ง่ายมาก

ค่าความยากง่าย (p) =
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1.7.2 การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) อํานาจจําแนก หมายถึง
ความสามารถในการจําแนกผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ หาจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้อสอบทั"งฉบับ ซึงคํานวณจากค่า Point-Biserial correlation (rpb)
ซึงคํานวณได้จากสูตร
 Y1 − Y 
PX
rpb
=
 S  (1 − P )
 Y 
X
=
ค่าเฉลียของคะแนนทั"งฉบับ
เมือ Y
Y1
=
ค่าเฉลียของคะแนนเฉพาะกลุ่มทีได้คะแนนเป็ น “1”
SY
=
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
PX
=
ค่าความยากง่ายของข้อคําถาม
การตัดสินค่าอํานาจจําแนกทีใช้ได้ใช้วิธีการทางสถิติ โดยทดสอบความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติของค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ถ้าตัดข้อสอบข้อนั"นทิ"งแล้วทําให้
ค่าความเชือมันลดลงแสดงว่าข้อสอบข้อนั"นมีค่าอํานาจจําแนกทีมีนยั สําคัญทางสถิติ ควรเก็บข้อสอบ
ข้อนั"นไว้
2. การตรวจสอบคุณภาพทั"งฉบับ การตรวจสอบคุณภาพทั"งฉบับทีใช้เพือวัดผลแบบอิง
กลุ่ม เป็ นการตรวจสอบคุณภาพในด้านความเทียงตรง (Validity) และความเชือมัน (Reliability) ซึงมี
วิธีการดังนี"
2.1 ความเที ยงตรง (Validity) เป็ นความสามารถของข้อสอบที วัด ได้ต รงและ
ครอบคลุมเนื"อหาและพฤติกรรมทีต้องการวัด ซึงต้องวัด 3 ด้านด้วยกัน คือ ความเทียงตรงเชิงเนื" อหา
ความเทียงตรงเชิงเกณฑ์ และความเทียงตรงเชิงทฤษฏี สําหรับการวัดผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยน เน้น
ความเทียงตรงเชิงเนื" อหาเป็ นสําคัญ โดยอาศัยความคิดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญในการพิจารณา แล้วให้
ระดับความสอดคล้อง คือ ถ้าสอดคล้อง (1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่สอดคล้อง (-1) ค่าทีมีความสอดคล้องควร
มีค่ามากกว่า 0.50
2.2 ความเชือมัน (Reliability) ความเชือมันเป็ นความคงทีของผลการวัด จะวัดกี
ครั" งก็ต าม ผลการวัด ย่อ มเท่ าเดิ ม ใกล้เ คี ย งกัน สอดคล้อ งกัน หรื อ อัน ดับ ที ของผูส้ อบยัง คงเดิ ม
แบบทดสอบอิงกลุ่มสามารถวัดความเชือมันได้ดงั นี"
2.2.1 วิธีสอบซํ"า (Test-Retest method) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน
สอบผูเ้ รี ยนกุล่มเดียวกัน 2 ครั"ง ในช่วงเวลาห่างกันประมาณ 1-8 สัปดาห์ นําผลการวัด 2 ครั"งมาหาค่า
สัมประสิทธิ;สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ค่าทีได้เป็ นค่าทีแสดงถึงความเชือมัน
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2.2.2 วิธีก ารวัด ความคงที ภายใน หรื อความสอดคล้องภายใน (Internal
consistency) เป็ นการหาค่าความเทียงโดยการวัดหรื อสอบเพียงครั"งเดียว และใช้แบบทดสอบเพีย ง
ฉบับเดียว สามารถทําได้ดงั นี"
2.2.2.1 วิธีแบ่ งครึ งข้อสอบ (Split haft method) ทําได้โดยการ
ตรวจให้คะแนนที ละครึ ง จะได้คะแนนเป็ น 2 ชุด หรื อตรวจให้คะแนนแล้วนําผลการสอบมาแบ่ ง
คะแนนเป็ น 2 ชุด อาจเป็ นข้อคู่กบั ข้อคีก็ได้ วิธีน" ีมีขอ้ ตกลงเบื"องต้นว่าค่าความแปรปรวนของคะแนน
ทั"งสองชุดเท่ากัน แล้วนําคะแนน 2 ชุดนั"นหรื อนําผลการสอบของข้อคู่กบั ข้อคีมาหาค่าสัมประสิ ทธิ;
สหสัมพันธ์อย่างง่ายเช่นเดียวกับวิธีสอบซํ"า ค่าทีได้เป็ นค่าทีแสดงถึงความเชือมันหรื อความคงเส้นคงวา
ของผลการสอบหรื อผลการวัด เพีย งครึ งฉบับ ต้องใช้สู ต รของสเปี ยร์ แมน-บราวน์ ปรั บแก้หรื อ
ประมาณค่าความเชือมันของแบบสอบทั"งฉบับอีกครั"งหนึงโดยใช้สูตรดังนี"
2rXY
rtt =
1 − rXY
rtt
rXY

แทน ความเทียงหรื อความเชือมันของแบบทดสอบทั"งฉบับ
แทน ความเทียงหรื อความเชือมันของแบบทดสอบครึ งฉบับ

2.2.2.2 วิธีก ารของคู เดอร์ -ริ ชาร์ ด สัน วิธี น" ี ใช้ไ ด้ก ับข้อ สอบที มี
ระบบการให้คะแนนถูกเป็ น 1 และผิดเป็ น และเนื" อหาของข้อสอบต้องมีความเป็ นเอกพันธ์ คือวัด
ความรู้ ค วามสามารถหรื อทักษะเดี ย วกัน ซึ งมีสูต รในการคํานวณหา 2 สู ตร คือ สูต ร KR 20 และ
KR 21 ดังนี"
 k   ∑ pq 
KR 20
=
 k − 1  1 − S 2 

t 
 k   X (k − X )
KR 21
=
 k − 1  1 − kS 2 

t

เมือ k แทน จํานวนข้อสอบ
p แทน สัดส่วนของผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
q แทน สัดส่วนของผูต้ อบผิดในแต่ละข้อนั"น หรื อ 1 – p
X แทน คะแนนเฉลียของแบบทดสอบ
S 2t แทน ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั"งฉบับ
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n ∑ X 2 − ( ∑ X) 2
โดย S t =
n(n − 1)
n
หมายถึง
จํานวนคน
ΣX หมายถึง
ผลรวมของคะแนนทีตอบถูกในแต่ละคน
2

2.2.2.3 วิธีการของครอนบาค (Coefficient Alpha) สามารถใช้ได้
กับแบบทดสอบทั"งทีมีระบบการให้คะแนนทีถูกเป็ น 1 และผิดเป็ น 0 และแบบทดสอบทีให้คะแนนไม่
เท่ากัน หรื อแบบทดสอบอัต นัย ได้ รวมทั"งเครื องมือวัด ทีเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า มีสูตรในการ
คํานวณดังนี"
2
 k   ∑ St 
α =
 k − 1  1 − S 2 
t 

α
แทน
ความเทียงตรงของแบบทดสอบ
k
แทน
จํานวนข้อสอบ
S 2t

แทน

ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ

∑ S 2t แทน

ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ
ค่าความเชือมัน จะมีค่าตั"งแต่ 0 ถึง 1 ค่าความเชือมันของแบบทดสอบยิงสูงเท่าใด (เข้า
ใกล้ 1) ค่าความคลาดเคลือนในการวัด ยิงตํา ทําให้ผลการวัด เชือถือได้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ;
ทางการเรี ยนทีเป็ นมาตรฐานควรมีค่าความเชือมัน .90 หรื อสูงกว่า สําหรับแบบทดสอบมาตรฐานวัด
ผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนทัวไป ควรมีความเชือมันอย่างน้อย .80 (Bloom, 1971 : 123)

งานทีเกีย วข้ องกับการศึกษาเรืองเอกสารประกอบการเรียน
เกรี ยงศักดิ; สง่าแสง (2547 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา
พลศึก ษา (กรี ฑ า) ผลการวิจ ัย พบว่า (1) นัก เรี ย นมีค วามรู้ และทัก ษะเรื องกรี ฑ าประเภทต่ า ง ๆ
(2) นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีข" ึน (3) นักเรี ยนมีทศั นคติทีดีต่อการเรี ยนวิชากรี ฑาและ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
จตุพร คงสุขี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง
การเปรี ย บเที ย บในการพัฒ นาการเรี ย นรู้ ในวิช าภาษาอังกฤษ ของนัก เรี ย นชั"น มัธยมศึก ษาปี ที 2
โรงเรี ยนบางไทรวิทยา พบว่า เอกสารประกอบการเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ 78/81.83 โดยผลการเรี ยนรู้
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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สุรีรัตน์ กลีบโกมุท (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ย นเรื อง Bangsai Royal Arts and Crafts Centre เพือพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวของนักเรี ยนชั"นมัธยมศึกษาปี ที 6/1 โรงเรี ยน
บางไทรวิทยา พบว่า เอกสารประกอบการเรี ยนเรื อง Bangsai Royal Folk Arts and Crafts Centre มีค่า
ประสิทธิภาพโดยมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลียของกระบวนการ / ร้อยละของคะแนนเฉลียของผลลัพธ์
เท่ากับ 84.82/99.29 และพบว่าผลการเรี ยนรู้หลังการเรี ยนสูงกว่าผลการเรี ยนรู้ก่อนการเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับมากในทุกรายการทีประเมินต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนเรื อง Bangsai Royal Folk Arts and Crafts Centre
อิงสุ ดา ขลังธรรมเนี ยม (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการ
เรี ยนวิชา อ 015 ภาษาอังกฤษหลัก ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนอุปลพันธุ ์โ รจนประสิ ทธิ; พบว่า
การใช้เอกสารประกอบการเรี ยนมีผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01
บุปผาพร สุวรรณไตรย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกียวกับการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
เรื องการร้อยมาลัยของนักเรี ยนชั"นประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนบ้านเหล่าป่ าเป้ ด สํานักงานเขตพื"นที
การศึกษามุกดาหาร พบว่า (1) เอกสารประกอบการเรี ยน เรื องการร้อยมาลัย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั"นประถมศึกษาปี ที 5 ทีสร้างขึ"นมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ
82.10/85.74 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีตั"งไว้ คือ 80/80 (2) ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ;ทางการ
เรี ยนก่ อนเรี ย นและหลังเรี ย น พบว่า ค่าคะแนนเฉลียก่ อนเรี ย นและหลังเรี ย น แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยค่าคะแนนเฉลียผลการทดสอบหลังเรี ย นสูงกว่าก่อนเรี ย น (3)
ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั"นประถมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื อง การร้อยมาลัย โดยส่ วนรวมอยู่ในระดับพอใจ
มากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลีย ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจมาก
ทีสุด
นงนุ ช เนี ย มบุญ นํา (2550 : บทคัด ย่อ) ศึก ษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรี ย น
เรื องนาฏศิลป์ ไทยและเซิ"งประยุกต์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ ) ชั"นประถมศึกษาปี ที 3
ผลการศึกษา พบว่า (1) เอกสารประกอบการเรี ยน เรื องนาฏศิลป์ ไทยและเซิ"งประยุกต์ กลุ่มสาระ
ศิลปะ (นาฏศิลป์ ) ชั"น ประถมศึก ษาปี ที 3 ที พัฒ นาขึ" นมีประสิ ทธิ ภ าพเท่ ากับ 87.30/83.60 ซึ งมี
ประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีตั"งไว้ (2) เอกสารประกอบการเรี ย นนี" ทาํ ให้นักเรี ยนมีค วามรู้
เพิมขึ" นร้อยละ 59.20 (3) ค่าเฉลียของคะแนนผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที ใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยน หลังเรี ย นสู งกว่าก่ อนเรี ย นอย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติ ทีระดับ .05 (4) คะแนน

43
เฉลียระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนทีใช้เอกสารประกอบการเรี ยน มีระดับความพึงพอใจเฉลีย 4.61
อยูใ่ นระดับมาก
จงรักษ์ กัลยาประสิทธิ; (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน
วิชาพลศึกษา พ33101 วอลเลย์บอล ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า (1) จากการประเมินประสิ ทธิภาพ
เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาพลศึกษา พ 33101 วอลเลย์บอล ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 3 การประเมินผล
ท้ายแผนการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู้ และการประเมินสรุ ป หลังเรี ยนของนักเรี ยน
ในปี การศึกษา 2550 สูงกว่าเกณฑ์ ทีตั"งไว้ (80/80) คือ 86.61/91.24 (2) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรี ยนวิชาพลศึกษา พ33101 วอลเลย์บอล ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 3 มีผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยน
เพิมขึ"นจากก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญ ทีระดับ .05 (3) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยเอกสารประกอบการเรี ยน
รายวิช าพลศึ ก ษา พ33101 วอลเลย์บอล ชั"น มัธ ยมศึก ษาปี ที 3 มี ความคิ ด เห็ นที มีต่ อเอกสาร
ประกอบการเรี ยน วิชาพลศึกษา พ33101 วอลเลย์บอล ชั"นมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด
จากการศึกษางานทีเกียวข้องกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน ข้างต้นสรุ ปได้ว่า
เอกสารประกอบการเรี ยนเป็ นสือการเรี ยนทีช่วยให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนสูงขึ"น ดังนั"นผู้
ศึกษาจึงมีความสนใจทีจะพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
(ง40201) สําหรับนักเรี ยนชั"นมัธยมศึกษาปี ที 4 กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ;ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ"น

