
 
 

 

 

 

ช่ือเร่ืองวจิยั 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัการพฒันาการนําเข้าและส่งออก  

ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 2 

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ  

โดยใช้แบบทักษะ 
 
 
 
 

 

 

ช่ือผู้วจิยั 

อาจารย์ยุพนิ  รอดไผ่ล้อม 
 
 
 

 

 

 

งานวจิยัฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 

 

 

 



 
 

บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจัิย การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และ 

  ส่งออก ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2   

  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  

  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

ช่ือผู้วจัิย อาจารยย์พุิน  รอดไผล่อ้ม 

สาขาวชิา การจดัการโลจิสติกส์ 

ปีการศึกษา 2560 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการ

นาํเขา้และส่งออก ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2  ก่อนและหลงัก่อนและ

หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 31 คน โดยใช ้

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

 Dependent - samples t - test         

 ผลการวิจยัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงชั้ นปีท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ พบวา่ คะแนนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึก สูงกวา่คะแนนก่อนเรียนโดยใช้

แบบฝึกทกัษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 

 การจดัทาํรายงานการวจิยัในชั้นเรียนฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บ ความอนุเคราะห์

อยา่งดียิง่จากอาจารยธ์ญัศญา ธมัมิสกุลและบุคลกรในศูนยว์ิจยั ท่ีไดก้รุณาเป็นท่ีปรึกษา ให้คาํแนะนาํและ

แนวคิดอย่างดีเสมอมา ตลอดจนสละเวลาในการตรวจสอบ แกไ้ขรายงานการวิจยัในชั้นเรียนในคร้ังนั้น

ดว้ย ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ และนักศึกษาสาขาวิชาการ

จดัการโลจิสติกส์ ระดบัชั้นปวส.2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์

อาํนวย ความสะดวกและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูล 

 คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา 

ตลอดจนครู-อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทาํให้ผูว้ิจยัประสบ ความสําเร็จใน

วชิาการศึกษาตลอดมา 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 หลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออกเป็นวิชาท่ีสําคญัอีกวิชาหน่ึงสําหรับนกัศึกษาสาขาวิชาการ 

จดัการโลจิสติกส์ โดยวชิาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออกจะมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ

กระบวนการนาํเขา้ และส่งออกสินคา้ กฎหมายระหว่างประเทศ ขอ้สัญญา อนุสัญญาของการซ้ือขาย

สินคา้ และการบริหารระหว่างประเทศ สามารถเลือกใช้เอกสารการนาํเขา้และส่งออกท่ีเหมาะสมกบั

รูปแบบการขนส่ง และตระหนักถึงความสําคญัของการนําเข้าและส่งออก ซ่ึงผูเ้รียนต้องมีความรู้

ครอบคลุมเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ การประกนัภยัสําหรับการส่งออกและนาํเขา้สินคา้ ระเบียบ

ปฏิบติัในการส่งออกสินคา้ เง่ือนไขทางการคา้ ระเบียบปฏิบติัในการนาํเขา้สินคา้ มาตรการดา้นภาษี

อากรในการส่งออกและนาํเขา้สินคา้ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ การร่วมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจและสนธิสัญญาการคา้ระหวา่งประเทศ การเงินสําหรับการนาํเขา้และส่งออก การเรียนรู้วิชา

หลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออกจึงเน้นทั้งความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การวิเคราะห์ และการ

สังเคราะห์ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งยากในการเรียน ถา้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจในบทเรียน จะมีผลทาํให้เกิดความ

เบ่ือหน่ายในการเรียนการจดัการโลจิสติกส์ ผูส้อนจึงคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพฒันา

ผูเ้รียนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้กิดความรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน     

 จากความสาํคญัดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะทาํวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ให้สูงข้ึน ผูว้ิจยัจึงได้จดัทาํแบบฝึกทกัษะในวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออกข้ึนมา เพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้โดยเกิดความเขา้ใจ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชาหลักการพัฒนาการนํา เข้าและส่งออก  

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2  ก่อนและหลงัก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบ

ฝึกทกัษะ  

สมมติฐานการวจิัย 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะ สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก

ทกัษะ 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

การจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2560 จาํนวน 4 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 101 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ชั้ นปีท่ี 2 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 31 คนซ่ึงเป็นกลุ่ม

เดียวกบัประชากร โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

  แบบฝึกทกัษะ  หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนอย่างหน่ึงท่ีใชเ้ป็นแบบฝึกให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใน

ระหวา่งเรียนวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีทกัษะและ

เขา้เขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน         

   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการ

นาํเขา้และส่งออก โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  

 วชิาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก  หมายถึง รายวิชาท่ีอยูใ่นหลกัสูตรของสาขาวิชาการ

จดัการโลจิสติส์            

 นักศึกษา  หมายถึง ผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการพฒันาการนําเข้าและส่งออก 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการ

พฒันาการนาํเขา้และส่งออกสูงข้ึน 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

    ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทกัษะ 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัการ

พฒันาการนําเข้าและส่งออก 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออกโดย

ใช้แบบฝึกทกัษะ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการโลจิ

สติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร 

ตาํรา และงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. แบบฝึกทกัษะ 

2. แผนการจดัการเรียนรู้ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

1. แบบฝึกทกัษะ           

  ความหมายของแบบฝึกทกัษะ        

 ไพบูลย ์มูลดี (2546, หนา้ 48) ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะวา่ แบบฝึกทกัษะ เป็นชุดการ

เรียนรู้ท่ีครูจดัทาํข้ึน ให้ผูเ้รียนไดท้บทวนเน้ือหาท่ีเรียนรู้มาแลว้เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจจะช่วยเพิ่ม

ทกัษะความชาํนาญ และช่วยฝึกทกัษะการคิดให้มากข้ึน ทั้งยงัมี ประโยชน์ในการลดภาระให้กบัครู อีก

ทั้งพฒันาความสามารถของ ผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมองเห็น ความกา้วหนา้จากผลการเรียนรู้ของตนเองได ้

 พินิจ จนัทร์ซ้าย (2546, หน้า 90) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกทกัษะว่า แบบฝึก ทกัษะ 

หมายถึง งานกิจกรรม หรือประสบการณ์ท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั เพื่อทบทวน ความรู้ท่ีเรียน

มาแลว้ ใหส้มารถนาความรู้ท่ีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั      

  อาํนวย เล่ือมใส (2546, หนา้ 89) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไวว้า่ หมายถึง 

แบบตวัอยา่งปัญหาหรือคาํสั่ง เพื่อให้ผูเ้รียนรู้มาแลว้ เพื่อความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นการเพิ่ม ทกัษะ

ความชาํนาญใหแ้ก่ผูเ้รียน ทาํใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน      

  สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ (2540, หน้า 40) ไดก้ล่าวว่า แบบฝึกทกัษะ หมายถึง การจดั 

ประสบการณ์ฝึกหดั เพื่อให้นกัเรียนศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามารถแกปั้ญหาได ้ถูกตอ้งอยา่ง

หลากหลายและแปลกใหม่          

  ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง งานท่ีครูมอบหมาย ให้

นกัเรียนทาํดว้ยตนเองภายหลงัจากไดเ้รียนบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกทกัษะใน เร่ืองท่ีเรียน

ผา่นมาแลว้ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หน้า 29) ไดก้ล่าวว่า แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการ เรียนการ

สอนท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ เพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรม
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ท่ีไดป้ฏิบติัในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ ทาํให้นกัเรียน มีความรู้และทกัษะมากข้ึน 

เพราะมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีหลากหลาย         

  สมพร ตอยยีบี (2554, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกทกัษะเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยให ้

ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อพฒันาทกัษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความชาํนาญ และสามารถนาํความรู้ไป

ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ ดังท่ีกล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนเพื่อให ้

นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัใน แบบฝึก

นั้นจะครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนไปแล้ว ทาํให้นักเรียนมีความรู้และทกัษะมากข้ึน และทาํให้ผูเ้รียน

มองเห็นความกา้วหนา้จากผลการเรียนรู้ของตนเองได ้        

ประเภท/ ชนิดของแบบฝึก          

 สาํลี รักสุทธ์ิ (ม.ป.ป., หนา้ 31-32) กล่าวไวว้า่ แบบฝึกจะมีอยู ่3 ประเภท ดงัน้ี  

  1. แบบฝึกเสริมทกัษะ เป็นแบบฝึกท่ีนาํไปใชก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถเป็นเลิศ มี

ความคิด ความจาํเป็นพิเศษ สามารถเรียนรู้ไดเ้ร็ว เพียงแนะนาํนิดหน่อยก็เขา้ใจได ้หรือกลุ่ม นกัเรียนท่ี

เรียกวา่ อุฆฎิตญั�ู คือกลุ่มนกัเรียนท่ีมีสติปัญญาเป็นเลิศนัน่เอง ดงันั้น แบบฝึก เสริมทกัษะ จึงนาํไปใช้

เสริมเพื่อพฒันาความเป็นเลิศของนกัเรียนกลุ่มน้ีใหก้า้วไปก่อนเพื่อน     

  2. แบบฝึกทกัษะ เป็นแบบฝึกท่ีนาํไปใชก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถระดบัปานกลาง 

หรือท่ีเรียกว่า เนยยะบุคคล คือกลุ่มนกัเรียนสามารถฝึกได ้สอนได ้ใช้ส่ือ นวตักรรม หรือแบบ ฝึก

ทกัษะแลว้สามารถเขา้ใจเน้ือหาได ้นกัเรียนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่แลว้จะเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่ม ปกติ  

   3. แบบฝึกซ่อมทกัษะ เป็นแบบฝึกท่ีนาํไปใช้กบันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการ

เรียน มีความบกพร่องดา้นใดดา้นหน่ึง เป็นนกัเรียนท่ีมีสติปัญญาระดบัตํ่า หรือเด็กแอลดี (LD-Learning 

Disability) หรือท่ีเรียกวา่ ปทปรมะ คือนกัเรียนมีปัญหาขั้นวกิฤต  

หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ         

 นิตยา กิจโร (2553, หนา้ 40) ไดส้รุปหลกัการสร้างแบบฝึกไว ้ดงัน้ี    

 1. ก่อนสร้างแบบฝึกจาํเป็นตอ้งกาํหนดโครงร่างไวก่้อนวา่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร แบบ

ฝึกเก่ียวกบัเร่ืองอะไร           

 2. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง       

 3. เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม       

  4. แจง้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมยอ่ย โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูเ้รียน   

 5. กาํหนดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรม       

 6. กาํหนดเวลา และขั้นตอนใหเ้หมาะสม       

 7. การประเมินผลอยา่งไร        

 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หนา้ 35) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะควร คาํนึงถึง
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หลกัจิตวทิยาในการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก แบบฝึกควรเร่ิมจากง่ายไปหา ยาก มีหลายแบบ มี

ตวัอยา่งประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง      

  ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสร้างแบบฝึกผูส้ร้างตอ้งคาํนึง ถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล แบบฝึกท่ีสร้างตอ้งมีหลาย ๆ รูปแบบ สร้างจากง่ายไปหายาก มีความถูก

ตอ้ง ในการสร้างแบบฝึกมีการสอดแทรกทกัษะวิชาอ่ืนเขา้ไปดว้ย ควรจดัทาํแบบฝึก ไวล่้วงหนา้ เพราะ

แบบฝึกควรทาํหลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนบทเรียนในเร่ืองนั้น ๆ จบลงทนัที     

  อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553, หนา้ 26) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสร้างแบบฝึกผูส้ร้างตอ้ง ศึกษา

ปัญหาของเน้ือหาท่ีนาํมาสร้างแบบฝึก โดยนาํมาตั้งวตัถุประสงคต์ลอดจนรูปแบบ และ วางแผนขั้นตอน

การใชแ้บบฝึก การสร้างแบบฝึกตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการ ฝึก ตอ้งนาํหลกัจิตวิทยา

การเรียนรู้ และจิตวทิยาพฒันาการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก ก่อนนาํไปใชค้วรมีการทดลองใช้

เพื่อหาขอ้บกพร่องของแบบฝึก          

  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะควรคาํนึงถึงหลกั จิตวิทยาใน

การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก มีหลายรูปแบบและแบบฝึกควรเร่ิมจากง่าย ไปหายาก มีหลาย

แบบ มีตวัอยา่งประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง    

ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะทีด่ี         

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 31-32) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีดี มีดงัน้ี  

 1. มีคาํสั่งชดัเจน เขา้ใจ เหมาะสมกบัวยัเด็ก       

 2. มีตวัอยา่งประกอบ ตวัอยา่งท่ีดีควรใหผู้เ้รียนเกิดความคิดหลาย ๆ แนวคิด   

 3. มีตวัอยา่งประกอบเพื่อดึงดุดความสนใจและส่ือความหมาย     

 4. มีเน้ือท่ีสาํหรับเขียน เวน้ใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัคาํท่ีนกัเรียนตอ้งการเขียน   

 5. การวางรูปแบบท่ีดี จะทาํใหเ้กิดความเรียบร้อย สวยงามและประหยดั   

 6. ควรบนัทึกวกีารสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของแบบฝึกไวใ้นคู่มือ  

 พินิจ จนัทร์ซ้าย (2546, หนา้ 92) กล่าวถึง ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี ประกอบดว้ย เน้ือหา

ตอ้งชดัเจน มีรูปแบบ เร้าความสนใจ ตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน และทาํให้ผูเ้รียนมี ความสุขใน

การเรียน  อาํนวย เล่ือมใส (2546, หนา้ 93) กล่าวถึง ลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี   

  1. ควรเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้ เป็นเร่ืองท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน และ สามารถ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้         

 2. ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ลงทุนนอ้ย และทนัสมยัอยูเ่สมอ    

 3. ภาพประกอบ ภาษา สํานวนภาษา ความยากง่าย และเวลาในการฝึกมีความ เหมาะสม

กบัวยัและพื้นฐานความรู้ความสามารถของผูเ้รียน เพราะจะทาํใหฝึ้กคิดไดเ้ร็วและ สนุกสนาน   

  4. ใช้หลกัจิตวิทยา ปลุกเร้าความสนใจ มีส่ิงแปลกใหม่ น่าสนใจและทา้ทายให้ผูเ้รียน 
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สามารถแสดงความสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพ และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน    

 5. มีขอ้เสนอแนะ คาํช้ีแจง และตวัอยา่งสั้น ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจวธีิทาํไดง่้าย ๆ   

 6. มีหลายรูปแบบ ให้เลือกตอบอยา่งจาํกดัและอยา่งเสรี เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือก ฝึก

และศึกษาดว้ยตนเอง           

 7. ควรเลือกฝึกเป็นเร่ือง ๆ แต่ละเร่ือง ไม่ควรยาวจนเกินไป เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี

เลือกฝึกและศึกษาดว้ยตนเอง          

  8. ควรไดรั้บการปรับปรุงควบคู่กบัหนงัสือเรียนเสมอ และควรใชไ้ดดี้ทั้งในห้องเรียน 

และนอกหอ้งเรียน           

  9. ควรเป็นแบบฝึกท่ีสามารถประเมิน และจาํแนกความเจริญงอกงามของผูเ้รียนได ้อีก

ดว้ย 

 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หนา้ 33) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีตอ้งมี จุดหมายท่ี

แน่นอนจะทาํการฝึกทกัษะดา้นใด ควรใชภ้าษาง่าย ๆ และมีความน่าสนใจ เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก

ใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน มีเน้ือหาตรง จดั กิจกรรมใหห้ลากหลายเพื่อดึงดูดความ

สนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน         

 ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หน้า 32) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกท่ีดีตอ้งสร้างให ้

เก่ียวขอ้งกบับทเรียนเป็นแบบฝึกสาํหรับเด็กเก่งและใชซ่้อมเสริมเด็กอ่อนไดมี้ความหลากหลาย ในแบบ

ฝึกชุดหน่ึง ๆ มีคาํสั่งท่ีชดัเจน เปิดโอกาสให้ผูฝึ้กไดคิ้ดทา้ทายความสามารถมีความ เหมาะสมกบัวยั ใช้

เวลาฝึกไม่นาน ผูฝึ้กสามารถนาํประโยชน์จากการท าแบบฝึกไปประยุกต์ ปรับเปล่ียนนาํมาใช้ใน

ชีวติประจาํวนัได ้         

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้่า ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีควรสร้างเพื่อฝึกทกัษะเฉพาะอย่าง 

คาํนึงถึงความเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ และพฒันาการของผูเ้รียน โดยใช้ภาษาท่ี ง่ายชดัเจน มี

กิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียน มีภาพประกอบ ฝึก ตามลาํดบัขั้นเรียงจากง่ายไปหา

ยาก ใชเ้วลาฝึกพอสมควร และมีการประเมินผลการใชแ้บบฝึก เพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ระเมินความสามารถ

ของตนเอง   

 ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ       

 ไพบูลย ์มูลดี (2546, หนา้ 52) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไว ้ดงัน้ี   

 1. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน       

 2. ช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํเน้ือหาในบทเรียนและคาํศพัทต่์าง ๆ ไดค้งทน    

 3. ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานขณะเรียน       

 4. ทาํใหผู้เ้รียนทราบความกา้วหนา้ของตนเอง     

 5. ผูเ้รียนสามารถทบทวนความรู้ไดด้ว้ยตนเอง      
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 6. แบบฝึกทกัษะสามารถนาํมาวดัผลการเรียนท่ีเรียนแลว้     

 7.ช่วยใหค้รูทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที  

 อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553, หนา้ 17-18) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกช่วยในการฝึกเสริมทกัษะ ทาํ

ให้จดจาํเน้ือหาไดค้งทนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน สามารถนาํมาแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม

ได้ดี ผูเ้รียนสามารถนาํมาทบทวนเน้ือได้ด้วยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนทราบ ความก้าวหน้าของตน เป็น

เคร่ืองมือท่ีครูผูส้อนใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ นกัเรียนเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด   

  ปาริชาติ สุพรรณกลาง (2550, หนา้ 23) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกเป็นส่ือการเรียน ท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และทกัษะทั้งยงัช่วยแบ่งเบาภาระครูผูส้อน ซ่ึงประโยชน์ของ แบบฝึกทาํให้

นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดม้ากข้ึน มีความเช่ือมัน่ ฝึกทาํงานดว้ยตนเอง ทาํให้มี ความรับผิดชอบ และทาํ

ให้ครูทราบปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียนในเร่ืองท่ีเรียน ทาํให้ สามารถแก้ปัญหาได้ทนัที 

นอกจากน้ีแบบฝึกยงัเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทกัษะอย่างเต็มท่ี ทั้งยงั ช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็น

เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละคร้ัง อีกดว้ย     

  สมพร ตอยยบีี (2554, หนา้ 37) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกมีความสําคญัต่อการเรียน การสอน

ในรายวิชาต่าง ๆ เพราะจะช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาบทเรียน และยงัสามารถ ทบทวนเน้ือหาไดด้ว้ย

ตนเอง   

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ แบบฝึกมีความสําคญัทาํให้เกิดทกัษะความชาํนาญ หากแต่

ตอ้งการไดรั้บการฝึกหลาย ๆ คร้ัง หลายรูปแบบ เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการฝึกแลว้อยา่งนอ้ย ผูเ้รียนสามารถ

พฒันาตนเองไดแ้น่นอน แบบฝึกมีประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการแกปั้ญหาของ นกัเรียนท่ีมีปัญหามาก

ไดดี้  หลกัจิตวทิยาในการสร้างแบบฝึกทกัษะ       

 การนาํหลกัจิตวิทยามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบฝึก ทาํให้แบบฝึกทกัษะ มี

ความสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชก้บันกัเรียน และนกัเรียนมีโอกาสท่ีจะ ตอบสนองส่ิง

เร้าดว้ยการแสดงออกทางความสามารถ ความรู้ความเขา้ใจท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความ

สนใจของผูเ้รียน หลกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกมีหลาย ประการ (สําลี รักสุทธี, ม.ป.ป., 

หนา้ 34-36) ดงัน้ี           

 1. กฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดด ์(Thorndike) ในการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี   

  1.1 กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คือการให้ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัมาก ๆ จะทาํให้

เกิดความคล่องและชาํนาญ การสร้างแบบฝึก จึงช่วยใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกท่ีเสริม จากแบบฝึกในบทเรียน

และมีหลายรูปแบบ           

  1.2 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือการให้ผูเ้รียนมีความพร้อมใน การ

เรียน จะทาํใหเ้กิดความพอใจในการเรียน         

  1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) คือ แบบฝึกตอ้งมีเน้ือหาท่ีสนใจของผูเ้รียน ความยาก
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ง่ายท่ีเหมาะสมกบัวยัและสติปัญญา มีส่ิงกระตุน้ให้ผูเ้รียนพอใจในการเรียน กระประเมินผลควรกระทาํ

อยา่งรวดเร็ว หลงัจากผูเ้รียนทาํเสร็จแลว้         

 2. ทฤษฏีการเรียนรู้ของกาเย่ ซ่ึงเขามีความเห็นว่าการเรียนรู้มีลาํดบัขั้น และผูเ้รียน 

จะตอ้งเรียนรู้เน้ือหาท่ีง่ายไปหายาก แนวคิดของกาเยมี่ว่า การเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอน ดงันั้น ก่อนท่ีจะ

สอนเด็กแกปั้ญหาไดน้ั้น เด็กจะตอ้งเรียนรู้ความคิดรวบยอดหรือหลกัเกณฑ์มาก่อน ซ่ึงในการสอนให้

เด็กไดค้วามคิดรวบยอดหรือกฎเกณฑ์นั้น จะทาํให้เด็กเป็นผูส้รุปความคิดรวบ ยอดดว้ยตวัเองแทนท่ีครู

จะเป็นผูบ้อก” การสร้างแบบฝึกจึงควรคาํนึงถึงการฝึกตามลาํดบัขั้น จากง่ายไปยาก   

 3. แนวคิดของบลูม ซ่ึงกล่าวถึงธรรมชาติผูเ้รียนแต่ละคนวา่มีความแตกต่างกนั ผูเ้รียนจะ

สามารถเรียนรู้เน้ือหาในหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ไดโ้ดยใชเ้วลาเรียนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การสร้างแบบฝึกจึง

ตอ้งมีการกาํหนดเง่ือนไขท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถผา่นลาํดบั ขั้นตอนของทุกหน่วยการเรียนได ้

ถา้นกัเรียนไดเ้รียนตามอตัราเวลาเรียนของตนก็จะทาํให ้ประสบความสาํเร็จมากข้ึน   

  4. ทฤษฏีการเรียนรู้ ของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เขาเช่ือวา่มีบุคคลมี 

เชาวน์ปัญญาแตกต่างกนั แต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกนั คนหน่ึงอาจเรียนรู้ดนตรีได ้ง่าย อีกคน

เรียนรู้คณิตศาสตร์ไดดี้ ขณะท่ีอีกคนเรียนภาษาไดเ้ก่ง เป็นตน้ ครูควรคาํนึงถึง นกัเรียนแต่ละคนว่ามี

ความรู้ ความถนดั ความสามารถและความสนใจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการ สร้างแบบฝึกจึงควรพิจารณา

ถึงความเหมาะสมกบับุคคล ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป ควรมีคละ กนัหลายแบบ   

 การจูงใจผูเ้รียนสามารถทาํได ้โดยการท าแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูด ความ

สนใจของผูเ้รียน เป็นการกระตุน้ให้ติดตามต่อไป และทาํให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จ ในการท าแบบ

ฝึกควรเป็นแบบสั้น ๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนไม่เบ่ือหน่าย การนาํส่ิงท่ีมีความหมายต่อ ชีวิต และการเรียนรู้มา

ใหน้กัเรียน โดยทดลองทาํภาษาท่ีใชพู้ดใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทาํให้ผูเ้รียน ไดเ้รียนและทาํแบบฝึกหดัใน

ส่ิงท่ีใกลต้วั จะทาํใหจ้าํไดแ้ม่นยาํ นกัเรียน ยงัสามารถนาํหลกัและ ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดอี้ก

ดว้ย 

 แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทกัษะ        

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 36) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี  

 1. สอดคลอ้งกบัจิตวทิยา และพฒันาการของเด็ก      

 2. ตอ้งกาํหนดจุดหมายท่ีจะฝึก เน้ือหาตรงกบัจุดหมายท่ีวางไว ้   

 3. ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างของเด็ก       

 4. แต่ละแบบฝึกตอ้งมีคาํสั่ง หรือคาํช้ีแจงง่าย ๆ สั้น ๆ     

 5. แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้ง        

 6. การท าแบบฝึกแต่ละคร้ังเหมาะสมกบัเวลาและความสนใจของเด็ก    

 7. แบบฝึกตอ้งมีหลายแบบ เพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง   
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  8. กระดาษท่ีเด็กทาํแบบฝึก ตอ้งเหนียวและทนทานพอสมควร    

 ชุลีพร แจ่มถนอม (2542, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ การสร้างแบบฝึกตอ้งคาํนึงถึงตวั นกัเรียน

เป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนว่าจะฝึกเร่ืองอะไร ด้านใด จัดเน้ือหาให้สอดคล้อง กับ

วตัถุประสงค ์เน้ือหาไม่ยากเกินไป และมีหลายรูปแบบท่ีน่าสนใจ การสร้างแบบฝึกควร คาํนึงถึงเร่ือง

สาํคญั ดงัน้ี    

 1. ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั         

 2. คาํนึงถึงภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสม สั้น ๆ และชดัเจน      

 3. มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง        

 4. มีการกาํหนดเน้ือหาชดัเจน ไม่ยากจนเกินไป      

 5. รูปแบบน่าสนใจ        

 สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ (2544, หนา้ 11) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการสร้างแบบฝึกไว ้

ดงัน้ี             

 1. ตอ้งใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาก่อนใชแ้บบฝึก       

 2. ในแต่ละแบบฝึกอาจมีเน้ือหาสรุปย่อ หรือหลกัเกณฑ์ไวใ้ห้ผูเ้รียนไดศึ้กษาทบทวน 

ก่อนก็ได ้            

 3. ควรสร้างแบบฝึกให้ครอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงคท่ี์ตอ้งการและไม่ยากหรือ ง่าย

จนเกินไป             

 4. คาํนึงถึงหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกบัวุฒิภาวะ และความ แตกต่าง

ของผูเ้รียน              

 5. ควรศึกษาแนวทางการสร้างแบบฝึกให้เขา้ใจก่อนปฏิบติัการสร้าง อาจนาํหลกัการ 

ของผูอ่ื้น หรือทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัการศึกษา หรือนกัจิตวิทยามาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสม กบัเน้ือหา 

และสภานพการณ์ได ้          

  6. ควรมีคู่มือการใชแ้บบฝึก เพื่อให้ผูส้อนคนอ่ืนนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง หากไม่มี 

คู่มือตอ้งมีคาํช้ีแจงขั้นตอนการใชใ้หช้ดัเจน แนบไปในแบบฝึกนั้นดว้ย     

  7. การสร้างแบบฝึก ควรพิจารณารูปแบบให้เหมาะกบัธรรมชาติของแต่ละ เน้ือหาวิชา 

รูปแบบจึงมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพการณ์        

 8. การออกแบบชุดฝึกควรมีความหลากหลาย ไม่ซํ้ าซาก ไม่ใชรู้ปแบบเดียว เพราะ จะทาํ

ใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย ควรมีแบบฝึกหลาย ๆ แบบ เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะ อยา่งกวา้งขวาง 

และสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์        

  9. การใชภ้าพประกอบเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีจะช่วยให้แบบฝึกน่าสนใจ และยงัเป็นการพกั 

สายตาใหก้บัผูเ้รียนอีกดว้ย          
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  10. การสร้างแบบฝึกหากต้องการให้สมบูรณ์ครบถ้วน ควรสร้างในลกัษณะของ 

เอกสารประกอบการสอน แต่จะเนน้ความหลากหลายของแบบฝึกมากกวา่ และเน้ือหาท่ีสรุปไว ้ ควรมี

ลกัษณะเพียงยอ่ ๆ           

   11. แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้งอยา่ให้มีขอ้ผิดพลาดโดยเด็ดขาด เพราะเหมือน

ยืน่ยา พิษใหก้บัลูกศิษยโ์ดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาจะจาํในส่ิงท่ีผดิ ๆ ตลอดไป     

  12. คาํสั่งในแบบฝึกเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม เพราะคาํสั่งคือประตูบานใหญ่ ท่ี

จะไขความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้รียนไปสู่ความสําเร็จ คาํสั่งจึงตอ้งสั้นกะทดัรัด และเขา้ใจง่าย ไม่ทาํให้

ผูเ้รียนสับสน             

 13. การกาํหนดเวลาในการใชแ้บบฝึกในแต่ละชุดควรให้เหมาะสมกบัเน้ือหา และ ความ

สนใจของผูเ้รียน           

 สมพร ตอยยีบี (2554, หนา้ 39) ไดก้ล่าววา่ การสร้างแบบฝึกทกัษะตอ้งมีหลกัการ และ

แนวทางต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดแบบฝึกท่ีชดัเจน แน่นอน และภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยั 

ควรมีความยากง่ายแตกต่างกนั และตอ้งมีหลายรูปแบบ เพื่อให้นกัเรียนมี โอกาสในการใชภ้าษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ แบบฝึกนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก ไม่ ว่าจะเป็นดา้นผูเ้รียนทาํให้เด็กเกิด

ความเขา้ใจในบทเรียนดียิง่ข้ึน และในดา้นครูผูส้อนเก่ียวกบั เน้ือหาวธีิการสอน และกิจกรรม เพื่อพฒันา

ทกัษะของนกเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน        

  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ การสร้างแบบฝึกตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง บุคคล 

แบบฝึกจะตอ้งมีหลาย ๆ รูปแบบ ควรมีเน้ือหาท่ีสรุปไวมี้ลกัษณะยอ่ ๆ สร้างเร่ิมจาก  ง่ายไปหายาก และ

จะตอ้งถูกตอ้ง คาํสั่งในแบบฝึกตอ้งสั้นกะทดัรัดและเขา้ใจง่าย ควรมีการ สอดแทรกทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เขา้

ไปดว้ย    

 ข้ันตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะ        

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 34) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี   

 1. สํารวจปัญหา สาระ ตงับ่งช้ีท่ีเป็นปัญหาและความตอ้งการ เพื่อจดักิจกรรม การเรียน

การสอนไปแล้ว ครูผูส้อนย่อมทราบดีว่า บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ รวบรวม ปัญหาและความ

ตอ้งการในการแกปั้ญหา หรือความตอ้งการท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนใน แต่ละตวับ่งช้ี   

   2. กาํหนดจุดประสงคใ์นการสร้างแบบฝึกทกัษะ ให้ชดัเจนตรงตามตวับ่งช้ีท่ี

เป็น ปัญหา เพื่อตอบคาํถาม วา่สร้างแบบฝึกเพื่ออะไร ตอ้งการใหผู้เ้รียนรู้อะไร และเป็นอยา่งไร  

   3. วเิคราะห์ปัญหาท่ีเรียนในแต่ละจุดประสงค ์วา่ประกอบดว้ยอะไร   

  4. ศึกษาจิตวทิยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการอ่านของผูเ้รียนในแต่ละชั้นวา่ เด็กแต่ละคน มี

ความสนใจเร่ืองอะไร เช่น จิตวทิยาการอ่านท่ีนาํไปใชแ้บบฝึกทกัษะ ประกอบดว้ย    

   4.1 ความใกลชิ้ด คือ ถา้ใชส่ิ้งเร้าและตอบสนองเกิดข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกนัจะ 
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สร้างความพอใจใหแ้ก่ผูเ้รียน          

   4.2 การฝึกหัด คือ การให้ผูเ้รียนได้ทาํซํ้ าๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ี 

แม่นยาํ    4.3 กฎแห่งผล คือ การให้ผูเ้รียนไดท้ราบผลการท างานของตนดว้ยการเฉลย 

คาํตอบ จะช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ราบขอ้บกพร่องเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและเป็นการสร้างความพอใจแก่ ผูเ้รียน

ได ้ 

  4.4 การจูงใจ คือ การจดัแบบฝึกหัดเรียงตามลาํดบัจากแบบฝึกท่ีง่ายและสั้ น และ สู่

เร่ืองยาวและยากข้ึน ควรมีภาพประกอบและหลายรูปแบบ       

  5. กาํหนดกรอบการสร้างแบบฝึกวา่ควรประกอบดว้ยเร่ืองอะไรบา้ง แต่ละเร่ืองควร มี

กิจกรรมอะไรบา้ง มีความยาวเพียงใด จะนาํเสนอโดยใชภ้าพประกอบหรือไม่    

 6. ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด        

 7. น าแบบฝึกนั้นไปให้ผูช้าํนาญการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความตรงตามเน้ือหา เช่น 

ครูสอนภาษาไทยท่ีมีประสบการณ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นตน้ หรือนาํไปทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 1-5 คน 

เพื่อนาํไปรวบรวมขอ้มูลเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง       

   8. จดัพิมพห์รืออดัสาํเนาแบบฝึกเพื่อใหผู้เ้รียนนาํไปใช ้    

  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก มีดงัน้ี สํารวจปัญหา กาํหนด

จุดประสงคใ์นการสร้างแบบฝึกทกัษะ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเรียนในแต่ละจุดประสงค ์ ศึกษาจิตวิทยาการ

เรียนรู้ กาํหนดกรอบการสร้างแบบฝึก ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด นาํแบบ ฝึกนั้นไปให้ผูช้าํนาญการ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และจดัพิมพห์รืออดัสาํเนาแบบฝึกเพื่อให ้ผูเ้รียนนาํไปใช ้   

 ส่วนประกอบของแบบฝึกทกัษะ        

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 36-38) กล่าวถึง ส่วนประกอบของแบบฝึกชนิดต่าง ๆ ดงัน้ี  

 1. ค าแนะนาํการใชแ้บบฝึก        

  1.1 สําหรับครู เป็นคาํแนะนาํเพื่อให้ครูทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชแ้บบฝึกนั้น ๆ วา่

ครูจะตอ้งทาํอยา่งไร เตรียมอะไรบา้ง บทบาทของครูเป็นอยา่งไร ขณะนกัเรียนปฏิบติัครูควร มีบทบาท

อยา่งไร   

  1.2 สําหรับนักเรียน เป็นคาํแนะนําเพื่อให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมตามท่ีแบบฝึก 

กาํหนดไวใ้หถู้กตอ้ง เป็นไปตามขั้นตอน ซ่ึงจะมีคาํช้ีแจง ค าอธิบายไวช้ดัเจนในการปฏิบติั กิจกรรม 

   2. แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัเรียน  

     3. สาระสาํคญั เพื่อบอกใหรู้้ถึงความสาํคญัใจความสาํคญัสั้น ๆ ของเร่ืองนั้น   

     4. ตวับ่งช้ี เพื่อบอกใหท้ราบถึงตวับ่งช้ีท่ีเป็นปัญหาท่ีตอ้งใชส่ื้อ นวตักรรมชุดน้ี  

   5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อบอกใหท้ราบวา่ผูเ้รียนตอ้งรู้อะไร เป็นอยา่งไร   
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  6. เน้ือหาสาระ          

 7. กิจกรรม          

 8. สรุป           

 9. แบบทดสอบหลงัเรียน         

 หากนาํเขา้ไปจดัเป็นรูปเล่มก็จะเพิ่มส่วนอ่ืนเขา้ไปดงัน้ี     

 1. เพิ่มส่วนหนา้ ประกอบดว้ย 1) ปกนอก 2) ปกใน 3) คาํนิยม (ไม่มีก็ได)้ 4) คาํรับรอง 

(ไม่มีก็ได)้ 5) คาํนาํ และ 6) สารบญั         

  2. เพิ่มส่วนหลงั ประกอบดว้ย 1) เฉลย 2)ใบความรู้ 3) บรรณานุกรมและ 4) ปกหลงั  

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะมีส่วนประกอบ ดงัน้ี มีคาํแนะนาํการใช ้แบบ

ฝึก แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสาํคญั ตวับ่งช้ี จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ กิจกรรม สรุป และมี

การแบบทดสอบหลงัเรียน  

2. แผนการจัดการเรียนรู้          

 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้       

 สาํลี รักสุทธ์ิ (2544, หนา้ 42) กล่าววา่ แผนการจดัการเรียนรู้ คือ แผนการหรือ โครงการ 

ท่ีจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชใ้นการปฏิบติัการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง เป็นการระดมสรรพวิธี

ท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือท่ี จะช่วยให้ครูพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนไปสู่จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ตลอดจนพฒันาผูเ้รียน ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของตนเอง   

 ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545, หน้า 53) กล่าวว่า แผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson Plan) 

หมายถึง การเตรียมการจดัการเรียนรู้ไวล้่วงหนา้อยา่งเป็นระบบ และเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง ให้บรรลุผลตาม จุดมุ่งหมายท่ีหลกัสูตร

กาํหนดแผนจดัการเรียนรู้มี 2 ระดบัไดแ้ก่ ระดบัหน่วยการเรียน (Unit Plan) และระดบับทเรียน 

 (Lesson Plan)            

 บูรชยั ศิริมหาสาคร (2545, หนา้ 1) กล่าววา่ แผนการจดัการเรียนรู้ คือ เอกสารท่ี จดัทาํ

ข้ึนเพื่อแจกแจงรายละเอียดของหลกัสูตร ทาํให้ครูผูส้อนสามารถนาํไปจดัการเรียนการ สอนให้แก่

นกัเรียนเป็นรายคาบหรือ รายชัว่โมง และยงัไดก้ล่าววา่ แผนการจดัการเรียนรู้ ตรง กบัภาษาองักฤษว่า 

“Teaching Plan” หรือ “Lesson Plan” หมายถึง การวางแผนการจดัการ เรียนรู้หรือการเตรียมการสอน

ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะทาํการสอน แลว้จดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์ อกัษร เพื่อให้ใครก็ตามท่ีจะทาํการสอนใน

วชิานั้น ๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสอนไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ    

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้ คือ การเตรียมการจดัการ เรียนรู้

โดยจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหผู้ส้อนสามารถนาํไปจดั กิจกรรมการเรียนการ

สอนแก่ผูเ้รียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง เป็นรายคาบหรือรายชัว่โมง รวมทั้ง เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูส้อน
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พฒันากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเพื่อน าผูเ้รียนไปสู่ จุดประสงคก์ารเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนให้

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ        

 คุณค่าและความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้     

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช (2539, หนา้ 368-369) ไดก้ล่าวถึงความสําคญั ของ

การท าแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี         

  1. การทาํแผนการจดัการเรียนรู้เอาไวล่้วงหนา้จะทาํให้การสอนดาํเนินไปได ้  อยา่ง

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างดีท่ีสุด เพราะในการท า แผนการ

จดัการเรียนรู้นั้นผูส้อนไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบถึงเร่ืองจุดมุ่งหมายของส่ิงท่ีสอน การดาํเนินการสอน

การจดักิจกรรม และการกาํหนดงานใหผู้เ้รียนทาํ เป็นการลดความ ผดิพลาดในการสอนลง การสอนโดย

ไม่มีการวางแผนการจดัการเรียนรู้ย่อมเกิดความผิดพลาด มากกวา่ เพราะผูส้อนอาจจะดาํเนินการสอน

อยา่งสับสนปนเป เพราะจาํรายละเอียดเร่ือง ท่ีสอนไม่ได ้การท าแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้ยงัช่วย

ประหยดั เวลาในการสอน เพราะผูส้อนสามารถเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัประสบการณ์ให้

ผูเ้รียน            

 2. ช่วยให้ผูส้อนเขา้ใจจุดมุ่งหมายของส่ิงท่ีจะสอน ว่าวิชาท่ีสอนเพ่งเล็งส่งเสริม ความ

เจริญงอกงามทางใดแก่ผูเ้รียน แลว้จึงดาํเนินการสอนและวดัผลให้คลอ้ยตามจุดมุ่งหมาย นั้น ผูส้อนตอ้ง

คาํนึงอยูเ่สมอวา่จุดมุ่งหมายของการศึกษาในปัจจุบนัมุ่งให้ผูเ้รียนเจริญงอกงาม ทุกวิถีทางนอกจากน้ียงั

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคติ และนิสัยท่ีพึง ปรารถนาดว้ย    

  3. ช่วยให้ผูส้อนเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองในการสอน เพราะผูส้อนไดใ้ชเ้วลาใน กา

รท าแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งรอบคอบแลว้วา่จะตอ้งวางขั้นตอนอยา่งไรในการสอน หาวิธี อธิบาย

อยา่งไรท่ีจะใหผู้เ้รียนรู้มโนมติยาก ๆ ตดัสินใจวา่จะใชส่ื้อการสอนอะไรท่ีทาํใหเ้กิด การเรียนรู้ เป็นตน้  

  4. ช่วยใหผู้ส้อนมีความกระจ่างเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะสอน เพราะการทาํแผนการ จดัการ

เรียนรู้ล่วงหนา้เป็นอยา่งดีแลว้นั้น จะทาํให้ผูส้อนมีขอบเขตให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหา ตามท่ีตั้งไวไ้ม่ทาํ

ใหส้อนเน้ือหาเกินเลยไปหรือสอนเน้ือหาท่ีไม่เก่ียวขอ้งเพราะสถานการณ์ชกัพา ไปได ้  

  5. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเล่ือมใส และเช่ือถือในตวัผูส้อนยิ่งข้ึน เพราะผูเ้รียนยอ่ม นบั

ถือผูท่ี้สอนให้ตนมีความรู้ได ้ยิ่งผูส้อนท่ีมีความขยนัขนัแข็งต่อการสอนอยู่เสมอย่อมทาํตนให้ เป็น

แนวทางท่ีดีต่อผูเ้รียน           

  6. ช่วยให้ความสะดวกแก่การบริหารงานของโรงเรียน หากครูผูส้อนไม่สามารถทาํ 

การสอนไดด้ว้ยเหตุจาํเป็นกะทนัหนั เช่น เจบ็ป่วยหรือติดธุระยอ่มสะดวกแก่ผูส้อนอ่ืนท่ีจะทาํ การสอน

แทน โดยการศึกษาจากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดท้าํไว ้อน่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ทาํเป็นหลกัฐานไว ้

ยอ่มแสดงวา่ผูส้อนไดมี้การเตรียมการสอนอยา่งดี เอาใจใส่ในหนา้ท่ีการงาน เป็นหลกัฐานใน การให้

ความดีความชอบในการประกอบอาชีพ         
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  7. ช่วยให้ผูส้อนสามารถวิเคราะห์การสอนท่ีผา่นไปแลว้ไดว้า่ประสบความสําเร็จมาก 

น้อยเพียงใด โดยกลบัมาดูท่ีแผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงไดท้าํแลว้ ผูส้อนจะหาทางปรับปรุงแกแ้ผนการ

จดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัการสอนต่อไปในอนาคตและทั้งยงัเป็นการประหยดัเวลา ท่ีจะเร่ิมตน้คิด

แผนการจดัการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด         

  สําลี รักสุทธี (2544, หน้า 101) ได้กล่าวว่า คุณค่าของแผนการจดัการเรียนรู้โดย 

แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ           

  1. คุณค่าของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีต่อผูเ้รียน      

  1.1 ทาํใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งแทจ้ริง     

  1.2 นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหา สาระ ความรู้ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ไดร่้วม

เรียนรู้อยา่งมีชีวติชีวา           

  1.3 ไดรั้บคาํช้ีแนะแนวทางตามขั้นตอนในการเรียนตามทิศทางท่ีครูไดว้ิเคราะห์ และ

สามารถกาํหนดพื้นฐานความรู้ ความสามารถของนกัเรียนได ้     

 2. คุณค่าของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีต่อครูและผูส้อน     

  2.1 ช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหา และประสบการณ์สลบัซบัซ้อนและมีลกัษณะ เป็น

นามธรรมไดดี้             

  2.2 ช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียนต่อส่ิงท่ีกาํลงัศึกษา เพราะแผนการจดัการ เรียนรู้ 

จะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเองมากท่ีสุด      

  2.3 ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจใหก้บัครูผูส้อน     

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ คุณค่าและความสําคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ แบ่ง

ไดเ้ป็นสองส่วน คือ คุณค่าและความสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีต่อผูเ้รียน ทาํให ้นกัเรียนเขา้ใจ

เน้ือหาสาระไดค้วามรู้ตามจุดประสงค ์ไดร่้วมเรียนรู้อยา่งมีชีวิตชีวา และไดรั้บ การช้ีแนะแนวทางตาม

ทิศทางท่ีครูไดคิ้ดวิเคราะห์และวางแผนไวแ้ละยงัทาํให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วน ร่วมในการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

คุณค่าและความสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีต่อผูส้อน ทาํให้ผูส้อนเขา้ใจจุดมุ่งหมายของส่ิงท่ีจะ

สอน สามารถถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์แก่ นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ เกิดความ

พร้อมและสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเล่ือมใส และเช่ือถือในตวัผูส้อน และยงั

สามารถอาํนวยความสะดวกแก่ ผูอ่ื้นท่ีจะทาํการสอนแทน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์การสอนท่ีผา่นมา 

เพื่อน าขอ้มูลไป พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมต่อไป     

  ประโยชน์ของแผนการจัดการเรียนรู้       

 สําลี รักสุทธ์ิ (2544, หน้า 101-102) ยงัไดก้ล่าววา่ แผนการจดัการเรียนรู้ช่วยให้ เกิด

กระบวนการจดั วดั อยา่งเป็นระบบ รัดกุม ทาํให้เกิดความเคล่ือนไหว เป็น ลาํดบั ขั้นตอน  จากหวัไป

ทา้ย จากง่ายไปยาก เป็นรูปธรรมชดัเจน มองเห็นความเคล่ือนไหวของกิจกรรม อยา่งสอดคลอ้ง เป็น
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ลูกโซ่สัมพนัธ์กนัตลอดเร่ิมจนจบ นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมอยา่งมีชีวติชีวา มีความสุข สนุกสนานกบัการ

เรียน และนกัเรียนเป็นจุดศูนยก์ลางการเรียนรู้        

  ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545, หน้า 53-54) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ แผนการจดัการ 

เรียนรู้ว่าช่วยให้จดัการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการของ ผูเ้รียน 

สามารถเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมก่อนท าการสอนจริง ทาํให้ ผูส้อนมีความมัน่ใจ

และเช่ือมัน่ใน การจดัการเรียนรู้ ทาํใหผู้อ่ื้นสอนแทนไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุ จาํเป็น เป็นหลกัฐานสําหรับการ

พิจารณาผลงานและคุณภาพในการปฏิบติัการสอน และเป็น เคร่ืองบ่งช้ีความเป็นวชิาชีพของครูผูส้อน  

  ดงัท่ีกล่าวมาแล้วพอสรุปไดว้่า แผนการจดัการเรียนรู้ทาํให้การดาํเนินการเรียนการ 

สอนเป็นไปอยา่งมีขั้นตอน เกิดความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนัมีความชดัเจน ส่งผลให้นกัเรียน ไดร่้วม

กิจกรรมอยา่งมีความสุข สนุกกบัการเรียน นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ทาํให้ ผูส้อนมีความพร้อม

ในเร่ืองวสัดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ก่อนท าการสอนจริง ทาํให้ผูส้อนเกิด ความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในการ

จดัการเรียนรู้ อีกทั้งยงัสามารถใหผู้อ่ื้นสอนแทนไดเ้ม่ือมีเหตุ จาํเป็น      

  ลกัษณะของแผนการจัดการเรียนรู้       

  สาํลี รักสุทธ์ิ (2544, หนา้ 81) กล่าววา่ แผนการจดัการเรียนรู้ ถือเป็นเอกสาร เป็น ตาํรา

การสอน เป็นผลงานทางวิชาการท่ีครูผูส้อนผลิตข้ึนเอง นกัวิชาการต่างลงความเห็น ตรงกนัวา่ ผลงาน

ทางวิชาการสําหรับครูผูส้อนท่ีดีท่ีสุด คือ “แผนการจดัการเรียนรู้” ทั้งน้ี เพราะลกัษณะของแผนการ

จดัการเรียนรู้นั้นจะประกอบไปดว้ยกระบวนการ การจดัการเรียน การสอนท่ีสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ ใน

แต่ละแผนจะประกอบเน้ือหา จุดประสงค์ กิจกรรมการ เรียนการสอน ส่ือ อุปกรณ์ การวดัผล

ประเมินผล ดงันั้นแผนการจดัการเรียนรู้จึงเหมือนพิมพ์ เขียว มีความสําคญัและจาํเป็นสําหรับการ

ก่อสร้าง ซ่ึงลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้นั้นผูรู้้ ไดส้รุปตรงกนั ดงัน้ี     

 1. เป็นคู่มือการสอนท่ีครูพฒันาข้ึนจากวิชาท่ีตนเองสอน ใช้สอนเป็นประจาํและผูอ่ื้น 

สามารถใชส้อนแทนไดเ้ม่ือตนเองไม่อยู ่        

 2. เป็นเอกสารการสอนท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ เพราะในแต่ละแผนจะประกอบไปดว้ย ส่วน

ต่าง ๆ ท่ีจะนาํพาใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีชีวติชีวา       

 3. มีลกัษณะเหมือนชุดการสอน เพราะในแต่ละแผนมีความสมบูรณ์ในตวั   

 4. แต่ละแผนเม่ือสอนจบจะสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือผลสะทอ้นกลบั ได้

ทนัที ทาํใหค้รูเขา้ใจนกัเรียน และนกัเรียนรู้ตนเองไดดี้       

 5. การอธิบาย สาธิต บรรยายเป็นขั้นตอนการจดักิจกรรมชดัเจน ง่าย เนน้ผูเ้รียน เป็น

ศูนยก์ลาง             

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้า่ แผนการจดัการเรียนรู้เป็นคู่มือการสอนท่ีครู พฒันาข้ึน

จากวิชาท่ีตนเองสอน โดยเป็นเอกสารการสอนท่ีสมบูรณ์ ในส่วนประกอบไม่ว่าจะ เป็น เน้ือหา 
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จุดประสงค ์กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ อุปกรณ์ รวมทั้งการวดัและ ประเมินผล    

  ลกัษณะทีด่ีของแผนการจัดการเรียนรู้       

 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2540, หน้า 154) กล่าวว่าลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี มี

ลกัษณะดงัน้ี             

 1. สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และแนวการสอนของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

  2. นาํไปใชส้อนจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       

 3. เขียนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิา เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลาท่ีกาํหนด   

 4. มีความกระจ่างชดัเจน ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายและเขา้ใจไดต้รงกนั    

 5. มีรายละเอียดมากพอท่ีทาํใหผู้อ่้านสามารถนาํไปใชส้อนได ้    

 6. ทุกหวัขอ้ในแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั   

 เธียร พานิช (2544, หน้า 129) ยงัได้กล่าวถึง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีว่าควร 

ประกอบดว้ย กิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั ให้โอกาสผูเ้รียนคน้พบคาํตอบหรือทาํสําเร็จ ดว้ย

ตนเอง เนน้กระบวนการ มุ่งให้ผูเ้รียนรับรู้ดว้ยตนเอง น ากระบวนการไปใชจ้ริง และส่งเสริม การใช้

วสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน         

 บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545, หน้า 5) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดีต้องมี 

ส่วนประกอบ อย่างนอ้ย 3 ส่วน คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (Objective) 

การเรียนการสอนท่ีจะทาํให้บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้(Learning) และการ วดัและประเมินผล 

เพื่อตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไวห้รือไม่ (Evaluation) ในส่วนของส่ือการ

สอนจะตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายและเร่ืองท่ีจะสอน เหมาะสม กบัความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

เหมาะสมกบัวยัและระดบัชั้นของผูเ้รียน เน้ือหาและ วิธีใชไ้ม่ยุง่ยากซบัซ้อน น่าสนใจ และทนัสมยั เปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใช้ และ สามารถนาํมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนไดส้ะดวก 

 ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545, หน้า 66) กล่าวว่าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ตอ้งมีลาํดับ 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ โดยคาํนึงถึงขั้นตอนการสอนตามธรรมชาติวิชา และจุดประสงคก์าร เรียนรู้ 

การกาํหนดเน้ือหาตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของ ผูเ้รียน และ

เน้ือหาท่ีจะใหผู้เ้รียนเรียนรู้ตอ้งเรียงตามลาํดบั        

 ปานรวี ยงยุทธวิชยั (2546, หนา้ 41, 56-57) ยงักล่าววา่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ตอ้งมี

กิจกรรมและเทคนิค การสอนท่ีเหมาะสม นกัเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม มี กิจกรรมท่ีให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัมากท่ีสุด เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้พบคาํตอบ หรือทาํสาํเร็จดว้ยตนเอง  

  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้่า แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งมีรายละเอียดชดัเจน ใน

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทาํให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์ เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนเป็นผูไ้ด ้ ลงมือ

ปฏิบติัให้มากท่ีสุด และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบด้วยตนเอง เน้นทกัษะ กระบวนการ และ
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ส่งเสริมการใช้วสัดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถจดัหาไดใ้นทอ้งถ่ิน รวมทั้งมี รายละเอียดเก่ียวกบัการวดัและ

ประเมินผล เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคห์รือไม่      

ข้ันตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้        

 ขั้นตอนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี      

 1. ศึกษาหลกัสูตร เพื่อการท าแผนการจดัการเรียนรู้ จะตอ้งศึกษาหลกัการ โครงสร้าง

จุดมุ่งหมาย หลกัสูตร จุดประสงคร์ายวชิา และคาํอธิบายรายวิชา เพื่อจะวิเคราะห์ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

และเป็นกรอบทิศทางในการจดัการเรียนการสอน        

 2. ทาํความเขา้ใจกบัคาํอธิบายรายวชิา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  

  2.1 กิจกรรม ข้อความส่วนน้ีหลกัสูตรจะวางแนวทางให้ครูผูส้อนจดักิจกรรมให ้

นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีกาํหนด ขอ้ความน้ี มกั

ข้ึนตน้ดว้ยกริยาเพื่อแสดงอาการกระทาํ เช่น ศึกษา ปฏิบติั ทดลอง สังเกต รวบรวม อภิปราย บนัทึก 

เปรียบเทียบ ฯลฯ           

 2.2 เน้ือหา ขอ้ความในส่วนน้ีหลกัสูตรจะวางให้ครูผูส้อนทราบเน้ือหาหลกั หรือ เร่ืองท่ี

ครูผูส้อนจะนาํไปจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งนาํไป วิเคราะห์ร่วมกบั

กิจกรรม/ จุดประสงค์ในคาํอธิบายรายวิชาเสียก่อน จึงจะทาํให้ครูไดเ้น้ือหา ย่อยในการเรียนรู้ต่อไป 

ส่วนมากส่วนน้ีมกัจะข้ึนตน้ดว้ยคาํวา่ การ หรือเร่ืองราวเก่ียวกบั หรือ เก่ียวกบั หรือเขียนเป็นกิจกรรม  

  2.3 จุดประสงค ์ขอ้ความในส่วนน้ีจะอยู่ทา้ยสุดของคาํอธิบายรายวิชา มกัจะ ข้ึนตน้

ดว้ยคาํวา่ เพื่อซ่ึงจุดประสงคใ์นคาํอธิบายรายวิชาแต่ละวิชาจะเป็นจุดประสงคป์ลายทาง ของแผนการ

จดัการเรียนรู้แต่ละแผนดว้ย และจะครอบคลุมทกัษะการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น คือ     

  2.3.1 ดา้นปัญญา (พุทธิพิสัย) เป็นจุดประสงคท่ี์มุ่งเนน้ความสามารถทาง ความคิดของ

สมอง มกัใชค้าํวา่เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ ซ่ึงครูควรพฒันาให้ครบทั้ง 6 ระดบั คือความรู้ ความจาํ 

ความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้การวเิคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินค่า      

  2.3.2 ดา้นจิตใจ (จิตพิสัย) เป็นจุดประสงค์ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ ทางจิตใจ 

มกัใชค้าํวา่ เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดี ช่ืนชม เห็นคุณค่า ตระหนกั ซ่ึงครูควรพฒันาให้ครบ ทั้ง 5 ระดบั คือ การ

รับรู้ ตอบสนอง การสร้างคุณค่า การจดัระบบคุณค่า การสร้างลกัษณะ นิสัย     

  2.3.3 ดา้นทกัษะ (ทกัษะพิสัย) เป็นจุดประสงคท่ี์มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือ ปฏิบติั มกั

ใชค้าํวา่ ปฏิบติัตน สาธิต ทดลอง แกปั้ญหา คิดคาํนวณ เป็นตน้ ซ่ึงครูควรพฒันาให้ ครบทั้ง 5 ระดบั คือ 

การเลียนแบบ การท าตามแบบ การท าอย่างถูกตอ้ง การท าอย่างต่อเน่ือง การท าเองโดยเหมือน

ธรรมชาติ  

 3. วเิคราะห์จุดประสงคป์ลายทาง เพื่อเขียนเป็นจุดประสงคน์าํทาง เพราะ จุดประสงคน์าํ

ทางจะเป็นส่ิงท่ีทาํให้ครูผูส้อนรู้ว่าจะสอนเน้ือหาอะไรบา้ง ในการกาํหนด จุดประสงค์นาํทางนั้นมี
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ความสําคญัมาก เพราะจะตอ้งนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการ สอน และการวดัผลประเมินผล 

ดงันั้นเม่ือกาํหนดจุดประสงคน์าํทางแลว้ ครูผูส้อนตอ้ง วเิคราะห์นาํทาง     

  3.1 ทาํใหบ้รรลุถึงจุดประสงคป์ลายทางแลว้หรือยงั      

    3.2 จุดประสงคน์าํทางเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนหรือกระบวนการเรียนรู้หรือไม่  

  3.3 จุดประสงคน์าํทางนั้นระบุพฤติกรรมท่ีสามารถวดัหรือประเมินไดห้รือไม่  

 4. กาํหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การกาํหนด คาบ

สอนให้สอดคลอ้งกนัเน้ือหา และจุดประสงคป์ลายทางวา่ ในแต่ละจุดประสงคจ์ะใชเ้วลา สอนก่ีคาบ

ทั้งน้ีเพื่อจะไดว้างแผน/ โครงการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหาและ จุดประสงคท่ี์มี   

  5. กาํหนดเทคนิค/ กระบวนการท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะ 

การเน้นให้ผูเ้รียนฝึกคน้ควา้ สังเกต รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ตวัอย่างท่ี หลากหลาย

สร้างสรรคแ์ละสามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง รวมทั้งการกระตุน้ให้ผูเ้รียน รู้จกัศึกษาหาความรู้

และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง          

   6. การเขียนรายละเอียดหรือเน้ือหาสาระของแผนการจดัการเรียนรู้ตาม ส่วนประกอบ

ของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีคาํแนะนาํดงัน้ี        

  6.1 การเขียนสาระสาํคญั ตอ้งคาํนึงถึงวา่เร่ืองท่ีจะนาํมาใหเ้รียนรู้นั้นคืออะไร ดีอยา่งไร 

หรือสาํคญัอยา่งไร และเรียนแลว้จะไดอ้ะไร ตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเน้ือหาสาระท่ี

ปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ         

  6.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่จุดประสงคก์ารเรียนรู้ปลายทาง น าทางให้นาํมา จาก

ขอ้ 3 ไดเ้ลย             

  6.3 เน้ือหา เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคน์าํทางท่ีกาํหนดไวค้วร ระบุวา่

ควรเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้งตามจุดประสงคน์าํทาง และควรเขียนเป็นเน้ือหาโดยสรุป หรือ อาจเขียนเป็น

ข้อ ๆ ส่วนเน้ือหาโดยละเอียดควรเขียนไวใ้นส่วนของภาคผนวก เช่น ใบความรู้ หรือ เอกสาร

ประกอบการเรียน ตามความเหมาะสมเพิ่มเติมก็ได ้       

  6.4 กิจกรรมการเรียนการสอน การท่ีจะให้มีการเรียนรู้จุดประสงคน์าํทางจะนาํ วิธีใด

มาให้เกิดการเรียนรู้อย่างไรบา้ง และตอ้งเขียนลาํดบัขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมตน้สอน จนกระทัง่ ส้ินสุด

กระบวนการสอนในแผนนั้น ๆ เพื่อให้มองเห็นพฤติกรรมการสอนจริง ทั้งบทบาทของ ครูผูส้อนและ

ผูเ้รียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนเกิดความสนใจปฏิบติัง่าย และเกิด ความคิดสร้างสรรคข์อง

ผูจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้เอง โดยทัว่ไปควรมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้น นาํเขา้สู่บทเรียนขั้นดาํเนินการสอน 

และขั้นสรุป โดยเทคนิค/ กระบวนการท่ีนาํมาใชจ้ะแทรกอยู ่ในขั้นดาํเนินการสอน    

  6.5 ส่ือการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนท่ีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดน้ั้นตอ้ง ใช้

ส่ืออุปกรณ์อะไรบา้ง และส่ือท่ีนาํมาใชต้อ้งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์โดยใช ้เวลาสั้น หา
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ง่าย ประหยดั และน่าสนใจ ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เหมาะสมกบัเน้ือหาและ ลกัษณะของผูเ้รียน  

  6.6 การวดัผลประเมินผล ในการวดัผลจะตอ้งรู้ก่อนวา่ จะวดัอะไร (ซ่ึงไดก้าํหนด ไว้

แลว้ท่ีจุดประสงคน์าํทาง) ดว้ยเคร่ืองมืออะไร ควรระบุวา่เคร่ืองมือวดัผลจะใชว้ิธีใด เม่ือใด และมีเกณฑ์

การประเมินอยา่งไร ตามวตัถุประสงคน์าํทางขอ้ใด เช่น สังเกตพฤติกรรม การ ปฏิบติังานกลุ่ม หรือการ

ตรวจผลการปฏิบติังาน ทดสอบผลสัมฤทธ์ิ เคร่ืองมือวดัใชเ้คร่ืองมือ อะไร เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบทดสอบ แบบตรวจผลการปฏิบติังาน เป็นตน้ เม่ือวดัผล แล้วจะนาํขอ้มูลนั้นไปทาํอะไร โดยมี

เกณฑก์ารประเมินผลกาํหนดไว ้         

  7. การเขียนบนัทึกหลงัการสอน เป็นการประเมินผลการสอนวา่ครูผูส้อนนั้นสอนเป็น 

อย่างไร สอนแล้วผูเ้รียนได้รับผลอย่างไรบา้ง โดยส่วนใหญ่จะเขียนตามวิธีการวดัผล ประเมินผล

นอกจากน้ี กรมวชิาการ (2545, หนา้ 44) ไดส้รุป ขั้นตอนการเขียนแผนการจดัการ เรียนรู้ไวด้งัน้ี  

  7.1 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี/ รายภาค วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ี คาดหวงั

รายปี/ รายภาค หรือจากหน่วยการเรียนรู้ท่ีกาํหนดว่า ผลการเรียนรู้ใดอยู่ในแผนการ เรียนรู้ โดยเขียน

แตกเป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหค้รบ 3 ดา้น คือ ความรู้ ทกัษะ/ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยม            

 7.2 วเิคราะห์สาระการเรียนรู้จากผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัดา้นความรู้    

  7.2 .1 เลือกและขยายสาระการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน ชุมชน และ ทอ้งถ่ิน  

  7.2.2 สาระท่ีเรียนรู้ตอ้งมีความเท่ียงตรง ปฏิบติัไดจ้ริง ทนัสมยั และเป็น ตวัแทนของ

ความรู้             

  7.2.3 มีความสาํคญัทั้งในแนวกวา้งและแนวลึก      

  7.2.4 มีความน่าสนใจสาํหรับผูเ้รียน       

  7.2.5 สามารถเรียนรู้ไดง่้าย        

  7.2.6 จดัสาระท่ีเรียนรู้ใหเ้รียงลาํดบัจากง่ายไปหายากและมีความต่อเน่ือง   

  7.2.7 จดัสาระท่ีเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ    

 7.3 วเิคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้       

  7.3.1 เลือกวธีิการนาํเขา้สู่บทเรียน       

  7.3.2 เลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้วา่มุ่งไป ในทิศทาง

ใด เนน้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม         

  7.3.3 ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ ผูเ้รียนท่ีมี ความสามารถ

แตกต่างกนัไม่จาํเป็นตอ้งทาํกิจกรรมเหมือนกนั        

    7.3.4 เนน้กิจกรรมท่ีทาํงานเป็นทีมมากกวา่ทาํตามลาํพงั     

  7.3.5 กิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนปฏิบติัตอ้งนาํเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาเป็น เคร่ืองมือให้
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ผูเ้รียนบรรลุตามผลการเรียนรู้          

    7.3.6 กิจกรรมท่ีปฏิบติัมีความสอดคลอ้งกบัชีวติประจาํวนัและชีวติจริง   

    7.3.7 กิจกรรมท่ีปฏิบติัมีทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน     

    7.3.8 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกฝนและถ่ายทอดการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ ๆ

พร้อมทั้งใหเ้กิดความจาํระยะยาว           

     7.3.9 ตรวจสอบความเขา้ใจ โดยให้ผูเ้รียนสรุปทั้งส่งเสริมให้เช่ือมโยงส่ิงท่ี เรียนรู้

และท่ีจะเรียนต่อไป           

 7.4 วเิคราะห์กระบวนการวดัประเมินผล       

     7.4.1 วธีิการวดัและประเมินผล ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้    

     7.4.2 ใชว้ธีิการวดัท่ีหลากหลาย        

     7.4.3 เลือกเคร่ืองมือท่ีมีความเช่ือมัน่       

     7.4.4 แปลผลการวดัและการประเมินเพื่อน าไปสู่การพฒันาและปรับปรุง  

 7.5 วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ ให้เรียนรู้จากแหล่งความรู้หลากหลาย ทั้งในและ นอก

หอ้งเรียน เช่น จากธรรมชาติ ความงาม ความจริง ความดี จินตนาการ เครือข่ายต่าง ๆ    

 7.6 หมายเหตุใหมี้การบนัทึกไวห้ากไม่สามารถจดัการเรียนการสอนตามแผน การเรียนรู้

ท่ีกาํหนดไดพ้ร้อมเหตุผลประกอบ         

  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้า่ การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เร่ิมจากการวิเคราะห์ ผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็นลาํดบัแรก และวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ กาํหนดเวลาท่ีใชใ้น การจดัการเรียน

การสอน กาํหนดเทคนิค/ กระบวนการท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการ สอน เขียนรายละเอียดหรือ

เน้ือหาสาระของแผน การวดัผลประเมินผล รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ และมีการบนัทึกหลงัการสอน

ตามลาํดบั   

การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้        

 ทองสุข รวยสูงเนิน (2543, หนา้ 73-76) ไดก้ล่าววา่การประเมินแผนการจดัการ เรียนรู้ มี

จุดมุ่งหมายสาํคญั 2 ประการ คือ          

 1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมถูกตอ้งก่อนนาํไปใช้สอนจริง ได้แก่การตรวจสอบ 

ความสัมพนัธ์ของรายละเอียดต่าง ๆ ภายในโครงสร้างของแผนการจดัการเรียนรู้ การ ตรวจสอบความ

สอดคลอ้งกบัหลกัการ จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบั สภาพสังคมชุมชนหรือ

ทอ้งถ่ินต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียน ความเหมาะสมกบั ความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะเรียนได ้ 

 2. เพื่อตรวจสอบความสาํเร็จของการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ เป็นการประเมิน แผนการ

จดัการเรียนรู้ ในระยะของการนาํไปใชจ้ริง ซ่ึงควรประเมินให้ครอบคลุมทั้งระบบของ การใชแ้ผนการ

จดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ส่ือวสัดุอุปกรณ์ หรือปัจจยัท่ีจาํเป็นในการใชแ้ผนการ จดัการเรียนรู้กระบวนการ
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ดาํเนินกิจกรรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ และการ เรียนรู้ของผูเ้รียนตามจุดประสงค์ท่ี

กาํหนด             

 การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 2 ประการท่ีกล่าวน้ี จะช่วยให้ครูมีขอ้มูลท่ีจะนาํมา

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ในคราวต่อไปได ้ช่วยพฒันาจดัการเรียนการสอนของครู ให้ดียิ่ง ๆ ข้ึน

ไป ครูจึงควรท่ีจะประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีตนเองสร้างข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอทุกแผนการ

จดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาการสอนในคร้ังต่อ ๆ ไปวิธีการประเมินแผน การจดัการเรียนรู้ สามารถ

ดาํเนินการดงัน้ี           

 1. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบโครงสร้างของแผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึง อาจ

วิเคราะห์ด้วยตนเองหรือผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูบ้ริหารหรือแลกเปล่ียนกบัครูคนอ่ืน ๆ ตรวจสอบ และ

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ดงัน้ี          

  1.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง สาระสําคญั จุดประสงค ์เน้ือหา และกิจกรรมการเรียน การ

สอนสอดคลอ้งกนัทั้ง 4 ส่วนหรือไม่ ซ่ึงมีแนวทางวเิคราะห์ ดงัน้ี      

   1.1.1 สาระสาํคญัครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้และขอบข่ายของเน้ือหา  

   1.1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามเน้ือหาและสาระสาํคญั   

   1.1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอครอบคลุมท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนบรรลุ 

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้           

  1.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนและ การ

วดัประเมินผล มีแนวทางวเิคราะห์ ดงัน้ี         

   1.2.1 จุดประสงคท่ี์กาํหนดไวมี้การวดัและประเมินครบถว้นหรือไม่   

   1.2.2 วิธีวดัและประเมินสามารถรวบรวมขอ้มูลจากการดาํเนินกิจกรรม การ

เรียนการสอนท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ เพียงใด         

  1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียนการสอนมี 

แนวทางวเิคราะห์ ดงัน้ี           

   1.3.1 ส่ือท่ีกาํหนดไวต้รงตามกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขอ้   

   1.3.2 ส่ือท่ีกาํหนดเพียงพอต่อการจดักิจกรรมตามวธีิการท่ีกาํหนด   

  2. วิเคราะห์คุณลกัษณะภายในของรายละเอียดโครงสร้าง ส่วนประกอบต่าง ๆ ว่า มี

ความเหมาะสมถูกตอ้งเพียงใด ไดแ้ก่         

   2.1 สาระสาํคญั มีแนวทางวเิคราะห์ ดงัน้ี      

    2.1.1 เนน้การฝึก ความรู้ ความคิด ทกัษะการปฏิบติัหรือสร้างนิสัยท่ีดี 

   2.2 จุดประสงค ์มีแนวทางวเิคราะห์ ดงัน้ี      

    2.2.1 ระบุพฤติกรรมชดัเจนสามารถวดัและประเมินได ้  
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    2.2.2 ครอบคลุมทั้งดา้นพุทธพิสัย จิตพิสัย ทกัษะพิสัย (อาจจะตอ้ง

พิจารณาหลายแผนประกอบกนั) สอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน    

   2.3 เน้ือหา มีแนวทางวเิคราะห์ ดงัน้ี      

    2.3.1 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ินหรือนาํไปใชใ้น

ชีวติจริงได ้ 

    2.3.2 เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน    

   2.4 กิจกรรม มีแนวทางวเิคราะห์ ดงัน้ี      

    2.4.1 นกัเรียนไดค้น้พบความรู้ไดด้ว้ยตนเอง    

    2.4.2 นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั ครูเป็นผูแ้นะนาํ ปรึกษา ช่วยเหลือ  

    2.4.3 นกัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการในการเรียนรู้หรือปฏิบติักิจกรรม  

    2.4.4 มีการท างานร่วมกนัเป็นกระบวนการกลุ่ม    

   2.5 ส่ือการเรียนการสอน มีแนวทางวเิคราะห์ดงัน้ี     

    2.5.1 หาง่าย จดัทาํจากวสัดุทอ้งถ่ิน หรือแหล่งความรู้ชุมชน   

    2.5.2 นกัเรียนเป็นผูล้งมือใชส่ื้อเป็นส่วนใหญ่    

    2.5.3 ครูและนกัเรียนร่วมกนัผลิตและใช ้    

    2.5.4 ใหร้ายละเอียดของส่ือไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน  

   2.6 การวดัและประเมินผล       

    2.6.1 ใชว้ธีิวดัและประเมินหลายวธีิ     

    2.6.2 มีเคร่ืองมือ วธีิการวดัท่ีชดัเจน     

  

  3. ตรวจสอบระหวา่งนาํไปใชจ้ริง โดยครูผูส้อนสังเกต บนัทึกขอ้มูลการจดัการเรียน การ

สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีนาํไปใช ้ในเร่ืองต่อไปน้ี       

  3.1 ส่ือ วสัดุ อุปการณ์ จดัหาไดเ้พียงพอครบถว้น ตามท่ีกาํหนด    

  3.2 เอกสารคน้ควา้ หรือใบความรู้ต่าง ๆ จดัไดค้รบถว้นตามเน้ือหา    

  3.3 บตัรงาน แบบบนัทึก ครบถว้นตามท่ีตอ้งการ      

  3.4 นกัเรียนสนใจร่วมกิจกรรมอยา่งทัว่ถึง       

  3.5 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยความสนุกสนานมีชีวติชีวา ไม่เครียด   

  3.6 นกัเรียนปฏิบติังานดว้ยกระบวนการกลุ่มไดจ้ริง     

  3.7 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมไดส้าํเร็จตรงตามเวลาท่ีกาํหนด     

    3.8 นกัเรียนมีผลงานครบขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้     

  3.9 ผลการเรียนของนกัเรียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์กาํหนด   
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  3.10 นกัเรียนคน้หา สรุปความรู้ไดต้รงตามสาระสําคญั การตรวจสอบระหวา่งการ

นาํไปใช้ ถา้ครูพบขอ้พกพร่องอาจมีการปรับปรุง หรือแกไ้ขในขณะท่ีจดัการเรียนการสอนทนัที เช่น 

เปล่ียนส่ือ วิธีการจดักิจกรรมหรือเปล่ียนบทบาท เทคนิควิธีการเรียนการสอน จึงควรบนัทึกขอ้มูลท่ี

ปรับเปล่ียนไวด้ว้ยเพื่อการนาํไปปรับปรุง คราวต่อไป       

  นอกจากนั้นครูอาจประเมินผลรวมแผนการจดัการเรียนรู้ในหน่วยเดียวกนั หรือ เร่ือง 

เดียวกนั แต่จดัการเรียนการสอนหลาย ๆ แผน โดยการทดสอบประจาํบท หรือประจาํเร่ือง/ หน่วย/

หน่วยยอ่ย เพื่อทราบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้งเร่ือง เป็นการประเมินแผนการจดัการ เรียนรู้ไดอี้กวิธี

หน่ึงแต่ไม่ละเอียดชดัเจนนกั          

  สาํลี รักสุทธี (2544, หนา้ 103-112) ไดก้ล่าววา่ การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ควร

มีขั้นตอนดงัน้ี            

 สร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ การสร้างแบบประเมินอาจมีหลกัการดงัน้ี  

 1. ศึกษาแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้จากผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญหลาย ๆ ท่านเพื่อเป็น แนว

ในการสร้าง             

 2. สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยถามให้ครอบคลุม 

องคป์ระกอบของ แผนการจดัการเรียนรู้อยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ      

    2.1 รูปแบบ 2.2 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้    

    2.3 คุณภาพของผูเ้ขียนแผนการจดัการเรียนรู้    

    2.4 เน้ือหาโดยทัว่ไป       

    2.5 ความสอดคลอ้งของหลกัสูตร      

   3. การสร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณ ค่า (Rating Scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสม 

มาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอ้ย เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด การประเมินแผนการจดัการ เรียนรู้นิยมหา

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา       

  เกียรติสุดา ศรีสุข (2549, หนา้ 150-151) กล่าววา่ การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดย

การให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา เป็นการนาํขอ้คาํถามหรือขอ้ความแต่ละขอ้ในแบบวดัไปให้ ผูเ้ช่ียวชาญ

พิจารณาขอ้คาํถามแต่ละขอ้ วดัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ หรือมีความเท่ียงตรง ตามเน้ือหาท่ีตอ้งการ

วดัหรือไม่ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี          

  1. นาํขอ้คาํถามหรือขอ้ความแต่ละขอ้ในแบบวดัไปใชผู้เ้ช่ียวชาญ ไม่น้อยกวา่ 3 คน 

พิจารณาว่า แบบวดัแต่ละขอ้วดัเน้ือหาหรือส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ หรือมีความเท่ียงตรงตาม เน้ือหาท่ี

ตอ้งการวดัหรือไม่           
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  2. นาํผลการตดัสินของผูเ้ช่ียวชาญทุกคนมาสรุป โดยการแจกแจงความถ่ี ในแต่ละ ขอ้

คาํถามวา่มีผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ วดัไดต้รงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัก่ีคน ไม่ตรงก่ีคน    

  3. ตดัสินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแต่ละขอ้คาํถาม โดยอาจใชเ้กณฑ์การพิจารณา จาก

ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ อยา่งน้อย 2 ใน 3 วา่วดัไดต้รงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัจึงจะถือ วา่แต่ละขอ้

คาํถามในแบบวดัมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา        

  จากท่ีกล่าวมาแลว้พอจะสรุปไดด้งัน้ี การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ มี จุดมุ่งหมาย 

2 ประการ คือ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมก่อนนาํไปใช้จริงและเพื่อ ตรวจสอบความสําเร็จ

ของการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ ในส่วนของวธีิประเมินแผนการจดัการ เรียนรู้ สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน 

คือ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ โครงสร้างของ แผนการจดัการเรียนรู้ โดยอาจวิเคราะห์

ด้วยตนเอง ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร หรือเพื่อนครูใน การตรวจสอบวิเคราะห์คุณลกัษณะภายในของ

รายละเอียด โครงสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ และ ตรวจสอบระหวา่งการนาํไปใชจ้ริง     

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          

 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 การวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนนั้ นหากพิจารณาตามจุดมุ่งหมายและลักษณะของ 

เน้ือหาวิชาจะมีการวดั 2 ดา้น คือการวดัในดา้นการปฏิบติั และการวดัในดา้นเน้ือหาวิชา ซ่ึง ตอ้งอาศยั

เคร่ืองมือในการวดัหลายชนิดเข้ามาช่วย จึงจะสามารถวดัได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน การวดั

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการวดัในดา้นเน้ือหาท่ีตอ้งการใช้ สมรรถภาพทางสมอง 

เช่น ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมี

เหตุผล เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   

  เยาวดี วิบูลยศ์รี (2540, หนา้ 14) ไดก้ล่าววา่ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ เป็นเคร่ืองมือ 

สําหรับช่วยให้ครูสามารถตดัสินผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธ์ิภาพ เพราะเป็น วิธีการ

ประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความเป็นอิสระไดม้ากกวา่วิธีอ่ืน เม่ือเทียบกบั กระบวนการเรียนรู้ท่ี

มีอยู่ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีใช้ในโรงเรียน มุ่งวดัความรู้ในแต่ละวิชาและ ทกัษะต่าง ๆ โดยมี

วตัถุประสงคพ์ื้นฐานท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ        

 1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนอนัเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บสําหรับ การ

ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล         

 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซ่ึงแตกต่างกันใน 

ธรรมชาติ   

 วนิดา เดชตานนท ์(2539, หนา้ 9) ไดจ้าํแนกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไว ้2 ประเภท คือ 

 1. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนอยา่งมีหลกัเกณฑ์ตาม จุดมุ่งหมาย

ท่ีกาํหนดไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการทดลองใช้ มีการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์และ แก้ไขจนมี
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ประสิทธิภาพสูง สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง มีมาตรฐานในวิธีการดาํเนินการ สอบ เพื่อจะได้

ดาํเนินการสอบเหมือนกนัหมด ไม่วา่จะนาํแบบทดสอบไปใชท่ี้ใด เวลาใด พร้อม ทั้งมีมาตรฐานในการ

ตรวจสอบใหค้ะแนน การแปลความหมายของคะแนน โดยเทียบกบัเกณฑ ์ปกติ   

 2. แบบทดสอบท่ีครูสร้าง เป็นแบบทดสอบท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึนเพื่อใช้ในชั้นเรียน 

โดยเฉพาะ และนาํไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานเพื่อ ตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของผู ้เรียน เพื่อตรวจสอบจุดเด่นจุดด้อยของผูเ้รียน เพื่อตัดสินได้ ตก เป็นต้น 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีครูสร้างข้ึนน้ี โดยปกติจะไม่มีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความเป็น

มาตรฐานเหมือนแบบทดสอบมาตรฐาน  

  บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 53) ไดก้ล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง 

แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวิชาการ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้ เน้ือหา

สาระและตามจุดประสงค์ของวิชาหรือเน้ือหาท่ีสอบนั้น โดยทัว่ไปจะวดัผลสัมฤทธ์ิในวิชา ต่าง ๆ ท่ี

เรียนในโรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ อาจจาํแนก ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. แบบทดสอบอิงเกณฑ ์หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนตามจุดประสงคเ์ชิง พฤติกรรม

มีคะแนนจุดตดัหรือ คะแนนเกณฑ์ สําหรับใช้ตดัสินวา่ผูส้อบมีความรู้ตามเกณฑ์ท่ี กาํหนดไวห้รือไม่ 

การวดัตรงตามจุดประสงค ์เป็นหวัใจสาํคญัของขอ้สอบในแบบทดสอบ ประเภทน้ี   

 2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม หมายถึงแบบทดสอบท่ีมุ่งสร้างเพื่อวดัให้ครอบคลุมหลกัสูตร จึง

สร้างตามตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ความสามารถในการจาํแนก ผูส้อบตามความเก่งอ่อนได ้ดี เป็นหวัใจ

สําคญัของขอ้สอบ ในแบบทดสอบประเภทน้ี การรายงานผลการสอบอาศยัคะแนน มาตรฐาน ซ่ึงเป็น

คะแนนท่ีสามารถให้ความหมายแสดงถึง สถานภาพ ความสามารถของ บุคคลนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบั

บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มเปรียบเทียบ         

 ดงัท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้สรุปได้ว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  

แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ความสามารถของนกัเรียนเพื่อตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้ อย่างมี

ประสิทธ์ิภาพ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็น

มาตรฐานและท่ีครูสร้างข้ึนเอง การทดสอบในโรงเรียนโดยทัว่ไปครูจะเป็น ผูส้ร้างแบบทดสอบข้ึนเอง 

ซ่ึงแบบทดสอบท่ีนิยมใชคื้อ แบบทดสอบอิงเกณฑแ์ละแบบทดสอบ อิงกลุ่ม     

 สมนึก ภทัทิยธนี (2546, หน้า 73-98) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับแบบทดสอบวดั 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ี วดั

สมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ท่ีนักเรียนไดรั้บการเรียนรู้ผ่านมาแลว้ คือแบบทดสอบวดัผล สัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนประเภทท่ีครูสร้าง มีหลายรูปแบบแต่ท่ีนิยมใชมี้ 6 รูปแบบ ดงัน้ี     

 1. ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง เป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพาะคาํถาม แลว้ให้นกัเรียน เขียน

ตอบแบบเสรีเขียนบรรยายตามความรู้ และขอ้คิดเห็นของแต่ละคน ซ่ึงหลกัในการสร้าง ขอ้สอบ มีดงัน้ี  
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  1.1 เขียนคาํช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการตอบให้ชดัเจน ระบุจาํนวนขอ้คาํถาม เวลาท่ีใช ้ สอบ

และคะแนนเตม็ของแต่ละขอ้          

  1.2 เน่ืองจากขอ้สอบแบบน้ีมีเฉพาะคาํถามและแต่ละขอ้มกัให้คะแนนมาก ดงันั้น ควร

เขียนคาํถามใหช้ดัเจน เพื่อไม่ใหไ้ขวเ้ขวในการตอบ       

    1.3 ไม่ควรตั้งคาํถามเฉพาะความรู้ความจาํ หรือถามปัญหาท่ีมีคาํตอบในหนงัสือ แต่

พยายามถามประเภทสูงกวา่ความรู้ความจาํ หรือถามให้ใชค้วามคิด ซ่ึงมกัข้ึนตน้ดว้ยคาํวา่ จงอธิบาย จง

อภิปราย จงเปรียบเทียบ จงบรรยาย จงวิเคราะห์ ให้ประมาณค่า ให้บอก ความสัมพนัธ์ ให้วิจารณ์ 

วเิคราะห์ เป็นตน้           

    1.4 กาํหนดเวลาให้ตอบนานพอสมควร เพราะผูต้อบต้องใช้เวลาในการรวบรวม 

ความคิด จดัระบบความคิดและเขียนคาํตอบดว้ยถอ้ยคาํของตนเอง หากกาํหนดเวลานอ้ยไม่ สามารถใช้

พลงัความคิดไดเ้ตม็ความสามารถ          

1.5 เลือกถามเฉพาะท่ีสาํคญัของเร่ือง เพราะไม่สามารถถามไดทุ้ก ๆ เน้ือหาท่ี เรียนมา    

1.6 ไม่ควรใหมี้การเลือกตอบเป็นบางขอ้ เช่น 7 ขอ้ ใหเ้ลือก 6 ขอ้ หรือ 4 ขอ้ ใหเ้ลือก 

3 ขอ้ เหตุผลดงัน้ี 

       1.6.1  คาถามแต่ละขอ้มีความยากง่ายไม่เท่ากนั จะมีปัญหาในการจดัตาํแหน่งผู ้เขา้

สอบวา่ ใครจะเก่งกวา่กนั โดยเฉพาะการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม      

        1.6.2 ไม่ยุติธรรมกบัผูท่ี้สามารถตอบไดทุ้กขอ้ ซ่ึงมีโอกาสไดค้ะแนนเท่ากบัผูท่ี้ 

ตอบไดเ้พียงบางขอ้  

  1.7 การตรวจใหค้ะแนนควรปฏิบติัดงัน้ี       

        1.7.1 เขียนแนวคาํเฉลยไวก่้อน และระบุคะแนนว่าประเด็นใด ตอนใดควรได ้ ก่ี

คะแนน             

         1.7.2 ควรตรวจเฉพาะขอ้เดียวจนครบทุกคนแลว้ตรวจขอ้ต่อไป    

          1.7.3 ไม่ควรดูช่ือผูส้อบ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการอคติในการใหค้ะแนน     

2. ขอ้สอบแบบกา ถูก–ผดิ คือ ขอ้สอบแบบเลือกตอบ มี 2 ตวัเลือก แต่ตวัเลือก ดงักล่าว

เป็นแบบคงท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกนั- ต่างกนั เป็นตน้ 

หลกัในการสร้างแบบขอ้สอบมีดงัน้ี         

       2.1 เขียนคาํถามให้รัดกุมสั้น ๆ แต่มีขอ้มูลพอท่ีจะตดัสินใจไดว้า่ถูกหรือผิด การท่ี

เขียนสั้นเกินไป อาจจะตดัสินไม่ได ้        

       2.2 ควรเขียนขอ้ความด้วยภาษาง่าย ๆ ชดัเจน ตรงไปตรงมา ไม่ควรเขียนในรูป 

ปฏิเสธซ้อน เพราะผูท้าํขอ้สอบจะสับสนโดยใช่เหตุ (ส่วนรูปปฏิเสธธรรมดา หากจะใช้ควรพิมพ ์ ดว้ย

ตวัหนาหรือขีดเส้นใตค้าํปฏิเสธนั้น)         
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   2.3 ไม่ควรใชค้าํวา่ เสมอ ๆ ไม่ค่อยจะ อาจจะ บางคร้ัง บ่อย ๆ ทั้งส้ิน เป็นตน้ 

เพราะคาํเหล่าน้ีจะทาํให้ผูต้อบพิจารณาไดง่้ายวา่ถูกหรือผิด หรือบางคร้ังตดัสินใจไม่ไดว้า่ถูก หรือผิด 

ควรออกขอ้สอบใหมี้ขอ้ถูกกบัขอ้ผดิใกลเ้คียงกนั เพื่อป้องกนัการเดา และควรสลบัขอ้ ถูก-ผิด อยา่งไม่มี

ร ะ บ บ  

(มิใช่วา่ขอ้สอบ 10 ขอ้ ถูก 5 ขอ้แรก ผดิ 5 ขอ้หลงั หรือขอ้ถูกขอ้ผดิ สลบักนัอยา่งเป็นระบบ)  

 2.4 หลกัการใหค้ะแนน ไม่ควรใชว้ิธีหกัคะแนนหรือติดลบในขอ้ท่ีผิดหรือคิดวา่ ตอบผิดเพราะ

จะเกิดปัญหาในการเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละคนว่า ใครเก่งกว่า เช่น มี ขอ้สอบกาถูก-ผิด 30 ขอ้ 

ปรากฏวา่นายแดงทาํขอ้สอบอยา่งระมดัระวงั จึงเลือกทาํเพียง 15 ขอ้ จะไดค้ะแนน 15 คะแนน ส่วนนาย

ดาํเป็นคนกลา้เส่ียง คือ ทาํหมดทุกขอ้ ผลตอบถูก 20 ขอ้ ผิด 10 ขอ้ จะไดค้ะแนน 10 คะแนน ดงันั้นจะ

สรุปไดว้า่นายแดงเก่งกวา่นายดาํยอ่มไม่ได ้ ตอ้งให้ทาํทั้ง 30 ขอ้ เท่ากนัโดยไม่มีการหกัคะแนน จึงจะ

เปรียบเทียบกนัไดช้ดัเจนข้ึน และกรณี ท่ีทาํถูก 10 ขอ้ ทาํผิด 20 ขอ้ จะให้ก่ีคะแนนและให้แปลว่า

อยา่งไร อนัท่ีจริงขอ้สอบกาถูก-ผิด ก็เป็นขอ้สอบท่ีให้ความยุติธรรมกบัผูส้อบดีแลว้ คือ เปิดโอกาสให้

ทุกคนใชค้วามสามารถของ ตนเองอยา่งเตม็ท่ีและทุกคนมีสิทธ์ิในการเดาอยา่งเท่าเทียมกนั   

   3. ข้อสอบแบบเติมคาํ เป็นข้อสอบท่ีประกอบด้วยประโยคหรือขอ้ความท่ียงัไม่ 

สมบูรณ์ และใหผู้ต้อบเติมคาํหรือประโยคหรือขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไวเ้พื่อให้มีใจความ สมบูรณ์

และถูกตอ้งหลกัในการสร้างแบบขอ้สอบมีดงัน้ี        

  3.1 ไม่ควรใช้ขอ้ความหรือประโยคจากหนงัสือแล้วตดัคาํบางคาํหรือบางขอ้ความ 

ออกมาใช้เป็นคาํถาม เพราะการน าข้อความมาใช้เพียงบางส่วนอาจจะไม่กระชับความจึงควรใช ้

ขอ้ความของผูอ้อกขอ้สอบเอง โดยเขียนประโยคหรือขอ้ความดว้ยภาษาท่ีเขียนง่ายและชดัเจน   

  3.2 คาํตอบท่ีตอ้งการให้เติมหรือท่ีถูก จะตอ้งเป็นคาํตอบท่ีเฉพาะเจาะจงไม่ ตีความได้

หลายนยั            

   3.3 แต่ละขอ้ความให้เติมแห่งเดียวตอนทา้ยของประโยคหรือขอ้ความ แต่ถา้ 

จาํเป็นอาจเวน้ใหเ้ติมส่วนอ่ืน และมากกวา่หน่ึงแห่งก็ได ้      

   3.4 ตาํแหน่งท่ีให้เติมตอ้งเป็นจุดท่ีสําคญัจริง การเวน้จุดท่ีไม่สําคญัให้เติมจะ

ไม่ เกิดประโยชน์ต่อผูต้อบ          

  4. ขอ้ทดสอบแบบตอบสั้น ๆ (Short Answer Test) ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบประเภทน้ี 

คลา้ยขอ้สอบประเภทเติมคาํ แต่แตกต่างกนัท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็นประโยคคาํถาม สมบูรณ์ 

(ขอ้สอบเติมคาํเป็นประโยคหรือขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์) แลว้ให้ผูต้อบเป็นคนเขียน ตอบคาํตอบท่ี

ตอ้งการ จะสั้นและกะทดัรัดไดใ้จความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยาย แบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง 

หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี          

 4.1 คาํตอบท่ีตอ้งการ มกัจะสั้นเป็นคาํเดียว วลีเดียว หรือประโยคสั้น ๆ ท่ีได ้ใจความครบถว้น
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สมบูรณ์            

 4.2 ค าตอบท่ีไดต้อ้งเป็นประเภทตายตวัแน่นอน       

 4.3 มกัจะเป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบั ศพัท ์กฎ นิยาม ทฤษฎี สัจพจน์ หลกัการหรือ ความคิดรวบยอด 

เป็นตน้           5. ข้อสอบ

ประเภทจบัคู่ (Matching Test) ลกัษณะทัว่ไปเป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิด หน่ึงโดยมีคาํหรือขอ้ความแยก

ออกจากกนัเป็น 2 ชุด แลว้ให้ผูต้อบเลือกจบัคู่วา่แต่ละขอ้ความ ในชุดหน่ึง (ตวัยืน) จะคู่กบัคาํ หรือ

ขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ อยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามท่ีผูอ้อกขอ้สอบกาํหนด

ไว ้ซ่ึงหลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี        

 5.1 ตวัเลือกตอ้งมีจาํนวนมากกวา่ตวัยนื 2 - 4 ขอ้ เช่น ถา้ตวัยืนมี 5 ขอ้ ตวัเลือก ควรจะมี 7-9 ขอ้ 

ถา้ตวัยืน 8 ขอ้ ตวัเลือกควรจะมี 10-12 ขอ้ เป็นตน้ ถา้ตวัเลือกกบัตวัยืนมี จาํนวนเท่ากนั โอกาสในการ

เดาถูกขอ้หลงั ๆ จะสูงมาก และเฉพาะขอ้สุดทา้ยจบัคู่ไดท้นัทีโดย ไม่ตอ้งคิดหาคาํตอบ (หลกัในขอ้น้ี 

ยึดแนวของขอ้สอบแบบเลือกตอบ คือ สําหรับนกัเรียน  ป.1-ป.2 ขอ้สอบขอ้สุดทา้ยของแบบจบัคู่ ควร

จะมีตวัเลือก 3 ตวั เช่น ถา้มี 5 ขอ้ ควรมี ตวัเลือก 7 ขอ้ ส่วน ป.3-ป.6 และชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป 

ขอ้สอบขอ้สุดทา้ยของแบบ จบัคู่ ควรมีตวัเลือก 4 ตวั และ 5 ตวั ตามลาํดบั)    

 5.2 ตวัยนืควรจะมีจาํนวน 5-15 ขอ้ ถา้ตวัยืนมีนอ้ยเกินไป เช่น 3 ขอ้ การจบัคู่หา ค าตอบจะง่าย

มาก และถา้ตวัยืนมีมากเกินไป เช่น 20-30 ขอ้ ผูส้อบจะเกิดความสับสนการ จบัคู่หาคาํตอบจะยาก

เกินไป เพราะตอ้งอ่านตวัยนื ตวัเลือกหลายคร้ังและมกัจะเป็นขอ้สอบท่ี ไม่มีคุณภาพ    

 5.3 ขอ้ความในแต่ละชุดตอ้งเป็นเอกพนัธ์ คือ เป็นเร่ืองราวในลกัษณะเดียวกนั ถา้ขอ้ความใน

ชุดเดียวกนัมีหลายเร่ืองหลายลกัษณะปนกนั จะกลายเป็นขอ้สอบแบบจบัคู่ในแต่ ละเร่ืองท่ีมีตวัยืนเพียง 

2-3 ตวั เท่านั้น ขอ้สอบจะง่ายโดยใช่เหตุ กรณีท่ีมีหลายเร่ืองหลาย ลกัษณะปนกนั (ไม่เป็นเอกพนัธ์) ควร

จะแยกขอ้สอบจบัคู่ออกเป็นตอน ๆ โดยให้แต่ละตอนเป็น เร่ืองราวในลกัษณะเดียวกนั อยา่งนอ้ยตอน

ละ 5 ขอ้  

  5.4 ตวัยืนในแต่ละขอ้มีโอกาสจบัคู่กบัตวัเลือกทุกขอ้ แต่ขอ้ท่ีถูกมีเพียงขอ้เดียว ห้าม

เฉลยใหต้วัเลือกหน่ึงขอ้สามารถจบัคู่กบัตวัยืนแลว้ถูกมากกวา่หน่ึงขอ้ เพราะขอ้สอบจะ ยากและผูส้อบ

สับสน ไม่เหมาะกบัขอ้สอบชนิดน้ี (ถา้ตอ้งการให้ตวัเลือกหน่ึงขอ้ จบัคู่กบัตวัยืน แลว้ถูกมากกวา่หน่ึง

ขอ้ ควรสร้างเป็นขอ้สอบแบบตวัเลือกตอบ ชนิดท่ีตวัเลือกคงท่ี)      

  5.5 ขอ้สอบในชุดตวัยืนและตวัเลือกทุกขอ้ตอ้งอยูใ่นหนา้เดียวกนั จะช่วยระหยดั เวลา

และสะดวกในการทาํขอ้สอบ          

  5.6 ตอ้งระบุความสัมพนัธ์ของขอ้ความทั้งสองชุดใหช้ดัเจน โดยเขียนคาํช้ีแจงวา่ จะให้

จบัคู่โดยยดึความสัมพนัธ์แบบใด ไม่ควรทิ้งใหเ้ป็นภาระแก่ผูเ้ขา้สอบตอ้งตีความเอาเอง   

  5.7 รูปแบบของขอ้สอบจบัคู่ ส่วนใหญ่จะให้คาํตอบนาํอกัษรหนา้ขอ้ความทาง ขวามือ
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ไปใส่ในวงเล็บหน้าข้อความทางซ้ายมือท่ีคิดว่าสัมพนัธ์กัน ลกัษณะน้ีผูท้าํขอ้สอบจะไม่ สะดวก

เท่าท่ีควร จึงควรเปล่ียนรูปแบบใหม่        

 6. ขอ้สอบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลกัษณะทัว่ไป ค าถามแบบเลือกตอบ 

โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอนนาํ หรือคาํถาม (Stem) กบัตอนเลือก (Choice) ใน ตอนเลือก

น้ีจะประกอบด้วยตวัเลือกท่ีเป็นคาํตอบถูกและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ปกติจะมีคาํถาม ท่ีกาํหนดให้

นกัเรียนพิจารณาแลว้หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือก อ่ืน ๆ และคาํถามแบบ

เลือกตอบท่ีดี นิยมใชต้วัเลือกท่ีใกลเ้คียงกนั ดูเผิน ๆ จะเห็นวา่ตวัเลือก ถูกหมด แต่ความจริงมีนํ้ าหนกั

ถูกมากนอ้ยต่างกนัและใหห้ลกัการท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบ ขอ้สอบชนิดตวัเลือกไวด้งัน้ี    

  6.1 เขียนตอนนาํให้เป็นประโยคคาํถามสมบูรณ์อาจจะใส่เคร่ืองหมายปรัศนี (?) ดว้ย 

แต่ไม่ควรสร้างตอนนาํให้เป็นแบบอ่านต่อความ เพราะทาํให้คาํถามไม่กระชบั เกิดปัญหา สองแง่หรือ

ขอ้ความไม่ต่อกนัหรือเกิดความสับสนในการคิดหาคาํตอบ       

  6.2 เน้นเร่ืองจะถามให้ชัดเจนและตรงจุดไม่คลุมเครือ เพื่อว่าผูอ่้านจะไม่ไขวเ้ขว 

สามารถมุ่งความคิดในการตอบไปถูกทิศทาง (เป็นปรนยั) ไม่ตอ้งอ่านค าถามคาํตอบยอ้น ข้ึนลง หลาย

คร้ัง   6.3 ควรถามในเร่ืองท่ีมีคุณค่าต่อการวดั หรือถามในส่ิงท่ีดีงามมีประโยชน์คาํถาม แบบ

เลือกตอบสามารถถามพฤติกรรมในสมองไดห้ลาย ๆ ดา้น       

   6.4 หลีกเล่ียงคาํถามปฏิเสธ ถา้จาํเป็นตอ้งใชก้็ขีดเส้นใตค้าํปฏิเสธนั้น แต่คาํปฏิเสธซ้อน

ไม่ควรใช่อยา่งยิ่ง เพราะปกตินกัเรียนจะยุง่ยากต่อการแปลความหมายของคาํถาม และคาํตอบคาํถามท่ี

ถามกลบัหรือปฏิเสธซอ้นผดิมากกวา่ถูก         

  6.5 อย่าใช้คาํฟุ่มเฟือย ควรถามปัญหาโดยตรง ส่วนใดไม่เก่ียวข้องหรือไม่ได้ใช ้

ประโยชน์เง่ือนไขในการคิดก็ไม่ตอ้งนาํมาเขียนไวใ้นคาํถามจะช่วยใหค้าํถามรัดกุมชดัเจนข้ึน   

  6.6 เขียนตวัเลือกให้เป็นเอกพนัธ์ หมายถึง เขียนตวัเลือกทุกตวัให้เป็นลกัษณะใด 

ลกัษณะหน่ึงหรือมีทิศทางแบบเดียวกนั หรือมีโครงสร้างสอดคลอ้งทาํนองเดียวกนั    

  6.7 ควรเรียงลาํดบัตวัเลขในตวัเลือกต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค าตอบท่ีเป็นตวัเลข นิยมเรียง จาก

นอ้ยไปหามาก            

  6.8 ใชต้วัเลือกปลายเปิดและปลายปิดใหเ้หมาะสม      

   6.9 ขอ้เดียวตอ้งมีคาํตอบเดียว        

  6.10 เขียนทั้งตวัถูกและตวัผิดให้ถูกหรือผิดตามหลกัวิชา คือ จะกาํหนดตวัถูก หรือผิด 

เพราะสอดคลอ้งกบัความเช่ือของสังคมหรือกบัคาํพงัเพยทัว่ ๆ ไป ไม่ได ้    

 6.11 เขียนตวัเลือกให้อิสระขาดจากกนั คือ อยา่ให้ตวัเลือกตวัใดตวัหน่ึงเป็นส่วน หน่ึง

หรือส่วนประกอบของตวัอ่ืน          
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 6.12 ควรมีตวัเลือก 4 - 5 ตวั ขอ้สอบแบบเลือกตอบน้ี ถา้เขียนตวัเลือกเพียง 2 ตวั ก็

กลายเป็นขอ้สอบแบบกา ถูก-ผดิ หากเป็นขอ้สอบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-2 ควรใช ้3 ตวัเลือก   

การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา้ 59 - 66) ไดก้ล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี        

 1. วิเคราะห์จุดประสงค ์เน้ือหาวิชา และทาํตารางกาํหนดลกัษณะขอ้สอบขั้นตอน แรก

สุดจะตอ้งทาํการวเิคราะห์วา่เน้ือหาหรือหวัขอ้ท่ีจะสร้างขอ้สอบวดันั้น มีจุดประสงคข์อง การสอน หรือ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้อะไรบา้ง ท าการวิเคราะห์เน้ือหาวิชาวา่มีโครงสร้าง อยา่งไร จดัเขียนหวัขอ้ใหญ่ 

หวัขอ้ยอ่ยทุกหวัขอ้ พิจารณาความเก่ียวโยง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เน้ือหาเหล่านั้น จากนั้นก็จดัทาํตาราง

กาํหนดลกัษณะขอ้สอบ หรือท่ีเรียกวา่ตารางวเิคราะห์ หลกัสูตร ตารางน้ีมี 2 มิติ คือ ดา้นเน้ือหา กบัดา้น

สมรรถภาพท่ีตอ้งการวดั และพิจารณาวา่จะ ออกขอ้สอบทั้งหมดก่ีขอ้เขียนจาํนวนขอ้ลงในช่องรวมช่อง

สุดทา้ย จากนั้นพิจารณาว่า หัวขอ้ เร่ืองใดสําคญัมากน้อย เขียนลาํดบัความสําคญัลงไป แลว้กาํหนด

จาํนวนขอ้ท่ีจะวดัในแต่ละ ช่องข้ึนอยูก่บัเร่ืองนั้น ตอ้งการใหเ้กิดสมรรถภาพดา้นใดมากนอ้ยกวา่กนั  

  2. กาํหนดรูปแบบของขอ้คาํถามและศึกษาวิธีเขียนขอ้สอบ ท าการพิจารณาและ 

ตดัสินใจว่าจะใชข้อ้คาํถามรูปแบบใด ศึกษาวิธีเขียนขอ้สอบ หลกัการเขียนขอ้คาํถาม ศึกษาวิธี เขียน

ขอ้สอบสมรรถภาพต่าง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนขอ้สอบเพื่อนาํมาใช้เป็นหลกัใน การเขียน

ขอ้สอบ            

 3. เขียนขอ้สอบ ลงมือเขียนขอ้สอบ ใชต้ารางกาํหนดลกัษณะของขอ้สอบท่ีจดัทาํไว ้ใน

ขั้นท่ี 1 เป็นกรอบซ่ึงทาํให้สามารถออกขอ้สอบวดัไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้เน้ือหา และทุก สมรรถภาพ 

ส่วนรูปแบบและเทคนิคในการเรียนขอ้สอบยดึตามท่ีไดศึ้กษาในขั้นท่ี 2     

  4. ตรวจทานขอ้สอบ น าขอ้สอบท่ีไดเ้ขียนไวใ้นขั้นท่ี 3 มาพิจารณาทบทวนอีกคร้ัง 

หน่ึง โดยพิจารณาถึงความถูกตอ้งตามหลกัวิชา พิจารณาวา่แต่ละขอ้วดัในเน้ือหาและ สมรรถภาพตาม

ตารางกาํหนดลกัษณะขอ้สอบหรือไม่ ภาษาท่ีใชเ้ขียนมีความเขา้ใจง่าย เหมาะสมดีแลว้หรือไม่ ตวัถูกตวั

ลวงเหมาะสมเขา้หลกัเกณฑ์หรือไม่ หลงัการพิจารณาทบทวน เองแลว้ นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญวดัผล และ

ดา้นเน้ือหาสาระ พิจารณาขอ้บกพร่อง และนาํเอาขอ้ วิจารณ์เหล่านั้นมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขให้

เหมาะสมยิง่ข้ึน           

 5. พิมพ์แบบทดสอบฉบบัทดลอง น าขอ้สอบทั้งหมดมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบโดย 

จดัพิมพค์าํช้ีแจงหรือคาํอธิบายวธีิทาํแบบทดสอบไวท่ี้ปกของแบบทดสอบอยา่งละเอียดและ ชดัเจน การ

จดัพิมพว์างรูปแบบใหเ้หมาะสม          

 6. ทดลองใช ้วเิคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง น าแบบทดสอบไปทดลองกบักลุ่มท่ี คลา้ย

กบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะสอบจริง ซ่ึงไดเ้รียนในวิชาหรือเน้ือหาท่ีจะสอบแลว้ นาํผลการสอบ มาตรวจให้
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คะแนน ท าการวเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก ค่าความยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดย ใชว้ิธีการวิเคราะห์

คุณภาพ คดัเลือกเอาขอ้ท่ีมีคุณภาพเขา้เกณฑ์ตามจาํนวนท่ีตอ้งการ ถา้ขอ้ท่ี เขา้เกณฑ์จาํนวนมากกวา่ท่ี

ตอ้งการ ก็ตดัขอ้ท่ีมีเน้ือหามากกวา่ท่ีตอ้งการ ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีมีอาํนาจจาํแนกตํ่าสุดออกตามลาํดบั นาํเอาผล

การสอบท่ีคิดเฉพาะขอ้สอบท่ีเขา้เกณฑเ์หล่านั้นมา คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่   

 7. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง นําข้อสอบท่ีมีอาํนาจจาํแนก และระดับความยาก 

เขา้เกณฑ์ ตามจาํนวนท่ีตอ้งการในขั้นท่ี 6 มาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัท่ีจะใช้จริง ซ่ึงจะตอ้งมี ค า

ช้ีแจงวิธีทาํดว้ย และในการพิมพน์อกจากใชรู้ปแบบท่ีเหมาะสมแลว้ควรคาํนึงถึงความ ประณีตถูกตอ้ง 

ซ่ึงจะตอ้งตรวจทานใหดี้           

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้า่ การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นั้น

ควรจะสร้างตามลาํดบัขั้นตอน เร่ิมจากการวิเคราะห์จุดประสงค์ เน้ือหาวิชาและทาํตาราง วิเคราะห์

ขอ้สอบท่ีกาํหนดรูปแบบของขอ้คาํถามและศึกษาวิธีการเขียนขอ้สอบ เขียนขอ้สอบ ตรวจทานขอ้สอบ 

พิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง ทดลองใช ้วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุง และพิมพแ์บบทดสอบฉบบั

จริง ขอ้ควรคาํนึงถึงอีกประการหน่ึง คือ หลกัในการเขียนขอ้สอบ แบบเลือกตอบ ซ่ึงมีหลกัการหรือกฎ

ในการเขียนขอ้สอบแบบเลือกตอบ ดงัน้ี 1) ควรถามใน เร่ืองท่ีมีคุณค่าต่อการวดั 2) เขียนตอนนาํหรือ

ตอนถามใหอ้ยูใ่นรูปของคาํถาม 3) ตวัคาํถามมี ความหมายชดั 4) ค าตอบท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งเป็นคาํตอบท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัวิชาจริง ๆ 5) คาํตอบ ท่ีถูกกบัคาํตอบท่ีผิดไม่แตกต่างกนัจนเด่นชดัเกินไป 6) แต่ละขอ้

จะตอ้งมีคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพียงคาํตอบเดียว 7) ตวัคาํตอบท่ีถูกตอ้งจะตอ้งไม่มีลกัษณะแตกต่างจาก

ตวัลวงอ่ืน ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั 8) ตวัลวงควรเป็นคาํตอบท่ีมีคุณค่าสําหรับเป็นตวัลวง 9) ตวัเลือก ไม่กา้ว

ก่ายกนั 10) ใชต้วัเลือกปลายเปิดให้เหมาะสม 11) เรียงลาํดบัตวัเลือกท่ีเป็นตวัเลข 12) ไม่ใชค้าํฟุ่มเฟือย 

13) มีตวัเลือก 4 หรือ 5 ตวัเลือก 14) กรณีใชค้าํถามแบบปฏิเสธ ควรใช ้ให้เหมาะสมและขีดเส้นใตห้รือ

พิมพต์วัใหญ่ หรือตวัหนาตรงปฏิเสธนั้น 15) ออกให้เป็นรูปภาพ ถา้สามารถทาํได ้และ 16) ไม่ควรให้

ตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึงมีโอกาสถูกบ่อยจนเกินไป        

คุณลกัษณะของแบบทดสอบทีด่ี         

 วนิดา เดชตานนท์ (2539, หน้า 26-28) กล่าวถึงแบบทดสอบท่ีดีนั้นมิใช่จะทาํหน้าท่ี 

ประเมินผลอยา่งเดียว แต่จะทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อีกดว้ย ดงันั้นการสร้างจะตอ้งยึดหลกั ลกัษณะ

ของแบบทดสอบท่ีดี 10 ประการ คือ         

  1. มีความเท่ียงตรง หมายถึงความสามารถของแบบทดสอบท่ีสามารถวดัไดใ้นส่ิงท่ี 

ตอ้งการจะวดั หรือคะแนนจากแบบทดสอบนั้น ใหค้วามหมายตรงตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงความ เท่ียงตรงของ

แบบทดสอบ แบ่งได ้4 ชนิด คือ          

  1.1 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หมายถึง แบบทดสอบนั้นมีคาํถามสอดคล้อง และ 

ครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีระบุไวใ้นหลักสูตรและได้สัดส่วนท่ีถูกต้องตรงตามความจริงซ่ึงสามารถ 
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ตรวจสอบได้ จากการนาํไปเปรียบเทียบกบัตารางวิเคราะห์หลกัสูตร ท่ีทาํไวใ้นดา้นเน้ือหาวิชา ถ้า

พิจารณาจากจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือ ดูจากส่วนท่ีเป็นสถานการณ์และเกณฑ ์   

 1.2 ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง หมายถึงความสามารถของแบบทดสอบท่ีจะวดั 

พฤติกรรมทางสมอง หรือพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนได้ตรงตามท่ีได้ระบุไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึง

สามารถตรวจสอบได ้จากการนาํไปเปรียบเทียบกบัตารางวิเคราะห์หลกัสูตร ท่ีทาํไวใ้น ดา้นพฤติกรรม

ถา้พิจารณาจากจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือ ดูจากส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมและ เกณฑ ์   

  1.3 ความเท่ียงตรงตามสภาพ หมายถึงความสามารถของแบบทดสอบท่ีสามารถ เร้าให้

ผูเ้รียนตอบสนองออกมาตรงตามสภาพความเป็นจริงของเขา ซ่ึงดูได้จากการสังเกตหรือ การสอบ

ภาคปฏิบติั เกณฑท่ี์ใชเ้ทียบก็คือ สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัของนกัเรียน     

  1.4 ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ หมายถึงความสามารถของแบบทดสอบท่ี สามารถ

พยากรณ์ผลการเรียนในอนาคตของผูเ้รียนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามความจริง เกณฑ์ท่ีใช ้ เทียบก็คือสภาพ

ความสาํเร็จในอนาคตของผูเ้รียน          

 2. ความเช่ือมัน่ได ้หมายถึงแบบทดสอบนั้นสามารถใหผ้ลการวดัท่ีไม่กลบัไปกลบัมา ไม่

วา่จะนาํไปวดัก่ีคร้ังกบัผูเ้รียนกลุ่มเดิมก็ตาม เช่น เด็กเก่งไดค้ะแนนมาก เด็กอ่อนไดค้ะแนน นอ้ย ถา้ทาํ

การทดสอบอีกคร้ังโดยใช้ขอ้สอบชุดเดิมกบักลุ่มเดิม เด็กเก่งก็ยงัเก่งอยู่และเด็กอ่อน ก็ยงัอ่อนอยู่

เหมือนเดิม แสดงวา่แบบทดสอบนั้นมีความเช่ือมัน่สูง การสร้างแบบทดสอบให้มี ความเช่ือมัน่ ก็คือ ขอ้

คาํถามของแบบทดสอบจะตอ้งถามพฤติกรรมในระดบัสูง ไม่ควรถามแต่ ความจาํและมีจาํนวนขอ้มาก

พอท่ีจะครอบคลุมเน้ือหาในวชิานั้น ๆ         

 3. มีความยุติธรรม หมายถึง ขอ้คาํถามในแบบทดสอบนั้นต้องไม่แนะแนวทางให ้

นกัเรียนเดาคาํตอบไดถู้ก ไม่ลาํเอียงต่อเด็กกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ การท่ีขอ้สอบจะให้ ความเสมอ

ภาคเช่นน้ีได ้ก็ตอ้งอาศยัการสร้างขอ้สอบใหค้รอบคลุมเน้ือหาในหลกัสูตรนั้นเอง   

 4. ถามลึก หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีคาํถามวดัพฤติกรรมหลายดา้น ไม่เนน้เฉพาะ ดา้น

ความจาํเพียงดา้นเดียว ควรใชค้าํถามท่ีให้นกัเรียนไดใ้ชส้ติปัญญา ในการคิดหาคาํตอบให ้มากกวา่การ

จาํ นัน่คือควรถาม ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และ การประเมินค่า   

 5. มีความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ขอ้สอบแต่ละขอ้ควรมีคนตอบถูกและผิด อยา่งละ

คร่ึงของจาํนวนคนท่ีเขา้สอบ ขอ้สอบท่ีง่ายคือ จาํนวนคนตอบถูกมาก และขอ้สอบท่ี ยากเกินไป คือมี

จาํนวนคนตอบถูกนอ้ย ซ่ึงจดัไดว้า่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่สามารถ จาํแนกผูเ้รียนไดว้า่ใคร เก่ง-

อ่อนกวา่กนั            

 6. มีอาํนาจจาํแนก หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถแยกนกัเรียนออกเป็นประเภท ได้

ทุกชั้นทุกระดบั ตั้งแต่อ่อนสุด ถึงแก่สุด คือถา้แบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มหน่ึง ไดค้ะแนน

มากอีกกลุ่มหน่ึงไดค้ะแนนนอ้ย ถา้กลุ่มไดค้ะแนนมาก ตอบถูกมากกวา่กลุ่มท่ีได ้คะแนนนอ้ยในแต่ละ
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ขอ้แสดงวา่ขอ้สอบนั้น ๆ มีอาํนาจจาํแนกดี แต่ถา้หากแต่ละกลุ่มไดค้ะแนน มากตอบไดค้ะแนนไดถู้ก

พอ ๆ กนั กลุ่มไดค้ะแนนนอ้ย ก็แสดงวา่ขอ้สอบนั้น ๆ ไม่มีอาํนาจจาํแนก    

 7. มีความเป็นปรนัย ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ หมายถึงคุณสมบัติของ 

แบบทดสอบ 3 ประการ คือ          

  7.1 มีความชดัเจนในตวัคาํถาม        

  7.2 มีความชดัเจนในวิธีการตรวจให้คะแนน ทาํให้ผูต้รวจไม่วา่ใครก็ตามตรวจ แลว้

คะแนนตรงกนั            

  7.3 มีความชดัเจนในการแปลความหมายของคะแนน คือคะแนนท่ีบอกสถานภาพ ของ

ผูเ้รียนใหต้รงกนั           

 8. ตอ้งย ัว่ยุ หมายถึงแบบทดสอบนั้นจะตอ้งมีลกัษณะ ทา้ทายชวนให้นกัเรียนคิดคน้ หา

คาํตอบ เช่น การเรียงลาํดบัคาํถามจากขอ้ง่ายไปหาขอ้ยาก การใช้รูปภาพประกอบคาํถาม หรือเป็น

ขอ้สอบท่ีมีลกัษณะยัว่ยุเป็นเยี่ยงอยา่งท่ีดีให้กบัผูส้อบ โดยไม่ถามส่ิงท่ีเป็นตวัอยา่งท่ี ไม่เหมาะสม ไม่

ควรปฏิบติั            

 9. จาํเพาะเจาะจง หมายถึงมีความชดัเจนในคาํถาม ไม่ถามหลายแง่หลายมุม หรือ ใชค้าํ

คลุมเครือ ซ่ึงจะทาํให้นกัเรียนงงได ้ค าถามท่ีจาํเพาะเจาะจง คือ ทุกคนท่ีอ่านแลว้ตอ้ง เขา้ใจคาํถาม

ตรงกนั  

 10. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถวดัความรู้ได้มากท่ีสุดในเวลาท่ี 

กาํหนดให้สอบ และการตรวจให้คะแนนทาํไดร้วดเร็วถูกตอ้ง สะดวกในการคุมสอบและ ดาํเนินการ

สอบ ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแบบทดสอบนอ้ย พิมพไ์ดช้ดัเจน อ่านง่าย และถูกตอ้ง  

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้า่ แบบทดสอบท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะ คือ ตอ้ง เท่ียงตรง 

ยติุธรรม มีความเช่ือมัน่ได ้ถามลึก มีความยากง่ายพอเหมาะ มีอาํนาจจาํแนก มี ความเป็นปรนยั ตอ้งย ัว่ย ุ

จาํเพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพ จึงจะเป็นแบบทดสอบท่ีดีมี มาตรฐานและใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไดต้รงตามจุดประสงคข์องผูว้ดัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 สุนียพ์ร วรรณฤมล  (2559)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการศึกษาผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง Interesting Story ของ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ การอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง Interesting Story 2) เพื่อเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง Interesting Story3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง 



35 
 

Interesting Storyกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยั ภาค

เรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 40 คน ผา่นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง Interesting Story ระยะเวลา 6 สัปดาห์จาํนวน 18 ชัว่โมง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึก

ทกัษะการ อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจเร่ือง Interesting Story และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ

การเรียนโดยใชแ้บบฝึก ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง Interesting Story วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ร้อยละความกา้วหนา้ ( D 2 )และทดสอบค่า

ที(t - test)            

 ผลการศึกษา         

 1. แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง Interesting Story มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.85/83.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด คือ 80 / 80    

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง Interesting Story ของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะการอ่าน ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เร่ือง Interesting Story สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 และ มีความกา้วหนา้โดยรวม ร้อยละ 29.50 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด (ร้อยละ 25) 

  3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ เร่ือง Interesting Story ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

  ภารดี  สุขอนนัต ์ (2557) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ืองตรรกศาสตร์ สาํหรับนกัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปี 4 การวิจยัในคร้ัง

น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความสามารถของนกัเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี4 โดยใชแ้บบฝึก ทกัษะและเพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์กลุ่มตวัอยา่ง

คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 1 ปี 

การศึกษา 2557 จาํนวน 24 คน เคร่ืองมือท่ี ใชใ้นการวิจยัคือ ชุดแบบฝึกทกัษะเร่ืองตรรกศาสตร์สถิติท่ี

ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ียร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที    

 ผลการวจิยัพบวา่          

 1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เร่ืองตรรกศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 

ตาม เกณฑ ์80/80 มีค่า 85.80/82.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑเ์ป็นไปตามสมมติฐาน    

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 4 หลงัการ

ทดลองโดย ใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองตรรกศาสตร์ สูงกว่า ก่อนทดลองใช้แบบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ เร่ือง ตรรกศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน   

 3. นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองตรรกศาสตร์ มีความพึงพอใจ

ต่อการเรียน วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดบัมาก ( X = 4.16 ) และเม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจในแต่
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ละรายการ พบวา่ทุก ๆ รายการอยูใ่นระดบัมากมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน     

 เอกสารประกอบการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนท่ี1 ปี การศึกษา 2557 และ 

วชิาความรู้ พื้นฐานสาํหรับแคลคูลสั 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2557 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 เทพสถิต  มะโนรัตน์  (2555)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะแคลคูลสั เร่ือง การหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต ชั้นปวส. 1/6 วิทยาลยั

เทคโนโลยยีานยนต ์การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น 

ปวส 1/6 ก่อนการใช้และหลงัการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะแคลคูลสั เร่ือง การหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชัน

พีชคณิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบั ปวส. 1/6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 

วิทยาลยั เทคโนโลยียานยนต ์จาํนวน 1 ห้องเรียน นกัเรียน 25 คน โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการสอนดว้ย

ตนเองใชเ้วลา ทั้งส้ิน 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบค่าสถิติ t-test dependent ผลการศึกษา

พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบั ปวส. 1/6 หลงัเรียนดว้ยแบบฝึก เสริมทกัษะแคลคูลสั 

เร่ืองการหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

การดาํเนินการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาหลักการพฒันาการนําเข้าและส่งออกโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. วธีิการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

4. การดาํเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

การจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2560 จาํนวน 4 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 101 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ชั้ นปีท่ี 2 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 31 คนซ่ึงเป็นกลุ่ม

เดียวกบัประชากร โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากร 
ห้องท่ี 8 

จาํนวน 35 คน 
ห้องท่ี 9 

จาํนวน 13 คน 
ห้องท่ี 10 

จาํนวน 31 คน 

ห้องท่ี 15 

จาํนวน 22 คน 

เลือกแบบเจาะจง 

กลุมทดลอง 

หอง 10  

จํานวน 31 คน 

แผนผังแสดงการเลือกตัวอยางกลุมทดลอง 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี มี 3 ชนิด ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 18 แผน คือ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการจดัการเรียน

การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ซ่ึงใชเ้วลาทั้งหมด 54 คาบ คาบละ 50 นาที 

2. แบบฝึกทกัษะ วชิา หลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก 

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก 

จาํนวน 1 ฉบบั เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก มีคาํตอบท่ีถูกเพียงตวัเลือกเดียวจาํนวน 30 ขอ้  

วธีิการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

1. แผนการจัดการเรียนการสอน 

 1.1 แผนการจดัการเรียนการสอนวชิาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออกโดยใชแ้บบ

ฝึกทกัษะของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2  โดยใช้แบบฝึกทกัษะ ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 

   1.1.1 ศึกษาวธีิการสร้าง ตาํรา เอกสาร ทฤษฎีเก่ียวกบัการเขียนแผน และศึกษา

หลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ของสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการผูศึ้กษาคน้ควา้ไดเ้ลือกวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก เพื่อใช้

ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

   1.1.2 ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาท่ีจะนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จาก

คู่มือครูการจดัการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา แบบฝึกทกัษะและเอกสารประกอบการเรียนวิชาหลกัการ

พฒันาการนาํเขา้และส่งออก 

   1.1.3 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และแนวคิด ในการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

   1.1.4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือหา สาระสําคญั และผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง วิชาหลักการพัฒนาการนําเข้าและส่งออกโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

   1.1.5 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ จาํนวน 18 แผนรวม

เวลา 54 คาบ ตามเน้ือหาท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้โดยให้สอดคลอ้งระหวา่งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและ

เน้ือหากบัระยะเวลาท่ีกาํหนด 

   1.1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกไปสอนจริงกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 

2  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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 2. แบบฝึกทกัษะ วชิา หลกัการพฒันาการนําเข้าและส่งออก 

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชาหลักการพัฒนาการนําเข้าและส่งออกโดยใช้

แบบฝึกทกัษะ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี  

  3.1 ศึกษาตาํรา เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ และหลกัสูตร  

  3.2 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบท่ีดี และวธีิหาความเช่ือมัน่ ความเท่ียงตรงของขอ้สอบ 

  3.3 วิเคราะห์เน้ือหา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเพื่อประกอบการเขียนขอ้สอบ 

  3.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และ

ส่งออกโดยใชแ้บบฝึกทกัษะของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2   ให้สอดคลอ้ง

กบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัโดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 

ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้  

 

 

การดําเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. แบบแผนการทดลอง 

 แบบแผนการทดลองท่ีใช้คือ รูปแบบของการวิจยักลุ่มเดียวมีลกัษณะของการทดสอบ

ก่อนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 

 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

 

O1 

 

X 

 

O2 

ตารางที1่ แบบแผนการวจัิย 

เม่ือ O1      หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน (Pre- test)    

O2    หมายถึง   การทดสอบหลงัเรียน (Post- test)    

X     หมายถึง   การสอนโดยใชเ้ทคนิคหอ้งเรียนกลบัดา้นดว้ยกระบวนการ 

แกปั้ญหาของโพลยา 

 2. วธีิการดําเนินการทดลอง 

 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

  2.1 เลือกกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มประชากร 1 กลุ่ม โดยการเลือกแบบเจาะจง (กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร โดยการเลือกแบบเจาะจงนั้น คือกลุ่มทดลอง) 
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  2.2 วดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน วิชาหลักการพฒันาการนําเข้าและส่งออก ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน 

  2.3 ดาํเนินการสอน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ สําหรับกลุ่ม

ทดลอง  

  2.4 เม่ือดาํเนินการสอนเสร็จ ก็ให้กลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวดั

ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 

  2.5 นาํคะแนนจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบ

ความแตกต่างกนัโดยใชก้ารทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent-samples t – test) มาวิเคราะห์ทาง

สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  1.1 สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีความ

สอดคลอ้ง 

  1.2 สถิติเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent-samples            t – 

test) 

 2. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  2.1 สถิติเชิงพรรณนา 

   2.1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean : X�) คือ ค่าท่ีไดจ้ากการนาํขอ้มูลทุกจาํนวนมารวมกนั

แลว้หารเฉล่ียดว้ยจาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

   สูตร  X� = 
∑ X

n
 

   เม่ือ X� คือ ค่าเฉล่ีย 

    ∑ X คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n คือ จาํนวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

   2.1.2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) คือ ค่าของการวดัการ

กระจายท่ีหาไดจ้ากรากท่ีสองของคะแนนทุกค่าท่ีเบ่ียงเบนไปจากค่าเฉล่ียของขอ้มูลยกกาํลงัสอง 
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                                        สูตร S.D. =�
∑(X-X�)

2

n(n-1)
 

   เม่ือ S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

    X� คือ ค่าเฉล่ียของขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

    X คือ ขอ้มูลแต่ละตวั 

    n คือ จาํนวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1.3 ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงค ์(The Index of Item  

Objective Congruence : IOC) 

   สูตร IOC = 
∑R

n
 

   เม่ือ IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์

    ∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

    n คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  2.2 สถิติเชิงอา้งอิง 

   2.2.1 การทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent - samples t - test) 

   สูตร  t = 
∑D

�
n∑D2-(∑D)

2

n-1

 

 

     𝑑𝑓 = 𝑛 − 1 
 

    เม่ือ t คือ ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต 

    D คือ ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

    ∑D คือ ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

    n คือ จาํนวนคู่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

df คือ  ผลต่างของจาํนวนตวัแปรท่ีตอ้งการจะประเมินกบั

จาํนวนขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ริง0  
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    บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง  ก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

คะแนน n X  S.D. t-test Sig 

ก่อนเรียน 101 7.72 1.15 -3.532** 0.001 

หลงัเรียน 101         8.28 1.41   

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01          

 จากตารางท่ี 1  พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ีย ( X =7.72, S.D.= 1.15)   

ส่วนคะแนนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึก มีคะแนนเฉล่ีย ( X =8.28, S.D.= 1.41)    

 ผลการเปรียบเทียบพบวา่ค่า  t ท่ีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั -3.532  และมีค่า Sig คือ 0.001 แสดงวา่

คะแนนหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึก สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01   
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บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การสรุปผลการวจิยั   เร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และ

ส่งออก ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
1. วตัถุประสงค ์

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

5.  อภิปรายผล 

6.  ขอ้เสนอแนะ 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย          

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชาหลักการพัฒนาการนํา เข้าและส่งออก  

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2  ก่อนและหลงัก่อนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบ

ฝึกทกัษะ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

การจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2560 จาํนวน 4 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 101 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ชั้ นปีท่ี 2 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 31 คนซ่ึงเป็นกลุ่ม

เดียวกบัประชากร โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมเคร่ืองมอื  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี มี 3 ชนิด ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 18 แผน คือ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการจดัการเรียน

การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ซ่ึงใชเ้วลาทั้งหมด 54 คาบ คาบละ 50 นาที 

2. แบบฝึกทกัษะ วชิา หลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก 
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   3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และ

ส่งออก จาํนวน 1 ฉบบั เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก มีคาํตอบท่ีถูกเพียงตวัเลือกเดียวจาํนวน  

30 ขอ้ 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล    

  คะแนนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึก สูงกวา่คะแนนก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก 

ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ พบวา่ คะแนนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึก สูงกวา่คะแนนก่อนเรียนโดยใช้

แบบฝึกทกัษะ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ อาจารยผ์ูส้อนไดใ้ชแ้บบฝึกทกัษะเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการ

สอน ทาํให้ผูเ้รียนไดท้บทวนบทเรียน ฝึกฝน จนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ภารดี  สุขอนันต์ ท่ีว่า การพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทกัษะ เร่ืองตรรกศาสตร์ สําหรับนกัศึกษาชั้น

มธัยมศึกษาปี 4 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถของนกัเรียนในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 โดยใชแ้บบฝึก ทกัษะและเพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2557 จาํนวน 24 คน เคร่ืองมือท่ี ใชใ้นการวิจยัคือ ชุดแบบ

ฝึกทกัษะเร่ืองตรรกศาสตร์สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ียร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และค่าที ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 4 หลงัการทดลอง

โดย ใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองตรรกศาสตร์ สูงกวา่ ก่อนทดลองใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

เร่ือง ตรรกศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

ข้อเสนอแนะ 

       ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้    

 1.  ครูผูส้อนควรพฒันาแบบฝึกทกัษะ เร่ืองหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออกทั้งน้ีเพื่อให้

ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนเน้ือหาน้ีใหม้ากยิง่ข้ึน         

 2. การนาํชุดแบบฝึกการพฒันาทกัษะวชิาหลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก ไปใชใ้นการ

เรียนการสอนในเน้ือหาและระดบัชั้นเดียวกนักบังานวิจยั ควรจดัเวลาท่ีใชใ้ห้ยืดหยุน่และเหมาะสมโดย

คาํนึงถึงความแตกต่างในดา้นความรู้ความสามารถระหวา่งบุคคลเป็นสาํคญั เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันา

ของผูเ้รียนอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
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 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป   

1. ควรมีการพฒันาชุดแบบฝึกและศึกษาผลการสอนกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ  ในระดบัชั้นอ่ืน  

        2.  ควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมกบัการใชชุ้ดแบบฝึกพฒันาทกัษะดา้นแบบฝึกทกัษะ เร่ือง

หลกัการพฒันาการนาํเขา้และส่งออก    
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