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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
1. เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
2. รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอก

ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551   
3. เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัชุดการเรียน 

3.1  ความหมายของชุดการเรียน 
3.2  ประเภทของชุดการเรียน 
3.3  องคป์ระกอบของชุดการเรียน 
3.4  หลกัการ ทฤษฎี และจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัชุดการเรียน 
3.5  ขั้นตอนการสร้างชุดการเรียน 
3.6  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
3.7  หลกัการส่ือสาร 
3.8  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
3.9  คุณประโยชน์ของชุดการเรียน 

   3.10  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียน 
4. เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการค้าบริเวณชายแดน   

          4.1  เอกสารท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
4.2  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 
4.3  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ชายแดน 

5. เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.2  องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.3  สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

6. เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
6.1  ความหมายของความพึงพอใจ  
6.2  ทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจ 
6.3  งานวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
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1./เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
พุทธศักราช 2551 
 

 1.1 ความเป็นมา 
 การพฒันาประเทศในปัจจุบนั ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เกินกว่าจะคาดการณ์ไดแ้น่นอน/ทั้งภาคเศรษฐกิจ/การเมือง/การปกครอง/สังคมและวฒันธรรม  
ลว้นส่งผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชนทั้งมวลประเทศต่าง ๆ พยายามท่ีจะปฏิรูปหรือปรับเปล่ียน
ระบบ หรือกลไกทางสังคมต่าง ๆ/เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ /เพื่อน าพา
สังคมไปสู่ความมัน่คง/ย ัง่ยืน/ส าหรับประเทศไทยการพฒันาประเทศทุกขั้นตอน/ตอ้งอาศยัความ
รอบรู้/รอบคอบ/เป็นไปตามล าดับ/ขั้นตอน/และสอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย/รวมทั้ งการ
เสริมสร้างศีลธรรม และส านึกในคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และด าเนินชีวิตดว้ยความ
เพียร อนัจะเป็นภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีใหพ้ร้อมเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทั้งในระดบัครอบครัว  
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดงันั้น จึงจะเห็นว่าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะ
หลงั ๆ ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการ
พฒันา”/ ปรับเปล่ียน/วิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื และความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั ดงันั้น เพื่อให้การพฒันาประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัของหน่วยงานต่าง ๆ 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้กับประชาชน โดยเฉพาะการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงก  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552) ว่าบุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ย
กว่า 12  ปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ และมาตรา 80 ไดก้  าหนดเป็นนโยบายการศึกษา
ว่าต้องด าเนินการพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบั และทุกรูปแบบให้
สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม  จดัใหม้ีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ /ซ่ึงกฎหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ ก  าหนดให้มีการส่งเสริม
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต/วิทยาลยัชุมชนหรือรูปแบบอ่ืน/รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย/เพื่อก  าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
การจดัการศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัระบบการศึกษาทุกระดบัของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 15 ก าหนดนิยามการศึกษานอกระบบ ว่าเป็นการศึกษาท่ียืดหยุ่นใน
การก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิ ธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและ
ประเมินผล ซ่ึง เป็นเ ง่ือนไขของการส า เ ร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความ
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เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่มการศึกษานอกระบบ 
ไดก้ล่าวถึงการแบ่งระดบัไวใ้นมาตรา 16 วรรคทา้ยว่าให้เป็นไปตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง/ทั้งน้ี
กฎกระทรวงว่าดว้ยการแบ่งระดับ/และการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั/พ.ศ./2546/ไดก้  าหนดให้แบ่งระดบั เช่นเดียวกนักับการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และยงัได้ก  าหนดให้มีการศึกษานอกระบบ  ท่ีมีระดับเดียวกนักับการศึกษาในระบบ ให้ถือว่ามี
มาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกนั 
 เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
พ.ศ. 2551 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จึงเห็นสมควรพฒันา
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของบุคคลท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน ซ่ึงเป็นผู ้
มีความรู้/และประสบการณ์จากการท างาน/และการประกอบอาชีพโดยก าหนดสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้/การวัดและประเมินผล/ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย ด้านจิตใจให้มีคุณธรรม/ควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้/สร้างภูมิคุ ้มกนั/สามารถ
จดัการกบัองค์ความรู้ ทั้ งภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยี เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ ้มกนัตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึง
ค านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผูท่ี้อยู่นอกระบบ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครองความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
 

 1.2 หลกัการของหลกัสูตร  
       หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
ก าหนดหลกัการไว ้ดงัน้ี 
  1.2.1 เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างยดืหยุ่นดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการ
จดัการเรียนรู้  โดยเนน้การบูรณาการเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคลและชุมชน 
   1.2.2 ส่งเสริมใหม้ีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
   1.2.3 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยตระหนัก
ว่าผูเ้รียนมีความส าคญัสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ 
  1.2.4 ส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 

 1.3  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
          หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันา 
ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม/มีสติปัญญา/มีคุณภาพชีวิตท่ีดี/มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพ/และ
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง/ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ตอ้งการจึงก าหนดจุดหมาย/ดงัต่อไปน้ี 
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  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และสามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุข  
  1.3.2 มีความรู้พ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีวิต และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
  1.3.3 มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพให้สอดคลอ้งกับความสนใจ
ความถนดั และตามทนัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง  
  1.3.4 มีทกัษะการด าเนินชีวิตท่ีดี และสามารถจดัการกบัชีวิตชุมชน สงัคมไดอ้ยา่ง
มีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3.5 มีความเขา้ใจประวติัศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา 
ศิลปะ/วฒันธรรม/ประเพณี/กีฬา/ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี/ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนา
ยดึมัน่ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
  1.3.6 มีจิตส านึกในการอนุรักษ ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
  1.3.7 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถเข้าถึง 
แหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใชใ้นการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
 

 1.4  กลุ่มเป้าหมาย 
        กลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตร คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นระบบโรงเรียน 
 

 1.5  โครงสร้างหลกัสูตร 
        เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้  
ท่ีก  าหนดไวใ้ห้สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบติัในการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา/จึงไดก้  าหนด
โครงสร้างของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไวด้งัน้ี คือ 
  1.5.1  ระดับการศึกษา  

          ระดบัการศึกษา/แบ่งออกเป็น/3/ระดบั/ดงัน้ี/คือ 
1) ประถมศึกษา 
2) มธัยมศึกษาตอนตน้ 
3) มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  1.5.2  สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 สาระ ดงัน้ี 
     1) สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเก่ียวกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่ง
เรียนรู้ การจดัการความรู้ การคิดเป็น และการวิจยัอยา่งง่าย 
         2) สาระความรู้พ้ืนฐาน เป็นสาระเก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 
         3) สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเก่ียวกับการมองเห็นช่องทาง  และ 
การตดัสินใจประกอบอาชีพ ทกัษะในอาชีพ การจดัการอาชีพอยา่งมีคุณธรรม และการพฒันาอาชีพ
ใหมี้ความมัน่คง 
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    4) สาระทกัษะการด าเนินชีวิต/เป็นสาระท่ีเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สุขภาพอนามยั  ความปลอดภยัในการด าเนินชีวิต ศิลปะ และสุนทรียภาพ 

                      5) สาระการพัฒนาสังคม/เป็นสาระเก่ียวกับภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี หน้าท่ีพลเมือง และการพฒันาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สงัคม 
  1.5.3  กจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ  
           เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม  
  1.5.4  มาตรฐานการเรียนรู้  
                                      หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ ท่ีเป็นขอ้ก  าหนดคุณภาพของผูเ้รียน ดงัน้ี 

1) มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้/เมื่อผูเ้รียนเรียนจบหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

2) มาตรฐานการเรียนรู้ระดบั เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ เมื่อผูเ้รียนเรียนจบในแต่ละระดับ/ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
  1.5.5  เวลาเรียน  
                 ในแต่ละระดบัใชเ้วลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเวน้ ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนผลการเรียน  
ทั้งน้ีผูเ้รียนตอ้งลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ภาคเรียน 
  1.5.6  หน่วยกติ  
                                          ใชเ้วลาเรียน 40 ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

สาระการเรียนรู้ 
จ านวนหน่วยกิต 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาบงัคบั วิชาเลือก วิชาบงัคบั วิชาเลือก วิชาบงัคบั วิชาเลือก 

1. ทกัษะการเรียนรู้  
2. ความรู้พ้ืนฐาน 
3. การประกอบอาชีพ 
4. ทกัษะการด าเนินชีวติ 
5. การพฒันาสงัคม 

5  
12 
8 
5 
6 

 5  
16 
8 
5 
6 

 5  
20 
8 
5 
6 

 

รวม 
36 12 40 16 44 32 
48 หน่วยกิต 56 หน่วยกิต 76 หน่วยกิต 

กิจกรรมพฒันาคณุภาพชีวติ 100 ชัว่โมง 100 ชัว่โมง 100 ชัว่โมง 
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หมายเหตุ  ในแต่ละระดับสถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียน/เรียนรู้จากการท าโครงงาน จ านวน 
อย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
 1.6  การจดัหลกัสูตร 
        หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
ท่ีสถานศึกษาน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้นั้น ประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ สาระทกัษะการเรียนรู้ 
สาระความรู้พ้ืนฐาน/สาระการประกอบอาชีพ/สาระทกัษะการด าเนินชีวิต/และสาระการพฒันาสังคม  
โดยโครงสร้างหลกัสูตร/ไดก้  าหนดจ านวนหน่วยกิตในแต่ละระดบั/ทั้งวิชาบงัคบั/และวิชาเลือก    
ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้ง 
 1.6.1 เรียนวิชาบงัคบัตามท่ีก  าหนด 

1.6.2 ส าหรับวิชาเลือก/ให้ผูเ้รียนเลือกเรียนไดต้ามแผนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
หรือกลุ่ม โดยสามารถเลือกเรียนในสาระการเรียนรู้ใด สาระการเรียนรู้หน่ึง หรือหลายสาระการเรียนรู้ 
ใหค้รบตามจ านวนหน่วยกิต/ตามโครงสร้างหลกัสูตรในแต่ละระดบัตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

 

1.7  การจดัการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
        การจดัการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ/เช่น/ผูบ้กพร่องในดา้นต่าง/ๆ/ผูม้ี
ความสามารถพิเศษ/การศึกษาทางเลือกท่ีจดัโดยครอบครัว/และองค์กรต่าง/ๆ/การจดัการศึกษา
ดงักล่าว สถานศึกษาสามารถท่ีจะปรับมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดต้ามความเหมาะสม 
 

 1.8  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
         สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดงัน้ี 
   1.8.1 สาระทกัษะการเรียนรู้  
   มาตรฐานท่ี 1.1  มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
   มาตรฐานท่ี  1.2  มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีต่อการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
   มาตรฐานท่ี  1.3  มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีต่อการจดัการความรู้ 
   มาตรฐานท่ี 1.4  มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีต่อการคิดเป็น 
   มาตรฐานท่ี 1.5  มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติท่ีดีต่อการวิจยัอยา่งง่าย  

 1.8.2 สาระความรู้พ้ืนฐาน 
   มาตรฐานท่ี 2.1 มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะพ้ืนฐานเก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร 
   มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู้ความเขา้ใจและทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
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   1.8.3 สาระการประกอบอาชีพ  
      มาตรฐานท่ี 3.1 มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ  มองเห็น 
ช่องทางเขา้สู่อาชีพ สามารถตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพไดต้ามความตอ้งการ และศกัยภาพของตนเอง  
        มาตรฐานท่ี 3.2 มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก  
        มาตรฐานท่ี 3.3 มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดัการอาชีพอยา่งมีคุณธรรม 
        มาตรฐานท่ี 3.4 มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการพฒันาอาชีพใหม้ีความมัน่คง  
   1.8.4 สาระทกัษะการด าเนินชีวติ  
        มาตรฐานท่ี 4.1 มีความรู้ความเขา้ใจเจตคติท่ีดี เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม   
        มาตรฐานท่ี 4.2 มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัการดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามยั และความปลอดภยัในการด าเนินชีวิต  
        มาตรฐานท่ี 4.3 มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัศิลปะ และสุนทรียภาพ 
   1.8.5 สาระการพฒันาสงัคม  
       มาตรฐานท่ี 5.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนักถึงความส าคัญเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/การเมือง/การปกครอง/สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต          
เพ่ือความมัน่คงของชาติ  
       มาตรฐานท่ี 5.2 มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม
ประเพณี เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข  
       มาตรฐานท่ี 5.3 มีความรู้ ความเขา้ใจปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
มีจิตสาธารณะเพื่อความสงบสุขของสงัคม  
       มาตรฐานท่ี/5.4/มีความรู้/ความเขา้ใจ/เห็นความส าคญัของหลกัการพฒันา
ชุมชน/สงัคม ตลอดจนสามารถพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สงัคม 
 

 1.9 วธิีการจดัการเรียนรู้ 
  การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 จะมีวิธีเรียนเดียว  
คือ “วิธีเรียน กศน.” ท่ีสามารถจดัการเรียนรู้ไดห้ลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากปัจจยัต่อไปน้ี 
   1.9.1 ความพร้อม ความสนใจ และศกัยภาพของผูเ้รียน  
   1.9.2 ความพร้อมในการบริหารจดัการของสถานศึกษา  
          1.9.3 ความพร้อมและศกัยภาพของครูผูส้อน  
       1.9.4 ความยากง่ายของเน้ือหารายวิชา  
   

  วิธีเรียน /กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551/ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียน/เช่น/การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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การเรียนรู้แบบทางไกล/การเรียนรู้แบบชั้นเรียน/และการเรียนรู้แบบอ่ืน/ๆ/ซ่ึงการเรียนรู้แต่ละ
รูปแบบ มีลกัษณะ ดงัน้ี     

1. การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม/เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีก  าหนดใหผู้เ้รียนมาพบกนัโดยมีครู
เป็นผูด้  าเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้และหาขอ้สรุป
ร่วมกนัทุกสัปดาห์ ครูจะตอ้งจดัให้มีการพบกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั  ครูมี
บทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก/ใชเ้วลาในการพบกลุ่มอยา่งนอ้ย/สปัดาห์ละ/3/ชัว่โมง 

2. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองผูเ้รียน
ก าหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยระบุว่า
กระบวนการเรียนรู้แต่ละคร้ังเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร เรียนรู้ดว้ยวิธีการใด มีขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ
อยา่งไร และมีครูเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าในการศึกษาหาความรู้จากส่ือต่าง ๆ  
  3. การเรียนรู้แบบทางไกล/เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะเรียนรู้จากส่ือต่าง ๆ
โดยผูเ้รียนและครูจะส่ือสารกนัทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ มุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนรู้แบบ  
e-Learning  
  4. การเรียนรู้แบบชั้นเรียนเป็นการเรียนรู้ในลกัษณะแบบห้องเรียน ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดรายวิชา เวลาเรียน และสถานท่ีท่ีชดัเจน/ซ่ึงการจดัการเรียนรู้น้ีเหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีมีเวลา
เขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ  

 

  วิธีการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ สถานศึกษาและผูเ้รียน ร่วมกนัก  าหนดวิธีเรียน 
โดยสามารถเลือกเรียนวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของเน้ือหาสอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิต และการท างานของผูเ้รียน โดยขณะเดียวกนัสถานศึกษาสามารถจดัใหม้ีการสอนเสริม
ไดทุ้กวิธีเรียนเพื่อเติมเต็มความรู้ใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 1.10 การจดักระบวนการเรียนรู้ 
            การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามปรัชญาพ้ืนฐาน
ของการศึกษานอกโรงเรียน “คิดเป็น”  โดยเนน้พฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
และสร้างองคค์วามรู้ส าหรับตนเอง ชุมชน และสงัคมซ่ึงก าหนดรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้  ดงัน้ี 
      1.10.1 ก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน สังคมให้เช่ือมโยง 
กบัประสบการณ์ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร โดยผูเ้รียนท าความเขา้ใจกบั
สภาพปัญหา ความตอ้งการนั้น ๆ แลว้ก  าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง
เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัต่อไป  
       1.10.2/แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ท่ี เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม         
โดยศึกษาค้นควา้หาความรู้ รวบรวม ขอ้มูลของตนเอง ชุมชน สังคม วิชาการจากส่ือ และแหล่ง
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เรียนรู้ท่ีหลากหลายมีการสะทอ้นความคิด ระดมความคิดเห็น อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 
และสรุปเป็นความรู้     
      1.10.3/น าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์          
ท่ีเหมาะสมกบัสงัคม และวฒันธรรม  
                1.10.4 ประเมิน/ทบทวนแก้ไขขอ้บกพร่องและตรวจสอบผลการเรียนรู้ให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีวางไว ้
 

 1.11 การจดัหลกัสูตร 
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551         
ท่ีสถานศึกษาน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้นั้น ประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ ทกัษะการเรียนรู้ 
ความรู้พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต และการพฒันาสังคม โดยโครงสร้าง
หลกัสูตรไดก้  าหนดจ านวนหน่วยกิตในแต่ละระดบัทั้งวิชาบงัคบัและวิชาเลือกไดแ้ก่ 
        1.11.1 เรียนวิชาบงัคบัตามท่ีก  าหนด 

 1.11.2 ส าหรับวิชาเลือก ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนไดต้ามแผนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  
และหรือกลุ่ม โดยสามารถเลือกเรียนในสาระการเรียนรู้ใดสาระการเรียนรู้หน่ึง  หรือหลายสาระ 
การเรียนรู้ให้ครบตามจ านวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลกัสูตรในแต่ละระดบัตามความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 

 

 1.12 ส่ือการเรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่ 
        1.12.1 ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
          1.12.2 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
                           1.12.3 ส่ือบุคคล  
      1.12.4 ภมูิปัญญา 
     1.12.5 แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ชุมชน และแหล่งอ่ืน ๆ 
 

 1.13  การเทียบโอน  
         สถานศึกษาต้องจดัให้มีการเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียน ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั 
การศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน/พุทธศักราช 2551/โดยสถานศึกษาต้องจัดท าระเบียบ/หรือแนวปฏิบั ติ 
การเทียบโอนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการเทียบโอนท่ี ส านกังาน กศน. ก  าหนด 
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 1.14  การวดัและประเมนิผลการเรียน 
         การวัดและประเมินผลการเรียน  เป็นกระบวนการเพื่ อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล
สารสนเทศท่ีแสดงถึงการพฒันา/ความกา้วหน้า ความส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
และขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม ให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้ อีกทั้งเกิดทกัษะ
กระบวนการ และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงมีแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียน/ดงัน้ี  
        1.14.1 การวดัและประเมินผลรายวิชา  เป็นการประเมินผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา 
ตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อใหท้ราบว่าผูเ้รียนมีความกา้วหน้า ทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะ กระบวนการ  คุณธรรม  และค่านิยมอนัพึงประสงค์  ซ่ึงเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพียงใด และต้องมีการประเมินผลรวม เพ่ือทราบว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่อยา่งไร ดงันั้น การวดัและประเมินผล จึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือและวิธีการท่ี
หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัสาระมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
         1.14.2 การประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต เป็นการประเมินส่ิงท่ีผูเ้รียนปฏิบติั
เพื่ อการพัฒนาตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน/สังคมโดยพิจารณาทั้ งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม               
การปฏิบติักิจกรรมและผลจากการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนตามเกณฑท่ี์สถานศกึษาก าหนด  
          1.14.3/การประเมินคุณธรรม เป็นการประเมินส่ิงท่ีตอ้งการปลูกฝังในตัวผูเ้รียน  
โดยประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งดา้นการพฒันาคน การพฒันางาน การอยู่ร่วมกนัในสงัคม
อย่างมีความสุข การพฒันาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และ
กิจกรรมในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
         1.14.4/การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ /(National/Test) 
สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนเขา้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ โดยให้สอดคลอ้งกบั
กลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียนไม่เนน้ความรู้ ความจ า เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เพื่อน าขอ้มูลไปใช้
ในการวางแผนปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป ทั้งน้ีไม่มีผลต่อ
การไดห้รือตกของผูเ้รียน 
 

 1.15 การจบหลกัสูตร 
        ผูจ้บการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 ในแต่ละระดบัตอ้งผา่นเกณฑก์ารจบหลกัสูตร ดงัน้ี 
        1.15.1 ผา่นการประเมิน และไดรั้บการตดัสินผลการเรียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา 
ก าหนดทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ และไดต้ามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในโครงสร้างหลกัสูตร 
            1.15.2  ผา่นกระบวนการประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต/ไม่นอ้ยกว่า 100 ชัว่โมง  
          1.15.3 ผา่นกระบวนการประเมินคุณธรรม/จริยธรรม    
          1.15.4 เขา้รับการประเมินคุณภาพการศกึษาระดบัชาติ (National Test) 
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 1.16 เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
        เอกสารหลักฐานการศึกษาให้ เป็ นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งใชเ้หมือนกนั เพื่อประโยชน์ในการส่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั และการส่งต่อ  
ไดแ้ก่  
   1.16.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน  
         1.16.2 หลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบตัร)  
           1.16.3 แบบรายงานผูส้ าเร็จการศกึษา  
 เอกสารหลกัฐานการศึกษาอ่ืน ๆ  สถานศึกษาตอ้งพิจารณาจดัท า เพื่อใชป้ระกอบการจดั
การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ตามท่ี
เห็นสมควร เช่น แบบประเมินผลกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

 สรุปได้ว่า/หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/พุทธศกัราช/2551  
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ไดพ้ฒันาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผูเ้รียนมีความส าคญัสามารถพฒันา
ตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพฒันากลุ่มเป้าหมาย     
ดา้นจิตใจให้มีคุณธรรม ควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุม้กัน /สามารถจดัการกับองค์
ความรู้ ทั้ งภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทคโนโลยี เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ ้มกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษานอกโรงเรียน “คิดเป็น”  
 

2.  รายวชิา ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    หลกัสูตร 
การศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 

สาระส าคญั 
1. เหตุผลความจ าเป็นในการขยายอาชีพ 

2. ปัจจยัจ  าเป็นเพ่ือน าอาชีพสู่ความมัน่คง 

3. การปฏิบติัการตรวจสอบระบบโครงสร้างความมัน่คง 

4. การประเมินความเป็นไปไดเ้ป็นแนวทางในการขยายอาชีพไปใชจ้ริง 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงาน อาชีพในชุมชน 
สงัคมประเทศ และ 5 ภูมิภาคทวีป ไดแ้ก่ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอฟัริกา ท่ีจะน าไปสู่ความมัน่คงเหมาะสมกบัศกัยภาพของตน  และสอดคลอ้งกบัชุมชน สงัคม 
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2. อธิบายเหตุผลปัจจยัจ าเป็นท่ีจะน าอาชีพไปสู่ความมัน่คง เหมาะสมกบัศกัยภาพของตนเองได ้

3. ตรวจสอบระบบการสร้างความมัน่คง 

4. ปฏิบติัการวิเคราะห์เพ่ือสร้างอาชีพในความมัน่คงได ้
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 บทท่ี 1 การงานอาชีพ 
 บทท่ี 2 ช่องทางการขยายอาชีพ 
 บทท่ี 3 การตดัสินใจเลือกขยายอาชีพ 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 - ใบงาน 
 - ใบความรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

                มีความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงาน

อาชีพในชุมชนสังคม ประเทศ และโลกท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของตน และสอดคลอ้งกบัชุมชน

เพื่อการขยายอาชีพ 

โครงสร้าง  รายวชิาช่องทางการขยายอาชีพ/(อช31001) ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย    หลกัสูตร 
การศึกษานอกระบบ  ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ หัวเร่ือง ตวัช้ีวดั เนือ้หา จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อธิบายความส าคญั และความจ าเป็น
ในการขยายอาชีพ 
2.อธิบายลกัษณะขอบข่ายกระบวนการ
ผลิตงานอาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ 
และโลก เพื่อน ามาวิเคราะห์ขยายอาชีพ 
 
 
3.อธิบายการจดัการในงานอาชีพใน 
ชุมชน สงัคม ประเทศ และโลก เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ในการขยายอาชีพ 
 

1.ความส าคญั และความจ าเป็นใน
การขยายอาชีพ 
2.การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ 
และโลก 
   - งานบา้น / งานเกษตร 
   - งานช่าง / งานประดิษฐ ์
   - งานธุรกิจ ฯลฯ 
3.การขยายกระบวนการจดัการงาน
อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ และ
ภูมิภาคโลก 5 ทวีป 
 3.1 การจดัการการผลิต 

50 
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ที่ หัวเร่ือง ตวัช้ีวดั เนือ้หา จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่องทางการ
ขยายอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ขยายอาชีพ 
 
 
 
 
5.อธิบายการอนุรักษพ์ลงังาน และ
ส่ิงแวดลอ้มในการขยายอาชีพในชุมชน 
สงัคม ประเทศ และโลก 
1.อธิบายความจ าเป็นในการมองเห็น
ช่องทางในการขยายอาชีพไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัตนเอง  
 

2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ 
และโลก เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการขยายอาชีพ 
 
 
 

     - การวางแผน 
     - การจดัท าโครงการ 
     - การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
     - การใชแ้รงงาน 

- การใชส้ถานท่ี 
- การใชทุ้น 

3.2 การจดัการการตลาด 
    - การก าหนดทิศทางการตลาด 

- การหาความตอ้งการของตลาด 
      - การขนส่ง / การขาย 

- การก าหนดราคาขาย 
- การท าบญัชีประเภทต่าง ๆ 

4.คุณธรรม จริยธรรม 
     - ความรับผดิชอบ 
     - การประหยดั / การอดออม 
     - ความสะอาด / ความประณีต 
     - ความขยนั / ความซ่ือสตัย ์
     - ฯลฯ 
  5.การอนุรักษพ์ลงังาน และ
ส่ิงแวดลอ้มในการขยายอาชีพใน
ชุมชน สงัคม ประเทศ และโลก 
1.ความจ าเป็นในการมองเห็นช่อง
ทางการประกอบอาชีพ 
 
2.ความเป็นไปไดใ้นการขยายอาชีพ 
   - การลงทุน / การตลาด 
   - กระบวนการผลิต 
   - การขนส่ง 

- การบรรจุหีบห่อ  
   - การแปรรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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ที่ หัวเร่ือง ตวัช้ีวดั เนือ้หา จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การตดัสินใจ
เลือกขยาย
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.ก  าหนดวิธีการและขั้นตอนการขยาย
อาชีพโดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
การขยายอาชีพ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลใน
การขยายอาชีพท่ีเลือก 
1.อธิบายความหมายความมัน่คงในการ
ท าธุรกิจอาชีพ 
 
 
 
 
 
2.อธิบายการประเมนิผลความมัน่คงใน
อาชีพ 
 
 
 
3.อธิบายการตดัสินใจเลือกขยายอาชีพ
ตามศกัยภาพ 5 ดา้น  

   - ผลกระทบต่อชุมชน และ 
ส       สภาพแวดลอ้ม 

3.การก าหนดวิธีการและขั้นตอน
การขยายอาชีพพร้อมใหเ้หตุผล 
 
 
1.ภารกิจเพ่ือความมัน่คงในการท า
ธุรกิจ 
- บทบาทหนา้ท่ีของธุรกิจ 
- การบริหารทรัพยากรด าเนินการ 
- การบริหารการผลิต 
- การส่งมอบผลิตภณัฑ ์
- การวิจยัพฒันา 
2.การวดัประเมินผลความมัน่คงใน
อาชีพ 
- วิธีวดัผลประเมินผลความมัน่คง
ในอาชีพ 
- การแปรผลประเมินตนเอง 
3.การตดัสินใจเลือกขยายอาชีพตาม
ศกัยภาพ 5 ดา้น 
- ศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ
พ้ืนท่ี 
- ศกัยภาพของพ้ืนท่ีตามลกัษณะภูมิ
ประเทศ 
- ศกัยภาพของภูมิประเทศและท าเล
ท่ีตั้งของพ้ืนท่ี 
- ศกัยภาพศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนท่ี 
- ศกัยภาพทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละ
พ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 

10 
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3. เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียน 

3.1 ความหมายของชุดการเรียน 
     ชุดการเรียนเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง นิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย เพราะส่งเสริม

ใหผู้เ้รียน เรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของแต่ละบุคคล มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึง ชุดการเรียน ดงัน้ี 
     ชุดการเรียนและชุดการสอน (Learning Packages and Instructional Packages) ทั้งสอง

ค าน้ีเป็นค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกันซ่ึงเดิมที ชุดการสอน (Instructional Packages) โดยเป็นค า 
ท่ีนิยมใช้มาเพราะเป็นส่ือการเรียนทั้งหลายท่ีจัดรวบรวมไวท่ี้ครูผูท่ี้ลงมือใช้ประกอบการสอน    
ดังนั้นผูท่ี้ท ากิจกรรมก็คือ/ครู/ต่อมายุคปัจจุบันนักการศึกษาได้หันมาใช้ค  าว่า/“ชุดการเรียน” 
(Learning/Packages)/เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผูเ้รียน 
มีโอกาสใช้ส่ือต่าง ๆ/ในชุดการเรียนซ่ึงจะช่วยให้ครูลดบทบาทในการบอกลงสอดคล้องกับ 
                   บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543 : 91) ไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนรู้ท่ีดีควรใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเอง จึง
มีผูนิ้ยมเรียกชุดการเรียนการสอนเป็นชุดการเรียนมากข้ึนโดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของชุดการเรียนไวค้ลา้ยกนั เช่น 

      บราวน์ /(Brown./1969/:/338)/กล่าวว่ า/ชุดการเรียน/หมายถึงชุดของส่ือแบบประสม 
ท่ีประกอบดว้ยส่ิงของหลายอยา่ง/บางชุดอาจจะประกอบดว้ยเอกสารเพียงอยา่งเดียว/บางชุดอาจเป็น
โปรแกรมท่ีมีบัตรค าสั่งให้ผู ้เรียนเรียนด้วยตนเองท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้ครูสามารถสอนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

      แคปเฟอร์ และแคปเฟอร์ (Kupfer,and Kupfer. 1972 : 3 - 10) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง 
ชุดของการส่ือสารระหว่างครูกบัผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ยค าแนะน าท่ีให้ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมการ
เรียนจนบรรลุพฤติกรรมท่ีก  าหนดไว ้/ซ่ึงการรวบรวมเน้ือหาท่ีน ามาสร้างชุดการเรียนนั้นไดม้าจาก
ขอบข่ายของเน้ือหาการเรียนรู้ ท่ีหลกัสูตรตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้กิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการเรียน 

      กู๊ด (Good. 1973 : 306) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง ชุดโปรแกรมทางการสอนโดยมี
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน มีคู่มือครู/เน้ือหาท่ีเช่ือถือได้/แบบทดสอบมีการก าหนด
จุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ย่างชดัเจน โดยครูเป็นคนจดัให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดศ้ึกษา และฝึกฝน
ตนเองจากชุดการสอน  ซ่ึงครูมีบทบาทเป็นผูค้อยแนะน าเท่านั้น 

      มวัร์ และควินน์ (Moore and Quinn. 1994 : 66-67) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง การศึกษา
รายบุคคลโดยใชส่ื้อ และกิจกรรมหลากหลายชนิดตามความเหมาะสม เป็นระบบท่ีผูเ้รียนสามารถ
บรรลุเป้าประสงคใ์นการเรียนต่อเน่ืองกนัไป อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      เวบเบอร์ (Webber. 1977 : 329) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง ส่ือการเรียนท่ีผูเ้รียนจะตอ้ง
เป็นผูล้งมือกระท ากิจกรรมในการเรียนดว้ยตนเอง ดงันั้น ถา้ผูเ้รียนยงัเป็นเด็กเลก็ท่ียงัไม่มีวุฒิภาวะ
และวินัยในตนเองเพียงพอแลว้ ย่อมท าให้การเรียนไร้ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะผูเ้รียนอาจจะไม่เข้าใจ
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วตัถุประสงค์ในการเรียน หรือการท ากิจกรรม หรือขาดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งแรงในการเรียน
เพราะมีช่วงความสนใจสั้นจึงเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน 

วิภาภรณ์  เตโชชยัวุฒิ (2533 : 17 - 18)  ไดก้ล่าวถึง ชุดการเรียนว่า ชุดการเรียนเป็นส่ือการ
เรียนส าเร็จรูปท่ีผูเ้รียนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเองตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นชุด  โดยพึ่งครูน้อยท่ีสุด  
ผูเ้รียนสามารถเรียนไดอ้ยา่งอิสระตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ซ่ึงเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกั
การพึ่งพาตนเองในการศึกษาความรู้ 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2537 : 113 - 114) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง  ส่ือประสมท่ีไดจ้าก
ระบบการผลิต และการน าส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา  หน่วย  หวัเร่ือง  และวตัถุประสงค์ เพื่อ
ช่วยใหม้ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543 : 66-67) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง ส่ือประสม (Multimedia) 
ท่ีจดัข้ึนเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดัไวเ้ป็นชุด ๆ บรรจุในซอง กล่อง 
หรือกระเป๋า ในการสร้างใชว้ิธีระบบเป็นหลกั  

อรอุมา ไชยโยธา (2547 : 10) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง ส่ือท่ีครูสร้างข้ึนเพ่ือใหผู้เ้รียน 
ไดศ้ึกษา และปฏิบติักิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือโดย
ประกอบดว้ย วสัดุ  อุปกรณ์หลายชนิด และองคป์ระกอบอ่ืน รวมทั้งการน าหลกัการทางจิตวิทยามา
ใชป้ระกอบในการเรียน เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บความส าเร็จ บรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ธนภร ตุม้บุญ (2548 : 10) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้างข้ึนเพ่ือให้
ครูสามารถสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจดักิจกรรมการสอนต่าง ๆ มาบูรณาการ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุจินดา เอ่ียมโอภาส (2551 : 29) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง ชุดของส่ือประสม ซ่ึงรวม
เอาส่ือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบับทเรียนนั้น ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยส่ือการเรียนการสอนเหล่าน้ีจะเป็นทั้ง
ส่ือท่ีครูใชส้อนและแนะน าผูเ้รียน ตลอดจนเป็นส่ือท่ีให้ผูเ้รียนไดฝึ้กเรียนรู้ดว้ยตนเองซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย วสัดุและอุปกรณ์ เอกสาร/ใบความรู้ต่าง ๆ เคร่ืองมือหรือส่ือท่ีจ  าเป็นส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 

ขวญัตา ทองใบ (2553 : 28) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง ส่ือประกอบการสอนเพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการสอน โดยศึกษาจากทฤษฎีของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน แลว้น ามาประยุกต์เข้า
ดว้ยกนั จัดเน้ือหาให้เป็นระบบอย่างรัดกุม เพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจบทเรียนและบรรลุจุดประสงค์ท่ี
ก  าหนดไว ้ 

ฐิตาพร วิภววาณิชย ์(2553 : 20) กล่าวว่า ชุดการเรียน หมายถึง เป็นการรวบรวมส่ือประสม
หรือส่ือหลายรูปแบบท่ีจดัข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาและปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเองเป็นราย 
บุคคล โดยผูเ้รียนจะเรียนไปตามความสามารถความตอ้งการ และความสะดวกของตนเอง ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะให้ค  าปรึกษา เมื่อศึกษาจบแลว้ก็จะท าการทดสอบ เพื่อ
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ประเมนิความกา้วหน้าของตนเอง ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเป้าหมายและช่วย
ส่งเสริมเร่ืองความรับผดิชอบของนกัเรียนได ้
 

สรุปไดว้่า ชุดการเรียน หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนซ่ึงเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีท า
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เต็มความสามารถ ตามศกัยภาพ โดยผูเ้รียนพึ่งครูผูส้อนใหน้อ้ยท่ีสุด ท าใหผู้เ้รียน
สามารถเกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นอิสระ ตามความสามารถของแต่ละบุคคลท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเองตามขั้นตอนท่ีไดร้ะบุไวใ้นชุดการเรียน เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

3.2 ประเภทของชุดการเรียน 
    นกัการศึกษาหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของชุดการเรียนการสอนไว ้ดงัน้ี 
    บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543 : 94 - 95) ; ชยัยุทธ บุญธรรม (2549 : 15) มีความเห็นสอดคลอ้ง

กนัในเร่ืองประเภทของชุดการเรียนโดยแบ่งประเภทของชุดการเรียนไว  ้3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
    1. ชุดการเรียนประเภทค าบรรยาย/เป็นชุดการเรียนส าหรับก าหนดกิจกรรม/และส่ือ 

การเรียนให้ครูใชป้ระกอบค าบรรยาย/เพื่อเปล่ียนบทบาทการพูดของครูให้น้อยลง/และเปิดโอกาสให้
นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนมากยิ่งข้ึน/เป็นชุดการเรียนมีเน้ือหาเพียงหน่วยเดียว/เหมาะส าหรับให้
ผูเ้รียนเป็นกลุ่มใหญ่หรือเป็นการสอนท่ีตอ้งการปูพ้ืนฐานให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้/และเขา้ใจในเวลา
เดียวกัน/มุ่งในการขยายเน้ือหาสาระชัดเจนยิ่งข้ึนได้แก่/รูปภาพ/แผนภูมิ/สไลด์/ฟิล์ม สคริปท ์
ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง หรือกิจกรรมท่ีก  าหนดไว ้เป็นตน้ 

    2. ชุดการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการเรียนท่ีมุ่งเนน้ท่ีตวันักเรียนไดป้ระกอบ
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ/โดยใช้ส่ือการสอนท่ีบรรจุไวใ้นชุดการเรียนแต่ละชุด/มุ่งท่ีจะ 
ฝึกทักษะในเน้ือหา/และให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสท างานร่วมกัน/ผูเ้รียนท่ีเรียนจากชุดการเรียนแบบ 
กิจกรรมกลุ่ม/อาจจะตอ้งขอความช่วยเหลือจากครูเพียงเลก็นอ้ยในระยะเร่ิมตน้เท่านั้น/หลงัจากเคยชิน
ต่อวิธีการใชแ้ลว้ผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดเ้อง ในขณะท ากิจกรรมการเรียนหากมี
ปัญหาผูเ้รียนสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ เมื่อจบการเรียนแลว้ผูเ้รียนอาจจะสนใจการเรียนเสริมเพื่อเจาะ
ถึงส่ิงท่ีรู้ไดอี้ก จากชุดการเรียนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่ีจะตอ้งรอคอยผูอ่ื้น 

   3./ชุดการเรียนแบบรายบุคคลหรือชุดการเรียนตามเอกัตภาพ/เป็นชุดการเรียน ท่ี
จดัระบบขั้นตอนเพ่ือให้นักเรียนใชเ้รียนดว้ยตนเอง ตามล าดบัขั้นความสามารถของแต่ละบุคคล คือ 
ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ  และความสนใจของตนเอง เมื่อศึกษาครบแลว้จะท าการ
ทดสอบประเมินผลความก้าวหน้า/และศึกษาชุดการเรียนชุดอ่ืนต่อไปตามล าดับ/เมื่อมีปัญหา
นักเรียนจะปรึกษากนัได้ในระหว่างนักเรียนและครูพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือทันทีในฐานะ  
ผูป้ระสานงาน หรือผูช้ี้แนะแนวทางการเรียนดว้ย ซ่ึงการเรียนอาจจะเรียนท่ีโรงเรียน หรือเรียนท่ีบา้น
ก็ได้ ส่วนมากมกัจะมุ่งให้ผูเ้รียนได้ท าความเข้าใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียนเพ่ิมเติม/ผูเ้รียนจะสามารถ
ประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองไดด้ว้ย 
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ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตนับรรจง (2531 : 161-197) ไดแ้บ่งประเภทของ ชุดการเรียน  
ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

     1. ชุดการเรียนรายบุคคล ประกอบดว้ย บตัรค าสั่ง บตัรกิจกรรมพร้อมบตัรเฉลย บตัร
เน้ือหา บตัรแบบฝึกหัด หรือบตัรงานพร้อมเฉลย และแบบทดสอบพร้อมเฉลย ในชุดการเรียนนั้น จะมี
ส่ือการสอนไวพ้ร้อม เพื่อใหน้กัเรียนใชป้ระกอบการเรียนดว้ยตนเอง 

 2. ชุดการเรียนส าหรับครู ประกอบดว้ยแผนการสอนในแต่ละคาบ วิธีใชส่ื้อการสอน  
แบบฝึกหดั เพื่อฝึกทกัษะ ตลอดจนการวดัผลและประเมินผลเพื่อใหค้รูใชป้ระกอบการสอน  

 3. ชุดการเรียนแบบผสม เป็นชุดการเรียนท่ีนักเรียนสามารถใชเ้รียนดว้ยตนเองและครู
ใชส้อนก็ได ้จึงเป็นชุดการเรียนประกอบดว้ยชุดการเรียนรายบุคคลกบัชุดการเรียนส าหรับครู ในการ
สร้างชุดการเรียน ลกัษณะน้ี จะตอ้งเตรียมกิจกรรมส าหรับทั้งครูและนกัเรียนใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรม 

    ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2537 : 114) และมิตรธิศาล อ้ือเพชรพงษ ์(2545 : 117 - 118)  มีความ 
เห็นสอดคลอ้งกนัโดยไดจ้  าแนกประเภทของชุดการเรียนเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 1. ชุดการเรียนประกอบการบรรยาย เป็นชุดการเรียนท่ีมุ่งขยายเน้ือหาสาระในการสอน
แบบบรรยายใหช้ดัเจนข้ึน โดยก าหนดกิจกรรม และส่ือการสอนให้ครูใชป้ระกอบการบรรยาย ชุดการเรียนน้ี
จะมีเน้ือหาเพียงหน่วยเดียวและใช้กับผูเ้รียนทั้ งชั้น/โดยแบ่งหัวข้อท่ีจะบรรยายและกิจกรรมไว้
ตามล าดบัขั้น ทั้งน้ีเพ่ืออ  านวยความสะดวกแก่ครู และเพื่อเปล่ียนบทบาทการพูดของครูให้นอ้ยลง 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนมากยิ่งข้ึน/ชุดการเรียน
ประกอบการบรรยายน้ีนิยมให้กบัการฝึกอบรมและการสอนในระดบัอุดมศึกษา ส่ือการสอนท่ีใช้
อาจเป็นแผ่นค าสอน แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ หรือกิจกรรมกลุ่ม เป็นตน้ ส่ือการสอน 
ชุดการเรียนมกัจะบรรจุในกล่องท่ีมีขนาดเหมาะสม แต่ถา้เป็นวสัดุท่ีมีราคาแพง ขนาดเล็ก หรือใหญ่
เกินไป ตลอดจนเสียหายง่าย หรือเป็นส่ิงมีชีวิต ก็จะไม่บรรจุในกล่อง แต่จะก าหนดไวใ้นคู่มือครูเพื่อ
จดัเตรียมก่อนสอน 

 2./ชุดการเรียนส าหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม /เป็นชุดการเรียนท่ีมุ่งเน้นท่ีตัวผู ้เรียน             
ได้ปฏิบติักิจกรรมร่วมกัน ครูจะเปล่ียนบทบาทจากผูบ้รรยายมาเป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือผูเ้รียนชุดการเรียน
แบบกิจกรรมกลุ่ม อาจจัดเรียนในห้องเรียนแบบศูนยก์ารเรียน ชุดการเรียนแต่ละชุดจะประกอบด้วย 
ชุดการเรียนย่อยท่ีมีจ  านวนเท่ากับจ านวนศูนยท่ี์แบ่งไวใ้นแต่ละหน่วยในแต่ละศูนยม์ี ช่ือ  หรือ
บทเรียนครบตามชุด ตามจ านวนผูเ้รียนในศนูยกิ์จกรรมนั้น ๆ ซ่ึงจดัไวใ้นรูปส่ือประสม อาจใชเ้ป็น
ส่ือรายบุคคล หรือทั้งกลุ่มใชร่้วมกนัก็ได ้ในขณะท ากิจกรรมการเรียน หากมีปัญหาผูเ้รียนสามารถ
ซกัถามครูไดเ้สมอ เมื่อจบการเรียนในแต่ละศนูยแ์ลว้ ผูเ้รียนสนใจท่ีจะเรียนเสริมก็สามารถศึกษาได้
จากศนูยส์ ารองท่ีจดัเตรียมไวโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลารอคอยผูอ่ื้น 
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 3./ชุดการเรียนรายบุคคล /เป็นชุดการเรียนท่ีจัดไว้ให้ผูเ้รียน เรียนด้วยตนเอง          
ตามค าแนะน าท่ีระบุไว ้แต่อาจมีการปรึกษาระหว่างเรียนได ้และเมื่อสงสยัไม่เขา้ใจบทเรียนตอนใด
สามารถไต่ถามครูได้/การเรียนจากชุดการเรียนรายบุคคลน้ีนิยมใช้ห้องเรียนท่ีมีลกัษณะพิเศษ
แบ่งเป็นสัดส่วนส าหรับผูเ้รียนแต่ละคน/ซ่ึงเรียกว่า “ห้องเรียนรายบุคคล”/ชุดการเรียนรายบุคคลน้ี
นักเรียนอาจน าไปเรียนท่ีบา้นไดด้ว้ย โดยมีผูป้กครอง หรือบุคลากรอ่ืนให้ความช่วยเหลือ ชุดการเรียน
รายบุคคลน้ี เนน้หน่วยการสอนยอ่ยจึงนิยมเรียกว่า “บทเรียนโมดูล” (Instructional Module) 

      4. ชุดการเรียนทางไกล เป็นชุดการเรียนส าหรับผูเ้รียนอยู่ต่างถ่ินต่างเวลามุ่งสอนให้
ผู ้เรียนศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้ น เรียน ซ่ึงประกอบด้วย ส่ือประเภทส่ิงพิมพ ์
วิทยกุระจายเสียง ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศนูยบ์ริการการศึกษา  

 

สรุปไดว้่า  ชุดการเรียนสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีขอ้ดีแตกต่างกนั
ไปโดยไม่ว่าจะเป็นชุดการเรียนประเภทค าบรรยาย ชุดการเรียนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล และทางไกลนั้น
จะเป็นตวัก  าหนดบทบาทของครูและนักเรียนใหแ้ตกต่างกนั ดงันั้นควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 
วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และวยัของผูเ้รียนเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดย้ดึแนวการจดัชุดการเรียนส าหรับสอนผูเ้รียนเป็นกลุ่ม เพราะตอ้งการ
ให้ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมร่วมกนัไดแ้ลกเปล่ียนความคิดกนัโดยมีครูผูแ้นะน าช่วยเหลือ  กระตุน้ให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมกบักิจกรรม ซ่ึงผูว้ิจยัจะจดัชุดการเรียนใหผู้เ้รียนแต่ละคน
ไดใ้ชเ้รียนเป็นรายบุคคล ในขณะท ากิจกรรมหากมีปัญหาผูเ้รียนสามารถซกัถามครูได ้

  

3.3  องค์ประกอบของชุดการเรียน 
     ในการสร้างชุดการเรียนนั้น จะตอ้งศึกษาองคป์ระกอบของชุดการเรียนว่ามีองคป์ระกอบหลกั

อะไรบ้าง เพื่อจะไดน้ ามาเป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบของชุดการเรียนท่ีจะสร้างข้ึน    
ซ่ึงการศึกษาพบว่ามีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนท่ีน่าสนใจไว ้
ดงัน้ี 

      คาร์ดาเรลล่ี  (Cardarelli.1973 :150) ได้ก  าหนดโครงสร้างของชุดการเรียนว่าต้อง
ประกอบดว้ย 

    1. หวัขอ้ (Topic) 
    2. หวัขอ้ยอ่ย (Sub Topic) 
    3. จุดมุ่งหมายหรือเหตุผล (Rationality) 
    4. จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) 
    5. การสอบก่อนการเรียน (Pre-Test) 
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    6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities and Self – Evaluation) 
    7. การทดสอบยอ่ย (Quiz หรือ Formative Test) 
    8. การทดสอบขั้นสุดทา้ย (Post –Test หรือ Summative Evaluation) 

ดวน (Duane. 1973 : 169) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนไว ้6 ประการ 
    1. มีจุดมุ่งหมายและเน้ือหา 
    2. บรรยายเน้ือหา 
    3. มีจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   4. มีกิจกรรมใหเ้ลือกเรียน 
    5. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมเจตคติ 
    6. มีเคร่ืองมือวดัผลก่อนการเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 

ฮุสตัน  ; และคนอ่ืน  ๆ (เพ็ญศรี สร้อยเพชร. 2542 : 5 - 6 อ้างอิงจาก  Houston ; & 
Others. 1972) ไดเ้ขียนเก่ียวกบัองคป์ระกอบของชุดการเรียนไวโ้ดยประกอบดว้ย 5 ส่วนคือ 

    1. ค าช้ีแจงเป็นการอธิบายความส าคัญของบทเรียนส่ิงท่ีผูเ้รียนจะต้องมีความรู้ก่อน
เรียน  และขอบข่ายของขบวนการทั้งหมดของชุดการเรียน 

    2. จุดมุ่งหมาย คือ ข้อความท่ีก  าหนดไวช้ัดเจนว่าผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จ
อยา่งไรหลงัจากเรียนแลว้ 

    3. การประเมินผลเบ้ืองตน้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ทราบว่าในการเรียนชุดการเรียนนั้น
ผูเ้รียนมีสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุ่งหมายเพียงใด การประเมินผลเบ้ืองตน้น้ีอาจอยู่ในรูปของการทดสอบ
ขอ้เขียน ทดสอบปากเปล่า  การท างาน  การตอบค าถามง่าย ๆ  เพื่อให้รู้ถึงความตอ้งการและความสนใจ
ของผูเ้รียน 

    4. การก าหนดกิจกรรม คือ การก าหนดแนวทางและวิธี  เพ่ือไปสู่จุดประสงค์ท่ีตั้งไว ้
โดยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นดว้ย 

    5. การประเมินผลขั้นสุดทา้ย เป็นการทดสอบเพื่อวดัผลการเรียนหลงัจากท่ีเรียนแลว้ 

        ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2523 : 120) ไดจ้  าแนกส่วนประกอบของชุดการเรียนไว ้4 ส่วนคือ 
    1. คู่มือครูส าหรับใชชุ้ดการเรียนและ/หรือผูเ้รียนตอ้งเรียนจากชุดการเรียน 
    2. เน้ือหาสาระและส่ือ โดยจดัให้อยู่ในรูปของส่ือการเรียนแบบประสม กิจกรรม

การเรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
    3. ค าสัง่ หรือการมอบงาน เพื่อก  าหนดแนวทางในการด าเนินงานใหน้กัเรียน 
    4. การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ไดแ้ก่ แบบฝึกหัด รายงาน 

การคน้ควา้  และผลการเรียนรู้ในรูปของแบบทดสอบต่าง ๆ 
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บุญชม ศรีสะอาด (2528 : 96 - 98) กล่าวถึง ชุดการเรียนจะมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบของชุดการเรียน 
ท่ีมา : บุญชม ศรีสะอาด (2528 : 96 - 98) 

    1. คู่มือการใชชุ้ดการเรียน/เป็นคู่ มือท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ผูใ้ชชุ้ดการเรียนศึกษา และ
ปฏิบัติให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ/อาจประกอบไปด้วยแผนการสอน/ส่ิงท่ีครูต้องเตรียมก่อนสอน 
บทบาทของผูเ้รียนและการจดัชั้นเรียน 

    2. บัตรงาน/เป็นบัตรท่ีมีค  าสั่งว่าจะให้ผูเ้รียนปฏิบัติอะไรบ้างโดยระบุกิจกรรม
ตามล าดบัขั้นตอนของการเรียน 

    3. แบบทดสอบความก้าวหน้าของผูเ้รียน เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบว่า
หลงัจากเรียนชุดการเรียนจบแลว้ ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก  าหนด
ไวห้รือไม ่

    4. ส่ือการเรียนต่าง  ๆเป็นส่ือส าหรับผูเ้รียนไดศ้ึกษา มีหลายชนิดประกอบกนั อาจเป็น
ประเภทส่ิงพิมพ์/เช่น/บทความ /เน้ือหาเฉพาะเร่ืองจุลสาร บทเรียน โปรแกรมหรือประเภท
โสตทศันูปกรณ์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ เทปบนัทึกเสียง ฟิลม์ สคริปท ์ของจริง เป็นตน้ 

กิดานนัท ์มลิทอง (2543 : 81) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียน ดงัน้ี 
    1. คู่มือ ส าหรับผูเ้รียนในการสอนและส าหรับในชุดการเรียน 
    2. ค าสัง่ เพื่อก  าหนดแนวทางในการเรียน 
    3. เน้ือหาบทเรียน จะจดัในรูปของส่ิงต่าง ๆ เช่น สไลด ์เทป เป็นตน้ 
    4. กิจกรรมการเรียน เป็นการก าหนดกิจกรรมให้ผูเ้รียนท างานหรือคน้ควา้ต่อจาก 

ส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ เพ่ือความรู้ท่ีกวา้งข้ึน 
    5. แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของบทเรียนเพื่อการประเมินผล 

สุกิจ ศรีพรหม (2541 :  68 - 72)  ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของชุดการเรียนว่ามีองค์ประกอบ 
7  อยา่ง คือ 

    1./เน้ือหาหรือมโนทัศน์ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนศึกษา/(Concept Focus)/ชุดการเรียน 
ชุดหน่ึงควรจะเนน้ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาเพียงมโนทศัน์หลกัเร่ืองเดียว 

    2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behaviorally Stated Objective) เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด
ท่ีจะท าใหชุ้ดการเรียนชุดนั้นประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว/เป็นขอ้ความท่ีระบุถึงพฤติกรรมท่ี 

 

 
คู่มือการใชง้าน บตัรงาน แบบทดสอบแบบวดัผล ส่ือการเรียนต่าง ๆ 
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คาดว่าจะให้เกิดข้ึนหลังจากการเรียนรู้ ควรระบุชัดเจนให้ผูเ้รียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะ
วตัถุประสงคน้ี์จะเป็นแนวทางในการท ากิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

    3./มีกิจกรรมให้เลือกหลาย ๆ อย่าง/(Multiple/Active/Methodologies)/คือ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีตอ้งใหน้กัเรียนปฏิบติั เช่น ท างานกลุ่ม ท าการทดลองหรือใชส่ื้อการเรียน
ต่าง ๆ การท่ีมีกิจกรรมใหน้กัเรียนเลือกปฏิบติัหลาย ๆ ทางมาจากความเช่ือท่ีว่าไม่มีวิธีใดวิธีหน่ึงจะ
เหมาะสมท่ีสุดกบันกัเรียนทุกคน 

    4. วสัดุอุปกรณ์การเรียน (Diversified Learning Resources) จากกิจกรรมให้เลือก
หลายทางนั้นจ  าเป็นตอ้งมีวสัดุประกอบการเรียนหลาย ๆ  อย่าง เช่น แผนภูมิภาพ หุ่นจ าลอง เทปบนัทึกเสียง 
เป็นตน้ วสัดุหรือส่ือการเรียนเป็นแหล่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ และเกิดการเรียนรู้
มโนทศัน์ท่ีก  าหนดให ้

    5. แบบทดสอบ (Evaluation Instrument) ในการประเมินผลดูว่านักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ในการเรียนรู้จากการสอนมากนอ้ยเพียงใด แบบทดสอบท่ีใชอ้าจใชใ้น 3 ลกัษณะ 

   5.1 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
   5.2 แบบทดสอบตนเอง (Self-Test) 
   5.3 แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) 

    6. กิจกรรมส ารองหรือกิจกรรมเพ่ิมเติม (Breadth and Depth Activities) หลงัจากท่ี
นกัเรียนทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแลว้ อาจท ากิจกรรมท่ีเสนอแนะเพ่ิมเติมตามความสนใจ 

    7./ค าช้ีแจงวิธีการใช้ชุดการเรียน/(Instruction)/เน่ืองจากชุดการเรียนท่ีผลิตข้ึน  
เพื่อให้นักเรียนเรียนดว้ยตนเอง/ค  าช้ีแจงวิธีใชชุ้ดการเรียนจึงจ าเป็นตอ้งบอกรายละเอียดของวิธีใช้
ชุดการเรียน ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจและเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

สุวิทย ์ มลูค า และ อรทยั  มลูค า (2545 : 52) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของชุดการเรียนไว ้ดงัน้ี 
    1. คู่มือการใชชุ้ดการเรียน เป็นคู่มือและแผนการสอนส าหรับครูหรือนกัเรียนตามแต่

ชนิดของ ชุดการเรียน ภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวิธีการใชชุ้ดการเรียน อาจจะท าเป็นเล่มหรือแผน่พบัก็ได ้
    2. บตัรค าสัง่หรือค าแนะน า จะเป็นส่วนท่ีบอกใหผู้เ้รียนด าเนินการเรียนหรือประกอบ

กิจกรรมแต่ละอยา่ง ตามขั้นตอนท่ีก  าหนดไว ้มกัจะอยูใ่นรูปของกระดาษแข็ง ซ่ึงจะประกอบดว้ย 
   2.1 ค าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา 
   2.2 ค าสัง่ใหผู้เ้รียนด าเนินกิจกรรม 
   2.3 การสรุปบทเรียน 

    3. เน้ือหาสาระและส่ือจะบรรจุไวใ้นรูปของส่ือต่าง ๆ อาจประกอบดว้ยบทเรียน 
โปรแกรม/สไลด์/เทปบันทึกเสียง/วีดีโอ/แผ่นภาพโปร่งใส/วสัดุกราฟิก/หุ่นจ าลองของตัวอย่าง 
รูปภาพ เป็นตน้ ผูเ้รียนจะศึกษาจากส่ือการสอนต่าง ๆ  ท่ีบรรจุในชุดการเรียนตามบตัรค าท่ีก  าหนดไวใ้ห ้



33 
 

    4. แบบประเมินผลนักเรียนจะท าการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและ  
หลงัเรียน แบบประเมินผลท่ีอยูใ่นชุดการสอนอาจจะเป็นแบบฝึกหัดให้เติมค าลงในช่องว่าง เลือก
ค าตอบท่ีถกูจบัคู่ดูผลจากการทดลองหรือใหท้ ากิจกรรม ส่วนประกอบขา้งตน้น้ีจะบรรจุอยูใ่นกล่อง
หรือซอง จดัเอาไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การใชนิ้ยมแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

4.1 กล่อง 
4.2 ส่ือการสอนและบตัรบอกชนิดของส่ือการสอนเรียงตามการใช ้
4.3 บนัทึกการสอน ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

4.3.1 รายละเอียดเก่ียวกบัวิชาและหน่วยการสอน 
4.3.2 รายละเอียดเก่ียวกบันกัเรียน 
4.3.3 เวลา จ านวนชัว่โมง 
4.3.4 วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
4.3.5 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
4.3.6 เน้ือหาวิชาและประสบการณ์ 
4.3.7 กิจกรรมและส่ือการสอนประกอบวิธีสอน 
4.3.8 การประเมินผล วดัผล การทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

ชานนท ์ศรีผ่องงาม (2549 : 39) กล่าวว่า องคป์ระกอบของชุดการเรียนควรประกอบดว้ย 
    1. ช่ือชุดการเรียน เป็นส่วนท่ีบอกใหท้ราบวา่ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
   2. ค าช้ีแจง เป็นการบอกแนวทางในการเรียนใหน้กัเรียน 
    3. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เช่น ส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนหลงัจากท าชุดการเรียนจบลง 
    4. เวลา เป็นส่วนท่ีบอกเวลาในการศกึษาชุดการเรียนแต่ละชุด 
    5. ส่ือการเรียน โดยระบุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นชุดการเรียน 
    6. เน้ือหา เป็นส่วนท่ีเสนอความรู้ใหแ้ก่นกัเรียน 
    7. แบบฝึกทกัษะ เป็นส่วนท่ีใหน้กัเรียนปฏิบติัหลงัจากไดศ้ึกษาชุดการเรียนเรียบร้อยแลว้ 
    8. แบบทดสอบยอ่ยประจ าชุดการเรียน 
 

   สรุปไดว้่า องค์ประกอบของชุดการเรียนส่วนใหญ่คลา้ยกนั มีองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญั 
คือ ช่ือชุดการเรียน  ค  าช้ีแจง คู่มือการใชชุ้ดการเรียน จุดประสงค ์เวลาท่ีใช ้เน้ือหาสาระ/กิจกรรมการเรียน  
และการประเมินผล  

ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจัยจึงได้ก  าหนดองค์ประกอบของชุดการเรียนในการวิจยัคร้ังน้ี 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัวิชาและความสามารถของนกัศึกษา/ซ่ึงประกอบดว้ย   

1. ช่ือชุดการเรียน 
2. ค าแนะน าชุดการเรียน  
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3. เวลาเรียน   
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
5. ส่ือการเรียน/แหล่งเรียนรู้ 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
7. ใบงาน   
8. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียน 
9. กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียน 

 10. กิจกรรมทา้ยบท  
 11. แบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยการเรียน 
 12. กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยการเรียน 
 13. แนวค าตอบ/เฉลยค าตอบ  

 

3.4 หลกัการ ทฤษฎีและจติวทิยาที่เกีย่วกบัชุดการเรียน 
      จากการศึกษาพบว่ามีนกัการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงแนวคิดและหลกัการท่ีน่าสนใจ 

ไว ้ดงัน้ี 
เคมพ์/และเดยต์ัน/(Kemp/and/Dayton./1985/:/13 -15)/ได้เสนอแนวความคิดทฤษฎี 

การเรียนรู้ท่ีเป็นแนวทางในการสร้างชุดการเรียนท่ีมปีระสิทธิภาพอยู ่3 กลุ่มใหญ่ คือ 
    1./กลุ่มพฤติกรรมนิยม/(Behaviorism)/เป็นกลุ่มท่ีตีความพฤติกรรมของมนุษย ์

ว่าเป็นการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า/(Stimuli)/และการตอบสนอง/(Responses)/บางทีจึงเรียกว่า  
การเรียนรู้แบบ/ S-R /ส่ิงเร้าก็คือข่าวสารหรือเพื่อหาวิชาท่ีส่งไปให้ผูเ้รียน/โดยผ่านกระบวนการเรียน 
การสอนโปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลกัทฤษฏีน้ีมาก/โดยจะแตกล าดบัขั้นออกเป็นขั้นตอนย่อย  ๆ
และเมื่อผู ้เรียนเกิดการตอบสนองก็จะสามารถทราบผลได้ทันทีว่าเกิดการเรียน รู้หรือไม่                  
ถา้ตอบสนองถกูตอ้งก็จะมีการเสริมแรงโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลอิงทฤษฎีน้ี 

    2. กลุ่มทฤษฏีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Theories) เป็นกลุ่มท่ีเนน้กระบวนการ
ความรู้ /ความเข้าใจ/หรือการรู้คิด /อันได้แก่ /การรับรู้อย่างมีความหมาย /ความเข้าใจและ
ความสามารถในการจดักระท าอนัเป็นคุณสมบติัพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย ์ทฤษฎีน้ีถือว่าการ
เรียนรู้ของมนุษยน์ั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ ์

    3. กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social Psychology or Social Learning 
Theory)/เป็นกลุ่มท่ีเร่ิมไดรั้บความสนใจมากข้ึน/ทฤษฎีน้ีเนน้ปัจจยัทางบุคลิกภาพ/และปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษย ์การเรียนรู้ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าทางสงัคม โดยเรียนรู้จากประสบการณ์
โดยตรงหรือผา่นส่ือการเรียนการสอน  
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ทฤษฎีทั้ง 3 กลุ่มน้ีต่างมีความคลา้ยคลึงหรือจุดเน้นเก่ียวกบัการออกแบบและการใชส่ื้อ
การเรียนการสอนเก่ียวกบัแรงจูงใจ/ความแตกต่างระหว่างบุคคล/วตัถุประสงค์การเรียนรู้/การจดั
เน้ือหา/อารมณ์ /การมีส่วนร่วม/การสะท้อนกลบั/การเสริมแรง/การฝึกปฏิบัติ/และการน าไป
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทั้งสามกลุ่มมีความคลา้ยคลึงกนั หรือจุดเนน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ และการ
ใชส่ื้อการเรียนการสอน ดงัน้ี 

    1. แรงจูงใจ (Motivation) หากนกัเรียนมีความตอ้งการ ความสนใจ หรือความปรารถนาท่ี
จะเรียนรู้ก็จะท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จ ดงันั้นจึงจ  าเป็นตอ้งสร้างให้นกัเรียนเกิดความ
สนใจโดยการเสนอส่ือการสอนท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจ/คือ/จดัประสบการณ์หรือจดักิจกรรม ในการ
เรียนรู้ซ่ึงมีความหมายหรือน่าสนใจส าหรับนกัเรียน 

    2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) นักเรียนต่างคนต่างมีอตัรา 
และวิธีการเรียนรู้ท่ีต่างกนั/ดงันั้นการจดัส่ือการเรียน/การเสนอจะตอ้งค านึงถึงประเด็นน้ีดว้ย 

    3./วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้/(Learning Objectives)/ในการจดัการเรียนการสอน 
หากนักเรียนทราบวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ก็จะท าให้นักเรียนมีโอกาสบรรลุวตัถุประสงค์ได้
มากกว่าท่ีไม่ทราบ นอกจากน้ีวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ยงัช่วยในการวางแผนสร้างส่ือการเรียน 
การสอน ซ่ึงจะท าใหท้ราบว่าควรจะบรรจุเน้ือหาอะไรในส่ือ 

    4. การจัดเน้ือหา (Organization of Content) การเรียนรู้ง่ายข้ึน หากมีการจัดล  าดับ
เน้ือหาในการเรียนรู้เป็นล าดบัขั้นตอน และสมเหตุสมผล 

   5. การจดัเตรียมความรู้ท่ีมีมาก่อน (Pre – learning Preparation) บางคร้ังการเรียนรู้
สาระหน่ึง/ๆ/จ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน/ดังนั้นการสร้างชุดการเรียน      
ควรค านึงถึงธรรมชาติและระดบัการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเพื่อจดัเตรียมความรู้ใหก้บักลุ่มผูเ้รียน 

    6. อารมณ์ (Emotion) การเรียนรู้เก่ียวกบัอารมณ์ และความรู้สึกของบุคคล พอๆกบั
ความสามารถทางสติปัญญา ดังนั้ นการสร้างชุดการเรียนการสอนควรตอบสนองอารมณ์  ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เป็นส าคญั 

    7. การมีส่วนร่วม (Participation)  การเรียนรู้จะเกิดผลอยา่งรวดเร็วและคงทนหากได้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งทางสติปัญญา และทางกายภาพ และควรจดัเป็นเวลา
ยาวนานกว่าการเรียนรู้โดยการฟังหรือการดู 

    8. การสะทอ้นกลบั (Feedback) การเรียนรู้เพ่ิมข้ึนหากนกัเรียนไดท้ราบความกา้วหน้า
ในการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

    9. การเสริมแรง (Reinforcement) เมื่อนักเรียนบรรลุผลในการเรียนรู้เน้ือหาสาระใดแลว้  
ก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้น้ีเป็นรางวลัท่ีสร้างความเช่ือมัน่ และส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมทางบวกแก่นกัเรียน 
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         10. การฝึกปฏิบติัและการกระท าซ ้ า (Practice and Repetition) บุคคลจะเกิดการเรียนรู้
ในเร่ืองของความรู้ และทกัษะได ้จะตอ้งอาศยัการฝึกปฏิบติั และการท าซ ้ าอยู่เสมอ ซ่ึงจะน าไปสู่
ความคงทนในการเรียนรู้การน าไปประยกุตใ์ช ้(Application)  ผลลพัธท่ี์พึงปรารถนาของการเรียนรู้ 
คือ การเพ่ิมความสามารถของแต่ละบุคคล ในการประยุกต์หรือการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถ
น าไปปรับใชก้บัปัญหาหรือสภาพการณ์ใหมไ่ด ้

ชยัยงค์ พรหมวงศ ์(2523 : 119 - 120) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและหลกัการในการน าเอา 
ชุดการเรียนดว้ยตนเอง มาใชใ้นระบบการศึกษาไว ้5 ประการ คือ 

1. การประยกุตท์ฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยค านึงความถนัด ความสนใจ 
และความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคนเป็นส าคญั เหมาะกบัการจดัการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล
และการศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหม้ีอิสระในการเรียนตามระดบัปัญญา ความสนใจ 
และความสามารถของตนเอง โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

2. ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม จากการยึดครูเป็นหลัก 
มาเป็นการจดัประสบการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากส่ือ หรือวิธีการต่าง ๆ  ดว้ยตนเอง   
โดยจะตอ้งมีการจดัส่ือให้ตรงกับเน้ือหา และประสบการณ์ ตามหน่วยการเรียนในรูปแบบของชุดการเรียน
ดว้ยตนเอง  ซ่ึงนกัเรียนจะไดเ้รียนกบัครูเพียง 1 ใน 4 ส่วน  ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้เอง  3 ส่วน 

3. การใชส่ื้อการสอนไดเ้ปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไป  โดยเปล่ียนแปลงจาก
การน าส่ือท่ีมีการผลิตตามกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีครูใช้ในการช่วยสอนมาผสมผสานกนัให้
เหมาะสม และใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนแทนการใชค้รูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ นักเรียน
สามารถหยิบ และใช้ส่ือการสอนได้ด้วยตนเองโดยส่ือดังกล่าวจะอยู่ในรูปของชุดการเรียน  
ดว้ยตนเอง 

4. ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียนและนักเรียนกบัสภาพแวดลอ้ม 
เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน เป็นไปตามรูปแบบของครูเป็นผูน้  าและนักเรียน     
เป็นผูต้าม นกัเรียนไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือ
กนัระหว่างนักเรียนกบันกัเรียน ซ่ึงมีผลต่อการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนในอนาคต จึงตอ้งมีการ
น ากระบวนการกลุ่มสมัพนัธเ์ขา้มาใชใ้นการจดัระบบ การผลิตส่ือในรูปของชุดการเรียนดว้ยตนเอง 

5. การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ไดย้ึดหลกัจิตวิทยามาใช ้โดยจดัสภาพการ
ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรมเป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ดว้ยตนเองมีโอกาสทราบผลการตดัสินใจของตนเองว่าถกูหรือผดิ สร้างแรงเสริมใหก้บันกัเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ และรู้จกัการเรียนรู้ไปตามขั้นตอนตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียน
โดยไม่ถูกบังคับ  เคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีใช้ในการช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทาง คือ การสอนแบบ
โปรแกรมและการใชชุ้ดการเรียนดว้ยตนเอง 
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ธีระชัย ปูรณโชติ (2537 : 40) ไดอ้าศยัแนวความคิดในการสร้างชุดการเรียนจากหลกัการ 
ทางจิตวิทยาการเรียนรู้ของสกินเนอร์ และธอร์นไดค ์โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner, B.F. 1972) ท่ีน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างชุดการเรียน คือ 

1. เง่ือนไขของการตอบสนอง ได้แก่ การเสริมแรงหรือการไม่เสริมแรงเมื่อนักเรียน 
ไดท้ าการตอบสนอง 

2. การเสริมแรง เป็นส่ิงส าคญัต่อพฤติกรรมท่ีดีควรไดรั้บรางวลั หรือการเสริมแรง 
ส่วนพฤติกรรมท่ีไม่ดีก็ไม่น่าจะสนับสนุนให้เกิดข้ึนอีกต่อไป โดยละเวน้มิใหเ้กิดการเสริมแรงนั้น 
ในการเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนดว้ยตนเอง/การรู้ผลการเรียนหรือรู้ค  าตอบเป็นตวัเสริมแรงอย่างหน่ึง 
และในการเสริมแรงนั้นจะตอ้งกระท าทนัทีทนัใด 

3. การดดัรูปพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้บางอยา่งจะมีความซบัซอ้นมาก 
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนัไป การดดัรูปพฤติกรรม ก็คือ ตอ้งรู้ว่าขั้นตอนสุดท้ายนั้นเป็น
อะไร  แลว้จึงเสริมแรงแต่ละขั้นไปเร่ือย ๆ ตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทา้ยใหเ้ป็นไปในทางท่ีตอ้งการ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike, Edward Lee. (1975) ท่ีน ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างชุดการเรียน คือ 

1./กฎแห่งเหตุผล/คือ/การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองถ้านักเรียน
ตอบสนองแลว้ได้รับผลท่ีสมประสงค์การตอบสนองนั้น ๆ ก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนอีก ตรงกันข้าม 
ถา้นักเรียนตอบสนองแลว้ได้รับความไม่สบายใจ/ความไม่สมประสงค์/การตอบสนองนั้ น/ก็มี
แนวโนม้ว่าจะไม่เกิดข้ึนอีก 

2. กฎแห่งการฝึกหัด คือ การท่ีบุคคลไดมี้โอกาสไดก้ระท าซ ้ า ๆ ในพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหน่ึงจะท าใหพ้ฤติกรรมนั้น ๆ สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

3. กฎแห่งความพร้อม คือ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ เมื่อนกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียน 
 

สรุปไดว้่า การท่ีผูว้ิจยัจะสร้างชุดการเรียนนั้นจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบหลายดา้น เช่น 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล/การท าแบบฝึกหัด/การจัดสภาพแวดลอ้มในการเรียน/การเสริม
แรงจูงใจในการท าชุดการเรียน/เร้าความสนใจด้วยส่ืออุปกรณ์ต่าง /ๆ/หรือการยึดผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง  ซ่ึงเป็นการช่วยส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้

 

3.5 ขั้นตอนการสร้างชุดการเรียน 
นกัการศึกษาหลายท่านเสนอหลกัการสร้างชุดการเรียนไวค้ลา้ยกนั ดงัน้ี 

                   วิชยั วงษใ์หญ่ (2525 : 189 -191) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนไว ้10  ขั้นตอน ดงัน้ี 
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    1. ศึกษาเน้ือหาสาระของวิชาทั้ งหมดอย่างละเอียดว่าส่ิงท่ีจะน ามาสร้างชุด            
การเรียนนั้น ตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนรู้อะไรบา้ง เพื่อไม่ใหเ้กิดการซ ้าซอ้นในหน่วยอ่ืน ๆ/ซ่ึงจะสร้าง
ความสบัสนใหก้บัผูเ้รียนได ้ผูว้ิจยัจะตอ้งท าการศึกษาวิเคราะห์แลว้แบ่งหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย
ให้มีหัวเร่ืองย่อย/ๆ/และควรเรียงล  าดบัขั้นตอนของเน้ือหาสาระให้ถกูตอ้งว่าอะไรเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ก่อนเป็นพ้ืนฐานตามขั้นตอนของความรู้ และลกัษณะธรรมชาติของวิชานั้น 

    2. ผูส้ร้างต้องพิจารณาและตัดสินว่าจะสร้างชุดการเรียนแบบใดโดยค านึงถึงว่า 
ผูเ้รียนคือใคร จะใหอ้ะไรกบัผูเ้รียน จะท ากิจกรรมอยา่งไร และเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินดีอยา่งไร ส่ิงเหล่าน้ี
จะเป็นเกณฑก์  าหนดการเรียน 

    3. ก าหนดหน่วยการเรียน ประมาณเน้ือหาสาระท่ีเราถ่ายทอดความรู้ใหก้บันักเรียน
หาส่ือการเรียน/ศึกษาวิเคราะห์อีกคร้ังหน่ึงว่าหน่วยการเรียนน้ีมีหลกัการหรือความคิดรวบยอด
อะไรแต่ละหวัเร่ืองยอ่ยมีความคิดรวบยอดหรือหลกัการยอ่ย ๆ อะไรอีกบา้งท่ีจะตอ้งศึกษา พยายาม
ดึงเอาแก่นของหลกัการเรียนรู้ออกมาใหไ้ด ้

    4. ก าหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียน
และหวัเร่ืองโดยสรุปแนวความคิด สาระ หลกัเกณฑท่ี์ส าคญัเพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการ
เรียนให้สอดคลอ้งกนัเพราะความคิดรวบยอดเป็นเร่ืองของความเขา้ใจเกิดจากประสาทสัมผสักบั
ส่ิงแวดลอ้ม ตีความหมายออกเป็นพฤติกรรมทางสมอง แลว้น าส่ิงใหม่ไปเช่ือมโยงกบัประสบการณ์
เดิมเกิดเป็นความคิดรวบยอด 

    5. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัความคิด
รวบยอด ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะวดัความสามารถของผูเ้รียนท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็น
ได้ภายหลงัการเรียนแต่ละเร่ืองจบแลว้ถา้ผูส้อนก าหนดหรือระบุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้
ชดัเจนมากเท่าใดจะช่วยให้การสอนประสบความส าเร็จมากเท่านั้น/จึงควรตรวจสอบจุดประสงค์ 
การเรียนแต่ละขอ้ใหถ้กูตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาสาระของการเรียนรู้ 

    6. การวิเคราะห์งาน คือ การน าจุดประสงคก์ารเรียนแต่ละขอ้มาท าการวิเคราะห์งาน 
เพื่อเตรียมกิจกรรมการเรียน แลว้จดัล  าดบักิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ 
แต่ละขอ้ท่ีก  าหนดไว ้

    7. เรียงล  าดบักิจกรรมการเรียน หลงัจากท่ีเราน าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละขอ้
มาวิเคราะห์งาน แลว้เรียงล าดบักิจกรรมของแต่ละหวัขอ้ เพื่อใหก้ารเรียนเป็นไปอยา่งกลมกลืนและ
ไม่ซ ้ าซ้อนโดยค านึงถึงพฤติกรรมพ้ืนฐานของผูเ้รียนวิธีด  าเนินการสอน/การติดตามผล/และการ
ประเมินผล 

    8. ส่ือการเรียน คือ วสัดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนท่ีครูและนักเรียนจะตอ้งท า
ร่วมกนัครูจะตอ้งจดัท าและจดัหาเตรียมไวใ้ห้เรียบร้อย/ถา้ส่ือการเรียนเป็นของใหญ่หรือมีคุณค่าท่ี
จะตอ้งจัดเตรียมมาก่อนจะต้องเขียนบอกไวใ้ห้ชดัเจนในคู่มือครูเก่ียวกับการใช้ชุดการเรียนว่า   
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จะใหม้าจากท่ีใด เช่น เคร่ืองฉายสไลด์  เคร่ืองบนัทึกเสียง และพวกส่ิงท่ีเก็บไวไ้ม่ได ้ทนทาน เพราะ
เกิดการเน่าเสีย เช่น ใบไม ้พืช สตัว ์เป็นตน้ 

    9. การประเมินผล  คือ การตรวจสอบดูว่าหลงัจากเรียนแลว้นักเรียนไดม้ีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามท่ีจุดประสงค์ท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ การประเมินผลน้ีจะใชว้ิธีใด จะตอ้งสอดคลอ้งกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก  าหนดไว ้ถา้ประเมินผลไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีก  าหนด ความยติุธรรมจะไม่
เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนและไม่ตรงเป้าหมายท่ีก  าหนดไวก้ารเรียนรู้ในส่ิงนั้นจะไม่เกิดข้ึนชุดการเรียน ท่ี
สร้างข้ึนก็เป็นการเสียเวลาสร้างและจะเป็นชุดการเรียนท่ีไม่มีคุณค่า 

    10. การทดลองใชชุ้ดการเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
ท าเพื่อปรับปรุงชุดการเรียนใหเ้หมาะสมกบัการใชโ้ดยน าชุดการเรียนไปทดลองใชก้บักลุ่มเลก็  ๆ 
ดูก่อนเพ่ือหาขอ้บกพร่องและแก้ไขปรับปรุงแลว้น าไปทดลองใชก้ับเด็กทั้งชั้นหรือกลุ่มใหญ่โดย
ก าหนดขั้นตอน ดงัน้ี 

10.1 ชุดการเรียนน้ีตอ้งการทดสอบความรู้เดิมของผูเ้รียนหรือไม่ 
10.2 การน าสู่บทเรียนของชุดการเรียนน้ีเหมาะสมหรือไม่ 
10.3/การท ากิจกรรมขณะเรียน/สร้างความสับสนวุ่นวายให้ผูเ้รียนหรือไม่จะ

ด าเนินตามขั้นตอนท่ีก  าหนดไวไ้ดห้รือไม่ 
10.4/การสรุปผลการเรียนเพือ่น าไปสู่ความคิดรวบยอดหรือหลกัส าคญัของการ

เรียนรู้ในหน่วยนั้น ๆ ดีหรือไม่หรือจะตอ้งปรับเพ่ิมอยา่งไร 
10.5/การประเมินผลหลงัการเรียน/เพื่อตรวจสอบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี

เกิดข้ึนนั้นมีความเช่ือมัน่มากนอ้ยแค่ไหน 

ปริยา ตรีศาสตร์ (2530 : 44) กล่าวว่า ชุดการเรียนเป็นส่ือประสมท่ีมีความสมบูรณ์ใน
ตวัเอง แต่ชุดการเรียนท่ีสร้างข้ึนจะมีประสิทธิภาพเช่ือถือได้หรือไม่ จ าเป็นต้องใชว้ิธีวิเคราะห์
ระบบ/ซ่ึงเป็นกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล/คือ/Systems/Approach/มาวิเคราะห์/โดยมีขั้นตอน/ดงัน้ี 

    1. ขั้นปัญหา ท่ีตอ้งการแกไ้ขนั้นคืออะไร 
    2. ขั้นก  าหนดเป้าหมาย เพื่อแกไ้ขปัญหาโดยสามารถปฏิบติัหรือเห็นการกระท าได ้
    3. ขั้นการสร้างเคร่ืองมือ กระท าหลงัจากตั้งเป้าหมายแลว้เพ่ือใหว้ดัไดทุ้กระยะ 
    4. ขั้นการก าหนดทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพื่อใชด้  าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
    5. ขั้นทดลอง เพือ่เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดใชเ้ป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
    6. ขั้นวดัและประเมินผล โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมาประเมินว่าสามารถใช ้

ปฏิบติังานตามเป้าหมายไดห้รือไม่เพียงใดเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

ชานนท ์ศรีผอ่งงาม (2549 : 39) กล่าวว่า ชุดการเรียนมีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
    1. ศึกษาสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายวิชาคณิตศาสตร์ 
    2. ก าหนดเน้ือหา 
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    3. ก าหนดหวัเร่ือง 
    4. ก าหนดหลกัการ 
    5. ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
    6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    7. สร้างชุดการเรียน โดยใหม้ีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงค ์
    8. สร้างแบบประเมินผล 
    9. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
         10. น าชุดการเรียนไปใช ้
 

สรุปไดว้่า ขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนสามารถด าเนินการตามล าดบัดงัน้ีคือการวิเคราะห์
เน้ือหา การวางแผนการสอน การก าหนดจุดประสงค์ การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตส่ือ
การสอน และการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัด  าเนินการตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั/รายวิชา/ช่องทางการขยายอาชีพ   
2. ก าหนดหน่วยการสอนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและเวลาในการสอน 
3. ก าหนดหวัเร่ืองในการสอนใหน่้าสนใจและตรงกบัเน้ือหาท่ีจะสอน 
4. ก าหนดจุดประสงคเ์พื่อวดัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของผูเ้รียน 
5. ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์พฤติกรรมและเพื่อเป็นแนวทาง 

การเลือกและผลิตส่ือการสอน 
6. ก าหนดแบบประเมนิ เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงหลงัใชชุ้ดการเรียน 
7. สร้างชุดการเรียนโดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงค ์
8. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนและการน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
 

3.6 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) 
 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ตามความสนใจ ความตอ้งการ และความถนัดมีเป้าหมาย รู้จกัแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการ
เรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองโดยจะ
ด าเนินการดว้ยตนเอง หรือร่วมมือช่วยเหลือกบัผูอ่ื้นหรือไมก่็ได ้

 

วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั ต่อการด าเนินชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาในปัจจุบัน ท่ีจะตอ้งมีส่งเสริมให้บุคคลมีคุณลกัษณะ   
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ของการช้ีน าตนเองในการเรียนรู้ เพือ่ใหบุ้คคลมีประสบการณ์ และมีศกัยภาพในการแสวงหาความรู้
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตลอดชีวิตต่อไป  

พชัรี พลาวงศ ์(2536 : 84 - 85) การเรียนรู้ดว้ยตนเองมีลกัษณะดงัน้ี 
      1. Availability วิธีเรียนชนิดน้ีจะเรียน เม่ือไรท่ีไหน ก็ไดต้ามความพอใจโดย

เลือกเรียนตามเวลาท่ีผูเ้รียนว่าง ท าใหผู้เ้รียนเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากผูเ้รียนบางคน
ท าใหก้ารเรียนลม้เหลวได ้

      2. Self-Paced เมื่อผูเ้รียนเลือกสถานท่ีไดต้ามความพอใจแลว้ผูเ้รียนจะใชเ้วลา
ในการท าความเขา้ใจบทเรียนไดเ้ต็มท่ี บางคนอาจใชเ้วลา 1 ชัว่โมงต่อหน่ึงบทเรียน บางคนอาจใช้
เวลา 5 ชัว่โมงก็ได ้แต่ประสิทธิภาพเท่ากนั คือ เขา้ใจทั้งบทเรียน เน่ืองจากความสามารถในการรับรู้
ของผูเ้รียนแต่ละคนยอ่มไม่เท่ากนั 

      3. Objectives แบบเรียนท่ีผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง ตอ้งบอกวตัถุประสงค์ในแต่
ละบทไวใ้หช้ดัเจน เพราะถา้ผูเ้รียนสามารถตอบค าถามของวตัถุประสงคไ์ดท้ั้งหมด แสดงว่าผูเ้รียน
เขา้ใจบทเรียนนั้น ๆ 

      4. Interaction การมีปฏิสัมพันธ์กันในขณะเรียน  ช่วยให้ผูเ้รียนสนุกกับ 
การเรียน โดยผูส้อนอาจช้ีแนะหรือใหก้ารปรึกษาเก่ียวกบัการวางแผนกิจกรรมการเรียน 

      5. Tutor Help ผูส้อนมีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
      6. Test as Learning Situation ในบทเรียนหน่ึง ๆ จะมีแบบทดสอบซ่ึงใช้เป็น

เคร่ืองมือวดัตามวตัถุประสงค์ ไม่ใช่การประเมินผลการเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนสอบไดห้รือตกหรือใน
ภาคปฏิบติัอาจใชว้ิธีทดสอบเป็นรายบุคคล 

      7. การเลือกวิธีเรียน ผูเ้รียนแต่ละคนยอ่มมีวิธีเรียนแบบท่ีตนชอบ ฉะนั้นผูเ้รียน
สามารถเลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะกบัตนเอง ขณะเดียวกันผูเ้รียนก็มีอิสระในการเลือกเรียนบทเรียน
ก่อนหลงัไดก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความ
ตระหนกัและรับผิดชอบต่อแผนการเรียนของตนเอง ผูเ้รียนจะท าการวางแผนและก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เลือกแหล่งขอ้มูลเลือกวิธีการเรียนรู้ และการประเมินผลดว้ยตนเองโดยจะมีผูช่้วยเหลือ
หรือไม่มีผูช่้วยเหลือก็ได ้

 

รูปแบบกจิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    วฒันาพร ระงับทุกข์ (2545 : 50 - 51) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้เพื่ อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงัน้ี 
      1. ศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้ง

ในด้านความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เจตคติ ฯลฯ ดังนั้น การจดัการเรียนรู้จึงต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความสามารถในการเรียนรู้ และวิธีการ
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เรียนรู้ โดยจดัการเรียนรู้ เน้ือหา และส่ือท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้รายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดน้ าเอาประสบการณ์ของตนมาใชใ้นการเรียนรู้ดว้ย 

      2. จัดให้ผูเ้รียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีเม่ือ
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น การจดัการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีบทบาทตั้งแต่ การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตน 
หรือกลุ่มก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียน การเลือกใช้วิธีการเรียนรู้การใช้แหล่งข้อมูล 
ตลอดจนถึงการประเมินผลการเรียนของตน 

      3. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองจ าเป็นอย่างยิง่ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการฝึกใหม้ีทกัษะและยทุธศาสตร์การ
เรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การบันทึกขอ้ความ การจัดประเภทหมวดหมู่ การ
สงัเกต การแสวงหาและใชแ้หล่งความรู้ เทคโนโลยี และส่ือท่ีสนบัสนุนการเรียนรวมทั้งเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดม้ีประสบการณ์ในการตดัสินใจ แก้ปัญหาก าหนดแนวทางการเรียนรู้ และเลือกวิธีการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

      4. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น การเรียนรู้ดว้ยตนเองไม่ไดห้มายความ
ว่าผูเ้รียนต้องเรียนคนเดียว โดยไม่มีชั้นเรียนหรือเพ่ือนเรียน ยกเวน้การเรียนแบบรายบุคคล 
โดยทัว่ไปแลว้ ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองผูเ้รียนจะไดท้ างานร่วมกบัเพื่อน กบัครูและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันั้นจึงตอ้งพฒันาทกัษะการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นให้กบัผูเ้รียนเพ่ือใหรู้้จกัการท างานเป็น
ทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพ่ือนท่ีมีความรู้ความสามารถ ทกัษะเจตคติท่ี
แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในกระบวนการ
เรียนรู้ 

       5. พฒันาทกัษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกนัประเมินในการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการประเมินการเรียนรู้ ดงันั้น จึงตอ้งพฒันาทกัษะการ
ประเมินให้แก่ผูเ้รียน และสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูเ้รียนว่า การประเมินตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบประเมินผล รวมทั้งยอมรับผลการประเมินจากผูอ่ื้นดว้ย นอกจากน้ีตอ้งจดัให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์การประเมินผลหลาย ๆ รูปแบบ 

       6. จัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน สภาพแวดลอ้มเป็น
ปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดงันั้นบริเวณในโรงเรียนจึงตอ้งจดัให้เป็นแหล่ง
ความรู้ท่ีนักเรียนจะคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้เช่น ศูนยว์ิทยาการ บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ
รวมทั้งบุคลากร เช่น ครูประจ าศูนยว์ิทยะบริการท่ีช่วยอ านวยความสะดวก และแนะน าเมื่อผูเ้รียน
ตอ้งการดังนั้น หลกัการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูจ้ ัดกิจกรรมต้องศึกษา
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จดัใหผู้เ้รียนมีส่วนรับผดิชอบในการเรียน พฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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พฒันาทกัษะการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น พฒันาทกัษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกนัประเมิน
และจดัปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 
 

 3.7 หลกัการส่ือสาร 
 ความหมายของการส่ือสาร 
             ค าว่า การส่ือสาร (Communications) มีท่ีมาจากรากศพัท์ภาษาลาตินว่า  Communis 
หมายถึง ความเหมือนกนัหรือร่วมกนั  การส่ือสาร (Communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสาร ขอ้มลู ความรู้ ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการจากผูส่้งสารโดยผา่น
ส่ือต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการพูด การเขียน สัญลกัษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจดักิจกรรมต่าง ๆไปยงั
ผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะใชก้ระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของ
ตนเองและคู่ ส่ือสาร โดยมีวตัถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกนั และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน  
บริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารส่ือสารสมัฤทธ์ิผล  
 

การส่ือสารกบัการศึกษา 
การเรียนการสอน เป็นการส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึง มีทั้งผูส่้งสารอนัไดแ้ก่ครูผูส้อนมีสาร 

คือความรู้หรือประสบการณ์ท่ีจดัข้ึน ผูรั้บสารคือ ผูเ้รียน มีกระบวนการเรียนการสอนประกอบดว้ย
เคร่ืองมือ ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีจดัข้ึนในหอ้งเรียนหรือสถานการณ์ท่ีจดั
ข้ึนในสถานท่ีอ่ืน และมีจุดหมายของหลกัสูตรเป็นเคร่ืองน าทางจุดมุ่งหมายของการส่ือสารใน 
การเรียนการสอน คือการพยายามสร้างความเขา้ใจ ทกัษะ ความรู้ ความคิดต่าง ๆ ร่วมกนั ระหว่าง
ผูเ้รียนกับผูส้อน ความส าเร็จของการเรียนการสอน พิจารณาได้จากพฤติกรรมของผูเ้รียน ท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวแ้ต่ตน้ ตามลกัษณะการเรียนรู้นั้น ๆ ปัญหาส าคญัของการ
ส่ือสารในการเรียนการสอนคือ ท าอยา่งไรจึงจะสามารถสร้างความเขา้ใจระหว่างครูกบันักเรียนได้
อยา่งถูกตอ้ง ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการส่ือสาร และท่ีส าคญัอีกอย่าง
หน่ึงส าหรับครู คือการใชส่ื้อการเรียนการสอนต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม นอกเหนือการใชค้  าพดูของครู
แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งน้ีเพราะส่ือหรือโสตทศันูปกรณ์ มีคุณลกัษณะพิเศษบางประการท่ีไม่มีในตวั
บุคคลโดยคาดหวงัใหเ้ป็นไปตามท่ีผูส่้งตอ้งการดงัน้ี 

ระบบการส่ือสารและการเรียนการสอน 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการส่ือสาร มี 4 ประการ ดงัน้ี 
1. ผูส่้งสาร (Sender) หรือ แหล่งสาร (Source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงาน

ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ท่ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้ส่งสารดว้ยการแปลสารนั้นใหอ้ยู ่
ในรูปของสญัลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแทนความคิด ไดแ้ก่ ภาษาและอากปักิริยาต่าง ๆ เพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร ความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องตนไปยงัผูรั้บสารดว้ยวิธีการใด ๆ 
หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตามจะโดยตั้ งใจหรือไม่ตั้ งใจก็ตาม เช่น ผู ้พูด ผู ้เขียน กวี  ศิลปิน              
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นักจดัรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์   
กองบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์หน่วยงานของรัฐ บริษทั สถาบนัส่ือมวลชน เป็นตน้ 

คุณสมบติัของผูส่้งสาร 
  1. เป็นผูท่ี้มีเจตนาแน่ชดัท่ีจะให้ผูอ่ื้นรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร แสดง
ความคิดเห็นหรือวิจารณ์ ฯลฯ 

2.  เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาของสารท่ีตอ้งการจะส่ือออกไปเป็นอยา่งดี           
3. เป็นผูท่ี้มีบุคลิกลกัษณะท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ และ  

มีความรับผดิชอบในฐานะเป็นผูส่้งสาร 
4. เป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผูรั้บสาร 
5. เป็นผูรู้้จกัเลือกใชก้ลวิธีท่ีเหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร  

 2. สาร (Message) หมายถึง เร่ืองราวท่ีมีความหมาย หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูล 
ความรู้ ความคิด ความตอ้งการ อารมณ์ ฯลฯ ซ่ึงถ่ายทอดจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารใหไ้ดรั้บรู้ และ
แสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น  
ขอ้ความท่ีพดู  ขอ้ความท่ีเขียน  บทเพลงท่ีร้อง  รูปท่ีวาด เร่ืองราวท่ีอ่าน  ท่าทางท่ีส่ือความหมาย  เป็นตน้ 
    2.1 รหัสสาร (Message Code)ได้แก่ ภาษา สัญลกัษณ์ หรือสัญญาณท่ีมนุษย์ใช้เพื่อ
แสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ  
    2 .2  เน้ื อห าของสาร(Message Content) หมาย ถึง  บรรด าค วาม รู้  คว าม คิดและ
ประสบการณ์ท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกนั แลกเปล่ียนเพือ่ความเขา้ใจร่วมกนั
หรือโตต้อบกนั 
    2.3 การจดัสาร (Message Treatment) หมายถึง การรวบรวมเน้ือหาของสารแลว้น ามา
เรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือให้ไดใ้จความตามเน้ือหาท่ีตอ้งการดว้ยการเลือกใชร้หสัสาร 
ท่ีเหมาะสม 
 3. ส่ือหรือช่องทาง (Media or Channel) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงใน 
การส่ือสาร หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นพาหนะของสาร ท าหนา้ท่ีน าสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ผูส่้งสาร
ตอ้งอาศยัส่ือหรือช่องทางท าหน้าท่ีน าสารไปสู่ผูรั้บสาร การแบ่งประเภทของส่ือมีหลากหลาย
ต่างกนัออกไป  
 4.  ผูรั้บสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคลหรือมวลชนท่ีรับเร่ืองราวข่าวสารจากผู ้
ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ต่อผูส่้งสารหรือส่งสารต่อไปถึงผูรั้บสารคนอ่ืน ๆ 
ตามจุดมุ่งหมายของผูส่้งสาร เช่น ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูฟั้งรายการวิทยุ กลุ่มผูฟั้งการอภิปราย ผูอ่้าน
บทความจากหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
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 หลกัในการส่ือสาร 
การส่ือสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงคห์รือไม่ผูส่้งสารควรค านึงถึงหลกัการ

ส่ือสาร ดงัน้ี  
1. ผูท่ี้จะส่ือสารใหไ้ดผ้ลและเกิดประโยชน์จะตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืององคป์ระกอบ

ในการส่ือสารและปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจ า ซ่ึงมีผล
ต่อประสิทธิภาพ ในการส่ือสาร 

2. ผูท่ี้จะส่ือสารตอ้งค านึงถึงบริบทในการส่ือสาร บริบทในการส่ือสาร หมายถึง 
ส่ิงท่ีอยูแ่วดลอ้มท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ความหมายหรือความเขา้ใจในการส่ือสาร 

3. ค านึ งถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (Frame of Reference) มนุษย์ทุกคนจะมี 
พ้ืนความรู้ทกัษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลงัแตกต่างกนั ถา้คู่ส่ือสาร
ใดมีกรอบแห่ง  การอา้งอิงคลา้ยกนั ใกลเ้คียงกนัจะท าใหก้ารส่ือสารง่ายข้ึน 

4. การส่ือสารจะมีประสิทธิผลเมื่อผูส่้งสารส่งสารอยา่งมีวตัถุประสงคช์ดัเจน  ผา่น
ส่ือหรือช่องทางท่ีเหมาะสม ถึงผูรั้บสารท่ีมีทกัษะในการส่ือสารและมีวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกนั 

5. ผูส่้งสารและผูรั้บสาร ควรเตรียมตวัและเตรียมการล่วงหนา้ เพราะจะท าให้การ
ส่ือสารราบร่ืน สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวตัถุประสงค์และสามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงที หากจะเกิด
อุปสรรค ท่ีจุดใดจุดหน่ึง 

6. ค านึงถึงการใชท้กัษะ เพราะภาษาเป็นสญัลกัษณ์ท่ีมนุษยต์กลงใชร่้วมกนัในการ
ส่ือความหมาย ซ่ึงถือได้ว่าเป็นหัวใจในการส่ือสาร คู่ ส่ือสารต้องศึกษาเร่ืองการใช้ภาษา และ
สามารถใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล เน้ือหาของสาร และช่องทางหรือส่ือ ท่ีใชใ้นการ
ส่ือสาร 

7. ค านึงถึงปฏิกิริยาตอบกลบัตลอดเวลา ถือเป็นการประเมินผลการส่ือสารท่ีจะท า
ให้คู่ ส่ือสารรับรู้ผลของการส่ือสารว่าประสบผลดีตรงตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ควรปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้บกพร่องใดเพื่อท่ีจะท าใหก้ารส่ือสารเกิดผลตามท่ีตอ้งการ 

 

3.8  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
     มีนกัการศึกษาไดเ้สนอวิธีการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2523 : 494) กล่าวว่า การทดลองหาประสิทธิภาพของส่ือจะตอ้งน า
ส่ือไปทดลองใช ้(Try Out) เพื่อปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไปทดลองสอนจริง (Trial Run) เพื่อน าผลท่ี
ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เสร็จแลว้ จึงด าเนินการผลิตเป็นจ านวนมากหรือใชส้อนในชั้นเรียนตามปกติได ้
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    การทดลองมีขั้นตอน  ดงัน้ี 
    1. ส าหรับทดลองแบบเด่ียว (1:1) เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คนให้ทดลอง

กบัเด็กอ่อนเสียก่อนท าการปรับปรุง/แลว้น าไปทดลองกับเด็กปานกลาง/และน าไปทดลองกับเด็กเก่ง
อยา่งไรก็ตามหากเวลาไม่อ  านวย  และสภาพการณ์ไม่เหมาะสม  ก็ใหท้ดลองกบัเด็กอ่อนหรือปานกลาง 

   2. ส าหรับทดลองแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดลองท่ีครู 1 คน ต่อเด็ก 6 – 12 คนโดย
ให้เด็กคละกนัทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน ห้ามทดลองกบัเด็กอ่อนลว้นหรือเด็กเก่งลว้น เวลาทดลอง
จะตอ้งจบัเวลาดว้ยว่ากิจกรรมแต่ละกลุ่มใชเ้วลาเท่าใด 

3. ส าหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่  (1:100) เป็นการทดลองท่ีครู 1 คน 
กบัเด็กทั้งชั้น 30 – 40 คน (หรือ 100 คน ส าหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นท่ีเลือกมาทดลองจะตอ้ง
มีนักเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน ไม่ควรเลือกห้องเรียนท่ีมีเด็กเก่ง หรือเด็กอ่อนลว้น หลงัการ
ทดลองค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงแกไ้ข  ผลลพัธ์ท่ีไดค้วรจะใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้
ต ่ากว่าเกณฑไ์ดไ้ม่เกิน 2.5% 

กองวิจัยทางการศึกษา (2545 : 81) กล่าวว่า วิธีการหรือนวตักรรมท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น ชุดการสอนแบบฝึก แผนการสอน แบบเรียนส าเร็จรูป หรือกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ี
ผูส้อนพฒันาข้ึนควรมีความถูกต้องด้านเน้ือหาเท่ียงตรงและครอบคลุมเน้ือหาตามจุดมุ่งหมาย 
ของหลกัสูตร ตลอดจนภาษา ถอ้ยค า รูปภาพ และขั้นตอนท่ีก  าหนดข้ึน ควรเหมาะสมกบันักเรียนดว้ย    
ซ่ึงผูส้อนสามารถหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือได ้โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหรือใชก้ารวิเคราะห์
คะแนนหรือจะใชท้ั้งสองวิธีก็ไดเ้ช่นกนั ดงัน้ี 

1. ตรวจสอบดา้นเน้ือหาและรูปแบบของเคร่ืองมือ โดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ เช่น 
ผูส้อนตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความคงทนทางการเรียน วิชาช่องทางการขยายอาชีพ จึงสร้างการเรียนรู้
ดว้ยตนเองข้ึน ผูส้อนควรน าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไปให้ผูเ้ช่ียวชาญอย่างน้อย/3 คน/ตรวจสอบ   
ถา้มีความเห็นสอดคลอ้งกนั 2 หรือ 3 คน แสดงว่าเน้ือหาและรูปแบบมีความถกูตอ้ง เท่ียงตรง และ
ครอบคลุม 

2. หาเกณฑป์ระสิทธิภาพของส่ือหรือนวตักรรมการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์คะแนน 
ใชสู้ตรค านวณ ดงัน้ี 

สูตร 1001 =
A

N
E   หรือ   100

A

X   

เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน 
            X   แทน ผลรวมคะแนนท่ีไดร้ะหว่างเรียนของผูเ้รียนทุกคน 

A แทน ผลรวมคะแนนเต็มจากทุกคนระหว่างเรียน 
N แทน จ านวนผูเ้รียน 
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    สูตร 1002 =
B

N
E   หรือ   100

B

F  
 

เมื่อ E2    แทน ประสิทธิภาพหลงัเรียน 
    F แทน คะแนนรวมของการสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทุกคน 
   B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทุกคน 

  N แทน จ านวนผูเ้รียน 
 

การก าหนดเกณฑ์ท่ียอมรับว่าส่ือหรือนวตักรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ คือ ดา้นความรู้ 
ความจ า  E1/ E2  มีค่า 80/80 ข้ึนไป ด้านทักษะปฏิบัติ E1/ E2  มีค่า 70/70 ข้ึนไป โดยท่ีค่า E1/ E2  ตอ้งไม่
แตกต่างกนัเกินกว่าร้อยละ 5 

สรุปได้ว่าการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้นั้ นจะช่วยตรวจสอบว่าส่ือการเรียนรู้ท่ี 
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพดีตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนด
ไวไ้ด ้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 ดงัน้ี 

80/ ตวัแรก/ หมายถึง/ ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาทั้งหมดท่ีท ากิจกรรมจาก
บตัรแบบฝึกหดัระหว่างเรียนในแต่ละชุดการเรียนโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 

80/ตัวหลัง/หมายถึง/ค่ าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละชุดการเรียนโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ/80 

 

3.9 คุณประโยชน์ของชุดการเรียน 
         ไดม้ีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของชุดการเรียนไว ้ดงัน้ี 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2537 : 121) กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของชุดการเรียน ซ่ึงสรุป 
ไดว้่า 

    1. ช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ท่ีสลบัซบัซ้อนและมีลกัษณะเป็น
นามธรรมสูงซ่ึงครูไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายได ้

    2. ช่วยเร่งความสนใจของนกัเรียนต่อส่ิงท่ีก  าลงัศึกษา เพราะชุดการเรียนเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนและสงัคม 

    3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นฝึกการตดัสินใจแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

    4. ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจแก่ผูส้อนเพราะชุดการเรียนผลิตไวเ้ป็น
หมวดหมู่สามารถหยบิไปใชไ้ดท้นัทีโดยเฉพาะผูไ้มค่่อยมีเวลาในการเตรียมการสอนล่วงหนา้ 
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    5. ท าให้การเรียนการสอนของผูเ้รียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของผูส้อนชุดการเรียน
สามารถท าให้ผูเ้รียนเรียนไดต้ลอดเวลาไม่ว่าอาจารยผ์ูส้อนจะมีสภาพหรือความขดัขอ้งทางอารมณ์มาก
นอ้ยเพียงใด 

    6. ช่วยให้เป็นอิสระทางบุคลิกภาพของผูส้อนเน่ืองจากชุดกิจกรรมท าหน้าท่ีถ่ายทอด
ความรู้แทนครู ไม่ว่าจะสอนหรือพดูไม่เก่ง ผูเ้รียนก็สามารถเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจากชุดการ
เรียนท่ีไดผ้า่นการทดสอบทางประสิทธิภาพมาแลว้ 

    7. ในกรณีขาดครู ครูคนอ่ืนก็สามารถสอนแทนไดโ้ดยใชชุ้ดการเรียนท าหน้าท่ีถ่ายทอด
ความรู้แทนครู 

    8. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทัว่ไปไดอ้ยา่งดีทั้งยงัประหยดัในแง่เศรษฐกิจ 

กาญจนา เกียรติประวติั (2524 : 175 - 176) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนไว ้ดงัน้ี 
    1. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครูลดบทบาทในการบอกของครู 
    2. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของผูเ้รียนเพราะส่ือประสม (Multi Media)      

ท่ีไดจ้ดัไวใ้นระบบเป็นการเปล่ียนกิจกรรม  และช่วยรักษาระดบัความสนใจของผูเ้รียนตลอดเวลา 
    3. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนศึกษาด้วยตนเองท าให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้

พิจารณาขอ้มลูและฝึกความรับผดิชอบการตดัสินใจ 
    4. เป็นแหล่งความรู้ท่ีทนัสมยัและค านึงถึงหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ 
    5. ช่วยขจดัปัญหาการขาดครูเพราะผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเอง 
    6. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพราะสามารถน าไปใชไ้ดทุ้กเวลาและไม่จ  าเป็นตอ้ง

ใชเ้ฉพาะในโรงเรียน 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543 : 32 – 33) ได้สรุปคุณค่าและประโยชน์ของชุดการเรียนท่ีมีต่อ 
การเรียนการสอนไว ้ ดงัน้ี 

    1. ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเ้รียนเรียนไดต้ามความสามารถ ความสนใจตาม
เวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแต่ละคน 

    2./ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู /เพราะชุดการเรียนการสอนช่วยให้ผูเ้รียน     
เรียนไดด้ว้ยตนเองหรือตอ้งการความช่วยเหลือจากผูส้อนเพยีงเลก็นอ้ย 

    3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถน าเอาชุดการเรียนการสอน
ไปใชไ้ดทุ้กสถานท่ีและทุกเวลา 

    4. ช่วยลดภาระของครูผูส้อนและช่วยสร้างความพร้อม และความมัน่ใจให้แก่ครู 
เพราะชุดการเรียนการสอนผลิตไวเ้ป็นหมวดหมู่สามารถน าไปใชง้านไดท้นัที 

    5. เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศนูยก์ารเรียน 
    6. ช่วยใหค้รูวดัผลผูเ้รียนไดต้รงความมุ่งหมาย 
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    7./เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็น /ฝึกการตัดสินใจ/แสวงหาความรู้    
ดว้ยตนเองและมีความชอบต่อตนเองและสงัคม 

    8./ช่วยให้ผูเ้รียนจ านวนมากไดรั้บความรู้แนวเดียวกนัอย่างมีประสิทธิภาพช่วยฝึก 
ใหผู้เ้รียนรู้จกัเคารพนบัถือความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

มิตรธิศาล  อ้ือเพชรพงษ ์(2545 : 116) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของชุดการเรียน/ดงัน้ี 
    1./เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาสาระ/ช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหาสาระและประสบการณ์   

ท่ีสลบัซบัซอ้นและมีลกัษณะเป็นนามธรรมสูงซ่ึงผูส้อนไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายไดดี้ 
    2. เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียน/โดยชุดการเรียนจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนของตนเอง 
    3. เพื่อการท างานเป็นหมู่คณะ 
    4./เพื่อฝึกการแสดงความคิดเห็น/เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น

ตดัสินใจแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
    5./เพื่อฝึกความรับผิดชอบของตนเอง/มีระเบียบวินัยในตนเองมากข้ึนรู้จักบังคับ

ตนเองโดยการเรียนจากชุดการเรียน 
    6./เพื่อสร้างความพร้อมและความมัน่ใจแก่ผูส้อน เพราะว่าชุดการเรียนผลิตเป็น

หมวดหมู่สามารถหยบิไดท้นัทีโดยเฉพาะผูท่ี้ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมตวัสอนล่วงหนา้ 
    7./เพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีอิสระจากอารมณ์ของผูส้อน/ชุดการเรียนสามารถจะท า

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตลอดเวลาไม่ว่าผูส้อนจะมีสภาพอารมณ์มากน้อยเพียงใด 
    8. เพื่อช่วยใหก้ารเรียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของผูส้อน เน่ืองจากชุดการเรียนจะท า 

หน้าท่ีถ่ายทอดความรู้แทนครู แมว้่าผูส้อนจะพูดหรือสอนไม่เก่งผูเ้รียนก็สามารถเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพจากชุดการเรียนท่ีผา่นการทดสอบประสิทธิภาพแลว้ 

ธงไชย ตน้ทัพไทย (2548 : 15)/ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนไวว้่า/เป็นส่ือ 
การสอนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูส้อนและส่งเสริม
พฒันาใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีโอกาสฝึกปฏิบติั  และแสดงความคิดอยา่งสร้างสรรค์ 
ทกัษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ โดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะสมบูรณ์ /ทั้ งด้านความรู้/เป็นคนดี/และมีความสุข 
เสริมสร้างมนุษยส์มัพนัธแ์บบกลัยาณมิตรกบัผูอ่ื้น/จากการศึกษาประโยชน์ของชุดกิจกรรม/สรุปไดว้่า 
ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา
ดว้ยตนเอง เต็มศกัยภาพ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะการคิด การปฏิบติัการแกปั้ญหา 
ลดบทบาทของครูผูส้อนและสะดวกต่อการน าไปใช ้
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สรุปไดว้่า ประโยชน์ของชุดการเรียนนั้น สามารถช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครูไดอ้ยา่งดี 
อีกทั้งชุดการเรียนดว้ยตนเอง ยงัเป็นส่ือท่ีนักเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคลช่วยลดภาระของครูและยงัเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 

3.10  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัชุดการเรียน 
ขวญัตา ทองใบ (2553 : 56) ไดพ้ฒันาชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน ส าหรับนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
ผลวิจยัพบว่า 

1. ชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.15/83.43 
2. ผลสัมฤทธ์ิและความตระหนักต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของนักเรียนหลงัใชชุ้ด

การเรียน เร่ือง ป่าชายเลน สูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. ความพึงพอใจต่อชุดการเรียน/เร่ืองป่าชายเลน/อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียน เร่ืองป่าชายเลน ในระดบัดี  
ฐิตาพร วิภววาณิชย์ (2553 : 66) ได้พัฒนาชุดการเรียนวรรณคดีด้วยตนเอง เร่ืองอิเหนา 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ชุดการเรียนวรรณคดีดว้ยตนเองเร่ืองอิเหนา/มีประสิทธิภาพ/80.40/80.57 

 2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวรรณคดีด้วยตัวเอง  เร่ืองอิเหนา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                    ด ารงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ข่ือนขันธ์ (2553 : 127 - 137) พฒันาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง
การนวดไทย  การวิจยัคร้ังน้ี  มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการนวดไทย 
เพื่อประเมินหาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การนวดไทย  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อหาผลการเรียน ทกัษะ และเพื่อหาความพึงพอใจ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี คือ/1)/คู่มือชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง/เร่ืองการนวดไทย/และวีดิทศัน์/ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นส่ือ
หลกัในการเรียนวิชาการนวดไทยดว้ยตนเอง ไดว้ิเคราะห์สร้างชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการนวดไทย  
โดยวิเคราะห์จากทฤษฎีการศึกษาผูใ้หญ่ ของโนลล ์เป็นแนวทางประกอบกบัผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการเรียนนวดไทย การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เน้ือหาวิชาการนวดไทย รูปแบบคู่มือ และรูปแบบ
วีดิทัศน์ /2)/แบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียน /3)แบบสังเกตความรู้ทักษะ/และ  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ/สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
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 ผลการวิจยั พบว่า ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การนวดไทย  ท่ีสร้างจากการวิเคราะห์
ขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนจะมีประสิทธิภาพผา่นเกณฑ ์80/80  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ความรู้ทักษะการนวดไทย 
อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก และมีความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก นอกจากนั้น
ผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั ดา้นเพศ อายุ ท่ีอยู่อาศยั สถานภาพ รายได ้และอาชีพ  มีความตอ้งการใช้
ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการนวดไทย ไม่แตกต่างกนั และโดยรวม เรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานเร่ือง 
ดูแลสุขภาพ และใชป้ระกอบอาชีพ  ความพึงพอใจชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองการนวดไทยมาก 
เพราะทดแทน หรือเสริมวิธีการเรียนแบบกลุ่มในห้องเรียน ลดเวลาเรียน อ่อนตัว สะดวก มี
ประสิทธิภาพและประหยดั 
 ประเสริฐชยั  แซ่อ้ึง (2554 : 79) ไดท้  าการศึกษาชุดการเรียน เร่ืองโครงงานท่ีส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัแสงสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 2  อ  าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ชุดการเรียน เร่ือง
โครงงานท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนมีคะแนนร้อยละของ
การท าใบงานและแบบสงัเกตพฤติกรรม เท่ากบั 87.14 และมีคะแนนสอบวดัผล เท่ากบั 81.11 ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพ 87.14/81.11 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลงัใช้
ชุดการเรียน เร่ืองโครงงานท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดั 
วดัแสงสรรค์ ก่อนเรียน ดว้ยชุดการเรียนอยา่งมีนัยส าคญั ท่ีระดบั .05 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการเรียน เร่ือง โครงงานท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนวดัแสงสรรค ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 อยูใ่นระดบัมาก 
 วารุณี  ภิรมยเ์มือง และ มาเรียม นิลพันธุ์ (2556 : บทคัดย่อ)ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้ 
ส่ือประสมเร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  
ผลการวิจยัพบว่า/(1)/ครูและนักเรียนตอ้งการให้มีการจดัการเรียนการสอน/โดยใช้ชุดการเรียนรู้  
ส่ือประสมโดยมีส่ือประสม ไดแ้ก่ ซีดีรอมโปรแกรมน าเสนอรูปภาพประกอบ (2) ชุดการเรียนรู้ส่ือ
ประสม มีประสิทธิภาพเท่ากับ /82.17/84.17/(3) ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และ (4) ความสามารถใน
การปฏิบติังาน ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล อยูใ่นระดบัดี และความคิดเห็นของนักเรียน 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนรู้ส่ือประสมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
              สมถวิล เชสูงเนิน และพจนีย ์เสง่ียมจิต (2557 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาชุดการสอน เร่ือง งาน
เกษตรคู่บา้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี/6/7/ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี/2/ปีการศึกษา/2555/โรงเรียน
อนุบาลอุบลราชธานี จ  านวน 45 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
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อาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองงานเกษตรคู่บ้าน/ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาให้
นักเรียนมีความรู้และทักษะเก่ียวกับงานเกษตรคู่บ้านและชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
83.82/83.05/2)/นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี/6/ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองงานเกษตรคู่บ้าน/ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ /.01/3)/นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ 
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียน รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ืองงาน เกษต รคู่ บ้าน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ชวิน พงษ์มา (2558 : บทคดัย่อ) การพฒันาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือร่วมกบัแผนผงั
ความคิด  เร่ืองธุรกิจกับการด ารงชีวิต ก ลุ่มสาระการเรียน รู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี/3/ผลการวิจยัปรากฎผล/ดงัน้ี/1)/ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัแผนผงัความคิด 
เร่ืองธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.34/85.35/2) ดชันีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือร่วมกบั
แผนผงัความคิด เร่ือง ธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0.6267 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.67 3) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือร่วมกับแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกับการด ารงชีวิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือร่วมกับแผนผงัความคิด เร่ืองธุรกิจกับการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 
5) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือร่วมกับแผนผงัความคิด  
เร่ือง ธุรกิจกบัการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ปัญจพร  แสนจันทร์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี  
ท่ีเนน้ความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลงานวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
วิชาเคมี ท่ีเน้นความรู้คู่ คุณธรรม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
ท่ีก  าหนด คือ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียน
แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และนกัเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาเคมีท่ีเน้นความรู้คู่ คุณธรรมอยู่ในระดับมาก  จึงอาจกล่าวได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ว่าเคมีท่ีเน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี/6/สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ชุดการเรียนมีคุณค่าท่ีจะน ามาใชส้อนไดเ้พราะผล
การเรียนจากชุดการเรียนไม่แตกต่างจากการสอนแบบปกติ ในบางโอกาสการเรียนจากชุดการเรียนให ้
ผลเรียนดีกว่าการสอนแบบปกติ นอกจากน้ีชุดการเรียนยงัมีขอ้ดีในดา้นอ่ืน ๆ อีกหลายประการเช่น 
นกัเรียนมีความพอใจในการเรียนช่วยให้มีความคงทนในการจ าดีกว่า ดงันั้นจึงควรศึกษาวิธีการใช้
ใหเ้กิดผลดีท่ีสุดและส่งเสริมการผลิตการใชชุ้ดการเรียนใหแ้พร่หลายต่อไป  

    จากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนขา้งตน้ สรุปไดว้่าการเรียนโดยชุดการเรียนเป็น
การเรียนท่ีช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ
และยงัสามารถช่วยลดภาระของครูในการเตรียมการสอน และลดภาวการณ์ขาดแคลนครูไดอี้กดว้ย
นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีความพึงพอใจท่ีดี
ต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน/ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา และพฒันาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง/เร่ือง  
การส่ือสารการค้าบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา/ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ/ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ  าเภอเมืองสุรินทร์  
จงัหวดัสุรินทร์ 
 

4. เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริเวณชายแดน   
4.1 เอกสารทีเ่กีย่วกบัทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 

         ทฤษฎีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ 2) จิตวิทยาการเรียนรู้  
3) การเรียนรู้ผูใ้หญ่ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การเรียนรู้ 
               การออกแบบโครงสร้างหรือล าดับของการน าเสนอเน้ือหาบทเรียน โดยใชส่ื้อจะตอ้ง
พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการออกแบบตามทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย ์ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism)/ทฤษฎีปัญญานิยม/(Cognitivist)/ทฤษฎีโครงสร้างความรู้/(Schema/Theory)/และ
ทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexibility) 
              มลัตมิเีดียกบัทฤษฎีการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้าง หรือล าดบัของการน าเสนอ
เน้ือหา บทเรียนโดยใชส่ื้อมลัติมีเดียนั้น จ  าเป็นอย่างยิง่ท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑใ์น
การออกแบบ ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยท์ฤษฎีหลกั ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
มนุษย ์และส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างของส่ือการสอนมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ และทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา 
              ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  เป็นทฤษฎีซ่ึงเช่ือว่า จิตวิทยาเป็นเสมือน
การศึกษาทางวิทยาศาสต ร์ของพฤติกรรมมนุษย์/(Scientific/Study/of/Human/Behavior)และ 
การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากน้ียงัมีแนวคิด
เก่ียวกบัสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง (Stimuli and Response) ซ่ึงเช่ือว่า การตอบสนอง
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กบัส่ิงเร้าของมนุษย ์จะเกิดควบคู่ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์
เป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระท า/(Operant Conditioning)/ซ่ึงมีการเสริมแรง/(Reinforcement) 
เป็นตวัการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นชุดของพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนตามล าดบัท่ีแน่ชดั/การท่ีผูเ้รียน
จะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั้นจะตอ้งมีการเรียนตามขั้นตอนเป็นวตัถุประสงค์ๆ ไป ผลท่ีไดจ้ากการเรียน
ขั้นแรกน้ีจะเป็นพ้ืนฐานของการเรียนในขั้นต่อ ๆไปในท่ีสุด ส่ือการสอนมลัติมีเดียท่ีออกแบบตาม 
แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมน้ีจะมีโครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะเชิงเสน้ตรง/โดยผูเ้รียนทุกคน
จะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในล าดบัท่ีเหมือนกนั และตายตวั ซ่ึงเป็นล าดบัท่ีผูส้อนไดพ้ิจารณาแลว้ว่า 
เป็นล าดบัการสอนท่ีดี และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากนั้นจะมีการตั้ง
ค  าถาม ๆ  ผูเ้รียนอย่างสม ่าเสมอโดยหากผูเ้รียนตอบถูกก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลบั 
ทางบวกหรือรางวลั/(Reward)/ในทางตรงกนัขา้มหากผูเ้รียนตอบผิดก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูป
ของผลป้อนกลบัในทางลบและค าอธิบายหรือการลงโทษ/ซ่ึงผลป้อนกลบัน้ีถือเป็นการเสริมแรง
เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 
      ทฤษฎีปัญญานิยม  ทฤษฎีน้ีเห็นว่า พฤติกรรมของมนุษยน์ั้น เป็นผลเน่ืองมาจาก
เร่ืองภายในจิตใจ  มนุษยม์ีความส านึกคิด มีอารมณ์จิตใจ และความรู้สึกภายในท่ีแตกต่างกนัออกไป  ดงันั้น 
การออกแบบการสอน ก็ควรค านึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ยทฤษฎีปัญญานิยมน้ีส่งผล
ต่อแนวคิดการเรียนการสอนก็ควรค านึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ยทฤษฎีปัญญานิยมน้ีส่งผล
ต่อแนวคิดการเรียนการสอน เก่ียวกับการออกแบบในลกัษณะสาขา ซ่ึงการออกแบบบทเรียน        
ในลกัษณะสาขา เมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนท่ีออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมแลว้      
จะท าให้ผู ้เรียนมีอิสระมากข้ึนในการควบคุมการเรียนของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี อิสระ 
มากข้ึนในการเลือกล าดบัของการน าเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
      ทฤษฎีโครงสร้างความรู้  ภายใตท้ฤษฎีปัญญานิยมยงัก่อให้เกิดทฤษฏีโครงสร้าง
ความรู้ข้ึน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่าโครงสร้างภายในของความรู้ท่ีมนุษยมี์อยูน่ั้นจะมีลกัษณะเป็นกลุ่ม
ท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยู่ในการท่ีมนุษยจ์ะเรียนรู้อะไรใหม่  ๆ นั้นมนุษยจ์ะน าความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเพ่ิง
ได้รับนั้นไปเช่ือมโยงกับกลุ่มความรู้ท่ีมีอยู่เดิมซ่ึงเป็นการรวบรวมความรู้เก่ียวกับวตัถุ ล  าดับ
เหตุการณ์รายการกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว ้หน้าท่ีของโครงสร้างความรู้น้ี ก็คือการน าไปสู่การรับรู้
ขอ้มูล การรับรู้ขอ้มูลนั้นจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้ากขาดโครงสร้างความรู้ ทั้งน้ีก็เพราะการรับรู้
ขอ้มูลนั้นเป็นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม ภายในกรอบ
ความรู้เดิมท่ีมีอยู ่และจากการกระตุน้โดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมภายในกรอบ
ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ และจากการกระตุน้โดยเหตุการณ์หน่ึง ๆ ท่ีช่วยใหเ้กิดการเช่ือมโยงความรู้นั้น ๆ
เขา้ดว้ยกนัการรับรู้เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ เน่ืองจากไม่มีการเรียนรู้ใดเกิดข้ึนไดโ้ดย
ปราศจากการรับรู้ นอกจากโครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้ และการเรียนรู้แลว้ โครงสร้าง
ความรู้ยงัช่วยในการระลึกถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราเคยเรียนรู้มา 
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      ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา นอกจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้แลว้ยงัเกิดทฤษฎี
ความยดืหยุน่ทางปัญญาข้ึนอีก  ซ่ึงเช่ือว่าแต่ละองคค์วามรู้นั้นมีโครงสร้างท่ีแน่ชดัและสลบัซบัซอ้น
มากน้อยแตกต่างกนัไป โดยองค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
กายภาพนั้นถือว่า เป็นความรู้ประเภทท่ีมีโครงสร้างตายตวัไม่สลบัซบัซอ้นเพราะตรรกะ และความ
เป็นเหตุเป็นผลท่ีแน่นอนของธรรมชาติขององค์ความรู้ ในขณะเดียวกนัองค์ความรู้บางประเภท
สาขาวิชา เช่น จิตวิทยาถือว่าเป็นองคค์วามรู้ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างความรู้ตายตวั และสลบัซบัซอ้น 
เพราะความไม่เป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาติขององค์ความรู้  อย่างไรก็ตามการแบ่งลักษณะ
โครงสร้างขององคค์วามรู้ตามประเภทสาขาวิชา ไม่สามารถหมายรวมไปทั้งองค์ความรู้ในวิชาหน่ึง  ๆ 
ไดท้ั้งหมด บางส่วนขององค์ความรู้ บางประเภทสาขาวิชาท่ีมีโครงสร้างตายตวัก็สามารถท่ีจะเป็น
องคค์วามรู้ ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างตายตวัไดเ้ช่นกนั แนวคิดในเร่ืองความยดืหยุน่ทางปัญญาน้ีส่งผล
ใหเ้กิดความคิดในการออกแบบบทเรียน ท่ีตอบสนองต่อโครงสร้างขององคค์วามรู้ท่ีแตกต่างกนัซ่ึง 
ได้แก่ แนวคิดในการออกแบบบทเรียนส่ือหลายมิตินั่นเอง แมว้่าทฤษฎีโครงสร้างความรู้ และ 
ต่างก็ส่งผลต่อการออกแบบในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ทฤษฎีทั้งสองต่างสนบัสนุนแนวคิด
เก่ียวกบัการจดัระเบียบโครงสร้างการน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะส่ือหลายมิติ ซ่ึงจะตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของมนุษยใ์นความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ท่ีมีอยู่ เดิมได้เป็น   
อย่างดีในลกัษณะโครงสร้างของบทเรียนท่ีมีการโยงใยถึงกันโดยท่ีการเสนอเน้ือหาจะไม่มีการ
ล าดบัท่ีตายตวัแต่จะข้ึนอยูก่บัความสามารถ/ความถนดั/และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพ่ือการสอนนั้น 
ผูอ้อกแบบไม่จ  าเป็นตอ้งยดึแนวคิดหรือทฤษฎีหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว ในทางตรงกนัขา้มผูอ้อกแบบ
ควรผสมผสานแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามลกัษณะเน้ือหาและโครงสร้างขององค์
ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ตวัอยา่ง เช่น ในการออกแบบโครงสร้างหรือล าดบัการน าเสนอของบทเรียน
หน่ึง ๆ นั้น ผูอ้อกแบบสามารถท่ีจะประยกุตก์ารออกแบบในลกัษณะเชิงเสน้ตรงในส่วนของเน้ือหา
ความรู้ ซ่ึงเป็นลกัษณะขององคค์วามรู้ ท่ีตอ้งการล าดบัการเรียนรู้ท่ีตายตวัหรือองคค์วามรู้ประเภทท่ี
มีโครงสร้างตายตวัไม่สลบัซบัซอ้นในขณะเดียวกนัก็สามารถท่ีจะประยกุต์การออกแบบในลกัษณะ
ของสาขาหรือส่ือหลายมิติไดใ้นเน้ือหาความรู้ซ่ึงเป็นลกัษณะขององคค์วามรู้ท่ีไม่ตอ้งการล าดบัการ
เรียนรู้ท่ีตายตวัหรือการออกแบบในลกัษณะส่ือหลายมิติ ส าหรับองคค์วามรู้ประเภทท่ีมีโครงสร้าง
ไม่ตายตวัและมีความสมัพนัธภ์ายในท่ีสลบัซบัซอ้น เป็นตน้ 

 

2. จติวทิยาการเรียนรู้ 
    ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลของสกินเนอร์ (Skinner) นักการศึกษาซ่ึงได้

น าเอาหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มาใชใ้นการเรียนการสอน ท่ีจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
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ซ่ึงอาจแตกต่างทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความแตกต่างดา้นความตอ้งการ  
เป็นตน้ (สุวฒัน์  วฒันวงศ.์ 2533 : 260) 

    ทฤษฎีเกีย่วกบัความพร้อมของบรูเนอร์ (Bruner) ไดก้ล่าวว่าการจดัระบบระเบียบ
ของเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน ควรเรียงประสบการณ์จากง่ายไปหาประสบการณ์ท่ี
ยาก และเมื่อจดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัความเจริญงอกงามทางสติปัญญาของผูเ้รียน อายุของ
ผูเ้รียนจะไม่ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เลย มนุษยเ์ราสามารถเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานต่าง ๆ ไดไ้ม่ว่า
จะอายเุท่าไรในเม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน 

    ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike) กล่าวถึง กฎแห่งความพร้อม 
 (Law of Readiness)  การเรียนรู้เกิดได้ เมื่อมีความพร้อม ถา้เมื่อถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ย่อมมีผลให้ท า
กิจกรรมในขั้นนั้นไดส้ าเร็จ ความพอใจย่อมตามมากบัความส าเร็จ การตอบสนองจะได้ผลดีเมื่อ
ร่างกาย มีความพร้อมท่ีจะกระท า ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเมื่อผูเ้รียน 
พร้อมท่ีจะตอบสนองกฎแห่งการฝึกหัด/(Law of Exercise)/เมื่อมีการฝึกท าบ่อย ๆ มีการทดสอบ
ความสามารถแลว้ตามดว้ยแรงเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากับแรงเสริมจะแน่นข้ึนจนเกิด
ความเคยชิน แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ไม่มีการท าบ่อย ๆ ยอ่มขาดตอนและอ่อนลา้ไปในท่ีสุด อาจ
กล่าวไดว้่าในกิจกรรมการเรียนถา้ไดม้ีการฝึกปฏิบติัหรือกระท าบ่อย ๆ จะเกิดทกัษะหรือมีความ
ช านาญ แต่ถา้ขาดการฝึกหดั ความช านาญก็จะลดนอ้ยลงกฎแห่งความพอใจ/(Law of Effect)/เมื่อมี
การใหแ้รงจูงใจ การใหร้างวลั และการเสริมแรง เป็นความพอใจ ก็จะส่งผลใหแ้สดงพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ึน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่ากิจกรรมการเรียนรู้จะไดผ้ลดีถา้หากผูเ้รียนเกิด
ความพอใจและถา้ไม่ไดรั้บความพอใจจะเกิดผลนอ้ย (สุวฒัน์  วฒันวงศ.์ 2533 : 321) 

    มลัตมิีเดียกับจติวทิยาการเรียนรู้ การออกแบบมลัติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพ ผูอ้อกแบบ
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกับหลกัทางจิตวิทยา ซ่ึงในท่ี น้ีจะ
มุ่งเน้นทางจิตวิทยาพุทธิพิสัย แนวคิดทางดา้นจิตวิทยา พุทธพิสัย เก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษย ์
ท่ีเก่ียวกับการออกแบบมัลติมีเดีย ได้แก่ ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง การจดจ า ความเข้าใจ  
ความกระตือรือร้นในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ กล่าว
โดยสงัเขปได ้ดงัน้ี 

1. ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกตอ้ง การเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นเกิดจากการท่ีมนุษยใ์ห้
ความสนใจกบัส่ิงเร้า ต่าง ๆ นั้นอย่างถูกตอ้ง อย่างไรก็ดีหากมีส่ิงเร้าเขา้มาพร้อมกนัหลายตวัและ
มนุษยไ์ม่ได้ให้ความสนใจกับตวักระตุน้ท่ีถูกต้องอย่างเต็มท่ี การรับรู้ท่ีตอ้งการก็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้
ดงันั้นมลัติมีเดียท่ีดีจะตอ้งออกแบบให้เกิดการรับรู้ไดโ้ดยง่ายและเท่ียงตรงท่ีสุดการท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจกบัส่ิงเร้าและรับรู้ส่ิงเร้าต่าง ๆอย่างถูกตอ้งนั้น ผูอ้อกแบบจะต้องค านึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องยกตัวอย่างได้แก่ ปัจจัยในเร่ืองรายละเอียด และความเหมือนจริงของ
บทเรียน การออกแบบจะต้องค านึงถึงคุณลกัษณะของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม เช่น ผูเ้รียนท่ีเป็นเด็ก  
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อาจไม่ชอบภาพเหมือนจริงหรือเต็มไปดว้ยรายละเอียด ในขณะท่ีผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ตอ้งการท่ีจะ
เห็นบทเรียนท่ีมีลกัษณะหรือตวัอยา่งท่ีเหมือนจริง และตอ้งการท่ีจะขอดูรายละเอียดของบทเรียนจะ
ช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียง /การใช้ภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหว  
นอกจากน้ี ผูอ้อกแบบยงัตอ้งพิจารณาถึงการออกแบบหนา้จอ วางต าแหน่งของส่ือต่าง ๆ บนหนา้จอ 
รวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของตัวอกัษรหรือการเลือกสีท่ีใชใ้นบทเรียนอีกด้วยการรับรู้ใน
ตวักระตุน้ท่ีถกูตอ้งจะเกิดข้ึนได ้ ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนใหค้วามสนใจกบัส่ิงเร้าท่ีถกูตอ้ง ตลอดทั้งบทเรียน
ไม่ใช่แค่เพียงช่วงแรกของบทเรียนเท่านั้น นอกจากน้ีผูอ้อกแบบยงัตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผล
ต่อการรับรู้ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รียนไม่ว่าจะเป็นระดบัของผูเ้รียน ความสนใจ ความยาก
ง่ายของบทเรียน ความเร็วความชา้ของการเรียน ฯลฯ การรับรู้ และการให้ความสนใจของผูเ้รียน 
นบัว่ามีความส าคญัมากเพราะเป็นส่ิงท่ีช้ีน าการออกแบบหนา้จอและการสร้างแรงจูงใจต่าง  ๆ  

2. การจดจ าส่ิงท่ีมนุษยเ์รารับรู้นั้นจะถูกเก็บเอาไวแ้ละเรียกกลบัมาใช้ในภายหลงั แมว้่า
มนุษยจ์ะสามารถจ าเร่ืองต่าง ๆ ไดม้าก แต่การท่ีจะแน่ใจว่าส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรารับรู้นั้นไดถู้กจดัเก็บไว้
อยา่งเป็นระเบียบ และพร้อมท่ีจะน ามาใชใ้นภายหลงันั้น เป็นส่ิงท่ียากจะควบคุม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เม่ือส่ิงท่ีรับรู้นั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น การเรียนค าศพัท์ใหม่ ๆ ในภาษาอ่ืน ๆ เป็นต้น ดงันั้น 
เทคนิคการเรียนเพื่อท่ีจะช่วยในการจดัเก็บหรือจดจ าส่ิงต่าง ๆ นั้นจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น ผูส้ร้างบทเรียน
จึงตอ้งออกแบบบทเรียนโดยค านึงถึงหลกัเกณฑ์ส าคญัท่ีจะช่วยในการจดจ าได้ดี 2 ประการ คือ 
หลกัในการจดัระเบียบหรือโครงสร้างเน้ือหา และหลกัในการท าซ ้ าเม่ือเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธี แลว้ 
วิธีการจดัโครงสร้างเน้ือหาให้ระเบียบ และแสดงให้ผูเ้รียนดูนั้นเป็นส่ิงท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าวิธีท่ีใหผู้เ้รียนท าซ ้า ๆ เพราะการจดัโครงสร้างเน้ือหาใหเ้ป็นระเบียบจะช่วยในการดึงขอ้มูล
ความรู้นั้นกลบัมาใชใ้นภายหลงัหรือท่ีเรียกว่าการระลึกได ้

3. ความเข้าใจการท่ีมนุษยจ์ะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้นั้ น มนุษยจ์ะต้องผ่าน
ขั้นตอนในการน าส่ิงท่ีมนุษยรั์บรู้นั้นมาตีความและบูรณาการใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ และความเร็ว
ในโลกปัจจุบันของมนุษย์เอง โดยการเรียน รู้ ท่ีถูกต้องนั้ นใช่แต่ เพี ยงการจ าและการเรียก  
ส่ิงท่ีเราจ  านั้นกลบัคืนมา หากแต่รวมไปถึงความสามารถท่ีจะอธิบาย เปรียบเทียบ แยกแยะ และ
ประยกุต์ใชค้วามรู้นั้น ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ หลกัการท่ีมีอิทธิพลมากต่อการออกแบบ
มลัติมีเดีย คือ หลกัการเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงแนวคิดและการประยกุตใ์ชก้ฎต่าง ๆ ซ่ึงหลกัการทั้งสองน้ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบัแนวคิดในการออกแบบมลัติมีเดีย เก่ียวกับการประเมินความรู้ก่อนการใช้
บทเรียน การใหค้  านิยามต่าง ๆ การแทรกตวัอยา่ง การประยุกตก์ฎ และการใหผู้เ้รียนอธิบาย โดยใช้
ขอ้ความของตนโดยมีวตัถุประสงค์ของการเรียนเป็นตวัก  าหนดรูปแบบการน าเสนอ และกิจกรรม
ต่าง ๆในบทเรียน 

4. ความกระตือรือร้นในการเรียน การเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นใช่เพียงสงัเกต หากแต่รวมไปถึง
การปฏิบติัดว้ย การมีปฏิสมัพนัธไ์ม่เพียงแต่คงความสนใจเท่านั้น หากยงัช่วยท าใหเ้กิดความรู้และ 
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ทักษะใหม่ ๆ  ในผูเ้รียน การท่ีจะออกแบบบทเรียนท่ีท าให้เกิดความกระตือรือร้น ในการเรียนไดน้ั้ น
จะต้องออกแบบให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กับการสอนอย่างสม ่าเสมอและปฏิสัมพนัธ์นั้นจะต้อง
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาและเอ้ืออ  านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

5. แรงจูงใจ ท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงส าคัญต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนมัลติมีเดียเป็นส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการสร้างแรงจูงใจ เน่ืองจากลกัษณะพิเศษของมลัติมีเดียนั่นเอง นอกจากน้ีมี
ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีน่าสนใจหลายทฤษฎีท่ีได้อธิบายถึง เทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบ
มลัติมีเดียท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนทฤษฎีแรงจูงใจท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบมลัติมีเดียไดแ้ก่ 

5.1 ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าแรงจูงใจท่ีใช้ใน
บทเรียน ควรท่ีจะเป็นแรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบับทเรียนมากกว่าแรงจูงใจภายนอก  ซ่ึง
เป็นแรงจูงใจท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกับบทเรียน แต่เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนต้องการ เช่น การได้เล่นสนุกหรือได้
ค่าตอบแทน แรงจูงใจภายนอกท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนน้อย เน่ืองจากเป้าหมายของ
การเรียนอยู่ท่ีรางวลัท่ีจะได้รับมากกว่าการเรียนรู้ ในทางตรงกันข้ามแรงจูงใจท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
บทเรียนเป็นแรงจูงใจท่ีดีต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเทคนิคในการออกแบบบทเรียนให้เกิดแรงจูงใจภายใน 
เช่น การใชเ้ทคนิคพิเศษในการน าเสนอภาพ มีกิจกรรมท่ีทา้ทายผูเ้รียนท าใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นใหก้  าลงัใจผูเ้รียนแมว้่าผูเ้รียนท าผดิ เป็นตน้  
                   5.2 ทฤษฎีแบบจ าลองอาร์ค ไดแ้ก่ การเร้าความสนใจความรู้สึกเก่ียวพนักบัเน้ือหา ความ
มัน่ใจ และความพึงพอใจของผูเ้รียน (สุวฒัน์  วฒันวงศ.์ 2533 : 140) กล่าวโดยยอ่ดงัน้ี คือ 
             5.2.1 การเร้าความสนใจ จะตอ้งไม่จ  ากดัเฉพาะในช่วงแรกของบทเรียนเท่านั้น หาก
เป็นหนา้ท่ีของผูอ้อกแบบท่ีจะตอ้งพยายามท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจตลอดทั้งบทเรียน วิธีหน่ึงท่ีเรียก
ความสนใจจากผูเ้รียนไดดี้ก็คือการท าให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นนั่นเอง ซ่ึงสามารถท าได้
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
  5.2.2 ความรู้สึกเก่ียวพนักบัเน้ือหา หมายถึง การท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีตนก าลงั
เรียนอยู่นั้น มีความหมายหรือมีประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนเอง เช่น การใช้ตวัอย่างท่ีมีบริบทตรงกับ
ความสนใจหรือตรงกบัสาขาของผูเ้รียน/เป็นตน้ 

5.2.3 ความมัน่ใจ หมายถึง การท าให้ผูเ้รียนทราบถึงส่ิงท่ีตนเองควรคาดหวงัใน
การเรียนอยูน่ั้น มีความหมายหรือมีประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนเอง เช่น การใชต้วัอยา่งท่ีมีบริบทตรงกบั
ความสนใจหรือตรงกบัสาขาของผูเ้รียน เป็นตน้ 

5.2.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียน การท าให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนมาก
ข้ึนนั้น ท าได้โดยการจดัหากิจกรรม ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีตนเรียนมาใน
สถานการณ์จริงและจดัหาผลป้อนกลบัในทางบวก หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงความกา้วหน้า และให้
ค  าปลอบใจเมื่อผูเ้รียนท าผดิพลาด/ทั้งน้ีจะตอ้งอยูบ่นฐานของความยติุธรรม 
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6. การควบคุมบทเรียน ตวัแปรส าคญัในการออกแบบส่ือการสอนมลัติมีเดีย  ประการหน่ึง
นั้นไดแ้ก่ การออกแบบการควบคุมบทเรียนซ่ึงไดแ้ก่ การควบคุมล าดบัการเรียน เน้ือหา ประเภท
ของบทเรียน เป็นตน้ การท่ีให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการเลือกส่ิงท่ีจะเรียนหรือล าดบัการเรียนเน้ือหาใด
ก่อน-หลงันั้นไม่จ  าเป็นว่าจะเกิดผลดีเสมอไป จากการศึกษาพบว่าจะเกิดผลดีภายใต้เง่ือนไขบาง
ประการ เช่น เม่ือผูเ้รียนเป็นผูใ้หญ่เม่ือผูเ้รียนมีผลการเรียนดี เม่ือเน้ือหานั้นเก่ียวกบัการใชท้กัษะสูง 
หรือเป็นเน้ือหาท่ีผูเ้รียนคุน้เคย หรือเม่ือบทเรียนนั้นมีค  าแนะน าในการตดัสินใจต่าง ๆ เป็นตน้   

7. การถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยปกติแลว้การเรียนรู้จากมลัติมีเดียนั้น เป็นการเรียนรู้ใน
ขั้นแรก  ก่อนจะมีการน าไปประยุกต์ใชจ้ริง การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในบทเรียน  และขดัเกลา
แลว้ ไปประยุกต์ใชใ้นโลกจริง ก็คือ การถ่ายโอนการเรียนรู้นั่นเองส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถ
ของมนุษยใ์นการถ่ายโอนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความเหมือนจริงของบทเรียน ในการฝึกอบรมใด ๆ การถ่าย
โอนการเรียนรู้ถือเป็นผลการเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนาท่ีสุด 

8. ความแตกต่างรายบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคนมีความเร็วชา้ในการเรียนรู้แตกต่างกนัไป 
ผูเ้รียนบางคนจะเรียนไดดี้จากบางประเภทของมลัติมีเดีย การออกแบบให้บทเรียนมีความยดืหยุ่น 
เพ่ือท่ีจะตอบสนองความสามารถทางการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนได้เป็นส่ิงส าคัญ ซ่ึงความ
แตกต่างของมนุษยน์ั้น แตกต่างกนัไปทั้งในดา้นของบุคลิกภาพ สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ และล าดบั
ของการเรียนรู้  ดงันั้นการออกแบบบทเรียนผูอ้อกแบบจึงควรค านึงถึงความแตกต่าง และออกแบบ
บทเรียนใหส้นองความแตกต่างน้ีให้มากท่ีสุด ส่ิงท่ีจะช่วยไดใ้นการออกแบบบทเรียน เช่น การจดั
ให้มีการประเมินผลก่อนเรียน จะช่วยให้ทราบถึงความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคน และการให้
ค  าแนะน าแก่ผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอตลอดบทเรียน เป็นตน้  

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าจิตวิทยาการเรียนรู้ประกอบด้วยหลกัการ 
หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มาใชใ้นการเรียนการสอน การจดัระบบระเบียบของเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบั
การจัดประสบการณ์ของผูเ้รียน การเรียนรู้เกิดได้เมื่อมีความพร้อม การออกแบบมลัติมีเดีย ท่ีมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีดีของมนุษย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทางจิตวิทยา ซ่ึงในท่ีน้ีจะ
มุ่งเนน้ทางหลกัจิตวิทยาพุทธพิสยั แนวคิดทางดา้นจิตวิทยาพุทธพิสยั เก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษย์
ท่ี เก่ียวกับการออกแบบมัลติมี เดีย ได้แก่ ความสนใจและการรับ รู้อย่างถูกต้อง  การจดจ า  
ความเขา้ใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน และการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

 

3. การเรียนรู้ผู้ใหญ่  
    ตามแนวคิดของ โนลล์ (Malcolm S. Knowles.) ได้สรุปพ้ืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้

ของผูใ้หญ่ (สุวฒัน์ วฒันวงศ.์ 2533 : 160) กล่าวว่า ผูใ้หญ่จะถกูชกัจูงให้เกิดการเรียนรู้ได้ ในกรณี
เกิดความต้องการและความสนใจ ในส่วนของตนเองท่ีเคยผ่านประสบการณ์นั้นมา  จึงมีความพึงพอใจ 
ท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงนั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของผูใ้หญ่เอง/(Life Situations)/การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ตาม
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แนวคิดของ โนลล ์(Malcolm S. Knowles. 1975) มีองค์ประกอบพ้ืนฐานสรุปได ้ดงัน้ี 1) ผูใ้หญ่จะ
เรียนรู้ได้ดีหากว่าเร่ืองนั้นตรงกบัความตอ้งการและความสนใจ 2) สถานการณ์ในชีวิตท่ีเกิดข้ึน
ถือเอาตนเองเป็นศูนยก์ลาง 3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ท่ีขอ้งเก่ียวกบัการเรียนรู้นั้นจะมีคุณค่า
มากท่ีสุด  4) ผูใ้หญ่ต้องการเป็นผูน้  าตนเอง (Self Directing) ความต้องการท่ีอยู่ในส่วนลึกของ
ผูใ้หญ่ คือ การมีความรู้สึกว่าตวัเองน าตวัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใครเป็นผูช้ี้น า 5) ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล (Individual Difference) ผูใ้หญ่มีอายมุากข้ึนจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมากข้ึน ดงันั้น 
จ าต้องค านึงถึงความแตกต่างของการเรียน การจัดเตรียมรูปแบบของการเรียนการสอน เวลา 
สถานท่ี และความสามารถในการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นของผูใ้หญ่ย่อมเป็นไปตามความสามารถของ
ผูใ้หญ่แต่ละคน (Pace of Leaning)  

 ทฤษฎีการเรียนรู้สามารถน ามาใชก้ับการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ มี 3 กลุ่มใหญ่ เช่น กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ไดแ้ก่ พาฟลอฟ (Pavlov) วตัสัน (Watson) ธอร์นไดค์ (Thorndike) และ สกินเนอร์ 
(Skinner) กลุ่มสติปัญญานิยม ได้แก่ ไคช์เลอร์ (Kaiser) เลวิส (Lewis) บูรเนอร์ (Bruner) และ 
เพียเจท ์(Piaget) และกลุ่มมนุษยนิ์ยม ไดแ้ก่ มาสโลว ์(Maslow) และโรเจอร์ (Rogers)  

 กฎแห่งการเรียนรู้ของ Thorndike (สุชา จนัทร์เอม. 2522 : 5) ไดแ้ก่  กฎแห่งผล ซ่ึง
ไดก้ล่าวถึง การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า และการตอบสนอง  ซ่ึงจะน าความพอใจมาให้ กฎน้ีได้
เพ่งเลง็ถึงความพึงพอใจของผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียน ดงัเช่น ความพึงพอใจของผูเ้รียน ในผลผลิตท่ี
ตนไดส้ร้างข้ึน  ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้กิดความสนใจ และตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ต่อไป  และส่ิงท่ีจะให้ผลการ
เรียนไดรั้บความพึงพอใจ ก็คือ การเสริมแรง ทั้งทางบวกและการเสริมแรงทางลบ กฎแห่งการฝึกหดั 
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองจะดีข้ึน เม่ือมีการฝึกหัดหรือกระท าซ ้ าบ่อย ๆ จาก
ผูเ้รียน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเรียนรู้ทกัษะจ าเป็นตอ้งมีการฝึกหดัมาก  ยิง่มีการฝึกหดัมาก ทกัษะ 
ท่ีไดรั้บก็ยิ่งจะดีมากข้ึน  แต่อย่างไรก็ตามการฝึกหัดจะต้องกระท าภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะสม เช่น 
ไม่ปล่อยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหดัตามล าพงั ตอ้งมีการควบคุมและเสริมแรงอยา่งใกลชิ้ด ผูเ้รียนตอ้งทราบ
ผลการฝึกเป็นระยะ และตอ้งฝึกหัดภายใตเ้หตุผล กฎแห่งความพร้อม ถา้บุคคลจะเรียนรู้ส่ิงใดได้
จะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเรียน พร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมบางอยา่งท่ีจ  าเป็นส าหรับขบวนการเรียนรู้
นั้น กฎแห่งความพร้อมน้ี จึงสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขพ้ืนฐานของการส่ือความหมายขอ้หน่ึง ท่ีว่าผูรั้บ
ตอ้งตั้งใจ และสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ ขอ้ท่ี 1 ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ว่าเราจะเรียนรู้ไดดี้เมื่อ เรา 
มีความพร้อมท่ีจะเรียน ดงันั้น ผูส้อนจึงตอ้งสร้างความพร้อมใหเ้กิดข้ึนในการสอนเสมอ 
 เพียเจต์ ไดใ้ห้แนวคิดว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการตนเอง (นิรมล ศตวุฒิ. 
2526 : 138) เพื่อการพฒันาการของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความพร้อม และเวลาของพฒันาการ
ท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียนแตล่ะคน การให้ความคิดใหม ่การฝึกทกัษะใหม่ หรือการตดัสินใจวา่
ควรใชเ้ทคนิคการเรียนการสอนอยา่งไร ตอ้งค านึงถึงการท่ีไม่สามารถบงัคบัใหผู้เ้รียนรู้ไดท้ั้งหมด 
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แต่สามารถสร้าง หรือเตรียมส่ิงแวดลอ้ม และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ไดดี้ข้ึน 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า หลกัการแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไดว้่า 
การเรียนรู้ผูใ้หญ่มีพ้ืนฐานทฤษฎี ประกอบดว้ย การเรียนในเร่ืองท่ีมีความตอ้งการและสนใจ ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและประสบการณ์ท่ีผา่นมา และผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั พฤติกรรมท่ีแสดงออก
จากความคิดและทกัษะข้ึนอยู่กบัส่ิงเร้า ไดแ้ก่ เน้ือหาวิชาส่งผ่านผูเ้รียนโดยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.2 เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัประชาคมอาเซียน 
                     4.2.1 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและคุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์ 
 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (2555 : ออนไลน์)ไดอ้ธิบายโดยสรุปเก่ียวกบั
อาเซียน คือ อาเซียนมีช่ือเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีสมาชิก 10 ประเทศ 
ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อาเซียน จดัตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ  ให้สามารถท างานร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้อาเซียนมี
ความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม  
การคมนาคม รวมทั้งการช่วยเหลือใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีเพ่ือสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองให้กบัอาเซียน ปัจจุบันน้ี อาเซียนมีประชากร จ  านวน 500 กว่าลา้นคน มีพ้ืนท่ี
กวา้งใหญ่ถึง 4.5 ลา้นตารางกิโลเมตร ผูค้นจ านวนมากมายเหล่าน้ีเม่ือมารวมตวักนัเป็นครอบครัว
ใหญ่ ยอ่มท าใหอ้าเซียนมีแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติ และมีวตัถุดิบท่ีมีมูลค่ามหาศาล เป็น
ท่ีต้องการของประเทศต่าง ๆ ท าให้อาเซียนมีความได้เปรียบและสามารถค้าขายสินค้าแข่งกับ
ประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรป และอเมริกา  ท าให้ประชาชนมีรายได ้และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี
มากข้ึน อาเซียนเกิดข้ึนจากความพยายามของ 5 ประเทศ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจกัรไทย ท่ีตอ้งการใหอ้าเซียนเป็นดินแดน
แห่งสันติภาพ มีความร่วมมือกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ว ัฒนธรรม  วิชาการ 
วิทยาศาสตร์ การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยไดม้ีการลงนามในขอ้ตกลงร่วมกนั เรียกว่า ปฏิญญา 
กรุงเทพฯ ท่ีวงัสราญรมย ์เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 ผูแ้ทนจาก 5 ประเทศ ท่ีไดร่้วมกนัสร้างอาเซียน 
ไดแ้ก่ นายอาดมั มาลิก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายตุน อบัดุลราชกับิน ฮุสเซน จากประเทศ
มาเลเซีย  นายนาซิโซ รามอส จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายเอส ราชารัตนัม จากสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ พนัเอก(พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ จากราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง



62 
 

ต่างประเทศ ในรัฐบาล จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ จนถึง จอมพลถนอม กิตติขจร (ระหว่างวนัท่ี 10 
กุมภาพนัธ ์2502 – 17 พฤศจิกายน 2514) 
 อาเซียน ไดจ้ดัตั้งส านักงาน เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2519 หลงัจากท่ีไดม้ีการลงนาม 
ในขอ้ตกลงการจดัตั้งส านกังานเลขาธิการอาเซียน ท่ีกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อ
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2524 รัฐบาลอินโดนีเซียไดม้อบอาคารทางตอนใตข้องกรุงจาการ์ตา เพื่อใชเ้ป็น
ส านักงานใหญ่ ของส านักเลขาธิการอาเซียน อาคารดังกล่าวไดใ้ช้เป็นส านักงานใหญ่ถาวรของ
อาเซียนจนถึงทุกวันน้ี  ส านักเลขาธิการอาเซียน ท าหน้าท่ีประสานงานและด าเนิน งาน ตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน และเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลของประเทศสมาชิก ผูดู้แลการท างานของ
อาเซียน และเป็นหัวหน้าใหญ่ของส านักเลขาธิการอาเซียน ไดแ้ก่ เลขาธิการอาเซียน ซ่ึงจะอยู่ใน
ต าแหน่ง 5 ปี และเมื่อครบวาระจะไม่สามารถต่ออายุไดอี้ก โดยประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนมี
โอกาสท่ีจะเสนอช่ือผูแ้ทนประเทศของตน ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขาธิการอาเซียน ส านัก
เลขาธิการอาเซียน จะมีหน่วยงานเฉพาะดา้นท่ีด าเนินความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ทั้งทางการเมือง 
ความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดตั้งหน่วยงาน ซ่ึง
รับผดิชอบดูแลงานอาเซียนของประเทศนั้น ๆ  เรียกว่า ส านกังานอาเซียนแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีตั้งอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศสมาชิก  ส าหรับหน่วยงานท่ีดูแลงานอาเซียนของ
ประเทศไทย ได้แก่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ท าหน้าท่ีประสานการด าเนินงาน
อาเซียนในประเทศไทย กบัประเทศสมาชิกอาเซียน  และส านักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของอาเซียน เช่น การเมือง และความมัน่คง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม อาเซียนมีค  าขวญัคือ “One Vision, One Identity, one Community” 
หมายถึง “หน่ึงวิสยัทศัน์ หน่ึงอตัลกัษณ์ หน่ึงประชาคม” อาเซียน มีเพลงประจ าอาเซียนท่ีบ่งบอกถึง
ความเป็นอาเซียนช่ือว่ า เพลง/The/ASEAN/Way/เป็นเพลงท่ีแต่งโดยคนไทย/คือ/นายกิตติ คุณ  
สุดประเสริฐ (ท านองและเรียบเรียง) นายส าเภา ไตรอุดม (ท านอง) และนางพะยอม วลยัพชัรา (เน้ือร้อง) 
 เมื่ออาเซียนอายุครบ 30 ปี ผูน้  าของอาเซียนได้รับรองเอกสาร  เพื่อก  าหนดการ
ด าเนินงานของอาเซียนในอนาคต/เรียกว่า/“วิสัยทศัน์อาเซียน/2020/(ASEAN/Vision/2020)”/เพื่อ 
ท าใหอ้าเซียนเป็นดินแดนแห่งสนัติภาพมีความเจริญรุ่งเรือง และความมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีประชาชนทุกคนรักใคร่ดูแลกนั  เอ้ืออาทร และร่วมแบ่งปันกันไม่มีการ
แบ่งแยกกีดกนั มีความสามคัคีกนั นอกจากน้ี ผูน้  าอาเซียนไดต้กลงกนัท่ีจะจดัตั้งประชาคมอาเซียน  
(ASEAN/Community) ภายในปี 2563 ท่ีประกอบดว้ย 3 เสาหลกัไดแ้ก่ 1) ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน/(ASEAN/Political/Security/Community - APSC)/2)/ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN/Economic/Community - AEC) และ 3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) 
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 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (2555. ออนไลน์) ไดอ้ธิบายโดยสรุปเก่ียวกบั 
3 เสาหลกั ดงัน้ี 
 1.ป ระช าคมก าร เมื อ งและคว ามมั่น ค งอาเซี ยน /(ASEAN/Political/Security 
Community - APSC) จะช่วยเสริมสร้างความมัน่คงทางการเมือง  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการ
พฒันาด้านต่าง ๆ รวมถึงการพฒันาทางเศรษฐกิจ มีวตัถุประสงค์หลกั คือ 1) สร้างแนวปฏิบัติ
ร่วมกนัของอาเซียนในดา้นต่าง ๆ ดว้ยการไม่ใชก้  าลงัแกไ้ขปัญหา และการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์  
2) เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียน ในการเผชิญกับภัยคุกคามท่ีมีผลต่อความมัน่คงของ
มนุษย ์เช่น การก่อการร้าย การลกัลอบคา้ยาเสพติด และอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นตน้ และ 3) สร้าง
ความสมัพนัธท่ี์แน่นเฟ้นกบัประเทศต่าง ๆ ในโลกโดยใหอ้าเซียนมีบทบาทน าในภูมิภาค 
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/(ASEN Economic Community - AEC) อาเซียนให้
ความส าคญัในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  โดยมุ่งใหเ้กิดการ
รวมตวักนัทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขายระหว่างกนัเพื่อใหภู้มิภาค
มีความเจริญมัง่คั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน 
ในประเทศอาเซียน อาเซียนมีประชากรรวมกนักว่า 550  ลา้นคน ซ่ึงจะรวมเป็นฐานตลาดเดียวกนั 
และจะมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ภายในปี 
2558 ปัจจุบนัอาเซียนไดย้อมรับคุณวุฒิร่วมกนัใน 7 สาขาอาชีพเพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
โดยเสรี ไดแ้ก่  วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักส ารวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์และนักบญัชี ซ่ึงประเทศ
อาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมของผู ้เรียนให้มี พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ และภาษาเพื่อนบา้น ส าหรับใชใ้นการติดต่อส่ือสารและการท างานในประเทศสมาชิก
อาเซียนได้อย่างคล่องตัว ประโยชน์ ท่ีไทยจะได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่  
1) อาเซียนจะกลายเป็นตลาดท่ีส าคัญของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ และช้ินส่วน 
คอมพิวเตอร์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  2) ประโยชน์จากการใชว้ตัถุดิบร่วมกนัในอาเซียน และ 
3) การพฒันาเป็นศนูยก์ลางการผลิตของอาเซียนในสาขาท่ีประเทศไทยมีความถนดั 
 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - 
ASCC)  อาเซียน ตั้งเป้าหมายการเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ในสังคมท่ีเอ้ืออาทรและ
แบ่งปัน มีสภาพความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดความรู้สึกในความเป็นหน่ึง
เดียวกนัของอาเซียน โดยมีความร่วมมือเฉพาะดา้น (Functional Cooperation) ภายใตป้ระชาคม สงัคม และ
วฒันธรรมอาเซียนท่ีครอบคลุมในหลายดา้น เช่น การศึกษา การพฒันาเยาวชน ส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม
และการสาธารณสุข เป็นตน้  การจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ท าใหเ้กิดความร่วมมือกนั
ในด้านต่าง ๆ เช่น 1) การพฒันาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 2) การพฒันาการศึกษา 
ทุกระดบัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี3) การส่งเสริมความร่วมมือ 
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ในดา้นสาธารณสุข เช่น การป้องกนัและการควบคุมโรคติดต่อ 4) การจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และ
การส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยนื และ 5) การส่งเสริมความรู้สึกร่วมในการเป็นอาเซียน 
และอยู่ในครอบครัวอาเซียนร่วมกนั เช่น การจดักิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน การจดักิจกรรมท่ีจะช่วยให้
พลเมืองอาเซียนเรียนรู้ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ของกนัและกนั 
     4.2.2 คุณลกัษณะพลเมอืงอาเซียนที่พงึประสงค์ 
        ค าว่า “คุณลักษณะ” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน.2542 :/121) หมายถึงเคร่ืองหมายหรือส่ิงช้ีให้เห็นความดี หรือ
ลกัษณะประจ าตวัทั้งน้ีในทศันะของนกัวิชาการ เช่น พรรณพร วรรณลกัษณ์ (2548 : 22) ไดก้ล่าวถึง 
“คุณลกัษณะ” ว่าหมายถึง ส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงความดี หรือพฤติกรรมท่ีปรากฏให้เห็นหรือลกัษณะ
ประจ าตวัของบุคคลซ่ึงเป็นการแสดงออกท่ีสามารถสงัเกตและเห็นได ้
       ขณะท่ีค าว่า “พึงประสงค์” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน. 2542 : 135) หมายถึง  ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 
        ความหมายท่ีได้จากพจนานุกรมข้างต้น สรุปได้ว่าคุณลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ี 
พึงประสงค์ หมายถึง ลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนในฐานะพลเมืองอาเซียน ซ่ึงผลจากการ
สังเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานของสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ บูรณาการกับผลการ
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ และการสนทนากลุ่ม มีดงัต่อไปน้ี 
        1. กลุ่มความรู้ (Knowledge) ไดแ้ก่ 
     1.1 ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัอาเซียนและเพื่อนบา้น 
     1.2 การมีความรู้ทางวิชาการท่ีไดม้าตรฐานสากล 
        2. กลุ่มทกัษะ (Skills) ไดแ้ก่ 
      2.1 ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
      2.2 ทกัษะการท างานเป็นทีม 
      2.3 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
  2.3.1 ทกัษะชีวิต 
     2.3.1.1 ความตระหนกัรู้ในตวัเอง 
   2.3.1.2 ทกัษะการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
   2.3.1.3 ทกัษะการวางแผนและการจดัการ 
   2.3.1.4 ทกัษะความรับผดิชอบต่อสงัคม 
   2.3.2 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
    2.3.2.1 ทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
    2.3.2.2 ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
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    2.3.2.3 ทกัษะการส่ือสารและสร้างความสมัพนัธ ์
    2.3.2.4 ทกัษะความร่วมมือ 

   2.3.3 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   3. กลุ่มเจตคติ (Attitude) 
    3.1 การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดี 
    3.2 การมีคุณธรรมและจริยธรรม 
    3.3 การเป็นประชาธิปไตย 
    3.4 ความภูมิใจในความเป็นไทย 
    3.5 การอยูอ่ยา่งพอเพียง 

             จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าคนไทยตอ้งเตรียมความพร้อมในการพฒันาทกัษะต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาราชการของอาเซียน และเป็นภาษาสากลของโลก 
นอกจากน้ีภาษาอาเซียนยงัมีความจ าเป็น และส าคญัส าหรับคนไทยท่ีตอ้งเรียนเพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อส่ือสาร ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตในดา้นอ่ืน  ๆ ต่อไป 
 

4.3  เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการค้าชายแดน    
        4.3.1 ความเป็นมา / การก่อเกดิ 
                        ความเป็นมา/การก่อเกิด การคา้ชายแดนเกิดข้ึนมาพร้อม ๆ การเกิดชุมชนของมนุษย์
บนโลกใบน้ี ไม่สามารถจะสืบคน้หาหลกัฐานมาช้ีชดัไดว้่าเกิดข้ึนมาแต่เม่ือใด แต่สามารถอธิบายไดว้่า 
นับแต่เมื่อมนุษยม์าอยู่รวมกนัเป็นชุมชนและสามารถสร้างผลผลิตไดห้ลากหลาย  แลว้น าผลผลิตนั้น  ๆ
มาแลกเปล่ียนกนัเพ่ือสนองความตอ้งการของตนในการด ารงชีวิตเป็นเบ้ืองตน้ ซ่ึงขณะนั้นยงัไม่มี
การใชเ้งินตรามาก าหนดราคาสินคา้ เพ่ือค านวณราคาผลผลิตเพ่ือซ้ือขายกนัเหมือนเช่นทุกวนัน้ี    
                    กาลต่อมามนุษยเ์กิดการเรียนรู้จนเกิดการพฒันาดา้นต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางจนสามารถ
เพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึนความตอ้งการในผลผลิตก็เพ่ิมมากข้ึนด้วย นอกจากนั้นอตัราการเพ่ิมของ
ประชากรโลกก็มีมากข้ึน เม่ือประชากรของชุมชนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนยอ่มมีปัญหาของการอยูร่่วมกนั  
ดังนั้ นจึงเกิดผูน้  าชุมชนท่ีได้รับการยอมรับจากประชากรของชุมชนนั้ น ๆ ให้มีอ  านาจในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของชุมชนให้ประชากรไดอ้ยูอ่ยา่งมีความสุขร่วมกนั และเร่ิมขยายบทบาทสู่
กิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย การปกครองชุมชนก็เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน รวมถึงการก าหนดค่า
เงินตราของทอ้งถ่ินตน เพ่ือการซ้ือขายแลกเล่ียนสินคา้แทนการน าผลผลิตต่อผลผลิตมาแลกกัน
แบบเดิม และน าไปสู่การก าหนดพ้ืนท่ีดว้ยการก าหนดเส้นเขตแดน ซ่ึงกลายมาเป็นประเทศตราบ
เท่าทุกวนัน้ี 
      การก าหนดเส้นเขตแดนเพื่อแสดงอาณาบริเวณของเขตปกครองดงักล่าวไดแ้บ่งแยก
ชุมชนท่ีเคยอยู่ร่วมกนัออกไปเป็นชุมชนของประเทศท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณี



66 
 

ปฏิบติั ตลอดจนระเบียบ กฎหมายท่ีแตกต่างกนั แต่การไปมาหาสู่กนัแลว้น าผลผลิตท่ีตนผลิตไดม้า
แลกเปล่ียนกนั เพื่อการด ารงชีพ ก็ยงัคงด าเนินต่อไปไม่มีการหยดุหยอ่นแมว้า่ชุมชนท่ีอาศยัอยูไ่ดถ้กู
แบ่งออกไปเป็นคนละประเทศแลว้ก็ตาม และดว้ยเหตุน้ีเองท่ีเป็นท่ีมาของ “การคา้ชายแดน”  
          นอกจากการคา้ชายแดนดงักล่าวประกอบกบัเส้นทางคมนาคมขนส่งไดม้ีการพฒันา 
จนสามารถเช่ือมโยงขา้มประเทศไดห้ลายประเทศ จึงมีการคา้อีกประเภทหน่ึงท่ีอาศยัการขนส่งขา้ม
เขตแดนทางบก เพื่อขนผา่นประเทศท่ีมีชายแดนติดกนัสู่ประเทศท่ีสาม เช่นการคา้ท่ีผูป้ระกอบการ
คา้ไทยไดข้ายสินคา้ให้ประเทศเวียดนาม ไดข้นส่งสินคา้ขา้มเขตแดนไทย – ลาว  ผา่นประเทศลาว  
สู่ประเทศเวียดนาม เป็นตน้ การคา้รูปแบบน้ีเรียกว่า “การคา้ขา้มแดน” (เหตุผลท่ีใชค้  าว่าการคา้ขา้ม
แดนเพราะดูสอดคลอ้งกับความเป็นจริงท่ีสินค้านั้น ๆ ถูกส่งข้ามแดนของประเทศท่ีมีเขตแดน
ติดกนัและเพื่อไม่ให้เกิดความสบัสน หากใชค้  าว่า “การคา้ผ่านแดน” จะพอ้งกบัค าว่า “สินคา้ผ่าน
แดน” ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดการเขา้ใจผดิข้ึนได ้ทั้ง ๆ ท่ีความหมายแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง)  

  4.3.2 ววิฒันาการและความหมาย 
                   ววิฒันาการ    
                          จากความเป็นมาและการก่อเกิดของการคา้ชายแดนดงักล่าวขา้งตน้ การคา้ชายแดนได้
ด  าเนินมาโดยตลอด และอย่างต่อเน่ือง เร่ิมตน้จากการคา้ดว้ยวิธีแลกเปล่ียนผลผลิตท่ีจ  าเป็นต่อการ
ด ารงชีพต่อกนั ซ่ึงมีปริมาณเพียงเลก็นอ้ย ต่อเม่ือมีผลผลิตมากข้ึนและเกินความตอ้งการในการด ารง
ชีพของตนเองก็เร่ิมพฒันาสู่การแลกเปล่ียนผลผลิต (สินคา้) เพื่อหวงัผลก าไรแต่ก็ยงัคงจ ากดัอยูใ่น
เฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณตามแนวชายแดนท่ีเคยเป็นชุมชนดั้งเดิม ดว้ยการขนส่งขา้มแดนผา่นเสน้ทางท่ี
เคยใช้อยู่แต่เดิม เม่ือคร้ังยงัไม่ได้แบ่งเขตแดนหรืออาณาเขตท่ีเรียกกันว่า “ช่องทางการค้าตาม
ธรรมชาติ” หรือ ท่ีเรียกกนัว่า “จุดผอ่นปรนทางการคา้” ในปัจจุบนั จนกระทัง่เสน้ทางการคมนาคม
ขนส่งสะดวกมากข้ึน จึงขยายพ้ืนท่ีกวา้งออกไป แต่ก็ยงัครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีตามบริเวณแนว
ชายแดนของประเทศคู่คา้ท่ีมีเขตแดนติดกนัเท่านั้น การคา้เช่นน้ีก็เรียกว่า “การคา้ชายแดน”   
                 การค้าชายแดนในดินแดนท่ีมีเส้นเขตแดนติดต่อกัน และมีประชาชนท่ีมีความ
เหมือนกันใน เช้ือชาติ  เผ่าพัน ธุ์  ภาษา เป็นผลส่งให้ เกิดความสัมพันธ์กัน  ไม่ ว่าจะ เป็น
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ ส่งผลให้มีมูลค่าการคา้สูง และจะสูงข้ึนเร่ือย  ๆ ต่อไปใน
อนาคต ซ่ึงจะสามารถพฒันาใหก้ารคา้ชายแดนท่ีมีเขตแดนติดต่อกนั ใหเ้จริญกา้วหนา้และย ัง่ยนืต่อไป 
                    ความหมาย  
                            การคา้ผ่านแดน หมายถึง การคา้ท่ีอาศยัประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีอาณาเขตติดต่อกัน 
แลว้ผ่านไปยงัอีกประเทศหน่ึง การค้าในรูปแบบน้ีประเทศไทยได้ท าความตกลงกับประเทศ 
เพ่ือนบา้นเพียงประเทศเดียวเท่านั้น คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความตกลง 
ว่าด้วยการส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อส่งเสริมและกระชบัความสัมพนัธฉ์ันมิตร และฉันเพื่อนบา้นท่ี
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ใกลชิ้ดระหว่างประเทศทั้งสองพฒันาการขนส่งสินคา้ และผูโ้ดยสารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่กนั
และกนั โดยการขนส่งสินคา้ผ่านดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงไปยงัประเทศท่ีสาม หรือในทางกลบักนั
จากประเทศท่ีสามผ่านดินแดนของภาคีคู่สัญญา ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไปยงัดินแดนของภาคีคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหน่ึง  ทั้งน้ีไม่รวมถึงการขนส่งสินคา้ และผูโ้ดยสารระหว่างจุดภายในดินแดนของภาคีคู่สญัญา 
คือ การคา้ชายแดนท่ีอาศยัการขนส่งข้ามเขตแดนทางบกผ่านดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านท่ีมี
ชายแดนติดกนั ไปสู่ประเทศท่ีสาม ซ่ึงได้กล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ความเป็นมาการค้ารูปแบบน้ีจึง
น่าจะเป็นการคา้ขา้มแดนไม่ใช่การคา้ผา่นแดนตามความตกลงดงักล่าว และท่ีจะกล่าวต่อไปในเร่ือง
การคา้ชายแดนจะเป็นการคา้ในรูปแบบของการคา้ขา้มแดนจะสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากกว่า 
 4.3.3 รูปแบบการค้าชายแดนและข้ามแดน   
                      1. น าติดตวัไปบริโภค (Consumer/Trade) เป็นการซ้ือ - ขาย กนัระหว่างประชาชนใน
บริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค ซ่ึงจะ
ด าเนินการซ้ือ - ขายกนัทุกวนั และไม่สามารถเก็บเป็นสถิติขอ้มลูปริมาณการคา้ได ้
                       2. การคา้แบบเงินสด (Cash) เป็นการซ้ือ - ขายกนัในบริเวณชายแดนท่ีใชเ้งินสด และ
มีการส าแดง และเสียภาษี ณ ด่านศุลกากรท่ีควบคุมพ้ืนท่ีนั้น ๆ ผูซ้ื้อจะเป็นผูส้ าแดงตามระเบียบ
ศุลกากร และมีการเก็บสถิติขอ้มลูทางการคา้ 
               3. การคา้แบบขายฝาก/(Sale/on/Consignment/License)  เป็นการคา้แบบการ 
ใหสิ้นเช่ือซ่ึงกนัและกนั การคา้รูปแบบน้ีตอ้งอาศยัความเช่ือใจกนั ซ่ึงพ่อคา้ชายแดนมีความสามารถ
ในการติดต่อกบัพ่อคา้ในประเทศเพื่อนบา้นดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการจะไปลงทุนท าการคา้กับประเทศ
เพื่อนบ้านจะต้องติดต่อกับพ่อค้าชายแดนเพราะเขาจะรู้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดีในการค้าและ
สามารถใหสิ้นเช่ือแก่กนัได ้
                       4. การคา้แบบต่างตอบแทน (Balance Trade) 
                          Import License คือ กรณีท่ีพ่อค้าในประเทศ ตอ้งการซ้ือสินคา้ และน าสินคา้ของ
ประเทศเพือ่นบา้นเขา้มาก็จะตอ้งส่งสินคา้ของในประเทศออกไปก่อน จากนั้นเม่ือมีการน าสินคา้เขา้
และสินค้าออกในมูลค่ าท่ี เท่ ากันแล้วก็ จะได้ /License/เมื่ อพ่ อค้าท่ี ท าการค้าได้ /License/แล้ว  
ก็จะน า/License/ท่ีได้ไปสั่งสินค้าน าเข้าได้ในมูลค่าท่ีเท่ากันกับท่ีส่งสินค้าออกท่ีทุกประเทศ 
ท าการค้าในรูปแบบน้ี เพ่ือความเสมอภาคทางการค้า และรักษาเงินตรา และเพื่อปกป้อง
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศของตน ประเทศเพ่ือนบา้นของไทยท่ีนิยมใชว้ิธีการคา้รูปแบบน้ี 
คือ สหภาพเมียนม่าร์ นิยมใชม้ากกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกมัพชูา  
                      Border/Trade/Agreement/เป็ น รู ป แบ บ ก าร ค้ า ท่ี ป ร ะ เท ศ เพื่ อ น บ้ าน เส น อ 
โดยกระทรวงพาณิชย ์เขา้ร่วมประชุม/JTC/(Joint/Trade/Committee)/และกระทรวงการต่างประเทศ 
เขา้ร่วมประชุม JCC ทั้งสองหน่วยงานของไทย จะประชุมร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นทุกปีเพื่อเจรจา
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เร่ืองการคา้ท่ีคา้ขายผ่านบริเวณชายแดนให้เป็นการคา้ท่ีถูกตอ้ง และมีรูปแบบท่ีตรงกนั แต่ยงัไม่
สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากสหภาพเมียนม่าร์ยงัไม่ยอมแกไ้ขกฎหมายเพ่ือรองรับการคา้รูปแบบน้ี                 
                  การคา้แบบหกับญัชี/(Account/Trade/หรือ/Counter/Trade)/การคา้รูปแบบน้ีเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีแลว้ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เน่ืองจากประเทศเพื่อนบ้าน
เรียกร้องเพ่ือใหก้ารคา้ชายแดนเป็นการคา้ท่ีถกูตอ้งจึงคิดรูปแบบการคา้โดยการเปิดบญัชีข้ึนมาบญัชี
หน่ึงโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ หากผูค้ ้าคนใดจะท าการค้าตอ้งมาลงทะเบียนเป็นผูค้ ้า และ
ด าเนินการสัง่ของเขา้มาแลว้ไปตดัหรือหกับญัชีภายหลงัแต่ไม่ประสบความส าเร็จปัจจุบนัไม่ไดใ้ชแ้ลว้ 
                  การค้าแบบสากล (Normal/Trade) เป็นการค้าแบบมาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการเปิด 
L/C เป็นรูปแบบการคา้ท่ีนิยมใชแ้พร่หลาย 

4.3.4 ประเพณ/ีวฒันธรรมทางการค้าของแต่ละท้องถิ่น (ประเทศ) 
           ผูป้ระกอบการคา้จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมการด ารงชีพ วฒันธรรมการคา้
ทั้งของเรา และประเทศเพื่อนบา้น  เพื่อปรับใหเ้ขา้สู่ระบบ และระเบียบการคา้ เช่น การคา้ชายแดน
ไทย-เมียนม่าร์  แม่สอด-เมียวดี ใชเ้งินบาทแลกกบัเงินจ๊าต มายาวนานหลายสิบปี นับแต่มีการค้า
ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ และถือว่าเป็นวฒันธรรมทางการคา้ทอ้งถ่ิน ระหว่าง 2 ประเทศ ท่ีพ่อคา้ไทย
และเมียนม่าร์ รวมทั้งประชาชน 2 ฝ่ังแม่น ้ าเมย กระท าร่วมกนัมายาวนาน และไวใ้จซ่ึงกนัและกนั
โดยไม่ตอ้งพึ่งเงินดอลล่าร์ เป็นตน้ 
        4.3.5  ความเปลีย่นแปลงทางการค้านโยบายของประเทศทีม่อีทิธพิลต่อการค้าด้านนั้น ๆ  
                        ตอ้งติดตามความเคล่ือนไหว นโยบายของประเทศเพื่อนบา้นในเร่ืองการท าการคา้ 
เช่น แนวโน้มการคา้ชายแดนไทย - เมียนม่าร์ ในปี 2550 ว่า การคา้ชายแดน แม่สอด - เมียวดี จะยงั
ไม่ขยายตวั เพราะภาครัฐมีกฎระเบียบและเง่ือนไขเพ่ิมมากข้ึน ส่ิงท่ีส าคญั คือ มาตรการท่ีเจา้หนา้ท่ี
ต  ารวจกองปราบปรามไดเ้ขา้มาตรวจคน้ และจบักุมร้านคา้แลกเปล่ียนเงินจ๊าตกับเงินบาท ท าให้
พ่อคา้ไทย และเมียนมา่ร์ ขาดความมัน่ใจ และขาดเสถียรภาพในการท าการคา้ชายแดนมีการยา้ยฐาน
การแลกเปล่ียนเงินจ๊าตไปยงัฝ่ังเมียนม่าร์ ท่ีจงัหวดัเมียวดี ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบการค้า
เพราะความไม่แน่นอนของนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลการค้าชายแดน (ศึกษา
เพ่ิมเติมท่ี www.thaiechamber.com)/อีกทั้งยงัต้องติดตามนโยบายการค้าของประเทศยกัษ์ใหญ่ 
อย่างประเทศจีน และอินเดีย  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการคา้ รวมตลอดถึงเส้นทางการคมนาคมท่ีมี
ความสะดวก รวดเ ร็ว  เ น่ืองจากมีการ เ ช่ือมโยงเส้นทางของประเทศไทยกับประเ ทศ
เพื่อนบ้าน ซ่ึ งสามารถเช่ือมโยงไปถึงประเทศท่ีสามไดโ้ดยง่าย เมื่อเส้นทางคมนาคมสะดวก และ
เอ้ือต่อระบบโลจีสติกส์ของภูมิภาค  ย่อมมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการค้าการลงทุน และมี
กระทบต่อการวางนโยบายของแต่ละประเทศดว้ย อยา่งเช่น  
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 1. การพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้เช่ือมโยงไทย พม่า ลาว จีน ไดแ้ก่  
                       - เสน้ทาง แม่สาย - เชียงตุง - เชียงรุ่ง - คุนหมิง  
                           - เสน้ทาง เชียงของ - หลวงน ้ าทา - เชียงรุ่ง - คุนหมิง   
                           - เสน้ทาง หว้ยโก๋น (จ.น่าน) - เมืองเงิน (แขวงไชยบุรี) - ปากแบ่ง (แขวงอุดมไชย)                                
                  2. การพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก เช่ือมโยงพม่า -ไทย  - ลาว - เวียดนาม 
ไดแ้ก่  
                            - ฝ่ังตะวนัออก : มุกดาหาร - สะหวนันะเขต - ดองฮา-เว ้- ดานงั  
                                -  ฝ่ังตะวนัตก: แม่สอด - เมียวดี - เมาะล าไย 
                     3.  การพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใต ้เช่ือมโยง ไทย - กมัพชูา - เวียดนาม ไดแ้ก่  
                            - เสน้ทาง ตราด - เกาะกง - สแรแอมปึล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางเลียบชายฝ่ัง
ทะเลไทย - กมัพชูา - เวยีดนาม  
                            -  เสน้ทาง ช่องสะง า - อนัลองเวง - เสียมราฐ ซ่ึงเช่ือมโยงภาคอีสานใตข้องไทย 
กบัเมืองเสียมราฐ 
 4.3.6 กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัตขิองการค้าชายแดน  
                        เร่ืองของกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ และขอ้ผกูพนัต่าง ๆ 
ท่ีประเทศไทยรับมาปฏิบติั  เพราะจะน าไปสู่การปฏิบติัโดยชอบ เป็นภาระหนา้ท่ีท่ีศุลกากรจะตอ้งรู้ 
อยา่งเช่นขอ้ผกูพนัต่าง ๆ หรือ/MOU/กบัประเทศเพื่อนบา้น ลว้นเป็นหนา้ท่ีใหแ้ก่ส านกังานศุลกากร
ภาคและด่านศุลกากรตามแนวชายแดน อยา่งเช่น กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้าน จากการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวของประเทศในเขต
ภูมิภาคท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง/(GMS)/คือ/การให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี – เจา้พระยา -
แม่โขง (ACMECS)   
                       ACMECS/คือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 5 ประเทศคือไทย ลาว พม่า 
กมัพชูา และเวียดนาม ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขาไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวกดา้นการคา้การ
ลงทุน ความร่วมมือด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเท่ียว และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงไดก้  าหนดโครงการตามแนวพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศุลกากรไว้
มากมาย เช่น 
                   1. โครงการ/One/Stop/Service :/OSS/ คือโครงการจดัตั้งศนูยบ์ริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้-ส่งออก มาปฏิบติังานในท่ีเดียวกนัแบบเบ็ดเสร็จ 
                  2./Contract/Farming/คือโครงการท่ีรัฐบาลไทยส่งเสริมให้เอกชนเขา้ไปท าการเกษตร 
ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยผลผลิตท่ีได้จะไดรั้บการยกเวน้อากรเพื่อเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศไทย 
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                   3. AISP/ คือ/การใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
                  4./Single/Inspection/เป็นความร่วมมือด้านการศุลกากรระหว่างประเทศโดยมี
สาระส าคญั คือ หากศุลกากรฝ่ายใดเปิดตรวจสินคา้ขาออกแลว้ ฝ่ายนั้นจะออกใบตรวจสินคา้และ
ส่งใหอี้กฝ่ายหน่ึง เพื่อยกเวน้การตรวจส าหรับสินคา้เท่ียวการน าเขา้นั้น 
                 นอกจากน้ี ยงัมีแผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย -ไทย 
(IMT - GT) และยทุธศาสตร์การพฒันาร่วมส าหรับพ้ืนท่ีชายแดนไทย - มาเลเซีย (JDS) 
               4.3.7   เทคนิค/แทรคตกิ ที่ช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนให้พฒันาและขยายตวัอย่างยัง่ยนื 
                         4.3.7.1 ปัจจยัภายในระบบการค้าชายแดน 
                                 1. ความเป็นชนเช้ือชาติเดียวกันของชุมชนตามแนวชายแดน ท่ีมีภาษาพูด 
ท่ีสามารถส่ือสารกนัเขา้ใจไดง่้าย มีวฒันธรรม ประเพณีท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีเอกลักษณ์ในเร่ือง “ความมีน ้ าใจ อัธยาศัยไมตรี” ท่ีไม่แตกต่างกัน อันเป็นแต้มต่อ 
ท่ีไดเ้ปรียบประเทศอ่ืนซ่ึงเป็นชนต่างเช้ือชาติ 
                        2. การคา้แบบให้เครดิตสินเช่ือ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของผูป้ระกอบการคา้
ไทยท่ีแตกต่างจากผูป้ระกอบการคา้ของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีท าการคา้แบบเงินสดเท่านั้น  
                3. มีความเช่ือถือและเช่ือใจกนัระหว่างผูค้า้ของทั้งสองฝ่าย เช่น การคา้พลอย
ในแถบชายแดน จงัหวดัจนัทบุรี หากมีผูท่ี้น าเอาอญัมณีปลอมมาจ าหน่ายจะโดนกลุ่มพ่อคา้ต่อตา้น
และไม่ท าการคา้ขายดว้ย และในท่ีสุดจะท าการคา้ไม่ไดอี้กต่อไป 

  4.3.7.2 ปัจจยัภายนอกระบบการค้าชายแดน  
          1. ความสะดวก โปร่งใส ประหยดั ท่ีเกิดจากพิธีการศุลกากร (แรงสนับสนุน
ศุลกากร) การคา้ชายแดนส่วนใหญ่ท าพิธีการส่งออกสินคา้อยา่งถกูตอ้ง แต่ดว้ยระบอบการปกครอง
ภายในของประเทศเพื่อนบา้น และระบบการคา้จะเป็นดว้ยเหตุผลใดก็แลว้แต่การน าเขา้ประเทศ
เพื่อนบา้นเป็นการน าเขา้ท่ีไม่ถกูตอ้ง เขา้ลกัษณะการลกัลอบเขา้ประเทศเพื่อนบ้าน มีค  าจ  ากดัความ
ว่าค าหน่ึงว่า  “การคา้ลอดรัฐ” ซ่ึงมีผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในเชิงลบ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นท่ี
ทราบกนัมายาวนานแลว้ ท าใหม้องว่าไม่โปร่งใส ซ่ึงศุลกากรพยายามแกไ้ขใหส่ิ้งเหล่านั้นเกิดความ
ชดัเจนให้เป็นท่ียอมรับโดยไม่ต้องไปอา้งว่าศุลกากรเรามีนอกมีใน/เช่น/เราน าระบบ/Paperless/    
มาใชเ้พื่อน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
                    2. ความเป็นมาตรฐานของการปฏิบติัพิธีการศุลกากร นอกจากการสร้างกฎ 
ระเบียบแลว้ เราจะตอ้งสร้างมาตรฐานการปฏิบติัทางการคา้ควบคู่กนัไปในแต่ละทอ้งท่ีจะสามารถ
ช่วยท าให้การค้าชายแดนพัฒนาได้ซ่ึงการค้าชายแดนบางท้องท่ีปัญหาและอุปสรรคเกิดจาก
หน่วยงานในท้องท่ีมกัจะอา้งเร่ืองนโยบายความมัน่คงจึงท าให้เกิดอุปสรรคทางการค้า ดังนั้ น 
ศุลกากรจะตอ้งชูประเด็นเร่ืองของการสนบัสนุนการคา้ชายแดนอยา่งถกูตอ้งใหเ้ขายอมรับ 
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 4.3.8  เส้นทางสายหลกัการค้าชายแดน 
           การคา้ชายแดน และการคา้ผา่นแดน ไทยไป สปป.ลาว ไปจีน และเวียดนาม  มีความสมัพนัธ์

อย่างมีนัยส าคัญกับเส้นทางขนส่งทางถนนท่ีเช่ือมต่อระหว่างส่ีประเทศ กฎเกณฑ์แนวนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยพบว่า ในทางปฏิบติัการคา้ระหว่างกนัจะมีการใช้เส้นทางสายหลกั   
รวมทั้งส้ิน 4 สาย  ประกอบดว้ย เสน้ทางถนนสาย R3A R8 R9 และ R12  ซ่ึงจะขา้มพรมแดนจากไทยไป 
ยงั/สปป.ลาว/โดยอาศัยสะพานข้ามพรมแดน/(สะพานมิตรภาพไทย - ลาว)/ซ่ึงในปัจจุบันมี 
ทั้งหมด/4/แห่ง/ไดแ้ก่/สะพานมิตรภาพแห่งท่ี/1/ระหว่างจังหวดัหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ 
สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 2 ระหว่างจงัหวดัมุกดาหาร - แขวงสะหวนันะเขต สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 
ระหว่างจงัหวดันครพนม - แขวงค าม่วน และสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 4 ระหว่างจงัหวดัเชียงราย-แขวงบ่อ
แกว้/ในขณะท่ีมีจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้าตลอดแนวทางชายแดน ซ่ึง ณ เดือน
กรกฎาคม 2558  จุดผ่านแดนของไทยบริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาว  ประกอบดว้ย  จุดผ่านแดนถาวร 
19 แห่ง และจุดผ่อนปรนทางการค้า 29 แห่ง  ทั้ งน้ีหากมีการการเช่ือมต่อทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ก็จะเป็นตวัส่งใหศ้กัยภาพการคา้ของไทยเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 
     การคา้ผา่นแดน หมายถึง การคา้ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีประชาชนหรือผูป้ระกอบการคา้
จากประเทศท่ีหน่ึงส่งผ่านประเทศท่ีสองไปยงัประเทศท่ีสามหรือจากประเทศท่ีสามผ่านแดน
ประเทศท่ีสองมายงัประเทศท่ีหน่ึง ทั้งน้ีแต่ละประเทศจะตอ้งยินยอมให้มีการขนส่งสินคา้ผา่นแดน
กันได้  ตลาดการค้าประเทศใกลเ้คียงกับประเทศท่ีอยู่ถ ัดไป เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ และ
เวียดนาม ซ่ึงมีประชากรรวมกันกว่าหน่ึงพนัลา้นคน นับว่าเป็นตลาดการค้าท่ีส าคัญท่ีน่าสนใจ      
การขนส่งสินคา้ทางบกผา่นแดนไปยงัประเทศดงักล่าว  สามารถยน่ระยะทางการขนส่งสินคา้ เป็นการ
ลดตน้ทุนค่าขนส่งไดเ้ป็นจ านวนมาก และยงัช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ไทย       
 

5. เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ไพศาล หวงัพานิช (2523 : 209) ไดใ้หค้วามหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงัน้ี 
       ความสามารถของบุคคล อนัเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรมหรือจากการสอน การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการ
ตรวจสอบระดบัความสามารถ หรือผลสมัฤทธ์ิของบุคคลว่าเรียนรู้เท่าไรมีความสามารถชนิดใดซ่ึง
สามารถวดัได ้2 แบบ ตามจุดหมาย และลกัษณะวิชาท่ีสอน คือ 

        1. การวดัดว้ยการปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติั  หรือ
ทกัษะของผูเ้รียนโดยผูเ้รียนได้แสดงความสามารถดงักล่าว ในรูปการกระท าจริงให้ออกมาเป็น
ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศกึษา การช่าง เป็นตน้ การวดัแบบน้ีจึงตอ้งวดัโดยใชข้อ้สอบปฏิบติั
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       2. การวดัด้านเน้ือหา/เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเน้ือหาวิชาอนัเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนรวมถึงการตรวจสอบความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถวดัได ้
โดยใชข้อ้สอบผลสมัฤทธ์ิ 

 อจัฉรา  สุขารมณ์ และอรพินทร์  ชูชม (2530 : 10) ไดก้ล่าวว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
หมายถึง ความส าเร็จท่ีไดจ้ากการท างานท่ีตอ้งอาศยัความพยายามจ านวนหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจาก
การกระท าท่ีอาศยัความสามารถทางร่างกายหรือสมอง ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นขนาด
ของความส าเร็จท่ีไดจ้ากการเรียนท่ีอาศยัการทดสอบ เช่น จากการสังเกตหรือการตรวจการบ้าน
หรืออาจอยู่ในรูปของเกรด ท่ีไดม้าจากโรงเรียนซ่ึงตอ้งอาศยักรรมวิธีท่ีซบัซ้อน และช่วงเวลาใน 
การประเมินอนัยาวนาน หรืออีกวิธีหน่ึงอาจวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทัว่ไป 

กู๊ด/(Good/1973 : 103) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษา      
โดยปกติวดัจากคะแนนท่ีครูเป็นผูใ้ห้ หรือจากแบบทดสอบ หรืออาจรวมทั้งคะแนนท่ีครูเป็นผูใ้ห้
และคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ดา้น
วิชาการและทักษะซ่ึงเกิดจากการท างานท่ีประสานกันทั้ งองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา 
ท่ีแสดงออกในรูปของความส าเร็จโดยประเมินผลจากการใชแ้บบทดสอบหลงัการเรียน  

 

5.2  ประเภทของแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกิจ/รัตนสุวรรณ/(2525 : 210)/ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนไว ้ดงัน้ี 
1./แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใช้เอง ครูผูส้อนจดัสร้างข้ึนเพื่อวดัความก้าวหน้าของ

นักเรียนหลงัจากไดม้ีการเรียนการสอนไประยะหน่ึงแลว้ /โดยปกติแบบทดสอบประเภทน้ีจะใช้
เฉพาะภายในกลุ่มนักเรียน ท่ีครูผูอ้อกขอ้สอบเป็นผูส้อนจะไม่น าไปใชก้บันักเรียนกลุ่มอ่อน ทั้งน้ี
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบนักเรียนว่ามีความรู้ความสามารถ ตามจุดมุ่งหมายของการเรียน 
การสอนมากน้อยเพียงใดและจะน าผลสอบน้ีไปใชท้ั้ งปรับปรุงซ่อมเสริมการเรียนการสอนกับ
น าไปตดัสินผลการเรียนของนักเรียนด้วยตัวอย่างแบบทดสอบท่ีครูใช้การสอบปลายภาคหรือ
ปลายปี หรือเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียนนั้นเอง 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเช่นเดียวกบัแบบทดสอบท่ีครู
สร้างข้ึนใชเ้องแต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบการเรียนดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียนท่ีต่างกลุ่มกนั      
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บุญชม ศรีสะอาด (2532 : 8 - 9) ไดแ้บ่งลกัษณะของแบบทดสอบออกเป็น/2/ประเภท คือ 
          1.   แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์/หมายถึง/แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
มีคะแนนเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินใจว่าผูเ้รียนมีความรู้ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่การวดั เพื่อใหต้รงตาม
จุดประสงคซ่ึ์งเป็นหวัใจของการทดสอบประเภทน้ี 

2. แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม /หมายถึง/แบบทดสอบท่ีสร้างเพื่อว ัดให้ครอบคลุม
หลกัสูตรสร้างตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตรสามารถจ าแนกผูเ้รียนตามเก่งอ่อนได้ การรายงานผล
การสอบอาศยัคะแนนมาตรฐานซ่ึงเป็นคะแนนมาตรฐานท่ีสามารถวดัได้และแสดงสถานภาพ
ความสามารถของบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนท่ีใชก้ลุ่มเปรียบเทียบ  

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2536 : 146 –147) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ         
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึนเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีนักเรียนไดเ้รียนในห้องเรียนว่านกัเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องตรงไหนจะไดส้อน
ซ่อมเสริม หรือเป็นการวดัความพร้อมท่ีจะไดเ้รียนในบทเรียนใหม่ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 

2./แบบทดสอบมาตรฐาน/แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูผูส้อนวิชานั้น/แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายคร้ังจนกระทั่งมีคุณภาพดี    
จึงสร้างเกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้นสามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผล เพื่อประเมินค่าของการ
เรียนการสอนในเร่ืองใดก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอกวิธีสอนและยงัมี
มาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย ทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน และแบบทดสอบมาตรฐาน  
มีวิธีการสร้างข้อค าถามเหมือนเป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหา และพฤติกรรมท่ีสอนไปแล้ว จะเป็น
พฤติกรรมท่ีสามารถตั้งค  าถามวดัได ้ซ่ึงควรจดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 ความรู้ความจ า 
2.2. ความเขา้ใจ 
2.3 การน าไปใช ้
2.4 การวิเคราะห์ 
2.5 การสงัเคราะห์ 
2.6 การประเมินค่า 
 

เยาวดี วิบูลยศ์รี (2551 : 28) ไดจ้  าแนกแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิไดห้ลายมิติ แต่โดยทัว่ไป
มกัจ าแนกเป็น/2/ประเภทใหญ่/ๆ/คือ/แบบสอบมาตรฐานกับแบบสอบท่ีครูสร้างข้ึน/แบบสอบ
มาตรฐาน และแบบสอบท่ีครูสร้างข้ึนมีความแตกต่างกนัใน 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. การจ ากดัของเน้ือหาวิชาท่ีสอบ 
2. การทดลองใชแ้บบสอบ 
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3. วิธีด  าเนินการสอบ 
4. วิธีการใหค้ะแนน 
5. ตารางปกติวิสยัเพื่อการเปรียบเทียบ 

 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เป็นแบบทดสอบวดัความรู้เชิงวิชาการมกัใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียนเนน้การวดัความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การสร้างแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิควรค านึงถึงเน้ือหาหรือทกัษะภายในขอบเขตท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัจะตอ้งเกิดการ
เรียนการสอนตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว  ้ซ่ึงโดยทัว่ไปแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิจ  าแนกประเภทได ้
ดงัน้ี 

1. เป็นแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐาน 
2. เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑแ์ละแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 
3. เป็นลกัษณะการวดัดา้นปฏิบติัและการวดัเน้ือหา 
 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นแบบทดสอบ 
แบบอิงเกณฑแ์ละแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 

 

5.3  หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วญัญา วิศาลาภรณ์ (2530 : 12) กล่าวว่า ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนนั้น  มีหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ท่ีควรพิจารณาประกอบในการสร้างแบบทดสอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. วดัใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนควรจะ

วดัตามจุดมุ่งหมายทุกอย่างของการสอน และจะต้องมัน่ใจได้ว่าส่ิงท่ีต้องการจะวดัได้จริง/ใน
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ก  าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในทุกรายวิชา/ดงันั้นจึงจ  าเป็นตอ้งวดั 
ใหต้รงและครบจุดประสงค ์

2./การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/เป็นการวัดความเจริญงอกงามของนัก เรียน           
การเปล่ียนแปลง และความกา้วหน้าไปสู่จุดหมายท่ีวางไว  ้ดงันั้นครูควรจะทราบว่าก่อนเรียน นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถอยา่งไร 

3./การวัดผลเป็นการวัดทางอ้อม/เป็นการยากท่ีจะใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบวัด
พฤติกรรมท่ีจะสอบวดัจะตอ้งท าอยา่งรอบคอบและถกูตอ้ง 

4. การวดัผลการศึกษาเป็นการวดัท่ีไม่สมบูรณ์ /เป็นการยากท่ีจะวดัทุกส่ิงทุกอย่าง 
ท่ีสอนไดภ้ายในเวลาจ ากดั ส่ิงท่ีสอบไดว้ดัไดเ้ป็นเพียงตวัแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้น ดงันั้น
จึงตอ้งมัน่ใจว่าส่ิงท่ีสอบวดันั้น เป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริงได ้
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5. การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษานั้น มิใชเ้พียงเพ่ือจะให้เกรดเท่านั้น/การวดัผลเป็น
เคร่ืองช่วยในการพฒันาการสอนของครูเป็นเคร่ืองช่วยในการเรียนของนักเรียน ดงันั้นการสอบ
ปลายภาคคร้ังเดียวจึงไม่พอท่ีจะวดักระบวนการเจริญงอกงามของนกัเรียนได ้

6. ในการให้การศึกษาท่ีสมบูรณ์นั้น/ส่ิงส าคญัไม่ไดอ้ยู่ท่ีการทดสอบแค่เพียงอยา่งเดียว      
กระบวนการสอนของครูก็เป็นส่ิงส าคญัยิง่ 

  7. การวดัผลการศึกษามีความผิดพลาดของท่ีชัง่ไดน้ ้ าหนักเท่ากนัโดยตาชัง่หยาบ ๆ               
อาจมีน ้ าหนกัต่างกนั ถา้ชัง่โดยตาชัง่ละเอียดทฤษฎีการวดัผลเช่ือว่า   

คะแนนท่ีสอบได ้= คะแนนจริง + ความผดิพลาดในการวดั 
 

  8./การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ควรจะเน้นการวดัความสามารถในการใชค้วามรู้ 
ใหเ้ป็นประโยชน์ หรือการน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ   

  9. ควรค านึงถึงขีดจ ากดัของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เคร่ืองมือ
ท่ีใชโ้ดยมาก/คือ/ขอ้สอบขีดจ ากัดของขอ้สอบ/ได้แก่/การเลือกตัวแทนของเน้ือหา/เพื่อมาเขียน
ขอ้สอบความเช่ือถือไดค้ะแนนและการตีความหมายของคะแนน เป็นตน้ 

 10./ควรจะใช้ชนิดของแบบทดสอบหรือค าถามให้สอดคลอ้งกับเน้ือหา/เพื่อวิชา 
ท่ีสอบ  และจุดประสงคท่ี์จะสอบวดั 

 11./ในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนั/คะแนนท่ีสอบไดอ้าจแตกต่างกนั/ดงันั้นในการวดัผล
การศึกษาจึงจะท าขอ้สอบไดเ้สร็จ 

 12. ใหข้อ้สอบมีความเหมาะสมกบันักเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น มีความยากง่ายพอเหมาะ
มีระดบัความยากง่ายของภาษาท่ีใชเ้หมาะสม/มีเวลาสอบนานพอท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่จะท าขอ้สอบไดเ้สร็จ 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
มีหลกัเกณฑ์/คือ/วดัให้ตรงกับวตัถุประสงค์การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรจะใชช้นิดของ
แบบทดสอบหรือค าถามให้สอดคลอ้งกับเน้ือหา/เพื่อวิชาท่ีสอบและจุดประสงค์ท่ีจะสอบวัด         
ให้ขอ้สอบมีความเหมาะสมกบันักเรียนในดา้นต่าง/ๆ/เช่น/มีความยากง่ายพอเหมาะ/มีระดบัความ
ยากง่ายของภาษาท่ีใชเ้หมาะสม 

 

5.4  กระบวนการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2524 : 21 - 30) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนของกระบวนการสร้าง

แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงัน้ี 
ขั้นที่ 1 การวางแผนสร้างแบบทดสอบ พิจารณา ดงัน้ี 
จุดประสงค์ของการน าแบบทดสอบไปใช้การวางแผนสร้างแบบทดสอบว่าจะสร้าง

แบบทดสอบอย่างไรหรือทราบจุดประสงค์ของการน าแบบทดสอบความรู้ก่อนท าการเรียนการสอน   
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เพื่อท่ีผูส้อนจะสามารถน ามาปรับปรุงวิธีการสอน ดงันั้นจุดประสงคข์องการน าแบบทดสอบไปใช้
อาจจ าแนกเป็น 4 จุดประสงค ์คือ 

1. ใชต้รวจสอบความรู้เดิมจะท าการสอบก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ท าการสอนเพ่ือพิจารณาว่า 
นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นส าหรับเน้ือหาท่ีจะเรียนเพียงพอหรือไม่ และนักเรียนมีความรู้
เน้ือหาท่ีจะสอนหรือไม่ 

2. ใชต้รวจสอบความกา้วหนา้และปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. ใชว้ินิจฉยัผูเ้รียน 
4. ใชส้รุปบทเรียน 

   เน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั/คือ/เน้ือหาและ
พฤติกรรมท่ีท าการสอน/การวิเคราะห์หลกัสูตร 

   การวิเคราะห์หลกัสูตร เป็นกระบวนการในการจ าแนกแยกแยะในวิชานั้น ๆ มีหัวขอ้ 
เน้ือหาสาระท่ีส าคญัอะไรบา้ง/มีจุดประสงค์ท่ีจะให้เกิดพฤติกรรมอะไรบา้ง/ดงันั้น/การวิเคราะห์
หลกัสูตร/จึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์/2/อยา่ง/คือ 

         1. การวิเคราะห์เน้ือหาวิชา 
     การวิเคราะห์เน้ือหาวิชาเป็นการจ าแนกหรือจดัหมวดหมู่เน้ือหาวิชาเป็นหวัขอ้ส าคญั

โดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
   1.1 ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัของเน้ือหา 

      1.2 ความยากง่ายของเน้ือหา 
   1.3 ขนาดของเน้ือหา 
   1.4 เวลาท่ีสอน 

  2. การวิเคราะห์จุดประสงค ์
       การวิเคราะห์จุดประสงค์ เป็นการจ าแนก หรือจดัหมวดหมู่เน้ือหาวิชา เป็นหัวขอ้

ส าคญัโดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
       2.1/รวบรวมจุดประสงค์ เป็นการจ าแนก หรือจดัหมวดหมู่เน้ือหาวิชา/เป็นหวัขอ้

ส าคญั โดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
       2.2 เขียนพฤติกรรมท่ีส าคญัของแต่ละจุดประสงคท์ั้งหมด 
        2.3 ยบุพฤติกรรมท่ีส าคญัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัให้เป็นพฤติกรรมเดียวกนั 
        2.4 นิยามความหมายของพฤติกรรมท่ียบุรวมแลว้ 

ขั้นที่ 2  การตระเตรียมงานและเขียนข้อสอบ 
เมื่อวางแผนการสร้างแบบทดสอบ โดยการสร้างเป็นตารางวิเคราะห์หลกัสูตรเรียบร้อย

แลว้ ตอ้งเตรียมงานและเขียนขอ้สอบต่อไป 
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 ขั้นที่ 3  การทดลองสอบ เมื่อเขียนขอ้สอบ และจดัพิมพเ์รียบร้อยแลว้ จึงน าไปทดลองสอบ 

ขั้นที่ 4  การประเมนิผลแบบทดสอบ  
การประเมินผลแบบทดสอบเป็นการตรวจสอบว่าแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม่       

โดยพิจารณาตามคุณลกัษณะท่ีดีของแบบทดสอบ ดงัน้ี 
1. ความแม่นตรง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวดัพฤติกรรมไดต้รงตามท่ีระบุไว้

ในจุดประสงคแ์ละตามท่ีท าการสอนจริง 
2. ความเช่ือมัน่ หมายถึง แบบทดสอบใหผ้ลการสอบสอดคลอ้งตรงกนัทุกคร้ัง 
3. อ านาจจ าแนก หมายถึง ขอ้สอบท่ีแบ่งแยกคนเก่งอ่อนออกจากกนัได ้กล่าวคือ 

คนเก่งจะตอบถกู คนอ่อนจะตอบผดิ 
 4. ความเป็นปรนยั หมายถึง ขอ้สอบท่ีมีค  าถามชดัเจนและการใหค้ะแนนชดัเจน 

5. ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ขอ้สอบท่ีมีค  าถามชดัเจนและการใหค้ะแนนชดัเจน 
6. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้นั้ น ประหยดัเวลาในการสร้าง การ

ด าเนินการสอบการตรวจใหค้ะแนนใหแ้ต่ผลการสอบถกูตอ้ง  
7. ความสมดุล หมายถึง แบบทดสอบสามารถวดัไดค้รอบคลุมตามจุดประสงค์ และ

มีเน้ือหา มีสดัส่วนจ านวนขอ้สอดคลอ้งตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
                   8. ความยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชดัเจนไม่คลุมเครือ และเปิดโอกาส

ใหทุ้กคนมีโอกาสท่ีจะตอบถกูไดเ้ท่ากนั 
      9. ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบไดก้  าหนดเวลาให้อย่างเพียงพอ    

ในการตอบขอ้สอบจนเสร็จ 
 

อุทุมพร จามรมาน (2540 : 27) กล่าวถึงการสร้างขอ้สอบท่ีเป็นระบบนั้นมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การระบุจ านวนจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 
2. การระบุเน้ือหาใหช้ดัเจน 
3. การท าตารางเน้ือหากบัจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 
4. การท าน ้ าหนกั 
5. การก าหนดเวลาสอบ 
6. การก าหนดจ านวนขอ้หรือคะแนน 
7. การเขียนขอ้สอบ 
8. การตรวจสอบขอ้เขียนท่ีเขียนข้ึน 
9. การทดลองใช ้แกไ้ข ปรับปรุง 
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จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ สามารถสรุปไดว้่าการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
มีกระบวน และขั้นตอนในการสร้างท่ีเป็นระบบ คือ มีการวางแผน การเตรียม และเขียนขอ้สอบ 
การน าไปทดลองสอบ การประเมินผลแบบทดสอบ 
 

6. เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 

            6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
         ความพึงพอใจ มีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของนักเรียน/และยงัมีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า “ความพึงพอใจ”   
ไวห้ลายท่านพอสรุปได/้ดงัน้ี   

       เฮอร์ซเบอร์ก  และคณะ  (Herzberg, F., Bernard, M.; & Barbara. 1959 : 186) ได้คิด
ทฤษฎีการจูงใจแบบมีปัจจยั/2/ดา้น/คือ/ปัจจยัทางดา้นความพึงพอใจ/และปัจจยัทางดา้นความไม่พึง
พอใจ โดยกล่าวว่าปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจได้นั้น  ตอ้งเป็นปัจจยัพิเศษนอกเหนือจากท่ีผูอ่ื้นมีและ
ควรหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดส่ิงท่ีจะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจของบุคคล 

    วอลเลอร์สไตน (Wallerstein.1971 : 256) ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความต้องการและอธิบายว่าความพึงพอใจเป็น
กระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้จากการสังเกต
พฤติกรรมของคนการท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจจะตอ้งศึกษาปัจจยั และองคป์ระกอบท่ีเป็นสาเหตุ
แห่งความพึงพอใจ     

     กู๊ด (Good. 1973 : 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกพอใจ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากความสนใจและทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ 

       มณี โพธิเสน (2543 : 12) ไดใ้ห้ความหมาย ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึก ยนิดีเจต
คติท่ีดีของบุคคลเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนท าใหเ้กิดความรู้สึกดีต่อส่ิงนั้น ๆ 

       กรชกร/ชวติ/(2544 :/24)/กล่าวว่า/ความพึงพอใจเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง /ความ
คาดหวังกับผลประโยชน์ท่ีได้รับจากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าความพึงพอใจ /หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีได้รับการตอบสนองต่อส่ิงท่ีตนได้สัมผสั เรียนรู้      
แลว้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเชิงบวกหรือลบ/เช่น/พอใจ/ไม่พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

6.2  ทฤษฎีสร้างความพงึพอใจ 
     ความพึงพอใจของมนุษย ์ เกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงมีนักการศึกษา 

ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจ /เช่น/ทฤษฎีล าดับความต้องการ/(Maslow’s/Need 
Hierarchy) มาสโลว ์(1954 : 80-101) กล่าวว่า  มนุษยจ์ะถกูจูงใจ หรือกระตุน้ให้ปฏิบติังานอย่างใด
อย่างหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการบางอย่างท่ีอยู่ภายในจิตใจ ทฤษฎีน้ีมีสมมติฐานท่ีส าคัญ
3 ประการ/คือ/1)/มนุษยทุ์กคนมีความต้องการและไม่มีท่ีส้ินสุด/2)/ความต้องการท่ีได้รับการ
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ตอบสนองแลว้จะไม่เป็นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมอีกต่อไป แต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองจะมีอิทธิพลก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อตอบสนองความตอ้งการ/3)/ความ
ตอ้งการของมนุษยจ์ะมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูงตามล าดบัความตอ้งการในขณะท่ีความ
ต้องการขั้นต ่าได้รับการตอบสนองบางส่วนแลว้ความต้องการขั้นสูงถดัไปก็จะตามมาเป็นตัว 
ก าหนดพฤติกรรมต่อไป/ล  าดบัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย/์Maslow/(1954 :/80 -101)/ได้
แบ่งไวเ้ป็น 5 ล าดบั ขั้นจากต ่าไปหาสูง /คือ 
  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย  (Biological and Physiological needs) เป็นความ   
ตอ้งการ ขั้นพ้ืนฐานของมนุษยเ์พ่ือความอยูร่อด เช่น ความตอ้งการในเร่ืองอาหาร น ้า เคร่ืองนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค การพกัผอ่น ท่ีพกั อาศยั และความตอ้งการทางเพศ 
 2. ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัและมัน่คง (Safety needs) เป็นความตอ้งการ
ท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองภยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงใน
หน้าท่ีการงาน /สถานะทางสังคม/ความต้องการทางด้านร่างกาย/ความต้องการทางด้านความ
ปลอดภัยและมัน่คง/ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของความต้องการท่ีจะได้รับการ  
ยกยอ่งในสงัคม ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในชีวิต   
 3./ความต้องการความรักและความเป็นเจา้ของ/(Belongingness/and/Love/Needs) 
เมื่อความต้องการทางร่างกาย/และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว/         
ความตอ้งการความรัก และความเป็นเจา้ของก็จะเร่ิมเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล      
ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของหมายถึงความต้องการท่ีจะเขา้ร่วมและได้รับการ
ยอมรับไดรั้บความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสงัคม (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการ
เก่ียวกับความมัน่ใจในตนเองในเร่ืองของความรู้ความสามารถ รวมทั้งความท่ีจะให้บุคคลอ่ืน 
ยกยอ่งสรรเสริญหรือเป็นท่ียอมรับนบัถือในสงัคมและความตอ้งการในดา้นสถานภาพ 
 5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในชีวติ (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์เป็นความตอ้งการท่ีอยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตาม
ความนึกคิดหรือตามความคาดหวงัของตน  

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น/สามารถสรุปได้ว่าทฤษฎีล าดับความตอ้งการของ/Maslow 
แสดงให้เห็นว่าความต้องการของมนุษยม์ีระดับความส าคัญท่ีแตกต่างกันจากความต้องการ 
ขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงความตอ้งการขั้นสูงสุด เม่ือความตอ้งการขั้นใดขั้นหน่ึงไดรั้บการตอบสนอง 
ก็จะมีความตอ้งการขั้นอ่ืนต่อไปไม่ส้ินสุด ต่อใหค้วามตอ้งการขั้นสูงสุดไดรั้บการตอบสนองก็ใช่ว่า
ความตอ้งการจะส้ินสุด 
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6.3 วธิีสร้างความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 
                     การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการจดัการเรียนการสอน
ตอ้งมีวิธีการสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงมีนกัการศึกษากล่าวไวน่้าสนใจ ดงัน้ี 

         บลูม (Bloom. 1976 : 72 - 74) กล่าวว่า ถา้สามารถจดัให้นักเรียนไดท้ ากิจกรรมท่ีตน
ตอ้งการก็จะคาดหวงัได  ้แน่นอนว่านักเรียนทุกคนไดเ้ตรียมใจส าหรับกิจกรรมท่ีตนเองเลือกนั้น 
ดว้ยความกระตือรือร้น พร้อมทั้งความมัน่ใจสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อม
ทางดา้นจิตใจไดอ้ยา่งชดัเจนและท าใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประสบผลส าเร็จสูง 
                       วิจารณ์ พานิช (2556 : 3 - 37) กล่าวว่า การจดัการเรียนสอนให้นักเรียนสนุก กบัการเรียน 
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้นักเรียนมีองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด  2 อย่าง คือ แรงบันดาลใจ  
กบัการเรียนแบบท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติั (Learning By Doing) ซ่ึงสามารถสร้างไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี                  

  1. จดัสภาพและบรรยากาศหอ้งเรียน 3 แบบ ไดแ้ก่  1) สร้างความรู้สึก เป็นชุมชน
ในห้องเรียนท่ีสมาชิกมีความเอ้ืออาทรต่อกัน/ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดย
สมาชิกของชุมชน คือ ผูเ้รียนและครูมีความสัมพนัธ์แนวราบระหว่างสมาชิก 2) ผูเ้รียนเรียนอยู่ใน 
สภาพท่ีมรีะดบัความทา้ทาย เหมาะสมส าหรับผูเ้รียน โดยทัว่ไปความทา้ทายแรก คือการเรียนรู้แบบ
ครูไม่สอน โดยบรรยายหน้าชั้นเรียนผูเ้รียนตอ้งเรียนเองโดยการลงมือท า 3) การจดัการเรียนรู้แบบ
ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนอย่างบูรณาการ/ครูตอ้งหาวิธีจดัการเรียนรู้ให้ครบทุกดา้นของการเรียนรู้ เพื่อให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้น าไปสู่ปัญญาในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได  ้
                          2. ท าให้ผูเ้รียนสนใจด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์มีส่ือท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

            3. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนตามความสะดวกของตน ผูเ้รียนแต่ละคนจะก าหนด 
วิธีเรียนของตนร่วมกบัครูเพื่อให้ไดเ้รียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่รวมแลว้
ตอ้งไดผ้ลสมัฤทธ์ิตามท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องรายวิชา โดยผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบพิสูจน์  
ว่าตนเองท าได ้

 4. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกเกรดของตนเองได /้ซ่ึงหมายความว่าหากอยากได ้เกรด
ดีก็ต้องท างานหนักและต้องพิ สูจน์ ระดับการเรียนของตนว่าคู่ ควรแก่ เกรดนั้ น /โดยท่ีมี 
การท างาน/และสอบสะสมคะแนนในการประเมินท่ีหลากหลายแบบ เพ่ือให้น ้ าหนักคะแนนท่ีช่วย
ใหป้ระเมินคุณภาพของการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

 5. การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสาร ช่วยให้ผูเ้รียนโพสต์ขอ้ความเพื่อให้มีการวิจารณ์
กนัและกนัของผูเ้รียนและครู 

 6. ครูผูส้อนต้องมีความรักความเมตตาต่อศิษย  ์และมีความชัดเจนต่อมาตรฐาน 
การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีตนสอน 
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        จากท่ีกล่าวมาข้างต้น/สามารถสรุปได้ว่าวิธีการสร้างความพึงพอใจของนักเรียน 
ต่อการจดัการเรียนรู้ สามารถท าไดห้ลายวิธีซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีส าคญั/คือ/ความตอ้งการของผูเ้รียน  
กบัวิธีการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึงตอ้งมีการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นบรรยากาศของห้องเรียนตอ้งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2) ดา้นส่ือ 
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งสร้างสรรคห์ลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยเน้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการลงมือท า/3)/ด้านครูผูส้อนต้องมีบุคลิกภาพท่ีเป่ียมไปด้วยความรัก         
ความเมตตา ความหวงัดี  มีความชดัเจนในการถ่ายทอดความรู้ ในรายวิชาท่ีตนสอนมีความยติุธรรม 
และมีวิ ธีการประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะกับผู ้เรียนแต่ละคน /4)/ด้านผู ้เรียนครูต้องมี
ความสามารถในการเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้โดยการปลูกฝังให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในการ
เรียนรู้ 

6.4 เคร่ืองมอืวดัความพงึพอใจ 
    ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจของนักเรียนจะเกิดความพึงพอใจ  

หรือไม่ข้ึนอยูก่บัการจดัการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนเพราะความพึงพอใจ
เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การวดัจึงวดัจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ือมีส่ิงเร้าภายนอก 
มากระตุน้ซ่ึงการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ และ
ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ มีผูเ้สนอวิธีการวดัความพึงพอใจไวน่้าสนใจ/ดงัน้ี 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2536 : 3 - 4) และวิไล รัตนพลที (2548 : 33) ได้
เสนอวิธีวดัความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 
  1./การสัง เกต /(Observation)/เป็นการวัดโดยคอยสังเกตพฤติกรรมท่ี บุคคล 
แสดงออกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้น าขอ้มลูไปอนุมานว่าบุคคลมีความพึงพอใจต่อส่ิงนั้น ๆ อยา่งไร 
 2./การรายงานตนเอง/(Self-Report)/เป็นการวดัโดยการให้บุคคลเล่าความรู้สึกท่ีมี 
ต่อส่ิงนั้นออกมาจากการเหล่าน้ีสามารถท่ีจะก าหนดค่าของคะแนนความพึงพอใจได ้
 3. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการซกัถามกลุ่มบุคคลท่ีใชเ้ป็นตวัอย่างอาจไม่
ยอมเปิดเผยความรู้สึกท่ีแทจ้ริง 
 4./เทคนิคจินตนาการ/(Projective/Techniques)/วิธีน้ีอาศยัสถานการณ์หลายอย่าง 
ไปเร้าผูส้อบเมื่อผูส้อบเห็นภาพแปลก/ๆ/ก็จะเกิดจินตนาการออกมาแลว้น ามาตีความหมายจากการ
ตอบนั้น ๆ ก็พอจะวดัความพึงพอใจไดว้่าพอใจหรือไม่ 
 5. วิธีการวดัทางสรีระ คือ ใชเ้คร่ืองมือเพื่อสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงของร่างกาย
การวดัทางสรีระน้ี สามารถกระท าไดโ้ดยการวดัความตา้นกระแสไฟฟ้าของผิวหนงั การขยายของ
ลกูนยัน์ตา การวดัฮอร์โมนบางชนิด 
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 6. การใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหน่ึง จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมา เมื่อไดรั้บการ
กระตุ้นจากส่ิงเร้าภายนอกสามารถวัดความพึงพอใจได้จากเคร่ืองมือหลายชนิด/เช่น/การสังเกต  
การรายงานตนเอง วิธีการสมัภาษณ์ เทคนิคจินตนาการ วิธีการวดัทางสรีระ และการใชแ้บบสอบถามทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บับริบทความเหมาะสม ตลอดจนจุดประสงคข์องการวดั เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ   
 

โดยในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ดัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เร่ืองการส่ือสารการคา้บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า/(Rating/Scale)/5/ระดับ/ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจใกล้ชิดกับ
ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนท่ีไดพ้บกบัขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการวิเคราะห์
ขอ้มลูข่าวสารท่ีจะช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในสาระการพฒันาอาชีพท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และเห็นคุณค่า
ของการน าความรู้ต่อชีวิตจริงได ้  


