
บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การด า เนินงาน เพื ่อสร้างและรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา      

งานประดิษฐ์  ง30223  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 คร้ังน้ี  ผูร้ายงานได้ศึกษาคน้ควา้  แนวคิด  ทฤษฏี  
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั การด าเนินการสร้างและพฒันาเอกสารประกอบการเรียน  ที่เก่ียวขอ้ง                      
และน าเสนอตามล าดบั  ดงัน้ี 
 1.  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พุทธศกัราช  2544 
 1.1  ความส าคญั  ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะ 
 1.2  วสิัยทศัน์การเรียนรู้ 
 1.3  คุณภาพของผูเ้รียน 
 1.4  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 1.5  กระบวนการเรียนรู้ 
 1.6  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.7  แหล่งเรียนรู้ 
 2.  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2.1  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  2.2  วธีิสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  2.3  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารประกอบการเรียน 
         3.1  ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 

3.2  ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 
3.3  ขอ้ควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 
3.4  ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 
3.5  ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน 
3.6  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

    4.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.2  ความส าคญัของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.3  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



9 

 4.4  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.5  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
 5.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

5.2  ความหมายของความพึงพอใจ 
 5.3  การวดัความพึงพอใจ   
  5.4  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน 
 6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี พทุธศักราช  2544 
1.   ความส าคัญ  ธรรมชาติ  และลกัษณะเฉพาะ 

 กรมวิชาการ  (2545 : 3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นสาระ  
การเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบังาน  อาชีพและเทคโนโลยี  มีทกัษะ     
การท างาน  ทกัษะการจดัการ  สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาใชใ้นการท างาน
อยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสมคุม้ค่าและมีคุณธรรม  สร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะ  มีนิสัยรักการท างาน เห็นคุณค่า  และมีเจตคติท่ีดีต่องาน  ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเป็นพื้นฐาน  ไดแ้ก่ ความขยนั  ซ่ือสัตย ์ประหยดั  และอดทน  อนัจะน าไปสู่
การใหผู้เ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองไดต้ามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด ารงชีวิต
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขร่วมมือและแข่งขนัในระดบัสากลในบริบทของสังคมไทย 
 สรุปไดว้า่  ความมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบังานอาชีพและเทคโนโลย ี 
มีทกัษะ การท างาน  ทกัษะการจดัการ  สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ความส าคญั 
ธรรมชาติ  และลกัษณะเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
 2.  วสัิยทศัน์ 
 กรมวิชาการ  (2545 : 3)  วิสัยทศัน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
เป็นสาระท่ีเน้นกระบวนการท างานและการจดัการอย่างเป็นระบบ  พฒันาความคิดสร้างสรรค ์          
มีทกัษะการออกแบบงานและท างานอยา่งมีกลยุทธ์  โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลยี  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใชแ้ละประยุกตใ์ชใ้นการท างาน  รวมทั้งการสร้าง พฒันาผลิตภณัฑ์
หรือวิธีการใหม่ เน้นการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  และพลงังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ดงักล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงก าหนดวิสัยทศัน์  
การเรียนรู้ท่ียึดงานและการแกปั้ญหาเป็นส าคญั  บนพื้นฐานของการใชห้ลกัการและทฤษฎีเป็นหลกั
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ในการท างานและการแก้ปัญหา  งานที่น ามาฝึกฝนเพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ของกลุ่มนั้น เป็นงานเพื่อการ
ด ารงชีวิตในครอบครัวและสังคมและงานเพื่อการประกอบอาชีพ  ซ่ึงงานทั้ง  2  ประเภท  เม่ือผูเ้รียนไดรั้บ
การฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีผูเ้รียนจะได้รับ
การปลูกฝังและพฒันาให้มีคุณภาพและศีลธรรม  การเรียนรู้ จากการท างาน  และการแกปั้ญหา
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการ  ความรู้  
ทกัษะ  และความดีท่ีหลอมรวมกนัจนก่อเกิดเป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้      
ท่ีก าหนด 
 สรุปได้ว่า  วิสัยทศัน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระ      
ท่ีเน้นกระบวนการท างานและการจัดการอย่างเป็นระบบ  พฒันาความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะ        
การออกแบบงาน  เพื่อการด ารงชีวติในครอบครัวและสังคม 
 3. คุณภาพของผู้เรียน 
 กรมวชิาการ  (2545 : 4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี มุ่งพฒันาผูเ้รียน
แบบองคร์วมเพื่อใหเ้ป็นคนดี  มีความรู้  ความสามารถ  โดยมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ดงัน้ี 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด ารงชีวติและครอบครัว  การอาชีพ  การออกแบบและ
เทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ  และเทคโนโลยเีพื่อการท างานและอาชีพ 
  2. มีทกัษะในการท างาน  การประกอบอาชีพ  การจดัการ  การแสวงหาความรู้  เลือกใช้
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานสามารถท างานอย่างมีกลยุทธ์  สร้างและพฒันา
ผลิตภณัฑห์รือวธีิการใหม่  
  3. มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  อดทน  รักการท างาน  ประหยดั  อดออม  ตรงต่อเวลา 
เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละ  และมีวนิยัในการท างาน  เห็นคุณค่าความส าคญัของงานและอาชีพสุจริต  ตระหนกั
ถึงความส าคญัของสารสนเทศ  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  และพลงังาน 
 สรุปไดว้า่  ผูเ้รียนมีคุณภาพมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด ารงชีวติและครอบครัว การ
อาชีพ  การออกแบบและเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ  และเทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ  
และมีความรับผดิชอบ  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  อดทน  รักการท างาน  ประหยดั  อดออม  ตรงต่อเวลา เอ้ือเฟ้ือ  
เสียสละ  และมีวนิยัในการท างาน  เห็นคุณค่าความส าคญัของงานและอาชีพสุจริต  เม่ือจบชั้นช่วงชั้น
ท่ี  3  มธัยมศึกษาปีท่ี  1 - 3    
  กรมวชิาการ  (2545 : 5)  ทกัษะการท างานอาชีพสุจริต  มีทกัษะการจดัการ  ท างานอยา่ง
เป็นระบบและมีกลยุทธ์  ท างานร่วมกบัผูอื้่นได้  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต  เห็นแนวทาง             
ในการประกอบอาชีพ  เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้หมาะสมกบังานและอย่าง
ถูกตอ้ง  มีคุณธรรม  สามารถคิด  ออกแบบ  สร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ในการท างาน 
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ด้วยความรับผิดชอบ  ขยนั  ซ่ือสัตย์  ประหยดั  อดออม  มุ่งมัน่  อดทน  ใช้พลงังานทรัพยากรธรรมชาติ      
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิ 

สรุปไดว้า่  เม่ือจบแต่ละช่วงชั้น  ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถทกัษะการท างานอาชีพสุจริต  
มีทกัษะการจดัการ  ท างานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เห็นคุณค่าของงาน
อาชีพสุจริต  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เหมาะสม  

1. สาระของกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
 กรมวิชาการ  (2545 :24 - 25)  สาระของกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี ประกอบดว้ย 

 สาระท่ี  1  การด ารงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระท่ีเก่ียวกบัการท างานในชีวิตประจ าวนั
ทั้งในระดบัครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ท่ีวา่ดว้ยงานบา้น  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์ และ
งานธุรกิจ 

 งานบา้น  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการท างานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติในครอบครัว   ซ่ึงประกอบดว้ย 
บา้นและชีวิตความเป็นอยู่ในบา้น  ผา้และเคร่ืองแต่งกาย อาหารและโภชนาการ โดยเนน้การปลูกฝัง
ลกัษณะนิสัยการท างาน  ทกัษะกระบวนการท างาน การแกไ้ขปัญหาในการท างาน  มีความรับผิดชอบ 
สะอาด  มีระเบียบ  ประหยดั  อดออม  อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 งานเกษตร  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการท างานในชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงประกอบดว้ยการปลูกพืช
และเล้ียงสัตวต์ามกระบวนการผลิตและการจดัการผลผลิต  มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
ปลูกฝังความรับผดิชอบ  ขยนั  อดทน  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 งานช่าง  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการท างานตามกระบวนการของงานช่าง  ซ่ึงประกอบดว้ยการ
บ ารุงรักษา  การติดตั้ง  ประกอบ  การซ่อมและการผลิต  เพื่อใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 งานประดิษฐ์  เป็นงานที่เก่ียวกบัการท างานด้านการประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเน้น
ความคิดสร้างสรรค์  โดยเน้นความประณีตสวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐ์และเทคโนโลย ี 
และเนน้การอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และสากล 

 งานธุรกิจ  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการด้านเศรษฐกิจของครอบครัว  การเป็นผูบ้ริโภค   
ท่ีฉลาด 

 สาระท่ี  2  การอาชีพ  เป็นสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ  คุณค่าประโยชน์ของการประกอบ
อาชีพสุจริต  ตลอดจนการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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 สาระท่ี  3  การออกแบบและเทคโนโลยี  เป็นสาระท่ีเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถ  
ของมนุษยใ์นการแกไ้ขปัญหา  และสนองความตอ้งการของมนุษยอ์ย่างสร้างสรรค์  โดยน าความรู้    
มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลย ี สร้างและใชส่ิ้งของ เคร่ืองใชว้ธีิการและเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวติ 

 สาระท่ี  4  เทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นสาระท่ีเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดต่อส่ือสาร  การคน้หาความรู้  การสืบคน้การใช้ขอ้มูลและสารสนเทศ  การแกไ้ขปัญหาหรือ
สร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สาระท่ี  5  เทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ  เป็นสาระที่เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยี
และเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการท างานท่ีเก่ียวกบัการด ารงชีวติและครอบครัว  และการอาชีพ 

มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประกอบดว้ย  5  สาระ  แต่ละสาระ     

มีมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ดงัน้ี 
สาระที ่ 1  การด ารงชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน  ง  1.1 เขา้ใจ  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะ  มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้

พลงังานทรัพยากร  และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  เพื่อการด ารงชีวติ      
และครอบครัวท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบา้น  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ ์     
และงานธุรกิจ 

มาตรฐาน  ง  1.2 มีทกัษะ  กระบวนการท างาน  และการจดัการ  การท างานเป็นกลุ่ม           
การแสวงหาความรู้  สามารถแกไ้ขปัญหาในการท างาน  รักการท างาน      
และมีเจตคติท่ีดีต่องาน 

สาระที ่ 2  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง  2.1 เขา้ใจ มีทกัษะ  มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต  มีคุณธรรม  มีเจตคติ      

ต่องานอาชีพ  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
สาระที ่ 3  การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง  3.1 เขา้ใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี  ใช้ความรู้  ภูมิปัญญา 

จินตนาการ  และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ  สร้างส่ิงของ 
เคร่ืองใช ้ วธีิการเชิงกลยทุธ์  ตามกระบวนการเทคโนโลย ี สามารถตดัสินใจ 
เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  โลกของ
งานและอาชีพ 
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สาระที ่ 4  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาตรฐาน ง  4.1 เขา้ใจ  เห็นคุณค่า  และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้

ขอ้มูลการเรียนรู้  การส่ือสาร  การแกไ้ขปัญหา  การท างานและอาชีพ       
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

สาระที ่ 5 เทคโนโลยีเพือ่การท างานและอาชีพ 
มาตรฐาน ง 5.1 ใชเ้ทคโนโลยใีนการท างาน  การผลิต  การออกแบบ  การแกปั้ญหา การสร้างงาน 

การสร้างอาชีพสุจริตอยา่งมีความเขา้ใจ มีการวางแผนเชิงกลยทุธ์  และความคิด
สร้างสรรค ์

               สรุปได้ว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มาตรฐานการเรียนรู้และ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นมี  5  สาระ  คือ  สาระที่  1  การด ารงชีวิตและครอบครัว   สาระท่ี  2          
การอาชีพ   สาระท่ี  3  การออกแบบและเทคโนโลยี  สาระท่ี  4  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาระท่ี  5 
เทคโนโลยเีพื่อการท างานและอาชีพ 
 5.  กระบวนการเรียนรู้ 
 กรมวิชาการ  (2545 :127 - 130)  การจดักระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้     
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี มีดงัน้ี 
 1.  กลวธีิการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลวิธีการจดัการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามมาตรฐาน     
การเรียนรู้  ส าหรับกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ี แนวความคิดหลกั  (Main  Concept)  ของกลวิธี
การจดัการเรียนรู้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.  จดัการเรียนรู้ให้ครบองคร์วมของการพฒันาตามศกัยภาพผูเ้รียน   คือ  ผูเ้รียนตอ้ง      
มีทั้งความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 
 2.  การจดัการเรียนรู้ตอ้งก าหนดเป็นงาน  (TASK) โดยแต่ละงานตอ้งฝึกฝนผูเ้รียนตาม
โครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยทีั้ง  7  หวัขอ้  คือ  

  2.1  ความหมายของงาน 
    2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของงาน 
    2.3   มีทฤษฎีสนบัสนุนหลกัการของงาน 
    2.4   วธีิการและขั้นตอนของการท างาน 
    2.5   กระบวนกานท างาน  การจดัการเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทาง

ในการประกอบอาชีพ 
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    2.6   การน าเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการท างาน  การสร้างและ
การพฒันาผลิภณัฑห์รือวธีิการใหม่ๆ 

    2.7   คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมในการท างาน  และประกอบอาชีพ 
 ผูส้อนสามารถสอนแต่ละงานครบหรือไม่ครบทั้ง  7 หวัขอ้ก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานแต่
ทั้งน้ีจะตอ้งสอนครบทั้งมาตรฐานดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ/กระบวนการ  และดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม 
 3. การจัดการเรียนรู้  ผูส้อนสามารถน าความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรม
จริยธรรม  และค่านิยมจากสาระภายในกลุ่มมาบูรณาการกันได้  หรือน าสาระจากกลุ่มวิชาอ่ืน             
มาบูรณาการกบัสาระของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได ้ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังาน 
ตามกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  เช่น  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  กระบวนการตดัสินใจ 
กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ฯลฯ  จนเกิดทกัษะ      
ในการท างาน  และไดช้ิ้นงาน  รวมทั้งสร้าง  พฒันางานและวธีิการใหม่ 
 4. จดัการเรียนรู้ได้ทั้ งภายในชั้นเรียน  นอกชั้นเรียน  โดยจดัในสถานปฏิบัติงาน     
แหล่งวิทยาการ  สถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ  ฯลฯ  ทั้ งน้ีให้ข้ึนอยู่กับสภาพ        
ความพร้อมของสถานศึกษา  ผูเ้รียน  และดุลพินิจของผูส้อน  โดยค านึงถึงสภาพการเปล่ียนแปลง     
ทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลย ี
 5.  จัดการเ รียนรู้โดยกระตุ้นให้ผู ้เ รียนก าหนดงานท่ีมีความหมายกับผู ้เ รียน                
ซ่ึงจะท าให้ผู ้เ รียนเห็นประโยชน์   ความส าคัญ  เห็นคุณค่า  ย่อมท าให้เกิดความภาคภูมิใจ                  
ในการปฏิบติังาน 
 6.  จดัการเรียนรู้โดยผูส้อนต้องค านึงถึงความต้องการ  ความสนใจ  ความพร้อม        
ทางร่างกาย  อุปนิสัย  สติปัญญา  และประสบการณ์ของผูเ้รียน    
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 2.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

 เพื่อให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยจึีงเสนอแนะรูปแบบการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 1.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
 2.  การเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้ 

 3.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
4.  การเรียนรู้จากการท างานกลุ่ม 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว  ผูส้อนจะเร่ิมตน้จากรูปแบบใดก่อนหลงัก็ได ้ และอาจจดัการเรียนรู้
ใหค้รบทั้ง  4  รูปแบบหรือไม่ครบทั้ง  4  รูปแบบก็ได ้ รายละเอียดของแต่ละรูปแบบมี  ดงัน้ี 
 1.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ลงมือท างานจริง ๆ    
มีขั้นตอนอยา่งนอ้ย  4  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นศึกษาและวเิคราะห์ 

 ขั้นวางแผน 
 ขั้นปฏิบติั 
   ผูส้อนใหค้ าแนะน า 
   ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั 
   ผูเ้รียนฝึกฝน 
 ขั้นประเมิน/ปรับปรุง 
 
 

1 2 

4 3 

1 

3 2 
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 2.  การเรียนรู้จากการศึกษาคน้ควา้ เป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
ในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  จนสามารถสนองแรงจูงใจ  ใฝ่รู้ของตนเอง  ทั้งน้ีผูส้อนควรให้
ผูเ้รียนเรียบเรียงกระบวนการแสวงหาความรู้เสนอต่อครูผูส้อนและหรือกลุ่มผูเ้รียน 
 3.  การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี  

     3.1   ครูผูส้อนสร้างกิจกรรมโดยท่ีกิจกรรมนั้นอาจเช่ือมโยงสถานการณ์ของผูเ้รียน 
หรือเป็นกิจกรรมใหม่  หรือเป็นประสบการณ์ในชีวติประจ าวนัก็ได ้

     3.2   ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจากขอ้  3.1  โดยการอภิปรายการศึกษากรณีตวัอยา่ง
หรือการปฏิบติักิจกรรมนั้น ๆ  ฯลฯ 

     3.3   ผูเ้รียนวเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติักิจกรรมวา่เกิดข้ึนจากสาเหตุอะไร 
     3.4   สรุปผลท่ีไดจ้ากขอ้  3.3  เพื่อน าไปสู่หลกัการ  แนวคิดของส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
     3.5   น าหลักการ  แนวคิดจากข้อ 3.4 ไปใช้กับกิจกรรมใหม่  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  

หรือสถานการณ์ใหม่ต่อไป 
 อน่ึง  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าสมบูรณ์  ผูส้อนควรด าเนินการจดัการเรียน      
การสอนใหค้รบทั้ง  5  ขั้นตอน  
 4.  การเรียนรู้จากการท างานกลุ่ม  เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
กระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฯลฯ  ในการจดัการเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 สรุปไดว้า่  การจดักระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวใจส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  ผูเ้รียนตอ้งมีทั้งความรู้  ทกัษะ
กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  สามารถน าสาระจากกลุ่มวชิาอ่ืนมาบูรณาการกบัสาระ
ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได ้ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังาน  ตามกระบวนการเรียนรู้ต่าง  
 6.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 กรมวิชาการ  (2545 : 127 - 130)  เพื่อท่ีจะทราบวา่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท า
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด  จ าเป็นตอ้งมีการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ในอดีตท่ีผา่นมา  การวดัและการประเมินผลส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการใช้ขอ้สอบซ่ึงไม่สนอง
เจตนารมณ์การเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนคิด  ลงมือปฏิบติัดว้ยกระบวนการหลากหลาย  เพื่อสร้าง
องคค์วามรู้  ดงันั้น  ผูส้อนตอ้งตระหนกัวา่การเรียนการสอนและการวดัประเมินผลเป็นกระบวนการ
เดียวกนัและจะตอ้งวางแผนไปพร้อม ๆ  กนั 
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แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้จะบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนการสอน     
ท่ีวางไวไ้ด ้ ควรมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 1.  ตอ้งวดัและประเมินผลทั้งความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ทกัษะและกระบวนการ 
เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม  รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 2.  วธีิการวดัและประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
 3.  ตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลตามความเป็นจริง  และตอ้งประเมินผล
ภายใตข้อ้มูลท่ีมีอยู ่
         4.  ผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งน าไปสู่การแปลผล  และขอ้สรุป   
ท่ีสมเหตุสมผล 
 5.  การวดัและการประเมินผลตอ้งมีความเท่ียงตรงและเป็นธรรม  ทั้งในดา้นของวิธีการวดั
โอกาสของการประเมิน 
วตัถุประสงค์ของการวดัและประเมินผล 
 1.  เพื่อวินิจฉัยความรู้  ความสามารถ  ทักษะและกระบวนการ  เจตคติ  คุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมของผูเ้รียน  และเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้พฒันาความรู้  ความสามารถ  และทกัษะ
ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 2.   เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนกลบัให้แก่ตวัผูเ้รียนเองวา่บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เพียงใด 
 3.  เพื่อใช้ข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้   และเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการ             
ของการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน  
วิธีการวดัและประเมินผลท่ีสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผูเ้รียนและครอบคลุม
กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทั้ง  3  ดา้นตามท่ีกล่าวมาแลว้จึงตอ้งวดัและประเมินผลจากสภาพจริง  
(Authentic Assessment) 
การวดัและประเมินผลจากสภาพจริง 
 กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีหลากหลาย   เช่น  กิจกรรมในชั้นเรียน   กิจกรรมการ
ปฏิบติั  กิจกรรมส ารวจภาคสนาม  กิจกรรมการส ารวจตรวจสอบ  กิจกรรมศึกษาคน้ควา้  กิจกรรม
ศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงาน  ฯลฯ  อยา่งไรก็ตาม  ในการท ากิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งค านึงวา่  ผูเ้รียน
แต่ละคนมีศกัยภาพแตกต่างกนั  ผูเ้รียนแต่ละคนจึงอาจท าช้ินงานเดียวกนัไดเ้สร็จในเวลาท่ีแตกต่างกนั 
และผลงานท่ีไดก้็อาจแตกต่างกนัดว้ย  เม่ือผูเ้รียนท ากิจกรรมเหล่าน้ีแลว้ก็จะตอ้งเก็บรวบรวมผลงาน 
เช่น  รายงาน  ช้ินงาน  บนัทึก  รวมถึงทกัษะปฏิบติัต่าง ๆ  เจตคติ  ความรัก  ความซาบซ้ึง  กิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนได้ท าและผลงานเหล่าน้ีต้องใช้วิธีประเมินท่ีมีความเหมาะสมและแตกต่างกนั  เพื่อช่วยให้
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สามารถประเมินความรู้  ความสามารถ  และความรู้สึกนึกคิดท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนได้  การวดัและ
ประเมินผลจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีการประเมินหลาย ๆ  ด้าน  หลากหลายวิธี       
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง  และตอ้งประเมินอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีมาก
พอท่ีจะสะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนได ้ 
ลกัษณะส าคัญของการวดัและประเมินผลจากสภาพจริง  มีดงัน้ี 
 1.  การวดัและประเมินผลจากสภาพจริง  มีลกัษณะท่ีส าคญั  คือ  ใช้วิธีการประเมิน
กระบวนการคิดท่ีซับซ้อน  ความสามารถในการปฏิบติังาน  ศกัยภาพของผูเ้รียนในด้านของผูผ้ลิต 
และกระบวนการท่ีไดผ้ลผลิตมากกวา่ท่ีจะประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถจดจ าความรู้อะไรไดบ้า้ง 
 2.  เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน  เพื่อวินิจฉัยผูเ้รียนในส่วนท่ีควรส่งเสริม
และส่วนท่ีจะแกไ้ขปรับปรุง  เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพตามความสามารถ  ความสนใจ 
และความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
 3.  เป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเอง
และของเพื่อนร่วมหอ้ง  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัตวัเอง  เช่ือมัน่ในตนเอง  สามารถพฒันาตนเองได ้
 4.  ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน          
และการวางแผนการสอนของผูส้อนวา่สามารถตอบสนองความสามารถ  ความสนใจ  และความตอ้งการ
ของผูเ้รียนแต่ละบุคคลไดห้รือไม่ 
  4.1 ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได ้
  4.2  ประเมินดา้นต่าง ๆ  ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง 
วธีิการและแหล่งข้อมูลทีใ่ช้ 
 เพื่อให้การว ัดและประเมินผล  ได้สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู ้เ รียน                  
ผลการประเมินอาจจะไดม้าจากแหล่งขอ้มูลและวธีิการต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1.  สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
2.  ช้ินงาน  รายงาน  ผลงาน  และกระบวนการ 
3.  การสัมภาษณ์ 
4.  บนัทึกของผูเ้รียน 
5.  การประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและครู 
6.  การวดัและประเมินผลภาคปฏิบติั  (Practical Assessment) 
7.  การวดัและประเมินผลดา้นความสามารถ  (Performance Assessment) 
8.  แฟ้มผลงาน  (Portfolio) 
  9.  การประเมินตนเอง 
10.  การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน 
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11.  การประเมินกลุ่ม 
12.  การประเมินโดยใชแ้บบทดสอบทั้งแบบอตันยั  และแบบปรนยั 

รายละเอยีดของวธีิการวดัและประเมินผลที่ส าคัญ 
 1.  การสังเกต  (Observe)  การสังเกตท าใหส้ามารถเรียนรู้เร่ืองราวของผูเ้รียนแต่ละคนได ้  
แต่การสังเกตท่ีไม่ได้มีการเตรียมการในรายละเอียดต่าง ๆ  หรือใช้วิธีการท่ีไม่ดีก็จะท าให้ขาด       
ความเช่ือมัน่ได ้ การใช้วิธีการสังเกตโดยตรง  ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีดี  และในการสังเกตจะตอ้งเลือกว่า   
จะสังเกตตามกรอบท่ีก าหนดไว ้ หรือไม่ตอ้งมีกรอบ  การสังเกตตามกรอบ  จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ต่อไปน้ี 
  1.  ตอ้งก าหนดจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
  2.   เคร่ืองมือท่ีใช้บันทึกข้อมูลการสัง เกต  อาจใช้ตั้ งแต่การบันทึกพฤติกรรม               
(Anecdotal Notebook)  จนกระทัง่มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 
  3.  รายการสังเกตอาจจะแจง้ให้ผู เ้ รียนทราบหรือไม่ก็ได ้  แต่ผูส้ ังเกตตอ้งมี     
การวางแผนเป็นอยา่งดี 
  4.   ตอ้งเจาะผูเ้รียนท่ีคิดไวแ้ลว้วา่จะสังเกตใคร 
การสังเกตไม่มีกรอบ ควรจะมีลกัษณะ  ดังนี ้
  1.   ไม่ตอ้งระบุจุดประสงคข์องการสังเกต 
  2.   เพียงแต่ใชเ้คร่ืองมือเพื่อบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ  ในกระดาษเปล่า 
  3.   อาจจะสังเกตผูเ้รียนคนใดก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ในขณะสังเกต
อาจจะตั้งใจ  หรือไม่ตั้งใจก็ได ้
 2.  การสัมภาษณ์  (Interview)  การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ดีที่สุด  ท าให้รู้ว่าเหตุการณ์          
ท่ีเกิดข้ึนในตอนท่ีท่านไม่  ไดส้ังเกตดว้ยตวัเองนั้นเหตุการณ์เป็นอยา่งไร  การสัมภาษณ์สามารถใชไ้ด้
อย่างกว้างขวาง  เช่น  อาจสัมภาษณ์ความคิดของผู ้เ รียนเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง                 
ท่ีอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนั 
 3.   การวดัและประเมินผลดา้นความสามารถ  (Performance Assessment)  ความสามารถ
ของผูเ้รียนประเมินไดจ้ากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่าง ๆ  เป็นสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้ 
ซ่ึงเป็นของจริงหรือใกลเ้คียงกบัสภาพจริง  และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้กปั้ญหา  หรือปฏิบติังานไดจ้ริง  
โดยประเมินจากกระบวนการท างานกระบวนการคิด  โดยเฉพาะความคิด  ขั้นสูงและผลงานท่ีได ้
 ลกัษณะส าคญัของการประเมินความสามารถ  คือ  ก าหนดวตัถุประสงคข์องงาน  วิธีการ
ท างาน  ผลส าเร็จของงาน  มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบติังาน  และมีการใหค้ะแนนท่ีชดัเจน  
การประเมินความสามารถท่ีแสดงออกของผู ้เรียนท าได้หลายแนวทางต่าง ๆ  กัน  ข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม  สภาวการณ์  และความสนใจของผูเ้รียน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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  3.1 มอบหมายงานใหท้ างานท่ีมอบใหท้ าตอ้งมีความหมาย  มีความส าคญั  ความสัมพนัธ์
กบัหลกัสูตร  เน้ือหาวิชา  และชีวิตจริงของผูเ้รียน  ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้หลายดา้นในการปฏิบติังานท่ี
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการท างาน  และการใชค้วามคิดอยา่งลึกซ้ึง 
  3.2 การก าหนดช้ินงาน  หรืออุปกรณ์  หรือส่ิงประดิษฐ์ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์องคป์ระกอบ
และกระบวนการท างาน  และเสนอแนวทางเพื่อพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน  
  3.3 ก าหนดตัวอย่างช้ินงานให้  แล้วให้ผูเ้รียนศึกษางานนั้น  และสร้างช้ินงานท่ีมี
ลกัษณะของการท างานไดเ้หมือนหรือดีกวา่เดิม  เช่น  การประดิษฐ์เคร่ืองร่อน  การท าสไลด์ถาวร  ศึกษา
เน้ือพืช  การท ากระดาษจากพืชในทอ้งถ่ิน  ฯลฯ  
  3.4 สร้างสถานการณ์จ าลองท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงของผูเ้รียน  โดยก าหนดสถานการณ์  
แลว้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา 
     4.  การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio)  การประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสม
งานเป็นการเก็บรวบรวมและสร้างเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัผลงานของผูเ้รียนท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จ
เชิงสมรรถนะเฉพาะดา้นท่ีไดมี้การคดัสรรมาแลว้  แฟ้มสะสมผลงานจะแสดงให้เห็นความสามารถ 
จุดเด่น  จุดดอ้ย  ความส าเร็จ  และพ ัฒนาการของผู ้เ รียน  เ ป็น ส่ิงที่บ่งบอกให้ทราบว่าผูเ้รียน     
อยูต่รงไหน  ขั้นไหนและก าลงัเดินทางไปทางไหน  เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกดว้ยตนเอง  
รู้จกัและเขา้ใจหลกัเกณฑข์องผลงานท่ีดีเป็นอยา่งไร 

ลกัษณะงานทีใ่ห้ผู้เรียนท า 
 1.   ผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะเลือกท าผลิตผลตามความถนดัและความสามารถ 
 2.   ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามสามารถหลากหลาย 
 3.   ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดสร้างสรรคแ์ละท างานดว้ยตนเอง 
 4.   ผูเ้รียนมีความยืดหยุน่ในการใชเ้วลาเพื่อปรับปรุงผลิตผล 
 5.   ส่งเสริมการพฒันาทกัษะการท างาน  และเปิดโอกาสใหพ้ฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม 

 หลกัการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
 1.  เป็นการรวบรวมส่ิงท่ีก าลงัด าเนินงานอยู ่ โดยเก็บรวบรวมเป็นระยะ 
 2. เป็นการรวบรวมผลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นพฒันาการระดบัต่าง  ๆ ในเชิงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ 
   2.1   เป็นแนวทางและเป็นส่ิงท่ีควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้ 
   2.2   เป็นการรวบรวมผลงานท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละคน 
   2.3   มุ่งเนน้ในส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ 
   2.4   ผู ้สอนและผู ้เ รียนมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ  แสดงความคิดเห็น       
และประเมินผลร่วมกนั 
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   2.5 เป็นการรวบรวมเอกสารอย่างหลากหลาย  ทั้ งท่ีเป็นตัวอย่างให้เห็น 
กระบวนการ  และตวัอยา่งท่ีเป็นผลผลิต 
 5.  การประเมินกลุ่ม  (Group Assessment)  ความสามารถท่ีจะท างานในฐานะสมาชิก   
ผูมี้ประสิทธิภาพของกลุ่มถือเป็นทกัษะท่ีส าคญั  การจกัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ทุกกลุ่ม
วิชาจะต้องเน้นย  ้าการท างานเป็นกลุ่มมีการจดัความพร้อมอย่างมีคุณภาพ  และมีการประเมินผล         
ท่ีละเอียดรอบคอบ  การท างานกลุ่มของผูเ้รียนจะมีคุณภาพสูงสุด  รวมทั้ งให้ความสนุกสนาน  
เพลิดเพลินเม่ือมีการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
  1.  จดับรรยากาศให้เหมาะสม  ช่วยให้ผูเ้รียนรับทราบและเขา้ใจวา่  การท างานกลุ่ม
จะใหผ้ลดีแก่ผูเ้รียนอยา่งไร  ผลงานกลุ่มจะประเมินดว้ยวธีิใด 
  2.  แจง้ให้ผูเ้รียนทราบว่า  งานของกลุ่มจะประเมินผลเม่ือใด  การแจง้ล่วงหน้าน้ี    
จะท าใหผู้เ้รียนไม่ไดรั้บความกดดนั  และตอ้งคอยวติกกงัวลวา่เม่ือใดผูส้อนจึงจะมาสอนและสั่งงาน 
  3.  ประเมินผล 
        3.1  คะแนนท่ีก าหนดให้ไม่ควรมากเกินไป  เพราะหลักการต้องการจะ
พฒันาการท างานร่วมกนั 
                            3.2   แจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้ผูเ้รียนทราบ  และบอกเกณฑ์บางส่วนให ้        
พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนเพิ่มเติมเกณฑข์องตนเองได ้ จึงค่อยตดัสินใจวา่แต่ละเกณฑจ์ะใหค้ะแนนอยา่งไร 
             3.3   จดัเวลาให้ผูเ้รียนไดมี้การส ารวจวา่คุม้ค่าแก่การเรียนรู้หรือไม่  เป็นการให้
ผูเ้รียนไดว้เิคราะห์ผลส าเร็จของตนเอง  มีเวลาแยกแยะวา่มีจุดใดท่ีน่าจะท าไดดี้ยิง่ข้ึนอีก 
        3.4   ผูส้อนตอ้งมัน่ใจและกระจ่างชดัเจนว่า  ส่ิงท่ีประเมินผล  คือ  ผลผลิตจาก
งานของกลุ่มหรือประเมินผลกระบวนการท างาน  กระบวนการและผลผลิตเป็นคนละเร่ืองกัน                 
และจ าเป็นต้องมีแนวทางการประเมินท่ีแตกต่างกันในการท ากิจกรรมกลุ่ม  บางกิจกรรมใช้การ
ประเมินผลผลิตแต่บางกิจกรรมอาจใชเ้พื่อการประเมินผลกระบวนการปฏิบติัเท่านั้น 
        3.5  ตอ้งระวงัอนัตรายจากการประเมินงานกลุ่มเป็นรายบุคคล  เพราะจะน าไปสู่ 
ความรู้สึกเจ็บช ้ าน ้ าใจ  และการโต้แย ้งอย่างรุนแรงได้  ต้องมีการแจ้งเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า              
มีการอภิปราย  มีขอ้ตกลง  ตั้งแต่เร่ิมลงมือปฏิบติักิจกรรม  การประเมินผลบุคคลควรจะท าต่อเม่ือผูเ้รียน
ทั้งกลุ่มไดรั้บการพฒันาความมัน่ใจและความเช่ือถือ 
        3.6  พิจารณาวิธีการจดักลุ่ม  จะให้ผูเ้รียนเลือกเขา้กลุ่มเองหรือไม่  (มีแนวโน้ม         
ท่ีจะเลือกเข้ากลุ่มเก่ง)  หรือจะใช้การสุ่มจัดผู ้เรียนเข้ากลุ่ม  เพื่อให้คละความสามารถในกลุ่ม           
(วธีิน้ีจะไดผ้ลดีส าหรับงานท่ีใชเ้กณฑว์ดัยอ่ย  ๆ  ซ่ึงมีการหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม)  หรือผูส้อนตอ้งการ
จดัผูเ้รียนให้สมดุลทุกกลุ่ม  เพื่อคละประการณ์  ความรู้  ความสามารถ  และทกัษะของผูเ้รียน  วิธีการน้ี     
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มีประโยชน์เพื่อจดัการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ตอ้งการทกัษะการประสานงาน     
ท่ีสูงมากในการจดัการ 
 6.  การประเมินตนเอง  (Self  Assessment)  ในการเสนอผลงาน  ผูส้อนควรฝึกให้ผูเ้รียน
มีการประเมินตนเอง   ทั้งดา้นความคิดและความรู้สึก  โดยให้ผูเ้รียนไดพู้ดถึงงานของตนมีขั้นตอน
กระบวนการท าอย่างไร  มีจุดบกพร่องจุดดีตรงไหน  ผูเ้รียนไดค้วามรู้อะไรบา้ง  และผูเ้รียนมีความรู้สึก
อยา่งไรต่องานท่ีท า  ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ  ไดมี้การวิพากษว์ิจารณ์งานของผูเ้ขียนอนั
จะกา้วไปสู่ความภาคภูมิใจ 
 

 
 7.  การเขียนรายงาน  (Self-Report)  เป็นการให้ผูเ้รียนเขียนรายงานเก่ียวกบัพฤติกรรม  

ของตนเหมือนการสัมภาษณ์เพียงแต่ไม่มีคนคอยตั้งค  าถามเท่านั้นเอง (กรมวชิาการ, 2545 : 132 - 136)   
 จากวิธีการประเมินผลดงักล่าว  สามารถน ามาจดัแสดงวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผล
การเรียนรู้สารการเรียนรู้ในด้านความรู้  ด้านทกัษะ  กระบวนการ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม    
และค่านิยม 

สรุปไดว้า่  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อท่ีจะทราบวา่การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด  โดยด าเนินการประเมินตามสภาพจริง  เช่น  การสังเกต
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  ช้ินงาน  รายงาน  ผลงาน  และกระบวนการ  การสัมภาษณ์ ภาคปฏิบติั  
ดา้นความสามารถ  แฟ้มผลงาน  ผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  นกัเรียนประเมินตนเอง  โดยกลุ่มเพื่อน 

 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ของสมอง 

 
เกิดความภาคภูมิใจ 

 
ความส าเร็จ 

ความรู้สึกทางอารมณ์ 
ในดา้นบวก 
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 7.  แหล่งการเรียนรู้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา ห25 ได้ให้
ความหมายไวว้่า เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้
ผูเ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยัอย่างกวา้งขวาวและต่อเน่ือง 
เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

แหล่งการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนสามารถจดัและด าเนินการไดมี้หลายประเภท ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
ก าลังความสามารถของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น โรงเรียนท่ีมีบริเวณพื้นท่ีกวา้งขวางอาจจดัแหล่ง    
การเรียนรู้ในลกัษณะของสวนพฤกษาศาสตร์หรืออุทยานการศึกษา นอกเหนือจากการจดัห้องสมุด
โรงเรียน และการจดัมุมต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนให้เป็นท่ีอ่านหนงัสือ รวมทั้งการน าผูเ้รียนไปศึกษา
คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลนอกโรงเรียน เช่น พิพิธภณัฑ์ วดั หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน  ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่ง   
การเรียนรู้ในท้องถ่ิน แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดหมวดวิชา 
ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภณัฑ์ ห้องมลัติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
อินเทอร์เน็ต ศูนยว์ิชาการ ศูนยว์ิทยบริการ ศูนยโ์สตทศันศึกษา ศูนยส่ื์อการเรียนการสอน ศูนย์
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอน สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวน
หนงัสือ สวนธรรมะ เป็นตน้ ส่วนแหล่งเรียนการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หอศิลป์ สวนส ัตว ์ สวนสาธ ารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อ ุทย าน
วิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วดั ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
และเอกชน เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่า  แหล่งการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สามารถศึกษา 
หาความรู้ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(กรมวชิาการ, 2545 : 43)  
 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  2545 : 13-14)  หมวด  4  มาตร  22    การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกั
ว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ     และเต็มตามศกัยภาพ
มาตรา  23  ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสม  
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มาตรา  24  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะผูเ้รียนมีทั้งผูเ้รียน  ท่ีเรียนอ่อน  เรียนปานกลาง  และเรียนเก่ง 
 
 1.  ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบผสมผสาน  (Eclecticism) 
 ทิศนา  แขมมณี  (2550     : 72 - 74)  นกัวิชาการศึกษาหลาย ๆ  ท่าน ไดเ้สนอทฤษฎีการเรียนรู้                    
ไวม้ากมายหลายทฤษฎี  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสานของกานเย  (Gagne)  เป็นนกัจิตวิทยา                                      
และนกัศึกษาในกลุ่มผสมผสานระหวา่งพฤติกรรมนิยมกบัพุทธนิยม  (Behavior  Cognitive)  อาศยัทฤษฏี
และหลกัการท่ีหลายหลาก  เน่ืองจากความรู้มีหลายประเภทบางประเภทสามารถเขา้ใจได ้อย่างรวดเร็ว
ไม่ตอ้งใช้ความคิดท่ีลึกซ้ึงบางประเภทมีความซับซ้อนมากจ าเป็นตอ้งใช้ความสามารถในขั้นสูง  กานเย       
ไดจ้ดัการเรียนรู้ซ่ึงเร่ิมจากง่ายไปหายาก  โดยผสมผสานทฤษฏีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม                   
และพุทธนิยมเขา้ดว้ยกนั  หลกัการท่ีส าคญัของทฤษฎีการเรียนรู้  ของกานเย  (Gagne)  ไดจ้ดัประเภท                        
ของการเรียนรู้  เป็นล าดบัขั้นจากง่ายไปหายากได ้ 8  ประเภท  ดงัน้ี   
 1.   การเรียนรู้สัญญาณ  เป็นการเรียนท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงท่ีเป็นไปโดยอตัโนมติั    
อยูน่อกเหนืออ านาจจิตใจ  ผูเ้รียนไม่สามารถบงัคบัพฤติกรรมไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้  
  2.   การเรียนรู้ส่ิงเร้า - การตอบสนอง  เป็นการเรียนรู้ต่อเน่ืองจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า
และการตอบสนอง 
  3.   การเรียนรู้การเช่ือมโยงแบบต่อเน่ือง  เป็นการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า             
และการตอบสนองท่ีต่อเน่ืองกนัตามล าดบั  เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการกระท า  การเคล่ือนไหว 
  4.   การเช่ือมโยงทางภาษา  เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะคลา้ยกบัการเรียนรู้การเช่ือมโยง
แบบต่อเน่ือง  แต่เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัภาษา  
  5.   การเรียนรู้ความแตกต่างเป็นการเรียนรู้  ท่ีผูเ้รียนสามารถมองเห็นความแตกต่างของส่ิงต่าง 
ๆโดยเฉพาะความแตกต่างตามลกัษณะของวตัถุ 
  6.   การเรียนรู้ความคิดรวบยอดเป็นการเรียนรู้  ท่ีผูเ้รียนสามารถจัดกลุ่มส่ิงเร้าท่ีมีความ
เหมือนกนัหรือแตกต่างกนั   
  7.  การเรียนรู้กฎเป็นเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมหรือเชื่อมโยงความคิดรวบยอด         
ตั้งแต่สองอยา่งข้ึนไป 
  8.   การเรียนรู้การแกปั้ญหาเป็นการเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหา   
 ทิศนา  แขมมณี  (2550 : 75-76)  กล่าวว่า  กานเย  ไดเ้สนอรูปแบบการสอนอยา่งเป็นระบบ  
โดยพยายามเ ชื่อมโยงการจดัสภาพการเ รียนการสอนอนัเ ป็นสภาวะภายนอกตวัผู เ้ รียน           
และภายในตวัผูเ้รียน  การจดัการเรียนการสอนมี  9  ขั้น  ดงัน้ี  
  1.   สร้างความสนใจเป็นขั้นท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในบทเรียน 
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  2.   แจง้จุดประสงค์เป็นบอกให้ผูเ้รียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลท่ีจะได้รับจากการเรียน
บทเรียน 
  3.   กระตุน้ให้ผูเ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมท่ีจ าเป็นเป็นการทบทวนความรู้เดิมท่ีจ าเป็น    
ต่อการเช่ือมโยงใหเ้กิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่ 
  4.   เสนอบทเรียนใหม่เป็นการเร่ิมกิจกรรมของบทเรียนใหม่โดยใช้วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
ท่ีเหมาะสมมาประกอบการสอน 
  5.  ใหแ้นวทางการเรียนรู้เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถท ากิจกรรมดว้ยตวัเอง 
  6.  ใหล้งมือปฏิบติัเป็นการใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั 
  7.  ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเป็นขั้นท่ีครูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลการปฏิบติักิจกรรม 
  8.  ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 
  9.  ส่งเสริมความแม่นย  าและการถ่ายโอนการเรียนรู้  เป็นการสรุป  การย  ้า  ทบทวน        
การเรียนรู้ท่ีผา่นมา  เพื่อใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีฝังแน่นข้ึน 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังมกัน าทฤษฎีการสอนมาประยุกต์ ใช้ในการสอน  
การจะเลือกใชท้ฤษฎีการสอนใดนั้นควรข้ึนกบัจุดประสงค์รายวิชา  จุดประสงค์  การสอน  และเน้ือหา
การสอนแต่ละคร้ังอาจใช้ทฤษฎีการสอนหลายประการผสมผสานกนัก็ได ้ 
 สรุปไดว้า่  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน  เป็นทฤษฎีการจดัการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก  
โดยน าแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย  ศึกษาล าดบัขั้นจากง่ายไปหายาก  คือ  มีการเรียนรู้สัญญาณ
การเรียนรู้ส่ิงเร้า  การตอบสนอง  การเรียนรู้การเช่ือมโยงแบบต่อเน่ืองการเช่ือมโยงทางภาษา  การเรียนรู้
ความแตกต่างการเรียนรู้ความคิดรวบยอด  การจดัการเรียนการสอน  โดยน าทฤษฎีมาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะ
กบัการเรียนการสอน 
 2.  วธีิสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงวธีิการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดงัน้ี 
 ชนาธิป  พรสกุล  (2544 : 30)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดใหม่ของการเรียนรู้ซ่ึงเป็นแนวคิดพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 
  1.   การเรียนเกิดข้ึนไดทุ้กแห่งทุกเวลาต่อเน่ืองยาวนานตลอดชีวติ 
  2.   ศรัทธาเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีสุดของการเรียนรู้ 
  3.   นกัเรียนเรียนรู้ไดดี้จากการสัมผสัและสัมพนัธ์ 
  4.   สาระท่ีสมดุลเกิดข้ึนจากการเรียนรู้  คือ  ความรู้  ความคิด  ความสามารถ  และความดี 

 

ยุทธวิธีการเรียนการสอน ท่ีสามารถน าไปใช้ทั้ ง  การเรียนการสอน  กลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย         
และการศึกษาคน้ควา้เป็นรายบุคคล  ไดแ้ก่   (กรมวชิาการ.   2545   :   209 - 210) 
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 1. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ประกอบดว้ย
ขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
                     1.1   ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement)  เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ   
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัยหรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตวันกัเรียนเองหรืออาจเกิดจากการอภิปราย
ในกลุ่ม  เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยง
กบัความรู้เดิมท่ีเพิ่งเรียนรู้มาแล้ว  เป็นตวักระตุน้ให้นักเรียนสร้างค าถาม  ก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา    
ในกรณีท่ียงัไม่มีประเด็นใดน่าสนใจครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่าง ๆ  หรือเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการเสนอ
ประเด็นข้ึนมาก่อน  แต่ไม่ควรบงัคบัให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลงัสนใจเป็น
เร่ืองท่ีจะใชศึ้กษา  เม่ือมีค าถามท่ีน่าสนใจ  และนกัเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา
จึงร่วมกันก าหนดขอบเขต  และแจกแจงรายละเอียดของเร่ืองที่จะศึกษาให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึน  
อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  ท่ีจะช่วยให้น าไปสู่ความ
เขา้ใจเร่ืองหรือประเด็นท่ีจะศึกษามากข้ึน  และมีแนวทางท่ีใชใ้นการส ารวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 
                     1.2   ขั้นส ารวจและคน้หา  (Exploration)  เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็น  หรือค าถามท่ีสนใจ 
ที่จะศึกษาอย่างถ่องแทแ้ล้ว  ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน 
ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้สนเทศ   หรือปรากฏการณ์
ต่าง ๆ  วธีิการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี  เช่น  ท าการทดลอง  ท ากิจกรรมภาคสนามการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง  (Simulation)  การศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง
หรือจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลอยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้นขั้นต่อไป 
                   1.3   ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  (Explanation)  เม่ือไดข้อ้มูลอยา่งเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแลว้จึงน าขอ้มูล  ขอ้สนเทศท่ีไดม้าวเิคราะห์  แปลผลสรุปผลและน าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปต่าง ๆ 
เช่น บรรยายสรุป  สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือวาดรูป  สร้างตาราง  ฯลฯ  การคน้พบ           
ในขั้นน้ีอาจเป็นไปได้หลายอย่าง  เช่น  สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว ้โตแ้ยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
หรือไม่เ ก่ียวข้องกับประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้  แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้           
และช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ 
                      1.4   ขั้นขยายความรู้  (Elaboration) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้
เดิมหรือแนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเติม  หรือน าแบบจ าลองหรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใช้อธิบายสถานการณ์        
หรือเหตุการณ์อ่ืน  ถา้ใช้อธิบายเร่ืองต่าง ๆ  ไดม้าก็แสดงว่าขอ้จ ากดัน้อย  ซ่ึงก็จะช่วยให้เช่ือมโยง   
กบัเร่ืองต่าง ๆ  และท าใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 
                      1.5  ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ         
ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบา้ง  อย่างไร  และมากน้อยเพียงใด  จากขั้นน้ีจะน าไปสู่การน าความรู้      
ไปประยุกต์ใช้ในเร่ืองอ่ืน ๆ  การน าความรู้หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กบัเหตุการณ์
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หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  จะน าไปสู่ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้จ ากดัซ่ึงก่อให้เป็นประเด็นหรือค าถามหรือปัญหาท่ี
จะตอ้งส ารวจตรวจสอบต่อไป  ท าให้เกิดเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ   จึงเรียกว่า  Inquiry Cycle  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จึงช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเน้ือหาหลกั  และหลกัการทฤษฎี  
ตลอดจนการลงมือปฏิบติั  เพือ่ใหไ้ดค้วามรู้ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป  
 ทิศนา  แขมมณี  (2550 : 75 -7 6)  กล่าววา่  กานเย  ไดเ้สนอรูปแบบการสอน  โดยพยายาม
เช่ือมโยงการจัดสภาพการเรียนการสอนอันเป็นสภาวะภายนอกตวัผูเ้รียนและภายในตวัผูเ้รียน        
การจดัการเรียนการสอนมี  9  ขั้น  ดงัน้ี  
  1.   สร้างความสนใจ  เป็นขั้นท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในบทเรียน 
  2.   แจง้จุดประสงค์  เป็นบอกให้ผูเ้รียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลท่ีจะไดรั้บจากการเรียน
บทเรียน 
  3.  กระตุ้นให้ผูเ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมท่ีจ าเป็น  เป็นการทบทวนความรู้ เดิมท่ีจ าเป็น          
ต่อการเช่ือมโยงใหเ้กิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่ 
  4.   เสนอบทเรียนใหม่  เป็นการเร่ิมกิจกรรมของบทเรียนใหม่โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเหมาะสมมาประกอบการสอน 
  5.   ใหแ้นวทางการเรียนรู้  เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถท ากิจกรรมดว้ยตวัเอง 
  6.   ใหล้งมือปฏิบติั  เป็นการใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั 
  7.   ใหข้อ้มูลป้อนกลบั  เป็นขั้นท่ีครูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลการปฏิบติักิจกรรม 
  8.   ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 
  9.   ส่งเสริมความแม่นย  า  และการถ่ายโอนการเรียนรู้  เป็นการสรุป  การย  ้า  ทบทวน        
การเรียนรู้ท่ีผา่นมา  เพื่อใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีฝังแน่นข้ึน 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ในแต่ละคร้ังมกัน าทฤษฎีการสอนมาประยุกต์ใชใ้น
การสอน  การจะเลือกใช้ทฤษฎีการสอนใดนั้นควรข้ึนกบัจุดประสงค์รายวิชา  จุดประสงค ์ การสอน
และเน้ือหาการสอนแต่ละคร้ังอาจใชท้ฤษฎีการสอนหลายประการผสมผสานกนัก็ได ้
 สรุปไดว้า่  วิธีสอน  เป็นการวางแผนการเรียนการสอนและใชเ้ทคนิคต่าง ๆ   รวมทั้งหลกัจิตวิทยา  
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน  และวตัถุประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  ครูต้องเปล่ียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้มาเป็นผูจ้ ัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน   
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 3.  การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนการสอนท่ี เน้นนัก เรียน                   
เป็นศูนยก์ลาง  ตวับ่งช้ีของครูและนักเรียนในเร่ืองกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั    
โดยมีตวับ่งช้ีการเรียนการสอนของนกัเรียน  9  ขอ้  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2541 : 10)   
 ตวับ่งช้ีการเรียนของนกัเรียน 
 1.  นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  นกัเรียนฝึกปฏิบติัจนคน้พบความถนดัและวธีิการของตนเอง 
 3.  นกัเรียนท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม 
 4.  นกัเรียนฝึกหดัอ่านหลากหลายและสร้างสรรคจิ์ตนาการ  ตลอดจนไดแ้สดงออก
อยา่งชดัเจนและมีเหตุผล 
 5.  นกัเรียนไดรั้บการเสริมแรงใหค้น้หาค าตอบแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  และร่วมกนั
ช่วยกนั 
 6.  นกัเรียนไดฝึ้กคน้  รวบรวมขอ้มูล  และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 7.  นกัเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของ
ตนเองอยา่งมีความสุข 
 8.  นกัเรียนฝึกตนเองใหมี้วินยัและรับผดิชอบในการท างาน 
 9.  นกัเรียนฝึกประเมิน  ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น  ตลอดจนใฝ่หาความรู้  
อยา่งต่อเน่ือง 
 การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด  เป็นการจดักระบวนท่ีมีความส าคญั  ดงัน้ี   
 1.  มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
 2.  ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
 3.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 4.  ผูเ้รียนสามารถน าวธีิการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได้ 
 5.  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
 ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้   
 1.  กระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดี  ถา้ผูเ้รียนมีโอกาสคิดท าสร้างสรรค์โดยท่ี
ครูช่วยจดับรรยากาศการเรียนรู้  จดัส่ือ  และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั 
 2. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความสามารถทางสติปัญญา  
อารมณ์  สังคม  ความพร้อมของร่างกาย  และจิตใจ  และสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย 
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 3.  สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกบัวยั  ความถนัด  ความสนใจของผูเ้รียน  
และความคาดหวงัของสังคม  ทั้งน้ีผลการเรียนรู้จากสาระและกระบวนการจะตอ้งท าให้ผูเ้รียน            
มีความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดี  และมีความสุขในการเรียน 
 4.  แหล่งเรียนรู้มีหลากหลาย  และเพียงพอท่ีจะให้ผูเ้รียนได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า        
หาความรู้  ตามความถนดั  ความสนใจ 
 5. ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัครู  และระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  มีลกัษณะเป็น
กลัยาณมิตรท่ีช่วยเหลือเก้ือกูล  ห่วงใย  มีกิจกรรมร่วมกนัในกระบวนการเรียนรู้  คือ  แลกเปล่ียน
ความรู้  ถ่ายทอดความรู้  ถ่ายทอดความคิด  พิชิตปัญหาร่วมกนั 
 6.  ศิษย์มีความศรัทธาต่อครูผูส้อน  สาระท่ีเรียนรวมทั้งกระบวนการท่ีจะก่อให้เกิด    
การเรียนรู้  ผูเ้รียนใฝ่รู้  มีใจรักท่ีจะเรียนรู้  ทั้งน้ีครูตอ้งมีความเช่ือว่าศิษยทุ์กคนสามารถเรียนรู้ได ้  
และมีวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
 7.  สาระและกระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบัเหตุการณ์  และส่ิงแวดล้อมรอบตวั    
ของผูเ้รียน  จนผูเ้รียนสามารถน าผลจากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติจริง 
 8.  กระบวนการเรียนรู้  มีการเช่ือมโยงกบักบัเครือข่ายอ่ืน ๆ  เช่น  ชุมชน  ครอบครัว  
องค์กรต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และร่วมมือกันให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  และได้รับประโยชน์        
จากการเรียนรู้สูงสุด 
 ปริญญ ์ พวงนดัดา  (2541 : 43)  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  การอ่านร่วมกนั  ในกลุ่มผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะการอ่าน  เพื่อท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน
ด้วยการอภิปราย  ซักถามร่วมกันกับเพื่อนเป็นวิธีหน่ึงซ่ึงให้ความส าคญักบัสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด     
การคิดการส่งเสริมการคิดและการตรวจสอบความคิดอนัเกิดจากการเรียนรู้ในสาระหลักครูถือเป็น
องค์ประกอบส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จของการจดับทบาทส าคญัในการเตรียม  ขั้นเตรียมการขั้นด าเนิน
กิจกรรม  ขั้นประเมิน  และขั้นใชผ้ลการประเมิน 
 1.  ขั้นเตรียมผูส้อน 
  1.1   เตรียมตวัผูส้อน 
    1.1.1   ศึกษาคน้ควา้  เป็นแหล่งความรู้   
    1.1.2   พฒันาทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.1.3   ปรับปรุงบุคลิกภาพใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  1.2   เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.1.1   ร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้กบัผูเ้รียนและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2.1.2   ก าหนดวตัถุประสงค ์ วธีิการ  สถานการณ์  (สภาพจริง, ชีวติประจ าวนั) 
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    2.1.3   แผนกิจกรรมเน้นกระบวนการคิด  การเผชิญปัญหาสอดคล้องกับ
ธรรมชาติสัมพนัธ์กบัสังคม  และตรงตามความสนใจของผูเ้รียน 
    2.1.4   เตรียมวสัดุอุปกรณ์  แหล่งวทิยาการ 
  1.3   เตรียมตวัผูเ้รียน 
    1.3.1   ตรวจสอบและพฒันาความรู้/ทกัษะพื้นฐาน 
    1.3.2   พฒันาบุคลิกใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกนั 
 2.   ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม 
 ผูส้อนท าหน้าท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนกระตุน้  ส่งเสริมอ านวยความสะดวก
ช่วยเหลือ  และแนะน า  (ไม่ใช่ช้ีน า) 
  2.1   ช่วยให้ผูเ้รียนได้รับความรู้/ทักษะเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้เร่ือง
ดงักล่าว 
    2.1.1   ครูถ่ายทอดมโนทศัน์เบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็น 
    2.1.2   เร่ิมจากส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจจากง่ายไปยาก  ใกลต้วัไปสู่ไกลตวั 
    2.1.3   สร้างความต้องการท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมผูเ้รียนสามารถคิดได้ว่าตอ้งการ
อะไร   จึงจะไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการ 
  2.2   ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้ในเร่ืองนั้น 
    2.2.1   ครูควรส่งเสริมกระบวนการไม่ใช่เนน้เน้ือหาเพียงอยา่งเดียว 
    2.2.2   ครูช่วยแนะน าแนวทางและแหล่งความรู้ 
  2.3   ช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์โดยตรง  ลงมือปฏิบติัจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่  ทกัษะใหม่  และบูรณาการเขา้กบัความรู้/ทกัษะเดิม 
    2.3.1   ผูเ้รียนร่วมมือกันลงมือปฏิบติัจริง  ทุกคนมีส่วนร่วมวางแผนร่วมคิด      
ร่วมลงมือท า  เพื่อพฒันาตวัเองอยา่งรอบดา้น 
    2.3.2   ผูเ้รียนทุกคนลงมือปฏิบ ัติจ ริง   (ทั้ งอ่านและลงมือท า )   และสรุป          
องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ 
    2.3.3   ครูควรให้สาระใกลเ้คียงกนัส าหรับการเรียนรู้ระดบัตน้แต่ในระดบัสูง    
ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนพฒันาตามความถนดัและความสนใจ 
    2.3.4   ผูเ้รียนช้าจะได้รับการเรียนรู้เช่นเดียวกับผูอ่ื้น  ถ้าหากครูได้เพิ่มเวลา  
และใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือมากข้ึน 
  2.4   ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้  ทกัษะท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
อยา่งเป็นอิสระ 
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     2.4.1   ส่งเสริมให้ผูเ้รียน  เรียนรู้วิธีการน าความรู้  และทักษะใช้แก้ปัญหา       
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  และบุคคลในสังคม 
                2.4.2  ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้  ทักษะใหม่ ๆ  ในเร่ืองนั้ น                  
ท่ีสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน 
 ทิศนา  แขมมณี  (2550 : 119 - 121)  ไดก้ล่าวแนวคิดการจดัการเรียนการสอนโดยยึดนกัเรียน
เป็นส าคญัควรพฒันาทางดา้นกาย  สติปัญญา  สังคมและอารมณ์  เพราะการพฒันา  4  ดา้น  มีความสัมพนัธ์
ต่อกนัและกนัและส่งต่อการเรียนของผูเ้รียน  ดงัน้ี 
 1.  การมีส่วนรวมอยา่งต่ืนตวัทางกาย  (active  participation : physical)  คือ  การให้ผูเ้รียน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกายท ากิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย  
เหมาะสมกบัวยั  วุฒิภาวะของผูเ้รียน  เพื่อช่วยให้ร่างกาย  และประสาทรับรู้ต่ืนตวั  พร้อมท่ีจะรับรู้
และเรียนรู้ไดดี้ 
 2.  การมีส่วนร่วมอยา่งต่ืนตวัทางปัญญา  (active  participation - intellectual)  คือ  การให้ผูเ้รียน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้คล่ือนไหวทางสติปัญญาหรือสมอง  ไดคิ้ด  ไดก้ระท า
โดยใชค้วามคิด  เป็นการใชส้ติปัญญาของตนสร้างความหมาย  ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ 
 3.  การมีส่วนร่วมอยา่งต่ืนตวัทางอารมณ์  (active  participation : emotional)  คือ  การให้ผูเ้รียน    
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้คลื่อนไหวทางอารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ                  
อนัจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีในเร่ืองท่ีเรียนรู้อารมณ์  และความรู้สึกของบุคคลจะช่วยให้
เรียนรู้ความหมายต่อตนเองและต่อการปฏิบติัมากข้ึน 
 4.   การมีส่วนร่วมอยา่งต่ืนตวัทางสังคม  (active  participation : social)  คือ  การให้ผูเ้รียน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้คล่ือนไหวทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
กบัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  เน่ืองจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมการไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้จากกนัและกนัจะช่วยขยายขอบเขตของการเรียนรู้ของบุคคล  ให้กวา้งขวางข้ึนและการเรียนรู้  
จะเป็นกระบวนการท่ีสนุกมีชีวติชีวามากข้ึน  หากผูเ้รียนไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 ผูส้อนจะตอ้งด าเนินการท่ีส าคญั  2  ประการ  คือ 
  1.   ครูจะตอ้งจดัเตรียมกิจกรรม  ประสบการณ์ท่ีเอ้ือให้กบัผูเ้รียนมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตวั       
และไดใ้ชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปสู่การเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  2.   ในขณะด า เนินกิจกรรมการเ รียนการสอน  ค รูควรลดบทบาทของต ัว เอง     
และเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผูอ้  านวยความสะดวกช่วยให้ผูเ้รียน                 
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า  การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  เป็นหน้าท่ีของผูส้อนต้องเปล่ียน
บทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  คือ  เป็นผูจ้ดัประสบการณ์และจดัส่ือการเรียนการสอน     
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เพื่อให้ผูเ้รียนใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  เทคนิคการสอนเป็นเร่ืองส าคญั  
เร่ิมตั้งแต่ตอ้งมีวิธีท าให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ว่าเรียนแล้วได้ประโยชน์  มีความเช่ือมัน่ว่า
ตวัเองเรียนไดไ้ปจนถึงสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งจริงจงั  และเรียนอยา่งมีความสุข 
  

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัเอกสารประกอบการเรียน 
 1.  ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 
  มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงความหมายของเอกสารประกอบการเรียน  ดงัน้ี  

ศกัรินทร์  สุวรรณโรจน์  และคณะ  (2535  :  102)   กล่าวไวว้า่ เอกสารประกอบการสอน  
หมายถึง  เอกสารท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึง  ตามหลกัสูตรท่ีใช้ในสถานศึกษา  มีหัวขอ้
ครบถว้นตามรายละเอียดของวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  1  รายวิชา  และมีความหมาย
ครอบคลุมในดา้นต่าง  ๆ  เช่น  ความหมาย  เน้ือหา  กิจกรรมและวิธีสอน  อุปกรณ์ท่ีใชแ้ละวิธีวดัผล
และประเมินผล 
 วาโร  เพง็สวสัด์ิ  (2546 : 31)  กล่าววา่  เอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง  เอกสาร  หรืออุปกรณ์  
ท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึง  ตามหลกัสูตรที่ก าหนดมีลกัษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์  
ที่เกี่ยวขอ้งในวิชาที่สอน  ซ่ึงจะประกอบไปด้วยแผนการสอน  หัวขอ้ค าบรรยาย และอาจมีส่ิง
ต่อไปน้ีเพิ่มเติมก็ได ้ คือ  หนงัสือประกอบบทเรียบเรียง  บทคดัยอ่  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัเป็นตน้ 
 สมบติั  กาญจนารักพงศ ์ (2548       :   15 - 16)  ไดก้ล่าวถึงเอกสารประกอบการเรียน  วา่เป็นเอกสาร      
ที่ผูส้อนจดัท าข้ึนเพื ่อใช ้ประกอบการเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรที่สะทอ้นให้เห็นถึง
เน้ือหาวิชา  และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบนกัเรียนตอ้งเป็นผูอ้่านเอง  อาจมีรูปภาพประกอบบา้ง  
ความสวยงามหรือความน่าสนใจนอ้ย  ใชส้อนเน้ือหา  ใชอ้ธิบายความคิดรวบยอด  ให้ถูกตอ้งใชภ้าษา
วชิาการเหมาะกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ตอนปลาย  และระดบัอุดมศึกษา 
 สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ  (2549  : 17)  ไดก้ล่าวถึง เอกสารประกอบการเรียนการสอน  คือ เอกสาร
ที่จดัท า ขึ้นเพื ่อใช ้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนกัเรียนในว ิชาใด                
วิชาหน่ึง  ควรมีหัวขอ้เร่ือง  จุดประสงค์  เน้ือหาสาระและกิจกรรม  เพื่อจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เกิดการ
เรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 สรุปไดว้า่  เอกสารประกอบการเรียน  เป็นส่ือการเรียนท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการเรียน
ของนกัเรียนในวิชาใดวิชาหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  โดยเอกสารประกอบการเรียนมกัประกอบดว้ย   
ค  าน า  ในแต่ละหน่วยจะมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียน  สรุปและแบบฝึกหดั     
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 2.  ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 
  มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน  ดงัน้ี 
 ถวลัย ์ มาศจรัส  (2548 : 19)  ไดใ้ห้หลกัในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน         
หรือเอกสารการจดัการเรียนรู้วา่มีหลกัง่าย ๆ  ในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียน  5  ขั้นดงัน้ี 
 ขั้นท่ี  1  ศึกษาหลกัสูตรโดยละเอียด   
 ขั้นท่ี  2  ศึกษา  คน้ควา้  รวบรวม เน้ือหาสาระจากต ารา  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
 ขั้นท่ี  3  น าขอ้มูลจากขั้นท่ี  2  มาศึกษาเน้ือหาสาระจดัแบ่งบทในแต่ละบท  แต่ละตอน  
ใหเ้หมาะสมกวา่  ตอ้งการน าเสนออะไร  มากนอ้ยแค่ไหน 
 ขั้นท่ี  4  ก าหนดเนื้อหาสาระในการจดัท าในแต่ละบทแต่ละตอนโดยละเอียด       
ซ่ึงอาจจะแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่  และหวัขอ้ยอ่ย  เป็นเร่ือง ๆ   เช่น  ความเป็นมาในการปลูกพืช  ดิน  เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี  5  เขียนอธิบายเน้ือหาสาระของหัวขอ้ใหญ่  และหัวขอ้ย ่อยให้เหมาะสม                 
กบัเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้  และจ านวนคาบเวลาเรียนท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 เอกสารประกอบการเรียน  นอกจากมีเน้ือหาสาระแลว้  ส่ิงที่ตอ้งจดัท าคือ  แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน - หลงัเรียน  แบบฝึกหัด  ตวัอยา่ง  หรืออ่ืน ๆ  ท่ีผูส้อนเห็นว่ามีความจ าเป็น  ในการพฒันา  
การเรียนรู้ของผูเ้รียนจะท าไวใ้นเล่มหรือแยกต่างหากก็ได ้    
 สุวิทย ์ มูลค า  และสุนนัทา  สุนทรประเสริฐ  (2550 : 41 - 44)  กล่าวไวว้า่  เอกสารประกอบ  
การเรียนไม่มีรูปแบบที่จ  าเพาะเจาะจง  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของผูผ้ลิต  ที่จะค านึงถึงลกัษณะ         
การน าไปใช ้ และกลุ่มผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยเสนอแนะส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนไวด้งัน้ี 
 1.  ส่วนน า  ควรมีส่วนประกอบดงัน้ี 
 1.1  ปกนอก     
 1.2  ปกใน     
 1.3  ค าน า     
 1.4  สารบญั     
  1.5  ค าช้ีแจง  หรือค าแนะน าการใช ้    
 1.6  จุดประสงคห์ลกั 
 2. ส่วนเน้ือหา  อาจแบ่งเป็นเร่ืองย่อย  หรือเป็นตอน  ตามลกัษณะของเน้ือหา  ควรมี
ส่วนประกอบดงัน้ี 
 2.1  ช่ือบท ช่ือหน่วย  หรือช่ือเร่ือง    
 2.2  หวัขอ้เร่ืองยอ่ย     
 2.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 2.4  กิจกรรมหลกั     
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 2.5  เน้ือหาโดยละเอียดหรือใบความรู้   
 2.6  กิจกรรมฝึกปฏิบติัหรือแบบฝึกหรือใบงาน   
 2.7  บทสรุป  (ถา้มี)     
 2.8  ควรมีขอ้ทดสอบก่อนเรียนหรือหลงัเรียน 
 3.  ส่วนอา้งอิง  อาจอยู่ส่วนทา้ยของเน้ือหาในแต่ละตอนหรืออยู่ทา้ยเล่มเอกสาร  ควรมี
ส่วนประกอบดงัน้ี 
 3.1 เอกสารอา้งอิงประจ าบทหรือบรรณานุกรม   
 3.2 ภาคผนวก  (ถา้มี)  เช่น  เฉลยแบบฝึกหดั 
 สรุปไดว้า่  ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน  ดงัน้ี  ส่วนน าเร่ือง  ประกอบดว้ยปกนอก  
ปกใน  ค าน า  และสารบญั  ส่วนเน้ือเร่ือง  ประกอบดว้ย  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียน  
และแบบฝึกหัด  ส่วนทา้ยเร่ือง  ประกอบด้วยภาคผนวก  และบรรณานุกรม  ควรประกอบด้วย  
จุดประสงคข์องการเรียนรู้  สาระส าคญั  เน้ือหา  กิจกรรมในการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล 
 3.  ข้อควรพจิารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 
 มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงขอ้ควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรียน  ดงัน้ี 
 สุวทิย ์ มูลค า  และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550 : 42 - 44)  ได้เสนอขอ้ควรพิจารณา                       
ในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  กลุ่มเป้าหมายควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายใน  ดา้นจิตวิทยา  วุฒิภาวะและวยัของผูเ้รียน  
เป็นส าคญั  เน่ืองจากผูเ้รียนในแต่ละระดบัย่อมมีความตอ้งการแตกต่างกนั  ทั้งดา้นเน้ือหา การใช้ภาษา  
ภาพประกอบ  และขนาดตวัอกัษรท่ีใชใ้นการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
 2. การก าหนดเน้ือหา  ตอ้งมีความถูกตอ้งและเหมาะสม  ความถูกตอ้ง  ไดแ้ก่  การมีเน้ือหา
สาระตามที่หลกัสูตรก าหนด  มีความเที่ยงตรงของขอ้มูลที่น าเสนอ  มีความชัดเจนทนัสมยั              
เป็นปัจจุบนั  ไม่ก ากวมสับสนหรือเบ่ียงเบนขอ้เท็จจริง  ส่วนความเหมาะสม  ไดแ้ก่  ความยากง่าย 
ของเน้ือหาสาระ  โดยพิจารณาถึงดา้นวยัวฒิุ  ประสบการณ์และพื้นฐานของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. การเรียบเรียงถอ้ยค า  ถือเป็นเทคนิคส าคญัในการน าเสนอเน้ือหา  ควรค านึงถึง 
 3.1 รูปแบบควรสั้นกะทดัรัดแต่ไดใ้จความ  ไม่มีค  าขยายโดยไม่จ  าเป็น  
 3.2  การเวน้วรรคตอน  การเขียนโดยไม่เวน้วรรคตอนหรือการเวน้วรรคตอนผดิ            
ท่ีอาจท าใหผ้ดิความหมายและเกิดความเสียหายต่อผูเ้รียนได ้   
 3.3   การยอ่หนา้  ควรมียอ่หนา้เม่ือเปล่ียนประเด็นของเน้ือหาหรือเพื่อตอ้งการดึงดูด   
ความสนใจของผูเ้รียน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นส าคญั 
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 4.  การใช้ภาษา  ควรเขียนให้อ่านง่าย  และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  ค  านึงถึงเน้ือหา            
และกลุ่มเป้าหมายในการท่ีจะส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ควรหลีกเล่ียงการใช้ค  าซ ้ าซาก                     
และเล่นค าจนผูเ้รียนสับสน    
 5.   เทคนิคการน าเสนอ  ต้องมีความน่าสนใจ  เร้าใจชวนให้ติดตาม  ไม่บรรจุความรู้               
และขอ้มูล  ท่ีอดัแน่นจนเกินไป  ควรมีการสร้างบรรยากาศของความเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียน                
กบัผูเ้รียนเป็นการส่ือสารระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสารในเชิงการพูดคุยเสมือนตวัหนงัสือมีวิญญาณ                
การใช้ภาพประกอบการน าเสนอก็เป็นเทคนิคหน่ึงที่ช่วยให้เขา้ใจเร็วหรือเพิ่มความเขา้ใจเน้ือหา
ที ่เ ป็นนามธรรมให ้ช ดั เจนยิ ่ง ขึ้น  ควรใช ้ภาษา ที ่สอดคล ้องก บั เ นื้อหามีขนาดพอเหมาะ                           
และมีความชดัเจน  มีเทคนิคการใช้ค  าถามน าที่กระตุน้ความคิดของผูเ้รียน  เพื่อน าไปสู่การคน้หา
ค าตอบในเน้ือหาจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจในส่ิงที่ตนก าลงัศึกษามากข้ึน  การมีกิจกรรม  แบบฝึกหัด 
แบบประเมินผลหรือแบบทดสอบลว้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยให้การใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน
สอนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
 สรุปได้ว่า  ขอ้ควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรียน  คือ  การท่ีเราก าหนด
เป้าหมาย  ก าหนดเน้ือหา  การเรียบเรียงถอ้ยค า  การใชภ้าษาและเทคนิคการน าเสนอจะช่วยให้การผลิต
เอกสารนั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน     
 4.  ขั้นตอนการผลติเอกสารประกอบการเรียน 
 มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน  ดงัน้ี 
 สุวิทย ์ มูลค า  และสุนนัทา  สุนทรประเสริฐ  (2550 : 44)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวา่  ขั้นตอนการผลิตจะเหมือนกบัขั้นตอนการผลิตส่ือ  และนวตักรรมการเรียน
การสอนทัว่ ๆ  ไป  ซ่ึงมีขั้นตอน  ดงัน้ี  
 1. วเิคราะห์ปัญหา  และสาเหตุจากการเรียนการสอน  ซ่ึงอาจไดม้าจาก 
 1.1  การสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะท าการสอน 
 1.2  การบนัทึกปัญหาและขอ้มูลระหวา่งสอน 
 1.3  การศึกษา  และวเิคราะห์ผลการเรียนของผูเ้รียน 
 2.  ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตรสถานศึกษา  เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและผลการเรียนรู้  
ท่ีคาดหวงัหรือจุดประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีเป็นปัญหา 
 3.  เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมแบ่งเป็นบทเป็นตอนหรือเป็นเร่ือง  เพื่อแกปั้ญหาท่ีพบ 
 4.  ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอนและก าหนดส่วนประกอบ
ภายในของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 5.  ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล  เพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์  เน้ือหา  วิธีการ   
และส่ือประกอบเอกสาร 
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 6.  เขียนเน้ือหาในแต่ละตอน รวมทั้งภาพประกอบแผนภูมิ และขอ้ทดสอบให้สอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 7.  ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
 8.  น าไปทดลองใชใ้นห้องเรียนและเก็บบนัทึกผลการใช ้
 9.  น าผลท่ีไดม้าพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง  (อาจทดลองใชม้ากกวา่  1 คร้ัง  
เพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นใหส้มบูรณ์  และมีคุณภาพมากท่ีสุด) 
 10. น าไปใชจ้ริงเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบจากขอ้ 1 
 สรุปไดว้่า  ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน  มีขั้นการวางแผน  ขั้นการจดั
เอกสารประกอบการเรียน  ขั้นตอนการพฒันาและปรับปรุง  และขั้นตอนน าไปใช้ท าให้บรรลุเป้าหมาย              
ท่ีวางไว ้  
 5.  ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน 
                      มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน  ดงัน้ี 

นคร  พนัธ์ุณรงค ์(2538 : 25) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนไวว้า่ 
 1.  เป็นผลงานด้านวิชาการท่ีเปิดโอกาสให้ครูผูส้อน  ได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ทางด้านวิชาการเพราะครูผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตร  ศึกษาค าอธิบายรายวิชา  จุดประสงค์ของวิชา  
วเิคราะห์เวลา  และเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาท่ีสอนดว้ยตนเอง   
 2.  เป็นผลงานทางด้านวิชาการท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาวิชา  
และส่วนท่ีเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้งส่วนประกอบอ่ืน ๆ     
 3.  เป็นผลงานทางด ้านวิชาการที่เ ปิดโอกาสให้ค รูผู ส้อนสามารถค ้นควา้                      
ในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาวิชาท่ีสอนได้อย่างเต็มความสามารถ   
 4.  เป็นผลงานทางดา้นวิชาการท่ีครูผูส้อนสามารถจดัเตรียมกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ไดอ้ยา่งละเอียดและสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนการสอนจริงในหอ้งเรียน  
 5.  เป็นผลงานทางด้านวิชาการท่ีช่วยให้ครูผูส้อนสามารถใช้เป็นคู่มือการสอน     
ไดเ้ป็นอยา่งดี  และยงัสามารถใชเ้ป็นคู่มือส าหรับครูท่ีสอนแทนไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 รัชนีกร  ทองสุขดี  (2545 : 101)  กล่าววา่  ประโยชน์ของการจดัเตรียมหรือผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนมีดงัน้ี 
 1. ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสศึกษารายละเอียดแห่งวชิาตามโครงสร้างท่ีหลกัสูตรแห่งวชิานั้นก าหนดไว้
ตามค าอธิบายรายวชิา 
 2. ผูเ้ขียนไดฝึ้กก าหนดขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะเขียนตามค าอธิบายรายวชิานั้น ๆ   
  2.1   หวัเร่ือง  (Topic)  หรือรายบทเรียน 
    2.2   หวัขอ้ยอ่ย  (Sub - Topics)   
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  2.3 ผูเ้ขียนได้ฝึกในการค้นควา้แหล่งวิชาต่าง ๆ  ท่ีจะประกอบการเขียนตามรายบท    
และขอบข่ายท่ีผูเ้ขียนไดก้ าหนดขอบข่ายไวแ้ลว้นั้น 
                         2.4   ผูเ้ขียนไดฝึ้กใชเ้ชิงอรรถ  จดัท าบรรณานุกรมอา้งอิง  เพื่อให้การใชเ้อกสารประกอบ    
การสอนรายวิชานั้น  มีความสมบูรณ์ข้ึนหรือส าหรับนกัศึกษาท่ีสนใจอาจคน้ควา้ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติม 
  2.5   ผูเ้ขียนไดเ้ตรียมก าหนดแนวการสอนตามลกัษณะบทเรียน  โดยค านึงถึงกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้บทเรียนนั้น ๆ  ไดดี้ 
  2.6   ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสศึกษาโครงสร้างจากค าอธิบายรายวิชา  เพื่อช่วยให้เขา้ใจไดว้า่เน้ือหา
ตามค าอธิบายรายวิชานั้นอาจเป็นหวัเร่ืองหรือหวัขอ้ยอ่ยท่ีอยูใ่นหวัเร่ืองใดหวัเร่ืองหน่ึง  (อาจตั้งหวัเร่ืองใหม่)  
และอาจสลบัหวัเร่ือง  เพื่อความสะดวกในการศึกษาหรือเพื่อช่วยใหเ้น้ือหาของเอกสารประกอบการเรียน 
เกิดความต่อเน่ืองกนัเป็นอนัดี 
  2.7   ช่วยให้ผูเ้ขียนได้เล็งเห็นลกัษณะการจดัเน้ือหาวิชาจากค าอธิบายรายวิชานั้นวา่                    
กวา้งแคบ  มีขอ้บกพร่องหรือจุดดีเด่นท่ีควรจะดดัแปลง  ปรับปรุง  เพิ่มเติมหรือเน้นย  ้า  แลว้แต่กรณี
การเขียนเอกสารประกอบการเรียนจะตอ้งยึดโครงสร้างตามค าอธิบายรายวิชาโดยถือหลกัว่าเพิ่มเติม
บทเรียนหรือหวัขอ้ย่อยได ้ แต่จะตดัทอนหวัขอ้หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่ไดโ้ดยเด็ดขาดจากประสบการณ์
ในการเขียนเอกสารประกอบการเรียน  ผูเ้ขียนจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าเกือบครบถ้วน                              
ท่ีจะช่วยต าราวิชาการ  เพียงแต่จะหยิบยกหัวเร่ืองหรือส่วนใดส่วนหน่ึงมาเขียนเป็นต าราวิชาการได้ดี  
ทั้งน้ีก็แลว้แต่ผูเ้ขียนจะเล็งเห็นประโยชน์และทางเป็นไปไดต้ามแนวคิดแห่ง  
 สรุปไดว้่า  เอกสารประกอบการเรียนมีประโยชน์ในการช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจไดล้ะเอียดยิ่งข้ึน  และท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  ท าให้การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของผูส้อนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
 6.  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
 ชยัยงค ์ พรหมวงษ ์ (2543 : 23-26)  กล่าววา่  เกณฑ์ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดบัประสิทธิภาพ
ของส่ือการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการรู้เป็นระดบัที่ผูผ้ลิตส่ือการเรียนจะพึงพอใจ  
วา่หากส่ือการเรียนที่มีประสิทธิภาพถึงระดบัน้ีแลว้ส่ือ  การเรียนก็จะมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอนนกัเรียน     
และคุม้ค่าต่อการลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก  ส าหรับเกณฑ์ประสิทธิภาพท าไดโ้ดยการประเมิน
พฤติกรรมของนกัเรียน  2  ประเภท  คือพฤติกรรมต่อเน่ือง  (กระบวนการ)  และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย  
(ผลลพัธ์)  โดยการก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น  E1  (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  E2  (ประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์)  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  (process)  ของผูเ้รียนสังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
หรือรายบุคคล  ไดแ้ก่  งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใด  ท่ีผูส้อนก าหนดประสิทธิภาพของผลลพัธ์  
(product)  ของผูเ้รียนพิจารณาจากการสอบหลงัเรียนขั้นตอนการทดลองประสิทธิภาพ  เม่ือผลิต
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ส่ือการเรียนการสอนเพื่อเป็นต้นแบบแล้วต้องน าส่ือการเรียนการสอนไปทดสอบประสิทธิภาพ              
ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1.  แบบเด่ียว  (1 : 1)  น าเอกสารประกอบการเรียนไปทดลองใชก้บัผูเ้รียน  1 - 3  คน                              
โดยทดสอบกบัผูเ้รียนเก่ง  ปานกลางและอ่อน  ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีข้ึน  
ส านวนภาษา  ภาพประกอบเร่ืองต่าง ๆ  โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองแบบเด่ียวน้ีจะไดค้ะแนน
ต ่ากวา่เกณฑม์าก 
 2.  แบบกลุ่มย่อย  (1 : 10)  น าเอกสารประกอบการเรียนท่ีปรับปรุงแลว้  ทดลองกบัผูเ้รียน                    
6 - 10  คน  คละผูเ้รียนท่ีเก่งกบัอ่อน  ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงในคราวน้ีคะแนนของผูเ้รียน
จะเพิ่มข้ึน 
 3.  แบบกลุ่มใหญ่  (1 : 100)  น าเอกสารประกอบการเรียนไปทดลองใชท้ดลองกบัผูเ้รียน                     
ทั้งชั้น  30 – 100  คน  ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ท าการปรับปรุงผลลพัธ์ที่ไดค้วรใกลเ้คียง                   
กบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้   

 บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 153 - 156)  กล่าวถึงเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของนวตักรรม
นิยมใชเ้กณฑ ์ 80/80  มีวธีิการ  2  แนวทาง ดงัน้ี 
 1.  พิจารณาจากผูเ้รียนจ านวนมาก  (ร้อยละ  80)  สามารถบรรลุผลในระดบัสูง  (ร้อยละ  80) 
กรณีน้ีเป็นนวตักรรมสั้น ๆ  ใช้เวลานอ้ย เน้ือหาท่ีสอนมีเร่ืองเดียว  เกณฑ์  80/80  หมายถึง  มีไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนท่ีท าไดไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ  80  ของคะแนนเต็มซ่ึงเป็นผลของการสอบวดั
หลงัจากการทดลองสอน 
 2.  พิจารณาจากผลระหว่างด าเนินการ  และผลเมื่อส้ินสุดการด าเนินการโดยเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัสูง  (เช่น  ร้อยละ  80)  กรณีน้ีใช้การสอนหลายคร้ัง  มีเน้ือหาสาระมาก  มีการวดัผลระหว่างเรียน
หลายคร้ัง  เกณฑ ์ 80/80  มีความหมาย  ดงัน้ี 
  80  ตวัแรก   เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1) 
  80  ตวัหลงั  เป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม  (E2) 
 

   ประสิทธิภาพ    = 
ผลรวมของคะแนนท่ีสอบไดข้องทุกคน 

×  100 
     ผลรวมของคะแนนเตม็จากทุกคน 

 ประสิทธิภาพเป็นร้อยละของค่าเฉล่ีย  เม่ือเทียบกบัคะแนนเต็มซ่ึงตอ้งมีค่าสูง จึงจะช้ีถึง
ประสิทธิภาพได ้ กรณีน้ีใช ้ ร้อยละ  80 
  80 ตวัแรก  เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ  เกิดจากการน าคะแนนที่สอบได้
ระหว่างด าเนินการมาหาค่าเฉล่ียแลว้เทียบเป็นร้อยละ  ซ่ึงตอ้งไดไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ  80 
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  80 ตวัหลงั  เป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม  เกิดจากการน าคะแนนจากการวดัผล
โดยรวมเม่ือส้ินสุดการสอนหรือส้ินสุดการทดลอง  มาหาค่าเฉล่ียแล้วเทียบเป็นร้อยละ  ซ่ึงตอ้งได้
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  80 
 สรุปไดว้า่  ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และ
พึงพอใจส่ือการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก าหนดส่ือการเรียนก็จะมีคุณค่าท่ีจะ
น าไปสอนนกัเรียนและคุม้ค่าต่อการลงทุนผลิต 
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 มีนกัวชิาการศึกษาใหค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดงัน้ี 
 พวงรัตน์  ทวรัีตน์  (2543 : 29)  กล่าววา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คือ  คุณลกัษณะรวมของความรู้
ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน  ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดา้นต่าง  ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง       
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2546  : 7)  ใหค้  านิยามค าวา่   ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึง  ผลส าเร็จท่ีเกิดจากการปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัความพยายามทาง
ร่างกาย                         ทางสมอง  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล  
 บุญชม ศรีสะอาด (2546, หนา้ 122-123) ไดเ้สนอกรอบแนวคิดท่ีใชเ้ป็นแนวในการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
เพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น นิยมสร้างโดยยึดตามการจ าแนกจุดประสงคท์างการศึกษาดา้น
พุทธิพิสัยของ บลูม (Bloom. 1956 : 123-125) ท่ีจ  าแนกจุดประสงคท์างการศึกษาดา้นพุทธิพิสัย 
ออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่  

 1.  ความรู้ (Knowledge) 
 2.  ความเขา้ใจ (Comprehension) 
 3.  การน าไปใช ้(Application) 
 4.  การวเิคราะห์ (Analysis) 
 5.  ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesis) 
 6.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
 สมนึก ภทัทิยธนี (2546, หนา้ 73-82) ไดแ้บ่งประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีครูสร้างข้ึนเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
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 1.  ขอ้สอบแบบความเรียงหรืออตันยั (Subjective or Essay) เป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพาะ
ค าถาม แลว้ให้นกัเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และขอ้คิดเห็นของแต่ละคน
ขอ้สอบแบบกากบาทถูก–ผิด (True-False Test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี  2 ตวัเลือก                 
แต่ละตวัเลือกดงักล่าวเป็นแบบคงท่ี และมีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น ถูก–ผิด, ใช่-ไม่ใช่, จริง-ไม่จริง, 
เหมือนกนั-ต่างกนั เป็นตน้ 

 2.  ขอ้สอบแบบเติมค า (Completion Test) เป็นขอ้สอบท่ีประกอบดว้ยประโยคหรือ
ขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์แลว้ให้ผูต้อบเติมค าหรือประโยค หรือขอ้ความลงในช่องว่างท่ีเวน้ไวน้ั้น
เพื่อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

 3.  แบบทดสอบแบบตอบสั้น ๆ (Short Answer Test) ขอ้สอบประเภทน้ีคลา้ยกบั
ขอ้สอบแบบเติมค า แต่แตกต่างกันท่ีข้อสอบแบบตอบสั้ น ๆ เขียนเป็นประโยคค าถามที่สมบูรณ์ 
แลว้ใหผู้ต้อบเขียนตอบ ค าตอบท่ีตอ้งการจะสั้นและกะทดัรัดไดใ้จความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นการ 
บรรยายแบบขอ้สอบความเรียงหรืออตันยั 

 4.  ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching Test) เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหน่ึง โดยมีค าหรือ
ขอ้ความแยกออกจากกนัเป็น 2 ชุด แลว้ให้ผูต้อบเลือกจบัคู่วา่ แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึง(ตวัยืน) จะคู่
กบัค า หรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูอ้อก
ขอ้สอบก าหนดไว ้

 5.  ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลกัษณะทัว่ไป ค าถามแบบเลือกตอบ
โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กบัตวัเลือก (Choice)ในตอนเลือกน้ี
จะประกอบด้วยตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบถูกและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง  ปกติจะมีค าถามท่ีก าหนดให้
นกัเรียนพิจารณา แลว้หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเดียวจากตวัลวงอ่ืน  ๆ และค าถามแบบ
เลือกตอบท่ีดี นิยมใช้ตวัเลือกท่ีใกลเ้คียงกนั ดูเผิน ๆ จะเห็นวา่ทุกตวัเลือกถูกหมด แต่ความจริง           
มีน ้าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนั 
 สรุปไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนั
เกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกอบรมหรือ
การสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถภาพทางสมอง  และสติปัญญาของนกัเรียน 
 2.  ความส าคัญของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 มีนกัวชิาการศึกษาใหค้วามส าคญัของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดงัน้ี 
 ภทัรา  นิคมานนท ์ (2543 : 67 - 75)  ไดจ้  าแนกความส าคญัของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพื่อพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสติปัญญาหรือเรียกว่าเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย  ความสามารถแบ่งออกเป็น  6  ระดบั  ไดแ้ก่ 
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 1.  ความรู้  ความจ า  คือการระลึกถึงเร่ืองราว ๆ  ท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อนจะโดยวิธีใด   
ก็ตาม  เช่น  จากการเรียนในห้องเรียน  ฟังวิทยุ  ดูโทรทศัน์  เป็นตน้  พฤติกรรมดา้นความรู้  ความจ า  
ยงัจ าแนกไดอี้ก  3  ลกัษณะใหญ่ ๆ  คือ  ความรู้เฉพาะเร่ือง  ความรู้ในการด าเนินการและความรู้     
จากความคิดรวบยอด 
 2.  ความเข้าใจ  คือความสามารถในการขั้นสติปัญญาที่เป็นผลมาจากการน าความรู้ 
และประสบการณ์จากขั้นท่ีหน่ึงมาผสมผสานจนกลายเป็นความรู้ชนิดใหม่  แบ่งออกเป็น  3  ลกัษณะ  
คือ  การแปลความ  ตีความ  และการขายความ 
 3.  การน าไปใช ้ คือความสามารถในการน าความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนรู้มาแลว้ไป
แกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่หรือสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน 
 4.  การวิเคราะห์  คือความสามารถในการน าองคป์ระกอบยอ่ยต่าง ๆ  ได ้ ท าให้มองเห็น
ความสัมพนัธ์กนัไดอ้ย ่างชดัเจน  สามารถคน้หาความจริงต่าง ๆ  ท่ีซ่อนแขวงอยู่ในเร่ืองนั้น ๆ                  
ไดก้ารวิเคราะห์มี  3  ลกัษณะ  ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ความส าคญั  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  และการวิเคราะห์
ขอ้ความ 
 5.  การสังเคราะห์  คือ  ความสามารถในการน าองคป์ระกอบยอ่ยต่าง ๆ  ตั้งแต่  2  ส่ิงข้ึนไปมา
รวมเป็นเร่ืองราวเดียวกัน  เพื่อให้เห็นโครงสร้างท่ีชัดเจน  ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ท่ีแปลกใหม่  มีคุณค่า        
ต่อการสังเคราะห์  3  ประการ  คือ  การสังเคราะห์ขอ้ความ  การสังเคราะห์แผนงาน  และการสังเคราะห์
ความสัมพนัธ์  
 6.  การประเมินค่า  คือความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบัคุณค่าของเน้ือหาและวิธีการต่าง ๆ 
โดยมีการสรุปอย่างมีหลักเกณฑ์ว่าเหมาะสม  มีคุณค่า  ดี  เลว  การประเมินค่าต้องอาศัยเกณฑ์
ประกอบการตดัสินใจ  การประเมินค่ามี  2  ลกัษณะ  คือการตดัสินใจโดยอาศยัขอ้เท็จจริง  และการ
ตดัสินใจโดยอาศยัเกณฑภ์ายนอก  เป็นเกณฑท่ี์ไม่ไดป้รากฏตามเน้ือหานั้น ๆ 
 สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2544 : 28)  ไดก้ล่าววา่ถึงความส าคญัของการวดัผลสัมฤทธ์ิ  ทางการเรียน  
ดงัน้ี 
 1.  เพื่อวินิจฉยัความรู้ความสามารถ  ทกัษะและกระบวนการ  เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมของผูเ้รียน  และเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้พฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะได้เต็ม      
ตามศกัยภาพ 
 2.  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนกลบัใหแ้ก่ตวัผูเ้รียนเองวา่  บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เพียงใด 
 3.  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการสรุปผลการเรียนรู้  และเปรียบเทียบถึงระดบัพฒันาการของการเรียนรู้ 
 สรุปไดว้า่  ความส าคญัของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นการวดัพฤติกรรมดา้นความรู้  
ความสามารถของผูเ้รียนในดา้นความรู้  ความจ า  ความเขา้ใจ  การน าไปใช ้ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์
และการประเมินค่า  และเปรียบเทียบถึงระดบัพฒันาการของการเรียนรู้ 
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1. องค์ประกอบทีม่ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  มีนักวิชาการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
ไวด้งัน้ี 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2541 : 10)  ไดก้ล่าวถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
ส าคญัท่ีสุด  เป็นการจดักระบวนท่ีมีความส าคญัดงัน้ี   
 1.  มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
 2.  ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
 3.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 4.  ผูเ้รียนสามารถน าวธีิการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้
 5.  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
 ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้   
 1.  กระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้  ถา้ผูเ้รียนมีโอกาสคิด  ท า สร้างสรรค์ โดยท่ีครู
ช่วยจดับรรยากาศการเรียนรู้  จดัส่ือ  และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั 
 2.  ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความสามารถทางสติปัญญา  อารมณ์  
สังคม  ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ  และสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ               
ท่ีหลากหลาย 
 3.  สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกบัวยั  ความถนดั  ความสนใจของผูเ้รียนและ
ความคาดหวงัของสังคม  ทั้งน้ีผลการเรียนรู้จากสาระและกระบวนการ จะตอ้งท าให้ผูเ้รียน   มีความรู้  
ความคิด  ความสามารถ  ความดี  และมีความสุขในการเรียน 
 4.  แหล่งเรียนรู้มีหลากหลาย  และเพียงพอที่จะให้ผูเ้รียนได้ใช้เป็นแหล่งคน้ควา้              
หาความรู้ตามความถนดั  ความสนใจ 
 5.  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู เ้รียนกับครู  และระหว่างผู ้เ รียนกับผู ้เ รียน  มีลักษณะ   
เป็นกลัยาณมิตรท่ีช่วยเหลือเก้ือกูล  ห่วงใย  มีกิจกรรมร่วมกนัในกระบวนกรเรียนรู้  คือ แลกเปล่ียน
ความรู้  ถ่ายทอดความรู้  ถ่ายทอดความคิด  พิชิตปัญหาร่วมกนั 
 6.  ศิษยมี์ความศรัทธาต่อครูผูส้อน  สาระท่ีเรียนรวมทั้งกระบวนการท่ีจะก่อให้เกิด    
การเรียนรู้  ผูเ้รียนใฝ่รู้  มีใจรักท่ีจะเรียนรู้  ทั้งน้ีครูตอ้งมีความเช่ือวา่ศิษยทุ์กคนสามารถเรียนรู้ได ้ และ
มีวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
 7.  สาระและกระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อมรอบตวั    
ของผูเ้รียน  จนผูเ้รียนสามารถน าผลจากการเรียนรู้  ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติจริง 
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8.  กระบวนการเรียนรู้  มีการเช่ือโยงกบักบัเครือข่ายอ่ืน ๆ  เช่น  ชุมชน  ครอบครัว  
องค์กรต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และร่วมมือกนัให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  และได้รับประโยชน์ 
จากการเรียนรู้สูงสุด 

โดยมีตวับ่งช้ีการเรียนของนกัเรียนท่ีวดัถึงผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  นกัเรียนฝึกปฏิบติัจนคน้พบความถนดัและวธีิการของตนเอง 
 3.  นกัเรียนท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม 
 4.  นกัเรียนฝึกหดัอ่านหลากหลายและสร้างสรรคจิ์ตนาการ  ตลอดจนไดแ้สดงออกอยา่ง
ชดัเจนและมีเหตุผล 
 5.  นกัเรียนไดรั้บการเสริมแรงใหค้น้หาค าตอบแกปั้ญหาดว้ยตนเองและร่วมกนัช่วยกนั 
 6.  นกัเรียนไดฝึ้กคน้  รวบรวมขอ้มูล  และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 7.  นกัเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของตนเอง
อยา่งมีความสุข 
 8.  นกัเรียนฝึกตนเองใหมี้วนิยัและรับผดิชอบในการท างาน 
 9.  นกัเรียนฝึกประเมิน  ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น  ตลอดจนใฝ่หาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 
 สรุปไดว้า่  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีหลายดา้นตั้งแต่กระบวนการ
เรียนรู้ ความสมดุล  ปฏิสัมพนัธ์และความศรัทธาท่ีมีต่อครู ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ รวบรวม
ขอ้มูลใฝ่หาความรู้ และการฝึกตนเองอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีวินัยรับผิดชอบต่องาน  ดงันั้นจึงเป็น
หนา้ท่ีของครูและผูป้กครองท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
 4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 มีนกัวชิาการศึกษาใหค้วามหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดงัน้ี 
 สมนึก  ภทัทิยธนี  (2541 : 73-98)  ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวว้า่  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพ
สมองดา้นต่าง ๆ  ท่ีนักเรียนได้รับจากการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว  และประเภทของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดงัน้ี 
 1.   ขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง  หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี 
  1.1   เขียนค าช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการตอบให้ชดัเจน  ระบุจ านวนขอ้ค าถาม  เวลาท่ีใช้สอบ  
และคะแนนเตม็ของแต่ละขอ้ 
  1.2   เน่ืองจากขอ้สอบแบบน้ีมีเฉพาะค าถาม  ควรเขียนค าถามใหช้ดัเจน   
  1.3   การตั้งค  าถามใหใ้ชค้วามคิด 
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  1.4   ก าหนดเวลาใหน้านพอสมควร 
  1.5   เลือกถามเฉพาะจุดท่ีส าคญัของเร่ือง 
  1.6   ไม่ควรใหมี้การเลือกตอบเป็นบางขอ้ 
 2.   ขอ้สอบแบบกาถูก - ผดิ  หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี 
  2.1   เขียนค าถามใหรั้ดกุมสั้น ๆ  แต่มีขอ้มูลพอท่ีจะตดัสินใจไดว้า่ถูกหรือผดิ 
  2.2   ควรเขียนขอ้ความดว้ยภาษาง่าย  ๆ  ชดัเจน 
  2.3  ไม่ควรใช้ค  าว่า  เสมอ ๆ ไม่ค่อยจะ  อาจจะ  บางคร้ัง  บ่อย ๆ  เพราะค าเหล่าน้ี        
จะท าใหผู้ต้อบพิจารณาไดง่้ายวา่ถูกหรือผดิ 
  2.4   ควรออกขอ้สอบใหมี้ขอ้ถูกกบัผดิจ านวนใกลเ้คียงกนั 
  2.5   หลกัการใหค้ะแนน  ไม่ควรใชว้ธีิหกัคะแนนหรือติดลบในขอ้ท่ีผดิ 
 3.   ขอ้สอบแบบเติมค า  หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี 
  3.1   ไม่ควรใชข้อ้ความหรือประโยคจากหนงัสือแลว้ตดัค าบางค าหรือขอ้ความ  บางขอ้ความ
ออกมาใชเ้ป็นค าถาม 
  3.2   ค าตอบท่ีตอ้งการให้เติมหรือท่ีถูก  จะต้องเป็นค าตอบท่ีเฉพาะเจาะจงไม่ตีความ   
ไดห้ลายนยั 
  3.3   แต่ละขอ้ควรให้เติมแห่งเดียวตอนทา้ยของประโยคหรือข้อความ   แต่ถ้าจ  าเป็น  
อาจเวน้ใหเ้ติมส่วนอ่ืน  และมากกวา่หน่ึงแห่งก็ได ้
  3.4   ต าแหน่งท่ีใหเ้ติมตอ้งเป็นจุดท่ีส าคญัจริง ๆ   
 4.   ขอ้ทดสอบแบบสั้น ๆ  หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี 
  4.1   ค าตอบท่ีตอ้งการมกัจะสั้นเป็นค าเดียว  วลีเดียว  หรือประโยคสั้ น ๆ  ได้ใจความ
ครบถว้นสมบูรณ์  
  4.2   ค าตอบท่ีไดต้อ้งเป็นประเภทตายตวัแน่นอน 
  4.3   มกัจะเป็นค าถามท่ีเก่ียวกบั  ศพัท ์ กฎ  นิยาม  ทฤษฎี  สัจพจน์  หลกัการ 
 5.   ขอ้สอบจบัคู่  หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี 
  5.1   ตวัเลือกตอ้งมีจ านวนมากกวา่ตวัยนื  2 - 4  ขอ้ 
  5.2   ตวัยนืควรจะมี  จ  านวน  5 - 15  ขอ้ 
  5.3   ขอ้ความในแต่ละชุดตอ้งเป็นเอกพนัธ์  คือ  เป็นเร่ืองราวในลกัษณะเดียวกนั 
  5.4   ตวัยนืในแต่ละขอ้มีโอกาสจบัคู่กบัตวัเลือกทุกขอ้ 
  5.5   ขอ้สอบในชุดตวัยนืและตวัเลือกทุกขอ้ตอ้งอยูใ่นหนา้เดียวกนั 
  5.6   ตอ้งระบุความสัมพนัธ์ของขอ้ความทั้งสองชุดใหช้ดัเจน 
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  5.7   รูปแบบของขอ้สอบจบัคู่  ส่วนใหญ่จะให้ผูต้อบน าอกัษรหนา้ขอ้ความทางขวามือ
ไปใส่ในวงเล็บหนา้ขอ้ความทางซา้ยมือท่ีคิดวา่สัมพนัธ์กนั 
 6.   ขอ้สอบแบบเลือกตอบ  หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี 
  6.1   เขียนตอนน าใหเ้ป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ 
  6.2   เนน้เร่ืองจะถามใหช้ดัเจนและตรงจุดไม่คลุมเครือ 
  6.3   ควรถามในเร่ืองท่ีมีคุณค่าต่อการวดัหรือถามในส่ิงท่ีดีงาม  มีประโยชน์  ค  าถาม
แบบเลือกตอบสามารถถามพฤติกรรมในสมองไดห้ลาย  ๆ  ดา้น 
  6.4   หลีกเล่ียงค าถามปฏิเสธ  ถา้จ  าเป็นตอ้งใชก้็ตอ้งขีดเส้นใตค้  าปฏิเสธแต่ปฏิเสธซ้อน
ไม่ควรใชเ้ป็นอยา่งยิง่ 
  6.5 อย่าใช้ค  าฟุ่มเฟือย  ควรถามปัญหาโดยตรง  ส่ิงใดไม่เก่ียวข้องหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์เง่ือนไขในการคิดก็ไม่ตอ้งน ามาเขียนไวใ้นค าถามจะช่วยใหค้  าถามรัดกุมชนัเจนข้ึน 
  6.6   เขียนตวัเลือกให้เป็นเอกพนัธ์  หมายถึง  เขียนตวัเลือกทุกตวัให้เป็นลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงหรือมีทิศทางแบบเดียวกนัหรือมีโครงสร้างท านองเดียวกนั 
  6.7   ควรเรียงล าดับตัวเลขในตัวเลือกต่าง ๆ  ได้แก่  ค  าตอบท่ีเป็นตวัเลขนิยมเรียง       
จากนอ้ยไปหามาก 
  6.8   ใชต้วัเลือกปลายเปิดและปลายปิดใหเ้หมาะสม 
  6.9   ขอ้เดียวตอ้งมีค าตอบเดียว 
  6.10 เขียนทั้ งตัวถูกและตัวผิดให้ถูกหรือผิดตามหลักวิชา  คือ  จะก าหนดตัวถูก         
หรือตวัผดิ  เพราะสอดคลอ้งกบัความเช่ือของสังคมหรือกบัค าพงัเพยทัง่ ๆ  ไปไม่ได ้
  6.11 เขียนตวัเลือกให้อิสระจากกัน  คือ  อย่าให้ตวัเลือกตวัใดตวัหน่ึงเป็นส่วนหน่ึง   
หรือส่วนประกอบของตวัเลือกอ่ืน 
  6.12 ควรมีตัวเลือก  4 - 5  ต ัว  ข้อสอบแบบเลือกตอบน้ี  ถ้าเขียนตัวเลือกเพียง  2  
ตวัเลือก  ก็กลายเป็นขอ้สอบแบบกาถูก  ผิด  หากเป็นขอ้สอบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 2   ควรใช ้ 3  
ตวัเลือก  ระดบัประถมศึกษาปีท่ี  3 - 6  ควรใช ้ 4  ตวัเลือกและตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไปควรใช ้ 5  
ตวัเลือก 
  6.13 อยา่แนะค าตอบ 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบ  (multiple  choice)  ใชว้ดัไดค้รอบคลุมทั้ง
ดา้นความรู้ความคิด  หลกัการ  ทฤษฎี  การตดัสินใจ  การประเมินตวัแปร  การแปลความหมาย  ขอ้มูล
ตลอดจนความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีส่วนประกอบส าคญั  2  ส่วน             
คือ  (1)  ส่วนของค าถาม  (2)  ส่วนของค าตอบ  เรียกว่า  ตวัเลือก  ซ่ึงเป็นตวัที่เป็นค าตอบถูก
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และตวัเลือก  ท่ีเป็นค าตอบผิด  เรียกวา่  ตวัลวง  การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ให้มีคุณภาพ         
มีหลกัการดงัน้ี  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2546 : 31 - 37)   
 1.   การสร้างค าถาม  ค าถามท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1.1   สั้น  ชดัเจน  และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
 1.2   เขียนเป็นประโยคบอกเล่า  ถ้าจ  าเป็นต้องใช้ประโยคปฏิเสธก็ควรเน้นข้อความ  
หรือขีดเส้นใตข้อ้ความท่ีแสดงการปฏิเสธ 
 1.3   ค าถามแต่ละขอ้ตอ้งเป็นอิสระแก่กนั  โดยไม่ให้การตอบค าถามของขอ้หน่ึงช้ีน า 
หรือข้ึนอยูก่บัอีกขอ้หน่ึง 
 1.4   หลีกเล่ียงการใชภ้าษาท่ีช้ีน าหรือส่ือความไปถึงค าตอบถูกหรือค าตอบผิด 
 1.5   แต่ละค าถามตอ้งมีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว 
 2.   การสร้างตวัเลือก  ตวัเลือกท่ีดีควรมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
 2.1   ตวัเลือกควรเป็นเร่ืองหรือประเด็นเดียวกนั  มีความยากใกลเ้คียงกนั 
 2.2   ตอ้งกระจายค าตอบถูกของแบบทดสอบทั้งฉบบั  ให้มีสัดส่วนของแต่ละตวัเลือก
ใกลเ้คียงกนั 
 2.3   ใชค้  าใหส้ั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดแ้ละหลีกเล่ียงการใชค้  าศพัทห์รือขอ้ความท่ีเขา้ใจยาก 
 2.4   ไม่ควรใช้ตวัเลือก  “ถูกทุกขอ้”  หรือ  “ไม่มีข้อใดถูก”  (อาจเป็นส่ือความหมาย     
ไม่แน่ใจในค าถามหรือการเลือกตอบดว้ยความมัน่ใจดีได)้ 
 3.   เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบเลือกตอบ  การให้คะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  
โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกค าตอบเป็นส าค ัญ  เช่น  ตอบถูก       
ได ้ 1 คะแนน  และตอบผดิได ้ 0  คะแนน 
 4.   ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
 ขอ้ดี 
 1.  มีความเป็นปรนยัสูง  ตรวจใหค้ะแนนไดง่้ายและไดผ้ลตรงกนั 
 2.  ตรวจใหค้ะแนนไดส้ะดวกและใชเ้วลานอ้ย 
 3.  วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบไดจ้ากค่าความตรงของเน้ือหา  ความยากง่ายและ
อ านาจจ าแนก 
 4.  ปรับปรุงหรือแกไ้ขค าถามและตวัเลือกเพื่อน าไปใชใ้นโอกาสต่อไปได ้
 5.  วดัไดทุ้กสาระการเรียนรู้ 
 ขอ้จ ากดั 
 1.  สร้างค าถามท่ีชดัเจนเป็นปรนยั  ตรงประเด็นหรือมีประเด็นเดียวไดย้าก 
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 2.  สร้างค าถามท่ีวดัความคิดระดบัสูงและทกัษะกระบวนการได้ยาก  ส่วนใหญ่วดัผล   
การเรียนรู้ในระดบัความรู้ความจ าและความเขา้ใจและวดัไดเ้พียงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น 
 สรุปไดว้า่  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบท่ีวดั
ความรู้ของผูเ้รียนที่ได้เรียนไปแล้ว  โดยวดัพฤติกรรมด้านความรู้  ความจ า   วดัด้านความเขา้ใจ         
วดัดา้นการน าไปใช ้ วดัดา้นการวเิคราะห์  วดัดา้นความสนใจ 
 5.  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดงัน้ี 
 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2544 : 99 -101)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  วิเคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  การสร้างแบบทดสอบควรเร่ิมตน้
ดว้ยการวิเคราะห์หลกัสูตร  และสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและพฤติกรรม  
ท่ีตอ้งการจะวดั  ซ่ึงจะระบุจ านวนขอ้สอบและพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดัอยา่งชดัเจน 
 2.  ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลการเรียนรู้   
ท่ีผูส้อนมุ่งหวงัจะให้เกิดกับนักเรียน  ซ่ึงผูส้อนจะต้องก าหนดไวล่้วงหน้าส าหรับเป็นแนวทาง         
ในการจดัการเรียนรู้และสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
 3.  ก าหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีสร้าง  โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  
จุดประสงค์การเรียนรู้  ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งพิจารณาและตดัสินใจเลือกชนิดของขอ้สอบท่ีจะใช้วดัโดย
ต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  เหมาะสมกับว ัยผู ้เ รียนและศึกษาวิธี เขียน                    
ขอ้ทดสอบชนิดนั้น ๆ  ใหเ้ขา้ใจในหลกัการและวธีิการเขียนขอ้สอบ 
 4.  เขียนขอ้สอบ  ผูเ้ขียนขอ้สอบลงมือเขียนขอ้สอบตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นตาราง
วเิคราะห์หลกัสูตร  และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยอาศยัหลกัและวิธีการเขียนขอ้สอบท่ีได้
ศึกษามาแลว้ 
 5.  ตรวจทานขอ้สอบ  เพื่อให้ขอ้สอบท่ีเขียนไวมี้ความถูกตอ้งตามหลกัวิชามีความสมบูรณ์
ครบถว้นตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นตารางวเิคราะห์หลกัสูตร  ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งพิจารณาทบทวน  
ตรวจทานขอ้สอบอีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะจดัพิมพแ์ละน าไปใช ้
 6.  จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง  เมื่อตรวจทานขอ้สอบเรียบร้อยแล้ว  ให้จดัพิมพ์
ขอ้สอบทั้งหมด  จดัท าเป็นแบบทดสอบฉบบัทดลอง  โดยมีค าช้ีแจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ  
และจดัวางรูปแบบการพิมพใ์หเ้หมาะสม 
 7.  ทดลองและวเิคราะห์ขอ้สอบ  การทดลองและวิเคราะห์ขอ้สอบเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบก่อนน าไปใชจ้ริง  โดยน าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บักลุ่ม  ที่มีลกัษณะคล้ายคลึง
กบักลุ่มท่ีตอ้งการสอบจริง  แล้วน าผลมาวิเคราะห์และปรับปรุงขอ้สอบใหมี้คุณภาพ 
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 8.  จดัท าแบบทดสอบฉบบัจริง  จากผลการวิเคราะห์ขอ้สอบหากพบว่าขอ้สอบขอ้ใดไม่มี
คุณสมบตัิหรือมีคุณภาพไม่ดีอาจตอ้งตดัทิ้งหรืออาจปรับปรุงขอ้สอบให้มีคุณภาพดีข้ึน  แลว้จึง
จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัจริงท่ีจะน าไปใช้กบักลุ่มเป้าหมายต่อไป  
 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิมีล าดับขั้นตอนท่ีส าคัญ  ดังต่อไปน้ี 
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2546 : 31-37)  
 1.  ศึกษาจุดมุ่งหมายของการวดัผลประเมินผล  สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้              
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและมโนทศัน์ของแต่ละเร่ือง 
 2. ก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการวดั 
 3. เลือกประเภทแบบทดสอบอย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงความรู้
ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 4. ก าหนดจ านวนขอ้สอบ  การกระจายของเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการทดสอบ  และเวลาท่ีใช้
ทดสอบ 
 5. สร้างแบบทดสอบตามคุณลักษณะท่ีก าหนด  โดยค านึงถึงเทคนิคของการสร้าง
แบบทดสอบและความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
 6.  ตรวจสอบความตรงและความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  ส าหรับแบบทดสอบบางแบบ
อาจตอ้งตรวจสอบความเป็นปรนยัดว้ย 
 สรุปไดว้า่  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งมีการวิเคราะห์
หลกัสูตร  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  ศึกษาวิธีการสร้างขอ้สอบแต่ละชนิดเขียนแบบทดสอบ     
ให้สอดคลอ้งดงัตารางวิเคราะห์หลกัสูตรและจุดประสงค ์ แลว้น าขอ้สอบไปทดลองใชแ้ละวิเคราะห์
คุณภาพก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 1.  แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  มีส่วนสัมพนัธ์กนักบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัความตอ้งการ
ของมนุษย ์ (human  needs)  และการจูงใจ  (motivation)  เป็นอยา่งมากซ่ึงมีผูใ้ห้แนวคิด  และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี  
 เผชิญ  กิจระการ  (2542 : 7)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของแฮทฟิลด ์ และฮิวส์แทน  ท่ีไดท้  าการพฒันา
แนวของนกัวิจยัต่าง ๆ  มาเป็นเคร่ืองมือเม่ือวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานพบว่า  องคป์ระกอบ   
ท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในปัจจุบนัประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ    
5  ประการ  ดงัน้ี 
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 ตวัแปรท่ี  1  องคป์ระกอบเก่ียวกบังานท่ีท าในปัจจุบนั  แบ่งเป็น 
 1.  ความต่ืนเตน้ / น่าเบ่ือ 
 2.  ความสนุกสนาน / ความไม่สนุกสนาน 
 3.  ความโล่ง / ความสลวั 
 4.  ความทา้ทาย / ไม่ทา้ทาย 
 5.  ความพอใจ / ไม่พอใจ 

 ตวัแปรท่ี  2  องคป์ระกอบทางดา้นค่าจา้ง  ประกอบดว้ย 
 1.  ถือวา่เป็นรางวลั / ไม่เป็นรางวลั 
 2.  มาก / นอ้ย 
 3.  ยติุธรรม / ไม่ยุติธรรม 
 4.  เป็นทางบวก / เป็นทางลบ 

 ตวัแปรท่ี  3  องคป์ระกอบทางดา้นการเล่ือนต าแน่ง 
 1.  ยติุธรรม / ไม่ยุติธรรม 
 2.  เช่ือถือได ้/ เช่ือถือไม่ได ้
 3.  เป็นเชิงบวก / เป็นเชิงลบ 
 4.  เป็นเหตุผล / ไม่เป็นเหตุผล 

 ตวัแปรท่ี  4  องคป์ระกอบทางดา้น / ผูบ้งัคบับญัชา 
 1.  อยูใ่กล ้/ อยูไ่กล 
 2.  ยติุธรรมแบบจริงใจ / ยติุธรรมแบบไม่จริงใจ 
 3.  เป็นมิตร / ค่อนขา้งไม่เป็นมิตร 
 4.  เหมาะสมทางคุณสมบติั / ไม่เหมาะสมทางคุณสมบติั 

 ตวัแปรท่ี  5  องคป์ระกอบทางดา้นเพื่อนร่วมงาน 
 1.  เป็นระเบียบเรียบร้อย / ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2.  จงรักภคัดีต่อท่ีท างาน / ไม่จงรักภกัดีต่อท่ีท างานและเพื่อนร่วมงาน 
 3.  สนุกสนานร่าเริง / ดูไม่มีชีวติชีวา 
 4.  ดูน่าสนใจเอาจริงเอาจงั / ดูเหน่ือยหน่าย    

 คอร์แมน  (Korman ; อ้างถึงในปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2544 : 122)  ได้จ  าแนก
ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น  2  กลุ่ม  คือ 
  1.  ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ  (need  fulfillment  theory)  กลุ่มน้ีถือวา่ความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 
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 2.  ทฤษฎีการอา้งอิง  (reference-group theory)  กลุ่มน้ีถือวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม  ซ่ึงสมาชิกกลุ่ม       
ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินผลงานของตน        
 เฮิร์ซเบิร์ก  (อา้งถึงในนงลกัษณ์ วานิช, 2545 : 30)  ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏีท่ีเป็น
มูลเหตุท าให้เกิดความพึงพอใจ  เรียกวา่  The  Motivation  Hygiene  Theory  ทฤษฏีน้ี  ไดก้ล่าวถึง
ปัจจยั  ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน  2  ปัจจยัคือ  

 1.  ปัจจยักระตุน้  (Motivation  Factor)  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน  ซ่ึงมีผลก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน 
 2.  ปัจจยัค ้าจุน  (Hygiene  Factors)  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  และมีหนา้ท่ี   
ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
 ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือตอ้งการปฏิบติัให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์  ครูผูส้อน  ซ่ึงในสภาพ
ปัจจุบนัเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกหรือให้ค  าแนะน าปรึกษาจึงตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจ ใน
การเรียนรู้  การท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบติังานมีแนวคิดพื้นฐาน        
ท่ีต่างกนั  2  ลกัษณะ  คือ 
 1.  ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบติังานการตอบสนองความตอ้งการผูป้ฏิบติังานจนเกิด
ความพึงพอใจ  จะท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงกวา่ผูไ้ม่ไดรั้บการตอบสนอง  
 จากแนวคิดดงักล่าว  ครูผูส้อนท่ีตอ้งการให้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
บรรลุผลส าเร็จ  จึงตอ้งค านึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งส่ือ - อุปกรณ์  การเรียนการสอนท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเรียน  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการท า
กิจกรรมจนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 2.  ผลของการปฏิบติังานน าไปสู่ความพึงพอใจ  ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ      
และผลการปฏิบตัิการปฏิบตัิงานจะถูกเชื่อมโยงดว้ยปัจจยัอื่น ๆ  ผลการปฏิบัติท่ีดีจะน าไปสู่
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังานเป็น
ท่ียอมรับ  และไดรั้บการตอบสนองในรูปของรางวลัหรือผลตอบแทน  โดยการผ่านการรับรู้เก่ียวกบั
ความยุติธรรมของผลตอบแทน  ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีปริมาณของผลตอบแทนท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บ  นัน่คือ  
ความพึงพอใจ  ในการปฏิบติังานจะถูกก าหนด  โดยความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง  
และการรับรู้เร่ืองเก่ียวกบัความยุติธรรมของผลตอบแทนท่ีรับรู้แลว้  ความพึงพอใจยอ่มเกิดข้ึน     
 ไมเออร์ส  (อา้งถึงในนงลกัษณ์  วานิช, 2545 : 26 )  ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัการจูงใจ 
ใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน  โดยเนน้เร่ืองการวางเป้าหมายใหไ้ดผ้ล  นัน่คือ 

 1.  งานจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวั  งานจึงจะมีความหมายส าหรับผูท้  า 
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 2.  งานจะตอ้งมีการวางแผน  และวดัความส าเร็จไดด้ว้ยระบบการท างานควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อใหไ้ดใ้นการสร้างส่ิงจูงใจภายใน  เป้าหมายของงานจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 3.1   ผูท้  างานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 
 3.2   มีผลงานกลบัมาใหผู้รั้บท างานทราบโดยตรง 
 3.3   งานนั้นเป็นงานท่ีพึงปรารถนา 
 3.4   งานนั้นมีลกัษณะทา้ทาย 
 3.5   งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้
 เฮิร์ซเบิร์ก  (อ้างถึงในนงลักษณ์  วานิช,  2545 : 28)  ได้ท าการศึกษาถึงองค์ประกอบ                    
ของความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการท างาน  เขาไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ   
ในการท างานว่ามีอยู ่ 2  ปัจจยัคือ  ปัจจยักระตุน้  (Motivation  Factors)  ซ่ึงไดแ้ก่  ส่ิงท่ีช่วยให้เกิด
ความพึงพอใจและปัจจยัค ้าจุน  (Hygiene  Factors)  ซ่ึงไดแ้ก่  ส่ิงช่วยป้องกนัมิให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการท างานเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  และมีหนา้ท่ีให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในการท างานยิ่งข้ึนซ่ึงปัจจยัทั้งสองอย่างจะช่วยสนบัสนุนให้คนท างานมีความพึงพอใจในการท างาน
ยิง่ข้ึนซ่ึงเราเรียกปัจจยัทั้งสองน้ีวา่  เป็นทฤษฏีองคป์ระกอบคู่  (Two  Factors  Theory)  
 ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้ผูท่ี้เรียน
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  หรือตอ้งการปฏิบติัให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ครูผูส้อน  ซ่ึงในสภาพ
ปัจจุบนัเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกหรือให้ค  าแนะน าปรึกษาจึงตอ้งค านึงถึ ง  ความพึงพอใจใน
การเรียนรู้  การท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจคาบเรียนรู้หรือการปฏิบตัิงาน  จึงควรปฏิบตัิตาม
แนวคิดดังกล่าว  เช่น  ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  กิจกรรมมีลกัษณะท้าทายความสามารถ          
มีผลลพัธ์ตอบกลบัจากการท ากิจกรรม  และผูเ้รียนสามารถท างานส าเร็จไดต้อ้งมีการควบคุมท่ีดี 
 สรุปไดว้่า  จากแนวคิดพื้นฐานดงักล่าว  เม่ือน ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายใน  เป็นผลด้านความรู้สึกของผูเ้รียนที่เกิดแก่ตวัผูเ้รียนเอง   
การรู้สึกต่อความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนเม่ือสามารถเอาชนะความยุง่ยากต่าง ๆ  และสามารถด าเนินงานภายใต้
ความยุ่งยากทั้งหลายได้ส าเร็จ  ท าให้เกิดความภูมิใจ  ความมั่นใจ  ตลอดจนได้รับ  การยกย่อง         
จากบุคคลอ่ืนส่วนผลตอบแทนภายนอก  การไดรั้บค ายกย่องชมเชยจากครูผูส้อน  พ่อแม่  ผูป้กครอง
หรือแมแ้ต่การไดค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.  ความหมายของความพงึพอใจ  
 ความพึงใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงานท่ีบรรลุเป้าหมาย   
ท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัเป็นผลจากการไดรั้บการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีประสงค ์ มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ  ดงัน้ี 
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สาโรจ  ไสยสมบติั  (2534 : 15)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึง       
ท่ีช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้เป็นงานเก่ียวกบัการให้บริการดงันั้น  ผูบ้ริหารและ
ปฏิบติังานตอ้งด าเนินการใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจดว้ย     

มนตรี  เฉียบแหลม  (2536 : 7)  ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่าความพึงพอใจ  
หมายถึง  ความรู้สึกมีความสุขเม่ือเราไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  (Goals)  ความตอ้งการ  (Want)  หรือ
แรงจูงใจ  (Motivation)     

บุญมัน่  ธนาศุภรัตน์  (2537 : 157-158) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจวา่ผล
ของเจตคติต่าง ๆ  ของบุคคลท่ีมีต่อองค์ประกอบของงานและมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงาน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ซ่ึงความพึงพอใจนั้น  ไดแ้ก่  การรู้วา่มีความส าเร็จในงาน  รู้สึกวา่ไดรั้บ
การยกย่องและรู้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบติังาน  ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกนิยม
ชมชอบหรือปฏิกิริยาท่ีแสดงออกในทางความพอใจของผูท้  างานท่ีมีต่องานหรือกิจกรรมท่ีเขาท าตาม
ความคิดในลกัษณะน้ีความพึงพอใจเป็นเจตคตินัน่เอง  แต่เป็นเจตคติต่องานโดยเฉพาะ     

วลัยา  บุตรดี  (2531 : 12)  ไดก้ล่าวถึงส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเคร่ืองกระตุน้เพื่อให้บุคคล   
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานดงัน้ี  
 1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ  ส่ิงเหล่าน้ี  (Material  Inducement)  ไดแ้ก่  เงินทอง  ส่ิงของหรือ
สภาวะทางกายท่ีมีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานและส่ิงจูงใจท่ีไม่ใชว้ตัถุ (Personal  Nonmaterial Opportunities)  เกียรติภูมิ  
การใชสิ้ทธิพิเศษมากกวา่คนอ่ืน   
 2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา  (Desirble  Physical  Condition)  หมายถึง                  
การจดัสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน  เช่น  ส่ิงอ านวย
ความสะดวกในส านกังาน  ความพร้อมของเคร่ืองมือ   
 3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ  (Ideal  Benfactions)  หมายถึง  การสนองความตอ้งการ    
ในดา้นความภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือ  การแสดงความภกัดีต่อองคก์ารของตน   
 4.  ความดึงดูดในทางสังคม  (Associationnal  Attractivess)  หมายถึง  การมีความสัมพนัธ์ของ
บุคคลในหน่วยงานการอยู่ร่วมกนัความมัน่คงของสังคม  จะเป็นหลกัประกนัในการท างาน 
 5.  การปรับทศันคติและสภาพของงานใหเ้หมาะสม  (Opportunity  of  Enlarged 
Participation)  คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน  จะท าให้เขาเป็นผูมี้ความส าคัญ         
ในหน่วยงาน  จะท าใหบุ้คคลมีก าลงัใจในการท างานมากข้ึน 
 สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติ  ความชอบหรือไม่ชอบ     
ท่ีมีต่อส่ิงเร้าในด้านต่าง ๆ  ของบุคคลนั้น ๆ  ความรู้สึกพึงพอใจเกิดข้ึน  เม่ือบุคคลได้รับส่ิงท่ีตน
ตอ้งการหรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนตอ้งการ 
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 3.  การวดัความพงึพอใจ 
 มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงการวดัความพึงพอใจ  ดงัน้ี 
 ศจี  อนนัตน์พคุณ  (2542 : 70 - 71)  ไดก้ล่าววา่  การวดัความพึงพอใจวา่สามารถใชว้ิธีการ
ส ารวจเป็นเคร่ืองวดัก็ได ้ ซ่ึงวธีิการส าคญัมีอยู ่ 4  วธีิ  คือ 
 1.   การสังเกตการณ์  (observation)  โดยให้ผูบ้ริหารสังเกตการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม
ของผูป้ฏิบติังาน  จากการแสดงออก  การฟังจากการพูด  สังเกตจากการกระท า  แล้วน าข้อมูล                      
ท่ีไดจ้ากการสังเกตมาวเิคราะห์ 
 2.   การสัมภาษณ์  (interviewing)  เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจ  โดยการสัมภาษณ์  จะตอ้ง
เผชิญหนา้กนัเป็นส่วนตวัหรือสนทนากนัโดยตรงแลกเปล่ียนข่าวสารและความคิดเห็นต่าง ๆ  ดว้ยวาจา 
 3. การออกแบบสอบถาม  (questionnaires)  เป็นวิธีท่ีนิยมกันมาก  โดยให้ผูป้ฏิบติังาน                 
แสดงความคิดเห็น  และความรู้สึกลงในแบบสอบถาม  การสร้างค าถามตอ้งพิจารณาอยา่งดี  เพื่อท่ีจะ
ตั้งค  าถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคไ์ดท้ั้งหมด  และลกัษณะของค าถามจะตอ้งใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความพึงพอใจสมบูรณ์ครบถว้น 
 4.  การเก็บบันทึก  (recording keeping)  เป็นการเก็บประวติัเก่ียวกับการปฏิบัติงาน         
ของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนในเร่ืองเก่ียวกบัผลงาน  การร้องทุกข์  การขาดงานการลางาน  การฝ่าฝืน
ระเบียบวนิยัและอ่ืน ๆ 
 ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ.  (2543 : 66 - 122)  ไดก้ล่าววา่  เคร่ืองมือท่ีจะน ามาเร้า
ความรู้สึกของบุคคลท่ีนิยมน ามาใช้วดั  ซ่ึงมีความเป็นปรนยั  สะดวกในการสร้าง  และการน าไปใช้วดั  
และไดรั้บการนิยมก็คือ  แบบสอบถาม  ซ่ึงสามารถสร้างไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 1.   การสร้างแบบเทอร์สโตน  (Thurstone’s  method)  เป็นลักษณะท่ีมีข้อความให้อ่าน            
แลว้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นวา่  มีความคิดเห็นเชิงบวกกลางหรือมีความคิดเห็นเชิงลบโดยไม่มีตวัเลข 
 2.   การสร้างแบบลิเกิต  (Likert’s  method)  มีลกัษณะเป็นขอ้ความที่แสดงความรู้สึก        
ซ่ึงมีลกัษณะทางบวก  ทางลบหรือผสมกนัก็ได ้ โดยก าหนดค่าเป็นเชิงปริมาณในรูปของตวัเลข 
 3.   การสร้างแบบออสกูด  (Osgood’s  method)  มีลักษณะเป็นข้อความ  โดยพิจารณา
ร่วมกบัค าตอบซ่ึงเป็นค าคุณศพัท ์ แลว้ผูต้อบพิจารณาวา่ความรู้สึกของผูต้อบโนม้เอียงไปทางใด 

 ภณิดา  ชยัปัญญา  ประกาพนัธ์  พลายจนัทร์, 2546 : 6  อา้งถึงในภณิดา  ชยัปัญญา, (2536 : 23)                

ไดก้ล่าวไวว้า่การวดัความพึงพอใจนั้น  สามารถท าไดห้ลายวธีิดงัต่อไปน้ี 
 1.   วิธีการใช้แบบสอบถาม  โดยผูอ้อกแบบสอบถาม  ถามเพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น    
ซ่ึงสามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ  ค าถามดังกล่าว   
อาจจะถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ 
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 2.   วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรง  ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดี 
จึงจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 
 3. วิธีการสังเกตเป็นวิธีการวดัความพึงพอใจ  โดยอาศยัการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา  กริยาท่าทาง  วิธีน้ีต้องอาศยัการกระท าอย่างจริงจัง       
และสังเกต  อยา่งมีระเบียบแบบแผน  ซ่ึงการวดัความพึงพอใจ  สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัไดห้ลายแบบ  
เช่น  วธีิการสังเกต การสัมภาษณ์  การใชแ้บบสอบถาม  เป็นตน้ 
 สรุปว่า  การวดัความพึงพอใจ  สามารถท่ีจะวดัไดโ้ดยการแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  
และเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง  เพื่อนร่วมงานและองคก์าร  ผา่นลงยงัเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั  
 4.  สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน 
 มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  ดงัน้ี 
 บุญชม  ศรีสะอาด  (  2542 : 99) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  5 ระดบัมีเกณฑ ์      
การใหค้ะแนน  ดงัน้ี  
     คะแนน   5   หมายถึง   ความพึงพอใจ  ระดบัมากท่ีสุด  
     คะแนน   4   หมายถึง   ความพึงพอใจ  ระดบัมาก 
     คะแนน   3   หมายถึง   ความพึงพอใจ  ระดบัปานกลาง 
     คะแนน   2   หมายถึง   ความพึงพอใจ  ระดบันอ้ย 
     คะแนน   1   หมายถึง   ความพึงพอใจ  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 บุญชม  ศรีสะอาด ( 2542 : 100)  ก าหนดเกณฑ์ในการตดัสินความพึงพอใจของผูเ้รียน  ดงัน้ี   
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51 - 5.00   หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51 - 4.50   หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51 - 3.50   หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 - 2.50   หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.50   หมายถึง    มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 กาญจนา  วฒัายุ  (2548 : 157-161)  ไดก้ล่าวถึงการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน
เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นลักษณะ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ใหค้า่คะแนนของระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 
   ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  ใหค้่าคะแนน   5     
     ระดบัความพึงพอใจมาก  ใหค้่าคะแนน   4       
   ระดบัความพึงพอใจปานกลาง ใหค้่าคะแนน   3     
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   ระดบัความพึงพอใจนอ้ย  ใหค้่าคะแนน   2       
   ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  ใหค้่าคะแนน   1    
 กาญจนา  วฒัาย ุ (2548 : 166)  ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียของผูต้อบใช้เกณฑ์ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.49   หมายถึง    พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.50 - 2.49   หมายถึง    พึงพอใจนอ้ย 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50 - 3.49   หมายถึง    พึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.50 - 4.49   หมายถึง    พึงพอใจมาก 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.50 - 5.00   หมายถึง    พึงพอใจมากท่ีสุด   
 สรุปไดว้่า  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในการรวบรวมขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  สอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน              
ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ใหค้่าคะแนนของระดบัความพึงพอใจ  
  

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ไดศึ้กษางานวจิยัเก่ียวกบัการสร้างเอกสารประกอบการเรียน  มีดงัน้ี 
 
 งานวจัิยในประเทศ 
 บุปผาพร  สุวรรณไตรย ์ (2549  :  บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเก่ียวกบัการใช้เอกสารประกอบ   
การเรียนการสอน  เร่ือง  การร้อยมาลยัของนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนบา้นเหล่าป่าเป้ด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  พบว่า  (1)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เร่ือง  การร้อยมาลยั กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เท่ากบั  82.10/85.74  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีตั้งไวคื้อ  80/80   (2)   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ย  ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าค ัญทางสถิ ติที่ระดับ .05  

โดยค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (3)    ความคิดเห็นของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน  เร่ือง  การร้อยมาลยั  โดยส่วนรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก
ท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ทุกขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ีย  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด 
 ณัชพล  กาฬภกัดี  (2550 : บทคดัย่อ) รายงานการพฒันาและผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน วชิาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า (ง40201) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ผลการวิจยั พบวา่ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ที่ผูศ้ึกษาพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 85.16/82.07 
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ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้80/80 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
โดยหลงัใชเ้อกสารประกอบการเรียนสูงกวา่ก่อนใชเ้อกสารประกอบการเรียน และนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อเอกสารประกอบการเรียน วชิาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ประสพโชค  บวัวงัโป่ง  (2550  :  บทคดัยอ่)  ศึกษาการพฒันาเอกสารประกอบการสอนงานช่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั พบว่า 
เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.13/83.07 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 นักเรียน 
มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนและเม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สุภาพร สิงห์ทอง  (2550 :  บทคัดย่อ)  ศึกษาการสร้างเอกสารประกอบการ เรียนรู้ 
วิชางานเกษตร  (ง  40141) เ ร่ืองไม้ดอกไม้ประดับ ส าหรับนักเรียนชั้นม ัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนท่าคนัโทวิทยาคาร จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เร่ืองไมด้อกไมป้ระดบัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.33/87.65 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไวค้ือ 80/80 แสดงวา่ 
เอกสาร ประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ได้ 2) ประสิทธิภาพของผลการสอน
จากการใช้ เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชางานเกษตร  (ง  40141) เ ร่ืองไม้ดอกไม้ประดบั 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า 13.36 อยูใ่นระดบัดี 3) ค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
วิชางานเกษตร 37 (ง 40141) เร่ือง ไมด้อกไมป้ระดบั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 มีค่า
เท่ากบั 0.70 ซ่ึงแสดงวา่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยท าให้นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 70.00 4) 
ความคิดเห็น ของ นกัเรียน ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ืองไมด้อกไมป้ระดบั 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 
หรือค่าเฉล่ียร้อยละ 87.40 แสดงวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยกบัการเรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนรู้เร่ือง
ไมด้อกไมป้ระดบั 
 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ลอเรย ์ (Lawrey.  2001 : 187 - A)  ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้ดา้นประวตัิศาสตร์ของนกัเรียน  
ในระดับ  1 - 3  จ านวน  87  คน  ผลการวิจ ัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน มีคะแนนการทดสอบหลงัการใช้เอกสารประกอบการเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียน 
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ได้คะแนนเฉล่ียถึงร้อยละ  89.50  นั้ นคือ  เอกสารประกอบการเรียนน้ีจึงเป็นเคร่ืองช่วยให้เกิด        
การเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
 จากการศึกษางานที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเอกสารประกอบการเรียนขา้งตน้ สรุปไดว้า่  
เอกสารประกอบการเรียนเป็นส่ือการเรียนที่ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
ดงันั้นผูร้ายงานจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาและใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนให้สูงข้ึน 


