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กิตติกรรมประกาศ 
 

    รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล
หลายฝ่าย ผู้รายงานขอขอบพระคุณ นายโกวิท สรวงท่าไม้ ข้าราชการบ านาญ (เดิมต าแหน่งศึกษา 
นิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
นายชรัส ไทยอุทิศ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการศึกษาและกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องด้วย ความเอาใจใสเป็นอย่างดียิ่ง ตั้งแตเ่ริ่มด าเนินการจนส าเร็จเรียบร้อย ขอขอบคุณ 
นักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า และขอขอบ คุณนายรณภพ ตรึกหากิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ที่ให ้
ความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือกับนักเรียน ขอขอบคุณผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วย 
ให้รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี ้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี คุณคา่และประโยชน์อันพึงมีของรายงาน
ฉบับนี้ ผู้รายงานขอมอบเป็นสิ่งบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน  
 

                                                                                        นิศากร   ยมหา 



 

   ข 
 

ชื่อผลงานวิชาการ   รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

       รหัสวชิา ส 23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้รายงาน      นางสาวนิศากร ยมหา 

หน่วยงาน      โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปี       พ.ศ. 2558 

บทคัดยอ 

   การศึกษาครั้งนี้ มีความมุง่หมายทางการศึกษา 1) เพ่ือพัฒนาชุดการสอนเผชิญ 
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือหาประสิทธิผลชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา  
ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 36 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 หน่วยประสบการณ์ คือ หน่วยประสบการณ์ที่ 1 
การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก หน่วยประสบการณ์ที่ 4  
พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ และสรุปพุทธประวัติ หน่วยประสบการณ์ที่ 9 การสวดมนต์  
แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญา หน่วยประสบการณ์ที่ 14 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  
หน่วยประสบการณ์ที่ 15 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ดว้ย 
 

 



 

   ค 
 

ชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จ านวน 20 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชดุการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
50 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้วย E1/E2 และการหาค่าที (t-test) 
   ผลการศึกษา พบวา 

  1. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 86.39/82.56  
   2. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  
   3. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
   4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
  สังคมไทยในปัจจุบัน เป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ 

คนไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วย 
ให้บุคคลสามารถพัฒนาและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งจากสภาพปัจจุบันพบว่า  
การเปลี่ยนแปลงได้เร่งเร้าให้เยาวชนไทยจ านวนมากปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ขัดต่อหลักพระพุทธศาสนา 
หลงใหลไปกับวัตถุนิยมอย่างไร้ขีดจ ากัด จนกลายเป็นปัญหาสังคม สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึง 
การไม่บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างชัดเจน ดังนั้น
สถาบันทางการศึกษาจึงมีหน้าที่ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการด าเนินการให้นักเรียน
และเยาวชนได้ศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา
ไดอ้ย่างถูกต้องตั้งแต่ระดับแรกจนถึงระดับอดุมศึกษา ทั้งนี้เพราะสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธ 
ศาสนาช่วยสอนให้เด็กและเยาวชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ อันสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงให้ไว้ ดังนี้  
   “พระพุทธศาสนามีธรรมะอยู่มากมายหลายชั้น อันพอเหมาะพอดีกับอัธยาศัยจิตใจของ
บุคคลประเภทต่างๆ ส าหรับเลือกเฟ้นมาแนะน าสั่งสอนขัดเกลาความประพฤติ การปฏิบัติของบุคคล
ให้ดีขึ้น เจริญขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวโดยหลักใหญ่แล้ว คือสอนให้เป็นคนดี ให้ประพฤติ
ประโยชน์ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้ล าบากเสียหาย สอนให้รู้จักตนเอง รู้จักฐานะของตน 
พร้อมทั้งรู้จักหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้นๆ ซึ่งเมื่อปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ย่อมจะน าความสุข น าความเจริญสวัสดี มาให้ได้ท่ัวถึงกันทั้งหมด หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือน า
ความสุข ความร่มเย็นและความวัฒนาถาวรให้เกิดแก่สังคมมนุษย์ หน้าที่ของท่านทั้งหลายอยู่ท่ีจะ 
ต้องพยายามศึกษา และพิจารณาธรรมะแต่ละข้อหมวดหมู่ด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยความ
เที่ยงตรงเป็นกลาง ให้เกิดความกระจ่างแจ้งลึกซึ้งถึงเหตุ ถึงผล ถึงวัตถุประสงค์ แล้วน าไปปฏิบัติ
เผยแพร่ให้พอเหมาะพอดี โดยอุบายที่ฉลาดแยบคาย ธรรมะในพระพุทธศาสนาจะสามารถคุ้มครอง
รักษา และอุ้มชูประคับประคองสังคมให้ผาสุกร่มเย็นได้สมดังที่ต้องการ” พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2524 (สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์. 2544 : 31) 
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   จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้างต้น พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ที่ช่วยกล่อมเกลาบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สามารถด ารงตน
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จากความส าคัญดังกล่าวท าให้มีการก าหนดให้วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ส าคัญสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
จัดหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศีลธรรม  
จริยธรรมของนักเรียน ให้สามารถด ารงตนได้อย่างเป็นปกติสุข และเป็นไปตามพัฒนาการตามวัยของ 
นักเรียน เนื่องจากการพัฒนาทางศีลธรรม และจริยธรรมของนักเรียนนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาไปพร้อม 
กันในทุกๆ ด้าน ทัง้การพัฒนาด้านพทุธพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านพฤติกรรม ด้านสังคม และด้านอารมณ์ 
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีวิวัฒนาการการเจริญเติบโตทางสติปัญญา ความคิด อารมณ์ สังคม 
และพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามของศีลธรรมนั้นๆ เมื่อโตขึ้นก็จะได้เป็นคนดี มีศีลธรรม 
และจริยธรรม (สมบติั มหารศ. 2554 : 15 - 25) 

  การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จัดให้มีการเรียนเนื้อหาสาระการเรยีนรู้
พระพุทธศาสนาหลายเรื่อง เช่น เรื่องประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา เรื่อง พระไตรปิฎก 
เรื่องศาสนพิธี และเรื่องศาสนาอ่ืนๆ ในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น เนื้อเรื่องที่ส าคัญและขาดเสียไม่ได้  
คือ เนื้อเรื่องพุทธประวัติ หลักค าสอนทางพุทธศาสนา วันส าคัญทางพุทธศาสนา พุทธศาสนพิธี
พ้ืนฐาน การบ าเพ็ญตนในพุทธศาสนา สมาธิปฏิบัติ และศาสนาอ่ืนๆ ในท้องถิ่น เนื่องจากว่าเป็น
หลักการส าคัญที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักประพฤติ 
ปฏิบัติตนที่เก่ียวข้องกับชีวิต ประจ าวัน และการเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ ที่บุคคลในชุมชนท้องถิ่นนับถือ 
เช่น การปฏิบัติตนในวันส าคัญต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเนื้อเรื่องดังกล่าว เป็นประเด็นที่มีปัญหาในการจัด 
การเรียนรู้ คือนักเรียนยังขาดความสนใจใฝ่หาความรู้ การประพฤติปฏิบัติตนยังไม่ถูกต้อง ประกอบ
กับเวลาเรียนของนักเรียนมีจ ากัด วิธีการสอนที่เน้นการบรรยาย ให้นักเรียนท่องจ าจึงไม่เพียงพอ 
ในการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนตามปกติ อีกท้ังสื่อการเรียนรู้ก็ยัง 
ขาดความน่าสนใจ มีเนื้อหาสาระมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับวัยของการเริ่มต้นการเรียนรู้และจดจ า  
นอกจากนี้ ในการเรียนรู้ สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือสื่ออุปกรณ์ท่ีจะใช้ประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้ 
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังปรากฏในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธ 
ศาสนา ซึ่งได้จัดท าไว้ กล่าวว่า สาเหตุที่นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรายวิชากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เนื่องจาก 
ขาดความน่าสนใจ ไม่เห็นคุณค่า ขาดสิ่งเร้า ค าศัพท์และเนื้อหายากในการเรียนรู้เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ 
พระพุทธศาสนา จึงไม่ค่อยประสบความส าเร็จ อีกท้ังการจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่นขาดสื่อประกอบ 
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การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และบรรยากาศในการเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (ชาตรี ต่าง
สมปอง. 2557 : 45)   

  นอกจากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดร้วบรวมสภาพปัญหาการใช้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เก่ียวขอ้งกับสาระพระพุทธศาสนา   
ไว้ 3 ด้าน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) ปัญหาด้านเนื้อหาและเวลาเรียนในสาระพระพุทธศาสนาทั้งใน
รายวิชาบังคับและเลือกเสรี มีเนื้อหาซ้ าซ้อนและคล้ายคลึงกันมากทั้งเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 และ 2  
เนื้อหาที่ก าหนดไว้มีจ านวนเรื่องมากและยากเกินกว่าที่นักเรียนจะเข้าใจ และคาบเวลาที่ก าหนด 
ให้เรียนน้อยเกินไป 2) ปัญหาด้านผู้สอนและวิธีสอนพบว่ามีปัญหาหลายด้าน ได้แก่ การน าสาระ 
พระพุทธศาสนาไปบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ท าให้ลดบทบาทลงอย่างมาก และขาดความสนใจและขาดแรงจูงใจในการเรียนสาระพระพุทธศาสนา  
เนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาในแต่ละระดับชั้น มีความซับซ้อน และมักเน้นการท่องจ าให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามหมวดธรรมมากกว่าการท าความเข้าใจในสาระของหมวดธรรม และ 3) ปัญหาด้าน 
อุปกรณ์การเรียนรู้ที่พบ ได้แก่ นักเรียนไม่มีหนังสือในการเรียนที่เพียงพอและขาดสื่อ ในเรื่องประวัติ 
พระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี รวมทั้งขาดแคลนอุปกรณ์ หรือสื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2557 : 31) 
   ปัจจุบันจะเหน็ได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาในชุมชนท้องถิ่น  
เป็นกิจกรรมที่เน้นการบรรยายหน้าชั้นเรียน ไม่เร้าใจ ขาดสิ่งเร้าหรือสิ่งจูงใจในการเรียนและไม่มีสื่อ 
การจัดการเรียนการสอนเสริม ท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุ้น ขาดความต่อเนื่องในการ 
เรียนรู้และจดจ าเกี่ยวกับพุทธศาสนา และศาสนาในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การเรียน 
การสอนสาระพระพุทธศาสนาในปัจจุบันยังไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร โดยที่จุดล้มเหลวได้เริ่มตั้งแต่ 
การบริหารวิชาการ และครูผู้สอนที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสาระพระพุทธศาสนาน้อย เป็นเหตุให้ 
นักเรียนไม่ค่อยสนใจและเห็นว่าเป็นสาระท่ีน่าเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ วิธีการสอนสาระพระพุทธศาสนา 
ในโรงเรียนให้ได้ผลนั้นท าได้ยาก เพราะแต่เดิมจะใช้วิธีสอนแบบให้เนื้อหามากกว่าจะส่งเสริมและสร้าง 
ความเข้าใจ ความซาบซึ้งและน าไปปฏิบัติในชีวิตจนเป็นกิจนิสัยได้ ที่ส าคัญการสอนในเรื่องนามธรรม 
ให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้น ท าได้ยาก จ าเป็นต้องอาศัยสื่อการสอนในรูปกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกฝน  
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถท าให้เด็กรู้เข้าใจ ซาบซึ้ง จนน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันได้  
(จินดา ทองทา. 2557 : 4)   

  ในการจัดการเรียนรู้ ให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 จะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ อาทิ เช่น ครูผู้สอน กิจกรรมการเรียนการสอน  
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หนังสือเรียน และสื่ออ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของนักเรียนในด้าน 
การพัฒนาความรู้ และในสภาพการณ์ปัจจุบัน วิธีการสอนของครูจะต้องมุ่งเน้นในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ใหน้ักเรียนเป็นส าคัญ การใช้หนังสือเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจจะเพียงพอส าหรับ 
การแสวงหาความรู้ ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่ประสบ 
ความส าเร็จเท่าที่ควร เป็นเหตุมาจากอุปสรรคหลายอย่างๆ เช่น หลักสูตร เนื้อหาที่ก าหนดให้เรียน  
ตัวครูผู้สอน เทคนิควิธีการสอน สื่ออุปกรณ์ในการสอน หนังสือต าราประกอบการเรียน การวัด 
ประเมินผล ทัศนคติของผู้เรียน เป็นต้น เหตุนี้ความล้มเหลวในการสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้น 
จึงกลับมีมากกว่าความส าเร็จ กล่าวคือ เมื่อเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแล้ว นักเรียนได้มีแค่ความรู้ 
ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาขั้นเบื้องต้นเท่านั้น เมื่อสอบปลายภาคผ่านไปแล้ว ก็แทบจะไม่เหลือ 
ความรู้ ความเข้าใจเลย จึงเป็นเหตุให้นักเรียนบางส่วนไม่ได้น าความรู้ที่ได้จากวิชาพระพุทธศาสนา 
ไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งไม่น าหลักธรรมค าสอนไปใช้การตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ ไม่ใช้หลักปฏิบัติใน 
พระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งไม่ค่อยร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา แต่ก็ 
เป็นนักเรียนส่วนน้อย ในทางกลับกันนักเรียนส่วนมากก็สามารถน าเอาหลักปฏิบัติในพุทธศาสนา 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็ได้มีการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนาโดยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวันส าคัญ การฟังเทศน์  
การเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสมาธิ เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีส่วนช่วยให้นักเรียนเห็นความส าคัญและสามารถ 
น าเอาหลักปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากข้ึนด้วย (วารินทร์ รัศมีพรหม. 2555 : 13) 
   จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น ปัญหาที่พบในโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ก็มีสภาพปัญหาในแนวทาง   
ใกล้เคยีงกัน ซ่ึงจากรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ด้านผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.64 เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.99 เมื่อเทียบกับเป้าหมายในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ตั้งเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไว้ร้อยละ 75.00 พบว่ายังต่ ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 24.01  
เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 สาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 58.43 สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
50.64 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.30 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ได้คะแนน 
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เฉลี่ยร้อยละ 58.60 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.40 เมื่อพิจารณารายละเอียด 
ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม แยกตามรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.84 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.42 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3/3 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.00  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
58.08 (รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย. 2557 :  
128 - 130) 

  ด้วยเหตุนี้ ผู้รายงานผลทราบถึงปัญหาของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา  
ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ที่มีความจ าเป็นยิ่งต่อการพัฒนาคนให้มีความรู้ 
คู่คุณธรรม รู้จักการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ ไม่น าความรู้และความสามารถในด้านอื่นๆ  
ไปใช้ในทางที่ผิด อีกท้ังสามารถน า พื้นฐานความรู้ในสาระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปเป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ ขยายผลในช่วงชั้นตามวัยที่เหมาะสมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รายงานผล 
จึงต้องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากสื่อการเรียนรู้นับว่า 
เป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมาก เป็นตัวกลางที่ช่วยในการสื่อสารท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน 
ได้ตรงกับความต้องการของผู้สอน ไม่ว่าสื่อนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่ 
สามารถเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ 
สูงสุดนั้น สื่อการเรียนรู้นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนที่ถ่ายทอดได้ตรง 
ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เช่น บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน และหนังสือ 
อ่านเพิ่มเติม เป็นต้น สื่อการเรียนรู้ที่กล่าวมาต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไปซึ่งข้ึนอยู่กับ 
วัตถุประสงค์ของการใช้ เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในรูปชุดการสอนพบว่า ชุดการสอน 
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส าหรับรายวิชาสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ที่จะท าให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ ด้วยการจัดเตรียมชุดการสอนที่สร้างขึ้นตามหลักเกณฑ์การสร้างชุดการสอนของ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  โดยก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ก าหนดหมวดหมู่ เนื้อหา และประสบการณ์ หน่วยการสอน หัวเรื่อง มโนมติ และหลักการ  
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียน ประเมินผล การเลือกและการใช้สื่อการสอน และประสิทธิภาพของ 
ชุดการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม การน าเอาชุดการสอน 
แบบเผชิญประสบการณ์มาใช้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การสอนแบบเผชิญ 
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ประสบการณ์มข้ีอดีที่จะแก้ปัญหา เป็นสื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือน า 
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการใช้ 
ชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ เน้นให้นักเรียนท าได้มากกว่าให้รู้ เป็นวิธีการเรียนที่ใช้การเผชิญ 
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ วิธีการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์ตรง วิธีการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการ วิธีการเรียนการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง วิธีการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา  
และวิธีการศึกษาจากชุมชน ข้อดีของชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณเ์ป็นสื่อการเรียนการสอน 
ประกอบด้วยสื่อที่หลากหลายเน้นรูปแบบการเรียนที่ครูก ากับ (Teacher Directed Learning –  
TDL) การเรียนที่เพ่ือนก ากับ (Peer Directed Learning – PDL) และการเรียนที่นักเรียนก ากับ 
การเรียนเอง (Self Directed Learning – SDL) และชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ เป็นชุดสื่อ
ประสมที่ต้องการให้นักเรียนได้ เผชิญ ผจญ และเผด็จประสบการณ์ด้วยการเสาะแสวงหาความรู้  
ในรูปสื่อการเรียนต่างๆ ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย สภาพแวดล้อม ชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์เน้นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนห้อ สื่อการสอนสังคม ประกอบด้วย 
มุมหนังสือ มุมวัสดุอุปกรณ์ และมุมแสดงผลงาน การประเมินในชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์  
จะประเมินผลตามสภาพจริง ได้แก่ การประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ การประเมินระหว่างเผชิญ 
ประสบการณ์ และการประเมินหลังเผชิญประสบการณ์ นอกจากนี้ การสอนเผชิญประสบการณ์ 
ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาส เรียนกับเพื่อนและเรียนด้วยตนเอง การสอนเผชิญประสบการณ์นี้จะสร้าง 
คุณลักษณะของผู้เรียน คือท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักเสาะแสวงหาความรู้  
รู้จักตัดสินใจและท างานเป็นกลุ่ม ช่วยแก้ปัญหาของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าได ้ 
(ชัยยงค ์พรหมวงศ์. 2545 : 53)  
   ผู้รายงานได้ศึกษาหลักการและเหตุผลดังกล่าวได้ด าเนินการพัฒนาชุดการสอนเผชิญ-
ประสบการณ ์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้ และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น อีกทั้งได้สื่อที่ใช้ในกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจไม่เบื่อหน่าย และเกิดความรู้ 
พร้อมมีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 
   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีมี่ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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            2. เพ่ือหาประสิทธิผล ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญ- 
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สมมติฐำนกำรศึกษำ 
   1. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
   2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัสวิชา  
ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ .05   
   3. การทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส23103  
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  
   4. คะแนนเฉลี่ยค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
   1. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นแนวทางในการน าเอาชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
ไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
   2. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ 
   3. ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขต ไว้ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เนื้อหา 
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ 
   3.2 ตัวแปรตาม 
4. ระยะเวลาในการวิจัย 
 

           1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
      1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2     
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  
186 คน 
               1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 36 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) 
  2. เนื้อหำ 
   เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา  
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งหมด 5 ชุด ใช้เวลาส าหรับการจัดการเรียนรู้ 20 ชั่วโมง  
ดังนี้ 
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   ชุดที่ 1 หน่วยประสบการณ์ที ่1 การเผยแผ่ และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ 
ต่างๆ ทั่วโลก ใช้เวลาสอน 4 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 2 หน่วยประสบการณ์ที่ 4 พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และสรุป 
พุทธประวัติใช้เวลาสอน 4 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 3 หน่วยประสบการณ์ที่ 9 การสวดมนต์ แผ่เมตตา บรหิารจิต และเจริญปัญญา 
ใช้เวลาสอน 4 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 4 หน่วยประสบการณ์ที่ 14 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี ใช้เวลาสอน 4 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 5 หน่วยประสบการณ์ที่ 15 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
ใช้เวลาสอน 4 ชั่วโมง  

              3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
                  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานจะกล่าวถึงเฉพาะตัวแปรจัดกระท ากับ 
กลุ่มตัวอย่างและผลที่เกิดกับกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ตามรายละเอียด ดังนี้ 
          3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
แบบเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
         3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
               3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา  
ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                       3.2.2 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
                       3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1. โรงเรียนมีชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีประสิทธิภาพ 
   2. ครูผู้สอนสามารถใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ 
   3. ครูผู้สอนสามารถใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
   4. ครูผู้สอนมีก าลังใจในการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนในวิชาอ่ืนๆ 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
   1. ชุดการสอน หมายถึง ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 เป็นชุดสื่อประสมที่จัดเตรียมไว้ส าหรับก าหนดแนวทางการเผชิญประสบการณ์ เพ่ือให้นักเรียน
ได้ทราบประสบการณ์หลัก ประสบการณ์ตรง ภารกิจ และงาน รายละเอียด ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
ในแบบเผชิญประสบการณ์เก่ียวกับพระพุทธศาสนา โดยการศกึษาหาความรู้จากประมวลสาระ 
มัลติมีเดีย จากบริบทที่เตรียมไว้ได้แก่ มุมหนังสือ มุมแสดงผลงาน และมุมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้ 
การเผชิญประสบการณ์ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์
ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 

1.1 หน่วยประสบการณ์ท่ี 1 การเผยแผ่ และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ 
ต่างๆ ทั่วโลก (เวลา 4 ชั่วโมง)          

1.2 หน่วยประสบการณ์ที่ 4 พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ และสรุปพุทธประวัติ  
(เวลา 4 ชั่วโมง)  

1.3 หน่วยประสบการณ์ที่ 9 การสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญา  
(เวลา 4 ชั่วโมง)                       
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1.4 หน่วยประสบการณ์ที่ 14 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี (เวลา 4ชั่วโมง)  
1.5 หน่วยประสบการณ์ที่ 15 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

(เวลา 4 ชั่วโมง)    
   2. การสอนเผชิญประสบการณ์ หมายถึง การสอนที่ก าหนดประสบการณ์ท่ีคาดหวังส าหรับ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เผชิญ ผจญ และเผด็จประสบการณ์ ด้วยการหาความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ส าหรับประกอบภารกิจ งาน และทักษะความช านาญจากแหล่งวิทยาการ 
ที่ได้มีการวัดเตรียมไว้ในชุดการสอนเผชิญประสบการณ์มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ประเมินก่อนเผชิญ 
ประสบการณ์ (2) ปฐมนิเทศประสบการณ์ (3) เผชิญประสบการณ์  (4) รายงานความก้าวหน้า   
(5) รายงานผลการเผชิญประสบการณ์ (6) สรุปผลการเผชิญประสบการณ์ (7) ประเมินหลังเผชิญ 
ประสบการณ์ 
     3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการ และสมรรถภาพ 
ทางสมองของผู้เรียน ที่ได้รับจากการเรียนรู ้สามารถวดัได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและพัฒนาจนได้คุณภาพแล้ว 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครือ่งมือที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนา 
จนไดคุ้ณภาพแล้ว เพ่ือใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถ  ทักษะทางวิชาการ และสมรรถภาพทางสมองในด้าน
ต่างๆ  ของผู้เรียน อันเป็นผลจากการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 5. ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกที่มีต่อการท างาน  
หรือการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ดี  
ชอบและพอใจต่อการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ความพึงพอใจมีความส าคัญ และเป็นทีพึ่งปรารถนาของบุคคล 
ทุกคน เนื่องจากเป็นผลตอบแทนที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีขวัญก าลังใจ มีความมุ่งมั่นที่จะ
ท างานให้ส าเร็จ มีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   
   6. ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 มีความหมายดังนี้  
       เกณฑ ์80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ ผลรวมของคะแนน
ที่นักเรียนสามารถท าคะแนนกิจกรรม หรือแบบทดสอบประจ าชุดการสอน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

      เกณฑ ์80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือผลรวมของคะแนน 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
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  7. แผนการจัดการเรียนรู ้หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผูร้ายงานสร้างขึ้น เพ่ือใช้เป็น 
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้จัดท าเป็นขั้นตอนไว้อย่างมีระบบ มีแบบแผน เป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน เป็นการใช้กิจกรรม และกระบวนการที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้    
ซึ่งผู้รายงานได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ จ านวน 20 แผน 

  8. การสอนเผชิญประสบการณ์ หมายถึง วิธีการสอนที่ก าหนดประสบการณ์ท่ีคาดหวัง
ส าหรับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เผชิญ ผจญ และเผด็จประสบการณ์ มุ่งให้ผู้เรียนท าได ้มากกว่า 
ให้รู้ด้วยการศึกษาหาความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระ ส าหรับประกอบภารกิจ งาน และทักษะความช านาญ 
โดยมีชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นสื่อที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการเผชิญ
ประสบการณ์ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

   รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงานได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ขอเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
   1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
   2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับแผนการสอน 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน 
   5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนเผชิญประสบการณ์  
   6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
   7. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งเน้นความ 
ส าคัญทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญท่ีสุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

1. วิสัยทัศน์ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดวิสัยทัศน์ของ 

หลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3) ไว้ ดังนี้ 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ 
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย 
และเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคตทิี่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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2. หลักการ 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3) มีหลักการ 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
    1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
    2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา 
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
    3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
    4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ 
การจัดการเรียนรู้ 
    5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    6. เป็นหลักสูตรการศึกษา ส าหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

3. จุดหมาย 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3) 
    1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
    2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ 
มีทักษะชีวิต 
    3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
    4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่างมีความสุข 
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4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
    ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) 
    1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน 
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา 
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล 
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
    2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ 
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง 
ผลกระทบ ที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา 
และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี 
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะ 
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 5) 
    1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์สุจริต 
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    3. มีวินัย 
    4. ใฝ่เรียนรู ้
    5. อยู่อย่างพอเพียง 
    6. มุ่งม่ันในการท างาน 
    7. รักความเป็นไทย 
    8. มีจิตสาธารณะ 
    นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้อง 
ตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง 

6. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6) 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได ้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไก 
ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า 
ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ
ประกันคุณภาพดังกล่าว เป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
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7. การจัดเวลาเรียน 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ า 
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติม 
ไดต้ามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ 
ของผู้เรียน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 17) 

  1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี 
เวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง 

  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  
มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง  
ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 
มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรยีนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 
40 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

8. ตัวช้ีวัด 
    ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้การก าหนด
เนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนและเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน มีดังนี้ 
             8.1 ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปี ในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
             8.2 ตัวชี้วัดช่วงชั้นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)  

9. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรูใ้น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเกีย่วข้องกับการวิจัย มีดังนี ้ 
            สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
                มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
              มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษา 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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            สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
             มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม  
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
              มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
             มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ การบริโภค  
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
             มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
            สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
             มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัตศิาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
              มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกดิขึ้น 
             มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
            สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร ์
             มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผล 
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
              มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้ 
เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน 
เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝัง และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ 
ตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
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  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
             10.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
      10.2 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี            
ความรับผิดชอบการท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ  ดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัตติามแผน ประเมิน
และปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
                      10.2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และนักศกึษาวิชาทหาร 
                    10.2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
              10.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตน   
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึง      
ความรบัผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม    

11. โครงสร้างเวลาเรียน 
               การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
             11.1 ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และ
ผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด 
              11.2 ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรยีนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร  

ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติมทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชา
เพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา
และเกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาส าหรับ
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  
ปีละ 120 ชั่วโมง และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน 360 ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรม 



 

20 
 

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา (ป.1 - 6) รวม 6 ปี จ านวน 60 ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) รวม 3 ปี จ านวน 45 ชัว่โมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) รวม 3 ปี  จ านวน 60 ชั่วโมง 

12. การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง  

การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษา 
ตามอัธยาศัย สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ 
สภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

13. การจัดการเรียนรู้ 
   การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

   ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมทัง้ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย มีดังนี้ 
             13.1 หลักการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมองเน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  
              13.2 กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวน 
การเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ 
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา กระบวนการ 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย  
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการเหล่านี้เป็น 
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แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนาเพราะ จะสามารถช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จงึจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจใน 
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               13.3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอน และเทคนิคการสอน 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด และประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  
               13.4 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 
                    13.4.1 บทบาทของผู้สอน 
                             1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
                                   2) ก าหนดเป้าหมายทีต่้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
                             3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
                             4) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด 
การเรยีนรู้ 
                             5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                             6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
                             7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
                    13.4.2 บทบาทของผู้เรียน 
                             1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
                                 2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้   
ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ  
                                 3) ลงมือปฏิบัติจริง สรปุสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
ในสถานการณต์่างๆ  
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                             4) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
                                 5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

14. สื่อการเรียนรู้ 
   สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน 

เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สื่อการเรียนรู้ มีหลากหลายประเภททั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี เครือข่ายการเรียนรู้ 
ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรู้
ที่หลากหลายของผู้เรียน  

   การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเองหรือปรับปรุง
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกีย่วข้องและผู้มีหน้าที่  
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการ ดังนี้  
 14.1 จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรยีนรู้ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 14.2 จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ 
ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 14.3 เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย  
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 14.4 ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
 14.5 ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
 14.6 ให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้ 
สื่อการเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใช้และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควร 
ค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
การออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย  
ไม่กระทบความมั่นคง ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอที่ 
เขา้ใจง่าย และน่าสนใจ 
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15. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
            การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน   
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุมาตรฐาน  
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก   
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความส าเร็จ 
ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและ 
เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพการวัดและประเมินผล การเรยีนรู ้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
              15.1 การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง 
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน  
              การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ 
ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน  
ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียน 
มีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ 
และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็น 
ข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 
              15.2 การประเมินระดับสถานศึกษา เปน็การประเมนิที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสิน 
ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรอืไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้ง 
สามารถน าผลการเรยีนของผู้เรยีนในสถานศึกษาเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับ 
สถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรงุนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธกีารจัด 
การเรียนการสอนตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา ตามแนวทาง 
การประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 
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               15.3 การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดย 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ 
ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               15.4 การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ 
การประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือน า 
ไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในระดับนโยบายของประเทศ 

ข้อมลูการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ  
กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที ่
ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มปีัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น  
ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

16. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
             16.1 การตัดสินการให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
                    16.1.1 การตัดสินผลการเรียน 
                               ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียน 
แต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน  
รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 
                               การตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
               1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดในรายวิชานั้นๆ 



 

25 
 

              2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
                             3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                             4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑท์ี่สถาน- 
ศึกษาก าหนดในการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

      การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ 
แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                     16.1.2 การให้ระดับผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา  
                              ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล 
การเรียนเป็น 8 ระดับการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนสื่อความ และคุณลักษณะอันพึง- 
ประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
                     16.1.3 การรายงานผลการเรียน 
                                 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบ 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงาน 
ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                     16.1.4 เกณฑ์การจบการศึกษา 
                              หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับ 
การจบการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 
                              เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาปลาย 
                              1) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต  
โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
                              2) ผูเ้รียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น 
รายวิชาพ้ืนฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
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                              3) ผูเ้รียนมผีลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่าน 
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                              4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์ 
การประเมนิตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                              5) ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2551 : 2 - 3) มีดังนี้ 
  จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  

การด ารงชวีิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่รว่มกันในสังคม  
  การปรับตวัตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา  

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความ 
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

  เนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี 

ความเชื่อมสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท 
สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
โดยได้ก าหนดสาระต่างๆ ไว้ ดังนี้ 
              1. ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และ 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทัง้บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
              2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็น 
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้าน 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
ในสังคมไทยและสังคมโลก 
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              3. เศรษฐศาสตร์การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
              4. ประวัติศาสตร์ เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ 
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิด 
จากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของ 
ชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก 
              5. ภูมิศาสตร์ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และ 
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณภาพผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
               1. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 2. เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
รวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งมี
ศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้ 
 3. มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยความภูมิใจในความเป็นไทยประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 4. มีนิสัยที่ดีในการบริโภคเลือก และตดัสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึก 

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมมีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
ท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

 5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเองชี้น าตนเองได้และสามารถ 

แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต 

    สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
     1) ประวัติและความส าคัญของพุทธศาสนา  
    (1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก และการนับถือพระพุทธ 
ศาสนาของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน  
    (2) ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความ 
สงบสุขให้แก่โลก 
    (3) ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่น  
        - ปางมารวิชัย 
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 - ปางปฐมเทศนา 
 - ปางลีลา 
 - ปางประจ าวันเกิด 

    (4) สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ  
 - ปฐมเทศนา 

   - โอวาทปาฏิโมกข์ 
   2) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

                 (1) พระรัตนตรัย  
                     - สังฆคุณ 9  
                 (2) อริยสัจ 4  
                     - ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) ได้แก่ ขันธ์ 5 (ไตรลักษณ)์ 

    - สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ได้แก่ หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 
(ตัณหา มานะ ทิฎฐิ) 
     - นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ได้แก่ อัตถะ 3 

- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3 สัปปุริสธรรม 7 
บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรม
ตามกาล) 
                 (3) พุทธศาสนสุภาษิต  
                     - อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย ชนะตนนั่นแลดีกว่า 

              - ธมฺมจารี สุข  เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
                     - ปมาโท มจฺจโุน ปท  ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
                     - สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 
                 (4) เรื่องนา่รู้จากพระไตรปิฎก  
                     - พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 
    3) ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา  
                 (1) พระอัญญาโกณฑัญญะ 
                 (2) พระมหาปชาบดีเถร ี
                 (3) พระเขมาเถรี 
                 (4) พระเจ้าปเสนทิโกศล 
        (5) ชาดก  

 - นันทิวิสาลชาดก 
                   - สุวัณณหังสชาดก 
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        (6) ศาสนิกชนตัวอย่าง  
                      - ม.จ.หญิงพูนพิสมัย ดิศกุล 
                      - ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
      4) หนา้ที่ชาวพุทธ  
                 (1) หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่าง
เหมาะสม 
     (2) การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่งกายมรรยาท
การพูดกับพระภิกษุตามฐานะ 
     (3) การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 
     (4) การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 
     (5) การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
                      - พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล 
                      - การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมทีต้ั่งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน 
                      - ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ า 
     (6) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

 - ขั้นเตรียมการ 
    - ขั้นพิธีการ 
                 (7) การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา น าไปปฏิบัติและเผยแผ่ 
ตามโอกาส 
     (8) การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ 
     (9) การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 
                 (10) การปฏิบัติตนตามหลักธรรม (ตามสาระการเรียนรู้ ข้อ 6) 
             5) การบริหารจิตและเจริญปัญญา  
                 (1) สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
                      - รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 

 - ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสตปิัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
 - น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                 (2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธ ี
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
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    6) ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
       - วันวสิาขบูชา (วันส าคัญสากล) 
       - วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
       - หลักปฏิบัติตน : การฟังพระธรรมเทศนา การแต่งกายในการประกอบศาสนพิธีที่วัด 

การงดเว้นอบายมุข 
       - การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 

             7) สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(ที่สอดคล้องกับหลักธรรมในสาระการเรียนรู้ ข้อ 6) 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการสอน 
  ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
             นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของคู่มือการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนไว้  
ดังนี้ 
              กรมวิชาการ (2545 : 5) ให้ความหมายของแผนการเรียนการสอนว่า หมายถึง เอกสาร 
ที่ได้เตรียมการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างละเอียดและชัดเจน ซึ่งครูหรือผู้อื่น 
สามารถน าเอกสารแผนการสอนนี้ไปใช้สอนในห้องเรียนได้เลย 

      อาภรณ์  ใจเทีย่ง (2546 : 8) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสาระ 
การเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้หรอืผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

    สุวิทย์ มูลค า และคณะ (2549 : 6) ได้กล่าวว่าแผนการจัดการเรียนรู้ คือแผนการเตรียม  
การสอน หรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และจัดไว้เป็นลายลักษณ์ 
อักษร โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาก าหนดกจิกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ 
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยเริ่มจากการก าหนดจุดประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ด้านใด (สติปัญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีใด ใช้สื่อการสอนหรือ
แหล่งเรียนรู้ใด จะประเมินผลอย่างไร    
   สุรชัย บุญญานุสิทธิ์ (ม.ป.ป. : 28) กล่าวว่า แผนการสอน หมายถึงแผนการเพ่ือปฏิบัติ 
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบและเป็นเครื่องช่วยให้ครูพัฒนา 
การจดัการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   จากความหมายของแผนการสอนที่ผู้รู้ให้ไว้หลายท่านพอสรุปได้ว่า แผนการสอน คือ  
แผนการที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร โดยใคร ที่ไหน เมื่อไร และ 
อย่างไร เพ่ือสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร และเป็นแผนที่ยึดมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม 
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สาระที่สอนเป็นแกน โดยมีการเตรียมสื่ออุปกรณ์ทีจ่ะใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง    
มีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เป็นการระดมสรรพวิธีที่จะท าให้การเรียนการสอน  
มีประสิทธิภาพดีขึ้น การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีระบบบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

   ความส าคัญของแผนการสอน 
   แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้มีความส าคัญเป็นอยา่งยิ่งต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนได้มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
   สุวิทย์ มูลค า และคณะ (2549 : 10) กล่าวถึง ความส าคัญของแผนการสอนไว้ ดังนี้ 
   1. การจัดท าแผนการสอนจะช่วยให้ครูมีโอกาสศึกษาหลักสูตรแนวการสอนวิธีการวัดผล 
ประเมินผล ศึกษาเอกสาร ต ารา ได้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม 
   2. แผนการสอนจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอนให้ 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งในเรื่องทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรท้องถิน่ค่านิยม 
ความเชื่อและสภาพที่เป็นจริงของท้องถิน่ 
   3. แผนการสอนเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพของครูในการน าไปใช้สอนให้สอดคล้องกับ 
สภาพของนักเรียน ระยะเวลาและสภาพการเรียนการสอนที่แท้จริงในแต่ละภาคเรียน ช่วยให้ครูสอน 
ได้ครบถ้วน ทันเวลาและช่วยให้มีความมั่นใจในการสอนมากข้ึน 
   4. แผนการสอนจะช่วยให้ครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
เที่ยงตรงแก่ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าได้ท าการสอนอย่างไร ใช้สื่ออุปกรณ์และ 
ทรัพยากรอะไรบ้าง อย่างไร 
   5. แผนการสอนจะใช้เป็นคู่มือครูทีส่อนแทนได้ 
   6. แผนการสอนจะเป็นเอกสารส าหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
   7. แผนการสอนจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
ที่แสดงว่า งานสอนเป็นงานที่จะต้องได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะ มีเครื่องมือและเทคนิคที่จ าเป็นส าหรับ 
ประกอบอาชีพด้วย 
   กรมวิชาการ (2545 : 15) กล่าวถึงความส าคัญของแผนการสอนไว้ ดังนี้ 
   1. ท าให้เกิดการวงแผนวิธีการสอนที่ดี ที่เกิดจากการผสมผสานความรู้และจิตวิทยา
การศึกษา 
   2. ช่วยให้ครูมีคู่มือการสอนที่ท าด้วยตนเองล่วงหน้า ท าให้ครูมีความม่ันใจในการสอนได้
ตามเป้าหมาย 
   3. ส่งเสริมให้ครใูฝ่ศึกษาหาความรู้ทั้งหลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การสร้างสื่อ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล 
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   4. ใช้เป็นคู่มือส าหรับครูที่มาสอนแทน 
   5. เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลที่เที่ยงตรง เน้นเพ่ือประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
   6. เป็นผลงานทางวิชาการท่ีแสดงถึงความช านาญและความเชี่ยวชาญของผู้จัดท า 
    อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 203 - 204) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแผนการสอน ดังนี้ 
   1. ท าให้เกิดการวางแผนวิธีการสอน วิธีเรียนที่มีความหมายยิ่งขึ้น เพราะเป็นการจัดท า
อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง 
   2. ช่วยให้ครูมีคู่มือการสอนที่ท าด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียน 
การสอน ท าให้ได้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรและสอนได้ทันเวลา 
   3. เป็นผลงานวิชาการท่ีสามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้ 
   4. ช่วยให้ความสะดวกแก่ครูผู้สอนแทนในกรณีท่ีผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้ 

   องค์ประกอบของแผนการสอน 
   ได้มีนกัการศึกษากล่าวถึงองค์ประกอบของแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้  
ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
   อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 20 - 24) กล่าวถึงองค์ประกอบของแผนการสอนเกิดข้ึนจาก 
ความพยายามตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ 
   สอนอะไร (หน่วย หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระส าคัญ) 
   1. เพ่ือจุดประสงค์อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
   2. ด้วยสาระอะไร (โครงร่างเนื้อหา) 
   3. ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรียนการสอน) 
   4. ใช้เครื่องมืออะไร (สื่อการเรียนการสอน)     
   5. ทราบได้อย่างไรว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ (วัดผลประเมินผล) 
   เพ่ือตอบค าถามดังกล่าว จึงก าหนดให้แผนการสอนมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1. วิชา หน่วยที่สอนและสาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) ของเรื่อง 
   2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   3. เนื้อหา 
   4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5. สื่อการเรียนการสอน 
   6. วัดผลประเมินผล 
    กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543 : 96 - 97) กล่าวถึงองค์ประกอบของแผนการสอนแบบ 
จิตปัญญาไว้ ดังนี้ 
   1. ชื่อเรื่อง 
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   2. จุดประสงค์ 
   3. เนื้อหาวิชา 
   4. กิจกรรม  
   5. สื่อ  
   6. การประเมินผล 

   ลักษณะของแผนการสอนที่ด ี
   ได้มีนักการศึกษากล่าวถงึลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนที่ดี 
ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
   วิชัย ดิสสระ (2546 : 10) ได้กล่าวถึงแผนการสอนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
   1. มีทางให้ครูเลือกวิธีการได้หลายทาง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
   2. มีค าอธิบายกระบวนการเรียนการสอนและขั้นตอนในการน าไปใช้อย่างละเอียดและ
ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง 
   3. มีหนังสืออ้างอิงและค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ (ในกรณีที่ต้องการค้นคว้า) 
   4. มีข้อแนะน าส าหรับครูที่จะสอนแทนสามารถสอนแทนได้ 
   5. มีข้อแนะน าส าหรับครูที่จะมาสอนแทนสามารถสอนแทนได้ 
   6. มีตัวอย่างประกอบทีจ่ะแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่ปฏิบัตินั้นมีผลต่อการเรียนการสอน
มากน้อยแค่ไหนอย่างไร 
   อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 21 - 25) ได้กล่าวถึง ลักษณะของแผนการสอนที่ดีว่า จะช่วยให้
การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จได้ดี ดังนั้น ผู้สอนจึงควรทราบถึงลักษณะของแผนการสอนที่ดี 
ซ่ึงม ีดังนี้ 
   1. สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวการสอนของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 
   2. น าไปใช้สอนได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
   3. เขียนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาเหมาะสมเวลาที่ก าหนด 
   4. มีความกระจ่างชัดเจนท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและเข้าใจได้ตรงกัน 
   5. มีรายละเอียดมากพอที่จะท าให้ผู้อ่านสามารถน าไปใช้สอนได้ 
   6. ทกุหัวข้อในแผนการสอนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
   นอกจากนี้ ได้กล่าวว่าควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะ 3 ประการ ต่อไปนี้ 
   1. เป็นแผนการสอนที่มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด โดยครู 
เปน็เพียงผู้คอยชี้น า ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรมที่ผู้เรียนด าเนินการไปตามความมุ่งหมาย 
   2. เป็นแผนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบค าตอบหรือท าเสร็จด้วยตนเอง  
โดยครูพยายามลดบทบาทจากผู้บอกค าตอบมากเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยค าถามหรือปัญหาให้ผู้เรียน 
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คิดแกห้รือหาแนวทางไปสู่ความส าเร็จในการท ากิจกรรมเอง 
   3. เป็นแผนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น  
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ส าเร็จรูปราคาสูง 

   ขั้นตอนการเขียนแผนการสอน 
   ได้มีนักการศึกษากล่าวถึงข้ันตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน                   
ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
   กรมวิชาการ (2545 : 3 - 5) ได้เสนอแนะวิธีการเขียนแผนการสอนไว้ ดังนี้ 
   1. ท าความเข้าใจกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสตูรแล้วน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ปฏิบัติในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
   2. เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ส าหรับวิชานั้น ในลักษณะเป็นจุดประสงค์ปลายทางท่ีควร
เกิดข้ึนกับนักเรียนเมื่อได้เรียนกับวิชานั้นจนครบถ้วนแล้ว สิ่งที่จะช่วยในการเขียนจุดประสงค์การ-
เรียนรู้ลักษณะจุดประสงค์ปลายทาง คือ  
    1) จุดประสงค์ของกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งกล่าวไว้ในหลักสูตรกอ่นที่จ าแนกเป็นราย   
วิชาย่อย 
    2) ค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   3. เขียนเค้าโครงของวิชาที่จะสอนที่เรียกว่าก าหนดการสอน โดยก าหนดส่วนประกอบ     
ไว้ดังนี้ 
    1) หัวข้อย่อยๆ อาศัยข้อเนื้อหาวิชาที่อ่านจากค าอธิบายรายวิชาและค้นคว้าจาก
หนังสืออ้างอิงประกอบ 
    2) จ านวนคาบที่ควรใช้ในการสอนแต่ละหัวข้อเรื่องย่อย อาศัยการค านวณจากจ านวน
คาบท่ีมีจริงตลอดภาคเรียนตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
    3) สาระส าคัญท่ีเน้นถึงความคิดรวบยอดหรือหลักการ หรือทักษะ หรือลักษณะนิสัย 
ที่ต้องการจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในการเรียนแต่ละหัวเรื่องที่จะเป็นหัวใจหรือตะกอนของ
ความรู้ความสามารถท่ีจะติดค้างกับนักเรียนไปในอนาคต ปกติสาระส าคัญนี้จะเป็นกรอบก าหนด
จุดประสงค์การเรียนประจ าหัวข้อเรื่องนั้น ๆ 
   4. สร้างแผนการสอน โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง จ านวนคาบ สาระส าคัญ และจุด-
ประสงคก์ารเรียนรู้ (จุดประสงค์น าทาง) ของแต่ละหัวข้อเรื่องมาท าเปน็แผนการสอนโดยทั่วไปแล้ว 
สมมติว่า ในก าหนดการสอนมี 23 หัวข้อเรื่อง ควรท าแผนการสอนได้อย่างน้อย 23 แผนหรือมากกว่า  
23 แผนก็ได้ 
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   ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546 : 28 - 29) ได้กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ว่า หมายถึงการน าเอาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้ คือการน าไปทดลองตาม 
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้แล้วน าผลมาปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน าไปทดลองใช้จริงเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพตาม 
เกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ ทั้งนี้ให้น าแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ได้ทดลองมาปรับปรุงแล้วท าการสอน 
จริงเป็นเวลา 1 ภาคเรียน 
   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546 : 28 - 29) ได้เสนอการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ไว้ว่าเป็นการหาระดับประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นระดับที่ ผู้สร้าง 
เกิดความพึงพอใจ หากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว จะมีคุณค่า   
ที่จะน าไปสอนได้ ดังนั้นในการก าหนดเกณฑ์ต้องค านึกกระบวนการและผลลัพธ์ โดยก าหนดตัวเลข   
เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยมีค่าเปน็ E1/E2 

   E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละจากคะแนนการท าแบบฝึก 
ปฏิบัติ แบบทดสอบย่อย และคะแนนจากประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
   E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
   การก าหนด E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดขึ้นอยู่กับผู้สอนพิจารณาตามความพอใจ โดยปกติแล้ว 
เนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจ าจะตัง้เกณฑ์ไว้ที่ 80/80, 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นในเรื่องของทักษะ 
จะตั้งไว้ต่ า เช่น 75/75, 70/70  
   ผู้รายงานได้ศึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพอสรุปได้ว่า แผนการสอน     
ทีมี่คุณภาพเป็นแผนที่ให้แนวทางการสอนแก่ผู้สอนอย่างชัดเจนทั้งด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และวัดประเมิน โดยเฉพาะแนวทางการจัด 
กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และฝึกแก้ปัญหา  
เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน 
    ความหมายของชุดการสอน  
   ชุดการสอน เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่ง ซึ่งเขามามีบทบาทตอการเรียนการสอน  
และชวยใหการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชุดการสอนมีชื่อเรียกกันหลายอยาง คือชุดการเรียน 
ชุดการเรียนการสอน ในภาษาอังกฤษใช้ชื่อตางๆ กัน เชน Learning Packages, Instructional  
Packages, Self Instructional Package, Learning Kits, Individualized Package, หรือ  
Instructional Modules การจะใชชื่ออยางไรนั้นขึ้นอยู่กับแนวคดิของผู้ ใหความหมายแตละทาน  
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ในการศึกษาครัง้นี้ใชชื่อวา ชุดการสอนเพราะชื่อนี้ใหความเขาใจตรงกับคนทัว่ไปวา ชุดการสอนให้ 
ความสะดวกแกผู่สอนในการใชสื่อการสอนและเปนการให้แนวทางในด้านการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนแกครูผูสอน เพ่ือใหนักเรยีนไดรับความรูเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูไดดียิ่งขึน้   
   ความหมายของชุดการสอนนั้น มีผูใหความหมายไวคลายคลึงกันหลายทาน ดังนี้   
   จันทรโชติ รอดโพธิ์ทอง (ม.ป.ป. : 1) ใหความหมายของชุดการเรยีนการสอนว่าเปนสื่อ  
การเรียนการสอน ที่มีทั้งสวนที่ครูใชและสวนที่นักเรียนนใช ทัง้สองสว่นนี้มีความประสานสัมพันธกัน  
ท าให้การเรยีนรู้ ตามจุดประสงคเกิดขึ้นในตัวนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และท าใหแนวคดิทีจ่ะ 
ปรับปรุงแกไขเกิดขึ้นในตัวครู 
   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546 : 30) ใหความหมายของชุดการสอนวาเปนสื่อประสม ชนิดหนึ่ง   
ซ่ึงมีจุดมงุหมายเฉพาะเรื่องที่สอนโดยมีระบบการผลิต และการน าสื่อการสอนที่สอดคลองกับวิชา   
หนวย หัวเรื่อง และวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยาง 
มีประสิทธิภาพ  
   อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 20) ไดใหความหมายของชุดการสอน หมายถึง ระบบการผลิต  
และการน าสื่อการเรียนการสอนหลายอยางมาสัมพันธกัน และมีคุณคาสงเสริมซึ่งกันและกัน  
สื่อการเรียนหนึ่งอาจใช้เพ่ือสรางสิ่งเราความสนใจในขณะที่อีกอยางหนึ่งใชเพ่ืออธิบายขอเท็จจริง 
ของเนื้อหา สื่ออีกอยางหนึ่งอาจกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอันน าไปสู่ความเขา้ใจลึกซึ้งและปองกนั 
การเขาใจความหมายผิด สื่อการเรียนการสอนเหลานี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา สื่อประสมที่เราน ามาใช้ 
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เพื่อชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   สุวิทย์ มูลค า และคณะ (2549 : 22) ไดกลาวถึงชุดการสอนหรอืชุดการเรียนการสอนว่า 
ชุดการเรียนการสอนถือวาเปนสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุประดิษฐ์เปนสื่อประสม ด าเนินการ  
เชนเดียวกบัชุดการเรียนการสอนรายบุคคลตามล าดับขั้น ดังนี้  
   1. วางจุดประสงคก์ารเรียนรูและเลือกเนื้อหา  
   2. น าเนื้อหามาแบงคาบเปน็หน่วยซึ่งเรียกวาโมดลูเพือ่สะดวกต่อการสอน อาจจะแบงเปน 
รายคาบ โมดูลยอยหลายๆ โมดูล ประกอบกันเรียกวา ชุดการเรียนการสอน  
   3. ค านึงถึงวิธีสอน อาจจะมีการทดสอบกอนเรียน หลังเรียน และเม่ือท าไปหลายๆ หัวขอ้ 
หรือหลายจุดประสงคอาจจะมีการทดสอบย่อย ในแตละโมดูลหรือกลองยอยประกอบดวยสิ่งตางๆ 
ดังนี้  
      3.1 แผนการสอนรายคาบ  
               3.2 สื่อการเรียนการสอนรูปธรรม (ถามี) และสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพ์ เชน 
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เอกสารแนะแนวทาง บทเรียนแบบโปรแกรม นอกจากนั้นอาจจะมีเอกสารดังตอไปนี้ เอกสารฝกหัด 
เป็นเอกสารที่ครูใชประกอบระหวางการสอน โดยจะใหนักเรียนท าไปพรอมๆ กับการอธิบายของครู 
เมื่อครูใชค าถามนักเรียนสามารถตอบไดก็จะกรอกลงไปในเอกสารฝึกหัด ท าใหสะดวกตอการสอน  
เพราะจะท าให้สอนได้เนื้อหามากเมื่อนักเรียนไมเขาใจ ครูกอ็ธิบายทันท ีและนักเรยีนก็จะได้เอกสาร 
ฝึกหดักลับบัานไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เหมาะที่จะน ามาใชกับเนื้อหาที่เปนนามธรรม เอกสารฝกหัดนี้ 
ไมจ่ าเปนตองมีทุกคาบ ครูอาจใชเอกสารฝกหัดเปนแบบฝกกไ็ด้ เอกสารแบบฝกหัดเพ่ิมเติม ตามปกติ 
ครจูะใหการบานในหนังสือเรียน แตบางครั้ง โจทยในหนังสือเรียนนอยเกินไป ครูก็ควรสรางเพ่ิมเติม  
เอกสารซอมเสริม ครูสวนใหญมักมีปญหาเรื่องการซอมเสริมเพราะถาไมเตรียมเอกสารไวให้พรอมครู 
ก็จะซอมเสริมไมทัน นักเรียนทีไ่มเขาใจบทเรียนก็ไมมีโอกาสที่จะไดรับการซอมเสริม จึงท าใหไมเขาใจ 
บทเรียนตอๆ ไปยิ่งขึ้น  
    สรุปไดวา ชุดการสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่น าเอาสื่อหลายๆ ชนิดมาใชรวมกัน 
หรือที่เรียกวา “สื่อประสม” สื่อดังกลาวมีทั้งสวนที่ครูใช และสวนที่นักเรียนใช เพ่ือสนองจุดประสงค 
การเรียนรูที่ตั้งไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ชวยใหก้ารเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพและให้ความสะดวกตอ่การใช้ในการเรียนการสอน  
   ประเภทของชุดการสอน ในการจัดแบง่ประเภทของชุดการสอน มีผู้แบงเปนประเภทตางๆ  
ดังนี้    
    กรมวิชาการ (2545 : 35) ไดจ าแนกชุดการสอนหรอืชุดการเรียนการสอน ออกเปน 3  
ประเภท ดังนี้  
   1. ชุดการเรียนการสอนส าหรบัครูเปนชุดที่จัดไวส าหรับครูโดยเฉพาะเปนคูมือและเครื่องมือ 
ส าหรับครูซึ่งพรอมจะใหครูน าไปใชสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู้และมีพฤติกรรม ตามที่คาดหวังครู 
เปนผูด าเนินการควบคุมกิจกรรม นักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม ภายใตการดูแลของครู  
   2. ชุดการเรียนการสอนส าหรบันักเรียน เปนชุดทีน่ักเรยีนสามารถเรียนได้ดวยตนเอง  
ซึ่งเหมาะส าหรับแกปญหาหลายประการที่เกิดขึ้นกับครู เชน การสอนไมทันหลักสูตรความแตกตาง 
ของนักเรียนในการเรียนรูช่วยซ่อมเสริมนักเรยีนที่เรียนออน หรือกรณีครูไมมีเวลาเตรียมการสอน 
หรือตองสอนแทนครูที่สอนประจ า  
   3. ชุดการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนใช้รวมกัน มีลักษณะผสมระหวางแบบที่ 1 และ 
แบบที่ 2 ครูเปนผูคอยควบคุมดูแลกิจกรรมบางอย่าง ครูตองแสดงใหนักเรยีนดูกิจกรรมบางอยาง  
นักเรยีนแสดงเองทั้งหมดเหมาะส าหรับฝกนกัเรยีนใหเรยีนรูดวยตนเอง ซึ่งอยูภายใตการดูแลของครู  
   อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 20) ไดแ้บ่งประเภทของชุดการสอนไว 4 ประเภท ดังนี้  
   1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย เป็นชุดการสอนที่มุงชวยขยายเนื้อหาสาระ การสอน 
แบบบรรยายไดชัดเจนขึ้น ช่วยให้ผู้สอนพูดนอยลงและใหสื่อการสอนท าหนาที่แทน นิยมใช้กับ 
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การฝกอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษา  
   2. ชุดการสอนแบบกลุมกจิกรรมเปนชุดการสอนที่มุง่ให้ผูเรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่ม เชน  
ในการสอนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบกลุมสัมพันธ  
   3. ชุดการสอนแบบเอกัตภาพหรือชุดการสอนแบบรายบุคคลเปนชุดการสอนที่มุง่ใหผูเรียน
ศึกษาหาความรูด้วยตนเอง ตามความแตกตางระหวางบุคคลอาจเปนการเรียนในโรงเรียน หรือเรียน
ที่บานก็ไดเพ่ือให้ผู้เรียนกาวไปขางหนาตามความสามารถความสนใจและความพรอมของผูเรียน  
   4. ชุดการสอนทางไกลเป็นชุดการสอนที่ผสูอนกับผูเรียนนั้นอยตูางถ่ิน ตางเวลากนั มุงสอน   
ใหผูเรียนศกึษาได้ดวยตนเองโดยไมตองเขาชั้นเรียน เชน ชดุการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัย-   
ธรรมาธิราช    
   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546 : 36) แบงชุดการสอนออกเปนประเภทได 3 ประเภท ดังนี้    
   1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย ประกอบด้วยสื่อหลายอยาง เช่น แผนใส ฯลฯ   
   2. ชุดการสอนส าหรับกิจกรรมกลุม เปนชุดการสอนที่ผลิตเปนศูนยการเรียน   
   3. ชุดการสอนรายบุคคลเปนชุดการสอนทีผ่ลิตขึ้นเพ่ือให้ผูเรียนศกึษาดว้ยตนเอง นอกจากนี ้
ยังมชีุดการสอนประเภทอ่ืนๆ ที่แตกตางออกไปตามลักษณะของการใช เชน ชุดการสอนทางไกล  
ชุดการสอนส าหรับผูปกครอง ชุดการสอนซอมเสริม ชุดการสอนส าหรับผลิตรายการโทรทัศน ์
ชุดการสอนแบบสื่อประสม เปนต้น 

   องคประกอบของชุดการสอน  
            สุวิทย์ มูลค าและคณะ (2549 : 40) กลาวถึงชุดการสอนมีองคประกอบ ส าคัญ 3 สวน ดังนี้   
   1. คูมือการใชชุดการสอน อาจเปนกระดาษแผนเดียว หลายแผน หรือเป็นเลมคูมือ  
เปนแนวทางส าหรบัครูหรือผูใชชุดการสอน ที่คอยแนะน าใหทราบกจิกรรมต่างๆ ในการเรียนรู   
และก าหนดบทบาทไดเดน่ชัด ไมวาจะเปน็ชุดการสอนประเภทใดมีสวนประกอบ 10 ประการคือ   
(1) ค าน า (2) วัสดุอุปกรณที่ใช้ในชุดการสอน (3) ค าชี้แจงส าหรับครู-อาจารยหรือผูใชชุดการสอน   
(4) สิ่งที่ตองเตรียมพิเศษ (5) การจัดชั้นเรียน (6) บทบาทของครูและนักเรียน (7) แผนการสอน  
(8) แบบฝกปฏิบัต ิ(9) แบบทดสอบกอน/หลังเรียน (10) เฉลยแบบฝกหัดและแบบทดสอบกอน/ 
หลังเรียน   
   2. สื่อการสอน สื่อการสอนในชุดการสอนหมายถึง พาหะที่จะถายโยงความรจูากครูไปยัง
นักเรยีน อาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือกิจกรรมตางๆ ไดแ้ก ่ภาพ แผนโปรงใส บัตรค าสั่ง แบบฝก 
ปฏิบัติ เปนตน สวนอุปกรณประเภทเครื่องมือราคาแพง เชน เครื่องฉายจะบอกไว้ในสิ่งที่ครตูอง
เตรียม แบบฝกปฏิบัติหมายถึง คูมือนักเรียนที่จะตองใชควบคกูับการเรียน อาจแยกเปนแผนแต่ละ 
หนวยหรือรวมเปนเลมได  
   3. แบบประเมินผลแบบประเมินผลในชุดการสอนมี 2 ประเภท ไดแก แบบฝกปฏิบัติซึ่งถือ 



 

39 
 

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและแบบทดสอบซึ่งเปนแบบทดสอบที่ใชวัดพฤติกรรมสุดทาย 
ของนักเรยีน ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบทดสอบอิงเกณฑมุงวัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตาม
เกณฑที่เขียนไวในจุดประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบจะตองครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ และ  
จะตองมีจ านวนใหพอเหมาะกับเวลาที่ใช้ดวย อาจจะมจี านวน 5 - 20 ขอ แลวแตขนาดของแตละ 
หนว่ยจึงจะตรวจคนเอาพฤติกรรม ที่ครูคาดหวังได  
   ชัยยงค พรหมวงศ (2545 : 28) ไดจ้ าแนกสวนประกอบของชุดการสอนไว้ 4 สวน คือ  
   1. คูมือส าหรับครูหรือผูใชชุดการสอน และผูเรียนทีต่องการเรียนจากชุดการสอน  
   2. ค าสั่ง หรือการมอบงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการเรียนใหผูเรียน  
   3. เนื้อหาสาระและสื่อการเรียนการสอน โดยจัดอยูในรูปของสื่อการเรียนการสอนแบบ
ประสม กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
   4. การประเมินผลการประเมินผลของกระบวนการ ไดแก แบบฝกหัด การค้นคว้ารายงาน 
และผลของการเรียนรูในรูปแบบของแบบทดสอบตางๆ  
   กิดานันท มลิทอง (2546 : 181) กลาวถึงองคประกอบของชุดการสอน ดังนี้  
   1. คูมือส าหรับผูสอนในการใชชุดการสอน และส าหรับผูเรียน  
   2. ค าสั่งเพื่อก าหนดแนวทางในการเรยีนการสอน   
   3. เนื้อหาสาระบทเรียน จะจัดอยู่ในรปูสื่อตางๆ เชน สไลด์ เทป ฯลฯ  
   4. กิจกรรมการเรียน เปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรายงานหรือคนคว้าต่อจากที่เรียน  
   5. การประเมินผลเปนแบบทดสอบท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนั้น 
   บุญชม ศรีสะอาด (2547 : 80) ไดแบง่องคประกอบของชุดการสอนออกเปน 4 สวน  
ที่ส าคัญ ดังนี้  
   1. คูมือการใชชุดการสอน เปนคมูือที่ให้ผ ูใชชุดการสอนศึกษาและปฏิบัติตาม  
   2. บัตรงาน เปนบตัรที่มีค าสั่งใหผูเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมนั้นๆ  
   3. การทดสอบวัดผลความกาวหนาของผูเรียน  
   4. สื่อการเรียนตางๆ โดยสรุปแลวองคประกอบของชุดการสอนมีสวนที่ส าคัญอยู่ 4 สวน คือ  
      4.1 คูมือครูหรือคูมือการใชชุดการสอน  
               4.2 ค าสั่งหรือการก าหนดแนวทางในการเรียนการสอน  
      4.3 เนื้อหาสาระและสื่อการเรียน  
      4.4 แบบฝกหดัและแบบทดสอบวัดผลการเรียน  
   ประโยชนและคุณคาของชุดการสอน ชุดการสอนมีคุณคาตอการเพ่ิมคุณภาพในการเรียน
การสอน หากไดมีระบบการผลิตที่ด ีและมีการประเมินการใช้ มีผู้สรุปประโยชนและคุณคา่ของ 
ชุดการสอนไว ดังนี้  
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            ชัยยงค์ พรหมวงษ์ (2545 : 35) ไดกลาวถึงประโยชนของการใช้ชุดการสอน ไวดังนี้  
   1. ท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจไม่เบื่อหนายเพราะมีการเปลี่ยนสิ่งเราอยูตลอดเวลา  
   2. ท าให้นกัเรียนไดรับความรูกวางขวางและเขาใจบทเรียนดียิ่งขึ้น  
   3. เปนการประหยัดเวลา และท าใหนักเรยีนเกิดการเรียนรู้ไดรวดเร็วเพราะได้เรียนจาก 
สื่อการเรียนการสอนที่แตกตางกันหลายๆ อยาง  
   4. เปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งวิธีสอน กลวิธีเทคนิควิธีการ และ 
การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนใหผสมผสานกัน  
   สุคนธ์ สินธพานนท ์(2553 : 26) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการสอนวา  
   1. ชวยใหผู้สอนและผูเรียนมีความม่ันใจในการด าเนนการสอน เพราะลดเวลาในการเตรียม 
ลวงหน้า  
   2. ชวยแกปัญหาในการขาดแคลนคร ู 
   3. สามารถถายทอดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   4. เปดโอกาสใหผูเรยีนศึกษาด้วยตนเองและมีสวนร่วมในกจิกรรมอยางแทจริง จากชุด 
การสอนรายบุคคลและชุดการสอนแบบกลุมกจิกรรม   
   5. ชวยสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ เพราะชุดการสอนเอื้อตอการใช ทั้งในแงเวลา
และสถานที ่ 
   6. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรูมากที่บูรณาการเปนอยางดีจึงท าให การเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
  ชัยยงค พรหมวงศ (2545 : 25) ให้แนวคดิเกีย่วกบัประโยชน์ของชุดการสอน สรุปได้ ดังนี้  
  1. ชวยใหผู้สอนถา่ยทอดเนื้อหาสาระ ประสบการณทีส่ลับซับซอน และมีลักษณะเปน 
นามธรรม ซึ่งผูสอนไมสามารถถายทอดไดด้วยการบรรยายได้ดี  
  2. ชวยเราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งที่ก าลังศึกษา เพราะชุดการสอนเปดโอกาสใหผูเรียน 
มีสวนรวมในการเรียนของตนเองและสังคม  
  3. เปดโอกาสใหผูเรียนได้แสดงความคิดเห็น หรือการตัดสินใจการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
  4. ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจแกผูสอนเพราะแยกการสอนเปนหมวดหมู หยิบใช้ 
ได้ทันที 
  5. ท าให้การเรียนการสอนของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณผูสอน  
  6. ชวยให้การเรียนเปนอสิระจากบุคลิกภาพของผูสอน  
  7. ในกรณีขาดครู ครูคนอ่ืนก็สามารถสอนแทนไดโดยใชชุดการสอน  
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  8. ส าหรับชุดการสอนรายบุคคล และชุดการสอนทางไกล จะช่วยใหการศึกษามวลชน 
ด าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะผูเรียนสามารถเรียนไดเองที่บาน นอกจากนี้ยังมีขอสรุปของ 
ผูรอีูกหลายท่าน ที่ไดแสดงใหเห็นขอดีและประโยชนของชุดการสอนที่มีผ่ลดีตอการเรียนการสอน  
  ธัญสินี ฐานา (2546 : 15) ได้สรุปประโยชน ของชุดการสอนไว้ว่า ใหความสะดวกและ 
สรางความม่ันใจในตนเองแกครทู าใหการเรียนการสอนมีมาตรฐานในระดับเดยีวกนัท าใหครูมีเวลา 
เพียงพอในการเตรียมการสอน  
  จากความเห็นต่างๆ พอสรุปไดวา ชุดการสอน มีคุณคาตอการเรียนการสอนมากมาย  
กลาวคือ  ชวยท าให้ผูสอนมีความสะดวกและมั่นใจในการสอน ผูเรียนเกดิการเรียนรู้ได้รวดเร็ว  
มีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียน ประหยัดเวลา สามารถแกปญหาเรื่องการขาดครูสอน โดยใช้   
ชุดการสอนแทนไดท าให้การเรียนการสอนเปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกับการสรางชุดการสอน มีผูทรงคุณวุฒิด้านดานชุดการสอน 
หลายท่าน ไดสรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสราง ชุดการสอนไว้ ดังนี้  
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2545 : 29) กลาววา การสร้างชุดการสอนมีหลักเกณฑและทฤษฎี  
ดังนี้  
  1. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความแตกต ชุดการสอนเปนสื่อางระหวางบุคคล และกิจกรรม การเรียน 
ที่จดัขึน้เพื่อสนองความสามารถความสนใจและความตองการของผูเรียนเปนส าคัญทฤษฏี ที่วาด้วย
ความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงน ามาใชเปนทฤษฎีพ้ืนฐานในการท าและการใชชุดการสอน  
  2. หลักการเกี่ยวกับสื่อประสม จากความหมายของชุดการสอนซึ่งหมายถึง การใชสื่อหลายๆ 
อยางเสริมซึง่กันและกันอยางมีระบบ มาใชเปนแนวทางการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียน ท าใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากสื่อ ซึ่งสื่อสรางโดยอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีหลากหลายอาทิเชน   
               2.1 ทฤษฎีความสัมพันธเชื่อมโยง (S-R Bond Theory or Connectionism Theory) 
ของธอรนไดค (Edward Lee Thorndike) ซึ่งกลาววา การเรียนรจูะเกิดจากปฏิกิริยาโตตอบสนอง  
กลาวคือ การเรียนรูของมนุษย์หรือสัตวจะเกิดขึน้ได้ เมือ่สามารถเลือกตอบสนอง (Response) ทีค่ร ู
น ามาเชื่อมโยง (Connect) เขากบัสิ่งเรา (Stimulus) ไดอยางเหมาะสมเกิดสิ่งเชื่อมโยง (Bone)   
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง  
               2.2 กฎการเรียนรูของธอรนไดคธอรนไดคไดเสนอกฎการเรียนรูไว 3 ขอ ดังนี้   
                    2.2.1 กฎแหง่ผล (Law of Effect) จากการจัดสิ่งเราใหผู้เรียนไดต้อบสนอง ถาเรา 
สามารถสรางสภาพอันพึงพอใจแกผู่้เรียน ผูเรียนจะมีความแน่ใจว่าการตอบสนองการกระท าของตน
ถูกตอง สภาพดังกล่าวจะเกิดขึน้ไดด้วยการจัดแรงจูงใจหรือรางวัลเชน ใหค าตอบที่ถูกตองทันที 
เมื่อผูเรยีนไดตอบสนองเพ่ือเขาจะไดเปรียบเทียบกับค าตอบของตนวาถกูหรือไมดังนั้น จึงควรจัด 
สถานการณใหผูเรียนมีโอกาสตอบถูกตองมากท่ีสุด  
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                    2.2.2 กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) เมื่อผูเรียนเกดิการเรียนรู้ ผู้เรียนจะมี 
การเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากบัการตอบสนองการสรางสถานการณ หรอืปญหาแบบเดียวกันเกิด 
ขึ้นอีก ให้ผูเรียนไดตอบสนองจะเปนการสรางใหเกิดการเรียนรทูี่มัน่คงยิง่ขึ้นนั่นคือยิ่งไดท าแบบฝกหัด  
มากเทาใดการเรียนรู้จะมั่นคงยิ่งขึน้  
           2.2.3 กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) เมือ่รางกายพรอมที่จะแสดง 
พฤติกรรมใดๆ ออกมาถามีโอกาสไดกระท าสิ่งนั้นยอมเปนที่พึงพอใจแตถาไมได้กระท าสิ่งนั้น ก็เกิด 
ความไม่พอใจ หรือรางกายไม่พร้อมที่จะกระท าแต่ถูกบังคับใหท าก็จะเกิดความไมพอใจเช่นกนั ดังนั้น   
บทเรียนใดๆ จะตองมีการเตรียมความพรอมเสียกอน   
     2.3 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของสกินเนอร์ (B.K. Skinner) 
ซึ่งอธิบายวาการเสริมแรงทางบวกจะท าให้ผูเรียนเกดิการเรียนรูไดดี้ที่สุดและการเสริมแรงจะต้อง
เกิดข้ึนทันทภีายหลังที่ผูเรียนไดตอบสนองตอสิ่งเราอยางถูกตอง  
              2.4 ทฤษฎีสิ่งเราและการตอบสนอง (S-R Theory) ของสกนิเนอรซึ่งกลาวไว้ว่า ขบวนการ 
เรียนรู้ของมนุษย์ประกอบด้วยขั้นตอนยอยต่อเนื่องกัน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเสนอสิ่งเรา ขั้นตอน
การตอบสนองและขั้นตอนการใหขอมูลย้อนกลับตอเนื่องกัน   
              2.5 กฎการเรียนรูเพ่ือรูแจง (Mastery Learning) ของบลูม (Benjamin S. Bloom)  
ซึ่งกลาววา คนเราทุกคนสามารถเรียนรูแจ้งได ้(ท าพฤติกรรมได 80% ขึ้นไป) ถาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเขาอยางเหมาะสม ดังนี้  
                   2.5.1 มีการแจงจุดประสงคการเรียนรูให้ผู้เรียนทราบว่า เมื่อเรียนจบแลวเขาจะท า
อะไรไดบาง เปนการบอกใหรูทั้งขนาดและทิศทางของการเรียนในครั้งนั้น   
                   2.5.2 ใหเวลาในการเรียนรู้ ตามความสามารถของแตละบุคคล คนเกงก็เรียนไดเร็ว 
คนไมเกงก็เรียนไดช้า 
                   2.5.3 ใหเรยีนเนื้อหาทีละนอยเปนขัน้ตอนมีการถามใหผูเรียนตอบเปนระยะ  
                   2.5.4 ใหไ้ดทราบผลการเรียน การปฏิบัติเปนระยะเพ่ือเปนการปรับปรุง ขอบกพรอง
ของผูเรียน  
                   2.5.5 ใหผูเรียนมีโอกาสประสบผลส าเร็จอันจะเป็นตัวเสริมแรงอาจโดยวิธีการเรียน          
ที่งา่ยๆ กอนแล้วคอยๆ เพิ่มความยากขึน้ทีละนอย  
                   2.5.6 ให้การฝึกฝนทีเ่พียงพอจนสามารถมั่นใจไดว้่าเขาสามารถแสดงพฤติกรรมตามที่
ก าหนดไว้ในจุดประสงค  
   ชัยยงค พรหมวงศ (2545 : 45) ไดกลาวถึงแนวคิดในการผลิตชุดการสอนไว้ ดังนี้  
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   แนวคดิแรกคือ การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหว่างบุคคลโดยยึดหลักว่ามนุษยแตละ
คนมีความแตกตางกัน ดานความสามารถ สติปญญาความตองการ ความสนใจรางกาย อารมณ สังคม 
และความแตกตางในปลีกยอยอ่ืนๆ ดังนั้นการน าหลักการเรียนรูตางๆ มาใชในกระบวนการเรียนรู  
ตองค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
   แนวคดิทีส่องคือ ความพยายามที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนจากเดิมที่เคยยึด “คร”ู  
เปนแหลงความรูหลักมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนด้วยการใช้แหล่งความรูจากสื่อตางๆ  
   แนวคดิทีส่ามคือ แนวคดิด้านการใชสื่อโสตทัศนูปกรณเป็นแนวคดิเกีย่วกบัการจัดสื่อ 
การสอนในรปูแบบสื่อประสมใหเปนชุดการสอนอันจะมีผลตอการใชของครูคือ เปลี่ยนจากการใชสื่อ  
“เพ่ือชวยครูสอน” เปนการใชสื่อ “เพ่ือชวยนักเรียนเรียน”  
   แนวคดิทีส่ี่คือ ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกบันักเรียน และนักเรียนกับ
สภาพแวดลอม แนวคิดนี้จะมีการน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธมาใชในการเปิดโอกาสให้นักเรยีนได
ประกอบกจิกรรมร่วมกัน ทฤษฎีกระบวนการกลุมจึงเปนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรซึ่งน ามาสูการ
จัดระบบการผลิตสื่อออกมาในรูปชุดการสอน  
   แนวคดิสุดทายคือ การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูโดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาใช้ 
จัดสภาพการณในการสอนเปนการสอนแบบโปรแกรม คือ  
   1. ไดเขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง  
   2. มีทางทราบวาการตัดสินใจหรือการท างานของตนถูกหรือผิดอยางไร  
   3. มีการเสริมแรงบวกท่ีท าให้นักเรยีนภาคภูมิใจ  
   4. ไดเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน 

   ธัญสินี ฐานา (2546 : 24) ก็สอดคลองกับสองแนวคิดที่กลาวมา คือ  
   1. ค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   2. เนนเด็กเป็นศนูยก์ลาง 
   3. การใชโสตทัศนูปกรณ์ได้เปลี่ยนแปลงมาเปนในรูปของสื่อการสอน  
   4. ปฏิสัมพันธ (Interaction) ครูนักเรยีนต่างจากเดิม ครทู าหนาที่อ านวยคามสะดวก  
ชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการ 
    สรุปไดวา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการสอนจะค านึงถึง  
   1. ความแตกตางระหวางบคุคล โดยชุดการสอนจะตองผลิตขึ้นเพ่ือตอบสนองในเรื่อง  
ความแตกตางระหวางบุคคล  
   2. การใชสื่อการสอนจะเป็นลักษณะของการใชแบบสื่อประสมที่มีความสอดคลอง และ
สนับสนุนส่งเสริมใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
   3. พฤติกรรมในการเรยีนจะมีการจัดล าดับการเรียนรูอยางเปนขัน้ตอน  
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   4. ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มุง่ให้ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมาก  
โดยผูสอนจะเปน็ผู้คอยชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการ ดังนั้นถาหากการสรางชุดการสอน ไดค านึงถึง 
หลักการและทฤษฎีดังกลาวจะท าให ชุดการสอนที่สร้างขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอการเรียน 
การสอนอยางยิ่ง  

   ความหมายและคุณคาของชุดการสอนแบบส่ือประสม  
   นักการศึกษาไดพยายามหาวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพดวยการคิด 
หาวิธีสอนเพ่ือเปลี่ยนบทบาทของครูและผูเรียน รวมทั้งพยายามเสาะแสวงหาสื่อการสอนมาชวยให้ 
การเปลี่ยนพฤติกรรมของครูและผูเรียน ใหเปนไปตามจุดหมายปลายทาง นวัตกรรมหนึ่งที่นักการ 
ศึกษาใหความสนใจคือวิธีสอนแบบสื่อประสมที่เรยีกวา “ชุดการสอนแบบสื่อประสม” มีผูให
ความหมายและคณุค่าของชุดการสอนแบบสื่อประสมไว้ ดังนี้  
   ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2545 : 141) กลาววา ชุดสื่อประสม หมายถึง การน าเอาสื่อประเภท 
ตางๆ ทั้งที่เปนเครื่องมือวัสดุและวิธีการมาใชรวมกันอย่างสัมพันธกัน ในลักษณะที่สื่อแตละชนิด 
สงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เนื่องจากไมมีสื่อชนิดใดที่สามารถสรางความรูและความเขาใจแกผ่ ู
เรียนไดทุกจุดประสงค์ 
   ทองค า สาระวงษสุทธิ์ (2545 : 6) ไดใ้ห ความหมายของชุดการสอน แบบสื่อประสมวา  
ชุดการสอนแบบสื่อประสม หมายถึง การน าสื่อการเรียนการสอนในรูป วัสดุ อุปกรณสิ่งพิมพ์และ
วิธีการตั้งแตสองอย่างขึ้นไป มาบูรณาการเขา้ด้วยกนัเป็นชุดการสอนโดยใช วิธีการจัดระบบ  
  ประหยัด เนตรหาญ (2547 : 8) ใหความหมายของชุดการสอนแบบสื่อประสมวา  
ชุดการสอนแบบสื่อประสม หมายถึงการน าชุดการสอนในรูปวัสดุอุปกรณสิ่งพิมพและวิธีการตั้งแต่ 
สองอยางขึ้นไปมาบูรณาการเขาดวยกันเป็นชุดการสอนโดยใช้วิธีการจัดระบบ  
  ด ารงค ตุลาสิบ (2547 : 4) ไดใหความหมายของชุดการสอนแบบสื่อประสมวา ชุดการสอน 
แบบสื่อประสม หมายถึง การน าสื่อการเรียนการสอนในรูป วัสดุอุปกรณและวิธีการ ต้ังแตสองอยาง
ขึ้นไป มาจัดระบบเขาดวยกันเป็นชุดการสอน ชุดการสอนแบบสื่อประสมเปนการน าสื่อหลายอย่าง
มาใชรวมกันทัง้วัสดุอุปกรณ สิ่งพิมพและวิธีการเพ่ือใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน 
โดยใชสื่อแตละอยางตามล าดับขั้นตอนของการน าเสนอเนื้อหาสาระสื่อแตละชนิดให้ความรู้และ
ประสบการณการเรียนรูแตกตางกัน ตามลักษณะเฉพาะของตัวสื่อ เชน สื่อบางชนิดเหมาะสมในการ 
ให้นักเรยีนคน้พบความรูดวยตนเอง สื่อบางชนิดเหมาะสมในการสอนเนื้อหาและตัวอยาง บางชนิด
แสดงใหเห็นการเคลื่อนไหว ชวยดึงดูดความสนใจและเราใจ สื่อบางชนิดเหมาะส าหรับสรุปเนื้อหาและ
ทบทวน เปนตน การใชสื่อการเรียนการสอนเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งจึงไมอาจท าใหบรรลุผลตาม
วัตถปุระสงค์  เทาที่ควรดังนั้นจ าเป็นต้องเอาสื่อหลายๆ ชนิดมาใชรว่มกันอยางมีระบบ เพ่ือให้การ
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เรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท าใหสื่อประสมนั้นมีคุณคาตอการเพ่ิมคุณภาพในการเรียน
การสอน  
  ชัยยงค พรหมวงศ (2545 : 121) ได้กลาวไววา ชุดสื่อประสมหรือชุดการสอน ประเภทใด 
ก็ตามยอมมีคุณคา่ตอการเพ่ิมคุณภาพในการเรียนการสอนดวยกันทั้งสิ้น หากมีการผลิตที่มี 
การทดสอบวิจัยแลวคุณค่าของสื่อประสม สรุปได้ดังนี้  
  1. ชวยใหผู้สอนถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลับซับซอนและมีลักษณะเปน 
นามธรรมสูง ซึ่งผูสอนไมสามารถถายทอดดวยวิธีการบรรยายไดดี  
  2. ชวยเราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งที่ก าลังศึกษาเพราะเนื่องจากชุดสื่อประสมหรือ 
ชุดการสอนจะเปิดโอกาสให้ผูเรียนมสี่วนรวมในการเรียนของตนเอง  
  3. เปดโอกาสใหผูเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝกตดัสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง  
  4. ชวยสรางความพรอม และความมัน่ใจแกผูสอน เพราะชุดสื่อประสมที่ผลิตไวเปนหมวดหมู่
สามารถหยิบไปใชไดทันที โดยเฉพาะผูที่ไมคอยมีเวลาในการเตรียมการสอนลวงหน้า  
  5. ท าให้การเรียนของผูเรียนเปนอสิระจากอารมณของผูสอน ชุดสื่อประสมสามารถท าให้ 
ผู้เรียนเรียนไดต้ลอดเวลา ไมวาผูสอนจะมีสภาพความคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด   
  6. ชวยให้การเรียนเปนอสิระจากบุคลิกของครูผูสอน เนื่องจากชุดสื่อประสมท าหนาที่ 
ถายทอดความรูแทนครูแมครูจะพูดหรือสอนไมเกงผูเรียนก็สามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จากชุดสื่อประสมทีไ่ดผานการทดสอบประสิทธิภาพมาแลว  
  7. ในกรณีครูขาด ครคูนอ่ืนสามารถสอนแทนโดยใช้ชุดสื่อประสม เพราะเนื้อหาวิชาอยู่ใน 
ชุดสื่อประสมเรียบรอยแลว ครูผูสอนแทนก็ไมต้่องเตรียมอะไรมาก  
  8. ส าหรับชุดสื่อประสมหรือชุดการสอนรายบุคคลและชุดสื่อประสมทางไกล เชน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชวยใหการศกึษามวลชนด าเนินไปอยางมปีระสิทธิภาพ เพราะ 
ผูเรียนสามารถเรียนได้เองที่บาน ไมต่องเสียเวลาและคาใชจายมาก 

  การประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอน ดังนี้  
  ชัยยงค พรหมวงศ (2545 : 80 - 85) ไดกลาวถึงการประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอน 
เอาไว ดังนี้  
  ชุดการสอนที่ครู-อาจารยผลิตขึน้ใชในโรงเรียน แตละหัวเรื่องนั้นนับว่ามีคุณคาตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางยิง่ ควรจะมีการสงเสริมใหมีการผลิตใหมากจนครบ ทุกเนื้อหาวิชา 
อยางไรก็ด ีเพ่ีอเป็นหลักประกันวาชุดการสอนที่ผลิตขึ้นนั้นดีมีคุณภาพ จะตองผานการตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณลักษณะที่เปนเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอนแตละประเภทเสียกอน การประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดการสอนมี 2 ลักษณะ คือ  
  1. การประเมินโดยผูช านาญการเปนการน าชุดการสอนที่ผลิตขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 
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ชุดการสอนเปนผูประเมิน ซึ่งมกัเปนคุณลักษณะทางกายภาพ เชน ความถกูตองเชิงเนื้อหา การผลิต
การใชคุณภาพของสื่อการออกแบบ เปนตน ผู้ช านาญการที่จะประเมินอาจประกอบด้วย ผูช านาญ- 
การดานเนื้อหา ผูช านาญการดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูช านาญการในดานการวัดผลและ
ประเมินผล   
  2. การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรูชุดการสอน จะมีคุณคาก็ตอเมือ่น าไปสอนนักเรียน  
แลวนักเรียนเกิดการเรียนรูที่สูงขึ้นตามเกณฑประสิทธิภาพที่ก าหนด ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพ
ลักษณะนี้ จึงต้องน าสื่อการสอนไปทดลองใชกับนกัเรียน ในระดับที่ระบุในสื่อการสอน การทดลอง 
ตองท าหลายๆ ครั้งและนักเรียนมีจ านวนมากท่ีตางสภาพแวดลอมกัน จึงจะไดผลที่เปน มาตรฐาน 
ทั่วๆ ไป การประเมินผลประสิทธิภาพชุดการสอน ถาเปนสื่อเดียวผู้ผลิตสื่อการสอนนั้นจะต้องสราง 
แบบทดสอบขณะเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือใช้เปนเครือ่งมือในการตรวจ
ประสิทธิภาพดวย ส่วนสื่อการสอนที่เปนสื่อประสมซึ่งมีแบบทดสอบอยูแลวเมื่อน าไปทดลองใช  
จะน าผลของการท าแบบทดสอบตางๆ มาค านวณประสิทธิภาพไดเลย  
  ชัยยงค พรหมวงศ์ (2545 : 134 - 135) ไดกลาวถึงความจ าเปนทีจ่ะตองหาประสิทธิภาพ 
ของชุดการสอน สรุปไดดังนี้  
  1. เปนการประกันคณภาพของชุดการสอนวาอยู่ในขัน้สูง เหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมา 
เป็นจ านวนมาก  
  2. เปนการช่วยให้ไดชุดการสอนที่มีคุณคาทางการสอนจริงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว  
  3. ท าใหผูผลิตมั่นใจได้ว่า เนื้อหาสาระท่ีบรรจุลงในชุดการสอนเหมาะสม งายตอการเขาใจ  
  นอกจากนี้การก าหนด เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอน ตองค านึงถึง 
กระบวนการและผลลัพธโดยก าหนดตัวเลขเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยมีคาเปน E1/E2  
  E1 คือ คาประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปนรอยละของคะแนนที่นักเรียนไดรบัโดยเฉลี่ย
จากการท าแบบฝกหดัและการประกอบกจิกรรม  
  E2 คือ คาประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวนักเรียนหลังเรียน) คิดเปน 
รอยละของคะแนนที่นักเรียนไดรับจากการทดสอบหลังเรียน การก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยปกติแล้วเนื้อหา ที่เปนความรูความจ า มักจะตั้งไว 80/80, 85/85 
หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทักษะอาจตั้งไวต่ ากวานี้เชน 75/75  การก าหนดเกณฑประสิทธิภาพ
โดยใชสูตรดังกลาวขางตน ตองด าเนินการเปนขัน้ตอน ดังนี้  
  1. แบบเดี่ยว (1 : 1) น าชุดการสอนไปทดลองใชกับนกัเรยีนจ านวน 1 - 3 คน โดยทดลอง 
กับนกัเรียนเกง ปานกลางและออน การทดลองแตละครั้งตองปรับปรุงสื่อการสอนใหดีขึ้น  
  2. แบบกลมุ (1 : 10) น าชุดการสอนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองกับนักเรียน จ านวน 4 - 6 คน 
ที่มีความสามารถคละกัน แลวท าการปรับปรุงใหดีขึน้  
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  3. ภาคสนาม (1 : 100) น าชุดการสอนไปทดลองใชในชั้นเรียนที่มนีักเรยีนตั้งแต  
30 -100 คน หากการทดสอบภาคสนามใหคา E1 และ E2 ไมถึงเกณฑที่ตั้งไว้จะต้องปรับปรุง 
ชุดการสอนและท าการทดสอบหาประสิทธิภาพซ้ าอีก  
  ในกรณีที่ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้นไมถึงเกณฑที่ตั้งไว เนื่องจาก มีตัวแปร 
ที่ควบคุมไมไดเช่น สภาพหองเรียน ความพร้อมของนักเรียน บทบาทและความช านาญ ในการใช 
ชุดการสอนของคร ูเปนตน อาจจะอนุโลมใหผิดพลาดไดต่ ากวาเกณฑทีก่ าหนด 2.50 %  

  ประสทิธิภาพชุดการสอนจะปรากฏใน 3 ลักษณะคือ  
  1. สูงกวาเกณฑเมื่อประสิทธิ ภาพชุดการสอนสูงกวาเกณฑทีต้ั่งไวมีค่าเกินกวา 2.50 %  
ขึน้ไป  
  2. พอดีเกณฑเมื่อประสิทธิภาพชุดการสอนพอดีเกณฑ์ตั้งไวแตไมเกิน 2.50 %  
  3. ต่ ากวาเกณฑเมื่อประสิทธิภาพชุดการสอนต่ ากวาเกณฑทีต้ั่งไว้แต่ไม่ต่ ากวา 2.50 %  
  ส านักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ม.ป.ป. : 133 - 134)  
ไดกลาวถึงขึ้นตอนในการหาประสิทธิภาพหรือคณุภาพของชุดการสอน (นวัตกรรม) ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้  
  1. ขั้นทดลองหนึ่งตอหนึ่ง เปนการน าชุดการสอนที่สรางข้ึนไปทดลองกับนักเรยีน 3 คนที่มี
ความสามารถแตกตางกัน คือเกง ปานกลางและออน โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือตรวจสอบ การใชงานและ
ความสอดคลองเหมาะสมในดานตางๆ อยางละเอียดจากการสังเกตพฤติกรรมการใชของนักเรียนและ
น ามาแก้ไขขอบกพรองที่พบใหสมบูรณ  
  2. ขั้นการทดลองกลุมเล็ก เปนการน าชุดการสอนที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรยีน ตั้งแต  
5 - 10 คน ทีม่ีความสามารถแตกตางกนั ทั้ง เกง ปานกลางและอ่อน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
เหมาะสมของชุดการสอนที่สรางข้ึนหรือพัฒนาขึ้น และน าผลมาแกไขอีกครั้งหนึ่ง  
  3. ขั้นการทดลองกลุมใหญ เปนการน าชุดการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนตั้งแต  
30 คน ขึ้นไป เพื่อหาประสิทธิภาพ ซึ่งมีเกณฑดังนี้ เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอน ดานความรู
ความจ า E1/E2 ตองมีคา 80/80 สวนดานทกัษะปฏิบัติ E1/E2 ตองมีคา 70/70 ขึ้นไป โดยที่คา  
E1/E2 ตองไมตางกันเกินกว่ารอยละ 5 เมื่อ E1 คือ คาประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเปนรอยละ
ของคะแนนทีน่ักเรยีนได้จากการวัดระหวางเรียน และ E2 คือ คาประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจาก 
รอยละของคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด   
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนเผชิญประสบการณ์  

  ความเป็นมาของการสอนเผชิญประสบการณ์ 
           การสอนเผชิญประสบการณ์เป็นชุดการสอนที่ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ ์พัฒนา  
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้เป็นการสอนเต็ม 
รูปที่ต่อยอดจากวิธีการสอน แบบศูนย์การเรียนที่เน้นการสอน แบบกลุ่ม การสอนที่อิงประสบการณ์ 
ใช้รูปแบบการสอนทีค่รูก ากับ (Teacher Directed Learning – TDL) การสอนที่เพ่ือนก ากับ (Peer 
Directed Learning – PDL) และการสอนที่ผู้เรียนก ากับเอง (Self Directed Learning – SDL) 
ทดลองใช้ครั้งแรกทีโ่รงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย การสอนเผชิญประสบการณ์ เป็นการสอน 
ที่ก าหนดประสบการณ์ที่คาดหวังให้นักเรียนได้ เผชิญ ผจญและเผด็จประสบการณ ์ตามแนวทาง 
บริบท สถานการณ์ เส้นทางความรู้ ข้อมูลและสื่อที่ก าหนดเพ่ือให้นักเรียน ท าได้ มากกว่า มุ่งให้รู้  
โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์เป็นเครื่องมือ (ชัยยงค์ พรหมวงศ ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย.์ 
2551 : 224 – 231)   
        โดยสรุป วธิีการสอนเผชิญประสบการณ์เป็นวิธีการสอนที่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ ได้ต่อยอดมาจากวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนใช้รูปแบบการสอน 3 ประเภท ได้แก่  
(1) รูปแบบการเรียนกับครู (2) รูปแบบการเรียนกับเพ่ือน และ (3) รูปแบบการเรียนด้วยตนเอง  

           ความหมายของการสอนเผชิญประสบการณ์  
           ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545 : 148) กล่าวว่า การสอนเผชิญประสบการณ์ (Experience – 
Base Approach) เป็นวิธีการสอนก าหนดประสบการณ์ท่ีคาดหวังส าหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
เผชิญ ผจญ และเผด็จประสบการณ ์ด้วยการเสาะแสวงหาความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระส าหรับประกอบ 
ภารกจิ และงาน และทักษะความช านาญจากแหล่งวิทยาการที่ได้มีการชี้แนะหรือจัดเตรียมไว้ให้ได้
ประสบการณ์ที่ก าหนดไว้  
  โดยสรุป การสอนเผชิญประสบการณ ์หมายถึง วิธีการสอนที่นักเรียนได้แสวงหาความรู้ที่ 
เป็นเนื้อหาสาระตามการประกอบ ภารกจิ และงาน จากแหล่งวิทยาการ หรือแหล่งที่จัดเตรียมไว้ให้ 
บรรลุเป้าหมาย 
           ผลกระทบการสอนเผชิญประสบการณ์ 
           ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545 : 5) ได้กล่าวถึงผลกระทบของการสอนเผชิญประสบการณ์ ดังนี้ 
  1. ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทีส่ามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการท างาน  
โดยมุ่งให้ ท าได้ มากกว่า มุ่งให้รู้ แต่ไม่มีเป้าหมายเด่นชัดว่าจะน าความรู้ไปท าอะไร 
           2. เป็นการเลียนแบบธรรมชาติของชีวิตจริง เมื่อมีปัญหาที่ต้องประสบผู้เรียนก็จะขวนขวาย 
หาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ท าให้ได้กระบวนการท างานที่สามารถน าติดตัว 
ไปใช้ได้ 
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  3. สร้างคุณลักษณะที่ส าคัญในการเป็นสมาชิกสังคมโลก คือ ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  
มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักเสาะแสวงหาความรู้ รู้จักตัดสินใจ และการท างานเปน็กลุ่ม  
           4. บทบาทของผู้สอน และผู้เรียนจะเปลี่ยนไป ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการเสาะ
แสวงหาความรู้มาใช้ในการเผชิญประสบการณต์่างๆ ผู้สอนจะท าหน้าที่เกื้อกูลเอ้ืออ านวยความสะดวก 
ในการเรียนเป็นผู้ประสานงานให้ก าลัง ให้ค าปรึกษา และให้ข้อมูลตามที่ผู้เรียนเรียกร้องขอ และท า 
หน้าที่ประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ก าหนดให้ผู้เรียนเผชิญ 
           5. ระบบการสอนเผชิญประสบการณ์ จะเป็นระบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล และเป็น 
ระบบแห่งอนาคต โดยสรุป ผลกระทบของการสอนเผชิญประสบการณ์ ประกอบด้วย ผู้เรียน ได้รับ
ประสบการณ์ เลียนแบบธรรมชาติของชีวิตจริง สร้างคุณลักษณะที่ส าคัญในการเป็นสมาชิกสังคมโลก  
และเป็นระบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล 

           หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนเผชิญประสบการณ์  
           ปรชัญาที่ใช้ในการสอนเผชิญประสบการณ์  
           การสอนเผชิญประสบการณ ์ยึดหลักปรัชญากลุ่มพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) และ
หลักการสวภาพนิยม (Existentialism) โดยกลุม่สารนิยม (Essentialism) และจริยสุนทรียนิยม 
(Parennialism ) สนับสนุน และยึดหลักจิตวิทยาผสมผสานกันระหว่างกลุ่มเชื่อมโยงนิยม (SR 
Theoreis) และกลุ่มประสบการณ์ที่นิยม (Gestalt/Field Theories) เพ่ือสร้างสภาพการณ์ท่ีพึง
ประสงค ์(Desirable Conditions) ส าหรับกระบวนการเรยีนอย่างกระฉับกระเฉง (Active Learning 
Process) (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2545 : 20) 
   1) ปรัชญากลุ่มพิพัฒนาการนิยม ทฤษฏีนี้มีหลักการส าคัญ 6 ประการ คือ  
               (1) การศึกษา คือชีวิต ไม่ใช่การเตรียมตัวเพ่ือการด าเนินชีวิต หมายความว่า โรงเรียนควร
เป็นแบบจ าลองของสังคมที่จะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ทางสังคม เสมือนหนึ่งการด าเนินชีวิตจริง
โรงเรียนจึงมีสภาพเป็นสังคมย่อยในสังคมใหญ่ เป็นแหล่งจัดประสบการณ์  
               (2) การศึกษาควรจะจัดให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามรอบด้าน ทั้งด้านอารมณ์ สังคม 
ร่างกาย และสติปัญญา  
      (3) การเรียนรู้โดยวิธีแก้ปัญหา ควรจะได้รับการเน้นมากกว่าการมุ่งสอนเนื้อหาวิชา  
      (4) บทบาทของครูควรจะเป็นที่ปรึกษามากกว่าเป็นผู้ก ากับการเรียนการสอน หรือเป็น 
ผู้ออกค าสั่ง  
      (5) โรงเรียนควรจะส่งเสริมความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการท างาน 
เป็นหมู่คณะ รู้จักบทบาทของผู้น า และผู้ตาม   
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      (6) วิถีชีวิต และค่านิยมประชาธิปไตย ได้รับการเน้นเป็นพิเศษเพราะวิถีทาง
ประชาธิปไตยเท่านั้น ที่จะช่วยให้เกิดบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลง ข้อคิดเห็นกันอย่างเสรี  
       2) ปรัชญากลุ่มสวภาพนิยม มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองโดย 
ไม่มีใครบังคับหรือจัดโปรแกรมการพัฒนาให้ แต่ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจะต้องช่วยให้บุคคลที่ต้อง
พัฒนาเหน็ความจ าเป็น หรือปัญหาที่ตนจะต้องพัฒนา แล้วลงมือศึกษาหาความรู้ และแก้ปัญหาเอง
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปรัชญากลุ่มนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาด้วยตนเองในกระบวนการศึกษา
ตลอดชีวิต (ชัยยงค์  พรหมวงศ์. 2545 : 23 – 26) 
         3) ปรัชญากลุ่มสารนิยม หลักการส าคัญของทฤษฎีนี้ คือ  
   (1) การศึกษาเป็นงานหนัก ที่ผู้เรียนจะต้องเอาจริงเอาจังโดยการเรียนอย่างมีวินัย  
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ จึงจะได้ผลและข้อส าคัญจะต้องมีระเบียบ วินัย ให้สมกับค าว่า ความ
พยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น  
   (2) ความคิดริเริ่มทางการศึกษาควรมาจากครูมากกว่าเด็ก ทัง้นี้เพราะครูเป็นผู้ที่มีความรู้ 
และประสบการณ์มากกว่า ในขณะเดียวกันโดยธรรมชาติก็ต้องการ การแนะน า การควบคุมจากผู้ใหญ่ 
ทฤษฎีนี้จึงยึดครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน  
   (3) หัวใจของการศึกษา คือการจ าเนื้อหาวิชาที่ก าหนด ทฤษฎีการศึกษานี้เน้นเนื้อหาวิชา 
ในขณะที่ทฤษฎีพัฒนาการนิยม เน้นกระบวนการ การเรียนรู้  
   (4) โรงเรียนควรจะรักษาวิธีการดั้งเดิม ที่ใช้ระเบียบวินัย และการอบรมทางจิตใจเป็น
เครือ่งมือในการส่งเสริมความรู้ฝึกการคิด 
        4) ปรัชญากลุ่มจริย – สุนทรียนิยม ไม่ได้มุ่งพัฒาความรู้ด้านวิทยาการแต่มุ่งการพัฒนา 
ทีจ่ิตใจ ให้เป็นผู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม และชื่นชมความสวยงาม เพ่ือจะได้บรรลุสภาวะสูงสุด
ตามท่ีบุคคลปรารถนาอาทิ บรรลุอรหันต์ผลนิพพานตามแนวพุทธ หรือไปมีชีวิตนิรันดร์กับผู้เป็นเจ้า 
ในสรวงสวรรค์ตามแนว คริสเตียน ฯลฯ อย่างน้อยทีสุ่ดก็มุ่งให้แต่ละคนท าความดี เพ่ือที่จะได้มีจิตใจ 
ทีผ่่องใส ปราศจากความกังวล เมื่อจิตใจผ่องใสก็สามารถมองปัญหาต่างๆ อย่างชัดเจน และหาทาง
แก้ไขปัญหาได้ โดยง่าย เมื่อไร้ปัญหา โลกโดยรอบจะแลดูสวยงาม ศาสนาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการพัฒนามนุษย์ตามแนวนี้ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 2545 : 26)                                                                                          
         โดยสรุป การสอนเผชิญประสบการณ์ยึดหลักปรัชญาการสอนทั้ง 4 ปรัชญาน ามาผสม 
ผสานกัน คือ  
    (1) กลุ่มพิพัฒนาการนิยม เน้นการลงมือกระท ากิจกรรมด้วยตัวของนักเรียนเอง และ
ประสบการณ์ตรง  
    (2) กลุ่มสวภาพนิยมเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้นักเรียนก้าวหน้าตาม
ความสามารถ ความสนใจและความพร้อมของแต่ละบุคคล  
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    (3) กลุ่มสารนิยม เน้นเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ  
    (4) กลุ่มจริย-สุนทรีนิยม เน้นนักเรียนในเรื่อง การเรยีนรู้ควบคู่คุณธรรม 

  จิตวิทยาที่ใช้ในการสอนเผชิญประสบการณ์ 
           การสอนเผชิญประสบการณ์ยึดหลักจิตวิทยาผสมผสานกันระหว่างกลุ่มเชื่อมโยงนิยม  
(SR Theories) และกลุ่มประสบการณ์นิยม (Gestalt/Field Theories) จ าแนกได้ ดังนี้  
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2545 : 22 - 23) 
       1) จิตวิทยากลุ่มเชื่อมโยงนิยม ถือว่าการเรียนรู้เกิดขึน้จากคนเรามีคนแหย่ หรือสิ่งเร้าแล้ว  
เราสนองตอบด้วยตัวแหย่นั้น เมื่อสนองตอบไปแล้วก็เกิดมีการเสริมแรง คือค าชมของผู้อ่ืน หรือ 
ความพึงพอใจของเราเอง การเรียนรู้ตามแนวคิดของกลุ่มนั้นมองเห็นได้ง่าย คือครตู้องจัดตัวอย่าง 
ในรปูของสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนตอบสนองเมื่อมีการตอบสนองก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามมาโดยมีแรงเสริมได้แก่ สิ่งที่นักเรียนพอใจที่จะได้รับเป็นตัวกระตุ้น และเสริมแรง
พฤติกรรมนั้นให้เกิดข้ึน         
        2) จิตวิทยากลุ่มประสบการณ์นิยม หรือทฤษฎีสนาม ถือว่าการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อนักเรียน
อยู่ในปัญหา เกิดการต้องการแก้ปัญหาเพ่ือความอยู่รอด หรือการท างานให้ลุล่วง ด้วยการลงมือ
กระท าเพ่ือแก้ปัญหานั้น ทั้งนี้โดยมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหา ตามแนวคิดนี้เด็ก 
จะไม่เกิดการเรียนรู้หากเขาไม่เห็นคุณค่าของตนเอง มีปัญหา หรือไม่มีปัญหาหากไม่มีการเรียนรู้ 
ในเรื่องนั้นครูจ าเป็นต้องกระตุ้นให้เด็กเห็นปัญหา หรืออยากเรียน แล้วก็จัดให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหา โดยครูต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนของนักเรียนโดยสรุป หลักจิตวิทยา
ส าหรับการเรียนการสอนเผชิญประสบการณ์ ประกอบด้วย  
   (1) กลุ่มเชื่อมโยงนิยมที่ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนนั้นควรมีแรงกระตุ้น 
หรือเสริมแรง เพ่ือให้ผู้เรียนอยากเรียน  
   (2) กลุ่มประสบการณ์นิยมที่ถือว่าหลักการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นเมือ่ผู้เรียนอยู่ในปัญหา  
และต้องการแกป้ัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง                                                                                                                                                       

      ขั้นตอนการสอนเผชิญประสบการณ์ 
           ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545 : 10) ได้ก าหนดวิธีใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ จากวิธี 
การสอนหลายแบบ ขั้นตอนการสอนเผชิญประสบการณ์มี 7 ขั้นตอน ดังนี้  
           ขั้นที่ 1 ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ ์เป็นการทดสอบประสบการณ์เดิมของผู้เรียน                  
ก่อนเรียน 
          ขั้นที่ 2 ปฐมนิเทศการเผชิญประสบการณ์ เป็นการชี้แจงในเรื่อง วัตถปุระสงค์ ประสบการณ์             
ที่คาดหวัง เสนอสถานการณ์/ฉาก อธิบายภารกิจ/งาน ชี้แนะแหล่งความรู้ สื่อ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และระบุผลที่คาดหวัง 
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          ขั้นที่ 3 เผชิญประสบการณ ์เป็นการด าเนินการตามขั้นตอนของการเผชิญประสบการณ์ 
จนกระท่ังเกิดประสบการณ์ขึ้น 
        ขั้นที่ 4 รายงานความก้าวหน้า เป็นการรายงาน ภารกิจของนักเรียนที่ท าในการเผชิญ
ประสบการณ์ ได้ด าเนินการในขั้นตอนใดมปีัญหา และอุปสรรคอย่างไร 
         ขั้นที่ 5 รายงานผลการเผชิญประสบการณ์ เป็นการสรุปการเผชิญประสบการณ์ 
        ขั้นที่ 6 สรุปประสบการณ์ เป็นการสรุปขั้นตอนการเผชิญประสบการณ์ 
          ขั้นที่ 7 ประเมินหลังเผชิญประสบการณ์ เป็นการศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนที่เรียน 
จากชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
        โดยสรุป ขั้นตอนการสอนเผชิญประสบการณ์ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน คือ (1) ประเมิน 
ก่อนเผชิญประสบการณ์ (2) ปฐมนิเทศการเผชิญประสบการณ์ (3) เผชิญประสบการณ์ (4) รายงาน
ความก้าวหน้า (5) รายงานผลการเผชิญประสบการณ์ (6) สรุปประสบการณ์ และ(7) ประเมินหลัง 
เผชิญประสบการณ์ 

      รูปแบบการให้ประสบการณ์ 
       รูปแบบและวิธีการให้ประสบการณ ์เป็นการก าหนดรูปแบบ และวิธีการให้ประสบการณ์                
ให้สอดคล้องกับภารกิจ และงาน รูปแบบการให้ประสบการณ์ 3 รูปแบบ คือ (1) การเรียนกับครู หรือ 
TDL (Teacher Directed Learning) (2) การเรียนกับเพ่ือน หรือ PDL (Peer Directed Learning) 
(3) การเรยีนด้วยตนเองหรือ SDL (Self Directed Learning) (ชัยยงค ์ พรหมวงศ์ (2545 : 30) 
      การเรียนกับครู (Teacher Directed Learning) เป็นการเรียนซึ่งได้รับการสอนจากครู 
ส่วนมากจะใช้วิธีการสอนแบบสาธิต หรือบรรยาย ครูเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน  
มีการใช้ สื่อการสอนต่างๆ ประกอบเพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง เช่น เนื้อหา สภาพของนักเรียน ความถนัดของครู เวลาที่ใช้ในการสอน และวัตถุประสงค์
ในการสอน                                                                                                                      
  การเรียนกับเพื่อน (Peer Directed Learning) เป็นการเรียนที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด
เกี่ยวกับการกระจายบทบาทในการสอน การเรียนกับเพ่ือนมิได้ หมายถึง การให้นักเรียนมายืนสอน
หน้าชั้นเรียนให้ความรู้ทุกอย่างแทนครู แต่หมายถึง การให้นักเรียนได้รว่มประกอบกิจกรรมการเรียน
ร่วมกับผู้อ่ืนในชั้นเรียน และให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน และกัน 
          การเรียนด้วยตนเอง (Self Directed Learning) เน้นการเรียนที่นักเรียนก ากับการเรียน 
และการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนซึง่จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้นักเรยีนสามารถก าหนดวัตถุประสงค์
ในการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการบรรลุถึงวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยตนเอง กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ครูจะเปน็เพียงผู้คอยให้ค าแนะน าและผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ตลอดจน
สถานที่ศึกษาค้นคว้าไว้ให้พร้อม การทีน่ักเรยีนได้เรียน และได้ท างานด้วยใจรักท าให้เกิดแรงกระตุ้น 
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ในการเรียน นักเรียนจะค่อยๆ พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขตนเอง และสามารถศึกษาค้นคว้า และ 
เรียนด้วยตนเองการเรียนการสอนควรนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลักว่าแต่ละบุคคลมี 
ความแตกต่างกันในแต่ละด้าน คือ ความสามารถ สติปัญญา ความต้องการ และความสนใจ 
     โดยสรุป การเรียนกับครูเป็นวิธีการที่ครูเป็นศูนย์การเรียน โดยนักเรียนได้รับความรู้จาก 
การสาธิต หรือฟังบรรยายจากครูเป็นหลัก การเรียนกับเพ่ือน เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการสอน และผลจากการเรียนกับเพ่ือนท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกันและ 
มีความร่วมมือในการท างาน ส่วนการเรียนด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลเป็นหลัก 

      วิธีการสอนที่ใช้กับการสอนเผชิญประสบการณ์ 
        การเรียนการสอนเผชิญประสบการณ์ คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมแสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งมีวิธีการเรียนการสอน
เผชิญประสบการณ ์มีหลายวิธีด้วยกัน คือ การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบแบ่งกลุ่มท า
กิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหาการสอนแบบทดลอง การฝึกงาน การสอนปฏิบัติ หรือการสอน 
ฝึกปฏิบัติ 

         การสอนแบบกลุ่มกิจกรรม 
        1. ความของการสอนแบบ กลุ่มกิจกรรม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกันโดยเน้นการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์
และวาสนา ทวีกุลทรัพย์. 2551 : 60)      
  2. ความส าคัญของการสอนแบบ แบ่งกลุ่มกิจกรรม ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรู้จักตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผลมากขึ้น และมีระเบียบวินัยในตนเองมากข้ึน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุล-
ทรัพย์. 2551 : 60)                                                                                                                                       
    3. ขัน้ตอนการสอนแบบแบ่ง กลุ่มกิจกรรม ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสฝึกลักษณะนิสัยที่ดี รู้จัก
ยอมรบัความคิดเห็น และเหตุผลของผู้อื่น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองตามความสนใจ และความถนัด (กรมวิชาการ. 2545 : 268) 
       4. ข้อจ ากัดของการสอนแบบ กลุ่มกิจกรรม การแบ่งกลุ่มถ้าครไูมอ่ธิบายวิธีการให้ละเอียด
เข้าใจจะท าให้เกดิความสับสน การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานครูควรแบ่งให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียน
หลายระดับตามความสามารถ (กรมวิชาการ. 2545 : 268)  
  5. หลักการจัดกิจกรรมการสอนแบบ กลุ่มกิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้นักเรียน
เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างทั่วถึง และมากที่สุด เท่าท่ีจะท าได้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางมีลักษณะ (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542 : 94) ดังนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและ 
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สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ท าความเข้าใจ สร้างความ
หลากหลายของข้อความรู้ให้แก่ตนเอง   
   (1) ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ท า และแสดงออก เพ่ือแก้ปัญหา และสร้างผลงาน 
      (2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน หรือกลุ่มท่ีเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์แก่กัน และกนัให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
             (3) ส่งเสริมให้นกัเรยีนเรียนรู้ และปฏิบัติอย่างมีข้ันตอน หรือเป็นกระบวนการ 
      (4) ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติ 
      (5) ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง และเพ่ือน 
      (6) ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
          โดยสรุป การสอบแบบแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็นการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางเปิดโอกาส 
ให้นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ ฝึกฝนการท างานร่วมกันแสดงความ 
คิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

       การสอนปฏิบัติ  
           ความหมายของการสอนการปฏิบัติ มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
   กรมวิชาการ (2545 : 1) ให้ความหมายของการสอนปฏิบัติ หรือการสอนฝึกปฏิบัติ หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกทักษะนักเรียนที่ยังท างานไม่เป็น และฝึกฝนทักษะนักเรียนที่
ท างานเป็นแล้วให้เกิดความช านาญยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการให้ประสบการณ์ของนักเรยีนที่มุ่งให้เกิดการ 
ผสมผสานกันระหว่างทฤษฎี และการปฏิบัติ  
   วีระ ไทยพานิช (2545 : 20) กล่าวว่า การสอนฝึก และการปฏิบัติ หมายถึงการกระท าซ้ าขึ้น 
เพ่ือพัฒนาทักษะโดยลงมือปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา ซึ่งการปฏิบัติบ่อยๆ จะเป็นกระท าซ้ าๆ ทีมี่
จุดมุ่งหมาย เพื่อลงมือกระท าจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
          กรมวิชาการ (2545 : 1) ให้ความส าคัญของการสอนปฏิบัติช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีใจอยาก 
เรียนรู้ฝึกฝน และปฏิบัติตามความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดทักษะในการท างาน น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม และพัฒนานิสัยในการท างาน มีเจตคติที่ดี  
มั่นใจต่อการปฏิบัติ และเพ่ือให้มองเห็นปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
        กรมวิชาการ (2545 : 3) ข้อดีของการสอนปฏิบัติ เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือศึกษา 
เพ่ิมเติมไปประยุกต ์ในชีวิตจริง ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เกิดความเบื่อหน่าย การจะลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีโอกาสพบปัญหา  
และรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ฝึกนิสัยทีด่ีในการท างาน เช่น ความรับผิดชอบความเพียรพยายาม   
ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความประหยัด การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเป็นแหล่ง 
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดีจากการปฏิบัติจริง เข้าใจจดจ าไปนาน นอกจากนี้ยังเป็น 
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การเรียนรู้ที่เกิดจากการท าจริง และจากประสบการณ์ตรง นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน และ
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาด้านทักษะ  
         กรมวิชาการ (2545 : 4) ข้อจ ากดัการสอนปฏิบัติ ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ 
แน่นอน และจัดขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องจุดประสงค์ ควรเลือกเนื้อหาสาระใหเ้หมาะสมกับ 
วิธีการปฏิบัติแต่ละแบบ การสอนปฏิบัติต้องใช้เวลามากอาจไม่ช่วยให้เข้าใจจุดมุ่งหมายใหม่ และ 
กระท าซ้ าๆ อย่างไม่มีความหมาย อาจเป็นอุปสรรคที่จะท าให้เกิดความเข้าใจ (วีระ ไทยพานิช.  
2545 : 21 – 22)  
     รูปแบบของการสอนปฏิบัติมี 3 รูปแบบ ได้แก่ สอนทฤษฏีก่อนฝึกปฏิบัติ สอนปฏิบัติก่อน 
ทฤษฏี และสอนทฤษฏีและปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน (นวลจิต เชาวกีรติพงศ.์ 2544 : 210 – 211) 
         1. สอนทฤษฎีก่อนปฏิบัติมีลักษณะ ดังนี้ 
               ก. เนื้อหา และงานมีลักษณะซับซ้อน นักเรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  
พ้ืนฐานความเป็นเหตุเป็นผลให้เกดิความเข้าใจเพ่ือน าไปสู่การเรียนการปฏิบัติให้ได้ผลดี 
               ข. ลักษณะของเนื้อหา การสอนทฤษฎี สามารถแยกส่วนออกจากส่วนที่เป็นเนื้อหา 
ภาคปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  
               ค. ผูส้อนต้องการให้นักเรียนรู้ผลการปฏิบัติเพ่ือยืนยันความรู้ทางทฤษฎี 
               ง. งานปฏิบัติที่ผูส้อนต้องการสอนเป็นเรื่องใหม่ที่นักเรียนไม่เคยเรียนรู้มาก่อนหรือเป็น 
งานที่มีระดับความยากสูงกว่าความรู้มีที่นักเรียนมีอยู่เดิม 
          2. สอนปฏิบัติก่อนทฤษฎี มีลักษณะ ดังนี้ 
               ก. เนื้อหาการปฏิบัติมีลักษณะไม่ซับซ้อน หรอืเป็นการปฏิบัติทีเ่คยมีประสบการณ์ 
มาบ้างแล้ว 
               ข. ผูส้อนต้องการให้นักเรียน ได้ค้นพบความรู้โดยการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน 
มาบ้างแล้ว จึงเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจทางทฤษฎีได้ชัดเจนในภายหลัง      
               ค. ผูส้อนต้องการทบทวน หรอืทดสอบความรู้เดิมของนักเรียน เรื่องของการท างาน 
ปฏิบัติหรือความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานปฏิบัตนิั้น 
               ง. ผู้สอนต้องการให้นักเรียนแสดงฝีมือ ผลงาน หรือความคิดสร้างสรรค์ของงานอย่าง 
อิสระเต็มที่ 
  3. สอนทฤษฎี และปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน มีลักษณะ ดังนี้ 
               ก. บทเรียนที่ต้องการสอนมีเนื้อหาทฤษฎี และปฏิบัติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
อย่างชัดเจน 
               ข. เนื้อหางานปฏิบัติเป็นเรื่องที่มคีวามยากซับซ้อน ไม่สามารถแยกส่วนงานปฏิบัติเป็น 
งานย่อยๆ ได้อย่างชัดเจน หรือเป็นงานที่ต้องใช้เวลาท างานตั้งแต่ต้นจนจบได้ หรือเป็นงานที่ต้องใช้ 
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วัสดุฝึกจ านวนมาก มีจ ากัดราคาแพง และเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
               ค. นักเรยีนมีพ้ืนฐานความรู้ทฤษฎี และงานปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาบ้างแล้ว แต่ยัง 
ไม่มากพอจะลงมือปฏิบัติงานได้  
               ง. มีลักษณะของการสอนการท างานภายในกลุ่มย่อย เป็นงานเฉพาะกิจที่ผู้สอน และ
นักเรียนได้รับรู้ลักษณะงาน หรือปัญหาในเวลาเดียวกันต้องช่วยกันท างาน หรือแกป้ัญหานั้นไป 
พร้อมๆ กัน 
               วธิีการสอนปฏิบัติ ครูต้องเตรียมตัวให้แน่นอนว่าสิ่งจ าเป็นที่จะสอนให้นักเรียนรู้มี
อะไรบ้าง มีการบรรยายอย่างสั้นๆ ติดตามด้วยการสาธิต หรือตัวอย่าง นักเรียนร่วมถามค าถาม 
พยายาม  ให้นักเรียนท าด้วยตนเอง และสังเกตทักษะอ่ืนๆ ของเพ่ือน ปฏิบัติซ้ าๆ ภายใต้ค าแนะน า 
จนเกิดความช านาญ ครูควรอธิบายชี้แนะตลอดช่วงปฏิบัติถึงสิ่งที่นักเรียนต้องท า (วีระ ไทยพานิช. 
2545 : 20)  
  กรมวิชาการ (2545 : 1 - 3) ได้ก าหนดวิธีการสอนปฏิบัติไว้ ดังนี้  
  1. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้พร้อม  
  2. ครูผู้สอนให้ความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติ  
  3. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เช่น ความสนใจความร่วมมือ ความรับผิดชอบในการ 
ท างาน และการแสดงความคิดเห็น 
     โดยสรุป การสอนปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกหัดทักษะนักเรียนที่ยัง 
ท างานไม่เป็น และฝึกฝนทักษะนักเรียนที่ท างานเป็นแล้วให้เกิดความช านาญยิ่งขึ้น รูปแบบของ 
การสอนปฏิบัติ มี 3 รูปแบบ คือ (1) สอนทฤษฎีก่อนปฏิบัติ (2) สอนปฏิบัติก่อนทฤษฎี และ (3)  
สอนทฤษฎี และปฏิบัติพร้อมๆ กัน   

  ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
           ความหมายของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
           ชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์เป็นชุดสื่อประสมที่จัดเตรียมไว้ส าหรับก าหนดแนวทาง 
การเผชิญประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงประสบการณ์หลัก ประสบการณ์รอง ภารกิจและงาน  
ซึ่งก าหนดรายละเอียด และขั้นตอนไว้ในแผนเผชิญประสบการณ์โดยใช้ความรู้ข้อมูลจากประมวสาระ 
และแหล่งความรู้ในรูปต่างๆ เพ่ือให้การเผชิญประสบการณ์ส าเร็จลุล่วง (ชัยยงค์ พรหมวงศ.์ 2545 :  
2 - 3) 
        ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 

           มีข้ันตอน 11 ขั้นดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย.์ 2551 : 225 - 228)                                                                                                                                               
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ มีขั้นตอนการผลิต 11 ขั้น  
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1.0 
วิเคราะหเ์นื้อหา/หลักสูตร 

2.0 
ก าหนดชุดประสบการณ ์

 

3.0 
วิเคราะห์ และก าหนดภารกิจ และงาน 

 

4.0 
วิเคราะห์ และก าหนดเนื้อหาสาระส าหรับแต่ละภารกิจ และงาน 

 

5.0 
เลือกรูปแบบ และวิธีการให้ประสบการณ ์

 
6.0 

ก าหนดสถานการณ/์บริบทส าหรับเผชิญประสบการณ ์
 

7.0 
เลือกผลิตสื่อส าหรับชุดประสบการณ ์

 

8.0 
เขียนแผนเผชิญ แผนก ากับ แผนการสอนเผชิญประสบการณ์ และแผนผลิตสื่อ 

 

9.0 
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เส้นทางการเรียน และออกแบบสถานที่เรียน 

 

10.0 
ทดสอบประสทิธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์

 

11.0 
ปรับปรุงชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์

 
 

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
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          ที่มา : ชัยยงค์ พรหมวงศ ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2551) “ปฏิบัติการชุดสื่อประสมเพื่อ
การศึกษา” ในเอกสารการสอน ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา หน่วยที่ 7
หน้า 229 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
 

      ขัน้ที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา (หลักสูตร/วิชา) เป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยอย่างน้อย                    
มี 15 หน่วย 1 หน่วยใช้เวลาเรียนเท่ากับ 1 สัปดาห์ ส าหรับใน 1 ภาคการศึกษา 
         ขั้นที่ 2 การก าหนดชุดประสบการณ์ เป็นการก าหนดหน่วยประสบการณ์เป็น 15 หน่วย  
ในการก าหนดหน่วยประสบการณ์มีวิธีการและข้อค านึง ดังนี้ 
          1) วิธีก าหนดหน่วยประสบการณ์ 
              (1) การอิงหน่วยเนื้อหาโดยการเติม อาการนาม (การ+ค ากริยา) หรือบูรณาการ
ประสบการณ์ใหม่ที่มีอาการน าหน้า 
              (2) เมื่อได้หน่วยประสบการณ์ทั้ง 15 หน่วย แล้วแยกหน่วยประสบการณ์ เป็นหน่วย
ประสบการณ์หลักอย่างน้อย 2 ประสบการณ์หลัก 
              (3) พิจารณาแต่ละประสบการณ์หลักแล้วแยกเป็นประสบการณ์รองอย่างน้อย 2 
ประสบการณ์รอง 
              (4) ใส่รหัสหมายเลขของหน่วยประสบการณ์ ประสบการณ์หลัก และประสบการณ์รอง 
           2) ข้อค านึงในการก าหนดหน่วยประสบการณ์ 
               (1) ชื่อหน่วยประสบการณ์อาจซ้ ากับหน่วยเนื้อหา ควรเปลี่ยนเป็นการกระท า (Action 
Word)  
               (2) ชื่อประสบการณ์หลัก และประสบการณ์รองต้องมีค ากริยาน าหน้า 
               (3) ต้องมีการก าหนดหน่วยประสบการณ์ ประสบการณ์หลัก และประสบการณ์รอง 
เป็นชั่วโมง 
               (4) ควรใส่รหัสประสบการณ์ โดยยึดหมายเลขหน่วยเป็นหลัก 
       (5) ชื่อหน่วยประสบการณ์ ประสบการณ์หลัก และประสบการณ์รองไม่ควรเป็นชื่อ
เดียวกัน 
   ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ และก าหนดภารกิจ/งาน เป็นการน าประสบการณ์รองมาแยกเป็นขั้นตอน
ย่อย 2 ระดับ คือ                                                                                                                                                                 
             1) ภารกิจ (job) เป็นกิจกรรมหลักที่ต้องท าตามล าดับจากต้นไปจนจบการก าหนดภารกิจ
ให้ก าหนดเป็นภารกิจ 1- 2- 3 ...หรือ (1) job (2) job (3) job… job(n)                                                                                       
              2) งาน (Task) เป็นกิจกรรมย่อยที่ต้องท าแต่ละภารกิจยอ่ยที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุแต่ละ
ภารกิจ การก าหนดงานให้ระบุกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องท าตามระดับเป็นงาน 1- 2 -3 ...หรือ Task (1) 
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Task (2) Task (3)... Task (n) ในการเขียน ภารกิจ และงานให้ใช้ค ากริยาโดยไม่ต้องมีอาการนาม
ประกอบ 
              ขัน้ที่ 4 การวิเคราะห์ และก าหนดเนื้อหาสาระส าหรับแต่ละ ภารกิจ/งาน เป็นการจ าแนก
เนื้อหาเป็นหัวข้อย่อยตาม ภารกิจ และงาน 
     ขั้นที่ 5 การเลือกรูปแบบ และวิธีการให้ประสบการณ์ เป็นการก าหนดรูปแบบ และวิธีการ
ให้ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ ภารกิจ และงาน 
      รูปแบบการให้ประสบการณ์มี 3 รูปแบบ คือ (1) การเรียนกับครู หรือ TDL (Teacher 
Directed Learning) (2) การเรียนกับเพ่ือน หรือ PDL (peer Directed Learning) และ (3) การ
เรียนด้วยตนเอง หรือ SDL (Self - Directed Learning) 
       วธิีการให้ประสบการณ์มีหลากหลาย คือ กลุ่มสัมพันธ์ (Group Process) สถานการณ์
จ าลอง (Simulation) เกม (Game) รายกรณ ี(Case Studies) การสอนแบบโครงการ (Project 
Teaching) การสอนเผชิญปัญหา (problem - Based Teaching) การฝึกงาน (On the Job 
Teaching) การทดลอง (Experiment) และการปฏิบัติจริง (Real Life) 
               ขั้นที่ 6 ก าหนดบริบท และสถานการณ์ ส าหรับเผชิญประสบการณ์เป็นการระบุ และ
สถานการณ์ในหน่วยประสบการณ์ ประสบการณ์หลัก และประสบการณ์รอง บริบท (Setting)             
เป็นเงื่อนไข ผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องมี สถานการณ์ เวลาที่ประสบการณ์จะต้องเกิดขึ้น (อะไร ใคร ที่ไหน 
อย่างไร) ส่วนสถานการณ์ เป็นเหตุการณ์/เรื่องย่อที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่ประสบการณ์ (การผูกเรื่อง 
ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง) การก าหนดบริบท และสถานการณ์มีแนวทาง ดังนี้ (1) การก าหนด
บริบท และสถานการณ์หน่วยประสบการณ์ ให้ก าหนดบริบท และสถานการณ์ของหน่วยประสบการณ์  
และเขียนในหัวข้อบริบท และสถานการณ์ในแผนการสอนอิงประสบการณ์ (2) การก าหนดบริบท และ
สถานการณ์ส าหรับประสบการณ์หลัก ให้ก าหนดบริบทสถานการณ์ของประสบการณ์หลักในการเผชิญ
ประสบการณโ์ดยเขียนบรรยายสั้นๆ เพ่ือแสดงว่านักเรียนต้องท าอะไร (ในประสบการณ์รอง)  
มีรายละเอียดอย่างไร (ภารกิจ/งาน) ที่ไหน เมื่อไร และต้องเตรียมการอย่างไร (3) การก าหนดบริบท 
และสถานการณ์ส าหรับประสบการณ์หลักให้ก าหนดบริบท และสถานการณ์อย่างย่นย่อ โดยเขยีน
เฉพาะสถานที่เผชิญประสบการณ์อย่างเดียวในแผนเผชิญประสบการณ์ 
               ขั้นที่ 7 การเลือกและผลิตสื่อส าหรับชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ก่อนเลือกและผลิต
สื่อควรจะศึกษาทบทวน ภารกิจ และงานก าหนดเนื้อหาของแต่ละประสบการณ์ การเลือกสื่อและ 
ผลิตสื่อส าหรับชุดการสอนเผชิญประสบการณ์เป็นการระบุสื่อทีใ่ช้เป็นสื่อประเภทใด และเป็นสื่อที่มี
อยู่แล้วหรือต้องผลิตใหม่เมื่อก าหนดประเภทสื่อได้แล้วกจ็ะจัดท าแผนผลิตสื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับ 
แผนผลิตสื่อ สื่อส าหรับชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ประกอบด้วย สื่อหลัก และสื่อเสริม สื่อหลัก 
ไดแ้ก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสริม เช่น เทปบนัทึกเสียง หรือเทปภาพ หรือแผ่นใส เป็นต้น 
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               ขั้นที่ 8 การเขียนแผนเผชิญประสบการณ์ แผนการสอนเผชิญประสบการณ์ แผนก ากับ
ประสบการณ์ และแผนผลิตสื่อการสอน 
               1) การเขียนแผนเผชิญประสบการณ์ เป็นการเขียนแผนเผชิญประสบการณ์ของ
ประสบการณร์อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ประสบการณ์ และบริบท รายละเอียดของการเผชิญ
ประสบการณ์ครอบคลุมประสบการณ์รอง ภารกิจ งาน ขั้นตอน/วิธีการ เนื้อหา/ข้อมูล บริบท สื่อ 
และ แหล่งความรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก และประเมิน 
               2) การเขียนแผนการสอนเผชิญประสบการณ์ เป็นการเขียนแผนหน่วยประสบการณ์  
ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์มาแล้วให้อยู่ในรูป สิ่งจัดแนวคิดล่วงหน้าประกอบด้วย หน่วยประสบการณ์ 
ประสบการณห์ลัก ประสบการณ์รอง วัตถุประสงค์ บริบท และสถานการณ์ ขั้นตอนการเผชิญ
ประสบการณ์ สื่อ และแหล่งประสบการณ์ และการประเมิน 
                3) การเขียนแผนก ากับประสบการณ์ เป็นการระบุขั้นตอนการสอนเผชิญประสบการณ์ 
ด้วยการใช้ชุดประสบการณ์ ประกอบด้วย รายละเอียดกิจกรรม ภารกิจในการสอน มี 7 ขั้นตอน  
                   (1) ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์  
                   (2) ปฐมนิเทศประสบการณ์  
                   (3) เผชิญประสบการณ์                   
                   (4) รายงานความก้าวหน้า  
                   (5) รายงานผลการเผชิญประสบการณ์  
                   (6) สรุปผลการเผชิญประสบการณ์     
                   (7) ประเมินหลังเผชิญประสบการณ์ 
                4) การเขียนแผนผลิตสื่อการสอน เป็นการระบุรายละเอียดของสื่อการสอนที่มีอยู่แล้ว 
หรือต้องผลิตใหม่ที่ครอบคลุม ประเภทสื่อ ชื่อเรื่อง ความยาวของสื่อ วัตถุประสงค์ สรุปเนื้อหา 
(Synopsys) แหล่ง/ที่มาของสื่อ ขั้นตอนการผลิต และทรัพยากรที่ต้องใช้ผลิตสื่อการสอน 
               ขั้นที่ 9 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เส้นทางการเรียน และออกแบบสถานที่เรียน
ประสบการณ์ 
                1) สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง หรือใช้ร่วมกับสื่อ  
เช่น จอภาพ ปลั๊กไฟ ฯลฯ จะต้องก าหนดไว้ในแผนเผชิญประสบการณ์ 
                2) เส้นทางการเรียน เป็นการล าดับขั้นการเรียนที่นักเรียนต้องผ่านการเผชิญ
ประสบการณ์ต่างๆ มักเขียนในรูปแผนภูมิ (Flowchart) 
                3) การออกแบบสถานที่เผชิญประสบการณ์ เป็นการก าหนดสถานที่เผชิญประสบการณ์  
การเขียนแผนที่ เส้นทางการเรียนของอาคารที่เก่ียวข้อง และการเขียนแผนผังการจัดชั้นเรียน  
    (1) การก าหนดสถานที่เผชิญประสบการณ์เช่น ห้องเรียนห้องสมุดห้องปฏิบัติการ ฯลฯ  
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    (2) การเขียนแผนที่เส้นทางการเรียนของอาคารที่เกี่ยวข้อง เป็นการเขียนอาคารที่
ห้องเรียนตั้งอยู่ และอาคารอ่ืนที่นักเรียนต้องออกไปค้นคว้าตามสื่อ และแหล่งความรู้ที่ก าหนดไว้ 
ในแผนเผชิญประสบการณ์ โดยเขียนเส้นทางถนน ชื่ออาคาร และลูกศรอย่างชัดเจน  
    (3) การเขียนแผนผังการจัดชั้นเรียน เป็นการเขียนแผนผังแสดงห้องเรียน ประกอบ 
ด้วยระเบียง ประตู ทางเข้าออก หน้าต่าง กระดานด า โต๊ะครู มุมวิชาการ หิ้งหนงัสือ โต๊ะปฏิบัติการ 
ฯลฯ และต าแหน่งของการเผชิญประสบการณ์แบบเดี่ยว (SDL) แบบกลุ่ม (PDL) และเรียนกับครู 
(TDL) 
               ขั้นที่ 10 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ เป็นกระบวนการ 
น าชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง 
เพ่ือให้ทราบว่า ชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์มีคุณภาพในการท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน
หรือไม่ 
               1) ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ คือการน า 
ชุดการสอนที่ผลิตขึ้นแล้วไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้สอนจริง ในการทดสอบหา
ประสิทธิภาพ ด าเนินการโดยน าชุดการสอนที่ผลิตขึ้นไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ตามข้ันตอนที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละระบบ ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณใ์ห้เท่ากับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  
               2) ประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ มี 3 ประเภท คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
เกณฑ์ความก้าวหน้าในการเรียน และเกณฑ์ด้านคุณภาพ 
                   (1) เกณฑ์ประสิทธิภาพ หาได้จากการประเมินกระบวนการ (Evaluation of Process 
– E1) คือ การพิจารณาผลของการประกอบ ภารกจิ และงานระหว่างการเผชิญประสบการณ์จากชุด
การสอนเผชิญประสบการณ์ มาให้คะแนนเปรียบเทียบกับการประเมินผลลัพธ์ (Evaluation of 
Process – E2) คือ พิจารณาผลของการทดสอบหลังเรียน (Protest) เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ  E1/E2 = 
90/90 หรือ 85/85 ส าหรับเนื้อหาสาระที่เน้นพุทธิพิสัย E1/E2 = 80/80 หรือ 75/75 ส าหรับเนือ้หา
สาระที่เน้นจิตพิสัยและทักษะพิสัย  
                   (2) เกณฑ์ความก้าวหน้าในการเรียน หาได้จากผลต่างระหว่างการทดสอบหลังเรียน 
และการทดสอบก่อนเรียนโดยหาความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
คือ มีการพัฒนา เพ่ิมขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 25 หรือเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
                   (3) เกณฑ์ด้านคุณภาพ หาได้จากความพอใจของผู้สอนและนักเรียนที่ได้เรียนจากชุด
การสอนเผชิญประสบการณ์ ได้แก่ 
                       ก. พัฒนาการในทางที่ดีของคุณลักษณะของนักเรียน 
                       ข. การควบคมุมาตรฐานทางวิชาการท่ีนักเรียนจะได้รับจากชุดการสอน 



 

62 
 

เผชิญประสบการณ์ ในด้านความถูกต้อง และการปรุงแต่งเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับนักเรียน 
                       ค. ความสนใจที่นักเรียนมีต่อชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
              ง. คุณภาพด้านเทคนิค การออกแบบที่น่าจับ น่าอ่านของชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ควรอยู่ในรูปดีมาก (4.50 – 5.00) ดี (3.50 – 4.49) หรือเกณฑ์ใน
รูปแบบอื่นที่สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ (วาสนา ทวีกุลทรัพย์. 2541 : 132) ในกรณีที่ประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ที่สร้างขึ้นไม่ถงึเกณฑ์ที่ตั้งไว้เนื่องจากตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ เช่น 
สภาพห้องเรียน ความพร้อมของผู้เรียน ความช านาญในการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ของ
ผู้สอน เป็นต้น อาจอนุโลมให้มีระดับผิดพลาดได้ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ที่ก าหนดไว้ประมาณ ± 2.5 
เปอร์เซ็นต์ 
            (4) วิธีทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ การทดสอบ 
ประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ สามารถด าเนินการได้ 2 ระดับ คือ การทดลองใช้
เบื้องต้นก่อน และทดลองใช้จริง 
                        1. การทดลองใช้เบื้องต้น (Try out) มีขั้นตอน 3 ขั้นคือแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม  
และแบบสนาม 
                           1.1 แบบเดี่ยว เป็นการทดสอบโดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์กับผู้เรียน 
1 คน โดยทดลองกับผู้เรียน ระดับอ่อน ระดับปานกลาง และระดับเก่ง โดยปกติคะแนนที่ได้ต่ ากว่า
เกณฑ์มากในชั้นนี้ E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 60/60 เมื่อผลต้องน าไปปรับปรุงให้ถึงเกณฑ์ 
                           1.2 แบบกลุ่ม เป็นการทดสอบชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ท่ีได้ปรับปรุงแล้ว
กับผู้เรียนตัวอย่าง 6 – 10 คน โดยสุ่มทดลองคละผู้เรียนที่ ระดับอ่อน ระดับปานกลาง และระดับเก่ง 
คะแนนของผู้เรียนจะเพ่ิมเกือบเท่าเกณฑ์ โดยเฉลี่ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์นั่นคือ 
E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 70/70 
                           1.3 แบบสนาม เป็นการทดสอบชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ที่ปรับปรุงแล้ว
จากกลุ่ม แล้วทดสอบจากผู้เรียนทั้งชั้น 30 – 100 คน ผลลัพธ์ควรใกล้เคียงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ผู้สอนต้อง
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนใหม่โดยยึดสภาพความเป็นจริงเป็นเกณฑ์ 
                       2. การทดลองใช้จริง (Trial Run) เป็นการน าชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
ที่ผ่านการทดลองใช้เบื้องต้นปรับปรุงแล้วไปสอนในระยะเวลาเช่นภาคเรียนการศึกษากับกลุ่มนักเรียน
ที่มีจ านวนพอ เพื่อให้แน่ใจว่าชุดการสอนเผชิญประสบการณ์มีสภาพดีในสถานการณ์จริง (ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์. 2551 : 102) 
              ขั้นที่ 11 ปรับปรุงชุดประสบการณ์ เป็นการน าชุดประสบการณ์ที่ได้ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพแล้ว ปรับปรุงในด้านประสบการณ์รอง ภารกิจ – งาน สื่อ ฯลฯ เพ่ือให้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์มีคุณภาพสูงขึ้น                                                                                                                                                             
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      โดยสรุป การผลิตชุดการสอนเผชิญประสบการณ์มี 11 ขั้นตอน ดังนี้  
   1. การวิเคราะห์เนื้อหา                          
   2. การก าหนดชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
   3. การวิเคราะห์ และก าหนดภารกิจ  
   4. การวิเคราะห์ และก าหนดเนื้อหาสาระส าหรับแต่ละภารกิจ และงาน  
   5. การเลือกรูปแบบ และวิธีใช้ประสบการณ์  
   6. การก าหนดบริบท และสถานการณ์ส าหรับเผชิญประสบการณ์แผนการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ (มีเพียง 1 แผน) เป็นแผนประสบการณ์หลัก  
   7. การเลือก และผลิตสื่อส าหรับชุดประสบการณ์  
   8. การเขียนแผนการสอนเผชิญประสบการณ์  
   9. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เส้นทางการเรียน การออกแบบสถานที่เผชิญ
ประสบการณ ์ 
   10. การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
            11. ปรับชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 

           องค์ประกอบของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
            ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
ประมวลสาระ และคู่มือเผชิญประสบการณ์ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์. 2551 : 
231)  
            คู่มือการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
       ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
ค าอธิบายรายวิชา/หลักสูตร การเตรียมตัวของผู้สอน/ผู้เรียน แผนผังการจัดห้องเรียน และบริบท และ
สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมตัวล่วงหน้า  
         ส่วนที่ 2 รายละเอียดประสบการณ์ ประกอบด้วยแผนการสอนเผชิญประสบการณ์ แผน
เผชิญประสบการณ์ แผนก ากับประสบการณ์ ชุดประสบการณ์ เครื่องมือประเมินประสบการณ์ เช่น 
แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสังเกต ฯลฯ และภาคผนวก 
            ส่วนที่ 3 คู่มือเผชิญประสบการณ์ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย แบบประเมินก่อนเผชิญ
ประสบการณ์ แผนเผชิญประสบการณ์ แบบฝึกปฏิบัติพร้อมเฉลย แบบประเมินหลังเผชิญ
ประสบการณ์ และภาคผนวก (ถ้ามี) 
            ประมวลสาระ ประกอบด้วย แผนผังความคิด ส่วนน า (ความจ าเป็นที่ต้องเรียน ขอบข่าย
สาระ และวัตถุประสงค์) เนื้อหาตามหัวเรื่อง พร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) ส่วนสรุป และภาคผนวก 
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            คู่มือเผชิญประสบการณ์ ประกอบด้วย แบบประเมินเผชิญประสบการณ์ แผนเผชิญ
ประสบการณ์ แบบฝึกปฏิบัติพร้อมเฉลย แบบประเมินหลังเผชิญประสบการณ ์และภาคผนวก (ถ้ามี) 
            โดยสรุป องค์ประกอบของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ประกอบด้วย คู่มือการใช้              
ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ประมวลสาระ และคู่มือเผชิญประสบการณ์ 
   สื่อประกอบชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
            สื่อที่ใช้ประกอบชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ผู้วิจัยได้ใช้สื่อ ดังนี้ (1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก ่
ประมวลสาระ และแบบฝึกปฏิบัติ (2) สื่อเสริม ได้แก่ เทปเสียง ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย 
   สื่อสิ่งพิมพ์ 
            สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ได้แก่ ประมวลสาระ และแบบฝึก
ปฏิบัติ 
            ประมวลสาระ 
            ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545 : 220) ได้ก าหนดส่วนประกอบของประมวลสาระไว้ ดังนี้                 
   1. ค าน า ประกอบด้วย ที่มาของชุดประสบการณ์ วัตถุประสงค์ของประมวลสาระ และ
ขอบเขตเนื้อหาในประมวลสาระ  
   2. เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด ส่วนน า ความจ าเป็นที่ต้องเรียน ขอบข่าย 
สาระและวัตถุประสงค์ เนื้อหาตามหัวเรื่องพร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) ส่วนสรุป  
            นอกจากนี้ ได้ก าหนดส่วนประกอบของประมวลสาระไว้ ดังนี้                  
   1. แผนการสอนระดับหน่วย ประกอบด้วย ชื่อชุดวิชา และชื่อหน่วย ชื่อตอน แนวคิด 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อการสอน และการประเมิน  
   2. แผนการสอนระดับตอน ประกอบด้วย ชื่อชุดวิชา และหน่วย  ตอนที่ และเลขหมาย  
   3. เนื้อหาสาระ 
            ในการรายงานครั้งนี้ ผู้รายงานได้เขียนประมวลสาระโดยยึดแนวทางการเขียนของ
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์  พรหมวงศ์ ที่ได้พัฒนาชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์และต าราทางไกล 
หรือประมวลสาระของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแนวทางในการด าเนินงาน                    
(ชัยยงค์ พรหมวงศ ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย.์ 2551 : 161) 
            1. ความหมายของประมวลสาระ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งต าราทางไกล ใช้ส าหรับการสอน
ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบให้นักเรียนไดเ้รียน
ตามล าพัง ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดให้ในส่วนหนึ่งส่วนใด หรือท้ายสุดของเรื่อง 
ให้ได้รับแนวตอบ ที่เป็นผลย้อนกลับทันท่วงทีได้รับการเสริมแรงและประสบการณ์ท่ีเป็นความภูมิใจ 
ในการศึกษาและให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปทีละน้อยตามล าดับขั้น  
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            2. ความส าคัญของประมวลสาระ ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และพ่ึงพาความช่วยเหลือจากผู้สอนน้อยที่สุด ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี และมีระบบการประเมินที่จะประกัน
คุณภาพของนักเรียนในแต่ละวิชา  
   3. การผลิตประมวลสาระ ประกอบด้วย  
                3.1 การเขียนแผนผังแนวคิด ครอบคลุม ความจ าเป็นที่ต้องเขียนแผนผังแนวคิด 
ความหมายของแผนผังแนวคิด และวิธีเขียนแผนผังแนวคิด  
                     3.1.1 ความจ าเป็นที่ต้องเขียนแผนผังแนวคิด เพ่ือช่วยประกันว่าผู้เขียนจะสามารถ
เสนอเนื้อหาสาระที่สมดุล และครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่ลืมประเด็นส าคัญ 
                     3.1.2 ความหมายของแผนผังแนวคิด เป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิด
หรือ Concept ในระดับตอน หัวเรื่องและหัวเรื่องย่อย ทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในตอน
เดียวกนัและความสัมพันธ์กับแนวคิดในตอนอ่ืนๆ เพ่ือแสดงล าดับและความต่อเนื่องของแนวคิดช่วย 
ในการเสนอเนื้อหาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีล าดับขั้นตอนต่อเนื่องอย่างเหมาะสม 
                     3.1.3 วิธีเขยีนแผนผังแนวคิด ผู้เขียนอาจเขียนลงบนกระดาษโดยน า เรื่องที่จะเขียน
เป็นหน่วยมาแบ่งเปน็ เรื่องที่แยกย่อยลงไป แล้วก าหนดให้มี่ชื่อแทนแนวคิดของ เรื่องย่อย ซึ่งเรื่องย่อย
ที่แยกออกมานี้จะเริ่มจากชื่อหน่วยลงมาจนถึงชื่อตอน หัวเรื่อง หัวเรื่องย่อย และหัวข้อต่างๆ 
การเขียนแผนผังแนวคิดมี 2 วิธี คือ                      
                 1) การเขียนแผนผังแนวคิดในรูปแบบจ าลอง เป็นการน าชื่อเรื่องในระดับตอน 
หัวเรื่อง และหัวเรื่องย่อย ใส่กรอบสี่เหลี่ยม หรือวงกลมเสร็จแล้วโยงส่วนที่สัมพันธ์กัน และก าหนด
ล าดับขั้นโดยใส่หมายเลขก ากับเช่นเดียวกับการเขียนแบบจ าลองระบบ  
                           2) การเขียนแผนผังแนวคิดในรูปโครงสร้างเรียงความ เป็นการเขียนชื่อเรื่อง 
ของตอน หัวเรื่อง และหัวเรื่องย่อยเรียงตามล าดับ การเขยีนแนวคิดจะเริ่มจากระดับตอนก่อนโดย
เขียนชื่อตอน แล้วจึงเขียนหัวเรื่องของแต่ละตอน เว้นช่องระหว่างหัวเรื่องไว้จากนั้นเขียนรายละเอียด
ของหัวเรื่อง 
                3.2 การเขียนแผนการสอน เป็นการก าหนดขั้นตอนการสอนเพื่อให้ผู้สอนสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมี 2 ประเภท คือแผนการสอนระดับหน่วย
หรือแผนการสอนประจ าหน่วย และแผนการสอนระดับตอน หรือแผนตอน                                                                        
                     3.2.1 แผนการสอนระดับหน่วย ประกอบด้วย องค์ประกอบและแนวทางการเขยีน 
แผนการสอนระดับหน่วย ดังนี้  
        1) องค์ประกอบของแผนการสอนระดับหน่วย ต้องก าหนดไว้ให้ชัดเจน คือ  
ชื่อชุดวิชา และชื่อหน่วย ชื่อตอน แนวคิด วัตถุประสงค์ กจิกรรม สื่อการสอน และการประเมิน                                                    
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                             2) แนวทางการเขียนแผนการสอนระดับหน่วย ต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหา 
เป็นตอน หัวเรื่อง และหัวเรื่องย่อยเสียก่อน จึงลงมือเขียนแผนการสอนประจ าหน่วย ต้องเขยีน
แผนการสอนประจ าหน่วยก่อนที่จะลงมือเขียนเนื้อหาสาระ เมื่อเขียนแผนการสอนประจ าหน่วยแล้ว
ต้องกลับมาทบทวนปรับปรุง ให้เหมาะสมกับเนื้อหา แนวคิด วัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ได้เสนอไป
แล้ว และต้องควบคุมเนื้อหาสาระให้ตรงกับเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้โดยไม่หลง หรือเขียนออกนอกลู่ 
นอกทาง 
                       3.2.2 แผนการสอนระดับตอน เป็นส่วนน าของแต่ละตอน โดยบรรจุหัวเรื่อง 
แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอน เพ่ือให้นักเรียนทราบขอบเขตของ เรื่องที่จะเรียนได้ล่วงหน้า 
องค์ประกอบของแผนการสอนระดับตอนประกอบด้วยชื่อชุดวิชาและหน่วยตอนท่ีและเลขหมาย ชื่อ
ตอนอยู่บรรทัดถัดไป มีข้อความว่า “โปรดอ่านหัวเรื่องแนวคิด และวัตถุประสงค์ก่อน แล้วจึงศึกษา
เรื่องที”่ และภายในกรอบประกอบด้วยหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ แนวทางการเขียนแผนการ
สอนระดับตอน มีสิ่งที่ควรค านึงดังนี้ การเขียนหัวเรื่องแต่ละตอนอาจแบ่งเป็น 2 - 6 หัวเรื่อง โดยอาจ
ก าหนดหัวเรื่องเป็นแบบง่ายแบบตายตัว แบบบูรณาการ หรือแบบยึดสติปัญญาก็ได้ การเขียนแนวคิด 
ควรให้ 1 หัวเรื่อง มีแนวคิดอย่างน้อย 1 แนวคิด และการเขียนวัตถุประสงค์ต้องเป็นวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วย แต่มีความจ าเพาะเจาะจงมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ทีส่ังเกตหรือวัดได้ 
                     3.2.3 การเขียนเนื้อหาสาระ ครอบคลุม การเกริ่นน าการเสนอเนื้อหาและการสรุป
เนื้อหา  
                            1) การเกริ่นน า เป็นการดึงความสนใจของนักเรียนมาสู่เรื่องที่จะเรียนด้วย 
การชี้ให้เห็นสภาพการณ์ท่ีอยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการรู้กันดี ระหว่างผู้เขียนกับนักเรียน อาจเล่าประสบ- 
การณ์ของผู้เขียน หรือค าถามให้ชวนคิด เพื่อให้นักเรียนเปิดใจรับความรู้ใหม่ 
                            2) การเสนอเนื้อหา เป็นขั้นการน าเสนอเนื้อหาตามล าดับหัวเรื่องย่อย โดยน า
ข้อความทีเ่ป็นแนวคิด หรือความคิดรวบยอดจากแผนการสอนมาใช้เพราะในแผนการสอนมีค าหลัก 
(Keyword) ซึ่งจะน าค าหลักของแต่ละค ามาก าหนดเป็นหัวข้อในแต่ละหัวข้อ ผู้เขียนต้องเขียนแนวคิด
รอง (Sub – Concept) ที่เป็นข้อความหลัก (Main Idea) ซึ่งมคี าหลักอยู่ด้วย และใช้ค าหลักนัน้มา
เป็นหัวข้อเพ่ือเสนอเนื้อหา ต่อไป 
                            3) การสรุปเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การสรุปเนื้อหาท าให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในเรื่องที่เรียนสูงกว่าที่เรียนจากบทเรียนที่ไม่มีการสรุป แม้ว่าข้อสรุปจะเป็นข้อความเดียวกับ
แนวคิดท่ียกมา อาจดูว่าซ้ าซ้อนแต่ที่จริงแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน เพราะเป็นการทบทวน
เนื้อหาที่ได้อ่านไปแล้วแต่ข้อควรระวังในการสรุปเนื้อหา คือจะต้องไม่น าสิ่งที่ไม่ได้สอน หรือเสนอมาใส่
ไว้ในสรุปเนื้อหา 
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                           4) การก าหนดภาพประกอบในประมวลสาระ ครอบคลุมความหมายของ
ภาพประกอบ วัตถุประสงค์การใช้ภาพประกอบ ขนาด และการให้รายละเอียดของภาพประกอบ  
และแนวทางในการก าหนดภาพประกอบ  
                              (1) ความหมายของภาพประกอบ หมายถึง ภาพถ่าย ภาพเขียน หรืองานราย
เส้นในรูปแบบต่างๆ ที่ใส่ไว้ในประมวลสาระโดยมีจุดมุ่งหมายช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจแนวคิด 
และเนื้อหาสาระชัดเจนขึ้น 
                              (2) วัตถุประสงค์ของการใช้ภาพประกอบมี ดังนี้ 
                                   ก) เพ่ือให้เห็นลักษณะรูปร่างของสิ่งที่เรากล่าวถึง เพ่ือช่วยบรรยาย
ลักษณะให้เด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะรูปร่างลักษณะที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน                                         
                                   ข) เพ่ือเร้าใจให้เกิดอารมณ์ ความสนใจ และคล้อยตามในสิ่งที่เขียน 
                                   ค) เพ่ีอวิเคราะห์ให้เห็นขั้นตอน กระบวนการ หรือโครงสร้างภายใน 
                                   ง) เพ่ือแสดงจ านวน เช่น กราฟในทางสถิติ แทนตัวเลขในรูปของ 
กราฟแท่ง กราฟวงกลม 
                               (3) ขนาด และการให้รายละเอียดของ ภาพประกอบ โดยทั่วไปก าหนด
มาตรฐานของภาพไว้ 4 ขนาด คือ ภาพเต็มหน้า ภาพครึ่งหน้าแนวนอน ภาพของหน้าแนวนอน และ
ภาพของภาพแนวตั้ง 
                                   ก) ภาพเต็มหน้า ใช้สัญลักษณ์ P1 
                                   ข) ภาพครึ่งหน้าแนวนอน ใช้สัญลักษณ์ P2 อาจอยู่ส่วนบนหรือล่าง 
                                   ค) ภาพของหน้าแนวนอน ใช้สัญลักษณ์ P3 อาจอยู่ส่วนบนตรงกลาง 
หรือส่วนล่าง 
                                   ง) ภาพของแนวตั้ง ใช้สัญลักษณ์ P4 อาจอยู่บนซ้ายหรือขวา  
                               (4) แนวทางในการก าหนดภาพประกอบ ในการก าหนดภาพประกอบ 
ท าได ้2 แนวทาง คือก าหนดภาพพร้อมกับการเขียนเรื่องนั้น และเขียนหน่วยเสร็จเรียบร้อยก่อน 
แล้วจึงก าหนดภาพ 
                                   ก) ก าหนดภาพพร้อมกับการเขียนเรื่องนั้น หมายความว่า ในขณะที่
ผู้เขียน เขียนหน่วย ก็นึกถึงภาพประกอบไปพร้อมกัน แล้วเว้นที่ไว้ตามขนาดที่ต้องการพร้อมกับเขียน
ค าอธิบายภาพโดยมีค าว่า “ภาพที่” หรือ “รูปที่” ตามด้วยหมายเลขล าดับภาพ และค าอธิบาย 
                                   ข) เขียนหน่วยเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้ว จึงก าหนดภาพโดยอาจขอ 
ความช่วยเหลือจากนักเทคโนโลยีการศึกษาในด้านขนาด รายละเอียด และความเหมาะสมของ 
ภาพต่างๆ 
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              โดยสรุป ประมวลสาระ เปน็สื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบให้นักเรียนได้เรียนตามล าพังได้รับ 
แนวตอบที่เป็นผลย้อนกลับทันทีได้รับการเสริมแรง และให้นักเรียนได้เรียนไปทีละน้อยตามล าดับขั้น 

     แบบฝึกปฏิบัติ 
     1. ความหมายของแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกปฏิบัติ หรือ Work book เป็นเอกสารที่จัดเตรียม
ไว้ให้ผู้เรียนควบคู่กับประมวลสาระ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย.์ 2551 : 163 ) 
     2. ความส าคัญของแบบฝึกปฏิบัติ คือ  
              2.1 ชว่ยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง โดยมีกิจกรรมให้ผู้เรียน
ใคร่ครวญ มีการถามปัญหา และมีช่องว่างให้ผู้เรียนบันทึกสาระส าคัญจากการอ่านเนื้อหาที่ผู้สอน
ก าหนดไว้ และผู้สอนสามารถประเมินในส่วนที่เป็นกระบวนการได้ช่วยแนะแนวทางให้ผู้เรียนด าเนิน
ไปตามจุดมุง่หมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
              2.2 ขั้นตอนการผลิตแบบฝึกปฏิบัติ มีแนวทางการผลิตดังนี้ คือการเขียนแบบฝึกปฏิบัติ 
การจัดพิมพ์ และการตกแต่ง 
              2.3 การเขียนแบบฝึกปฏิบัติ ส่วนประกอบที่ต้องมีในแบบฝึกปฏิบัติ ได้แก่ ค าชี้แจงในแต่
ละประสบการณ์ บันทึกสาระส าคัญของแต ่ภารกิจ และงานที่ก าหนดให้ท า 
          2.3.1 ชี้แจง เป็นการก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนควรปฏิบัติ 
          2.3.2 แผนการเผชิญประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบทิศทางเป้าหมาย และ
บทบาทของตนเองในการเรียน 
           2.3.3 บันทึกสาระส าคัญของแต่ละประสบการณ์รอง หลังจากผู้เรียนศึกษาจาก
ประมวลสาระแล้ว อาจมีที่ว่างให้ผู้เรียนได้จดประเด็นที่ส าคัญไว้ศึกษา ต่อไป 
                   2.3.4 ภารกิจ และงานที่ก าหนดให้ท าในแต่ละประสบการณ์รองอาจมี ภารกิจ และ
งานที่ก าหนดให้ท าหลายอย่าง เช่น อภิปราย ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ และมีการตอบค าถามตามที่ก าหนดไว้ 
ในแต่ละภารกิจ และงานต้องเว้นที่ว่างไว้ในแบบฝึกปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนบันทึกสิ่งที่ท าไว้ในประมวล
สาระ 
     2.4 การจัดพิมพ์ จัดพิมพ์เป็นเล่มโดยใช้กระดาษ A4 เพ่ือสะดวกในการใช้ท ากิจกรรม 
ของแต่ละคนจะท าให้ทราบความก้าวหน้าของตนเอง 
     2.5 การตกแต่งด้วยการเข้าเล่ม และท าปก เพ่ือให้สวยงามน่าหยิบใช้                                                                        
     โดยสรุปแบบฝึกปฏิบัติเป็นเอกสารที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นคู่มือให้นักเรียนใช้ 
เผชิญประสบการณ ์คู่กับชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้สึกกระฉับกระเฉง  
ทราบแนวทางในการด าเนินกิจกรรม และผู้สอนสามารถใช้ในการประเมินได้ 
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         สื่อเสริม 
          1. เทปเสียงในการใช้เทปเสียงเพื่อการศึกษามีความส าคัญ 4 ประการ (ชัยยงค์  พรหมวงศ.์ 
2545 : 8) ดังนี้ 
             1.1 เพ่ิมคุณภาพการจัดรายการวิทยุ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้เสียก่อนที่จะออกอากาศ                  
ข้อความสามารถตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาสาระของรายการ ก่อนที่จะน าไปออกอากาศตาม
สถานีวิทยุกระจายเสียง 
             1.2 ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้ดีข้อความ หรือค าพูดของผู้รู้บางคนเป็นค าพูดที่มี
ประโยชน์ในทางวิชาการท่ีควรเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ 
             1.3 ท าให้ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้บันทึกไว้แล้วมาเปิดฟังซ้ าได้ เพื่อท าให้สิ่งที่ได้ฟังชัดเจน
ขึ้นท าให้ได้ความรู้ 
     โดยสรุป เทปเสียง มีความส าคัญ คือ แพร่เสียงไปสู่กลุ่มเป้าหมายจ านวนมากนี้คุณภาพการ
จัดรายการวิทยุใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และน าสิ่งที่บันทึกไว้แล้ว มาเปิดฟังอีกได้ความเข้าใจ 
เนื้อหาสาระของสิ่งที่ได้ฟัง ดีขึ้น 
          2. ประเภทของเทปเสียง 
     เทปเสียงที่ใช้ในการศึกษาเป็นเทปเสียงที่เสนอเนื้อหาสาระท่ีเป็นความรู้ ประสบการณ์ 
ทักษะ และความช านาญ และทัศนคติ ค่านิยมแก่ผู้ฟัง เทปเสียงเพ่ือการศึกษา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ เทปเสียงเพ่ือการศึกษา และเทปเสียงเพ่ือการสอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์. 
2551 : 240)   

    2.1 เทปเสียงเพื่อการศึกษา เป็นเทปเสียงเพื่อเสนอความรู้โดยทั่วไปแก่ผู้ฟัง 
              2.2 เทปเสียงเพื่อการสอน เป็นเทปเสียงที่เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาทุกระดับ เทปเสียงเพื่อการสอนอาจจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ  
          2.2.1 เทปเสียงเป็นสื่อหลัก เป็นการใช้เทปบันทึกเสียงเป็นสื่อหลักในการถ่ายถอด
เนื้อหาสาระโดยมีสื่อประเภทอ่ืนเป็นสื่อเสริม 
                   2.2.2 เทปเสยีงเป็นสื่อเสริม เป็นการใช้เทปเสียงเป็นสื่อเสริมในการถ่ายถอดเนื้อหา
สาระที่นักเรียนน่ารู้ หรือควรรู้โดยมีสื่อประเภทอ่ืนๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักโดยสรุป เทปเสียง 
มี 2 ประเภท คือ เทปเสียงเพ่ือการศึกษา และเทปเสียงเพ่ือการสอน 
      3. รูปแบบของเทปเสียง 
     รูปแบบของเทปเสียงเพ่ือการสอน ได้แก่ พูด หรือบรรยายคนเดียว สัมภาษณ์ สาธิต และ
ทดลอง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์. 2551 : 240 - 241) 
     3.1 รปูแบบบรรยายคนเดียว เป็นเทปเสียงที่มีวิทยากรบรรยาย หรือพูดคนเดียว  
การบรรยายโดยใช้เทปเสียงมีแนวทางการใช้หลายแนวทาง 
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     3.2 รูปแบบสัมภาษณ์ เป็นเทปที่บันทึกเสียง ผู้ทรงคุณวุฒิมาเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง 
ที่เรียนดีขึน้ 
     3.3 รูปแบบสาธิต และทดลอง เป็นเทปที่บันทึกเสียง ผู้ทรงคุณวุฒิมาเสริมให้ผู้ที่เรียน 
เข้าใจเรื่องที่เรียนดีขึ้น  
     โดยสรุปแลว้ รูปแบบของเทปเสียง มี 3 ประเภท คือ รูปแบบบรรยายคนเดียว สัมภาษณ์ 
และ สาธิตทดลองแล้ว  
      4. ขั้นตอนการผลิตเทปเสียง การผลิตเทปเสียง ผู้รายงานยึดขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ  
      4.1 การวางแผนการผลิตเทปเสียง ครอบคลุม การแสวงหาความคิดการก าหนด 
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การวิเคราะห์ และการก าหนดเนื้อหา การเขยีนบท เทปเสียง      การ
ก าหนดบุคลากร การก าหนดสถานที่ การก าหนดอุปกรณ์การผลิต การก าหนดวัสดุรายการ และการ
ก าหนด งบประมาณ 
           4.1.1 การแสวงหาความคิดหรือเรื่องที่จะผลิตเทปเสียง มักจะพิจารณาจากเนื้อหา 
สาระในชุดวิชา หรือรายวิชา แล้วก าหนดว่าจะใช้เทปเสียงในลักษณะใด 
          4.1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ เมื่อได้แนวความคิดในการใช้เทปเสียงแล้วจึงน ามา
ก าหนดวัตถุประสงค์เขียนในรูปวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                   4.1.3 การวิเคราะห์ผู้ฟัง เป็นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ฟังเทปเสียง ในกรณีท่ีเป็น
เทปเสียงเพ่ือการสอน อาจวิเคราะห์ผู้ฟังเฉพาะ เพศ อายุ พ้ืนฐานการศึกษา ระดับสติปัญญาความ
บกพร่องทางการได้ยิน จ านวนผู้ฟัง หรือผู้เรียน จ านวนเครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
                   4.1.4 การวิเคราะห์ และก าหนดเนื้อหา เป็นการเสาะแสวงหาเนื้อหาสาระ และข้อมูล
น ามาวิเคราะห์ก าหนดเป็นประเด็นหลัก และประเด็นย่อย 
                   4.1.5 การเขียนบทเทปเสียงเป็นการก าหนดล าดับก่อน หลังในการเสนอเสียง เพื่อให้
ผู้เรียน หรือผู้ฟงัได้เนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การเขียนเทปเสียงมักจะแตกต่างกันตาม
รูปแบบเทปเสียงที่ก าหนดขึ้น 
                   4.1.6 การก าหนดบุคลากร เป็นการคัดเลือกวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ด าเนินรายการ 
และผู้ร่วมรายการ ในกรณีวิทยากรมักจะเป็นคร ูหรืออาจารย์ที่สอนเรื่องนั้น ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ 
ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องนั้นโดยตรง 
                   4.1.7 การก าหนดอุปกรณ์การผลิตรายการ เป็นการระบุจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้ใน 
การผลิตเทปเสียง 
                    4.1.8 การก าหนดวัสดุรายการ การผลิตเทปเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง แบบตลับ 
ในกรณีที่มีเสียงดนตรีประกอบรายการก็ต้องคัดเลือก เทปเพลง 
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                    4.1.9 การก าหนดงบประมาณ เป็นการจัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการผลิต เทปเสียง 
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเขียนบทเทปเสียง ค่าผู้ด าเนินรายการ ค่าผู้ผลิต
รายการค่าวัสดุรายการ และค่าพาหนะในการบันทึกเสียงนอกสถานที่ 
               4.2 การเตรียมการผลิตเทปเสียง 
                    เมื่อได้มีการวางแผนการผลิตเทปเสียงเป็นอย่างดีแล้ว ขั้นตอนส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง 
คือการเตรียมตัวผลิตเทปเสียงครอบคลุม การเตรียมการด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์การผลิต วัสดุ
รายการ และผู้ให้เสียง 
                    4.2.1 การเตรียมการด้านบุคลากร เป็นการแจกบทเทปเสียงเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกคนได้ศึกษาบทล่วงหน้า 
                    4.2.2 การเตรียมการด้านสถานที่ ผู้ผลิตจะต้องจัดสภาพแวดล้อมในห้องที่ใช้
บันทึกเสียง เช่น จัดโต๊ะส าหรับวางอุปกรณ์บันทึกเสียง วางบทเทปภาพ เก้าอ้ีส าหรับผู้ให้เสียง 
เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง นอกจากนี ้ผู้ผลิตจะต้องควบคุมเสียงรบกวนให้น้อยที่สุด 
                    4.2.3 การเตรียมอุปกรณ์การผลิต เป็นการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในการผลิตรายการ  
                    4.2.4 การเตรียมวัสดุรายการในการผลิตเทปเสียงในกรณีท่ีใช้ดนตรี หรือเทปเพลง 
ควรจะทดสอบเสียงเพลงที่ใช้พร้อมทั้งเตรียมตั้งเทปที่ต้องการ 
                    4.2.5 การเตรียมการด้านผู้ให้เสียง เป็นการดูแลให้ผู้ด าเนินรายการวิทยากรได้มีการ
ซักซ้อมบทเพ่ือการบันทึกเสียงรวดเร็วขึ้น 
   5. การด าเนินการผลิตเทปเสียง 
              การด าเนินการผลิตเทปเสียง มีข้ันตอนที่ผู้ผลิตต้องด าเนินการ คือ การประชุม การซ้อม 
และการบันทึกเสียงสมบูรณ์  
              5.1 การประชุมก่อนการบันทึกเทปเสียงสมบูรณ์ เป็นการพบปะระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึน้ ซักซ้อมความเข้าใจ และมอบหมายหน้าที่ต่างๆ 
              5.2 การซ้อม เป็นกระบวนการเตรียมทุกคนให้ผ่านขั้นตอนเหมือนที่ เกิดจริงในรายการ 
บางครั้งอาจจะซ้อมแห้งให้เข้าใจขั้นตอนในการบันทกึเสียง                                                                                                                                                                      
              5.3 การบันทึกเสียงสมบูรณ์ เป็นขั้นตอนการด าเนินการทันทีหลังจากการซ้อมเรียบร้อย
แล้ว ผู้ผลิต หรือผู้ก ากับจะด าเนินการบันทึกเสียงตามบทที่ก าหนดไว้ ความชัดเจนของเสียง และความ
ต่อเนื่องของเสียง อาจจะมีคุณภาพไม่ดีเท่ากับการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง 
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              5.4 การประเมินการผลิตเทปเสียง 
                   การประเมินการผลิตเทปเสียง เป็นการพิจารณาว่าเทปเสียงมีคุณภาพควรแก่การ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน และตรวจสอบเมื่อได้น าไปใช้แล้วมีผลย้อนกลับจากผู้ฟัง หรือผู้เรียน
อย่างไรการประเมินการผลิตเทปเสียงอาจท าได้ 3 ทาง คือ        
          5.4.1 การประเมินขณะผลิตเทปเสียง เป็นการประเมินจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 
กับการผลิต เทปเสียงระหว่างการบันทึกเทปเสียง บุคคลที่เกี่ยวข้องการผลิต จะท าหน้าที่ประเมินโดย 
การตรวจสอบในด้านความถูกต้องของเนื้อหา ค าพูด ภาษาที่ใช้ และคุณภาพของเสียง 
                   5.4.2 การประเมินหลังการผลิตเทปเสียง เป็นการประเมินโดยกลุ่มบุคคลที่หน่วยงาน
การผลิตแต่งตั้งขึ้นเป็นกรรมการประเมินการประเมินหลังผลิตเทปเสียงมักจะประเมินในประเด็น
ต่อไปนี้คือความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมด้านวิทยากร และผู้ด าเนินรายการ คุณภาพด้าน
เทคนิค ความเหมาะสม ด้านรูปแบบการน าเสนอ เป็นต้น 
                   5.4.3 การประเมินเมื่อน าไปใช้แล้ว เป็นการประเมินในขั้นการใช้จริงโดยผู้เรียน หรือ
ผู้ฟังเป็น ผู้ประเมิน การประเมินลักษณะนี้มักจะใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ หรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการใช้เทปเสียง 
         โดยสรุปขั้นตอนการผลิตเทปเสียงมี 4 ข้อ คือ (1) การวางแผน (2) การเตรียมการ (3) การ 
ด าเนินการ และ (4) การประเมิน 

 ภาพเคลื่อนไหว 
          ภาพเคลื่อนไหว ครอบคลุม ประเภท รูปแบบ และขั้นตอนการผลิต 
 ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2551 : 345) ได้กล่าวถงึภาพเคลื่อนไหวแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
           1. ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา (Education Video Tape) เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เสนอ
ความรู้ทั่วไปแก่ผู้ชม 
           2. ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสอน (Instructional Video Tape) เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เสนอ
เนื้อหาสาระที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศกึษาทุกระดับ 
           โดยสรุป ประเภทของภาพเคลื่อนไหวมี 2 ประเภท คือ 1. ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษา 
และ 2. ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสอน 
 รูปแบบของภาพเคลื่อนไหว  
         ชัยยงค์ พรหมวงศ ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2551 : 345 - 346) ได้กล่าวถึงภาพเคลื่อนไหว 
เพ่ือการสอนส่วนใหญ่มักจะใช้รูปแบบพูด หรือบรรยายคนเดียว สัมภาษณ์ สนทนา สาธิต ทดลองและ
สารคด ีไดก้ล่าวถึง ภาพเคลื่อนไหว คือ 
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            1. รูปแบบพูด หรือบรรยายคนเดียว เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีวิทยากร หรือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพียงคนเดยีวมาบรรยายให้ฟัง หรือการบรรยายประกอบภาพ 
            2. รูปแบบสัมภาษณ์ เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ 
คือ วิทยากรที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาสาระในสื่อพิมพ์มาเล่าเรื่องให้ฟังโดยผู้สัมภาษณ์ซักถามในประเด็น
ต่างๆ ให้วิทยากรได้  
        3. รูปแบบสนทนา เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีวิทยากรมาพูดคุยกัน 2 คน ทั้ง 2 คน จะเป็น 
ผู้ถามคู่สนทนา และทั้งคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น าเสนอ 
            4. รูปแบบสาธิต และทดลอง เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เสนอวิธีท าอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้
ผู้เรียนได้น าไปใช้จริง 
            5. รูปแบบสารคดี เป็นภาพเคลื่อนไหวเสนอเนื้อหาสาระด้วยภาพ และเสียงบรรยายตลอด
รายการโดยไม่มีผู้ด าเนินรายการ 
              โดยสรุป รูปแบบภาพเคลื่อนไหว มี 5 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบพูด หรือบรรยายคนเดียว  
2. รูปแบบสัมภาษณ ์3. รูปแบบสนทนา 4. รปูแบบสาธิตหรือทดลอง และ 5. รูปแบบสารคดี 

   ขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหว 
        ชัยยงค์ พรหมวงศ ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2551 : 354 – 357) ได้กล่าวถึงการผลิต
ภาพเคลื่อนไหวประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผน (2) การเตรียมการ  
(3) การด าเนินการ และ (4) การประเมิน 
     1. การวางแผนการผลิตภาพเคลื่อนไหว 
              การวางแผนการผลิตภาพเคลื่อนไหว ครอบคลุมการแสวงหาแนวคิด การก าหนด
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู้ชม การวิเคราะห์เนื้อหา และการก าหนดประเด็น การเขียนบท การ
ก าหนดบุคลากร การก าหนดฉาก และวัสดุประกอบฉาก การก าหนดวัสดุรายการ การก าหนดสถานที่ 
และการก าหนดงบประมาณ ดังนี้ 
              1.1 การแสวงหาแนวคิด หรือหา เรื่องในกรณีเป็นภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสอน เรื่องที่จัด
รายการมาจากเนื้อหาสาระในบทเรียน หรือชุดวิชา ส่วนภาพเคลื่อนไหวที่ให้ความรู้ทั่วไปอาจจะ
พิจารณา เรื่องที่จะท ารายการ ต้องหน้าสนใจ ควรแก่การศึกษา และวิจัยมีวัตถุประสงค์เด่นชัด และ 
มีประโยชน์ต่อผู้ชม  
              1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากผู้ชมได้ชม รายการ
ไปแล้ว การก าหนดวัตถุประสงค์ นิยมเขียนในรูปวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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              1.3 การวิเคราะห์ผู้ชม หรือผู้เรียน เป็นการท าความรู้จักผู้ชมในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้ ผลิต
ภาพ เคลื่อนไหว ได้ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด การวิเคราะห์ผู้ชมอาจวิเคราะห์ในด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ความรู้พ้ืนฐาน และการรับรู้  
              1.4 การวิเคราะห์เนื้อหา และก าหนดประเด็น เป็นการศึกษา และเสาะแสวงหา เนื้อหา
สาระ และข้อมูลที่เกีย่วข้องกับ เรื่องท่ีจะผลิตภาพเคลื่อนไหว อาจศึกษาจากต าราเอกสาร แล้วน ามา 
กลั่นกรองเพ่ือวินิจฉัยก าหนดประเด็นหลัก และประเด็นย่อย 
              1.5 การเขียนบทภาพเคลื่อนไหว เป็นการก าหนดล าดับ ก่อนหลัง การเสนอภาพและเสียง 
เพ่ือให้ผู้ชม หรือผู้เรียนได้รับเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยระบุลักษณะภาพและเสียง
ไว้อย่างเด่นชัด 
              1.6 การก าหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ เป็นการคัดเลือกผู้ปรากฏ ตัวตาม
ภาพเคลื่อนไหว เช่น ผู้ด าเนินรายการ วิทยากร ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้แสดง  
              1.7 การก าหนดฉาก และวัสดุประกอบฉาก การผลิตภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะใช้สถานที่
จริง ในการบันทึกเป็นฉาก แต่อาจจะจัดหาหรือจัดสร้างวัสดุประกอบฉาก                                                   
              1.8 การก าหนดวัสดุรายการ วัสดุรายการเป็นวัสดุเนื้อหาประเภท รูปภาพ การ์ตูน  
แผนภูมิ ข้อมลูทางสถิติ แคปชั่น ที่จะท าไตเติ้นรายการ และเครดิตรายการ 
              1.9 การก าหนดสถานที่ เป็นการระบุสถานที่ในการถ่ายท า ส่วนใหญ่จะถ่ายท าในสถานที่
จริง (On Location) จะต้องระบุสถานที่ใช้ถ่ายท าบท วิทย ุโทรทัศน์ 
              1.10 การก าหนดงบประมาณ เป็นการก าหนดค่าใช้จ่ายในการผลิต เทปภาพ ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ    
           2. การเตรียมการผลิตภาพเคลื่อนไหว  
                การเตรียมการผลิตภาพเคลื่อนไหว เป็นขั้นการน าสิ่งที่วางแผนไว้แล้วมาสร้าง ผลิตให้
พร้อมก่อนจะถึงวันเวลาถ่ายท า การเตรียมการผลิต เทปภาพ ครอบคลุมการเตรียมการด้านบุคลากร 
สถานที่ อปุกรณ์การผลิตฉาก และวัสดุประกอบฉาก และวัสดุ ดังนี้ 
                2.1 การเตรียมการด้านบุคลากร เป็นการให้ผู้เกี่ยวขอ้งกับการผลิตภาพเคลื่อนไหวได้
ศึกษาบท วิทยุล่วงหน้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ ผู้ด าเนินรายการ วิทยากร และ
ช่างกล้อง 
                2.2 การเตรียมสถานที่ เป็นการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ ที่ใช้ในการผลิต
ภาพเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่มักจะใช้ถ่ายท านอกสถานที่ จะต้องส ารวจความเหมาะสมของสถานที ่   
ถ่ายท า เช่น ห้องทดลอง ห้องรับแขก ฯลฯ 
                2.3 การเตรียมอุปกรณ์การผลิต เป็นการตรวจสอบความพร้อมเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้  
ถ่ายท า เช่น กล้อง ไมโครโฟน โคมไฟให้แสงสว่าง เป็นต้น   
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                2.4 การเตรียมฉาก และวัสดุประกอบฉาก เป็นการตรวจสอบความพร้อม ในการสร้าง
ฉาก และวัสดุประกอบฉาก ตรงตามต้องการ 
                2.5 การเตรียมวสัดุรายการ เป็นการตรวจสอบวัสดุรายการ เช่น รูปภาพ  ภาพการ์ตูน 
แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น 
            3. การด าเนินการผลิตภาพเคลื่อนไหว 
               การด าเนินการผลิตภาพเคลื่อนไหว หรือการบันทึกภาพสมบูรณ์ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 
3 ขั้นตอน คือ  
               3.1 การประชุมก่อนการบันทึกภาพ เป็นการพบปะ ระหว่างผู้ที่เกีย่วข้องกับการถ่ายท า 
ได้แก่ ผู้ผลิต  ผู้ก ากับ วิทยากร ผู้ด าเนินรายการ ผู้แสดง และช่างกล้อง เพ่ือให้ทราบขั้นตอนต่างๆ   
ในการถ่ายท า และซักซ้อมความเข้าใจ 
               3.2 การซ้อม เป็นกระบวนการเตรียมทุกคนให้ผ่านขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริงในการถ่ายท า 
การซ้อมก่อนการถ่ายท าอาจซ้อมแห้งอย่างเดียวให้รู้ล าดับก่อนหลังการถ่ายท า 
               3.3 การบันทึกภาพสมบูรณ์ เป็นขั้นการด าเนินการหลังจากการซ้อมเรียบร้อยแล้ว 
           4. การประเมินการผลิตภาพเคลื่อนไหว 
              การประเมินการผลิตภาพเคลื่อนไหว ท าได้ 3 แนวทาง คือ 
              4.1 การประเมินขณะผลิตภาพ เป็นการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพ 
เคลื่อนไหว เช่น ครู อาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ผลิต ช่างกล้อง วิทยากร ผู้ด าเนินรายการ เป็นต้น 
จะประเมินในด้านความถูกต้องของเนื้อหาสาระ ความต่อเนื่องของภาพ และเสียง ภาษาท่ีใช้ ลีลา 
การพูด ฯลฯ 
              4.2 การประเมินหลังผลิตภาพเคลื่อนไหวแล้ว เป็นการประเมินโดยกลุ่มบุคคลที่แต่งตั้ง 
ขึ้นเป็นคณะกรรมการประเมินการประเมินในขั้นนี้อาจประเมินในแง่ความถูกต้องเนื้อหาสาระความ
เหมาะสมด้านรูปแบบ ภาษาที่ใช้ ลีลาการพูด ประโยชน์ที่ผู้ชม หรือผู้เรียนได้รับ ฯลฯ 
              4.3 การประเมินเมื่อน าไปใช้แล้ว เป็นการประเมินการใช้จริงเมื่อน าไปใช้แล้วเป็นผู้
ประเมิน คือ ผู้ชม หรือผู้เรียน เมื่อได้ผลประเมินแล้ว ผู้ผลิตต้องน าข้อมูลไปปรับปรุงเพ่ือภาพ 
เคลื่อนไหวเป็นสื่อที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ต่อไป 
              โดยสรุป การผลิตภาพเคลื่อนไหวมีขั้นตอนการผลิต 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผน  
(2) การเตรียมการผลิต (3) การด าเนินการผลิต และ (4) การประเมินการผลิต 

      มัลติมีเดีย 
      ความหมายของมัลติมีเดีย 
          ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545 : 116) มัลติมีเดีย  หมายถึง การน าเสนอเนื้อหาสาระด้วยสื่อตั้งแต่
สองอย่างขึ้นไป โดยจัดให้อยู่ในรูปของชุด (Packages) 
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 ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ (2546 : 2 – 3) ให้ความหมายมัลติมีเดีย  หมายถึง การน า 
องคป์ระกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง 
(Image) ภาพเคลื่อนไหว หรืออะนิเมชัน (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่าน
กระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Multimedia) และได้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน                                                  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 4) มัลติมีเดีย หรือสื่อผสม หมายถึง การน าสื่อหลายๆ ประเภท
มาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการเรียน 
การสอนโดยใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ 
ร่วมด้วย เพ่ือการผลิตหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ตา่งๆ ในการน าเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร
ภาพกราฟิกภาพถา่ยภาพเคลื่อนไหว และเสียง     
 โดยสรุป มัลติมีเดีย เป็นสื่อประสมที่น าเสนอเนื้อหาสาระด้วยสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้
ร่วมกัน ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการเรียนการสอน 

   ความส าคัญของมัลติมีเดีย  
 มัลติมเีดีย มีความส าคัญต่อการศึกษา คือช่วยให้การออกแบบการเรียนตอบสนองต่อแนวคิด 
และทฤษฎีการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมการเรียนรู้ท าให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ 
มัลติมีเดียในรูปของซีดีรอมใช้ง่ายเก็บรักษาง่าย พกพาสะดวก และสามารถท าส าเนาได้ง่าย เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ความต้องการ และความสะดวก มีโปรแกรมช่วยสร้าง
บทเรียนที่ง่ายต่อการใช้งานท าให้สร้างมัลติมีเดียใช้เองได้ ครูสามารถใช้มัลติมีเดีย เพ่ือสอนเนื้อหาใหม่  
เพ่ือการฝึกฝน เพ่ือเสนอสถานการณ์จ าลอง และเพ่ือสอนการคิดแก้ปัญหา ช่วยสนับสนุนให้มีสถานที่ 
เรียนไมจ่ ากัดอยู่เพียงห้องเรียน เท่านัน้ นักเรียนอาจเรียนรู้ที่บ้านห้องสมุด หรือสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  
ตามเวลาที่ตนเองต้องการ และมัลติมีเดียที่มีคุณภาพนอกจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่า ในการลงทนุของ 
โรงเรียนแล้วความก้าวหน้าของระบบเครือข่ายยังช่วยเสริมให้การใช้มัลติมีเดียเป็นประโยชน์ต่อ 
สถานศึกษาอ่ืนๆ อีกด้วย (กรมวิชาการ. 2545 : 17) 
    โดยสรุป มัลติมีเดียมีความส าคัญในการช่วยเสริมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามศักยภาพตามต้องการ  
และความสะดวก 

    หลักการผลิตมัลติมีเดีย 
      การใช้มัลติมีเดีย หรือสื่อประสมมีหลักการผลิตดังนี้ (สุเชษฐ์  เวชชพิทักษ์ และบุญเลิศ     
อรุณพิบูลย์. 2546 : 16 – 19) 
          1. ข้อความ ประกอบด้วยรปูแบบ และขนาดตัวอักษรเลือกรูปแบบ และขนาดตัวอักษร 
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ให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ผู้อ่านช้า ขนาดของตัวอักษรต้องใหญ่กว่า 
กลุ่มนักเรียนที่อ่านคล่อง ความหนาแน่นของตัวอักษรผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชอบจอภาพที่มี 
ความหนาแน่นของตัวอักษรประมาณ 40 – 50 ของพ้ืนที่หน้าจอมากท่ีสุด สีข้อความเป็นตัวกระตุ้น 
ประสาทการรับรู้ที่ส าคัญ การใช้สีที่เหมาะสมจะช่วยให้อ่านง่าย และสบายตาการก าหนดสีข้อความ
ต้องพิจารณาสีพ้ืนหลังประกอบเสมอ เรียกว่า “คูส่ี” ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบสีคู่
อักษรขาว หรือเหลืองบนพื้นสีน้ าเงิน อักษรเขียวบนพื้นสีด า และอักษรสีด าบนพ้ืนสีเหลือง หากใช้ 
พ้ืนเป็นสีเทาคู่สีที่นักเรียนชอบ คือ สีฟ้า สีแดง สีม่วง และสีด า หลักการเกี่ยวกับสี ที่ส าคัญอีกข้อหนึ่ง 
คือ ควรใช้พ้ืนหลังเป็นสีเข้มมากกว่า สีอ่อน เนื่องจากสีเข้มช่วยลดความสว่างของจอภาพท าให้รู้สึก
สบายตา มากกว่าการใช้สีอ่อนเป็นพื้นหลัง และช่วยลดความล้า ของสายตาเมื่อต้องการมองจอภาพ
เป็นเวลานาน และการวางรูปแบบข้อความการน าเสนอข้อความให้อ่านง่ายสวยงามน่าสนใจท าได้
หลายวิธีโดยทั่วไปใช้หลักการออกแบบงาน กราฟิกท่ัวไป ที่ค านึงถึงความสมดุลของหน้าจอโดยรวม 
คือ การเฉลี่ยน้ าหนักขององค์ประกอบทั้งฉบับบนจอภาพทั้ง ซ้าย ขวา บน และล่างอย่างเหมาะสม 
ความเรียบง่ายเป็นคุณสมบัติส าคัญของการออกแบบสื่อทุกประเภท 
      2. ภาพนิ่ง การออกแบบมัลติมีเดีย และสื่อการสอนทุกชนิดจะใช้ภาพประกอบในการอธิบาย 
ซึ่งช่วยลดความแตกต่างของนักเรียน เช่น เพศ ภูมิหลัง พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม พ้ืนฐานทางสังคมให้
น้อยลง ช่วยให้ความเข้าใจของนักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึนผลการวิจัย พบว่า ภาพสี
เหมือนจริง ให้การรับรู้ได้มากที่สุดในขณะที่ภาพขาวด าเหมือนจริง ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มภาพ
ขาวด าด้วยกัน ส่วนในกลุ่มภาพสี ภาพสีเหมือนจริง ยังคงให้ประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ มากท่ีสุด 
        3. ภาพเคลื่อนไหว มี 2 ประเภท ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ หรือ 2 D และภาพเคลื่อนไหว 
3 มิติ หรือ 3 D การใช้ภาพเคลื่อนไหวช่วยให้มัลติมีเดียมีความน่าสนใจ แต่ไม่ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
มากกว่าใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่น ามาใช้พร้อมกันหลาย ๆ ชุดในจอภาพเดียว 
       4. เสียง หลักการใช้เสียงประกอบมัลติมีเดีย ได้แก่ เสียงบรรยายควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
เนื้อเรือ่ง และระดับของนักเรียนมีความชัดเจนถูกต้องไม่ควรออกแบบให้มีเสียงอ่านข้อความที่เป็น
เนื้อหา เว้นแต่จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และเสียงดนตรีควรตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ของดนตรีที่น ามาใช้ 
กรณีท่ีใช้เสียงดนตรีเป็นเสียงดนตรีพื้นหลัง (Background Music) ไม่ควรให้เสียงดนตรีดัง จนรบกวน
การเรียนรู้ของนักเรียน 
     โดยสรุป หลักการผลิตมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

   การทดสอบประสิทธิภาพ 
     ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ที ่ผู้รายงานพัฒนาขึน้ใช้กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ
ของศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบประสิทธิภาพของ 
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ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ครอบคลุม (1) ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ  
(2) การก าหนดเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพ (3) วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ (4) ขั้นตอนการ 
ทดสอบประสิทธิภาพ (5) การยอมรับ หรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพ 

     ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน 
         ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545 : 134) ได้ให้ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ว่า เป็นการตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ เพ่ือให้ทราบว่า
ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ โดยการน าชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ไปทดลองใช้เบื้องต้น ปรับปรุง และน าไปใช้จริง จนแน่ใจว่าชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 
       การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Developmental 
Testing” หมายถึง การน าชุดการสอนไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือปรับปรุง แล้วก็น าไปทดลอง 
สอนจริง (Trial run) น าผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วจึงผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก (ชัยยงค์  
พรหมวงศ.์ 2545 : 494) 
    การทดลองใช้ หมายถึง การน าชุดการสอนที่ผลิตขึ้นเป็นต้นแบบ (Prototype) ไปทดลอง 
ใช้ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละระบบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดการสอนเท่าเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ 
      การทดลองสอนจริง หมายถึง การน าชุดการสอนที่ได้ทดลองใช้ และปรับปรุงแล้วทุกหน่วย 
ในแต่ละวิชาไปสอนจริง ในชั้นเรียน หรือในสถานการณ์ การเรียนที่แท้จริงเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
เป็นอย่างน้อย 
       โดยสรุป การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ เป็นการน าชุด                   
การสอนไปทดลองใช้แล้วก็ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วก็น าไปสอนจริง                  
ในชั้นเรียน หรือสถานการณ์การเรียนที่แท้จริงอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เป็นอย่างน้อย 
 

       การก าหนดเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพ 
      เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ท่ีจะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้ผลิตชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ จะพึงพอใจว่า  
หากชุดการสอนเผชิญประสบการณ์มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้น แล้วชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
นั้นก็มีคุณค่าที่จะน าไปสอนนักเรียน และคุ้มแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก (ชัยยงค์ พรหม-
วงศ.์ 2545 : 494)  
 การก าหนดประสิทธิภาพ กระท าได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียน 2 ประเภท คือ  
 1. พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ)  
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 2. พฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) 
          ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior) คือประเมินผลต่อเนื่อง ประกอบด้วย
พฤติกรรม ย่อยหลายๆ พฤติกรรม เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ของนักเรียนที่สังเกตจาก 
การประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) และรายงานบุคคล ได้แก่ งานที่มอบหมาย และ
กิจกรรมอ่ืนใดที่ผู้สอนก าหนดไว้ 
          ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (Terminal Behavior) คือ ประเมินผลลัพธ์ (product) ของ
นักเรียนโดยพจิารณาจากการสอนหลังเรียน และการสอบไล่    
         ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้สอนคาดหมายว่านักเรียนจะเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจโดยก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนนการท างาน และการ
ประกอบกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด   
นั่นคือ  E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
     ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่า เมื่อเรียนจากชุดการสอนแล้ว นักเรียนจะสามารถท า
แบบฝึกหัด หรอืงานได้ผลเฉลี่ย 80 เปอร์เซ็นต์ และทดสอบหลังเรียนได้ผลเฉลี่ย 80 เปอร์เซ็นต์ 
       การที่จะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ โดยปกติ
เนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ ามักจะตั้งไว้ 90/90, 85/85 หรือ 80/80 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะ หรือ  
จิตพิสัยต้ังต่ ากว่านี้ เช่น 80/80, 75/75 เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ ากว่า 75/75 เพราะ                        
ตั้งเกณฑ์ไว้เท่าใดมักจะได้ผล เทา่นั้น 
      โดยสรุป การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ที่ผู้ผลิตสามารถ
ตั้งเกณฑ์โดยตามความพึงพอใจ ตามระดับที่ก าหนดไว้ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
สามารถประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง และพฤติกรรมขั้นสุดท้ายโดยที่ชุดการสอนของเราไม่ควรตั้งเกณฑ์
ไว้ต่ าเพราะผลที่ได้ก็จะออกมาต่ า เช่นกนั 
     วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ 
       1. วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตร กระท าโดยใช้สูตร ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ.์ 
2545 : 495)                                          
              การหาประสิทธิภาพของกระบวนการใช้สูตร ดังนี้ 
 

               สูตรที่ 1        E1    =        100














A

N

X

 

                            มื่อ E1      คือ     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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                              X      คือ    คะแนนรวมของการบันทึกสาระส าคัญ แบบฝึกหัด 
                                                  พฤตกิรรมการท างาน และชิ้นงานที่ก าหนดให้ท า 
                              A          คือ    คะแนนเต็มของการบันทึกสาระส าคัญ แบบฝึกหัด 
                                                  พฤติกรรมการท างาน และชิ้นงานที่ก าหนดให้ท า 
                              N          คือ    จ านวนนักเรียน 

              สูตรที ่2 

                            E2           =         100














B

N

F

 
 

                        เมื่อ E2          คือ     ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
                                                   คือคะแนนรวมของการทดสอบหลังเผชิญประสบการณ์ 
                              B           คือ    คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเผชิญประสบการณ์ 
                              N           คือ    จ านวนนักเรียน 
 
          การค านวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรจะมีการน าคะแนนแบบฝึกปฏิบัติ หรือผลงานในขณะ
ประกอบกจิกรรม กลุ่ม/เดี่ยว และคะแนนทดสอบหลังเรียน มาเข้าตารางแล้วจึงค านวณหาค่า E1/E2 
      2. โดยใช้วิธีค านวณธรรมดา ถ้าไม่อยากใช้สูตรก็ใช้วิธีการค านวณธรรมดาหาค่า E1 และ E2 
ได้ ส าหรับค่า E2 ของแต่ละชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ไมม่ีปญัหาในการค านวณมากนัก เพราะ
อาจท าได้โดยเอาคะแนนของนักเรียนทั้งหมดรวมกัน หาค่าเฉลี่ย แล้วเทียบส่วนร้อยเพ่ือหาค่าร้อยละ 
ส าหรับค่า E1 คือค่าประสิทธิภาพของงาน และแบบฝึกปฏิบัตินั้น กระท าได้โดยเอาคะแนนงานทุกชิ้น
ของนักเรียนแต่ละคนมารวมกัน และหาค่าเฉลี่ย และเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละ หลังจากค านวณหาค่า 
E1 และ E2 แล้วผลลัพธ์ที่ได้มักจะใกล้เคียงกัน และห่างกันไม่เกิน ± 2.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นตัวชี้ที่
ยืนยนัได้ว่านักเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องตามล าดับขั้น หรือไม่ ก่อนจะมี 
การเปลี่ยนพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ชัยยงค์ พรหมวงศ.์ 2545 : 496) 
      โดยสรุป วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ มี 2 วิธีการ ได้แก่ (1) การใช้สูตรหาประสิทธิภาพ 
E1/E2 และ (2) การใช้วิธีการค านวณธรรมดาท าได้โดยการเอาคะแนนของนักเรียนทั้งหมดรวมกัน  
หาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อยเพ่ือหาค่าร้อยละ 

     ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
    เมื่อผลิตชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ขึ้นเป็นต้นแบบ แล้วต้องน าชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ไปทดสอบประสิทธิภาพตามข้ันตอน ต่อไปนี้ (ชัยยงค ์พรหมวงศ.์ 2545 : 496 – 497) 
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          1. 1:1 (แบบเดี่ยว) เป็นการทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยใช้นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน
ระดับอ่อน จ านวน 1 คน นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนระดับปานกลาง จ านวน 1 คน และนักเรียน  
ที่มีระดับผลการเรียนระดับเก่ง จ านวน 1 คน ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นโดย
ปกติคะแนนที่ได้จากการทดลอง แบบเดี่ยวนี้จะได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาก แต่เม่ือปรับปรุงแล้วจะ
สูงขึ้นมาก ก่อนน าไปทดลองแบบกลุ่ม ในขั้นนี้ E1/E2 ที่ได้มีค่าประมาณ ที่ได้จะมีค่าประมาณ 60/60 
           2. 1:10 (แบบกลุ่ม) เป็นการทดลองกับนักเรียน 6 - 10 คน (คละกับนักเรียนที่มีระดับผล 
การเรียนระดับอ่อน ปานกลาง และ เก่ง) ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนี้คะแนน 
ของนักเรียนจะเพ่ิมขึ้นอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดยเฉลี่ยห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์นั้นคือ 
E1/E2 ทีไ่ดจ้ะมีค่าประมาณ 70/70   
           3. 1:100 (ภาคสนาม) เป็นการทดลองกับนักเรียนทั้งสิ้น 30 - 100 คน ค านวณหา
ประสิทธิภาพ และท าการปรับปรุงผลลัพธ์ที่ควรได้ ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หากต่ าจากเกณฑ์ 
ไม่เกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์ ก็ให้ยอมรับ หากแตกต่างกันมากผู้สอนต้องก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของ 
ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ใหม่ โดยยึดสภาพความจริง เป็นเกณฑ์ สมมตเิมื่อทดลองหา
ประสิทธิภาพแล้วได้ 83.5/85.4 ก็แสดงว่าชุดการสอนเผชิญประสบการณ์นั้นมีประสิทธิภาพ 
83.5/84.5 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ 85/85 ทีต่ั้งไว้  แต่ถ้าต้ังเกณฑไ์ว้ 75/75 เมื่อผลการทดลองเป็น 
83.5/85.4 อาจเลื่อนเกณฑ์ขึ้นมาเป็น 85/85 ได้   
 โดยสรุป การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่  
 1. การทดสอบแบบเดี่ยว เป็นการทดสอบนักเรียน 3 คน โดยใช้นักเรียนทีม่ีระดับ 
ผลการเรียนระดับอ่อน 1 คนนักเรยีนที่มีระดับผลการเรียนระดับปานกลาง 1 คนและนักเรียน 
มีระดับผลการเรียนระดับเก่ง 1 คน  
 2. การทดสอบแบบกลุ่ม เป็นการทดลองกับนักเรียน 6 - 10 คน (คละกับนักเรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนระดับอ่อน ปานกลาง และ เก่ง)  
 3. การทดสอบแบบภาคสนาม เป็นการทดลองกับนักเรียนทั้งสิ้น 30 - 100 คน     
    การยอมรับ หรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพ   
      ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545 : 497) กล่าวถึง การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอบ 
แบบอิงประสบการณ์ให้ถือว่า ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05 นั่นคือ ประสิทธิภาพของชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์ไม่ควรต่ าหรือสูงกว่า ± 2.5 เปอร์เซ็นต์ การยอมรับประสิทธิภาพของ 
ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์จะยอมรับได้เมื่อมีค่าเท่ากับเกณฑ์ หรือสูงต่ ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2.5 
เปอร์เซ็นต์ ก าหนดไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
        1. สูงกว่าเกณฑ์  เมื่อมีประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
มีค่าเกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ต้องปรับกิจกรรมและแบบทดสอบแล้วทดลองใหม่ หากค่ายังสูงเกิน  
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2.5 เปอร์เซน็ต์ ต้องปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น เช่น ก าหนดเกณฑ์ไว้ 80/80 ต้องปรับเกณฑ์เป็น 85/85 
         2. เท่ากับเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์เท่ากับหรือสูงต่ ากว่า
เกณฑ์ทีต้ั่งไว้ ไม่เกิน ± 2.5 เปอร์เซ็นต์  
          3. ต่ ากว่าเกณฑ์ เมื่อประสิทธิของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีค่า 
ต่ ากว่า 2.5 เปอร์เซ็นต์ จะต้องน าชุดการสอนไปปรับปรุง และไปทดลองภาคสนามซ้ าจนถึงเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
     โดยสรุป การยอมรับไมย่อมรับประสิทธิภาพเป็นการเทียบค่า E1/E2 ของเกณฑ์ท่ี ก าหนดไว้ 
การยอมรับประสิทธิภาพให้ถือว่ามีความคลาดเคลื่อนที่ระดับ ± 2.5 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ความพงึพอใจ  
 ความหมายของความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของภารกิจให้เป็นไป  
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รบัการตอบสนองต่อแรงจูงใจ หรือ
ความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาพึงประสงค์ ผู้ศึกษา ได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ของ
ความพึงพอใจ โดยมีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายทรรศนะด้วยกันพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้  
  ทวีพงษ์ หันคา (2541 : 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความชอบของบุคคล 
ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง สิ่งใด ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ท าให้เกิด
ความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น  
 ธนียา ปัญญาแก้ว (2541 : 12) ไดใ้ห้ความหมายว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของงานปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่ความพอใจในงานที่ท า ได้แก่ความส าเร็จ การยกย่องลักษณะงาน 
ความรับผิดชอบ และ ความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ต่ ากว่าจะท าให้เกิดความไม่พอใจงานที่ท า 
ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จและการยกย่องแก่ผู้ปฏิบัติ 
งานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการ ท างานเป็นอย่างมาก  
 วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541 : 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความพอใจ 
การท าให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาป 
การแก้แค้น สิ่งที่ชดเชย  
 วิรุฬ พรรณเทวี (2542 : 11) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษยท์ี่ไม่เหมอืนกัน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด อย่างไร ถ้า
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก และได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกัน
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ข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ
สิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 
  กรองแกว้ อยู่สุข (2542 : 33) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจในการท างานว่า หมายถึง 
ทัศนคติโดยทัว่ไปของพนักงานที่มีต่องานของเขา ถ้าเขาได้รับการปฏิบัตที่ดีตอบสนองความต้องการ
ของเขาตามสมควร เช่น สภาพการท างานที่มัน่คงปลอดภัย ได้เงินเดือนค่าตอบแทน เพียงพอแก่   
การยงัชีพ ฯลฯ จะท าให้พนักงานพอใจและมีความรู้สึก (ทัศนคติ) ที่ดีต่อองค์การ   
 จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็นความรู้สึก 
ของบุคคลใน ทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือ 
เป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึง     
ความต้องการ 
 ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ มาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs)           
ทีก่ล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกันแต่ความต้องการนั้น เป็นล าดับขัน้ และได้ตั้ง
สมมุติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ ดังนี้ (Maslow. 1970 : unpaged)  
 1. มนุษยม์ีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการสิ่งใดไดร้ับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้น  
 2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับพฤติกรรมอ่ืนต่อไป   
ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น ที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  
 3. ความต้องการของมนุษย์ จะเรียงเป็นล าดับความส าคัญกล่าวคือเมื่อความต้องการ                  
ในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองตามล าดับ
ความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้นจากต่ าไปสูง ดังนี้ 
    3.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการเบื้องตน้ 
เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการในเรื่องของอาหาร น้ า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ที่อยู่อาศยั และความต้องการทางเพศความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน 
ก็ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง  
             3.2 ความต้องการด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security of Safety Needs)  
ถ้าความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนุษย์จะต้องการในขั้นสูง   
ต่อไป คือเป็นความรู้สึกท่ีต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตซึ่งรวมถึง
ความกา้วหน้าและความอบอุ่นใจ  
    3.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belonging Needs) หลังจากท่ีมนุษย์ได้รับ
การตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้นอีก คือ ความต้องการทาง สังคมเป็น
ความตอ้งการที่จะเข้าร่วมและได้รบัการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือน  
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    3.4 ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการ 
ให้คนอ่ืนยกย่อง ให้เกียรติและเห็นความส าคัญของตนเองอยากเด่นในสังคม รวมถึงความส าเร็จ 
ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ  
    3.5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization) เป็นความต้องการระดับ 
สูงสุดของมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นการอยาก จะเป็นอยากจะได้ตามความคิดของตน หรือ ต้องการ 
จะเปน็มากกว่าที่ตวัเองเป็นอยู่ในขณะนั้น จากสาระส าคัญของทฤษฎีความต้องการตามล าดับขัน้ 
ของมาสโลว์ สรุปได้ว่า ความตอ้งการทั้ง 5 ขัน้ของมนุษย์มีความส าคัญไม่เท่ากันการจูงใจตามทฤษฎี
นั้นจะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซ่ึงมีความตอ้งการที่แตกต่างกันไป และความ
ต้องการในแต่ละขัน้จะมี ความส าคัญแก่บคุคลมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจที่ 
ได้รับจากการตอบสนองความต้องการในล าดับนั้นๆ  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผู้รายงานขอน าเสนอเอกสารที่เกีย่วกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามล าดับ ดังนี้ ความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แนวความคิดที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้หลายท่าน ดังนี้ 
            ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542 : 295) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จากที่เคยท าหรือ 
ท าได้น้อยก่อนทีจ่ะมีการเรียนการสอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้  
            กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 11) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จ หรือ
ความสามารถในการกระท าใด  ๆทีต่้องอาศยัทักษะหรือต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 
 สุรชัย ขวัญเมือง (2545 : 232 - 233) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความรู้ที่ได้รับจาก  
การจัดการเรียนรู้ หรือทักษะที่ได้พัฒนาขึ้นตามล าดับขั้นในวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้วในสถานศึกษาและ 
การที่ครูทราบว่าเด็กได้มีความรู้หรือทักษะในวิชาต่าง  ๆเพ่ิมขึ้นเพียงใด ก็จ าเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือ 
ในการวัดผลการศึกษาเข้ามาช่วย ส าหรับเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ง่ายและสะดวกที่สุดได้แก่ การทดสอบ  
ซึ่งเราอาจทดสอบโดยอาศัยการใช้แบบทดสอบ หรือทดลองในทางดา้นปฏิบัติ เป็นต้น 

 อรุณศรี ด าบรรณ ์(2548 : 28) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ หรือทักษะที่เกิด
จากการเรยีนรู้ในวิชาต่างๆ ที่ไดเ้รียนมาแลว้ ซึ่งโดยปกติพิจารณาจากคะแนนสอบที่ก าหนดให้ หรือคะแนน
ที่ได้จากการที่ครูมอบหมายงานให้ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน 
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  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการ และ
สมรรถภาพทางสมองของผู้เรียน ที่ได้รับจากการเรียนรู ้สามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่อง หลักธรรมน าชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและพัฒนาจนได้
คุณภาพแล้ว 
 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
 บลูม (Bloom. 1976 : 139) กล่าวว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี ดังนี้ 

 1. พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (cognitive entry behaviors) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะต่าง  ๆของผู้เรียนที่เป็นพ้ืนฐานมาก่อน 
 2. คุณลักษณะทางจิตใจ (affective entry characteristics) หมายถึงประสิทธิภาพการเรียน 
การสอน ที่นักเรียนจะได้รับ ได้แก่ ค าแนะน าการปฏิบัติและแรงเสริมจากผู้สอน 
 อัญชนา โพธิพลากร (2545 : 95) กล่าวว่า องค์ประกอบหลายประการที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ด้านตัวผู้เรียนเช่น สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติต่อการเรียน ด้านตัวครู 
เช่น คณุภาพของครู การจดัระบบ การบริหารของผู้บรหิาร ดา้นสังคม เช่น สภาพเศรษฐกจิและสังคมของครอบครัวของ
ผู้เรียน เป็นต้น แต่ปัจจัยที่มีผลโดยตรง คือการจัดการเรียนรู้ของครู 
 อรุณศรี ด าบรรณ์ (2548 : 41) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะองค์ประกอบที่เกี่ยวกบัตัวผู้เรียนในด้านต่าง  ๆเช่น สติปัญญา อารมณ์  
ความสนใจ เจตคติต่อการเรียน รวมถึงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคมของผู้เรียนและทั้งคุณภาพ  
การจัดการเรียนรู้ของครูก็เป็นผล เช่นกัน  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคัญทีม่ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ 
องคป์ระกอบด้านคุณลักษณะเกี่ยวกับผู้เรียน ประกอบด้วย องค์ประกอบสติปัญญา ได้แก่ เชาวน์ปัญญา  
ความถนัด ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน องค์ประกอบด้านอารมณ์ ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน ความสนใจ ทัศนคติ 
นิสัยในการเรียน การปรับตัว และองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ที่อยู่อาศัย ความคาดหวังของบิดาและมารดา บรรยากาศของสถานที่เรียน รวมทั้งหลักสูตรและ
คุณภาพการสอนของครู 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เป็นเครื่องมือในการวัด ซึ่งนักการศึกษาได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 170 - 176) ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ว่า 
เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งเป็นค าถามให้นักเรียนตอบลงในกระดาษ และ 
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ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ  
   1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้อค าถามที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อค าถาม 
ที่ถามเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียน ว่านักเรียนมีความรู้มากเพียงใด บกพร่องตรงไหน  
จะได้สอนซ่อมเสริม หรือวัดดูความพร้อมก่อนที่จะสอนเรื่องใหม ่
   2. แบบทดสอบมาตรฐาน สร้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาหรือจากครูที่สอนวิชานั้น  
แต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดีพอ จึงสร้างเกณฑ์ปกติ ของแบบทดสอบนั้น
สามารถใช้เป็นหลักและเปรียบเทียบผล เพ่ือประเมนิค่าของการเรียนการสอนในเรื่องใด  ๆจะใช้วัดอัตราการ
พัฒนาของเด็กแต่ละวัยในแต่ละกลุ่ม แต่ละภาคก็ได้ จะใช้ส าหรับให้ครูวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ระหว่างวิชาต่างๆ  ของ
เด็กแต่ละคนก็ได้ ข้อสอบมาตรฐานแบบทดสอบจะต้องมีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานในการ แปลคะแนน 
   โดยทั้งแบบที่ครูสร้างขึ้นและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวธิีการในการสร้างข้อค าถามเหมือนกัน คือ 
จะเป็นค าถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ได้สอนนักเรียนไปแล้ว ส าหรับพฤติกรรมที่ใช้วัดจะเป็นพฤติกรรม 
ทีส่ามารถตั้งค าถามวัดได้ 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 53)  ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้ 
วัดความรู้ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้เนื้อหาสาระตามจุดประสงค์  
ของวิชาหรือเนื้อหาที่สอบนั้นโดยทั่วไปจะวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาต่างๆ ที่เรียนในโรงเรียน วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ  จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอิงเกณฑ์ กับแบบทดสอบ
เผชิญกลุ่ม 
   สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาจนได้
คุณภาพแล้ว เพ่ือใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการ และสมรรถภาพทางสมองในด้านต่างๆ 
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลจากการเรยีนรู้ในเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชาหรือเนื้อหา 
ที่สอบนั้น 

 แนวความคิดที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การเขียนข้อสอบวัดตามการจัดประเภทจุดมุง่หมายทางการศึกษา ด้านพุทธิพิสัย (cognitive)  
ของ บลูม (วารี ถิระจิตร. 2534 : 220 - 221 ; อ้างอิงจาก Bloom. 1976) จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
   1. ความรู้ (knowledge) เป็นเรื่องที่ต้องการรู้ว่าผู้เรียนระลึกได้ จ าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้ 
   2. ความเข้าใจ (comprehension) แสดงถึงระดับความสามารถ การแปลความ การตีความ ขยายความ
ในเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การจับใจความได้ อธิบายความหมาย และขยายเนื้อหาได้ 
   3. การวิเคราะห์ (analysis) เป็นทักษะทางปัญญาที่เน้นการแยกแยะข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย  ๆและ
พยายามมองหาส่วนประกอบว่ามีความสัมพันธ์ และการจัดรวบรวม บลูม (Bloom) ได้แยกจุดมุ่งหมาย 
ของการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ระดับ คือ การจัดประเภทองค์ประกอบต่าง  ๆการสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น และการค านึงถึงหลักการที่ได้จัดรวบรวมไว้แล้ว 
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   4. การสังเคราะห์ (synthesis) การน าเอาองค์ประกอบต่าง  ๆที่แยกแยะกันอยู่มารวมเข้าด้วยกัน  
ในรูปแบบใหม่ 
               5. การประเมินค่า (evaluation) หมายถึง การใช้เกณฑ์และมาตรฐานเพ่ือพิจารณาว่าจุดมุ่งหมาย  
ที่ต้องการนั้นบรรลุผลหรือไม่ การที่ให้นักเรียนสามารถประเมินค่าได้ต้องอาศัยเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นแนว- 
ทางในการตัดสินประเมินคุณค่า 
    6. การน าไปใช้ (application) ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานในการช่วยตีความของข้อมูล  
เมื่อต้องการทราบว่าข้อมูลนั้นมีประเด็นส าคัญอะไรบ้าง ต้องอาศัยการรู้จักเปรียบเทียบ แยกแยะความแตกต่าง 
พิจารณาน าขอ้มูลไปใช้โดยใช้เหตุผลได ้
   สรุปแนวความคิดที่นิยมใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบลูม จ าแนก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยออกเป็นประเภทต่าง  ๆได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการน าไปใช้ 

   ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
   มีนักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีไว้ ดังนี้  
  วนิดา เดชตานนท์ (2540 : 26 - 28) กล่าวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดีไว้ 10 ประการ ดังนี้ 
  1. มีความเที่ยงตรง หมายถงึ ความสามารถของแบบทดสอบที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด หรือ
คะแนนจากแบบทดสอบนั้นให้ความหมายตรงตามที่ต้องการ ซึ่งความเที่ยงตรงของแบบทดสอบแบ่งได้  
เป็น 4 ชนิด ได้แก่ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง ความเที่ยงตรงตามสภาพ และ  
ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ 
  2. มีความเชื่อมั่นได้ หมายถึงแบบทดสอบนั้นสามารถให้ผลการวัดที่ไม่กลับไปกลับมา ไม่ว่าจะน า 
ไปวัดกี่ครั้งกับผู้เรียนกลุ่มเดิมก็ตาม เด็กเก่งก็ยังเก่งอยู่ เด็กอ่อนก็ยังอ่อนอยู่เหมือนเดิม แสดงว่าแบบทดสอบ  
นั้นมคีวามเชื่อมั่นสูง การสร้างแบบทดสอบให้มีความเชื่อมั่นก็คือ ข้อค าถามของแบบทดสอบจะต้องถาม
พฤติกรรมในระดับสูง ไม่ควรถามแต่ความจ า และจ านวนข้อมากพอที่จะครอบคลุมเนื้อหาในวิชานั้น  ๆ
  3. มีความยุติธรรม หมายถึง ข้อค าถามของแบบทดสอบนั้นต้องไม่แนะแนวทางให้ผู้เรียน 
เดาค าตอบได้ถูก ไม่ล าเอียงต่อเด็กในกลุ่มโดยเฉพาะ การที่จะให้ข้อสอบมีความเสมอภาคนั้น ต้องอาศัย    
การสร้างข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรนั่นเอง 
  4. ถามลึก หมายถึง ข้อค าถามของแบบทดสอบที่มีค าถามวัดพฤติกรรมหลายด้าน ไม่เน้นเฉพาะ 
ด้านความจ าเพียงอย่างเดียว ควรถามใหน้ักเรียนใช้สติปัญญาในการคิดหาค าตอบให้มากกว่าความจ า    
นั่นคือ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  
  5. มีความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ข้อสอบแต่ละข้อควรมีคนตอบถูกและผิดอย่างละครึ่ง   
ของจ านวนคนที่เข้าสอบ ข้อสอบง่ายคือ จ านวนคนตอบถูกมาก และข้อสอบที่ยากเกินไป คือ จ านวน    
คนตอบถูกน้อย ซึ่งจัดว่าไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่สามารถจ าแนกผู้เรียนได้ว่าเก่ง-อ่อนกว่ากัน 
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  6. มีอ านาจจ าแนก หมาถึง แบบทดสอบนั้นสามารถแยกเด็กออกเป็นประเภทๆ ได้ทุกชั้น       
ทุกระดับ ตั้งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งที่สุด 
  7. มีความเป็นปรนัย หมายถึง ความชัดเจนของค าถาม ชัดเจนในวิธีตรวจหรือการให้คะแนน และ
ชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน 
  8. ต้องยั่วยุ หมายถึง แบบทดสอบนั้นจะต้องมีลักษณะท้าทาย ชวนให้นักเรียนคิดค้นหาค าตอบ
ค าถาม เช่นการเรียงล าดับค าถามจากข้อง่ายไปหาข้อยาก การใช้รูปภาพประกอบค าถาม หรือเป็นข้อสอบ    
ที่มีลักษณะยั่วยุเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้กับผู้สอบ 
  9. มีความจ าเพาะเจาะจง หมายถึงมีความชัดเจนในค าถาม ไม่ถามหลายแง่หลายมุมหรือใช้ค าถาม
คลุมเครือซึ่งท าให้ผู้เรียนงงได้ ค าถามที่จ าเพาะเจาะจง คือทุกคนที่อ่านแล้วต้องเข้าใจตรงกัน  
  10. ประสิทธิภาพ หมายถึงแบบทดสอบนั้นวัดความรู้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้สอบ
สามารถตรวจให้คะแนนได้รวดเร็ว ถูกต้อง สะดวกในการคุมสอบ และด าเนินการสอบที่ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แบบทดสอบน้อย พิมพ์ได้ชัดเจน อ่านง่ายและถูกต้อง   
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549 : 278 - 285) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของแบบทดสอบที่ดีไว้ ดังนี้ 
  1.  มีความเที่ยงตรง (validity) หมายถึงคุณสมบัติที่จะท าให้ผู้ใช้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ แบบทดสอบ  
ที่มีความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่สามารถท าหน้าที่วัดสิ่งที่เราจะวัดได้อย่างถูกต้องตามความมุ่งหมาย 
  2.  มีความยุติธรรม (fair) คือ โจทย์ค าถามทั้งหลายไม่มีช่องทางแนะให้เด็กเดาค าตอบได้ 
  3.  มีความเป็นปรนัย (objectivity) คือ แจ่มชัดในความหมายของค าถาม แจ่มชัดในวิธีตรวจหรือ
มาตรฐานการให้คะแนน แจ่มชัดในการแปลความหมายของคะแนน 
  4.  มีประสิทธิภาพ (efficiency) คือ สามารถให้คะแนนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากที่สุดภายใน
ระยะเวลา แรงงาน และเงินน้อยที่สุด 
  5.  มีอ านาจจ าแนก (discrimination) คือ สามารถแยกเด็กออกเป็นประเภท  ๆได้ทุกระดับตั้งแต่อ่อน
สุดจนถึงเก่งที่สุด 
  6.  มีความเชื่อมั่น (reliability) คือ ข้อสอบนั้นสามารถให้คะแนนได้คงที่แน่วแน่ไมแ่ปรเปลี่ยน 
             7.  มีความยากพอเหมาะ (difficulty) 
           8. มีการถามลึก (searching) วัดความลึกซึ้งของความรู้ตามแนวดิ่งมากกว่าที่จะวัดตามแนวกวา้ง 
ว่ารู้มากน้อยเพียงใด 
  9. มีการยั่วยุ (exemplary) ค าถามมีลักษณะท้าทายชักชวนให้คิด   
            10. มีความจ าเพาะเจาะจง (definite) เด็กอ่านค าถามแล้วต้องเขา้ใจแจ่มชัดว่าครูถามถึงอะไร หรือ  
ให้คิดอะไร ไม่ถามคลุมเครือ 
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 สรุปได้ว่า แบบทดสอบที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะส าคัญดังนี้ ต้องมคีวามเที่ยงตรง ยุตธิรรม  
ค าถามต้องยั่วยุ ต้องจ าเพาะเจาะจง เป็นปรนัย มีประสิทธิภาพ ยากพอเหมาะ มีอ านาจจ าแนก และต้องมี 
ความเชื่อมั่นได้ จงึจะถือเป็นแบบทดสอบที่ดีมีมาตรฐาน และสามารถใช้วดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน มีทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ ดังนี้ 
     งานวิจัยในประเทศ 
           จ าเนียร เดชค าภู (2548 : 122) ได้พัฒนาชุดการสอน รายวิชากฎหมายน่ารู้ เรื่อง กฎหมาย 
ทีเ่กี่ยวข้องกับชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนา
ชุดการสอนรายวิชากลุ่มกฎหมายน่ารู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)   
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากฎหมายน่ารู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชุมชน
ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดการสอนและ (3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนรายวิชากฎหมายน่ารู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชุมชน
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 2 
ห้องเรียนมีนักเรียน 108 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1     
ปีการศกึษา 2546 ในการทดลองใช้ชุดการสอนได้กระท าโดยผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยซึ่งสอนคนละห้อง
แบบคู่ขนานและสลับห้องสอนเมื่อสอนใช้ชุดการสอนครบ 3 ชุดการสอนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ชุดการสอน เรื่อง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับชุมชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 6 หน่วยการสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากฎหมายน่ารู้ เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชุมชน
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้วยการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสถิติท่ีใช้ใน การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละ และการทดสอบค่า t แบบ
dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดการสอนรายวิชากฎหมายน่ารู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) ทุกชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ถึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80           
2. นักเรียนโดยชุดการสอนรายวิชากฎหมายน่ารู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชุมชนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภายหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทุกชุด    
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การสอน 3. นักเรียนเหน็ว่าชุดการสอนรายวิชากฎหมาย น่ารู้ทั้งในภาพรวมทุกด้านภาพรวมรายด้าน
และรายข้อมีความเหมาะสมในระดับมาก 
       สุมาลี คล้ายหิรัญ (2549 : 92 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเผชิญประสบ 
การณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนาที่พัฒนาขึ้นทั้ง 3 หน่วยประสบการณ์มีประสิทธิภาพ 74.31/74.30 
และ 74.66/75.50 ตามล าดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน 
ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
พระพุทธศาสนา มีความก้าวหน้าทางการเรียน เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดเห็นต่อชุดการสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนาในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
           พงษ์ศักดิ์ ปัญญาดี (2550 : 92) ได้สร้างชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามเกณฑ์ 
70/70 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
กลุ่มตัวอยา่งได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองแพร่ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2549 จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า  
ชุดการสอนทุกชุดโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 81.68/76.15 
และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก 
  ณชนก แปงอินต๊ะ (2550 : 98) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอน เรื่องอาณาจักร
อยุธยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จ านวน 16 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่องอาณาจักรอยุธยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.95/82.80 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง 
พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมินความพึงพอใจ การใช้ชุดการสอน 
เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
  อรญา นิชรัตน์ (2551 : 85) การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที ่1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 36 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ชุดการสอนแบบศนูย์การเรียนมีประสิทธิภาพ 82.30/82.00 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ชุดการสอน    
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มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.60 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยม  
ศึกษาปีที ่1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบ
ศูนยก์ารเรียน วิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่องประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี  มีความคงทนในการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ซ่อนกลิ่น เพียรกสิกรรม (2551 : 93) ได้พัฒนาชุดการสอน วิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง 
อาณาจักรสุโขทัยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาชุด   
การสอน วิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 
และศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 82.30/81.00 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ชุดการสอนมี 
ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.60 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 ทีไ่ด้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน วิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง 
อาณาจักร สุโขทัยมีความคงทนในการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  จิราภรณ์ บุญเจือ (2551 : 95) ได้พัฒนาชุดการสอนเรื่องการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 
ชุดการสอน เรื่องการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3    
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง
การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 33 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด าเนินการทดลองโดยใช้
รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยชุดการสอนเรื่องการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการด าเนินชีวิต 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าดัชนีความยากง่ายตั้งแต่ .40 - .72 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  
.23 - .69 และค่าความเชื่อมั่น .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิราภรณ์%20%20บุญเจือ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดการสอนเรื่องการด าเนิน 
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
88.56/86.06 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่องการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน 
ด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  หอง  ลันไธสง (2551 : 89) ได้พัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรม ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
การสอนแบบศนูย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรม
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านหนองไฮ กลุ่มเครือข่ายโพนทองหนองไฮ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญ จ านวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย คือชุดการสอบแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .32 
ถึง .70 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .30 ถึง .56 และค่าความเชื่อมั่น .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า ชุดการ
สอนแบบศนูย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.02/84.53 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จุฬารัตน์ ณ พิกุล (2552 : 97) ได้ใช้ชุดการสอนจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 การวิจัยครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียน อนุบาล 
แม่ฟ้าหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 30 คนในภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดการสอนกิจกรรมการสอนการปลูกฝัง 
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คุณธรรมตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนการปลูกฝังคุณธรรม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบวัดคุณธรรมของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ ประเมินคุณธรรมโดยตนเอง เพ่ือน ครูและแบบวัด 
เจตคติของนักเรียนที่มี   ต่อการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย  
เขต 3 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และฐานนิยม ผลการวิจัย
พบว่า ผลการประเมินชุดการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด ชุดการสอน
ทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 80/80 การวัดคุณธรรมด้วยแบบทดสอบวัดคุณธรรม 
พบว่าผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการประเมินคุณธรรมนักเรียน พบว่า ภาพรวม
นักเรียนมีคุณธรรมอยู่ในระดับ ดี และในภาพรวมนักเรียนมีเจตคติต่อชุดการสอนระดับมาก  

 วัชรี มูลทองสุข (2555 : 98) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
เรื่อง โปรแกรมตารางท าการ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ  
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือผลิตชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์เรื่องโปรแกรมตาราง 
ท าการ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 75/75   
2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่อง โปรแกรมตารางท าการ  
3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ ์เรื่องโปรแกรมตารางท าการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ านวน 
1 ห้องเรียน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่อง การใช้โปรแกรม
ตารางท าการ จ านวน 3 หน่วยประสบการณ์คือ หน่วยที่ 12 การใช้โปรแกรมตารางท าการ หน่วยที่ 
13 การใช้เครื่องหมายคณิตศาสตร์และฟังก์ชั่น และหน่วยที่ 14 การใช้โปรแกรมตารางท าการเพ่ือ 
งานอาชีพ 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเผชิญประสบการณ์ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ 
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์เรื่องการใช้โปรแกรมตารางท าการ สถิติ ที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาประสิทธิภาพด้วย E1/E2 การทดสอบค่าที (t) ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์วิชาคอมพิวเตอร์ 
เพ่ืองานอาชีพ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางท าการที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
คือ 76.33/75.40, 75.88/73.53 และ 76.67/72.602) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนเผชิญประสบ 
การณ์เรื่องโปรแกรมตารางท าการ มีความผลสัมฤทธิ์ทางการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.5 และ 3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ เรื่องโปรแกรมตารางท าการ มีความ 
คิดเห็นต่อคุณภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ์อยู่ในระดับมาก 
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  อรุณจิต บัดจัตุรัส (2558 : 85) ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียน 
กุสุมาลย์วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา 
ชุดการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.32/86.67 ซึ่งสูงกว่า 
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ธนา ภาทองดี (2558 : 86) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาชุดการสอนเรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบางลายพิทยาคม อ าเภอบึงนาราง จังหวัด
พิจิตร ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 0.67 - 1.00 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ 
การสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่มี 
คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนร้อยละ 89.47 ซ่ึงมากกว่า 
ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

     งานวิจัยต่างประเทศ  
  แม็กโดแนลด์ (MacDonald. 2001 : 965) ได้ศึกษาเพ่ืออธิบายงานวิจัยที่ด าเนินการที่
มหาวิทยาลัยเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของเทคโนโลยี ซีดี-รอม เชิงปฏิบัติ
สัมพันธ์ในโปรแกรมศึกษาทางไกลส าหรับพยาบาลที่ท างานจากชุมชนทั่วจังหวัดโนวาสกอเชียและ
เกาะปรินส์เอ็ดเวิร์ด และการศึกษาครั้งนี้หาทางก าหนดว่า เทคโนโลยีซีดีรอมใหม ่สามารถปรับปรุง
วิธีการส่งค าสอนทางไกลที่มีอยู่ได้หรือไม่ ในด้านการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ความเข้าใจเจตคติต่อ
การเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนวิธีการศึกษาได้อภิปรายการน าไปใช้ในการประเมินการศึกษา
ครั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้บทสนทนากลุ่มที่บันทึกเสียงไว้ แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน 
และค าตอบที่ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ทั้งการทดลองปฏิบัติแบบเน้นการพิมพ์และแบบ
ซีดี-รอม ต่างก็ให้ประสบการณ์ในรายวิชาที่ประสบความส าเร็จส าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย นักเรียนได้รับ
มอบอ านาจ จากกระบวนการเรียนทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มท่ีใช้ซีดี-รอม นอกเหนือจาก 
การเรียนเกี่ยวกับการพยาบาลได้มีความรู้ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน 
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  ฟิลพอตส์ (Philpotts. 2001 : 1158-A) ได้ท าการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของสื่อ
ประสมเชิงปฏิสัมพันธ์อันเป็นเครื่องมือการสอนเพ่ือช่วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่าน และ
การเขียนเนื่องจากสมองผิดปกติ และเพ่ือลดช่องว่างทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่านและการเขียน และนักเรียนที่ไม่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน วิธีการศึกษา
ไดส้ร้างบทเรียนวิชาภูมิศาสตร์ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งในรูปแบบต าราแบบดั้งเดิม และ
รูปแบบสื่อประสมเชิงปฏิสัมพันธ์ เนื้อหาใช้มาตรฐานของ National Geography เป็นแนวทางและ
มุ่งเน้น สันทรายชายฝั่งทะเลมิชิแกน แบ่งออกเป็น 4 ตอน ครึ่งหนึ่งของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ดูล าดับ
เหตุการณ์ แบบดั้งเดิม แบบสื่อประสม และแบบดั้งเดิมบันทึกความถูกต้องและจ านวนครั้งที่ถูกต้อง
ของกลุ่มตัวอย่าง ค าถามเจตคติ ถามเพ่ือวัดระดับความกระตือรือร้น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 46 คน เข้าร่วมการทดสอบ ตอบค าถามก่อนการสอน แล้วเรียน
บทเรียนตลอดทั้ง 4 ตอน เมื่อจบแต่ละตอนตอบค าถามเนื้อหาแบบหลายตัวเลือก เมื่อจบทั้ง 4 อัน
แล้วนักเรียนตอบค าถามเจตคติและค าตอบปลายปิด ผลการศึกษาพบว่า ความแม่นย าถูกต้องปรับปรุง
ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ระหว่างการทดสอบก่อนการเรียนกับการทดสอบหลังเรียนทั้ง 4 ตอน         
การวิเคราะห์สถิติแสดงว่านักเรียนทั้งกลุ่มมีบทบาทมากขึ้นด้วยรูปแบบสื่อประสม และเรียนรู้มากขึ้น
เมื่อน าเสนอสารสนเทศเดียวกันในลักษณะการรวมที่ต่างกัน (ต ารา กราฟิก และเสียง) นักเรียนทั้ง 2 
กลุ่มนี้ดูเหมือนตอบได้ถูกต้องมากขึ้น ถ้าเคยเห็นค าถามเดิมจากการทดสอบก่อนเรียน จากการ
วิเคราะห์สถิติ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่าน และการเขียนปรับปรุงได้ดีขึ้นอย่างส าคัญ
มากกว่านักเรียนที่ไมม่ีความบกพร่องด้านเนื้อหาเมื่อใช้สื่อประสมแต่ความแตกต่างมีน้อยมาก ระดับ
ค าตอบที่ถูกต้องมีสูงขึ้น ส าหรับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนี้หมายความว่า อัตราส่วนความถูกต้องแม่นย า
ระหว่างนักเรียนที่ไม่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนกับนักเรียนที่มีความบกพร่องดังกล่าว
ลดลงเมื่อมีการใช้สื่อประสม การวิเคราะห์ความแปรปรวนในจ านวนครั้งของปฏิกิริยาแสดงว่าสื่อ
ประสมและจ านวนที่ลดลง และจ านวนที่ลดลงของวิธีการสารสนเทศเดียวกัน น าเสนอมีความสัมพันธ์
กับเวลาที่ตอบที่ดีข้ึน ของทั้ง 2 กลุ่ม นักเรียนที่มีความบกพร่องดังกล่าวปรับปรุงดีขึ้นด้วยสื่อประสม 
และท้ัง 2 กลุ่มปรับปรุงดีขึ้นด้วยสื่อประสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค าถามไม่ปรากฏในแบบทดสอบ
ก่อนการเรียน ค าตอบที่ตอบค าถามเจตคติบ่งชี้อย่างท่วมท้นพบว่านักเรียนทั้ง 2 กลุ่มกระตือรือร้น
มากเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สื่อประสมมากกว่าต าราแบบดั้งเดิมแม้จะมีการลดช่องว่างลงจ ากัด ระหว่าง
ทั้ง 2 กลุ่ม ข้อความก็ชัดเจนว่าสื่อประสมสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลมากได้ ส าหรับการสอน
ภูมิศาสตร์แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องการอ่านและการเขียนหรือไม่ก็ตาม 
  มาต์ติเนซ (Martinez. 2002 : 4132-A) ได้ท าการศึกษาเพื่อประเมินนักเรียนที่มคีวาม 
คล่องแคล่วทางภาษาอังกฤษจัดท าโดยใช้ห้องสมุดซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับจักวาลของไอแซ็ก อาซีมอฟ 
และผลของการสอนที่ส่งเสริมสื่อประสมเมื่อเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีไ่ด้มาจาก 
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การใช้สื่อประสมของ AIMS ในการส ารวจระบบสุริยะของเรา รูปแบบการประเมินของครู และเพ่ือ
เปรียบเทียบรูปแบบนี้กับกรสอนที่ไม่ส่งเสริมสื่อ ความมุ่งหมายรองคือ เพ่ือก าหนดว่ามีความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีสไตล์การคิดกับผลการเรียนรู้ของนักเรียนหรือไม่ วิธีการศึกษา ด าเนินการศึกษาครั้งนี้
กับห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 หอ้ง รวมจ านวน นักเรียน 32 คน  
ในแต่ละห้องเรียน ได้เลือกกลุ่มนักเรียน จ านวน 16 คน มารับการสอนที่ส่งเสริมสื่อประสม นักเรียน 
ที่เหลือในห้องได้รับการสอนที่ไม่ได้ส่งเสริมสื่อโดยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์  
ครคูนเดียวกันสอนทั้ง 2 ห้อง ก่อนเริ่มการศึกษาได้ใช้เครื่องมือวัดสไตล์การคิดของสไตร์เบิร์ก-วาก
เนอร ์วัดนักเรียนทุกคนเพ่ือให้ระบุ สไตล์การคิดของตน ใช้แบบทดสอบก่อนการสอนจากรูปแบบ 
การประเมินสื่อประสมของ AIMS กับท้ัง 2 ห้องเรียน เพ่ือก าหนดความรู้เดิมของตน นักเรียนในห้อง 
การสอนที่ส่งเสริมสื่อประสมและในห้องการสอนที่ไม่ส่งเสริมสื่อได้รับอุปกรณ์การศึกษาอย่างเดียวกัน 
ในห้องเรียนที่มีการสอนที่ส่งเสริมสื่อประสมได้ท าการทดสอบทบทวนในตอนจบ แต่ละบท หลังการ 
ศึกษาวิจัย 2 เดือน ท าการทดสอบหลังการเรียนเพ่ือก าหนดความรู้ที่ได้เพ่ิม ผลการศึกษา สรุปได้ว่า 
หลังการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการสอนที่ส่งเสริมสื่อประสมกับการสอนที่ไม่ส่งเสริมสื่อประสมพบว่า 
มีประโยชน์เพิ่มขึ้นในการทดสอบหลังการเรียนของห้องเรยีนที่มีการสอนที่ไม่ส่งเสริมสื่อเปรียบเทียบ
กับหอ้งเรียนที่มีการสอนที่ส่งเสริมสื่อประสม มีประสบการณ์ในการได้ประโยชน์เพิ่มข้ึนสูงกว่าการ
สอนที่ส่งเสริมสื่อประสม 2.75 % อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ห้องเรียนท าคะแนนได้สูงขึ้น ในการทดสอบ 
หลังเรียน มีประสบการณ์ได้ประโยชน์เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 28.43 เปอร์เซ็นไทล์ ถึง 33.37 เปอร์เซ็นไทล์  
ในการสอนที่ส่งเสริมสื่อประสม และจาก 21.93 ถึง 31.81 เปอร์เซ็นไทล์ เมื่อหาสหสัมพันธ์ทางสไตล์
การคิดกับคะแนนทดสอบหลังเรียน พบว่า มีสหสัมพันธ์กับคะแนนการทดสอบหลังการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .74, .44 และ .15 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า สไตล์การคิด
แบบผู้บริหาร แบบใช้กฎหมาย และแบบอ่ืนๆ พบว่า มีความแปรปรวนในคะแนนการทดสอบหลัง 
การเรียนเท่ากับ 3.35  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้รายงานพบว่า การจัดการเรียน      
การสอนทีจ่ะท าให้นักเรียนสนใจได้นั้น ควรเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม เนื้อหาสาระควรเป็น
เรื่องท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง และมีสื่อการสอนที่เหมาะสม ผู้รายงาน     
ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทักษะ กระบวนการ และทฤษฎี ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
และชุดการสอน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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บทท่ี 3 

การด าเนินการศึกษา 
 

            รายงานผลการใช้ชดุการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
   1. ระเบียบวิธีการศึกษา 
   2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
   4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

ระเบียบวิธีการศึกษา 
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบเดียวกันกับการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  
ตามแผนการทดลอง One Group Pretest Posttest Design เนื่องจากมีข้อมูลในการเปรียบเทียบ 
กล่าวคือ ใช้การวัดซ้ าก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นข้อมูลเปรียบเทียบพัฒนาการของกลุ่มทดลอง ดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงรูปแบบการทดลอง 

ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

1T  X  2T  
 

   เมื่อ   1T  แทน การทดสอบก่อนเรียน 

                       X แทน การทดลองใช้นวัตกรรม (ชุดการสอน) 

                      2T  แทน การทดสอบหลังเรียน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมกุฎเมือง 
ราชวิทยาลัย ที่ศึกษาในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 
186 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 44) ซึ่งเป็นชั้นเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นครูที่ปรึกษาและมีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนในวิชาพุทธศาสนาอยู่ในเกณฑ์ต่ า ได้แก ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนมกุฎ-
เมืองราชวิทยาลัย ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 36 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 4 ชนิด ได้แก่  
            1. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคม 
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จ านวน 5 ชุด 
   2. แผนการจัดการเรียนรู ้ดว้ยชดุการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสัวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
จ านวน 2 เล่ม 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน ด้วยชดุการสอนเผชิญ-
ประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จ านวน 50 ข้อ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้รายงานจะกล่าวถึงโดยเรียงล าดับ 
ตามชนิดของเครื่องมือ ดังนี้  
 1. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ที่ผู้รายงานด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
  1.2 ศึกษาหลักการ และเทคนิคการสร้างชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพภาพของ  
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545 : 133 - 149) และไชยยศ เรืองสุวรรณ (2545 : 134 - 137) 
  1.3 ก าหนดเนื้อหาและกรอบการสร้างชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 ชุด 5 หน่วยการเรียนรู้ 
  1.4  สร้างชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสัวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงสาระชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
            วัฒนธรรม วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา  
            ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเวลาที่ใช้สอน 
 

ชุดที่ สาระ/เรื่อง เวลาที่ใช้สอน (ชั่วโมง) 
1 
 
2 

 

 

3 

 
4 
5 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่ และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ และสรุปพุทธประวัติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การสวดมนต์ แผ่เมตตา 
บริหารจิต และเจริญปัญญา 
หน่วยการเรยีนรู้ที ่14 เรื่อง การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย                                  

4 
 

4 
 
4 
 
4 

4 

 รวม 20 
 
  ชุดการสอนแต่ละชุดมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (1) คู่มือครู ได้แก่ ค าชี้แจงส าหรับครูที่ใช้ชุดการสอนซึ่งประกอบด้วย 
    (1.1) ค าน า เป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของชุดการสอนที่น ามาใช้ในการสอน 
    (1.2) องค์ประกอบของชุดการเรียน เป็นการอธิบายให้ทราบว่าชุดการสอน 
มีวัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนน าไปใช้สอน 
    (1.3) ค าชี้แจงส าหรับครู เพ่ือให้ครูด าเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    (1.4) เนื้อหา 



 

100 
 

    (1.5) รายการสื่อการเรียนการสอนในชุดการสอน 
      (1.6) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีความละเอียดทุกขั้นตอน ครูอ่ืนๆ
สามารถที่จะน าไปใช้สอนได้ มีส่วนประกอบดังนี้ เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้  สาระส าคัญ/ความคิด
รวบยอด จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้/เนื้อหา สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กิจกรรม/การเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล บันทึกผลหลังสอน 
   (2) สื่อการสอนต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดีทัศน์ สไลด์ วัสดุ เอกสารต่างๆ 
   (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1.5 น าชุดการสอนและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 คน ที่มีประสบการณ์ในด้านการนิเทศติดตามด้านการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของชุดการสอนที่สร้างขึ้น ในด้านความเหมาะสม 
กับระดับชั้น วัย และความสามารถของนักเรียน รวมถึงความสมบูรณ์ของส่วนประกอบที่ส าคัญในชุดการสอน 
จากนั้นผู้ศึกษาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

          1.5.1 นายโกวิท สรวงทา่ไม้    ข้าราชการบ านาญ (เดิมต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
                                                                วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ)  
                                                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                 จันทบุรี เขต 2 

          1.5.2 นายชรัศ ไทยอุทิศ              ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
                                                       วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

                                                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   ชลบุรี เขต 1 

          1.5.3 นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
                                                       วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

                                                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
         จันทบุรี เขต 1 
    1.6 สร้างแบบประเมินชุดการเรียนให้ครอบคลุมองค์ประกอบของชุดการสอน ได้แก่ 
คู่มือครู เนื้อหา แผนการสอน สื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล่อง 
ชุดการสอน แบบประเมินชุดการสอนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likret) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม
น้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด. 2546 : 163) 
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    1.7 น าชุดการสอนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว พร้อมทั้งแบบประเมินที่ผู้ศึกษา
พัฒนาขึ้น เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดเดียวกับข้อ 1.5 เพ่ือท าการประเมินว่าเนื้อหา ขั้นตอนและความ
เหมาะสมในส่วนต่างๆ ของชุดการสอนและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนน าไปทดลองใช้  

    1.8 น าคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้คา่เรียบร้อยแล้วไปหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของข้อมูล ตามเกณฑ์ ของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2546 : 162) ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลผลว่า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลผลว่า มีความเหมาะสมมาก   
   คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลผลว่า มีความเหมาะสมปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลผลว่า มีความเหมาะสมน้อย 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 แปลผลว่า มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
    ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าชุดการสอน 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.70 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง 
ในเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลาเรียน และการใช้ส านวนภาษาท่ีถูกต้อง 
    1.9  ทดลองใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม วิชาสงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหสัวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการน าชุดการสอนทีผ่่านการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วไปทดลองใช้ จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะทดลองใช้กับนักเรียนที่ยังไม่ผ่านการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหสัวิชา ส23103 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาก่อน และคัดเลือกนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหัสวชิา  
ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ดังนี้  
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนที่ได้คะแนน 75 - 100 จัดเป็นกลุ่มเก่ง นักเรียนที่ได้คะแนน  
60 - 74 จัดเป็นกลุ่มปานกลาง และนักเรียนที่ได้คะแนน ต่ ากว่า 60 จัดเป็นกลุ่มอ่อน การทดลอง 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.9.1 ทดลองแบบ 1 : 1 ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนมกุฎเมือง
ราชวิทยาลัย จ านวน 3 คน โดยเลือกนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน ใช้เวลาในการ
ทดลองสอนก่อนเปิดภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเป็นสถานที่ในการ
ทดลอง โดยใช้คาบว่าง และคาบซ่อมเสริมของนักเรียน ซึ่งการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดูความ
เป็นไปได้ของเวลา และความเหมาะสมของชุดการเรียน โดยเริ่มจากให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
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เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบเสร็จแล้ว ให้นักเรียนเรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น โดยผูส้อนจะต้องอธิบาย 
ให้นักเรียนเข้าใจ ถึงความมุ่งหมาย และวิธีเรียนเสียก่อน หลังจากนักเรียนเรียนจบแต่ละชุดให้นกัเรียนท า 
แบบทดสอบท้ายชุด บันทึกคะแนนไว้  และเมื่อเรียนจบทุกชุดแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน บันทึกคะแนนไว้ เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป  

   1.9.2 ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1 : 10) ทดลองกับนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3/1  
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 6 คน โดยเลือกนักเรียนกลุ่มเก่ง 2 คน กลุ่มปานกลาง 2 คน  
กลุ่มอ่อน 2 คน และไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองครั้งที ่1 ใช้เวลาในการทดลองสอนภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 
2558 ใช้โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเป็นสถานที่ในการทดลอง โดยใช้คาบว่าง และคาบซ่อมเสริม 
ของนักเรียนการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อบกพร่อง อย่างละเอียดในชุดการสอน ขั้นตอน 
การทดลองเช่นเดียวกับการทดลองครั้งที่ 1 และน าข้อบกพร่องของบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไข อีกครั้งหนึ่ง  
   1.9.3 ทดลองแบบภาคสนาม (1 : 36) ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 36 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การทดลองครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค ์เพ่ือต้องการทราบว่า ชุดการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่  ผลปรากฏว่า ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหสัวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.39/82.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 สามารถน าไปใช้สอนจริงได้  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสัวชิา ส23103 สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
    2.2 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ และก าหนดผลการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหสัวิชา  
ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    2.3 ศึกษาเอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และก าหนดล าดับ
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ในคู่มือการจัดการเรียนรู้ 
  2.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
        2.4.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระ/มาตรฐาน 
  2.4.2 สาระส าคัญ 
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  2.4.3 ผลการเรียนรู้ 
2.4.4 สาระการเรียนรู้ 
2.4.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป  

สื่อการเรียนการสอน วัดผลประเมินผล และบันทึกหลังสอน    
    2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมี 5 
ระดับ คือ เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อย
ที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด. 2546 : 163) 

    2.6 น าคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค่าเรียบร้อยแล้วไปหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของข้อมูล ตามเกณฑ์ ของ บุญชม ศรีสะอาด  
(2546 : 162) ดังนี้ 
      คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลผลว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด 
      คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลผลว่า มีความเหมาะสมมาก   
      คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลผลว่า มีความเหมาะสมปานกลาง 
      คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลผลว่า มีความเหมาะสมน้อย 

      คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 แปลผลว่า มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
    ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิ ปรากฏ
ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ตามล าดับ 
  2.7 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงเสนอต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า 
ก่อนการสอน  
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ
ตามล าดับดังนี้ 
  3.1 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2552 : 1 - 20) วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
และจุดประสงค์จากหนังสือการสร้างและการพัฒนาแบบทดสอบของการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษาของบุญชม ศรีสะอาด  (2546 : 49 - 80) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
  3.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสัวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
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  3.3 สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
สามารถสร้างข้อสอบให้ครอบคลุมจุดประสงค ์และเนื้อหา 
  3.4 น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรไปให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 คน เพื่อก าหนดความส าคัญของเนื้อหา  
  3.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสัวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสร้างเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice)  
4 ตัวเลือก โดยยึดผลจากจุดประสงค์การเรียนรู้ตามจ านวนข้อที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
จ านวน 50 ข้อ  
  3.6 น าแบบทดสอบทั้ง  50 ข้อ ตามข้อ 3.5 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  3  คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                    
ชุดเดียวกันกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบชุดการเรียน และคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง 
ของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
            ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ให้คะแนน –1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ปรากฏว่าข้อสอบทุกข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 
ใช้ได้ทั้งหมด 50 ข้อ   

3.7  น าแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมกุฎเมือง 
ราชวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ 
เรื่อง พระพุทธศาสนา รหัสวิชา  ส 23103 เพ่ือหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้เทคนิค 50 % และ
คัดเลือกข้อสอบไว้จ านวน 50 ข้อ ซึ่งข้อสอบที่คัดเลือกไว้มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.77 ค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.67 ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.8 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้จ านวน 50 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน ผลปรากฏว่า แบบทดสอบมีความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 
0.90 
  3.9 จัดพิมพ์เพ่ือเป็นแบบทดสอบในการน าไปใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ีต่อการเรียนรู้ 
ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
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  4.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ และวิธีสร้างแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่ด ี
  4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ 
  4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกันกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบชุดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ของการวัดและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ข้อ มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการวัด มีค่า IOC เท่ากับ 0.66 - 1.00  
  4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือน า 
ไปใช้ต่อไป 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานได้สรุปขั้นตอนไว้ 2 ช่วงเวลา คือการทดลองใช้ 
ชุดการสอน และการด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ชี้แจงนักเรียนถึงข้ันตอนการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหสัวิชา ส23103 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 23103 สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ฉบับ 50 ข้อ 
 3. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และชุดการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
  3.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจและสร้างความพร้อมในการเรียน 
  3.2 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียน
การสอน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่ได้วางไว้ 
  3.3 ขั้นสรุปบทเรียน เป็นการสรุปความเข้าใจของนักเรียน 
 4. ทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน 
กับแบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลับข้อกัน 
            5. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ 
การเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสัวชิา ส23103  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาด าเนินการจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขั้นทดลองใช้ชุดการเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนทั้ง 3 ครัง้  
ได้วิเคราะห์ข้อมูลวิธีเดียวกัน คือ  
 1. ตรวจและให้คะแนนแบบทดสอบย่อยหลังเรียนด้วยชุดการสอนแต่ละชุด และน าคะแนน
ของนักเรียนทุกคนไปวิเคราะห์ เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก 
 2. ตรวจและให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน
ของนักเรียนทุกคน และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลหลังเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตามเกณฑ์ 80 
ตัวหลัง 
 ตอนที่ 2 ขั้นใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ตรวจและให้คะแนนแบบทดสอบย่อยหลังเรียนด้วยชุดการสอนแต่ละชุด และน าคะแนน
ของนักเรียนทุกคนไปวิเคราะห์ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก 
 2. ตรวจและให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุด
การสอนของนักเรียนทุกคน และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยชุดการสอน 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือหาระดับความพึงพอใจของนักเรียน     
ที่เรียนด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสัวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้สถิติ ดังนี้ 

      1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of consistency : IOC) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 248 - 249 ) จากสูตร 

      N
RIOC =  

  เมื่อ   IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 

     R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

      N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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  1. 2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สูตรของ 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 209 - 210)    

    
    N

Rp =  

   เมื่อ  p  แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบ 

         R  แทน จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นถูก 

        N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ท าข้อสอบข้อนั้น 

  1.3 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สูตรของ 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 210 - 211) 

      

2
N
RRD LU −=   

   เมื่อ    D  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 

       UR  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 

       LR  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
       N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

    1.4 ค่าความแปรปรวนของเครื่องมือ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543 : 77) 

       ( )
( )1NN

XXN
tS

222
−

 −
=  

   เมื่อ   N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

       X  แทน คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 

      2
tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 

    1.5 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สูตรของ Kuder - 

Richardson (KR-20) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543 : 215) 

      











−

−
=


2

t

tt
s

pq
1

1n

n
r  

  เมื่อ    t tr  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
       n  แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
       p  แทน สัดส่วนของผู้ท าถูกกับคนทั้งหมดในแต่ละข้อ 
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           q  แทน สัดส่วนของผู้ท าผิดในแต่ละข้อ 

      
2

ts  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ  

  2. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม รหสัวชิา ส23103 สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพชุดการสอน ผู้ศึกษาใช้สถิติต่อไปนี้ 
    2.1 ค่าเฉลี่ยใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี. 2550 : 154) ดังนี้  
 

      = n
X  

   เมื่อ     คือ   ค่าเฉลี่ย  
     X  คือ   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  
       n    คือ   จ านวนข้อมูลทั้งหมด  
     2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี. 2550 : 157)  
 

    S.D. = )1n(n
)X(Xn 22

−
−   

   

   เมื่อ  S.D.  คือ  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
     X   คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n   คือ  จ านวนข้อมูล  

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้สถิติดังนี้ 

   3.1 หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of consistency : IOC) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 248 - 249 ) จากสูตร 

     N
RIOC =  

 เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 

   R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

    N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานได้แก่ 

1. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนใช้สูตรในการค านวณค่า 
E1 และ E2  (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. 2538 : 294 - 295) ดังนี้ 
 

   100
A
N

X

E1 =


 

 

   100
B
N

F

E 2 =


 

 

      เมื่อ     E1    แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งได้จากการน าคะแนนรวม 
จากแบบทดสอบท้ายชุดการเรยีนแต่ละชุด ทั้ง 5 ชุดมาคิดเปน็รอ้ยละ โดยเทียบกับคะแนนเต็ม 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

     X   แทน    คะแนนรวมของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบท้ายชุดการสอน 
          ทั้ง 5 ชุด 

      A แทน    คะแนนเต็มของการท าแบบทดสอบท้ายท้ายชุดการสอนทั้ง 5 ชุด 
      N แทน    จ านวนนักเรยีนทั้งหมด 
      E2 แทน    ประสิทธภิาพของผลลพัธ์ ซึ่งได้จากการน าผลรวมของคะแนนการท า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรยีนมาคิดเป็นร้อยละโดยเทียบกับ คะแนนเต็ม 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

   F  แทน    คะแนนรวมของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรยีนหลังเรียน  

    B แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนด้วยชุด 
การสอน การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้รายงานใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนน จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที ใช้สูตร ดงันี้ 
  2.1 ค่าเฉลี่ยใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี. 2550 : 154)  ดังนี้  
 

      = n
X  
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   เมื่อ   คือ  ค่าเฉลี่ย  
     X  คือ  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  
      n  คือ  จ านวนข้อมูลทั้งหมด  
 

 2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี. 2550 : 157)  
 

    S.D. = )1n(n
)X(Xn 22

−
−    

   เมื่อ  S.D.  คือ   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X   คือ   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   คือ   จ านวนข้อมูล  
 2.3 ค่าที ใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี. 2550 : 165) ดังนี้  
 

   t  = 

1n
(n
D
D)D 22

−

−

   df = n – 1  

 

   เมื่อ t  คือ   ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา t – distribution 
     D  คือ   ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ 
         D    คือ   ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่  

          D2  คือ   ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ 
              ยกก าลังสอง  
      n  คือ   จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่  

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุด 
การสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม รหัสวชิา ส23103  สาระที่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ใช้สถิต ิดังนี้ 
  3.1 ค่าเฉลี่ยใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี (2550 : 154) ดังนี้  
 

       = n
X  

    เมื่อ    คือ   ค่าเฉลี่ย  
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     X   คือ   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  
     n   คือ   จ านวนข้อมูลทั้งหมด  

 3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี. 2550 : 157)  
 

    S.D. = )1n(n
)X(Xn 22

−
−   

   

        เมื่อ  S.D.  คือ   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X   คือ   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n   คือ   จ านวนข้อมูล   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ผู้ศึกษา ได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 

  1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   2.  ล าดับขั้นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

 N      แทน    จ านวนผู้เรียนในกลุ่มตวัอย่าง 

 X ̅     แทน    คะแนนเฉลี่ย 
 S.D.  แทน    ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 E1  แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา  
        ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม  
                            จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 E2  แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์   
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา  
        ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  
                            จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 E.I.  แทน    ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์   
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา  
        ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  
                            จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
           t      แทน    ค่าสถิติในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
                            และหลังเรียน 
 *      แทน    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ล าดับขั้นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอนที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การศึกษา ดังนี้ 
  ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์ 80/80 
            ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ 
ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยม- 
ศึกษาปีที่ 3 
   ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียน 
และหลังเรียน 
   ตอนที่ 4 ผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 
ปรากฏผล ดังนี้ 
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ตาราง 3  คะแนนจากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์จากการทดสอบ       
            ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา  
            ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 (N = 3) 
 
 

                                  คะแนนระหว่างเรียน            คะแนนหลังเรียน 
หน่วยประสบการณ์  ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์    E1/E2     
                                   (E1) ร้อยละ                      (E2) รอ้ยละ 
 
             1                        84.85                      83.30                    84.85/83.30 
             4                        82.58                      80.00                    82.58/80.00 
             9                        84.09                      83.30                    84.09/83.30 
           14                        85.61                     80.00                    85.61/80.00 
           15                        84.02                      80.00                    84.02/80.00    
          
         รวมเฉลี่ย                  84.23                           81.32                    84.23/81.32 
 
 

        จากตาราง 3 พบว่าประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยประสบการณ์ที่ 1, 4, 9, 14 และ 15 จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว มีประสิทธิภาพ 84.85/83.30, 82.58/80.00, 84.09/83.30, 85.61/80.00, 
84.02/80.00 และภาพรวม 84.23/81.32 ตามล าดับ  
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ตาราง 4  คะแนนจากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์จากการทดสอบ       
            ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา  
            ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (N = 6) 
 
 

                                 คะแนนระหว่างเรียน             คะแนนหลังเรียน 
หน่วยประสบการณ์  ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์    E1/E2     
                                   (E1) ร้อยละ                      (E2) ร้อยละ 
 
             1                         84.47                         81.60                      84.47/81.60 
             4                         82.56                         81.66                      82.56/81.66 
             9                         86.36                         85.00                      86.36/85.00 
           14                         87.88                         83.30                      87.88/83.30 
           15                         86.36                         83.30                      86.36/83.30    
          
         รวมเฉลี่ย                   85.52                         82.97                      85.52/82.97 
 
 

        จากตาราง 4 พบว่าประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยประสบการณ์ที่ 1, 4, 9, 14 และ 15 จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม มีประสิทธิภาพ 84.47/81.60, 82.56/81.66, 86.36/85.00, 87.88/83.30, 
86.36/83.30 และภาพรวม 85.52/82.97 ตามล าดับ  
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ตาราง 5  คะแนนจากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์จากการทดสอบ       
            ประสิทธิภาพภาคสนาม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา  
            ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (N = 36) 
 
 

                                  คะแนนระหว่างเรียน            คะแนนหลังเรียน 
หน่วยประสบการณ์  ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์    E1/E2     
                                   (E1) ร้อยละ                       (E2) ร้อยละ 
 
             1                          83.33                         82.50                     83.33/82.50 
             4                          87.96                         83.30                     87.96/83.30 
             9                          86.78                         82.59                     86.78/82.59 
           14                          86.36                         83.30                     86.36/83.30 
           15                          87.54                         81.11                     87.54/81.11    
          
         รวมเฉลี่ย                    86.39                         82.56                     86.39/82.56 
 
 

        จากตาราง 5 พบว่าประสิทธิภาพชุดการสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยประสบการณ์ที่ 1, 4, 9, 14 และ 15 จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนาม มีประสิทธิภาพ 83.33/82.50, 87.96/83.30, 86.78/82.59, 86.36/83.30, 
87.54/81.11 และภาพรวม 86.39/82.56 ตามล าดับ  
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            ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ 
ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยม- 
ศึกษาปีที่ 3 
 

ตาราง 6  แสดงดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์   
            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ 
            วัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
            กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 คน 
 
จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน ค่าดัชนี

ประสิทธิผล 
     (E.I.) 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

36 50 1,116       1,620   0.7368 

 

 จากตาราง 6 พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญ-
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า
เท่ากับ 0.7368 กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิผลร้อยละ 73.68 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการศึกษาที่ก าหนดดัชนีประสิทธิผลไว้ที่ร้อยละ 50 
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  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ 
หลังเรียน 
 

ตาราง 7  คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
            ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
            วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  
            จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนเต็ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X ̅ S.D. t 

50 คะแนน ก่อนเรียน (pretest) 36 12.87 2.15 30.233* 

หลังเรียน (posttest) 36 36.87 4,44 
  

 * p>.05  t (.05 , df 35) = 1.684 

 จากตาราง 7 พบว่า  ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
12.87 และ 2.15 ตามล าดับ ส่วนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3มีคะแนนเฉลี่ยและ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 36.87 และ 4.44 ตามล าดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อน-
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 30.233*) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา 
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 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนเผชิญ 
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ตาราง 8  แสดงคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
            การเรียนรู้โดยใชชุ้ดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
            และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1  
            ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

X ̅ S.D. แปลผล 

1 ชุดการสอนท าให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง

พระพุทธศาสนามากขึ้น 

4.55 0.55 มากที่สุด 

2 ชุดการสอนมีเนื้อหาน่าสนใจ และมีประโยชน์ 4.47 0.60 มาก 

3 นักเรียนต้องการเรียนเนื้อหาเรื่องพระพุทธศาสนาให้

มากกว่านี้ 

4.59 0.50 มากที่สุด 

4 ชุดการสอนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าฟังครูอธิบาย

หรือบอก 

4.53 0.56 มากที่สุด 

5 กิจกรรมมีความเหมาะสมการเรียน เรื่อง  

พระพุทธศาสนา 

4.50 0.60 มากที่สุด 

6 เวลาที่ใช้ในแต่ละชุดการสอนมีความเหมาะสม 4.55 0.55 มากที่สุด 

7 ชุดการสอนแต่ละชุดมีกิจกรรมที่หลากหลายช่วยส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.50 0.60 มากที่สุด 

8 ชุดการสอนสะดวกในการน ามาใช้ 4.58 0.50 มากที่สุด 

9 นักเรียนรู้สึกภูมิใจในตนเองและผลงาน 4.57 0.50 มากที่สุด 

10 ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.53 0.51 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.41 มากที่สุด 
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  จากตาราง 8 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.54) 
 เมือ่พิจารณาในรายละเอียดพบว่าข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนต้องการเรียน

เนื้อหาเรื่องพระพุทธศาสนาให้มากกว่านี้ (X ̅  = 4.59) รองลงมาได้แก่ ชุดการสอนสะดวกในการน า 

มาใช้ (X ̅  = 4.58) นักเรียนรู้สึกภูมิใจในตนเองและผลงาน (X ̅  = 4.57) ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ 

ชุดการสอนมีเนื้อหาน่าสนใจ และมีประโยชน์ (X ̅  = 4.47) 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

             การศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103  
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมกุฎเมือง 
ราชวิทยาลัย ซึ่งผู้ศึกษา ได้สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 
   1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
   2. เพ่ือหาประสิทธิผล ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญ- 
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
   1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 186 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 36 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
   3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  
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    3.1 ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 ชุด 
    3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ ดว้ยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 เล่ม 
    3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน ด้วยชดุการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 50 ข้อ 
   3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการศึกษาและสมมุติฐาน
การศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สถิติ ดังนี้ 
       1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of consistency : IOC) 
   1.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   1.3 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   1.4 ค่าความแปรปรวนของเครือ่งมือ 
   1.5 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพชุดการสอน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้สถิติ ดังนี้ 
    3.1 หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of consistency : IOC)  
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     การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานได้แก่ 
 1. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนใช้สูตรในการค านวณ

ค่า E1 และ E2  
    2. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอ่นและหลังเรียนด้วยชุด 
การสอน การวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที  
    3. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุด 
การสอนเผชิญประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ใช้สถิต ิค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการศึกษา    
       รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
   1. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 86.39/82.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
   2. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิผลร้อยละ 73.68 ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  
 3. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
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การอภิปรายผล 
            รายงานการสร้างและการพัฒนาชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
            1. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.39/82.56 หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
จากการวัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.39 และคะแนนเฉลี่ยจากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ  82.56  แสดงว่าชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์ 
ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการจัดท าอย่างมีระบบและวิธีที่เหมาะสม   
โดยศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แนวทางการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างชุดการสอนจากเอกสาร ต าราที่เก่ียวข้องแล้วด าเนินการสร้าง 
ตามข้ันตอน และได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
คุณภาพ และความเหมาะสมกับวัย ความสามารถของนักเรียน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
จึงน าไปทดลองใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ผู้ศึกษา ได้มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และร่วมมือกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์
ภายในกลุ่มด้วย วิธีการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน โดยจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น    
6 กลุม่ สมาชิกแต่ละกลุ่มจ านวน 5 - 6 คน จัดนักเรียนคละกัน คือ เก่ง กลาง อ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน   
ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเรียนและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม ท าให้ชุดการสอนเผชิญประสบการณม์ีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ท าให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษาได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้เทคนิควิธี คิด-คู-่ร่วม (Think-Pair - Share) 
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) แบบกลุ่มสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอน จากชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
มัลติมีเดีย กิจกรรมฝึกปฏิบัติ มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ยอมรับความคิดเห็นภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม โดยให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีโอกาสได้หมุนเวียน
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บทบาท หน้าที่เป็นประธาน  เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกในการท ากิจกรรมใหม่ทุกครั้งสอดคล้องกับ
การเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542 : 7) ว่าการเรียนรู้ควรจะเป็น
กระบวนการที่สร้างสรรค์บรรยากาศการท างานกลุ่ม ที่ให้นักเรียนมีอิสระในการแสดงความรู้ส านึกคิด  
มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้มี
การเรียนรู้มีชีวิตชีวาและช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จนท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างชัดเจน จดจ าได้ดีมีความรู้ที่คงทน น าไปสู่การ
พัฒนาบุคลิกภาพทุกด้านและสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ หอง ลันไธสง (2551 : 98) ได้พัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่องหลักธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเท่ากับ 87.02/84.53 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ปัญญาดี (2550 : 92)      
ได้สร้างชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนทุกชุดโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพ 81.68/76.15 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนือ่งมาจากประสบการณ์หลักและประสบการณ์รองที่ได้ก าหนด 
ไว้ในแผนเผชิญประสบการณ์เป็นตัวช่วยก าหนดให้นักเรียนได้เผชิญประสบการณ์ตามภารกิจและงาน 
จากการสังเกตพบว่า นักเรียนได้ศึกษารายละเอียดในแผนเผชิญประสบการณ์ ที่ผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้ 
ท าให้นักเรียนได้รู้แนวทาง หรือเส้นทางในการเผชิญประสบการณ์ตามภารกิจ และงาน ปฏิบัติภารกิจ 
และงานตามทีก่ าหนด ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในการปฏิบัติ สามารถท างานได้และท าคะแนน 
ได้ด ีการเรียนด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มุมแสดง 
ผลงาน ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสน าผลงานที่สร้างเสร็จแล้วมาแสดงให้เพ่ือนได้ดูเพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจมากขึ้น จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความตื่นเต้นและสนใจกับชิ้นงานของเพ่ือนๆ ที่น ามา
แสดงและเกิดการวิพากษ์ชิ้นงานระหว่างกัน ท าให้นักเรียน มีความพยายามที่จะสร้างชิ้นงานให้ดีขึ้น
แล้วเกิดความภูมิใจในชิ้นงานที่ได้ท า ส่งผลให้คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2541) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางการสอนที่เหมาะสมกับวิธีการสอนที่เน้น
ประสบการณ ์ควรมีการจัดสถานทีส่ าหรับเรียนรู้ประสบการณ์ ได้แก ่แหล่งเรียนรู้ที่เป็นห้องเรียน 
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ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง มุมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก และมุมแสดงผลงาน เพ่ือเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนทท าให้เห็นความสามารถ 
ความสนใจของนักเรียนจากการเผชิญประสบการณ์ ท าให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง มุมแสดง แผนภาพและผลงานช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน 
งานของตนเอง ประมวลสาระที่เป็นสื่อหลักในการถ่ายทอดเนื้อหาประจ าแต่ละหน่วยประสบการณ์  
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุม แผนผังแนวคิด แผนการสอนประจ า 
หัวเรื่อง ประกอบด้วย หัวเรื่อง แนวคิดและวัตถุประสงค์รายละเอียดของเนื้อหา สาระตามหัวเรื่อง
พร้อมภาพประกอบ และส่วนสรุปซึ่งตรงกับหลักการที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545 : 52) กล่าวว่า
ประมวลสาระช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และพ่ึงพา
ความช่วยเหลือจากผู้สอนน้อยที่สุด ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดีและมีระบบการประเมินที่จะประกันคุณภาพของนักเรียนในแต่ 
ละวิชา ประมวลสาระช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดีน าไปสู่การเผชิญประสบการณ์ได้  
การเรียนกับเพ่ือนหรือ PDL เป็นรูป แบบการเรียนของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ที่ผู้รายงาน 
ได้ออกแบบไว้ช่วยท าให้นักเรียนมีทักษะในการท างานเป็นกลุ่มโดยมีการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
โดยผู้รายงานได้ปฏิบัติ ดังนี้ (1) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และ
กลุ่มอ่อน และให้นักเรียนเลือกจับกลุ่มเอง โดยกลุ่มเก่งคู่กับกลุ่มอ่อน และกลุ่มปานกลางคู่กับกลุ่ม
ปานกลาง (2) จากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งที่คู่กับนักเรียนกลุ่มอ่อน มีพฤติกรรมการเรียน 
โดยการศึกษาเนื้อหาสาระ และขั้นตอนการสร้างชิ้นงานจากสื่อต่างๆ ไปพร้อมกันและท างานด้วยกัน 
นักเรียนกลุ่มปานกลาง มีคู่กับนักเรียนกลุ่มปานกลาง มีพฤติกรรมการเรียน โดยต่างคนต่างศึกษา
เนื้อหาสาระและขั้นตอน การสร้างชิ้นงานจากสื่อตา่งๆ แล้วมา แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันพร้อม
ทั้งช่วยกันสร้างชิ้นงานตามท่ีก าหนดจากการท างานกลุ่มของ นักเรียนทั้ง 2 รูปแบบผู้รายงานพบว่า 
นักเรียนแต่ละกลุ่ม ได้ลงมือฝึกปฏิบัติกันทุกคน ส่งผลให้คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) ที่กล่าวว่า การเรียนกับเพ่ือน เป็นการเรียนรู้แบบ 
มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากนักเรียนทุกคนเป็นผู้มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้
นักเรียน มีความรู้แม่นย ามากขึ้น และได้ทบทวนบทเรียน เพ่ิมข้ึนอีกครั้ง ในขณะที่ช่วยสอนให้เพ่ือน
และนักเรียนที่ได้รับการสอนจะได้รับประโยชน์สามารถ ให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทันทีและนักเรียนรู้จัก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเรียนเป็นกลุ่มช่วยให้นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติงาน เนื่องจากการเรียน
กับเพ่ือนด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติ ช่วยท าให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียน
สามารถท างานได้อย่างมีความสุข จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น ชิ้นงานที่นักเรียนสร้างในระหว่างการเผชิญประสบการณ์พบว่า นกัเรียนได้คะแนนสูง 
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ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นงาน ที่นักเรียนสร้างนั้นนักเรียนได้ปฏิบัติตามภารกิจและงานทุกขั้นตอนที่ผู้รายงาน
ได้ออกแบบไว้ จึงส่งผลให้คะแนนในภาคปฏิบัติหลังเผชิญประสบการณ์สูงด้วย และจากการประเมิน
ชิ้นงานของครูในแบบประเมินชิ้นงาน พบว่า ทั้ง 5 หน่วยประสบการณ์นักเรียนได้ คะแนนค่อนข้างสูง 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรญา นิชรัตน์ (2551 : 85) การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 36 คน ผลการวิจัย
พบว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนมีประสิทธิภาพ 82.30/82.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
ชุดการสอนมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.60 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุด 
การสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจจะ
เป็นเพราะว่า การเรียนด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ ช่วยให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ ทั้งนี้เป็นเพราะในสถานการณ์จ าลอง ผู้รายงานได้สมมตใิห้นักเรียน เรียนจาก
สถานการณ์ในการเผชิญประสบการณ์ที่ผู้รายงานได้ก าหนดไว้ ท าให้นักเรียนรู้สึกเหมือนว่าได้อยู่ใน
สถานการณจ์รงิ เพราะนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้ลงมือท าจริง จึงท าให้นักเรียนมีความคิดเห็นว่า 
การเรียนด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์ช่วยให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) กล่าวว่า การเรียนด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการท างาน 
โดยมุ่งให้ “ท าได้” มากกว่า “มุ่งให้รู้” การเรียนด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ช่วยให้นักเรียน 
มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา เพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณจิต บัดจัตุรัส (2558 : 85)  
ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุด 
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณชนก แปงอินต๊ะ (2550 : 98) ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดการสอน เรื่องอาณาจักรอยุธยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จ านวน 16 คน  
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1.1  ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ผู้สอนสามารถน าไปใช้สอนได้หรือ
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา หรือรายวิชาอ่ืนที่มีธรรมชาติของวิชา หรือเนื้อหาสาระลักษณะเดียวกัน 
ในระดับชั้นอื่นๆ ได้  

    1.2  ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ ์และแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง โดยใช้เนื้อหาอ่ืน วิชาอ่ืน   
และในระดับชั้นอื่นๆ   
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งต่อไป 

  2.1  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์   
ด้วยการบูรณาการกับสาระอ่ืนๆ 

  2.2  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยชุดการสอน จะได้แก้ปัญหาตรงประเด็น 
  2.3  ควรออกแบบชุดการสอน ที่มีลักษณะน่าสนใจให้มีความแตกต่างจากเอกสาร 
ทัว่ๆ ไป มีเทคนคิการเรียนที่ทันสมัยสร้างสื่อต่างๆ ไว้ในชุดการสอน 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. นายโกวิท สรวงท่าไม้  ข้าราชการบ านาญ (เดิมต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
                                     วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) 

                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
2. นายชรัส ไทยอุทิศ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
3. นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการศึกษา 
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ที่ ศธ๐๔๒๔๘.๔๓/๔๐๑                 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
                                                                           ๑๙๐ หมู่ ๑ ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                           จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน  ดร.โกวิท สรวงท่าไม้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาค้นคว้า จ านวน ๑ ชุด 
  

   เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้จัดท ารายงานรายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์
จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการศึกษาท่ีสร้างขึ้น 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ 
การศึกษาดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

               
               (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร. ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร. ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๔๐๑                             โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
                                                                                 ๑๙๐ หมู่ ๑ ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                                 จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐  

         ๓  สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน  ดร.ชรัส ไทยอุทิศ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาค้นคว้า จ านวน ๑ ชุด 

   เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้จัดท ารายงานรายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ 
จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการศึกษาท่ีสร้างขึ้น 

   จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ 
การศึกษาดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

               
               (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

 

งานธุรการ 
โทร. ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร. ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๔๐๑                             โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
                                                                                 ๑๙๐ หมู่ ๑ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                                 จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐  

 

 

       ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน  ดร.เพลินพิศ กอบตระกูล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาค้นคว้า จ านวน ๑ ชุด 

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้จัดท ารายงานรายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ 
จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการศึกษาท่ีสร้างขึ้น 

         จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ 
การศึกษาดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

               
               (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร. ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร. ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพจากการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 
ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพจากการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพจากการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน 
  เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  
           จริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

เลขที่ 
ผลการทดสอบ 

คะแนนก่อนเรียน 
(50 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(50 คะแนน) 

คะแนนผลต่าง
(D) 

คะแนนผลต่างยกก าลังสอง 

( )D
2  

1 30 40 10 100 
2 32 42 10 100 
3 31 41 10 100 
4 30 40 10 100 
5 33 43 10 100 
6 34 40 6 36 
7 30 42 12 144 
8 32 43 11 121 
9 33 42 9 18 
10 34 44 10 100 
11 30 40 10 100 
12 29 40 11 121 
13 30 42 12 144 
14 32 44 12 144 
15 35 43 8 64 
16 34 42 8 64 
17 32 40 8 64 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

เลขที่ 
ผลการทดสอบ 

คะแนนก่อนเรียน 
(50 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(50 คะแนน) 

คะแนนผลต่าง
(D) 

คะแนนผลต่างยกก าลังสอง 

( )D
2  

18 30 44 14 196 
19 31 42 11 121 
20 33 45 12 144 
21 30 40 10 100 
22 32 42 10 100 
23 31 41 10 100 
24 30 40 10 100 
25 33 45 12 144 
26 34 44 10 100 
27 30 42 12 144 
28 32 43 11 121 
29 33 42 9 81 
30 34 44 10 100 
31 30 40 10 100 
32 29 39 10 100 
33 30 42 12 144 
34 32 44 12 144 
35 35 43 8 64 
36 34 42 8 64 
รวม 1,144 1,512 D =368 

2

D = 3,787 N=36 X = 31.77 X = 42.00 X = 10.22 
S.D. 1.75 1.28 2.21 
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ภาคผนวก ง 

 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา  
ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา  
ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชาส23103  
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ก่อนเรียน (pre -test)  หลังเรียน (post-test) 

 

ค าชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้มีจ านวน 50 ข้อ 
  2. ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วกาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. กษัตริย์ของอินเดียพระองค์ใดที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในช่วงศตวรรษที่ 3 และท าให้ 
   พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลก 
 ก. พระเจ้ากนิษกะ 
 ข. พระเจ้าพิมพิสาร 
 ค. พระเจ้าปุษยมิตร 
 ง. พระเจ้าอโศกมหาราช 

2. สาเหตุที่ท าให้ชาวอินเดียตื่นตัว และตระหนักในความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา คือข้อใด 
 ก. การค้นพบโบราณวัตถุ 
 ข. จากหนังสือประทีปแห่งเอเชีย 
 ค. การแสดงธรรมจากภิกษุชาวลังกา 
 ง.การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  

3. คณะสงฆ์ในประเทศศรีลังกา ปัจจุบันมีชื่อว่าอย่างไร  
 ก. สยามวงศ์  อุบาลีวงศ์ 
 ข. สยามวงศ์ เถรวาทวงศ์ 
 ค. เถรวาทวงศ์ อุบาลีวงศ์  
 ง. อาจริยวาทวงศ์ อุบาลีวงศ์ 

4. ปัจจุบันประเทศเนปาลก าลังฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนานิกายใด  
 ก. นิกายเซน 
 ข. นิกายตันตระ 
 ค. นิการเถรวาท 
 ง. นิกายมหายาน 
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5. ปัจจุบันชาวจีนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับลัทธิหรือศาสนาใด  
 ก. เชน  เต๋า 
 ข. ชินโต  เต๋า 
 ค. ขงจื๊อ  เต๋า 
 ง. ชินโต  ขงจื๊อ 

6. สมณทูตซุนเตา มีบทบาทส าคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี  
 ก. เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยดงกุก 
 ข. เป็นผู้ก่อตั้งนิกายเชนผสมลัทธิขงจื๊อ 
 ค. เป็นผู้น าพระพุทธศาสนาจากจีนเข้ามาเผยแผ่  
 ง. เป็นผู้น าในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเกาหลี  

7. วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัดใด 
 ก. วัดพุทธรังสี 
 ข. วัดพุทธปทีป 
 ค. วัดพุทธอาศรม 
 ง. วัดพุทธสมาคม  

8. นักเรียนคิดว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นตรงกับข้อใด 
 ก. พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 ข. เริ่มจากชนชั้นสูงก่อนแล้วค่อยแพร่หลายไปในหมู่ประชาชน  
 ค. การรวมกลุ่มของบุคคลในองค์กรชาวพุทธหลายองค์กรผนึกก าลังความสามัคคี  
 ง. สมณทูตจากเกาหลีมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวญี่ปุ่น  

9. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษกับประเทศเยอรมนีมีความคล้ายคลึงกัน 
   อย่างไร 
 ก. การเทศนาสั่งสอน การใช้อินเทอร์เน็ต 
 ข. การสั่งการและการวางตนเป็นแบบของคนชั้นสูง  
 ค. การพิมพ์หนังสือเผยแพร่ การก่อตั้งสมาคมของชาวพุทธ การสร้างวัด  
 ง. ผู้น าประเทศเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและทุกคนต้องปฏิบัติตาม  
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10. กลุ่มพุทธศาสนิกชนกลุ่มแรกที่ร่วมกันจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา คือ ข้อใด 
     ก. คนไทยในโตเกียว 
     ข. คนไทยในกรุงเทพ 
     ค. คนอังกฤษในลอนดอน 
     ง. คนอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นและจีน 

11. ลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา  
     พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุ เป็นลักษณะพระพุทธรูปปางใด  
  ก. ปางลีลา 
  ข. ปางสมาธิ 
  ค. ปางมารวิชัย 
  ง. ปางปฐมเทศนา 

12. พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์หลังจากเสด็จไปจ าพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  
     ท าให้เกิดเป็นพระพุทธรูปปางใด 
     ก. ปางลีลา 
     ข. ปางร าพึง 
     ค. ปางไสยาสน์ 
     ง. ปางห้ามญาติ 

13. พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปประจ าวันใด 
     ก. วันศุกร์ 
     ข. วันเสาร์  
     ค. วันอาทิตย์ 
     ง. วันพฤหัสบดี 

14. พระพุทธรูปปางใด เป็นพระพุทธรูปประจ าวันของผู้ที่เกิดวันอังคาร  
     ก. ปางสมาธิ 
     ข. ปางไสยาสน์ 
     ค. ปางมารวิชัย 
     ง. ปางอุ้มบาตร 
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15. ความขัดแย้งเป็นสาเหตุท าให้เกิดพระพุทธรูปปางห้ามญาติ นักเรียนคิดว่าน่าจะมาจาก 
     ปัญหาใด 
     ก. การแย่งดินแดนขยายอาณาเขต 
     ข. การแต่งงานที่คู่แต่งงานฐานะไม่เหมาะสม 
     ค. ฝนแล้งไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับการเพาะปลูก 
     ง. การวางระเบียบวินัยในการปฏิบัติของพระสงฆ์  

16. ความแตกต่างของคนในโลกที่มีสติปัญญาไม่เท่าเทียมกัน เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางใด  
     ก. ปางร าพึง                                                                               
     ข. ปางสมาธิ 
     ค. ปางมารวิชัย 
     ง. ปางถวายเนตร 

17. ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข พระองค์ทรงนั่งขัดสมาธิวันนั้น  
     เกิดฝนตกพร าพญานาคมุจจลินท์ท าขนดล้อมพระวรกาย 7 ชั้น แผ่พังพานใหญ่  
     ปกคลุมเบื้องบนเหมือนเศวตฉัตรป้องกันฝนและลมไม่ให้ต้องพระวรกาย เป็นที่มา  
     ของพระพุทธรูปปางใด 
     ก. ปางสมาธิ 
     ข. ปางมารวิชัย 
     ค. ปางนาคปรก 
     ง. ปางห้ามสมุทร 

18. สุชาดาได้บูชาพระปางร าพึง มา 1 องค์ ซึ่งเป็นพระประจ าวันเกิด สุชาดาเกิดวันใด 
  ก. วันพุธ 
  ข. วันศุกร์ 
  ค. วันเสาร์ 
  ง. วันอาทิตย์ 

19. พระพุทธรูปปางใด เป็นการร าลึกถึงการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  
  ก. ปางร าพึง  
  ข. ปางสมาธิ 
  ค. ปางเลไลย์ 
  ง. ปางไสยาสน์ 
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20. คุณตาของสายสุนีย์ เกิดวันพุธ หลานๆ ทุกคนตกลงร่วมกันซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณตา 
     เป็นพระบูชาประจ าวันเกิด นักเรียนคิดว่า พวกหลานควรบูชาพระพุทธรูปปางใด  
     ก. ปางร าพึง 
     ข. ปางสมาธิ 
     ค. ปางไสยาสน์ 
     ง. ปางอุ้มบาตร 

21. บุคคลใดเตรียมตัวเพื่อการบริหารจิตได้ดีที่สุด 
     ก. เก้า บริหารร่างกายมาก่อน 
     ข. ก้อย มีศรัทธาตัดความวิตกกังวล 
     ค. แก้ว นอนหลับพักผ่อนมาก่อนเพื่อเตรียมใจให้พร้อม 
     ง. เก๋ ถวายสังฆทานเพ่ือเป็นอามิสบูชาก่อนที่จะปฏิบัติบูชา 

22. ข้อใดคือความหมายของค าว่า “อานาปานสติ” 
     ก. การฝึกจิตด้วยการระลึกถึงศีลที่ตนรักษา 
     ข. การฝึกจิตด้วยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 
     ค. การฝึกจิตด้วยการระลึกถึงคุณท่ีตนได้บริจาคแล้ว 
     ง. การฝึกจิตด้วยการตั้งสติก าหนดลมหายใจเข้าออก 

23. ข้อใดคือค าเริ่มต้นของบทสรรเสริญพระสังฆคุณ 
     ก. สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
     ข. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธภะคะวา 
     ค. สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
     ง. อิติปิโสภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ                                                                              

24. วิธีคิดแบบทฤษฎีวงแหวนหรือสัมพันธภาพ คือการคิดแบบใด 
     ก. คิดแบบอริยสัจ 4 
     ข. คิดแบบแยกประเด็น 
     ค. คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
     ง. คิดแบบแยกแยะตัวประกอบ 
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25. ประโยชน์ของการบริหารจิตในระดับชีวิตประจ าวัน คือข้อใด 

     ก. บรรลุมรรคผลได้ 

     ข. สามารถละนิวรณ์ได้ 
     ค. ส าเร็จฌานในระดับสูง 
     ง. สามารถท างานได้ดี มีคุณภาพ 

26. ข้อใดคือความหมายของค าว่า “อะกาลิโก” 
     ก. เป็นสิ่งที่ไม่จ ากัดกาล 
     ข. เป็นสิ่งที่ต้องมาดูให้เห็นด้วยตนเอง 
     ค. เป็นสิ่งที่ควรน้อมน ามาปฏิบัติด้วยตนเอง 
     ง. เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง 

27. ข้อใดไม่ใช่การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
     ก. คิดแบบแยกประเด็น 
     ข. คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
     ค. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
     ง. คิดทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา 

28. เพราะเหตุใดก่อนการฝึกสมาธิจึงต้องตัดปลิโพธิ 
     ก. เพ่ือท าให้จิตบริสุทธิ์ 
     ข. เพ่ือท าให้การฝึกสมาธิส าเร็จไปด้วยดี 
     ค. เพ่ือร าลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
     ง. เพ่ือส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

29. ข้อใดคือแหล่งเกิดปัญญาในทางพระพุทธศาสนา 
     ก. ทาน ศีล ภาวนา 
     ข. ฟัง คิด ลงมือปฏิบัติ 
     ค. ศรัทธา ความพยายาม ความอดทน 
     ง. ความเอาใจใส่ ความพยายาม ความอดทน 

30. นักเรียนคิดว่าขณะที่ท าสมาธิควรปฏิบัติตามข้อใด 
     ก. นั่งหลับตา 
     ข. การนั่งสมาธ ิ
     ค. การก าหนดสติ 
     ง. การภาวนาพุท-โธ 
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31. ค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความหมายของการท าบุญบ้านคือค าใด  
     ก. สวดพระพุทธคุณ 
     ข. สวดพระพุทธมนต์ 
     ค. เจริญพระพุทธคุณ 
     ง. เจริญพระพุทธมนต์ 

32. องค์ประกอบของที่บูชาพระที่ถูกต้องคืออะไร  
     ก. พระพุทธรูป ดอกไม้ ธูปเทียน 
     ข. พระพุทธรูป ดอกไม้ สายสิญจน์ 
     ค. พระพุทธรูป สายสิญจน์ ธูปเทียน 
     ง. พระพุทธรูป บาตรน้ ามนต์ สายสิญจน์  

33. อาสนะพระสงฆ์ควรจัดอย่างไรจึงจะถูกต้อง 
     ก. จัดอยู่ด้านซ้ายโต๊ะหมู่บูชา 
     ข. จัดอยู่ด้านขวาโต๊ะหมู่บูชา 
     ค. จัดอยู่ด้านหลังโต๊ะหมู่บูชา   
     ง. จัดอยู่ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชา 

34. เครื่องใช้ส าหรับพระสงฆ์สิ่งใดที่เจ้าภาพไม่ต้องจัดถวาย  
     ก. เสื่อ 
     ข. แก้ว    
     ค. ตาลปัด 
     ง. กระโถน 

35. ขั้นตอนแรกของการเตรียมสถานที่การท าบุญบ้านต้องด าเนินการในข้อใด  
     ก. การปูลาดอาสนะ 
     ข. การจัดโต๊ะรับแขก   
     ค. การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
     ง. การท าความสะอาด 

36. อาหารที่ท าจากเนื้อสัตว์ชนิดใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระสงฆ์ฉัน  
     ก. เนื้อวัว 
     ข. เนื้อหมู 
     ค. เนื้อสุนัข 
     ง. เนื้อควาย 
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37. ในการจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ในการเลี้ยงพระตอนเช้าควรเป็นอาหารประเภทใด  
     ก. ข้าวต้มและผลไม้   
     ข. ข้าวสวยและเครื่องดื่ม 
     ค. ข้าวต้มและขนมหวาน  
     ง. ข้าวสวยและขนมหวาน 

38. ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติหลังจากพระสงฆ์ฉันภัตตาหารแล้วคือข้อใด  
     ก. การรับพระ 
     ข. การกรวดน้ า 
     ค. การอาราธนา 
     ง. การถวายเครื่องไทยธรรม   

39. การกล่าวรับค าสมาทานศีลจากพระภิกษุสงฆ์ข้อแรกว่าอย่างไร 
     ก. มุสาวาทาเวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
     ข. ปาณาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
     ค. อะทินนาทานาเวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  
     ง. กาเมสุมิฉาจาราเวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  

40. ในการท าบุญบ้านการกรวดน้ าจะเริ่มรินและรินน้ าให้หมดในข้อใด  
     ก. เมื่อพระสงฆ์ขึ้นบทสวด อรหัง...และรินน้ าให้หมดเมื่อพระสงฆ์จบค าว่า พุทธัง  
     ข. เมื่อพระสงฆ์ขึ้นบทสวด ยถา...และรินน้ าให้หมดเมื่อพระสงฆ์จบค าว่า สัพพีติโส  
     ค. เมื่อพระสงฆ์ขึ้นบทสวด อเสวนา...และรินน้ าให้หมดเมื่อพระสงฆ์จบค าว่า เขมัง  
     ง. เมื่อพระสงฆ์ขึ้นบทสวด นะโม...และรินน้ าให้หมดเมื่อพระสงฆ์จบค าว่า นะโมครั้งที่ 3  

41. เมื่อถึงวันมาฆบูชา นักเรียนควรฟังธรรมในข้อใด จึงถือว่าปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับวันส าคัญ 
     ดังกล่าว 
     ก. อริยสัจ 4  
     ข. โอวาทปาฏิโมกข์ 
     ค. อนัตตลักขณสูตร 
     ง. ธรรมจักกัปปวัตนสูตร 
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42. วันวิสาขบูชา มีความส าคัญอย่างไร 
      ก. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา 
      ข. เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช 
      ค. เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน 
      ง. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 

43. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา 
      ก. วันพระพุทธ 
      ข. วันเข้าพรรษา 
      ค. วันธรรมสวนะ 
      ง. วันส าคัญสากลของโลก 

44. วันอาสาฬหบูชา มีความส าคัญต่อชาวพุทธอย่างไร 
      ก. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
      ข. พระพุทธเจ้าประสูติ      
      ค. พระพุทธเจ้าออกผนวช 
      ง. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา 

45. วันอาสาฬหบูชา เรียกได้อีกอย่างตามข้อใด 
      ก. วันพระสงฆ์ (วันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์) 
      ข. วันพระธรรม (วันที่เริ่มเกิดมีพระธรรม) 
      ค. วันพระพุทธ (วันที่เริ่มเกิดมีพระพุทธเจ้า) 
      ง. วันพระเทศน์ (วันที่เริ่มมีการแสดงธรรม) 

46. ข้อใด ไม่ใช่ พิธีกรรมที่กระท าในวันอาสาฬหบูชาโดยทั่วไป 
      ก. เวียนเทียน  
      ข. เจริญภาวนา 
      ค. ฟังธรรมเทศนา 
      ง. ถวายเทียนพรรษา 
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47. นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติอย่างไรในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
     ก. พักผ่อนอยู่กับบ้านให้เวลากับครอบครัว 
     ข. ไปเที่ยวตามวัดที่ส าคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา 
     ค. ไปวัดนมัสการพระสงฆ์ท่ีตนเคารพนับถือและถวายอาหาร 
     ง. ช าระกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส และระลึกถึงความส าคัญของวันนั้นๆ 

48. ในวันออกพรรษา พระสงฆ์จะท าปวารณาต่อกัน มีผลดีต่อพระสงฆ์อย่างไร 
     ก. มีโอกาสสร้างมิตรและศัตรู 
     ข. ได้ปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเอง 
     ค. เตือนตนเองให้มีความเพียรมากขึ้น 
     ง. ถือโอกาสกราบลาพระสงฆ์ที่มีพรรษาแก่กว่าก่อนสึก 

49. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลใดเกี่ยวเนื่องกัน 
     ก. วันธรรมสวนะ - ทอดกฐิน 
     ข. วันเข้าพรรษา - การทอดผ้าป่า 
     ค. วันออกพรรษา - ตักบาตรเทโว 
     ง. วันอาสาฬหบูชา - การแห่เทียนพรรษา 

50. ข้อใดคือความหมายของธรรมสวนะ 
     ก. การปฏิบัติธรรม 
     ข. การสนทนาธรรม 
     ค. วันถวายผ้าพระกฐิน 
     ง. วันก าหนดประชุมฟังธรรมของพุทธบริษัท 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 
 

ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 
1 ง 26 ก 
2 ก 27 ง 
3 ก 28 ข 
4 ค 29 ข 
5 ค 30 ค 
6 ค 31 ง 
7 ข 32 ก 
8 ข 33 ก 
9 ค 34 ค 
10 ง 35 ง 
11 ค 36 ค 
12 ก 37 ก 
13 ค 38 ง 
14 ข 39 ข 
15 ค 40 ข 
16 ก 41 ข 
17 ค 42 ค 
18 ข 43 ข 
19 ง 44 ง 
20 ง 45 ข 
21 ข 46 ง 
22 ง 47 ง 
23 ค 48 ข 
24 ค 49 ค 
25 ง 50 ง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชาส23103   
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนจาก 
ชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 ข้อ 

2. ให้ผู้เรียนท าเครื่องหมาย/ลงในช่องทางขวามือหลังข้อความที่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง 
ของผู้เรียนเพียงช่องเดียว ค าตอบที่ผู้เรียนตอบนั้นไม่มีถูกหรือผิด เพราะแต่ละคนย่อมมีความรู้สึก
แตกต่างกันไป 
 3. ในแต่ละช่องที่แสดงความพึงพอใจ มีความหมาย ดังนี้ 

   พึงพอใจมากท่ีสุด    หมายความว่า   ผู้เรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด 
   พึงพอใจมาก            หมายความว่า   ผู้เรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 
   พึงพอใจปานกลาง      หมายความว่า   ผู้เรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง 
   พึงพอใจน้อย          หมายความว่า   ผู้เรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย 
   พึงพอใจน้อยที่สุด    หมายความว่า   ผู้เรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด 
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รายการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ชุดการสอนท าให้นักเรียนมีความรู้และ 
   ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนามากขึ้น 

 
.......... 

 
........... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

2. ชุดการสอนมีเนื้อหาน่าสนใจ และมีประโยชน์ ........... ........... .......... .......... .......... 
3. นักเรียนต้องการเรียนเนื้อหาเรื่อง 
   พระพุทธศาสนาให้มากกว่านี้ 

 
........... 

 
........... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

4. ชุดการสอนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
   กว่าฟังครูอธิบายหรือบอก 

 
........... 

 
........... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

5. กิจกรรมมีความเหมาะสมการเรียน เรื่อง 
   พระพุทธศาสนา 

 
........... 

 
........... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

6. เวลาที่ใช้ในแต่ละชุดการสอนมีความเหมาะสม ........... ........... .......... .......... .......... 
7. ชุดการสอนแต่ละชุดมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
   ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
........... 

 
........... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

8. ชุดการสอนสะดวกในการน ามาใช้ ........... ........... .......... .......... .......... 
9. นักเรียนรู้สึกภูมิใจในตนเองและผลงาน ........... ........... .......... .......... .......... 
10. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
     ในชีวิตประจ าวัน 

 
........... 

 
........... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 
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ภาคผนวก จ 

 -  การหาคุณภาพของชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 -  การหาคุณภาพของแผนการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 -  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัด 
การเรียนรู้ ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 -  ค่าดัชนีความสอดคล้องสอดคล้อง(IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด 
การเรียนรู้ ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตาราง 10  การหาคุณภาพของชุดการสอนตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

                    รายการที่ประเมิน   X̅  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. คู่มอืการใช้ชุดการสอน 
   1.1 ค าน ามีความชัดเจน 
   1.2 ค าชี้แจงส าหรับครู นักเรียนในการใชชุ้ดการสอน 
   1.3 สิ่งที่ต้องเตรียมพิเศษ 
   1.4 การจัดชั้นเรียนมีความเหมาะสมชัดเจน 
   1.5 บทบาทของครูและนักเรียนชัดเจน 
   1.6 แบบฝึกปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหา 

 
4.65 
4.70 
4.60 
4.86 
4.80 
4.75 

 
0.56 
0.60 
0.65 
0.55 
0.75 
0.62 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

2. เนื้อหา 
   2.1 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
   2.2 ความเหมาะสมของการจัดล าดบัเนื้อหาในการน าเสนอ 

 
4.65 
4.75 

 
0.57 
0.60 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

3. รายการสื่อการเรียนการสอน 
   3.1 สื่อการสอนน าเสนอนา่สนใจ 
   3.2 สื่อมีรูปแบบทันสมยั 
   3.3 สื่อการสอนเร้าความสนใจของผู้เรียน 

 
4.65 
4.70 
4.68 

 
0.63 
0.65 
0.72 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 
   4.2 ความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เรียน 
   4.3 กิจกรรมสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้เรียน 

 
4.65 
4.72 
4.65 

 
0.58 
0.56 
0.58 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

5. การใช้ภาษาและตัวอักษร 
   5.1 ความชัดเจนของค าชี้แจงในการใช้สื่อการสอน 
   5.2 ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดตัวอักษรในชุดการสอน 
   5.3 ความเหมาะสมของภาษาในชุดการสอน 
   5.4 ความถูกต้องในการใช้ภาษา 

 
4.70 
4.68 
4.72 
4.76 

 
0.58 
0.56 
0.60 
0.65 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

6. แบบทดสอบทา้ยกิจกรรม 
   6.1 ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ 
   6.2 ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบของแบบทดสอบ 
   6.3 ความเหมาะสมของค าถาม 

 
4.75 
4.72 
4.70 

 
0.58 
0.60 
0.55 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

รวมเฉลี่ย 4.70 0.60 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 11  การหาคุณภาพของแผนการสอนตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

                    รายการที่ประเมิน    X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

  1. สาระส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้  4.65 0.56 เหมาะสมมาก 
  2. จุดประสงค์การเรียนรู้  4.72 0.62 เหมาะสมมาก 
  3. สมรรถนะของผู้เรียน  4.78 0.70 เหมาะสมมาก 
  4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  4.68 0.60 เหมาะสมมาก 
  5. สาระการเรียนรู้  4.74 0.65 เหมาะสมมาก 
  6. กระบวนการเรียนรู้  4.68 0.60 เหมาะสมมาก 
  7. สื่อและแหล่งเรียนรู้  4.74 0.65 เหมาะสมมาก 
  8. การวัดและการประเมินผล  4.77 0.70 เหมาะสมมาก 

รวมเฉลี่ย  4.72 0.61 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 12  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
              ในการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
              ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103  
              สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 

ข้อ 
คะแนนผูท้รงคุณวุฒ ิ  

IOC 
 

ข้อ 
คะแนนผูท้รงคุณวุฒ ิ  

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 27 0 1 1 0.66 
3 1 1 1 1 28 1 1 1 1 
4 0 1 1 0.66 29 1 0 1 0.66 
5 1 1 1 1 30 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 31 1 1 1 1 
7 1 0 1 0.66 32 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 33 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 34 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 35 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 36 1 1 1 1 
12 0 1 1 0.66 37 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 38 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 39 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 40 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 41 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 42 0 1 1 0.66 
18 1 1 0 0.66 43 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 44 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 45 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 46 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 47 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 48 1 1 1 1 
24 1 1 0 0.66 49 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 50 1 0 1 0.66 



164 
 

 

 

ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ชุดการสอน 
     เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
              วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม  
              จริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

 ข้อที่ 
           ผู้ทรงคุณวุฒิ  

         IOC 
 

ระดับความเหมาะสม 
   คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3 

   1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
   2 1 1 1 1 ใช้ได้ 
   3 1 0 1 0.66 ใช้ได้ 
   4 1 1 1 1 ใช้ได้ 
   5 1 1 1 1 ใช้ได้ 
   6 0 1 1 0.66 ใช้ได้ 
   7 1 1 1 1 ใช้ได้ 
   8 1 1 1 1 ใช้ได้ 
   9 1 1 0 0.66 ใช้ได้ 
   10 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตาราง 14 ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .55 26 .43 
2 .70 27 .45 
3 .62 28 .61 
4 .59 29 .55 
5 .43 30 .56 
6 .58 31 .41 
7 .51 32 .39 
8 .42 33 .50 
9 .73 34 .48 
10 .47 35 .50 
11 .33 36 .67 
12 .52 37 .45 
13 .67 38 .53 
14 .65 39 .43 
15 .67 40 .60 
16 .62 41 .63 
17 .63 42 .35 
18 .52 43 .68 
19 .38 44 .54 
20 .52 45 .68 
21 .40 46 .57 
22 .61 47 .59 
23 .66 48 .60 
24 .49 49 .50 
25 .48 50 .62 

 

ค่าความเชื่อมั่น .90 
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ภาคผนวก ช 

หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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ที่ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                         โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

         ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 

                                                                            จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

   ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

     
   (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                         โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                   ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 

                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

      ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

        
        (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 

                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                           ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยบทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

            
           (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                         โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                   ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 

                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                           ๓   มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วยบทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

            
           (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                         โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                   ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 

                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                          ๓   มกราคม   ๒๕๕๙ 

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วยบทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

             
            (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 
                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                           ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

               
               (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 

                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                           ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วยบทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอน              
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

         จงึเรียนมาเพื่อทราบ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

               
              (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 
                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                           ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท า  รายงานผลการใช้ชุดการสอน                    
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

                
              (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 
                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                            ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  
 

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท า  รายงานผลการใช้ชุดการสอน                   
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

             
             (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 
                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                            ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาปากน้ า 

สิ่งที่ส่งมาด้วยบทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท า  รายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

                  
                (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 
                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                            ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยบทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  
 

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว  

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

                  
                (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 
                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐                      

                                                            ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  
 

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

                 
                (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 
                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                            ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  
 

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 

             ขอแสดงความนับถือ 

              
             (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๓๙๙                          โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                    ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา อ.แกลง 
                                                                              จ.ระยอง  ๒๑๑๑๐ 

                                                          ๓  มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  
 

         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานผลการใช้ชุดการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าว
มายังโรงเรียนของท่าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

              
             (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  



 

ประวัติย่อของผู้รายงาน 

ชื่อ – สกุล    นางสาวนิศากร ยมหา 

วันเดือนปีเกิด    19 ตุลาคม  2506 

สถานที่เกิด    อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   190/3 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน  ครูช านาญการพิเศษ 

สถานที่ท างานปัจจุบัน   โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

     ต าบลแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2523   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช.) 

      วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จังหวัดระยอง 

 พ.ศ. 2526   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) คหกรรมศาสตร์ 

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 พ.ศ. 2530   การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน 

      กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2548   รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  

      สาขาการบริหารทั่วไป 

      มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


