บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การด าเนิ น งานเพื ่อ สร้ า งและรายงานผลการใช้เ อกสารประกอบการเรี ย น วิช า
งานประดิษฐ์ ง30223 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ครั้ ง นี้ ผูร้ ายงานได้ศึก ษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฏี
และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ การดาเนิ นการสร้ างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ย น ที่เกี่ ย วข้อง
และนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1. หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2544
1.1 ความสาคัญ ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ
1.2 วิสัยทัศน์การเรี ยนรู้
1.3 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
1.4 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
1.5 กระบวนการเรี ยนรู้
1.6 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1.7 แหล่งเรี ยนรู ้
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน
2.2 วิธีสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.3 การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการเรี ยน
3.1 ความหมายของเอกสารประกอบการเรี ยน
3.2 ส่ วนประกอบของเอกสารประกอบการเรี ยน
3.3 ข้อควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยน
3.4 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยน
3.5 ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรี ยน
3.6 การหาประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4.2 ความสาคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4.3 องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4.5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
5.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
5.2 ความหมายของความพึงพอใจ
5.3 การวัดความพึงพอใจ
5.4 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2544
1. ความสาคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ
กรมวิชาการ (2545 : 3) กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี เป็ นสาระ
การเรี ยนรู ้ ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ งาน อาชี พ และเทคโนโลยี มีทกั ษะ
การทางาน ทักษะการจัดการ สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทางาน
อย่างถูกต้อง เหมาะสมคุ ม้ ค่าและมีคุณธรรม สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ ๆ สามารถ
ทางานเป็ นหมู่คณะ มี นิสัยรั กการทางาน เห็ นคุ ณค่า และมี เจตคติ ที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เป็ นพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่ อสัตย์ ประหยัด และอดทน อันจะนาไปสู่
การให้ผเู ้ รี ยนสามารถช่วยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองได้ตามพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถดารงชี วิต
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขร่ วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริ บทของสังคมไทย
สรุ ปได้วา่ ความมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับงานอาชี พและเทคโนโลยี
มีทกั ษะ การทางาน ทักษะการจัดการ สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ ความสาคัญ
ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. วิสัยทัศน์
กรมวิชาการ (2545 : 3) วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เป็ นสาระที่เน้นกระบวนการทางานและการจัด การอย่า งเป็ นระบบ พัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์
มีทกั ษะการออกแบบงานและทางานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนนาเทคโนโลยีมาใช้และประยุกต์ใช้ในการทางาน รวมทั้งการสร้าง พัฒนาผลิตภัณฑ์
หรื อวิธีการใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และพลังงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
เพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ดงั กล่าว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี จึงกาหนดวิสัยทัศน์
การเรี ยนรู ้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาเป็ นสาคัญ บนพื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฎีเป็ นหลัก
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ในการทางานและการแก้ปั ญหา งานที่นามาฝึ กฝนเพื่อบรรลุ วิสัยทัศน์ของกลุ่มนั้น เป็ นงานเพื่อการ
ดารงชีวิตในครอบครัวและสังคมและงานเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่ งงานทั้ง 2 ประเภท เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับ
การฝึ กฝนตามกระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยีผูเ้ รี ย นจะได้รับ
การปลูก ฝั ง และพัฒ นาให้มีคุ ณ ภาพและศี ล ธรรม การเรี ย นรู ้ จากการทางาน และการแก้ปัญหา
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเป็ นการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ ความรู้
ทักษะ และความดี ที่หลอมรวมกันจนก่อเกิ ดเป็ นคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยน ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
ที่กาหนด
สรุ ปได้ว่า วิสัยทัศน์ของกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี เป็ นสาระ
ที่ เ น้น กระบวนการท างานและการจัด การอย่า งเป็ นระบบ พัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ท ัก ษะ
การออกแบบงาน เพื่อการดารงชีวติ ในครอบครัวและสังคม
3. คุณภาพของผู้เรียน
กรมวิชาการ (2545 : 4) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
แบบองค์รวมเพื่อให้เป็ นคนดี มีความรู้ ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดารงชีวติ และครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทางานและอาชีพ
2. มีทกั ษะในการทางาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู้ เลือกใช้
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานสามารถทางานอย่างมีกลยุทธ์ สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
3. มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทางาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา
เอื้อเฟื้ อ เสี ยสละ และมีวนิ ยั ในการทางาน เห็นคุณค่าความสาคัญของงานและอาชี พสุ จริ ต ตระหนัก
ถึงความสาคัญของสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และพลังงาน
สรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดารงชีวติ และครอบครัว การ
อาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทางานและอาชีพ
และมีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทางาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้ อ
เสี ยสละ และมีวนิ ยั ในการทางาน เห็นคุณค่าความสาคัญของงานและอาชี พสุ จริ ต เมื่อจบชั้นช่วงชั้น
ที่ 3 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3
กรมวิชาการ (2545 : 5) ทักษะการทางานอาชีพสุ จริ ต มีทกั ษะการจัดการ ทางานอย่าง
เป็ นระบบและมีก ลยุท ธ์ ทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น ได้ เห็ น คุ ณ ค่า ของงานอาชี พ สุ จ ริ ต เห็ น แนวทาง
ในการประกอบอาชีพ เลื อกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับงานและอย่าง
ถูกต้อง มีคุณธรรม สามารถคิด ออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ในการทางาน
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ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่ อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมัน่ อดทน ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างคุม้ ค่าและถูกวิธี
สรุ ปได้วา่ เมื่อจบแต่ละช่วงชั้น ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถทักษะการทางานอาชี พสุ จริ ต
มีทกั ษะการจัดการ ทางานอย่างเป็ นระบบและมีกลยุทธ์ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ เห็ นคุณค่าของงาน
อาชี พสุ จริ ต เห็นแนวทางในการประกอบอาชี พ เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เหมาะสม
1. สาระของกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
กรมวิชาการ (2545 :24 - 25) สาระของกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้การงานอาชี พ
และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว เป็ นสาระที่เกี่ยวกับการทางานในชี วิตประจาวัน
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่วา่ ด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และ
งานธุ รกิจ
งานบ้าน เป็ นงานที่เกี่ยวกับการทางานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย
บ้านและชี วิตความเป็ นอยู่ในบ้าน ผ้าและเครื่ องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ โดยเน้นการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยการทางาน ทักษะกระบวนการทางาน การแก้ไขปั ญหาในการทางาน มีความรับผิดชอบ
สะอาด มีระเบียบ ประหยัด อดออม อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
งานเกษตร เป็ นงานที่เกี่ยวกับการทางานในชีวิตประจาวัน ซึ่ งประกอบด้วยการปลูกพืช
และเลี้ ยงสัตว์ตามกระบวนการผลิ ตและการจัดการผลผลิ ต มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิ ต
ปลูกฝังความรับผิดชอบ ขยัน อดทน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
งานช่าง เป็ นงานที่เกี่ยวกับการทางานตามกระบวนการของงานช่าง ซึ่ งประกอบด้วยการ
บารุ งรักษา การติดตั้ง ประกอบ การซ่อมและการผลิต เพื่อใช้ในชีวติ ประจาวัน
งานประดิ ษ ฐ์ เป็ นงานที่ เกี่ ย วกับ การทางานด้า นการประดิ ษ ฐ์สิ่ ง ของเครื่ องใช้ที่เน้น
ความคิดสร้ างสรรค์ โดยเน้นความประณี ตสวยงามตามกระบวนการงานประดิ ษ ฐ์ และเทคโนโลยี
และเน้นการอนุรักษ์และสื บสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสากล
งานธุ รกิจ เป็ นงานที่เกี่ ย วกับ การจัดการด้า นเศรษฐกิ จของครอบครัว การเป็ นผูบ้ ริ โภค
ที่ฉลาด
สาระที่ 2 การอาชีพ เป็ นสาระที่เกี่ยวข้องกับหลักการ คุณค่าประโยชน์ของการประกอบ
อาชีพสุ จริ ต ตลอดจนการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
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สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็ นสาระที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ของมนุ ษย์ในการแก้ไขปั ญหา และสนองความต้องการของมนุ ษย์อย่างสร้ างสรรค์ โดยนาความรู้
มาใช้กบั กระบวนการเทคโนโลยี สร้างและใช้สิ่งของ เครื่ องใช้วธิ ีการและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดารงชีวติ
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดต่อสื่ อสาร การค้นหาความรู้ การสื บค้นการใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ การแก้ไขปั ญหาหรื อ
สร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทางานและอาชี พ เป็ นสาระที่ เกี่ ย วกับ การนาเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทางานที่เกี่ยวกับการดารงชีวติ และครอบครัว และการอาชีพ
มาตรฐานการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรี ยนรู้ ช่วงชั้ น
กลุ่มสาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 สาระ แต่ละสาระ
มีมาตรฐานการเรี ยนรู ้และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น ดังนี้
สาระที่ 1 การดารงชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1
เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ มีคุณธรรม มีจิตสานึกในการใช้
พลังงานทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมในการทางาน เพื่อการดารงชีวติ
และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์
และงานธุ รกิจ
มาตรฐาน ง 1.2
มีทกั ษะ กระบวนการทางาน และการจัดการ การทางานเป็ นกลุ่ม
การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ไขปั ญหาในการทางาน รักการทางาน
และมีเจตคติที่ดีต่องาน
สาระที่ 2 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1
เข้าใจ มีทกั ษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุ จริ ต มีคุณธรรม มีเจตคติ
ต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุ จริ ต
สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 3.1
เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา
จินตนาการ และความคิ ดอย่างมี ระบบในการออกแบบ สร้ างสิ่ งของ
เครื่ องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสิ นใจ
เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ งแวดล้อม โลกของ
งานและอาชีพ
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สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น
ข้อมูลการเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การแก้ไขปั ญหา การทางานและอาชีพ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพือ่ การทางานและอาชีพ
มาตรฐาน ง 5.1
ใช้เทคโนโลยีในการทางาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน
การสร้างอาชี พสุ จริ ตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และความคิด
สร้างสรรค์
สรุ ปได้ว่า กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี มาตรฐานการเรี ย นรู้และ
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ช่ วงชั้น มี 5 สาระ คือ สาระที่ 1 การดารงชี วิตและครอบครัว สาระที่ 2
การอาชี พ สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ สาระที่ 5
เทคโนโลยีเพื่อการทางานและอาชีพ
5. กระบวนการเรียนรู้
กรมวิชาการ (2545 :127 - 130) การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีดงั นี้
1. กลวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลวิธี ก ารจัดการเรี ย นรู้ เป็ นหัวใจส าคัญของการพัฒนาผูเ้ รี ย นให้บรรลุ ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ สาหรับกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี แนวความคิดหลัก (Main Concept) ของกลวิธี
การจัดการเรี ยนรู ้มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. จัดการเรี ยนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผูเ้ รี ยน คือ ผูเ้ รี ยนต้อง
มีท้ งั ความรู ้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
2. การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งกาหนดเป็ นงาน (TASK) โดยแต่ละงานต้องฝึ กฝนผูเ้ รี ยนตาม
โครงสร้างการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีท้ งั 7 หัวข้อ คือ
2.1 ความหมายของงาน
2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของงาน
2.3 มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการของงาน
2.4 วิธีการและขั้นตอนของการทางาน
2.5 กระบวนกานทางาน การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
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2.6 การนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทางาน การสร้างและ
การพัฒนาผลิภณั ฑ์หรื อวิธีการใหม่ๆ
2.7 คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมในการทางาน และประกอบอาชีพ
ผูส้ อนสามารถสอนแต่ละงานครบหรื อไม่ครบทั้ง 7 หัวข้อก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานแต่
ทั้งนี้จะต้องสอนครบทั้งมาตรฐานด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
3. การจัด การเรี ย นรู้ ผูส้ อนสามารถน าความรู้ ทัก ษะ กระบวนการ คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มจากสาระภายในกลุ่ ม มาบู ร ณาการกัน ได้ หรื อ น าสาระจากกลุ่ ม วิ ช าอื่ น
มาบูรณาการกับสาระของกลุ่มการงานอาชี พและเทคโนโลยีก็ได้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงาน
ตามกระบวนการเรี ยนรู ้ ต่างๆ เช่ น กระบวนการทางาน กระบวนการคิ ด กระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วม ฯลฯ จนเกิ ดทักษะ
ในการทางาน และได้ชิ้นงาน รวมทั้งสร้าง พัฒนางานและวิธีการใหม่
4. จัดการเรี ย นรู ้ ไ ด้ท้ งั ภายในชั้นเรี ย น นอกชั้นเรี ย น โดยจัด ในสถานปฏิ บ ัติง าน
แหล่ ง วิท ยาการ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระ ฯลฯ ทั้ง นี้ ใ ห้ข้ ึ นอยู่ก ับ สภาพ
ความพร้ อมของสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน และดุ ลพินิจของผูส้ อน โดยคานึ งถึงสภาพการเปลี่ ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
5. จั ด การเรี ยนรู ้ โ ดยกระตุ ้ น ให้ ผู ้ เ รี ยนก าหนดงานที่ มี ค วามหมายกั บ ผู ้เ รี ยน
ซึ่ งจะท าให้ ผู้เ รี ยนเห็ น ประโยชน์ ความส าคัญ เห็ น คุ ณ ค่ า ย่ อ มท าให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จ
ในการปฏิบตั ิงาน
6. จัด การเรี ย นรู้ โ ดยผูส้ อนต้องค านึ ง ถึ งความต้อ งการ ความสนใจ ความพร้ อ ม
ทางร่ างกาย อุปนิสัย สติปัญญา และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
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2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นประสบผลส าเร็ จในการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พและ
เทคโนโลยีจึงเสนอแนะรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้

1

2

4

3

1

3

2

1. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง
2. การเรี ยนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
3. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์
4. การเรี ยนรู ้จากการทางานกลุ่ม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ผูส้ อนจะเริ่ มต้นจากรู ปแบบใดก่อนหลังก็ได้ และอาจจัดการเรี ยนรู้
ให้ครบทั้ง 4 รู ปแบบหรื อไม่ครบทั้ง 4 รู ปแบบก็ได้ รายละเอียดของแต่ละรู ปแบบมี ดังนี้
1. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ มุ่ง เน้นให้ผูเ้ รี ย นได้ลงมือทางานจริ ง ๆ
มีข้ นั ตอนอย่างน้อย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นศึกษาและวิเคราะห์
ขั้นวางแผน
ขั้นปฏิบตั ิ
ผูส้ อนให้คาแนะนา
ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
ผูเ้ รี ยนฝึ กฝน
ขั้นประเมิน/ปรับปรุ ง
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2. การเรี ยนรู้จากการศึกษาค้นคว้า เป็ นการเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า
ในเรื่ องที่สนใจจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ จนสามารถสนองแรงจูงใจ ใฝ่ รู้ของตนเอง ทั้งนี้ ผสู ้ อนควรให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยบเรี ยงกระบวนการแสวงหาความรู ้เสนอต่อครู ผสู ้ อนและหรื อกลุ่มผูเ้ รี ยน
3. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์เป็ นการเรี ยนรู้ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ครู ผูส้ อนสร้ างกิ จกรรมโดยที่ กิจกรรมนั้นอาจเชื่ อมโยงสถานการณ์ ของผูเ้ รี ย น
หรื อเป็ นกิจกรรมใหม่ หรื อเป็ นประสบการณ์ในชีวติ ประจาวันก็ได้
3.2 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมจากข้อ 3.1 โดยการอภิปรายการศึกษากรณี ตวั อย่าง
หรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมนั้น ๆ ฯลฯ
3.3 ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิกิจกรรมว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร
3.4 สรุ ปผลที่ได้จากข้อ 3.3 เพื่อนาไปสู่ หลักการ แนวคิดของสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
3.5 นาหลัก การ แนวคิ ด จากข้อ 3.4 ไปใช้ก ับ กิ จ กรรมใหม่ หรื อ กิ จกรรมอื่ น ๆ
หรื อสถานการณ์ใหม่ต่อไป
อนึ่ ง เพื่ อให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อย่า สมบู รณ์ ผูส้ อนควรด าเนิ นการจัด การเรี ย น
การสอนให้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน
4. การเรี ยนรู ้ จ ากการท างานกลุ่ ม เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ เ ปิ ดโอกาสให้ มี ก ารเลื อ กใช้
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างค่านิ ยม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฯลฯ ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ประสบผลสาเร็ จ
สรุ ปได้วา่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
หัวใจสาคัญของการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนต้องมี ท้ งั ความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม สามารถนาสาระจากกลุ่มวิชาอื่นมาบูรณาการกับสาระ
ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงาน ตามกระบวนการเรี ยนรู ้ต่าง
6. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
กรมวิชาการ (2545 : 127 - 130) เพื่อที่จะทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้หรื อไม่เพียงใด จาเป็ นต้องมีการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ในอดี ตที่ผา่ นมา การวัดและการประเมินผลส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการใช้ขอ้ สอบซึ่ งไม่สนอง
เจตนารมณ์การเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนคิด ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยกระบวนการหลากหลาย เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ ดังนั้น ผูส้ อนต้องตระหนักว่าการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผลเป็ นกระบวนการ
เดียวกันและจะต้องวางแผนไปพร้อม ๆ กัน
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แนวทางการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้จะบรรลุ ผลตามเป้ าหมายของการเรี ยนการสอน
ที่วางไว้ได้ ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู ้ ความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ
เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม รวมทั้งโอกาสในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
3. ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลตามความเป็ นจริ ง และต้องประเมินผล
ภายใต้ขอ้ มูลที่มีอยู่
4. ผลการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนต้องนาไปสู่ การแปลผล และข้อสรุ ป
ที่สมเหตุสมผล
5. การวัดและการประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็ นธรรม ทั้งในด้านของวิธีการวัด
โอกาสของการประเมิน
วัตถุประสงค์ ของการวัดและประเมินผล
1. เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะและกระบวนการ เจตคติ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมของผูเ้ รี ยน และเพื่อส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้พฒั นาความรู ้ ความสามารถ และทักษะ
ได้เต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลป้ อนกลับให้แก่ตวั ผูเ้ รี ยนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้เพียงใด
3. เพื่ อ ใช้ ข ้อ มู ล ในการสรุ ปผลการเรี ยนรู้ และเปรี ยบเที ย บถึ ง ระดับ พัฒ นาการ
ของการเรี ยนรู้
การวัด และประเมิ น ผลจึ ง มี ค วามส าคัญ เป็ นอย่า งยิ่ ง ต่ อกระบวนการเรี ย นการสอน
วิธี ก ารวัดและประเมิ นผลที่ ส ามารถสะท้อนผลการเรี ย นรู ้ อย่า งแท้จริ ง ของผูเ้ รี ย นและครอบคลุ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้และผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้านตามที่กล่าวมาแล้วจึงต้องวัดและประเมินผลจากสภาพจริ ง
(Authentic Assessment)
การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนมี หลากหลาย เช่ น กิ จกรรมในชั้นเรี ยน กิ จกรรมการ
ปฏิบตั ิ กิ จกรรมสารวจภาคสนาม กิ จกรรมการสารวจตรวจสอบ กิ จกรรมศึ กษาค้นคว้า กิ จกรรม
ศึกษาปั ญหาพิเศษหรื อโครงงาน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในการทากิจกรรมเหล่านี้ ตอ้ งคานึ งว่า ผูเ้ รี ยน
แต่ละคนมีศกั ยภาพแตกต่างกัน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจึงอาจทาชิ้ นงานเดียวกันได้เสร็ จในเวลาที่แตกต่างกัน
และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อผูเ้ รี ยนทากิจกรรมเหล่านี้ แล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน
เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึก รวมถึงทักษะปฏิบตั ิต่าง ๆ เจตคติ ความรัก ความซาบซึ้ ง กิจกรรมที่
ผูเ้ รี ย นได้ท าและผลงานเหล่ านี้ ต้องใช้วิธีประเมิ นที่ มีค วามเหมาะสมและแตกต่างกัน เพื่อช่ วยให้
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สามารถประเมินความรู้ ความสามารถ และความรู้ สึกนึ กคิดที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนได้ การวัดและ
ประเมินผลจากสภาพจริ งจะมี ประสิ ทธิ ภาพก็ ต่อเมื่ อมี ก ารประเมิ นหลาย ๆ ด้าน หลากหลายวิธี
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชี วิตจริ ง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่ อง เพื่อจะได้ขอ้ มูลที่มาก
พอที่จะสะท้อนความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนได้
ลักษณะสาคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง มีดงั นี้
1. การวัดและประเมิ นผลจากสภาพจริ ง มี ลกั ษณะที่ สาคัญ คื อ ใช้วิธีก ารประเมิ น
กระบวนการคิดที่ซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ศักยภาพของผูเ้ รี ยนในด้านของผูผ้ ลิ ต
และกระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผูเ้ รี ยนสามารถจดจาความรู ้อะไรได้บา้ ง
2. เป็ นการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน เพื่อวินิจฉัยผูเ้ รี ยนในส่ วนที่ควรส่ งเสริ ม
และส่ วนที่จะแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ
และความต้องการของแต่ละบุคคล
3. เป็ นการประเมิ นที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมประเมิ นผลงานของทั้งตนเอง
และของเพื่อนร่ วมห้อง เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ตัวเอง เชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้
4. ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น จะสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการเรี ยนการสอน
และการวางแผนการสอนของผูส้ อนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคลได้หรื อไม่
4.1 ประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนในการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ไปสู่ ชีวิตจริ งได้
4.2 ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
วิธีการและแหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้
เพื่ อ ให้ ก ารวัด และประเมิ น ผล ได้ ส ะท้ อ นความสามารถที่ แ ท้ จ ริ งของผู้เ รี ยน
ผลการประเมินอาจจะได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สังเกตการแสดงออกเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
2. ชิ้นงาน รายงาน ผลงาน และกระบวนการ
3. การสัมภาษณ์
4. บันทึกของผูเ้ รี ยน
5. การประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและครู
6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบตั ิ (Practical Assessment)
7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance Assessment)
8. แฟ้ มผลงาน (Portfolio)
9. การประเมินตนเอง
10. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
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11. การประเมินกลุ่ม
12. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบทั้งแบบอัตนัย และแบบปรนัย
รายละเอียดของวิธีการวัดและประเมินผลที่สาคัญ
1. การสังเกต (Observe) การสังเกตทาให้สามารถเรี ยนรู ้เรื่ องราวของผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้
แต่ ก ารสั ง เกตที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารเตรี ย มการในรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ หรื อ ใช้วิธี ก ารที่ ไ ม่ ดี ก็ จ ะท าให้ข าด
ความเชื่ อมัน่ ได้ การใช้วิธีการสังเกตโดยตรง ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ดี และในการสังเกตจะต้องเลื อกว่า
จะสังเกตตามกรอบที่กาหนดไว้ หรื อไม่ตอ้ งมีกรอบ การสังเกตตามกรอบ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่อไปนี้
1. ต้องกาหนดจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
2. เครื่ องมือที่ ใ ช้ บ ัน ทึ ก ข้อ มู ล การสั ง เกต อาจใช้ ต้ ั ง แต่ ก ารบัน ทึ ก พฤติกรรม
(Anecdotal Notebook) จนกระทัง่ มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
3. รายการสัง เกตอาจจะแจ้ง ให้ผู เ้ รี ย นทราบหรื อ ไม่ก ็ไ ด้ แต่ผู ส้ ัง เกตต้อ งมี
การวางแผนเป็ นอย่างดี
4. ต้องเจาะผูเ้ รี ยนที่คิดไว้แล้วว่าจะสังเกตใคร
การสั งเกตไม่ มีกรอบ ควรจะมีลกั ษณะ ดังนี้
1. ไม่ตอ้ งระบุจุดประสงค์ของการสังเกต
2. เพียงแต่ใช้เครื่ องมือเพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในกระดาษเปล่า
3. อาจจะสังเกตผูเ้ รี ยนคนใดก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะสังเกต
อาจจะตั้งใจ หรื อไม่ต้ งั ใจก็ได้
2. การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็ นวิธีการที่ดีที่สุด ทาให้รู้ว่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในตอนที่ท่านไม่ ได้สังเกตด้วยตัวเองนั้นเหตุการณ์เป็ นอย่างไร การสัมภาษณ์ สามารถใช้ได้
อย่ า งกว้า งขวาง เช่ น อาจสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด ของผู ้เ รี ย นเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า ง
ที่อยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน
3. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance Assessment) ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการทางานต่าง ๆ เป็ นสถานการณ์ที่กาหนดให้
ซึ่ งเป็ นของจริ งหรื อใกล้เคียงกับสภาพจริ ง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แก้ปัญหา หรื อปฏิบตั ิงานได้จริ ง
โดยประเมินจากกระบวนการทางานกระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิด ขั้นสู งและผลงานที่ได้
ลักษณะสาคัญของการประเมินความสามารถ คือ กาหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการ
ทางาน ผลสาเร็ จของงาน มีคาสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และมีการให้คะแนนที่ชดั เจน
การประเมิ น ความสามารถที่ แ สดงออกของผู ้เ รี ย นท าได้ ห ลายแนวทางต่ า ง ๆ กัน ขึ้ น อยู่ ก ับ
สภาพแวดล้อม สภาวการณ์ และความสนใจของผูเ้ รี ยน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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3.1 มอบหมายงานให้ทางานที่มอบให้ทาต้องมีความหมาย มีความสาคัญ ความสัมพันธ์
กับหลักสู ตร เนื้อหาวิชา และชีวิตจริ งของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องใช้ความรู้หลายด้านในการปฏิบตั ิงานที่
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ ง
3.2 การกาหนดชิ้นงาน หรื ออุปกรณ์ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์องค์ประกอบ
และกระบวนการทางาน และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
3.3 ก าหนดตัว อย่า งชิ้ นงานให้ แล้วให้ ผูเ้ รี ยนศึ กษางานนั้น และสร้ างชิ้ น งานที่ มี
ลักษณะของการทางานได้เหมือนหรื อดีกว่าเดิม เช่น การประดิษฐ์เครื่ องร่ อน การทาสไลด์ถาวร ศึกษา
เนื้อพืช การทากระดาษจากพืชในท้องถิ่น ฯลฯ
3.4 สร้างสถานการณ์ จาลองที่สัมพันธ์กบั ชี วิตจริ งของผูเ้ รี ยน โดยกาหนดสถานการณ์
แล้วให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหา
4. การประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสม
งานเป็ นการเก็บรวบรวมและสร้างเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผลงานของผูเ้ รี ยนที่บ่งบอกถึงความสาเร็ จ
เชิงสมรรถนะเฉพาะด้านที่ได้มีการคัดสรรมาแล้ว แฟ้ มสะสมผลงานจะแสดงให้เห็นความสามารถ
จุดเด่ น จุดด้อย ความสาเร็ จ และพัฒ นาการของผู ้เ รี ยน เป็ นสิ่ ง ที่ บ่ ง บอกให้ ทราบว่าผูเ้ รี ยน
อยูต่ รงไหน ขั้นไหนและกาลังเดินทางไปทางไหน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แสดงออกด้วยตนเอง
รู ้จกั และเข้าใจหลักเกณฑ์ของผลงานที่ดีเป็ นอย่างไร
ลักษณะงานทีใ่ ห้ ผ้ เู รียนทา
1. ผูเ้ รี ยนมีอิสระที่จะเลือกทาผลิตผลตามความถนัดและความสามารถ
2. ผูเ้ รี ยนต้องใช้ความสามารถหลากหลาย
3. ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และทางานด้วยตนเอง
4. ผูเ้ รี ยนมีความยืดหยุน่ ในการใช้เวลาเพื่อปรับปรุ งผลิตผล
5. ส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะการทางาน และเปิ ดโอกาสให้พฒั นาทักษะการทางานเป็ นทีม
หลักการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
1. เป็ นการรวบรวมสิ่ งที่กาลังดาเนินงานอยู่ โดยเก็บรวบรวมเป็ นระยะ
2. เป็ นการรวบรวมผลงานที่แสดงให้เห็นพัฒนาการระดับต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพไม่ใช่ปริ มาณ
2.1 เป็ นแนวทางและเป็ นสิ่ งที่ควบคู่กบั การจัดการเรี ยนรู้
2.2 เป็ นการรวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
2.3 มุ่งเน้นในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
2.4 ผู ้ส อนและผู ้เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการปรึ กษาหารื อ แสดงความคิ ด เห็ น
และประเมินผลร่ วมกัน
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2.5 เป็ นการรวบรวมเอกสารอย่า งหลากหลาย ทั้ง ที่ เ ป็ นตัว อย่า งให้ เ ห็ น
กระบวนการ และตัวอย่างที่เป็ นผลผลิต
5. การประเมินกลุ่ม (Group Assessment) ความสามารถที่จะทางานในฐานะสมาชิ ก
ผูม้ ีประสิ ทธิ ภาพของกลุ่มถือเป็ นทักษะที่สาคัญ การจักการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ทุกกลุ่ม
วิช าจะต้องเน้นย้ า การท างานเป็ นกลุ่ มมี ก ารจัดความพร้ อมอย่า งมี คุณภาพ และมี ก ารประเมิ นผล
ที่ ล ะเอี ย ดรอบคอบ การท างานกลุ่ ม ของผูเ้ รี ย นจะมี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด รวมทั้ง ให้ ค วามสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินเมื่อมีการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. จัดบรรยากาศให้เหมาะสม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรับทราบและเข้าใจว่า การทางานกลุ่ม
จะให้ผลดีแก่ผเู ้ รี ยนอย่างไร ผลงานกลุ่มจะประเมินด้วยวิธีใด
2. แจ้ง ให้ผูเ้ รี ย นทราบว่า งานของกลุ่ ม จะประเมิ นผลเมื่ อใด การแจ้งล่ วงหน้า นี้
จะทาให้ผเู ้ รี ยนไม่ได้รับความกดดัน และต้องคอยวิตกกังวลว่าเมื่อใดผูส้ อนจึงจะมาสอนและสั่งงาน
3. ประเมินผล
3.1 คะแนนที่ ก าหนดให้ ไ ม่ ค วรมากเกิ น ไป เพราะหลัก การต้อ งการจะ
พัฒนาการทางานร่ วมกัน
3.2 แจ้ง เกณฑ์ก ารประเมิ นผลให้ผูเ้ รี ย นทราบ และบอกเกณฑ์บ างส่ วนให้
พร้อมทั้งให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มเติมเกณฑ์ของตนเองได้ จึงค่อยตัดสิ นใจว่าแต่ละเกณฑ์จะให้คะแนนอย่างไร
3.3 จัดเวลาให้ผเู ้ รี ยนได้มีการสารวจว่าคุม้ ค่าแก่การเรี ยนรู ้หรื อไม่ เป็ นการให้
ผูเ้ รี ยนได้วเิ คราะห์ผลสาเร็ จของตนเอง มีเวลาแยกแยะว่ามีจุดใดที่น่าจะทาได้ดียงิ่ ขึ้นอีก
3.4 ผูส้ อนต้องมัน่ ใจและกระจ่างชัดเจนว่า สิ่ งที่ประเมินผล คือ ผลผลิ ตจาก
งานของกลุ่ ม หรื อประเมิ น ผลกระบวนการท างาน กระบวนการและผลผลิ ตเป็ นคนละเรื่ องกั น
และจ าเป็ นต้องมี แนวทางการประเมิ นที่ แ ตกต่ า งกัน ในการท ากิ จกรรมกลุ่ ม บางกิ จกรรมใช้ก าร
ประเมินผลผลิตแต่บางกิจกรรมอาจใช้เพื่อการประเมินผลกระบวนการปฏิบตั ิเท่านั้น
3.5 ต้องระวังอันตรายจากการประเมินงานกลุ่มเป็ นรายบุคคล เพราะจะนาไปสู่
ความรู ้ สึ ก เจ็ บ ช้ า น้ า ใจ และการโต้แ ย้ง อย่า งรุ น แรงได้ ต้อ งมี ก ารแจ้ง เกณฑ์ ใ ห้ ท ราบล่ ว งหน้ า
มีการอภิปราย มีขอ้ ตกลง ตั้งแต่เริ่ มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม การประเมินผลบุคคลควรจะทาต่อเมื่อผูเ้ รี ยน
ทั้งกลุ่มได้รับการพัฒนาความมัน่ ใจและความเชื่อถือ
3.6 พิจารณาวิธีการจัดกลุ่ม จะให้ผเู ้ รี ยนเลื อกเข้ากลุ่มเองหรื อไม่ (มีแนวโน้ม
ที่ จ ะเลื อ กเข้า กลุ่ ม เก่ ง ) หรื อ จะใช้ก ารสุ่ ม จัด ผู ้เ รี ย นเข้า กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ค ละความสามารถในกลุ่ ม
(วิธีน้ ีจะได้ผลดีสาหรับงานที่ใช้เกณฑ์วดั ย่อย ๆ ซึ่ งมีการหมุนเวียนสมาชิ กกลุ่ม) หรื อผูส้ อนต้องการ
จัดผูเ้ รี ยนให้สมดุ ลทุกกลุ่ม เพื่อคละประการณ์ ความรู ้ ความสามารถ และทักษะของผูเ้ รี ยน วิธีการนี้
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มีประโยชน์เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ตอ้ งการทักษะการประสานงาน
ที่สูงมากในการจัดการ
6. การประเมินตนเอง (Self Assessment) ในการเสนอผลงาน ผูส้ อนควรฝึ กให้ผเู้ รี ยน
มีการประเมินตนเอง ทั้งด้านความคิ ดและความรู ้ สึก โดยให้ผูเ้ รี ยนได้พูดถึ งงานของตนมีข้ นั ตอน
กระบวนการทาอย่างไร มีจุดบกพร่ องจุดดี ตรงไหน ผูเ้ รี ยนได้ความรู ้ อะไรบ้าง และผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ สึก
อย่างไรต่องานที่ทา ขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้เพื่อน ๆ ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์งานของผูเ้ ขียนอัน
จะก้าวไปสู่ ความภาคภูมิใจ
ความรู้สึกทางอารมณ์
ในด้านบวก

เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของสมอง

เกิดความภาคภูมิใจ

ความสาเร็จ

7. การเขียนรายงาน (Self-Report) เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนเขียนรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของตนเหมือนการสัมภาษณ์เพียงแต่ไม่มีคนคอยตั้งคาถามเท่านั้นเอง (กรมวิชาการ, 2545 : 132 - 136)
จากวิธีการประเมินผลดังกล่าว สามารถนามาจัดแสดงวิธีการและเครื่ องมือประเมินผล
การเรี ยนรู้ สารการเรี ย นรู้ ในด้านความรู้ ด้านทัก ษะ กระบวนการ และด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
สรุ ปได้วา่ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อที่จะทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อไม่เพียงใด โดยดาเนินการประเมินตามสภาพจริ ง เช่น การสังเกต
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม ชิ้ นงาน รายงาน ผลงาน และกระบวนการ การสัมภาษณ์ ภาคปฏิบตั ิ
ด้านความสามารถ แฟ้ มผลงาน ผูป้ ระเมิน ครู ผสู้ อน นักเรี ยนประเมินตนเอง โดยกลุ่มเพื่อน
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7. แหล่ งการเรียนรู้
พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 หมวด 4 มาตรา ห25 ได้ใ ห้
ความหมายไว้ว่า เป็ นแหล่ ง ข้อมูลข่ าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่ สนับสนุ นส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ แสวงหาความรู ้ และเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาวและต่อเนื่ อง
เพื่อเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่โรงเรี ยนสามารถจัดและดาเนิ นการได้มีหลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
กาลังความสามารถของโรงเรี ยนแต่ล ะแห่ ง เช่ น โรงเรี ย นที่ มี บริ เวณพื้ นที่ ก ว้างขวางอาจจัดแหล่ ง
การเรี ยนรู้ในลักษณะของสวนพฤกษาศาสตร์ หรื ออุทยานการศึกษา นอกเหนื อจากการจัดห้องสมุด
โรงเรี ยน และการจัดมุมต่างๆ ในบริ เวณโรงเรี ยนให้เป็ นที่อ่านหนังสื อ รวมทั้งการนาผูเ้ รี ยนไปศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลนอกโรงเรี ยน เช่น พิพิธภัณฑ์ วัด หอสมุดแห่ งชาติ ห้องสมุดประชาชน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในชุ มชน ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ แหล่งการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนและแหล่ ง
การเรี ย นรู ้ ใ นท้อ งถิ่ น แหล่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย น เช่ น ห้ อ งสมุ ดโรงเรี ย น ห้ องสมุ ด หมวดวิ ช า
ห้องสมุ ดเคลื่ อนที่ มุมหนังสื อในห้องเรี ยน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติ มีเดี ย ห้องคอมพิ วเตอร์ ห้อง
อินเทอร์ เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูน ย์วิท ยบริ ก าร ศูน ย์โ สตทัศ นศึก ษา ศูน ย์สื่ อ การเรี ย นการสอน ศูน ย์
พัฒ นากิ จกรรมการเรี ยนการสอน สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุ ขภาพ สวน
หนังสื อ สวนธรรมะ เป็ นต้น ส่ วนแหล่งเรี ยนการเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ หอศิ ล ป์ สวนสัต ว์ สวนสาธ ารณะ สวนพฤ กษศาสตร์ อุ ท ยาน
วิท ยาศาสตร์ ศูน ย์กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่ น วัด ครอบครัว ชุ มชน สถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐ
และเอกชน เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า แหล่งการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี สามารถศึกษา
หาความรู้ได้จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน และแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น ซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(กรมวิชาการ, 2545 : 43)

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ 2545 : 13-14) หมวด 4 มาตร 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า ผูเ้ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้แ ละถื อ ว่า ผูเ้ รี ย นมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
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มาตรา 24 จัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุ คคล เพราะผูเ้ รี ยนมี ท้ งั ผูเ้ รี ยน ที่เรี ยนอ่อน เรี ยนปานกลาง และเรี ยนเก่ง
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบผสมผสาน (Eclecticism)
ทิศนา แขมมณี (2550 : 72 - 74) นักวิชาการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ได้เสนอทฤษฎีการเรี ยนรู้
ไว้มากมายหลายทฤษฎี ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แบบผสมผสานของกานเย (Gagne) เป็ นนักจิตวิทยา
และนักศึกษาในกลุ่มผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิ ยมกับพุทธนิ ยม (Behavior Cognitive) อาศัยทฤษฏี
และหลักการที่หลายหลาก เนื่องจากความรู้มีหลายประเภทบางประเภทสามารถเข้าใจได้ อย่างรวดเร็ ว
ไม่ตอ้ งใช้ความคิ ดที่ ลึกซึ้ งบางประเภทมี ความซับซ้อนมากจาเป็ นต้องใช้ความสามารถในขั้นสู ง กานเย
ได้จดั การเรี ยนรู้ซ่ ึงเริ่ ม จากง่ า ยไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฏี ก ารเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม พฤติกรรมนิยม
และพุทธนิยมเข้าด้วยกัน หลักการที่สาคัญของทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของกานเย (Gagne) ได้จดั ประเภท
ของการเรี ยนรู ้ เป็ นลาดับขั้นจากง่ายไปหายากได้ 8 ประเภท ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้สัญญาณ เป็ นการเรี ยนที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่ งที่เป็ นไปโดยอัตโนมัติ
อยูน่ อกเหนืออานาจจิตใจ ผูเ้ รี ยนไม่สามารถบังคับพฤติกรรมไม่ให้เกิดขึ้นได้
2. การเรี ยนรู ้สิ่งเร้า - การตอบสนอง เป็ นการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องจากการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้า
และการตอบสนอง
3. การเรี ย นรู ้ ก ารเชื่ อ มโยงแบบต่ อ เนื่ อ ง เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่า งสิ่ ง เร้ า
และการตอบสนองที่ต่อเนื่องกันตามลาดับ เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทา การเคลื่อนไหว
4. การเชื่ อมโยงทางภาษา เป็ นการเรี ยนรู ้ ในลักษณะคล้ายกับการเรี ยนรู้การเชื่ อมโยง
แบบต่อเนื่อง แต่เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาษา
5. การเรี ยนรู ้ความแตกต่างเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ผเู้ รี ยนสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่ งต่าง
ๆโดยเฉพาะความแตกต่างตามลักษณะของวัตถุ
6. การเรี ยนรู้ ความคิ ดรวบยอดเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ ผูเ้ รี ยนสามารถจัดกลุ่ มสิ่ งเร้ าที่ มี ความ
เหมือนกันหรื อแตกต่างกัน
7. การเรี ย นรู ้ ก ฎเป็ นเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด จากการรวมหรื อ เชื่ อ มโยงความคิ ด รวบยอด
ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป
8. การเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาเป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะแก้ปัญหา
ทิศนา แขมมณี (2550 : 75-76) กล่าวว่า กานเย ได้เสนอรู ปแบบการสอนอย่างเป็ นระบบ
โดยพยายามเชื ่ อ มโยงการจัด สภาพการเรี ย นการสอนอัน เป็ นสภาวะภายนอกตัว ผู เ้ รี ย น
และภายในตัวผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอนมี 9 ขั้น ดังนี้
1. สร้างความสนใจเป็ นขั้นที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในบทเรี ยน
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2. แจ้งจุดประสงค์เป็ นบอกให้ผเู้ รี ยนทราบถึ งเป้ าหมายหรื อผลที่จะได้รั บจากการเรี ยน
บทเรี ยน
3. กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนระลึ กถึ งความรู้ เดิ มที่ จาเป็ นเป็ นการทบทวนความรู้ เดิ ม ที่จาเป็ น
ต่อการเชื่อมโยงให้เกิดการเรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่
4. เสนอบทเรี ยนใหม่เป็ นการเริ่ มกิ จกรรมของบทเรี ยนใหม่โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน
5. ให้แนวทางการเรี ยนรู้เป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถทากิจกรรมด้วยตัวเอง
6. ให้ลงมือปฏิบตั ิเป็ นการให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
7. ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเป็ นขั้นที่ครู ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
8. ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์
9. ส่ งเสริ มความแม่นยาและการถ่ ายโอนการเรี ยนรู ้ เป็ นการสรุ ป การย้ า ทบทวน
การเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมา เพื่อให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ฝังแน่นขึ้น
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละครั้งมักนาทฤษฎี การสอนมาประยุกต์ ใช้ในการสอน
การจะเลือกใช้ทฤษฎีการสอนใดนั้นควรขึ้นกับจุดประสงค์รายวิชา จุดประสงค์ การสอน และเนื้ อหา
การสอนแต่ละครั้งอาจใช้ทฤษฎี การสอนหลายประการผสมผสานกันก็ได้
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน เป็ นทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้จากง่ายไปหายาก
โดยนาแนวทฤษฎีการเรี ยนรู้ของกานเย ศึกษาลาดับขั้นจากง่ายไปหายาก คือ มีการเรี ยนรู้สัญญาณ
การเรี ยนรู้สิ่งเร้า การตอบสนอง การเรี ยนรู้การเชื่ อมโยงแบบต่อเนื่ องการเชื่อมโยงทางภาษา การเรี ยนรู้
ความแตกต่างการเรี ยนรู้ความคิดรวบยอด การจัดการเรี ยนการสอน โดยนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
กับการเรี ยนการสอน
2. วิธีสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงวิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนี้
ชนาธิป พรสกุล (2544 : 30) ได้กล่าวถึงแนวคิดใหม่ของการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นแนวคิดพื้นฐาน
ของกระบวนการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
1. การเรี ยนเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกเวลาต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวติ
2. ศรัทธาเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีที่สุดของการเรี ยนรู้
3. นักเรี ยนเรี ยนรู้ได้ดีจากการสัมผัสและสัมพันธ์
4. สาระที่สมดุลเกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ คือ ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดี
ยุทธวิธี การเรี ยนการสอน ที่ สามารถน าไปใช้ท้ งั การเรี ยนการสอน กลุ่ มใหญ่ กลุ่ มย่อย
และการศึกษาค้นคว้าเป็ นรายบุคคล ได้แก่ (กรมวิชาการ. 2545 : 209 - 210)
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1. วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
1.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยนหรื อเรื่ องที่สนใจ
ซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยหรื ออาจเริ่ มจากความสนใจของตัวนักเรี ยนเองหรื ออาจเกิดจากการอภิปราย
ในกลุ่ม เรื่ องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ ที่กาลังเกิ ดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรื อเป็ นเรื่ องที่เชื่อมโยง
กับความรู ้ เดิ มที่เพิ่งเรี ยนรู ้ มาแล้ว เป็ นตัวกระตุน้ ให้นักเรี ยนสร้ างคาถาม กาหนดประเด็นที่จะศึกษา
ในกรณี ที่ยงั ไม่มีประเด็นใดน่ าสนใจครู อาจให้ศึกษาจากสื่ อต่าง ๆ หรื อเป็ นผูก้ ระตุน้ ด้วยการเสนอ
ประเด็นขึ้ นมาก่ อน แต่ไ ม่ค วรบัง คับ ให้นัก เรี ย นยอมรั บ ประเด็นหรื อคาถามที่ ค รู กาลัง สนใจเป็ น
เรื่ องที่จะใช้ศึกษา เมื่อมีคาถามที่น่าสนใจ และนักเรี ยนส่ วนใหญ่ยอมรับให้เป็ นประเด็นที่ตอ้ งการศึ ก ษา
จึ ง ร่ ว มกัน กาหนดขอบเขต และแจกแจงรายละเอีย ดของเรื่ อ งที่จ ะศึก ษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้ น
อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ เดิ มหรื อความรู ้ จากแหล่ งต่าง ๆ ที่จะช่ วยให้นาไปสู่ ความ
เข้าใจเรื่ องหรื อประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางที่ใช้ในการสารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
1.2 ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็น หรื อคาถามที่สนใจ
ที่จะศึ ก ษาอย่า งถ่ องแท้แล้ว ก็มี ก ารวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบตั้ง สมมติ ฐาน
กาหนดทางเลื อกที่ เป็ นไปได้ ลงมื อปฏิ บตั ิ เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรื อปรากฏการณ์
ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้ ห ลายวิธี เช่ น ทาการทดลอง ทากิ จกรรมภาคสนามการใช้
คอมพิว เตอร์ เ พื่ อ ช่ ว ยสร้ า งสถานการณ์ จาลอง (Simulation) การศึ ก ษาข้อ มู ล จากเอกสารอ้ างอิง
หรื อจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป
1.3 ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสารวจ
ตรวจสอบแล้วจึงนาข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผลสรุ ปผลและนาเสนอผลที่ได้ในรู ปต่าง ๆ
เช่น บรรยายสรุ ป สร้ า งแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ห รื อวาดรู ป สร้ างตาราง ฯลฯ การค้นพบ
ในขั้นนี้อาจเป็ นไปได้หลายอย่าง เช่ น สนับ สนุ นสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ โต้แย้ง กับ สมมติ ฐานที่ต้ งั ไว้
หรื อไม่เ กี่ ย วข้อ งกับ ประเด็ น ที่ ไ ด้ กาหนดไว้ แต่ ผ ลที่ ไ ด้ จ ะอยู่ ใ นรู ป ใดก็ ส ามารถสร้ างความรู้
และช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
1.4 ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู ้ ที่สร้ างขึ้นไปเชื่ อมโยงกับความรู ้
เดิ มหรื อแนวคิดที่ ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม หรื อนาแบบจาลองหรื อข้อสรุ ป ที่ได้ไปใช้อธิ บายสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์อื่น ถ้าใช้อธิ บายเรื่ องต่าง ๆ ได้มาก็แสดงว่า ข้อจากัดน้อย ซึ่ งก็จะช่ ว ยให้เชื่ อมโยง
กับเรื่ องต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้น
1.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นการประเมิน การเรี ย นรู ้ ด ้ว ยกระบวนการต่า ง ๆ
ว่า นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ อ ะไรบ้า ง อย่างไร และมากน้อยเพีย งใด จากขั้นนี้ จ ะนาไปสู่ ก ารนาความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ การนาความรู ้ หรื อแบบจาลองไปใช้อธิ บายหรื อประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์
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หรื อเรื่ องอื่น ๆ จะนาไปสู่ ข อ้ โต้แย้ง หรื อ ข้อ จากัดซึ่ ง ก่ อให้เ ป็ นประเด็นหรื อ คาถามหรื อปั ญหาที่
จะต้องสารวจตรวจสอบต่อไป ทาให้เกิ ดเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ องกันไปเรื่ อย ๆ จึงเรี ยกว่า Inquiry Cycle
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ จึงช่ วยให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ท้ งั เนื้ อหาหลัก และหลักการทฤษฎี
ตลอดจนการลงมือปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้ความรู ้ซ่ ึ งจะเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ต่อไป
ทิศนา แขมมณี (2550 : 75 -7 6) กล่าวว่า กานเย ได้เสนอรู ปแบบการสอน โดยพยายาม
เชื่ อ มโยงการจัด สภาพการเรี ย นการสอนอันเป็ นสภาวะภายนอกตัว ผูเ้ รี ย นและภายในตัว ผูเ้ รี ย น
การจัดการเรี ยนการสอนมี 9 ขั้น ดังนี้
1. สร้างความสนใจ เป็ นขั้นที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในบทเรี ยน
2. แจ้งจุดประสงค์ เป็ นบอกให้ผเู้ รี ยนทราบถึงเป้ าหมายหรื อผลที่จะได้รับจากการเรี ยน
บทเรี ยน
3. กระตุ ้นให้ผูเ้ รี ยนระลึ กถึ ง ความรู้ เดิ มที่ จ าเป็ น เป็ นการทบทวนความรู้ เดิ มที่ จ าเป็ น
ต่อการเชื่อมโยงให้เกิดการเรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่
4. เสนอบทเรี ยนใหม่ เป็ นการเริ่ มกิ จกรรมของบทเรี ยนใหม่โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน
5. ให้แนวทางการเรี ยนรู ้ เป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถทากิจกรรมด้วยตัวเอง
6. ให้ลงมือปฏิบตั ิ เป็ นการให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
7. ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ เป็ นขั้นที่ครู ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
8. ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์
9. ส่ งเสริ มความแม่นยา และการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ เป็ นการสรุ ป การย้ า ทบทวน
การเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมา เพื่อให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ฝังแน่นขึ้น
การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน ในแต่ล ะครั้ ง มัก นาทฤษฎี ก ารสอนมาประยุก ต์ใช้ใน
การสอน การจะเลื อกใช้ทฤษฎี การสอนใดนั้นควรขึ้นกับจุดประสงค์รายวิชา จุดประสงค์ การสอน
และเนื้อหาการสอนแต่ละครั้งอาจใช้ทฤษฎีการสอนหลายประการผสมผสานกันก็ได้
สรุ ปได้วา่ วิธีสอน เป็ นการวางแผนการเรี ยนการสอนและใช้เทคนิ คต่าง ๆ รวมทั้งหลักจิตวิทยา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน และวัตถุประสงค์ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนนั้น ครู ต้องเปลี่ ย นบทบาทจากผูถ้ ่ ายทอดความรู้ มาเป็ นผูจ้ ัด
ประสบการณ์การเรี ยนการสอน
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3. การจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มี นั ก วิ ช าการได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของการจั ด การเรี ยนการสอนที่ เ น้ น นั ก เรี ยน
เป็ นศูนย์กลาง ตัวบ่งชี้ ของครู และนักเรี ยนในเรื่ องกระบวนการเรี ยนการสอนที่ เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
โดยมีตวั บ่งชี้การเรี ยนการสอนของนักเรี ยน 9 ข้อ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2541 : 10)
ตัวบ่งชี้การเรี ยนของนักเรี ยน
1. นักเรี ยนมีประสบการณ์ตรงกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
3. นักเรี ยนทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกลุ่ม
4. นักเรี ยนฝึ กหัดอ่านหลากหลายและสร้างสรรค์จิตนาการ ตลอดจนได้แสดงออก
อย่างชัดเจนและมีเหตุผล
5. นักเรี ยนได้รับการเสริ มแรงให้คน้ หาคาตอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่ วมกัน
ช่วยกัน
6. นักเรี ยนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
7. นักเรี ยนเลือกทากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเองอย่างมีความสุ ข
8. นักเรี ยนฝึ กตนเองให้มีวินยั และรับผิดชอบในการทางาน
9. นักเรี ยนฝึ กประเมิน ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ื่น ตลอดจนใฝ่ หาความรู้
อย่างต่อเนื่ อง
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่สุด เป็ นการจัดกระบวนที่มีความสาคัญ ดังนี้
1. มุ่งประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
4. ผูเ้ รี ยนสามารถนาวิธีการเรี ยนรู้ไปใช้ในชีวติ จริ งได้
5. ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้
1. กระบวนการเรี ย นรู ้ จะเกิ ดขึ้ นได้ดี ถ้าผูเ้ รี ย นมีโ อกาสคิดทาสร้ างสรรค์โดยที่
ครู ช่วยจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ จัดสื่ อ และสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่า งระหว่า งบุค คลในด้า นความสามารถทางสติปั ญ ญา
อารมณ์ สังคม ความพร้ อมของร่ างกาย และจิตใจ และสร้ า งโอกาสให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ดว้ ย
วิธีการที่หลากหลาย
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3. สาระการเรี ยนรู ้ มีความสมดุ ลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผูเ้ รี ยน
และความคาดหวัง ของสัง คม ทั้ง นี้ ผ ลการเรี ย นรู ้ จ ากสาระและกระบวนการจะต้องทาให้ผูเ้ รี ย น
มีความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี และมีความสุ ขในการเรี ยน
4. แหล่ งเรี ยนรู ้ มี หลากหลาย และเพี ยงพอที่ จะให้ ผูเ้ รี ยนได้ใช้เป็ นแหล่ งค้นคว้า
หาความรู้ ตามความถนัด ความสนใจ
5. ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนกับครู และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะเป็ น
กัลยาณมิ ตรที่ช่วยเหลื อเกื้ อกูล ห่ วงใย มี กิจกรรมร่ วมกันในกระบวนการเรี ยนรู้ คือ แลกเปลี่ ยน
ความรู ้ ถ่ายทอดความรู ้ ถ่ายทอดความคิด พิชิตปั ญหาร่ วมกัน
6. ศิ ษย์มี ความศรั ทธาต่ อครู ผูส้ อน สาระที่ เรี ยนรวมทั้งกระบวนการที่ จะก่ อให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู ้ มี ใจรั กที่ จะเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ครู ตอ้ งมี ความเชื่ อว่าศิ ษย์ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ ได้
และมีวธิ ี การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
7. สาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ เชื่ อมโยงกับเหตุ การณ์ และสิ่ ง แวดล้อ มรอบตัว
ของผูเ้ รี ยน จนผูเ้ รี ยนสามารถนาผลจากการเรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ จริ ง
8. กระบวนการเรี ยนรู้ มีการเชื่อมโยงกับกับเครื อข่ายอื่น ๆ เช่น ชุ มชน ครอบครัว
องค์กรต่ าง ๆ เพื่ อสร้ างความสั มพันธ์ และร่ วมมื อกันให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และได้รับประโยชน์
จากการเรี ยนรู้สูงสุ ด
ปริ ญญ์ พวงนัดดา (2541 : 43) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ การอ่านร่ วมกัน ในกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นได้พ ฒั นาทัก ษะการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจในสิ่ งที่อ่าน
ด้วยการอภิ ปราย ซักถามร่ วมกันกับเพื่อนเป็ นวิธี หนึ่ งซึ่ งให้ความสาคัญกับสถานการณ์ ที่ก่ อให้เกิ ด
การคิ ดการส่ งเสริ มการคิ ดและการตรวจสอบความคิ ดอันเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ในสาระหลักครู ถื อเป็ น
องค์ประกอบสาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จของการจัดบทบาทสาคัญในการเตรี ยม ขั้นเตรี ยมการขั้นดาเนิ น
กิจกรรม ขั้นประเมิน และขั้นใช้ผลการประเมิน
1. ขั้นเตรี ยมผูส้ อน
1.1 เตรี ยมตัวผูส้ อน
1.1.1 ศึกษาค้นคว้า เป็ นแหล่งความรู ้
1.1.2 พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.1.3 ปรับปรุ งบุคลิกภาพให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
1.2 เตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1.1 ร่ วมวางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยนและฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 กาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ สถานการณ์ (สภาพจริ ง, ชีวติ ประจาวัน)
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2.1.3 แผนกิ จ กรรมเน้ น กระบวนการคิ ด การเผชิ ญ ปั ญ หาสอดคล้อ งกับ
ธรรมชาติสัมพันธ์กบั สังคม และตรงตามความสนใจของผูเ้ รี ยน
2.1.4 เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ แหล่งวิทยาการ
1.3 เตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน
1.3.1 ตรวจสอบและพัฒนาความรู ้/ทักษะพื้นฐาน
1.3.2 พัฒนาบุคลิกให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม
ผูส้ อนทาหน้าที่จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนกระตุน้ ส่ งเสริ มอานวยความสะดวก
ช่วยเหลือ และแนะนา (ไม่ใช่ช้ ีนา)
2.1 ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นได้รั บ ความรู ้ / ทัก ษะเบื้ องต้น ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง
ดังกล่าว
2.1.1 ครู ถ่ายทอดมโนทัศน์เบื้องต้นที่จาเป็ น
2.1.2 เริ่ มจากสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจจากง่ายไปยาก ใกล้ตวั ไปสู่ ไกลตัว
2.1.3 สร้ า งความต้องการที่ จะศึ กษาเพิ่ม เติ มผูเ้ รี ยนสามารถคิ ดได้ว่า ต้องการ
อะไร จึงจะได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตอ้ งการ
2.2 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ้ในเรื่ องนั้น
2.2.1 ครู ควรส่ งเสริ มกระบวนการไม่ใช่เน้นเนื้อหาเพียงอย่างเดียว
2.2.2 ครู ช่วยแนะนาแนวทางและแหล่งความรู ้
2.3 ช่ วยให้ผูเ้ รี ย นมีประสบการณ์ โดยตรง ลงมือปฏิ บตั ิ จริ งเพื่อสร้ างองค์ความรู้
ใหม่ ทักษะใหม่ และบูรณาการเข้ากับความรู ้/ทักษะเดิม
2.3.1 ผูเ้ รี ย นร่ วมมื อกัน ลงมื อปฏิ บ ตั ิ จริ ง ทุ ก คนมี ส่ วนร่ ว มวางแผนร่ วมคิ ด
ร่ วมลงมือทา เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างรอบด้าน
2.3.2 ผูเ้ รี ยนทุ ก คนลงมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง (ทั้ ง อ่ า นและลงมื อ ทา) และสรุ ป
องค์ความรู ้ใหม่ที่ได้รับ
2.3.3 ครู ควรให้สาระใกล้เคี ยงกันสาหรั บการเรี ยนรู ้ ระดับต้นแต่ในระดับสู ง
ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ
2.3.4 ผูเ้ รี ย นช้า จะได้รับ การเรี ย นรู ้ เช่ นเดี ย วกับ ผูอ้ ื่ น ถ้า หากครู ไ ด้เพิ่ ม เวลา
และให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือมากขึ้น
2.4 ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน
อย่างเป็ นอิสระ
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2.4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย น เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารน าความรู ้ และทัก ษะใช้แ ก้ปั ญ หา
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และบุคคลในสังคม
2.4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นได้พ ัฒ นาองค์ ค วามรู ้ ทัก ษะใหม่ ๆ ในเรื่ อ งนั้ น
ที่สลับซับซ้อนยิง่ ขึ้น
ทิศนา แขมมณี (2550 : 119 - 121) ได้กล่าวแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดนักเรี ยน
เป็ นสาคัญควรพัฒนาทางด้านกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ เพราะการพัฒนา 4 ด้าน มีความสัมพันธ์
ต่อกันและกันและส่ งต่อการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ดังนี้
1. การมีส่วนรวมอย่างตื่นตัวทางกาย (active participation : physical) คือ การให้ผเู้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่ อนไหวร่ างกายทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน เพื่อช่ วยให้ร่างกาย และประสาทรับรู ้ ตื่นตัว พร้ อมที่จะรับรู ้
และเรี ยนรู้ได้ดี
2. การมีส่วนร่ วมอย่างตื่นตัวทางปั ญญา (active participation - intellectual) คือ การให้ผเู้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวทางสติปัญญาหรื อสมอง ได้คิด ได้กระทา
โดยใช้ความคิด เป็ นการใช้สติปัญญาของตนสร้างความหมาย ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้
3. การมีส่วนร่ วมอย่างตื่นตัวทางอารมณ์ (active participation : emotional) คือ การให้ผเู้ รี ยน
มีส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ช่ วยให้ผูเ้ รี ย นได้เคลื่อนไหวทางอารมณ์ หรื อความรู ้ สึ ก ต่า ง ๆ
อันจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดีในเรื่ องที่ เรี ยนรู ้ อารมณ์ และความรู้ สึกของบุคคลจะช่ วยให้
เรี ยนรู ้ความหมายต่อตนเองและต่อการปฏิบตั ิมากขึ้น
4. การมีส่วนร่ วมอย่างตื่นตัวทางสังคม (active participation : social) คือ การให้ผเู ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวทางสังคมหรื อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กับผูอ้ ื่นและสิ่ งแวดล้อมรอบตัว เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการทางสังคมการได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ จากกันและกันจะช่วยขยายขอบเขตของการเรี ยนรู ้ ของบุคคล ให้กว้างขวางขึ้นและการเรี ยนรู้
จะเป็ นกระบวนการที่สนุกมีชีวติ ชีวามากขึ้น หากผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ผูส้ อนจะต้องดาเนินการที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. ครู จะต้องจัดเตรี ยมกิ จกรรม ประสบการณ์ ที่เอื้ อให้กบั ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่างตื่นตัว
และได้ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมเพื่อนาไปสู่ การเกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2. ในขณะด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ครู ค วรลดบทบาทของตัว เอง
และเปลี่ ย นแปลงบทบาทจากการถ่ า ยทอดความรู ้ ไ ปเป็ นผู อ้ านวยความสะดวกช่ ว ยให้ผู เ้ รี ย น
ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ
สรุ ปได้ว่า การเรี ย นการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ เป็ นหน้าที่ ข องผูส้ อนต้องเปลี่ ย น
บทบาทเป็ นผู อ้ านวยความสะดวก คื อ เป็ นผู จ้ ดั ประสบการณ์ แ ละจัด สื่ อ การเรี ย นการสอน
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เพื่อให้ผูเ้ รี ยนใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง เทคนิ คการสอนเป็ นเรื่ องสาคัญ
เริ่ มตั้งแต่ตอ้ งมี วิธีทาให้เด็กเกิ ดความรู ้ สึกอยากเรี ยนรู ้ ว่าเรี ยนแล้วได้ประโยชน์ มี ความเชื่ อมัน่ ว่า
ตัวเองเรี ยนได้ไปจนถึงสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างจริ งจัง และเรี ยนอย่างมีความสุ ข

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับเอกสารประกอบการเรียน
1. ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน
มีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงความหมายของเอกสารประกอบการเรี ย น ดังนี้
ศักริ นทร์ สุ วรรณโรจน์ และคณะ (2535 : 102) กล่าวไว้วา่ เอกสารประกอบการสอน
หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ ง ตามหลักสู ตรที่ใช้ในสถานศึกษา มีหัวข้อ
ครบถ้วนตามรายละเอียดของวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 1 รายวิชา และมีความหมาย
ครอบคลุ มในด้านต่าง ๆ เช่น ความหมาย เนื้ อหา กิจกรรมและวิธีสอน อุปกรณ์ ที่ใช้และวิธีวดั ผล
และประเมินผล
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546 : 31) กล่าวว่า เอกสารประกอบการเรี ยน หมายถึง เอกสาร หรื ออุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลัก สู ตรที่ กาหนดมี ล กั ษณะเป็ นเอกสารหรื ออุ ป กรณ์
ที่ เ กี่ ย วข้อ งในวิช าที่ ส อน ซึ่ ง จะประกอบไปด้ว ยแผนการสอน หัวข้อค าบรรยาย และอาจมี สิ่ ง
ต่อไปนี้เพิ่มเติมก็ได้ คือ หนังสื อประกอบบทเรี ยบเรี ยง บทคัดย่อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เป็ นต้น
สมบัติ กาญจนารักพงศ์ (2548 : 15 - 16) ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบการเรี ยน ว่าเป็ นเอกสาร
ที ่ผู ส้ อนจัด ท าขึ้ น เพื ่อ ใช้ป ระกอบการเรี ย นวิช าใดวิช าหนึ่ ง ตามหลัก สู ต รที ่ส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง
เนื้ อหาวิชา และวิธีการสอนอย่า งเป็ นระบบนักเรี ยนต้องเป็ นผูอ้ ่า นเอง อาจมีรูป ภาพประกอบบ้าง
ความสวยงามหรื อความน่าสนใจน้อย ใช้สอนเนื้ อหา ใช้อธิ บายความคิดรวบยอด ให้ถูกต้องใช้ภาษา
วิชาการเหมาะกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา
สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2549 : 17) ได้กล่าวถึง เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน คือ เอกสาร
ที ่จ ดั ท าขึ้ น เพื ่อ ใช้ป ระกอบการสอนของครู ห รื อ ประกอบการเรี ย นของนัก เรี ย นในวิช าใด
วิชาหนึ่ ง ควรมี หัวข้อเรื่ อง จุ ดประสงค์ เนื้ อหาสาระและกิ จกรรม เพื่อจะส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ตามที่หลักสู ตรกาหนด
สรุ ปได้วา่ เอกสารประกอบการเรี ยน เป็ นสื่ อการเรี ยนที่จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยน
ของนักเรี ยนในวิชาใดวิชาหนึ่งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยเอกสารประกอบการเรี ยนมักประกอบด้วย
คานา ในแต่ละหน่วยจะมีจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยน สรุ ปและแบบฝึ กหัด
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2. ส่ วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน
มีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงส่ วนประกอบของเอกสารประกอบการเรี ยน ดังนี้
ถวัลย์ มาศจรัส (2548 : 19) ได้ให้หลักในการจัดทาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
หรื อเอกสารการจัดการเรี ยนรู้วา่ มีหลักง่าย ๆ ในการจัดทาเอกสารประกอบการเรี ยน 5 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสู ตรโดยละเอียด
ขั้นที่ 2 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เนื้อหาสาระจากตารา เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ขั้นที่ 3 นาข้อมูลจากขั้นที่ 2 มาศึกษาเนื้ อหาสาระจัดแบ่งบทในแต่ละบท แต่ละตอน
ให้เหมาะสมกว่า ต้องการนาเสนออะไร มากน้อยแค่ไหน
ขั้น ที่ 4 ก าหนดเนื ้ อ หาสาระในการจัด ท าในแต่ล ะบทแต่ล ะตอนโดยละเอี ย ด
ซึ่ งอาจจะแบ่งเป็ นหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย เป็ นเรื่ อง ๆ เช่น ความเป็ นมาในการปลูกพืช ดิน เป็ นต้น
ขั้นที่ 5 เขี ย นอธิ บ ายเนื้ อ หาสาระของหัว ข้อ ใหญ่ และหัว ข้อ ย่อ ยให้เ หมาะสม
กับเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และจานวนคาบเวลาเรี ยนที่หลักสู ตรกาหนด
เอกสารประกอบการเรี ยน นอกจากมีเนื้ อหาสาระแล้ว สิ่ งที่ตอ้ งจัดทาคือ แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน แบบฝึ กหัด ตัวอย่าง หรื ออื่น ๆ ที่ผสู ้ อนเห็ นว่ามีความจาเป็ น ในการพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจะทาไว้ในเล่มหรื อแยกต่างหากก็ได้
สุ วิทย์ มูลคา และสุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2550 : 41 - 44) กล่าวไว้วา่ เอกสารประกอบ
การเรี ย นไม่มี รู ป แบบที่ จาเพาะเจาะจง ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่ก บั ดุ ล พินิ จ ของผูผ้ ลิ ต ที่จ ะคานึ งถึ ง ลัก ษณะ
การนาไปใช้ และกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเสนอแนะส่ วนประกอบของเอกสารประกอบการเรี ยนไว้ดงั นี้
1. ส่ วนนา ควรมีส่วนประกอบดังนี้
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 คานา
1.4 สารบัญ
1.5 คาชี้แจง หรื อคาแนะนาการใช้
1.6 จุดประสงค์หลัก
2. ส่ วนเนื้ อหา อาจแบ่ง เป็ นเรื่ องย่อ ย หรื อ เป็ นตอน ตามลัก ษณะของเนื้ อ หา ควรมี
ส่ วนประกอบดังนี้
2.1 ชื่อบท ชื่อหน่วย หรื อชื่อเรื่ อง
2.2 หัวข้อเรื่ องย่อย
2.3 จุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.4 กิจกรรมหลัก
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2.5 เนื้อหาโดยละเอียดหรื อใบความรู้
2.6 กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิหรื อแบบฝึ กหรื อใบงาน
2.7 บทสรุ ป (ถ้ามี)
2.8 ควรมีขอ้ ทดสอบก่อนเรี ยนหรื อหลังเรี ยน
3. ส่ วนอ้างอิง อาจอยู่ส่วนท้ายของเนื้ อหาในแต่ล ะตอนหรื ออยู่ท า้ ยเล่ ม เอกสาร ควรมี
ส่ วนประกอบดังนี้
3.1 เอกสารอ้างอิงประจาบทหรื อบรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี) เช่น เฉลยแบบฝึ กหัด
สรุ ปได้วา่ ส่ วนประกอบของเอกสารประกอบการเรี ยน ดังนี้ ส่ วนนาเรื่ อง ประกอบด้วยปกนอก
ปกใน คานา และสารบัญ ส่ วนเนื้ อเรื่ อง ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา กิ จกรรมการเรี ยน
และแบบฝึ กหัด ส่ วนท้า ยเรื่ อง ประกอบด้ว ยภาคผนวก และบรรณานุ ก รม ควรประกอบด้ว ย
จุดประสงค์ของการเรี ยนรู้ สาระสาคัญ เนื้อหา กิจกรรมในการเรี ยนรู้ การวัดผลและประเมินผล
3. ข้ อควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรียน
มีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงข้อควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยน ดังนี้
สุ วทิ ย์ มูลคา และสุ นันทา สุ นทรประเสริ ฐ (2550 : 42 - 44) ได้เสนอข้อควรพิจารณา
ในการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้ าหมายควรพิจารณากลุ่มเป้ าหมายใน ด้านจิตวิทยา วุฒิภาวะและวัยของผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับย่อมมี ความต้องการแตกต่างกัน ทั้งด้านเนื้ อหา การใช้ภาษา
ภาพประกอบ และขนาดตัวอักษรที่ใช้ในการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
2. การกาหนดเนื้ อหา ต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม ความถูกต้อง ได้แก่ การมีเนื้ อหา
สาระตามที ่ ห ลัก สู ต รกาหนด มีค วามเที่ย งตรงของข้อ มูล ที่นาเสนอ มีค วามชัด เจนทัน สมัย
เป็ นปั จจุบนั ไม่กากวมสับสนหรื อเบี่ยงเบนข้อเท็จจริ ง ส่ วนความเหมาะสม ได้แก่ ความยากง่าย
ของเนื้อหาสาระ โดยพิจารณาถึงด้านวัยวุฒิ ประสบการณ์และพื้นฐานของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. การเรี ยบเรี ยงถ้อยคา ถือเป็ นเทคนิคสาคัญในการนาเสนอเนื้อหา ควรคานึงถึง
3.1 รู ปแบบควรสั้นกะทัดรัดแต่ได้ใจความ ไม่มีคาขยายโดยไม่จาเป็ น
3.2 การเว้นวรรคตอน การเขียนโดยไม่เว้นวรรคตอนหรื อการเว้นวรรคตอนผิด
ที่อาจทาให้ผดิ ความหมายและเกิดความเสี ยหายต่อผูเ้ รี ยนได้
3.3 การย่อหน้า ควรมียอ่ หน้าเมื่อเปลี่ยนประเด็นของเนื้ อหาหรื อเพื่อต้องการดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็ นสาคัญ
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4. การใช้ ภ าษา ควรเขี ย นให้ อ่ า นง่ า ย และเข้า ใจได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ค านึ ง ถึ ง เนื้ อ หา
และกลุ่ ม เป้ าหมายในการที่ จ ะสื่ อ สารได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรหลี ก เลี่ ย งการใช้ ค าซ้ าซาก
และเล่นคาจนผูเ้ รี ยนสับสน
5. เทคนิ ค การนาเสนอ ต้องมี ค วามน่ า สนใจ เร้ า ใจชวนให้ติด ตาม ไม่บ รรจุ ค วามรู ้
และข้อมูล ที่ อดั แน่ นจนเกิ นไป ควรมีก ารสร้ า งบรรยากาศของความเป็ นกัน เองระหว่า งผูเ้ ขีย น
กับผูเ้ รี ยนเป็ นการสื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารในเชิ งการพูดคุ ยเสมือนตัวหนังสื อมีวิญญาณ
การใช้ภาพประกอบการนาเสนอก็เป็ นเทคนิ ค หนึ่ ง ที่ ช่ วยให้เข้า ใจเร็ ว หรื อเพิ่ม ความเข้า ใจเนื้ อหา
ที ่เ ป็ นนามธรรมให้ช ดั เจนยิ ่ง ขึ้ น ควรใช้ภ าษาที ่ ส อดคล้อ งกับ เนื ้ อ หามีข นาดพอเหมาะ
และมีความชัดเจน มีเทคนิ ค การใช้คาถามนาที่กระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ย น เพื่อนาไปสู่ การค้นหา
คาตอบในเนื้ อหาจะทาให้ผูเ้ รี ย นเข้า ใจในสิ่ ง ที่ต นกาลัง ศึก ษามากขึ้น การมีกิจกรรม แบบฝึ กหัด
แบบประเมินผลหรื อแบบทดสอบล้วนเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะช่วยให้การใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
สอนบรรลุ จุดประสงค์ได้เป็ นอย่างดี
สรุ ปได้ว่า ข้อควรพิจารณาในการผลิ ตเอกสารประกอบการเรี ยน คื อ การที่ เรากาหนด
เป้ าหมาย กาหนดเนื้ อหา การเรี ยบเรี ยงถ้อยคา การใช้ภาษาและเทคนิ คการนาเสนอจะช่ วยให้การผลิ ต
เอกสารนั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
4. ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน
มีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรี ยน ดังนี้
สุ วิทย์ มูลคา และสุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2550 : 44) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการผลิตเอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอนว่า ขั้นตอนการผลิตจะเหมือนกับขั้นตอนการผลิตสื่ อ และนวัตกรรมการเรี ยน
การสอนทัว่ ๆ ไป ซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุจากการเรี ยนการสอน ซึ่งอาจได้มาจาก
1.1 การสังเกตปั ญหาที่เกิดขึ้นขณะทาการสอน
1.2 การบันทึกปั ญหาและข้อมูลระหว่างสอน
1.3 การศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
2. ศึกษารายละเอียดในหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหาสาระและผลการเรี ยนรู ้
ที่คาดหวังหรื อจุดประสงค์และกิจกรรมที่เป็ นปั ญหา
3. เลือกเนื้ อหาที่เหมาะสมแบ่งเป็ นบทเป็ นตอนหรื อเป็ นเรื่ อง เพื่อแก้ปัญหาที่พบ
4. ศึกษารู ปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนและกาหนดส่ วนประกอบ
ภายในของเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
5. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เพื่อนามากาหนดเป็ นจุ ดประสงค์ เนื้ อหา วิธีการ
และสื่ อประกอบเอกสาร
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6. เขียนเนื้ อหาในแต่ละตอน รวมทั้งภาพประกอบแผนภูมิ และข้อทดสอบให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
7. ส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
8. นาไปทดลองใช้ในห้องเรี ยนและเก็บบันทึกผลการใช้
9. นาผลที่ได้มาพิจารณาเพื่อปรั บปรุ งแก้ไขส่ วนที่บกพร่ อง (อาจทดลองใช้มากกว่า 1 ครั้ง
เพื่อปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอนนั้นให้สมบูรณ์ และมีคุณภาพมากที่สุด)
10. นาไปใช้จริ งเพื่อแก้ปัญหาที่พบจากข้อ 1
สรุ ป ได้ว ่า ขั้น ตอนการผลิ ต เอกสารประกอบการเรี ย น มีข้ นั การวางแผน ขั้นการจัด
เอกสารประกอบการเรี ยน ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุ ง และขั้นตอนนาไปใช้ทาให้บรรลุ เป้ าหมาย
ที่วางไว้
5. ประโยชน์ ของเอกสารประกอบการเรียน
มีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรี ยน ดังนี้
นคร พันธุ์ณรงค์ (2538 : 25) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรี ยนไว้วา่
1. เป็ นผลงานด้านวิชาการที่ เปิ ดโอกาสให้ครู ผูส้ อน ได้มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ทางด้านวิชาการเพราะครู ผสู้ อนต้องศึกษาหลักสู ตร ศึกษาคาอธิ บายรายวิชา จุดประสงค์ของวิชา
วิเคราะห์เวลา และเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของวิชาที่สอนด้วยตนเอง
2. เป็ นผลงานทางด้านวิชาการที่ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งในส่ วนที่ เป็ นเนื้ อหาวิชา
และส่ วนที่เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมทั้งส่ วนประกอบอื่น ๆ
3. เป็ นผลงานทางด้า นวิช าการที ่ เ ปิ ดโอกาสให้ค รู ผู ส้ อนสามารถค้น คว้า
ในส่ วนที่ เป็ นเนื้ อหาวิชาที่ สอนได้อย่างเต็มความสามารถ
4. เป็ นผลงานทางด้านวิชาการที่ครู ผสู้ อนสามารถจัดเตรี ยมกิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอน ได้อย่างละเอียดและสอดคล้องกับสภาพการเรี ยนการสอนจริ งในห้องเรี ยน
5. เป็ นผลงานทางด้า นวิช าการที่ ช่ วยให้ครู ผูส้ อนสามารถใช้เ ป็ นคู ่มื อ การสอน
ได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถใช้เป็ นคู่มือสาหรับครู ที่สอนแทนได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
รัชนีกร ทองสุ ขดี (2545 : 101) กล่าวว่า ประโยชน์ของการจัดเตรี ยมหรื อผลิตเอกสาร
ประกอบการเรี ยนมีดงั นี้
1. ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดแห่งวิชาตามโครงสร้างที่หลักสู ตรแห่งวิชานั้นกาหนดไว้
ตามคาอธิบายรายวิชา
2. ผูเ้ ขียนได้ฝึกกาหนดขอบข่ายของเรื่ องที่จะเขียนตามคาอธิ บายรายวิชานั้น ๆ
2.1 หัวเรื่ อง (Topic) หรื อรายบทเรี ยน
2.2 หัวข้อย่อย (Sub - Topics)
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2.3 ผูเ้ ขี ยนได้ฝึ กในการค้นคว้าแหล่ งวิชาต่ าง ๆ ที่ จะประกอบการเขี ยนตามรายบท
และขอบข่ายที่ผเู ้ ขียนได้กาหนดขอบข่ายไว้แล้วนั้น
2.4 ผูเ้ ขียนได้ฝึกใช้เชิงอรรถ จัดทาบรรณานุกรมอ้างอิง เพื่อให้การใช้เอกสารประกอบ
การสอนรายวิชานั้น มีความสมบูรณ์ ข้ ึนหรื อสาหรับนักศึกษาที่สนใจอาจค้นคว้าศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติม
2.5 ผูเ้ ขียนได้เตรี ยมกาหนดแนวการสอนตามลักษณะบทเรี ยน โดยคานึ งถึ งกิ จกรรม
ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้บทเรี ยนนั้น ๆ ได้ดี
2.6 ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสศึกษาโครงสร้างจากคาอธิ บายรายวิชา เพื่อช่วยให้เข้าใจได้วา่ เนื้ อหา
ตามคาอธิ บายรายวิชานั้นอาจเป็ นหัวเรื่ องหรื อหัวข้อย่อยที่อยูใ่ นหัวเรื่ องใดหัวเรื่ องหนึ่ ง (อาจตั้งหัวเรื่ องใหม่)
และอาจสลับหัวเรื่ อง เพื่อความสะดวกในการศึกษาหรื อเพื่อช่วยให้เนื้อหาของเอกสารประกอบการเรี ยน
เกิดความต่อเนื่องกันเป็ นอันดี
2.7 ช่วยให้ผูเ้ ขี ย นได้เล็ง เห็ นลัก ษณะการจัดเนื้ อหาวิช าจากคาอธิ บ ายรายวิช านั้น ว่า
กว้างแคบ มีขอ้ บกพร่ องหรื อจุดดี เด่นที่ควรจะดัดแปลง ปรับปรุ ง เพิ่มเติมหรื อเน้นย้ า แล้วแต่กรณี
การเขียนเอกสารประกอบการเรี ยนจะต้องยึดโครงสร้ างตามคาอธิ บายรายวิชาโดยถื อหลักว่าเพิ่มเติ ม
บทเรี ยนหรื อหัวข้อย่อยได้ แต่จะตัดทอนหัวข้อหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่ได้โดยเด็ดขาดจากประสบการณ์
ในการเขีย นเอกสารประกอบการเรี ย น ผูเ้ ขี ย นจะได้รั บ ประสบการณ์ ที่ มี คุ ณ ค่า เกื อ บครบถ้ว น
ที่จะช่ วยตาราวิชาการ เพียงแต่จะหยิบยกหัวเรื่ องหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งมาเขียนเป็ นตาราวิชาการได้ดี
ทั้งนี้ก็แล้วแต่ผเู ้ ขียนจะเล็งเห็นประโยชน์และทางเป็ นไปได้ตามแนวคิดแห่ง
สรุ ปได้ว่า เอกสารประกอบการเรี ยนมีประโยชน์ในการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตนเอง
สนใจได้ละเอียดยิ่งขึ้น และทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจในสิ่ งที่ตนเองเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี ทาให้การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ของผูส้ อนบรรลุวตั ถุประสงค์ได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
6. การหาประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
ชัยยงค์ พรหมวงษ์ (2543 : 23-26) กล่าวว่า เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ระดับประสิ ทธิ ภาพ
ของสื่ อการเรี ยนการสอนที่จะช่ วยให้นัก เรี ย นเกิ ดการรู ้ เป็ นระดับ ที่ ผูผ้ ลิ ตสื่ อ การเรี ยนจะพึงพอใจ
ว่าหากสื่ อการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพถึงระดับ นี้ แล้วสื่ อ การเรี ยนก็จะมีคุณค่าที่จะนาไปสอนนักเรี ยน
และคุม้ ค่าต่อการลงทุนผลิตออกมาเป็ นจานวนมาก สาหรับเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพทาได้โดยการประเมิน
พฤติกรรมของนักเรี ยน 2 ประเภท คือพฤติกรรมต่อเนื่ อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุ ดท้าย
(ผลลัพธ์) โดยการกาหนดค่าประสิ ทธิ ภาพเป็ น E1 (ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิ ทธิ ภาพ
ของผลลัพธ์) ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (process) ของผูเ้ รี ยนสังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
หรื อรายบุคคล ได้แก่ งานที่มอบหมายและกิจกรรมอื่นใด ที่ผูส้ อนกาหนดประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
(product) ของผูเ้ รี ย นพิจารณาจากการสอบหลัง เรี ย นขั้นตอนการทดลองประสิ ท ธิ ภาพ เมื่อผลิต
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สื่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อเป็ นต้นแบบแล้วต้องน าสื่ อการเรี ย นการสอนไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบเดี่ยว (1 : 1) นาเอกสารประกอบการเรี ยนไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยน 1 - 3 คน
โดยทดสอบกับผูเ้ รี ยนเก่ง ปานกลางและอ่อน คานวณหาประสิ ทธิ ภาพเสร็ จแล้วปรั บปรุ งให้ดีข้ ึ น
สานวนภาษา ภาพประกอบเรื่ องต่าง ๆ โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดลองแบบเดี่ยวนี้ จะได้คะแนน
ต่ากว่าเกณฑ์มาก
2. แบบกลุ่มย่อย (1 : 10) นาเอกสารประกอบการเรี ยนที่ปรับปรุ งแล้ว ทดลองกับผูเ้ รี ยน
6 - 10 คน คละผูเ้ รี ยนที่เก่งกับอ่อน คานวณหาประสิ ทธิ ภาพแล้วปรับปรุ งในคราวนี้ คะแนนของผูเ้ รี ยน
จะเพิ่มขึ้น
3. แบบกลุ่มใหญ่ (1 : 100) นาเอกสารประกอบการเรี ยนไปทดลองใช้ทดลองกับผูเ้ รี ยน
ทั้งชั้น 30 – 100 คน คานวณหาประสิ ทธิ ภาพแล้วทาการปรับปรุ งผลลัพ ธ์ที่ไ ด้ควรใกล้เคีย ง
กับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
บุญชม ศรี สะอาด (2545 : 153 - 156) กล่าวถึงเกณฑ์ในการหาประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรม
นิยมใช้เกณฑ์ 80/80 มีวธิ ีการ 2 แนวทาง ดังนี้
1. พิจารณาจากผูเ้ รี ยนจานวนมาก (ร้อยละ 80) สามารถบรรลุผลในระดับสู ง (ร้อยละ 80)
กรณี น้ ี เป็ นนวัตกรรมสั้น ๆ ใช้เวลาน้อย เนื้ อหาที่สอนมีเรื่ องเดียว เกณฑ์ 80/80 หมายถึ ง มีไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 ของผูเ้ รี ยนที่ทาได้ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็มซึ่ งเป็ นผลของการสอบวัด
หลังจากการทดลองสอน
2. พิจารณาจากผลระหว่า งดาเนิ นการ และผลเมื่อสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการโดยเฉลี่ ยอยูใ่ น
ระดับสู ง (เช่น ร้ อยละ 80) กรณี น้ ี ใช้การสอนหลายครั้ง มีเนื้ อหาสาระมาก มีการวัดผลระหว่างเรี ยน
หลายครั้ง เกณฑ์ 80/80 มีความหมาย ดังนี้
80 ตัวแรก เป็ นประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1)
80 ตัวหลัง เป็ นประสิ ทธิภาพของผลโดยรวม (E2)
ประสิ ทธิภาพ =

ผลรวมของคะแนนที่สอบได้ของทุกคน
ผลรวมของคะแนนเต็มจากทุกคน

× 100

ประสิ ทธิ ภาพเป็ นร้ อยละของค่าเฉลี่ ย เมื่อเทียบกับคะแนนเต็มซึ่ งต้องมีค่าสู ง จึงจะชี้ ถึง
ประสิ ทธิภาพได้ กรณี น้ ีใช้ ร้อยละ 80
80 ตัว แรก เป็ นประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ เกิ ด จากการนาคะแนนที่ส อบได้
ระหว่างดาเนิ นการมาหาค่าเฉลี่ ยแล้วเทียบเป็ นร้ อยละ ซึ่ งต้องได้ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
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80 ตัวหลัง เป็ นประสิ ทธิ ภาพของผลโดยรวม เกิ ดจากการนาคะแนนจากการวัดผล
โดยรวมเมื่ อสิ้ นสุ ดการสอนหรื อสิ้ นสุ ดการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ ยแล้วเที ยบเป็ นร้ อยละ ซึ่งต้องได้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
สรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนการสอนที่จะช่ วยให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ และ
พึงพอใจสื่ อการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพถึ งเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพที่กาหนดสื่ อการเรี ยนก็จะมีคุณค่าที่จะ
นาไปสอนนักเรี ยนและคุม้ ค่าต่อการลงทุนผลิต

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1. ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
มีนกั วิชาการศึกษาให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ดังนี้
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543 : 29) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คือ คุณลักษณะรวมของความรู ้
ความสามารถของบุ ค คลอัน เป็ นผลมาจากการเรี ย นการสอน ทาให้บุ ค คลเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546 : 7) ให้คานิยามคาว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน หมายถึง ผลสาเร็ จที่เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งานอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งอาศัยความพยายามทาง
ร่ างกาย
ทางสมอง ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
บุญชม ศรี สะอาด (2546, หน้า 122-123) ได้เสนอกรอบแนวคิดที่ใช้เป็ นแนวในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า ในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น นิยมสร้างโดยยึดตามการจาแนกจุดประสงค์ทางการศึ กษาด้าน
พุทธิ พิสัยของ บลูม (Bloom. 1956 : 123-125) ที่จาแนกจุดประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิ พิสัย
ออกเป็ น 6 ประเภท ได้แก่
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ความเข้าใจ (Comprehension)
3. การนาไปใช้ (Application)
4. การวิเคราะห์ (Analysis)
5. ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesis)
6. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
สมนึก ภัททิยธนี (2546, หน้า 73-82) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่ครู สร้างขึ้นเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
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1. ข้อสอบแบบความเรี ยงหรื ออัตนัย (Subjective or Essay) เป็ นข้อสอบที่มีเฉพาะ
คาถาม แล้วให้นกั เรี ยนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และข้อคิดเห็ นของแต่ละคน
ข้อสอบแบบกากบาทถู ก –ผิด (True-False Test) เป็ นข้อ สอบแบบเลื อ กตอบที่ มี 2 ตัว เลื อ ก
แต่ละตัวเลือกดังกล่าวเป็ นแบบคงที่ และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก–ผิด, ใช่-ไม่ใช่, จริ ง-ไม่จริ ง,
เหมือนกัน-ต่างกัน เป็ นต้น
2. ข้อสอบแบบเติมคา (Completion Test) เป็ นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรื อ
ข้อความที่ ยงั ไม่สมบูรณ์ แล้วให้ผตู ้ อบเติ มคาหรื อประโยค หรื อข้อความลงในช่ องว่างที่ เว้นไว้น้ นั
เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง
3. แบบทดสอบแบบตอบสั้น ๆ (Short Answer Test) ข้อสอบประเภทนี้ คล้ายกับ
ข้อสอบแบบเติ ม คา แต่ แตกต่ า งกันที่ ข ้อสอบแบบตอบสั้ น ๆ เขี ย นเป็ นประโยคคาถามที่ สมบูรณ์
แล้วให้ผตู้ อบเขียนตอบ คาตอบที่ตอ้ งการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็ นการ
บรรยายแบบข้อสอบความเรี ยงหรื ออัตนัย
4. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching Test) เป็ นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่ง โดยมีคาหรื อ
ข้อความแยกออกจากกันเป็ น 2 ชุด แล้วให้ผตู ้ อบเลือกจับคู่วา่ แต่ละข้อความในชุ ดหนึ่ ง(ตัวยืน) จะคู่
กับคา หรื อข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ผอู ้ อก
ข้อสอบกาหนดไว้
5. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลักษณะทัว่ ไป คาถามแบบเลือกตอบ
โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนนาหรื อคาถาม (Stem) กับตัวเลือก (Choice)ในตอนเลือกนี้
จะประกอบด้วยตัวเลื อกที่เป็ นคาตอบถูกและตัวเลื อกที่เป็ นตัวลวง ปกติ จะมี คาถามที่ กาหนดให้
นักเรี ยนพิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเดียวจากตัวลวงอื่น ๆ และคาถามแบบ
เลือกตอบที่ดี นิ ยมใช้ตวั เลือกที่ใกล้เคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็ นว่าทุกตัวเลื อกถูกหมด แต่ความจริ ง
มีน้ าหนักถูกมากน้อยต่างกัน
สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอัน
เกิ ดจากการเรี ย นการสอนเป็ นการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ดจากการฝึ กอบรมหรื อ
การสอนที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางสมอง และสติปัญญาของนักเรี ยน
2. ความสาคัญของการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
มีนกั วิชาการศึกษาให้ความสาคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ดังนี้
ภัทรา นิคมานนท์ (2543 : 67 - 75) ได้จาแนกความสาคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เพื่อ พัฒ นานัก เรี ย นให้มี คุ ณ ภาพเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมด้า นสติ ปั ญ ญาหรื อ เรี ย กว่า เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย ความสามารถแบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ได้แก่
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1. ความรู ้ ความจา คือการระลึกถึงเรื่ องราว ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนจะโดยวิธีใด
ก็ตาม เช่น จากการเรี ยนในห้องเรี ยน ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ เป็ นต้น พฤติกรรมด้านความรู้ ความจา
ยังจาแนกได้อีก 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ความรู้เฉพาะเรื่ อง ความรู้ในการดาเนิ นการและความรู้
จากความคิดรวบยอด
2. ความเข้า ใจ คื อ ความสามารถในการขั้นสติ ปั ญ ญาที่ เ ป็ นผลมาจากการนาความรู ้
และประสบการณ์ จากขั้นที่หนึ่ งมาผสมผสานจนกลายเป็ นความรู ้ ชนิ ดใหม่ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ
คือ การแปลความ ตีความ และการขายความ
3. การนาไปใช้ คือความสามารถในการนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยนรู้มาแล้วไป
แก้ปัญหาที่แปลกใหม่หรื อสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน
4. การวิเคราะห์ คือความสามารถในการนาองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ได้ ทาให้มองเห็น
ความสัม พัน ธ์ก นั ได้อ ย่า งชัด เจน สามารถค้น หาความจริ ง ต่า ง ๆ ที่ ซ่ อนแขวงอยู่ใ นเรื่ องนั้น ๆ
ได้การวิเคราะห์มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
ข้อความ
5. การสังเคราะห์ คือ ความสามารถในการนาองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่ งขึ้นไปมา
รวมเป็ นเรื่ องราวเดี ย วกัน เพื่ อให้เห็ นโครงสร้ า งที่ ชัดเจน ซึ่ ง เป็ นผลลัพ ธ์ ที่ แปลกใหม่ มี คุ ณค่ า
ต่อการสังเคราะห์ 3 ประการ คือ การสังเคราะห์ขอ้ ความ การสังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์
ความสัมพันธ์
6. การประเมินค่า คือความสามารถในการตัดสิ นเกี่ยวกับคุณค่าของเนื้ อหาและวิธีการต่าง ๆ
โดยมี ก ารสรุ ปอย่ า งมี หลักเกณฑ์ ว่ าเหมาะสม มี คุ ณค่ า ดี เลว การประเมิ นค่ า ต้องอาศัย เกณฑ์
ประกอบการตัดสิ นใจ การประเมินค่ามี 2 ลักษณะ คือการตัดสิ นใจโดยอาศัย ข้อเท็จจริ ง และการ
ตัดสิ นใจโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก เป็ นเกณฑ์ที่ไม่ได้ปรากฏตามเนื้อหานั้น ๆ
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (2544 : 28) ได้กล่าวว่าถึงความสาคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ดังนี้
1. เพื่อวินิจฉัยความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่ า นิ ย มของผูเ้ รี ย น และเพื่ อส่ ง เสริ ม ผูเ้ รี ย นให้พ ฒ
ั นาความรู ้ ค วามสามารถและทัก ษะได้เต็ ม
ตามศักยภาพ
2. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลป้ อนกลับให้แก่ตวั ผูเ้ รี ยนเองว่า บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้เพียงใด
3. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสรุ ปผลการเรี ยนรู้ และเปรี ยบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรี ยนรู้
สรุ ปได้วา่ ความสาคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นการวัดพฤติกรรมด้านความรู้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านความรู้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่า และเปรี ยบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรี ยนรู ้
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1. องค์ ประกอบทีม่ ีอิทธิพลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
มี นัก วิ ช าการศึ ก ษาได้ก ล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ไว้ดงั นี้
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 10) ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยน
สาคัญที่สุด เป็ นการจัดกระบวนที่มีความสาคัญดังนี้
1. มุ่งประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
4. ผูเ้ รี ยนสามารถนาวิธีการเรี ยนรู้ไปใช้ในชีวติ จริ งได้
5. ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้นได้ดี ถ้าผูเ้ รี ยนมีโอกาสคิด ทา สร้ างสรรค์ โดยที่ครู
ช่วยจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ จัดสื่ อ และสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์
สั ง คม ความพร้ อ มของร่ า งกายและจิ ตใจ และสร้ า งโอกาสให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยวิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย
3. สาระการเรี ยนรู ้มีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผูเ้ รี ยนและ
ความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ผลการเรี ยนรู ้จากสาระและกระบวนการ จะต้องทาให้ผเู้ รี ยน มีความรู้
ความคิด ความสามารถ ความดี และมีความสุ ขในการเรี ยน
4. แหล่ ง เรี ย นรู ้ มี ห ลากหลาย และเพีย งพอที่ จะให้ผูเ้ รี ย นได้ใ ช้เ ป็ นแหล่ ง ค้นคว้า
หาความรู้ตามความถนัด ความสนใจ
5. ปฏิ สัม พันธ์ ร ะหว่า งผู เ้ รี ย นกับ ครู และระหว่ า งผู ้เ รี ยนกั บ ผู ้เ รี ยน มีล ัก ษณะ
เป็ นกัลยาณมิ ตรที่ช่วยเหลื อเกื้ อกูล ห่ วงใย มี กิจกรรมร่ วมกันในกระบวนกรเรี ยนรู้ คือ แลกเปลี่ ยน
ความรู้ ถ่ายทอดความรู ้ ถ่ายทอดความคิด พิชิตปั ญหาร่ วมกัน
6. ศิษย์มีความศรัทธาต่อครู ผสู ้ อน สาระที่ เรี ยนรวมทั้งกระบวนการที่จะก่ อให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู ้ มีใจรักที่จะเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ครู ตอ้ งมีความเชื่อว่าศิษย์ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้ และ
มีวธิ ี การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
7. สาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ เชื่ อมโยงกับเหตุ การณ์ และสิ่ ง แวดล้อมรอบตัว
ของผูเ้ รี ยน จนผูเ้ รี ยนสามารถนาผลจากการเรี ยนรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ จริ ง
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8. กระบวนการเรี ยนรู ้ มีการเชื่ อโยงกับกับเครื อข่ายอื่น ๆ เช่ น ชุ มชน ครอบครั ว
องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์และร่ วมมือกันให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และได้รับประโยชน์
จากการเรี ยนรู้สูงสุ ด
โดยมีตวั บ่งชี้การเรี ยนของนักเรี ยนที่วดั ถึงผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้
1. นักเรี ยนมีประสบการณ์ตรงกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
3. นักเรี ยนทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกลุ่ม
4. นักเรี ยนฝึ กหัดอ่านหลากหลายและสร้างสรรค์จิตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่าง
ชัดเจนและมีเหตุผล
5. นักเรี ยนได้รับการเสริ มแรงให้คน้ หาคาตอบแก้ปัญหาด้วยตนเองและร่ วมกันช่วยกัน
6. นักเรี ยนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
7. นักเรี ยนเลือกทากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
อย่างมีความสุ ข
8. นักเรี ยนฝึ กตนเองให้มีวนิ ยั และรับผิดชอบในการทางาน
9. นักเรี ยนฝึ กประเมิน ปรับปรุ งตนเองและยอมรับผูอ้ ื่น ตลอดจนใฝ่ หาความรู ้อย่าง
ต่อเนื่อง
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีหลายด้านตั้งแต่กระบวนการ
เรี ยนรู ้ ความสมดุล ปฏิสัมพันธ์และความศรัทธาที่มีต่อครู ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ รวบรวม
ข้อมูลใฝ่ หาความรู ้ และการฝึ กตนเองอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมี วินัยรั บผิดชอบต่องาน ดังนั้นจึ งเป็ น
หน้าที่ของครู และผูป้ กครองที่จะต้องร่ วมมือกันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
4. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
มีนกั วิชาการศึกษาให้ความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ดังนี้
สมนึ ก ภัท ทิ ย ธนี (2541 : 73-98) ได้ใ ห้ค วามหมายของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนไว้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง แบบทดสอบที่วดั สมรรถภาพ
สมองด้านต่าง ๆ ที่ นักเรี ยนได้รับจากการเรี ย นรู ้ ผ่า นมาแล้ว และประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ดังนี้
1. ข้อสอบอัตนัยหรื อความเรี ยง หลักในการสร้างข้อสอบมีดงั นี้
1.1 เขียนคาชี้ แจงเกี่ ยวกับวิธีการตอบให้ชดั เจน ระบุจานวนข้อคาถาม เวลาที่ใช้สอบ
และคะแนนเต็มของแต่ละข้อ
1.2 เนื่องจากข้อสอบแบบนี้มีเฉพาะคาถาม ควรเขียนคาถามให้ชดั เจน
1.3 การตั้งคาถามให้ใช้ความคิด
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1.4 กาหนดเวลาให้นานพอสมควร
1.5 เลือกถามเฉพาะจุดที่สาคัญของเรื่ อง
1.6 ไม่ควรให้มีการเลือกตอบเป็ นบางข้อ
2. ข้อสอบแบบกาถูก - ผิด หลักในการสร้างข้อสอบมีดงั นี้
2.1 เขียนคาถามให้รัดกุมสั้น ๆ แต่มีขอ้ มูลพอที่จะตัดสิ นใจได้วา่ ถูกหรื อผิด
2.2 ควรเขียนข้อความด้วยภาษาง่าย ๆ ชัดเจน
2.3 ไม่ ค วรใช้ค าว่า เสมอ ๆ ไม่ค่ อยจะ อาจจะ บางครั้ ง บ่ อย ๆ เพราะค าเหล่ า นี้
จะทาให้ผตู ้ อบพิจารณาได้ง่ายว่าถูกหรื อผิด
2.4 ควรออกข้อสอบให้มีขอ้ ถูกกับผิดจานวนใกล้เคียงกัน
2.5 หลักการให้คะแนน ไม่ควรใช้วธิ ี หกั คะแนนหรื อติดลบในข้อที่ผดิ
3. ข้อสอบแบบเติมคา หลักในการสร้างข้อสอบมีดงั นี้
3.1 ไม่ควรใช้ขอ้ ความหรื อประโยคจากหนังสื อแล้วตัดคาบางคาหรื อข้อความ บางข้อความ
ออกมาใช้เป็ นคาถาม
3.2 คาตอบที่ ตอ้ งการให้เติ มหรื อที่ ถูก จะต้องเป็ นคาตอบที่ เฉพาะเจาะจงไม่ตีความ
ได้หลายนัย
3.3 แต่ละข้อควรให้เติ ม แห่ ง เดี ย วตอนท้ายของประโยคหรื อข้อความ แต่ ถ้าจาเป็ น
อาจเว้นให้เติมส่ วนอื่น และมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้
3.4 ตาแหน่งที่ให้เติมต้องเป็ นจุดที่สาคัญจริ ง ๆ
4. ข้อทดสอบแบบสั้น ๆ หลักในการสร้างข้อสอบมีดงั นี้
4.1 คาตอบที่ ตอ้ งการมักจะสั้นเป็ นคาเดี ยว วลี เดี ยว หรื อประโยคสั้น ๆ ได้ใจความ
ครบถ้วนสมบูรณ์
4.2 คาตอบที่ได้ตอ้ งเป็ นประเภทตายตัวแน่นอน
4.3 มักจะเป็ นคาถามที่เกี่ยวกับ ศัพท์ กฎ นิยาม ทฤษฎี สัจพจน์ หลักการ
5. ข้อสอบจับคู่ หลักในการสร้างข้อสอบมีดงั นี้
5.1 ตัวเลือกต้องมีจานวนมากกว่าตัวยืน 2 - 4 ข้อ
5.2 ตัวยืนควรจะมี จานวน 5 - 15 ข้อ
5.3 ข้อความในแต่ละชุดต้องเป็ นเอกพันธ์ คือ เป็ นเรื่ องราวในลักษณะเดียวกัน
5.4 ตัวยืนในแต่ละข้อมีโอกาสจับคู่กบั ตัวเลือกทุกข้อ
5.5 ข้อสอบในชุดตัวยืนและตัวเลือกทุกข้อต้องอยูใ่ นหน้าเดียวกัน
5.6 ต้องระบุความสัมพันธ์ของข้อความทั้งสองชุดให้ชดั เจน
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5.7 รู ปแบบของข้อสอบจับคู่ ส่ วนใหญ่จะให้ผตู ้ อบนาอักษรหน้าข้อความทางขวามือ
ไปใส่ ในวงเล็บหน้าข้อความทางซ้ายมือที่คิดว่าสัมพันธ์กนั
6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ หลักในการสร้างข้อสอบมีดงั นี้
6.1 เขียนตอนนาให้เป็ นประโยคคาถามสมบูรณ์
6.2 เน้นเรื่ องจะถามให้ชดั เจนและตรงจุดไม่คลุมเครื อ
6.3 ควรถามในเรื่ องที่ มีคุณค่าต่อการวัดหรื อถามในสิ่ งที่ ดีงาม มี ประโยชน์ คาถาม
แบบเลือกตอบสามารถถามพฤติกรรมในสมองได้หลาย ๆ ด้าน
6.4 หลีกเลี่ยงคาถามปฏิเสธ ถ้าจาเป็ นต้องใช้ก็ตอ้ งขีดเส้นใต้คาปฏิเสธแต่ปฏิเสธซ้อน
ไม่ควรใช้เป็ นอย่างยิง่
6.5 อย่ า ใช้ค าฟุ่ มเฟื อย ควรถามปั ญ หาโดยตรง สิ่ ง ใดไม่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ ไม่ ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์เงื่อนไขในการคิดก็ไม่ตอ้ งนามาเขียนไว้ในคาถามจะช่วยให้คาถามรัดกุมชันเจนขึ้น
6.6 เขี ยนตัวเลื อกให้เป็ นเอกพันธ์ หมายถึ ง เขี ยนตัวเลื อกทุ ก ตัวให้เป็ นลัก ษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรื อมีทิศทางแบบเดียวกันหรื อมีโครงสร้างทานองเดียวกัน
6.7 ควรเรี ย งล าดับ ตัว เลขในตัว เลื อ กต่ า ง ๆ ได้แ ก่ ค าตอบที่ เ ป็ นตัว เลขนิ ย มเรี ย ง
จากน้อยไปหามาก
6.8 ใช้ตวั เลือกปลายเปิ ดและปลายปิ ดให้เหมาะสม
6.9 ข้อเดียวต้องมีคาตอบเดียว
6.10 เขี ย นทั้ง ตัว ถู ก และตัว ผิ ด ให้ ถู ก หรื อผิ ด ตามหลัก วิ ช า คื อ จะก าหนดตัว ถู ก
หรื อตัวผิด เพราะสอดคล้องกับความเชื่อของสังคมหรื อกับคาพังเพยทัง่ ๆ ไปไม่ได้
6.11 เขี ย นตัวเลื อกให้อิส ระจากกัน คื อ อย่า ให้ตวั เลื อกตัวใดตัวหนึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
หรื อส่ วนประกอบของตัวเลือกอื่น
6.12 ควรมี ต ัว เลื อ ก 4 - 5 ตัว ข้อ สอบแบบเลื อ กตอบนี้ ถ้า เขี ย นตัว เลื อ กเพียง 2
ตัวเลือก ก็กลายเป็ นข้อสอบแบบกาถูก ผิด หากเป็ นข้อสอบระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 - 2 ควรใช้ 3
ตัวเลือก ระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 - 6 ควรใช้ 4 ตัวเลือกและตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปควรใช้ 5
ตัวเลือก
6.13 อย่าแนะคาตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแบบเลือกตอบ (multiple choice) ใช้วดั ได้ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ความคิด หลักการ ทฤษฎี การตัดสิ นใจ การประเมินตัวแปร การแปลความหมาย ข้อมูล
ตลอดจนความสามารถด้า นทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ มี ส่ ว นประกอบสาคัญ 2 ส่ วน
คือ (1) ส่ วนของคาถาม (2) ส่ วนของคาตอบ เรี ย กว่า ตัวเลื อก ซึ่ ง เป็ นตัวที่ เป็ นคาตอบถู ก
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และตัวเลือก ที่เป็ นคาตอบผิด เรี ยกว่า ตัวลวง การสร้ างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ให้มีคุณภาพ
มีหลักการดังนี้ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2546 : 31 - 37)
1. การสร้างคาถาม คาถามที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้
1.1 สั้น ชัดเจน และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
1.2 เขี ยนเป็ นประโยคบอกเล่ า ถ้า จาเป็ นต้องใช้ป ระโยคปฏิ เสธก็ ควรเน้นข้อความ
หรื อขีดเส้นใต้ขอ้ ความที่แสดงการปฏิเสธ
1.3 คาถามแต่ละข้อต้องเป็ นอิ สระแก่กนั โดยไม่ให้การตอบคาถามของข้อหนึ่ งชี้ นา
หรื อขึ้นอยูก่ บั อีกข้อหนึ่ง
1.4 หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ช้ ีนาหรื อสื่ อความไปถึงคาตอบถูกหรื อคาตอบผิด
1.5 แต่ละคาถามต้องมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
2. การสร้างตัวเลือก ตัวเลือกที่ดีควรมีลกั ษณะ ดังนี้
2.1 ตัวเลือกควรเป็ นเรื่ องหรื อประเด็นเดียวกัน มีความยากใกล้เคียงกัน
2.2 ต้องกระจายคาตอบถูกของแบบทดสอบทั้งฉบับ ให้มีสัดส่ วนของแต่ละตัวเลื อก
ใกล้เคียงกัน
2.3 ใช้คาให้ส้ นั ที่สุดเท่าที่จะทาได้และหลีกเลี่ยงการใช้คาศัพท์หรื อข้อความที่เข้าใจยาก
2.4 ไม่ ควรใช้ตวั เลื อก “ถู กทุ ก ข้อ ” หรื อ “ไม่มี ข ้อใดถู ก ” (อาจเป็ นสื่ อความหมาย
ไม่แน่ใจในคาถามหรื อการเลือกตอบด้วยความมัน่ ใจดีได้)
3. เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบเลือกตอบ การให้คะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
โดยส่ ว นใหญ่ จ ะพิ จ ารณาจากความถู ก ผิ ด ของการเลื อ กค าตอบเป็ นส าคัญ เช่ น ตอบถู ก
ได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน
4. ข้อดีและข้อจากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ข้อดี
1. มีความเป็ นปรนัยสู ง ตรวจให้คะแนนได้ง่ายและได้ผลตรงกัน
2. ตรวจให้คะแนนได้สะดวกและใช้เวลาน้อย
3. วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบได้จากค่าความตรงของเนื้ อหา ความยากง่ายและ
อานาจจาแนก
4. ปรับปรุ งหรื อแก้ไขคาถามและตัวเลือกเพื่อนาไปใช้ในโอกาสต่อไปได้
5. วัดได้ทุกสาระการเรี ยนรู้
ข้อจากัด
1. สร้างคาถามที่ชดั เจนเป็ นปรนัย ตรงประเด็นหรื อมีประเด็นเดียวได้ยาก
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2. สร้างคาถามที่วดั ความคิดระดับสู งและทักษะกระบวนการได้ยาก ส่ วนใหญ่วดั ผล
การเรี ยนรู ้ในระดับความรู ้ความจาและความเข้าใจและวัดได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
สรุ ปได้วา่ ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นแบบทดสอบที่วดั
ความรู้ของผูเ้ รี ย นที่ ไ ด้เ รี ย นไปแล้ว โดยวัด พฤติ ก รรมด้า นความรู ้ ความจา วัด ด้า นความเข้าใจ
วัดด้านการนาไปใช้ วัดด้านการวิเคราะห์ วัดด้านความสนใจ
5. ขั้นตอนการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
มีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ดังนี้
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2544 : 99 -101) ได้ก ล่ า วถึ ง ขั้น ตอนในการสร้ า งแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. วิเคราะห์หลักสู ตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร การสร้างแบบทดสอบควรเริ่ มต้น
ด้วยการวิเคราะห์หลักสู ตร และสร้ างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหาสาระและพฤติกรรม
ที่ตอ้ งการจะวัด ซึ่ งจะระบุจานวนข้อสอบและพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะวัดอย่างชัดเจน
2. กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ จุดประสงค์การเรี ยนรู้เป็ นพฤติกรรมที่เป็ นผลการเรี ยนรู้
ที่ ผูส้ อนมุ่ ง หวัง จะให้เ กิ ด กับ นัก เรี ย น ซึ่ ง ผูส้ อนจะต้องก าหนดไว้ล่ ว งหน้า ส าหรั บ เป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรี ยนรู ้และสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. กาหนดชนิ ดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้ าง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสู ตร
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ผูอ้ อกข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสิ นใจเลือกชนิดของข้อสอบที่จะใช้วดั โดย
ต้อ งเลื อ กให้ ส อดคล้ อ งกับ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู ้ เหมาะสมกับ วัย ผู ้เ รี ย นและศึ ก ษาวิ ธี เ ขี ย น
ข้อทดสอบชนิดนั้น ๆ ให้เข้าใจในหลักการและวิธีการเขียนข้อสอบ
4. เขียนข้อสอบ ผูเ้ ขียนข้อสอบลงมื อเขี ยนข้อสอบตามรายละเอี ยดที่ กาหนดไว้ในตาราง
วิเคราะห์หลักสู ตร และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนข้อสอบที่ได้
ศึกษามาแล้ว
5. ตรวจทานข้อสอบ เพื่อให้ขอ้ สอบที่เขียนไว้มีความถูกต้องตามหลักวิชามีความสมบูรณ์
ครบถ้วนตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสู ตร ผูอ้ อกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวน
ตรวจทานข้อสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจัดพิมพ์และนาไปใช้
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับ ทดลอง เมื่อตรวจทานข้อสอบเรี ย บร้ อยแล้ว ให้จดั พิมพ์
ข้อสอบทั้งหมด จัดทาเป็ นแบบทดสอบฉบับทดลอง โดยมีคาชี้ แจงหรื อคาอธิ บายวิธีตอบแบบทดสอบ
และจัดวางรู ปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม
7. ทดลองและวิเคราะห์ขอ้ สอบ การทดลองและวิเคราะห์ขอ้ สอบเป็ นวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบก่อนนาไปใช้จริ ง โดยนาแบบทดสอบไปทดลองใช้กบั กลุ่ม ที่มีล กั ษณะคล้ายคลึ ง
กับกลุ่ มที่ ตอ้ งการสอบจริ ง แล้วนาผลมาวิเคราะห์และปรับปรุ งข้อสอบให้มีคุณภาพ
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8. จัดทาแบบทดสอบฉบับจริ ง จากผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบหากพบว่าข้อสอบข้อใดไม่มี
คุ ณสมบัติห รื อ มีคุ ณภาพไม่ดีอ าจต้อ งตัดทิ ้ง หรื อ อาจปรับ ปรุ ง ข้อ สอบให้มีคุ ณ ภาพดี ข้ ึ น แล้วจึง
จัดพิมพ์เป็ นแบบทดสอบฉบับจริ งที่จะนาไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายต่อไป
ขั้น ตอนในการสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ มี ล าดับ ขั้น ตอนที่ ส าคัญ ดัง ต่ อ ไปนี้
(สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2546 : 31-37)
1. ศึ ก ษาจุ ดมุ่ ง หมายของการวัดผลประเมิ นผล สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ย นรู้
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังและมโนทัศน์ของแต่ละเรื่ อง
2. กาหนดสาระการเรี ยนรู ้และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่ตอ้ งการวัด
3. เลื อกประเภทแบบทดสอบอย่า งหลากหลาย เพื่อให้ผูเ้ รี ย นได้มีโอกาสแสดงความรู้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
4. กาหนดจานวนข้อสอบ การกระจายของเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการทดสอบ และเวลาที่ใช้
ทดสอบ
5. สร้ า งแบบทดสอบตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ ก าหนด โดยค านึ ง ถึ ง เทคนิ ค ของการสร้ า ง
แบบทดสอบและความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
6. ตรวจสอบความตรงและความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ สาหรับแบบทดสอบบางแบบ
อาจต้องตรวจสอบความเป็ นปรนัยด้วย
สรุ ปได้วา่ ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจะต้องมีการวิเคราะห์
หลักสู ตร กาหนดจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ศึ กษาวิธีการสร้ างข้อสอบแต่ละชนิ ดเขี ยนแบบทดสอบ
ให้สอดคล้องดังตารางวิเคราะห์หลักสู ตรและจุดประสงค์ แล้วนาข้อสอบไปทดลองใช้และวิเคราะห์
คุณภาพก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีส่วนสัมพันธ์กนั กับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักความต้องการ
ของมนุษย์ (human needs) และการจูงใจ (motivation) เป็ นอย่างมากซึ่ งมีผใู้ ห้แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไว้หลายท่าน ดังนี้
เผชิญ กิจระการ (2542 : 7) ได้กล่าวถึงแนวคิดของแฮทฟิ ลด์ และฮิวส์แทน ที่ได้ทาการพัฒนา
แนวของนักวิจยั ต่าง ๆ มาเป็ นเครื่ องมือเมื่อวัดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานพบว่า องค์ประกอบ
ที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ ซึ่ งเป็ นที่นิยมแพร่ หลายในปั จจุบนั ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
5 ประการ ดังนี้
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ตัวแปรที่ 1 องค์ประกอบเกี่ยวกับงานที่ทาในปั จจุบนั แบ่งเป็ น
1. ความตื่นเต้น / น่าเบื่อ
2. ความสนุกสนาน / ความไม่สนุกสนาน
3. ความโล่ง / ความสลัว
4. ความท้าทาย / ไม่ทา้ ทาย
5. ความพอใจ / ไม่พอใจ
ตัวแปรที่ 2 องค์ประกอบทางด้านค่าจ้าง ประกอบด้วย
1. ถือว่าเป็ นรางวัล / ไม่เป็ นรางวัล
2. มาก / น้อย
3. ยุติธรรม / ไม่ยุติธรรม
4. เป็ นทางบวก / เป็ นทางลบ
ตัวแปรที่ 3 องค์ประกอบทางด้านการเลื่ อนตาแน่ง
1. ยุติธรรม / ไม่ยุติธรรม
2. เชื่อถือได้ / เชื่ อถือไม่ได้
3. เป็ นเชิงบวก / เป็ นเชิงลบ
4. เป็ นเหตุผล / ไม่เป็ นเหตุผล
ตัวแปรที่ 4 องค์ประกอบทางด้าน / ผูบ้ งั คับบัญชา
1. อยูใ่ กล้ / อยูไ่ กล
2. ยุติธรรมแบบจริ งใจ / ยุติธรรมแบบไม่จริ งใจ
3. เป็ นมิตร / ค่อนข้างไม่เป็ นมิตร
4. เหมาะสมทางคุณสมบัติ / ไม่เหมาะสมทางคุณสมบัติ
ตัวแปรที่ 5 องค์ประกอบทางด้านเพื่อนร่ วมงาน
1. เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย / ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. จงรักภัคดีต่อที่ทางาน / ไม่จงรักภักดีต่อที่ทางานและเพื่อนร่ วมงาน
3. สนุกสนานร่ าเริ ง / ดูไม่มีชีวติ ชีวา
4. ดูน่าสนใจเอาจริ งเอาจัง / ดูเหนื่ อยหน่าย
คอร์ แ มน (Korman ; อ้า งถึ ง ในปรี ย าพร วงศ์อ นุ ต รโรจน์ , 2544 : 122) ได้จาแนก
ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. ทฤษฎีการสนองความต้องการ (need fulfillment theory) กลุ่มนี้ ถือว่าความพึงพอใจ
ในการปฏิ บตั ิงานเกิดจากความต้องการส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายส่ วนบุคคล
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2. ทฤษฎีการอ้างอิง (reference-group theory) กลุ่มนี้ ถือว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
มีค วามสั ม พันธ์ ในทางบวกกับ คุ ณลัก ษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ ม ซึ่ งสมาชิ ก กลุ่ ม
ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินผลงานของตน
เฮิร์ซเบิร์ก (อ้างถึงในนงลักษณ์ วานิช, 2545 : 30) ได้ทาการศึกษาค้น คว้าทฤษฏีที่เป็ น
มูลเหตุทาให้เกิ ดความพึงพอใจ เรี ยกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฏีน้ ี ได้กล่าวถึง
ปัจจัย ที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน 2 ปั จจัยคือ
1. ปั จจัยกระตุน้ (Motivation Factor) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับงาน ซึ่ งมีผลก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน
2. ปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในการทางาน และมีหน้าที่
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทางาน
ในการดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ทางานที่ได้รับมอบหมายหรื อต้องการปฏิ บตั ิให้บรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ ครู ผูส้ อน ซึ่ งในสภาพ
ปั จจุบนั เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกหรื อให้คาแนะนาปรึ ก ษาจึงต้องคานึ งถึ งความพึงพอใจ ใน
การเรี ย นรู้ การท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความพึง พอใจในการเรี ยนรู ้ หรื อการปฏิ บตั ิ งานมี แนวคิ ดพื้ นฐาน
ที่ต่างกัน 2 ลักษณะ คือ
1. ความพึงพอใจนาไปสู่ การปฏิ บตั ิงานการตอบสนองความต้องการผูป้ ฏิบตั ิงานจนเกิ ด
ความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานที่สูงกว่าผูไ้ ม่ได้รับการตอบสนอง
จากแนวคิดดังกล่าว ครู ผสู ้ อนที่ตอ้ งการให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
บรรลุผลสาเร็ จ จึงต้องคานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งสื่ อ - อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่
เอื้ ออานวยต่อ การเรี ย น เพื่อ ตอบสนองความพึง พอใจของผูเ้ รี ย นให้ผูเ้ รี ย นมี แ รงจูง ใจในการทา
กิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2. ผลของการปฏิ บตั ิ ง านนาไปสู่ ค วามพึง พอใจ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความพึง พอใจ
และผลการปฏิบ ตั ิก ารปฏิบ ตั ิง านจะถูก เชื ่ อ มโยงด้ว ยปั จ จัย อื ่ น ๆ ผลการปฏิ บ ัติ ที่ ดี จะน าไปสู่
ผลตอบแทนที่ เหมาะสมซึ่ งในที่ สุดจะนาไปสู่ ก ารตอบสนองความพึง พอใจ ผลการปฏิบตั ิงานเป็ น
ที่ยอมรับ และได้รับการตอบสนองในรู ปของรางวัลหรื อผลตอบแทน โดยการผ่านการรับรู ้เกี่ ยวกับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ ปริ มาณของผลตอบแทนที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับ นัน่ คือ
ความพึงพอใจ ในการปฏิบตั ิงานจะถูกกาหนด โดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นจริ ง
และการรับรู ้ เรื่ องเกี่ ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น
ไมเออร์ส (อ้างถึงในนงลักษณ์ วานิช, 2545 : 26 ) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการจูงใจ
ให้เกิดความพึงพอใจในงาน โดยเน้นเรื่ องการวางเป้ าหมายให้ได้ผล นัน่ คือ
1. งานจะต้องมีความสัมพันธ์กบั ความปรารถนาส่ วนตัว งานจึงจะมีความหมายสาหรับผูท้ า
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2. งานจะต้องมีการวางแผน และวัดความสาเร็ จได้ดว้ ยระบบการทางานควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ในการสร้างสิ่ งจูงใจภายใน เป้ าหมายของงานจะต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 ผูท้ างานมีส่วนร่ วมในการตั้งเป้ าหมาย
3.2 มีผลงานกลับมาให้ผรู้ ับทางานทราบโดยตรง
3.3 งานนั้นเป็ นงานที่พึงปรารถนา
3.4 งานนั้นมีลกั ษณะท้าทาย
3.5 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็ จได้
เฮิร์ซเบิ ร์ ก (อ้า งถึ ง ในนงลัก ษณ์ วานิ ช , 2545 : 28) ได้ทาการศึ ก ษาถึ ง องค์ป ระกอบ
ของความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการทางาน เขาได้ศึกษาถึงปั จจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางานว่ามีอยู่ 2 ปั จจัยคือ ปั จจัยกระตุน้ (Motivation Factors) ซึ่ งได้แก่ สิ่ งที่ช่วยให้เกิ ด
ความพึงพอใจและปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ซึ่ งได้แก่ สิ่ งช่วยป้ องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการทางานเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในการทางาน และมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในการทางานยิ่งขึ้นซึ่ งปั จจัยทั้งสองอย่างจะช่ วยสนับสนุ นให้คนทางานมีความพึงพอใจในการทางาน
ยิง่ ขึ้นซึ่ งเราเรี ยกปั จจัยทั้งสองนี้วา่ เป็ นทฤษฏีองค์ประกอบคู่ (Two Factors Theory)
ในการดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะกระตุน้ ให้ผทู ้ ี่เรี ยน
ทางานที่ได้รับมอบหมาย หรื อต้องการปฏิบตั ิให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ครู ผูส้ อน ซึ่ งในสภาพ
ปั จจุบนั เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกหรื อให้คาแนะนาปรึ กษาจึงต้องคานึ งถึ ง ความพึงพอใจใน
การเรี ย นรู ้ การทาให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความพึง พอใจคาบเรี ย นรู ้ หรื อการปฏิ บ ตั ิง าน จึง ควรปฏิ บ ตั ิตาม
แนวคิ ดดังกล่ า ว เช่ น ให้ผูเ้ รี ย นมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม กิ จกรรมมี ลกั ษณะท้าทายความสามารถ
มีผลลัพธ์ตอบกลับจากการทากิจกรรม และผูเ้ รี ยนสามารถทางานสาเร็ จได้ตอ้ งมีการควบคุม ที่ดี
สรุ ปได้ว่า จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว เมื่อนามาใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ผลตอบแทนภายในหรื อ รางวัล ภายใน เป็ นผลด้า นความรู ้ สึ ก ของผูเ้ รี ย นที่ เ กิ ด แก่ ต วั ผูเ้ รี ย นเอง
การรู ้สึกต่อความสาเร็ จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุง่ ยากต่าง ๆ และสามารถดาเนินงานภายใต้
ความยุ่ง ยากทั้ง หลายได้ส าเร็ จ ท าให้ เกิ ดความภู มิ ใ จ ความมัน่ ใจ ตลอดจนได้รั บ การยกย่อ ง
จากบุคคลอื่นส่ วนผลตอบแทนภายนอก การได้รับคายกย่องชมเชยจากครู ผสู ้ อน พ่อแม่ ผูป้ กครอง
หรื อแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2. ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงใจเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ งที่มีผลต่อความสาเร็ จของงานที่บรรลุ เป้ าหมาย
ที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันเป็ นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรื อความต้องการ
ของแต่ละบุคคลในแนวทางที่ประสงค์ มีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้
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สาโรจ ไสยสมบัติ (2534 : 15) กล่ าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ ง
ที่ช่วยให้งานประสบผลสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็ นงานเกี่ยวกับการให้บริ การดังนั้น ผูบ้ ริ หารและ
ปฏิบตั ิงานต้องดาเนินการให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจด้วย
มนตรี เฉี ยบแหลม (2536 : 7) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู ้สึกมีความสุ ขเมื่อเราได้รับผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Want) หรื อ
แรงจูงใจ (Motivation)
บุ ญมัน่ ธนาศุ ภรั ตน์ (2537 : 157-158) ได้ใ ห้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจว่าผล
ของเจตคติ ต่ า ง ๆ ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ องค์ ป ระกอบของงานและมี ส่ ว นสั ม พัน ธ์ ก ั บ ลั ก ษณะงาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่ งความพึงพอใจนั้น ได้แก่ การรู ้วา่ มีความสาเร็ จในงาน รู ้สึกว่าได้รับ
การยกย่องและรู ้ สึกว่ามี โอกาสก้าวหน้าในการปฏิ บตั ิ งาน ความพึงพอใจในงานเป็ นความรู ้ สึ กนิ ย ม
ชมชอบหรื อปฏิ กิ ริยาที่ แสดงออกในทางความพอใจของผูท้ างานที่ มีต่องานหรื อกิ จกรรมที่ เขาทาตาม
ความคิดในลักษณะนี้ความพึงพอใจเป็ นเจตคตินนั่ เอง แต่เป็ นเจตคติต่องานโดยเฉพาะ
วัลยา บุตรดี (2531 : 12) ได้กล่าวถึ งสิ่ งจูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องกระตุ น้ เพื่อให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. สิ่ งจูงใจที่เป็ นวัตถุ สิ่ งเหล่านี้ (Material Inducement) ได้แก่ เงินทอง สิ่ งของหรื อ
สภาวะทางกายที่มีให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและสิ่ งจูงใจที่ไม่ใช้วตั ถุ (Personal Nonmaterial Opportunities) เกียรติภูมิ
การใช้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่น
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirble Physical Condition) หมายถึ ง
การจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิ ดความสุ ขในการทางาน เช่ น สิ่ งอานวย
ความสะดวกในสานักงาน ความพร้อมของเครื่ องมือ
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benfactions) หมายถึง การสนองความต้องการ
ในด้านความภูมิใจที่ได้แสดงฝี มือ การแสดงความภักดีต่อองค์การของตน
4. ความดึงดูดในทางสังคม (Associationnal Attractivess) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ของ
บุคคลในหน่ วยงานการอยู่ร่วมกันความมัน่ คงของสังคม จะเป็ นหลักประกันในการทางาน
5. การปรับทัศนคติและสภาพของงานให้เหมาะสม (Opportunity of Enlarged
Participation) คื อ เปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรมี ส่ วนร่ วมในการท างาน จะท าให้ เขาเป็ นผูม้ ี ความส าคัญ
ในหน่วยงาน จะทาให้บุคคลมีกาลังใจในการทางานมากขึ้น
สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึ งความรู ้ สึกนึ กคิ ดหรื อเจตคติ ความชอบหรื อไม่ชอบ
ที่ มีต่อสิ่ งเร้ าในด้านต่ าง ๆ ของบุ ค คลนั้น ๆ ความรู ้ สึ กพึงพอใจเกิ ดขึ้ น เมื่ อบุ ค คลได้รับสิ่ งที่ ตน
ต้องการหรื อเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตนต้องการ
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3. การวัดความพึงพอใจ
มีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงการวัดความพึงพอใจ ดังนี้
ศจี อนันต์นพคุณ (2542 : 70 - 71) ได้กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจว่าสามารถใช้วิธีการ
สารวจเป็ นเครื่ องวัดก็ได้ ซึ่ งวิธีการสาคัญมีอยู่ 4 วิธี คือ
1. การสังเกตการณ์ (observation) โดยให้ผบู้ ริ หารสังเกตการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน จากการแสดงออก การฟั ง จากการพูด สั งเกตจากการกระท า แล้ว น าข้อ มู ล
ที่ได้จากการสังเกตมาวิเคราะห์
2. การสัมภาษณ์ (interviewing) เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจ โดยการสัมภาษณ์ จะต้อง
เผชิญหน้ากันเป็ นส่ วนตัวหรื อสนทนากันโดยตรงแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยวาจา
3. การออกแบบสอบถาม (questionnaires) เป็ นวิธี ที่ นิย มกันมาก โดยให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน
แสดงความคิดเห็น และความรู ้สึกลงในแบบสอบถาม การสร้างคาถามต้องพิจารณาอย่างดี เพื่อที่จะ
ตั้งคาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ได้ท้ งั หมด และลักษณะของคาถามจะต้องให้ได้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจสมบูรณ์ครบถ้วน
4. การเก็ บ บัน ทึ ก (recording keeping) เป็ นการเก็ บ ประวัติ เ กี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง าน
ของผูป้ ฏิ บตั ิงานแต่ละคนในเรื่ องเกี่ ยวกับผลงาน การร้ องทุกข์ การขาดงานการลางาน การฝ่ าฝื น
ระเบียบวินยั และอื่น ๆ
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543 : 66 - 122) ได้กล่าวว่า เครื่ องมือที่จะนามาเร้า
ความรู้สึกของบุคคลที่นิยมนามาใช้วดั ซึ่ งมีความเป็ นปรนัย สะดวกในการสร้าง และการนาไปใช้วดั
และได้รับการนิยมก็คือ แบบสอบถาม ซึ่ งสามารถสร้างได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. การสร้ า งแบบเทอร์ ส โตน (Thurstone’s method) เป็ นลัก ษณะที่ มี ข้อ ความให้ อ่ า น
แล้วผูต้ อบแสดงความคิดเห็นว่า มีความคิดเห็นเชิงบวกกลางหรื อมีความคิดเห็นเชิงลบโดยไม่มีตวั เลข
2. การสร้ า งแบบลิ เกิ ต (Likert’s method) มี ล กั ษณะเป็ นข้อ ความที ่แ สดงความรู ้สึ ก
ซึ่ งมีลกั ษณะทางบวก ทางลบหรื อผสมกันก็ได้ โดยกาหนดค่าเป็ นเชิ งปริ มาณในรู ปของตัวเลข
3. การสร้ า งแบบออสกู ด (Osgood’s method) มี ล ัก ษณะเป็ นข้อ ความ โดยพิ จ ารณา
ร่ วมกับคาตอบซึ่งเป็ นคาคุณศัพท์ แล้วผูต้ อบพิจารณาว่าความรู ้สึกของผูต้ อบโน้มเอียงไปทางใด
ภณิ ดา ชัยปั ญญา ประกาพันธ์ พลายจันทร์ , 2546 : 6 อ้างถึงในภณิ ดา ชัยปั ญญา, (2536 : 23)
ได้กล่าวไว้วา่ การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทาได้หลายวิธีดงั ต่อไปนี้
1. วิธีการใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้ อกแบบสอบถาม ถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็น
ซึ่ ง สามารถกระท าได้ใ นลัก ษณะก าหนดค าตอบให้เ ลื อกหรื อตอบค าถามอิ ส ระ ค าถามดัง กล่ า ว
อาจจะถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
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2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่ งต้องอาศัยเทคนิ คและวิธีการที่ดี
จึงจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
3. วิธีการสังเกตเป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจ โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้ าหมาย ไม่ ว่า จะแสดงออกจากการพูดจา กริ ย าท่ า ทาง วิธี น้ ี ต้องอาศัย การกระท าอย่า งจริ ง จัง
และสังเกต อย่างมีระเบียบแบบแผน ซึ่ งการวัดความพึงพอใจ สามารถใช้เครื่ องมือวัดได้หลายแบบ
เช่น วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม เป็ นต้น
สรุ ปว่า การวัดความพึงพอใจ สามารถที่จะวัดได้โดยการแสดงความคิดเห็ น ความรู ้ สึก
และเจตคติของบุคคลที่มีต่อตนเอง เพื่อนร่ วมงานและองค์การ ผ่านลงยังเครื่ องมือที่ใช้วดั
4. สร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
มีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน ดังนี้
บุญชม ศรี ส ะอาด ( 2542 : 99) ได้ก ล่ า วถึ ง การสร้ า งแบบสอบถามความพึง พอใจ
ของผูเ้ รี ยนลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
บุญชม ศรี สะอาด ( 2542 : 100) กาหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
กาญจนา วัฒายุ (2548 : 157-161) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ลัก ษณะ เป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) สอบถามความพึง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ให้คา่ คะแนนของระดับความพึงพอใจดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ให้ค่าคะแนน 5
ระดับความพึงพอใจมาก
ให้ค่าคะแนน 4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให้ค่าคะแนน 3
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ระดับความพึงพอใจน้อย
ให้ค่าคะแนน 2
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้ค่าคะแนน 1
กาญจนา วัฒายุ (2548 : 166) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูต้ อบใช้เกณฑ์ ดงั นี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
สรุ ปได้ว่า การสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่ องมือที่ เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้ค่าคะแนนของระดับความพึงพอใจ

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ได้ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการเรี ยน มีดงั นี้
งานวิจัยในประเทศ
บุปผาพร สุ วรรณไตรย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การใช้เอกสารประกอบ
การเรี ยนการสอน เรื่ อง การร้ อยมาลัยของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านเหล่าป่ าเป้ ด
สานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามุ ก ดาหาร พบว่ า (1) เอกสารประกอบการเรี ย นการสอน
เรื่ อง การร้ อยมาลัย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
ที่ สร้ างขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภาพตามเกณฑ์ม าตรฐาน เท่า กับ 82.10/85.74 ซึ่ ง สู ง กว่า เกณฑ์ม าตรฐาน
ที่ ต้ งั ไว้คือ 80/80 (2) ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า
ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นแตกต่ า งกัน อย่ า งมี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
โดยค่ า คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย น (3) ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย น
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การร้อยมาลัย โดยส่ วนรวมอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด
ณัชพล กาฬภัก ดี (2550 : บทคัด ย่อ ) รายงานการพัฒ นาและผลการใช้เ อกสาร
ประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคา (ง40201) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผลการวิจยั พบว่า เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคา สาหรับนัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิท ยา ที่ ผูศ้ ึ ก ษาพัฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เท่ากับ 85.16/82.07
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ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ 80/80 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ที่เรี ยนโดยใช้เ อกสารประกอบการเรี ย น วิช าการใช้โ ปรแกรมประมวลผลคา สาหรั บ นัก เรี ย น
ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นบ่อ กรุ วิท ยา มี ค วามแตกต่า งอย่า งมี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05
โดยหลังใช้เอกสารประกอบการเรี ยนสู งกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรี ยน และนักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ประสพโชค บัววังโป่ ง (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนงานช่าง
กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ระดับ ชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า
เอกสารประกอบการสอน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กับ 83.13/83.07 ซึ่ ง สู ง กว่า เกณฑ์ 80/80 นัก เรี ย น
มีคะแนนเฉลี่ยสู งขึ้นและเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สุ ภาพร สิ งห์ ท อง (2550 : บทคัด ย่ อ ) ศึ ก ษาการสร้ า งเอกสารประกอบการเรี ย นรู้
วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่ อ งไม้ด อกไม้ป ระดับ สาหรั บ นัก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของเอกสาร
ประกอบการเรี ยนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่ องไม้ดอกไม้ประดับสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่ผวู้ ิจยั สร้ า งขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเท่า กับ 82.33/87.65 ซึ่ ง สู ง กว่า เกณฑ์ที่ ต้ งั ไว้คื อ 80/80 แสดงว่า
เอกสาร ประกอบการเรี ยนมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถนาไปใช้ไ ด้ 2) ประสิ ทธิ ภาพของผลการสอน
จากการใช้ เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ วิ ช างานเกษตร (ง 40141) เรื่ องไม้ด อกไม้ ประดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีค่า 13.36 อยูใ่ นระดับดี 3) ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของเอกสารประกอบการเรี ย นรู้
วิชางานเกษตร 37 (ง 40141) เรื่ อง ไม้ดอกไม้ประดับ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีค่า
เท่ากับ 0.70 ซึ่ งแสดงว่า เอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ช่วยทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.00 4)
ความคิดเห็น ของ นักเรี ยน ที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยเอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ องไม้ดอกไม้ประดับ
ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ผูว้ ิจ ยั สร้ า งขึ้ น มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 4.37 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.62
หรื อค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.40 แสดงว่า นักเรี ยนเห็นด้วยกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยเอกสารประกอบการเรี ยนรู้เรื่ อง
ไม้ดอกไม้ประดับ
งานวิจัยต่ างประเทศ
ลอเรย์ (Lawrey. 2001 : 187 - A) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู ้ดา้ นประวัติ ศาสตร์ ของนักเรี ยน
ในระดับ 1 - 3 จานวน 87 คน ผลการวิ จ ัย พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การเรี ย นโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยน มีคะแนนการทดสอบหลังการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนมากกว่าคะแนนก่ อนเรี ยน
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ได้ค ะแนนเฉลี่ ย ถึ ง ร้ อ ยละ 89.50 นั้น คื อ เอกสารประกอบการเรี ย นนี้ จึ ง เป็ นเครื่ องช่ ว ยให้ เ กิ ด
การเรี ยนรู ้เพิม่ ขึ้น
จากการศึกษางานที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ย นข้า งต้น สรุ ป ได้วา่
เอกสารประกอบการเรี ย นเป็ นสื่ อ การเรี ย นที่ ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้ น
ดังนั้นผูร้ ายงานจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรี ยน วิชางานประดิษฐ์ ง30223
ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนักเรี ยนให้สูงขึ้น

