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 บทท่ี  2  
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ผูศ้กึษาไดศ้กึษาเอกสาร งานวจิยั และทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง ตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้ 
ตอนที ่1 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

1.1 บรบิทของสถานศกึษา 
1.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของสถานศกึษา 

   1.1.2 อ านาจและหน้าทีข่องสถานศกึษา 
1.1.3 การจดัการศกึษาของสถานศกึษา  

1.2 การจดัการศกึษาต่อเนื่อง 
1.2.1 ความเป็นมาและความส าคญั 

   1.2.2 วตัถุประสงค ์
   1.2.3 ความหมาย 
   1.2.4 เป้าหมาย 
   1.2.5 หลกัการจดัการศกึษาต่อเนื่อง 
   1.2.6 ลกัษณะการจดัการศกึษาต่อเนื่อง  

ตอนที ่2 เอกสารหลกัสตูรภาษาจนีเพื่อการสื่อสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  2.1 หลกัการ 
  2.2 จดุประสงค ์
  2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 ระยะเวลาเรยีนรูแ้ละจ านวนหน่วยกติ 
  2.5 โครงสรา้งหลกัสตูร 
  2.6 กรอบเนื้อหาสาระของหลกัสตูร 
  2.7 สื่อการเรยีนรู ้

 2.8 กระบวนการเรยีนรู ้
 2.9 การวดัผลประเมนิผล 
 2.10 การจบหลกัสตูร 
 2.11 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนภาษาจนี 
ตอนที ่3 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันาและเครือ่งมอืการวจิยั 
 3.1 การวจิยัและพฒันา 
  3.1.1 ความเป็นมาของการวจิยัและพฒันา 
  3.1.2 ความหมายของการวจิยัและพฒันา 
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  3.1.3 ประเภทของการวจิยัและพฒันา 
  3.1.4 ขัน้ตอนของการวจิยัและพฒันา 
 3.2 เครือ่งมอืการวจิยั 

   3.2.1 แบบทดสอบ 
   3.2.2 แบบสอบถาม 

3.2.3 ความหมายของความพงึพอใจ 
3.2.4 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 
3.2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ  

ตอนที ่4 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 4.1 การเรยีนการสอนรายบุคคล 
 4.2 ความหมายของการเรยีนการสอนรายบุคคล 
 4.3 ทฤษฎกีารเรยีนการสอนรายบุคคล 
 4.4 วตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนการสอนรายบุคคล 

  4.5 แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาตนเอง 
4.6 แนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
4.7 ความหมายของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
4.8 หลกัการ แนวคดิ และจติวทิยาในการสรา้งชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  4.9 ลกัษณะของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
4.10 คุณค่า ความส าคญัและประโยชน์ของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
4.11 องคป์ระกอบของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

          4.12 ขัน้ตอนการสรา้งชุดการเรยีนรู ้  
4.13 การประเมนิชุดการเรยีนรู ้
4.14 การปรบัปรงุแกไ้ขและการทดสอบประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู ้
4.15 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

ตอนที ่5 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยผงัความคดิ (Mind Map) 
 5.1 ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีส่มัพนัธก์บักระบวนการคดิ 
 5.2 เทคนิคการใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizers) 
 5.3 ผงัความคดิ (A Mind Map)      
 5.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยผงัความคดิ (Mind Map) 
 
 
 



15 

ตอนท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
       1.1 บริบทของสถานศึกษา 

  1.1.1 ประวติัความเป็นมาของสถานศึกษา  
          สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก  
สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (ส านักงาน กศน.) 
ส านักงานปลดัประทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร เดมิชื่อศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน
ภาคตะวนัออก ไดป้ระกาศจดัตัง้เมื่อวนัที่ 24 มนีาคม พ.ศ. 2523 สงักดักรมการศกึษานอก
โรงเรยีน เป็นสถานศึกษาในราชการบรหิารส่วนกลาง เรยีกชื่อย่อว่า “ศนภอ.” ตัง้อยู่หมู่ที่ 9 
ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง จนถึงปี พ.ศ. 2551 เมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 มผีลบงัคบัใช ้จงึไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น 
สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก (สถาบนั กศน.
ภาคตะวนัออก) 
  สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก  
มีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่เศษ ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 190 กโิลเมตร มเีขตปฏบิตังิานครอบคลุมพืน้ที่ 9 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
จนัทบุร ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัตราด จงัหวดันครนายก จงัหวดัปราจนีบุร ี
จงัหวดัระยอง จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสระแก้ว โดยมบีทบาท ภารกจิในการส่งเสรมิ 
สนับสนุน การจดักจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัของสถานศกึษาใน
สงักดัส านักงาน กศน. รวม 12 แห่ง ดงันี้ ส านักงาน กศน.จงัหวดัจนัทบุร ีส านักงาน กศน.
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงาน กศน.จงัหวดัชลบุร ีส านักงาน กศน.จงัหวดัตราด ส านักงาน 
กศน.จงัหวดันครนายก ส านักงาน กศน.จงัหวดัปราจนีบุร ีส านักงาน กศน.จงัหวดัระยอง 
ส านักงาน กศน.จงัหวดัสมุทรปราการ ส านักงาน กศน.จงัหวดัสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพฒันา
อาชพีเกษตรกรรมวดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร อนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิศูนย์ฝึกและ
พฒันาอาชพีราษฎรไทยบรเิวณชายแดนสระแกว้ และศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษาสระแกว้  
(สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก, 2559 : 2) 
 

  1.1.2 อ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษา  
           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดอ านาจและหน้าที่ของ
สถานศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 10) ก าหนดใหส้ถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก มอี านาจและหน้าที ่ดงันี้  
  1) จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ประเภทการศกึษาต่อเนื่อง 
ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในภูมภิาค 
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  2) วจิยัและพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใหส้อดคลอ้ง
กบับรบิทของภาค 
  3) ส่งเสรมิ สนบัสนุน  และพฒันาคุณภาพวชิาการ  หลกัสตูร  สื่อ  เทคโนโลยี
นวตักรรมทางการศกึษา บุคลากร และระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัแก่สถานศกึษาในภมูภิาคและภาคเีครอืขา่ย 
  4) ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

  1.1.3 การจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
                สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก  
ไดจ้ดัการเรยีนการสอนตามบทบาทและหน้าทีข่องสถานศกึษา โดยจดัการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ประเภทการศกึษาต่อเนื่อง ทีส่อดคลอ้งกบัความจ าเป็นและความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในภูมภิาค หลายปีที่ผ่านมาได้จดัให้มกีารศึกษาต่อเนื่อง 
หลากหลายหลกัสูตร แต่มเีพยีงหลกัสูตรเดยีวทีจ่ดัต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 จนถงึปัจจุบนั 
คอื หลกัสูตรการเลีย้งดูเดก็ปฐมวยั วธิเีรยีนทางไกล ซึง่เป็นหลกัสูตรทีจ่ดัขึน้เพื่อเตมิเตม็หรอื
เสรมิความรู้ เพิ่มประสบการณ์ในด้านทกัษะ เสรมิสร้างความก้าวหน้าในอาชีพและพฒันา
คุณภาพชวีติ รวมทัง้เป็นการจดัมวลความรูแ้ละประการณ์เพื่อความสะดวกในการเรยีนรูข้อง
ผูส้นใจ ให้สามารถศกึษาได้ดว้ยตนเองอย่างมขี ัน้ตอน โดยศกึษาจากสื่อสิง่พมิพใ์นรปูเอกสาร
ชุดการเรยีน แบบฝึกปฏบิตั ิวดีทิศัน์ เอกสารเสรมิความรู ้ และศกึษาเพิม่เตมิจากแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ 
ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ ศูนยก์ารเรยีนรู ้หรอืภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูจ้ากสื่อต่าง ๆ ได้
โดยไม่ต้องเดนิทางเขา้ไปยงัสถานศกึษา สามารถเรยีนรูอ้ยู่ที่บา้น หรอืสถานทีท่ างาน ผู้เรยีน
จะมอีสิระในการเรยีน แต่จะตอ้งมกีารวางแผนและบรหิารเวลาศกึษาของตนเองใหเ้หมาะสมกบั
เวลาที่ก าหนด และอาจมกีารพบปะระหว่างผูส้อนและผู้เรยีนตามแต่โอกาสและความต้องการ 
เป็นการศกึษาแบบวธิเีรยีนทางไกลที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาอย่างกว้างขวาง โดยเสมอ
ภาคและเท่าเทยีมกัน (สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาค
ตะวนัออก, 2559 : ก, 4) 
 

       1.2 การจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
  1.2.1 ความเป็นมาและความส าคญั  

          กระทรวงศกึษาธกิารไดใ้หค้วามส าคญัเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาสายอาชพีและ
กลุ่มสนใจมาโดยตลอด ซึง่ในปี พ.ศ. 2525 กระทรวงศกึษาธกิารไดอ้อกระเบยีบว่าดว้ยการจดั
กลุ่มสนใจ พ.ศ. 2525 ประกาศ ณ วนัที่ 22 มกราคม 2525 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนไดม้โีอกาสพฒันาตนเองใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในดา้นอาชพี ความรูท้ ัว่ไป และความ
เป็นพลเมอืงด ีมสีุขภาพอนามยัสมบูรณ์ สามารถรูจ้กัใชก้ารนันทนาการส่งเสรมิและทะนุบ ารุง
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ศลิปวฒันธรรมของชาต ิตลอดจนฝึกฝนกระบวนการคดิเพื่อแก้ไขปัญหาในชวีติประจ าวนั ในปี
พ.ศ.2535 กรมการศกึษานอกโรงเรยีนได้ออกระเบยีบว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษานอก
โรงเรยีนสายอาชพี พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วนัที ่8 กรกฎาคม 2535 โดยใหก้ารจดัการเรยีน
การสอนสายอาชีพ อาจเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ หรือเรียนจากครูผู้ช านาญการ 
วทิยากร สถานประกอบการอาชพีอสิระ หรอืตามทีส่ถานศกึษาเหน็สมควร นอกจากนัน้การจดั
การศึกษาสายอาชพีให้มลีกัษณะและรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกบัความต้องการของ
ท้องถิ่น โดยใช้หลกัสูตรที่เหมาะสมเพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชวีติ เพื่อการประกอบอาชพี
อสิระ เพื่อการเขา้สู่ตลาดแรงงาน และในปี พ.ศ. 2549 ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารได้
ออกระเบยีบว่าด้วยการจดัการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสูตรระยะสัน้ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ 
วนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2549 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคุณภาพชวีติใหม้คีวามยดืหยุ่นดา้น
เนื้อหา ระยะเวลาเรยีนและสถานที ่ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรอืตามนโยบายของ
ทางราชการ ต่อมาส านักงาน กศน.ได้พจิารณาเหน็ว่าระเบยีบเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาอาชพี
ในขณะนัน้ไม่สอดคล้องกับนโยบายการจดัการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อพฒันาอาชพี การศกึษาเพื่อพฒันาทกัษะชวีติ และการศกึษาเพื่อพฒันาสงัคมและ
ชุมชน ซึง่การจดัการศกึษาดงักล่าว เป็นการจดัการศกึษาต่อเนื่อง ปัจจุบนักระทรวงศกึษาธกิาร
ได้ประกาศให้ใช้ระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร ว่าด้วยการจดัการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2545 
ประกาศ ณ วนัที่ 5 กรกฎาคม 2545 ส านักงาน กศน.จงึได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านการจดั
การศกึษาต่อเนื่อง มรีายละเอยีดดงันี้ (ส านกังาน กศน., 2555 : 1-4) 
 

 1.2.2 วตัถปุระสงค ์ 
         1) มุ่งจดัการศกึษาเพื่อพฒันาการงานและอาชพี โดยใหค้วามส าคญักบัการจดั
การศกึษาเพื่อพฒันางานและอาชพีระดบัพืน้ฐาน ระดบักึ่งฝีมอื และระดบัฝีมอื ทีส่อดคลอ้งกบั
สภาพและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการ
ประกอบอาชพี หรอืเพิม่พูนรายได้ ทัง้นี้ให้มกีารพฒันาหลกัสูตรและวธิกีารที่หลากหลายและ
ทนัสมยั สามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
        2) มุง่จดัการศกึษาเพื่อพฒันาทกัษะชวีติใหแ้ก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจดักจิกรรม
การศกึษาทีมุ่่งเน้นใหทุ้กกลุ่มเป้าหมายมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการชวีติของตนเองให้
อยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข รวมทัง้การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั และ
ชุมชน 
        3) มุง่จดัการศกึษาเพื่อพฒันาสงัคมและชุมชน โดยใชร้ปูแบบการประชุมสมัมนา 
การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และรปูแบบอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสรา้ง
จติส านึกความเป็นประชาธปิไตย ความเป็นพลเมอืงด ีเศรษฐกจิชุมชน และการอนุรกัษ์ พฒันา
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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        4) มุ่งจดัการศกึษาต่อเนื่องหลกัสูตรเชงิบูรณาการ เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนืตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
        5) พฒันาระบบคลงัหลกัสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อ
การใชง้าน เพื่อสนบัสนุนการจดัการศกึษาของสถานศกึษาและภาคเีครอืข่าย 
 

  1.2.3 ความหมาย  
         1) การศกึษาต่อเนื่อง หมายความว่า เป็นการจดัการศกึษาในรปูแบบการศกึษา
นอกระบบที่เป็นหลกัสูตรระยะสัน้ การจดัการศึกษาสายอาชีพ กลุ่มสนใจ ที่จดัตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัอาชพี ทกัษะชวีติ การพฒันาสงัคมและชุมชน 
การจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชวีติ  
         2) การศึกษาทางไกล หมายความว่า เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนเรยีนรู้
ด้วยตนเองจากสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ อนิเทอรเ์น็ต สื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละอื่นๆ โดยใชส้ื่อประเภทใดประเภทหนึ่งเพยีงอย่าง
เดยีวหรอืผสมผสานกนั  
         3) การเรยีนรูร้ายบุคคล  หมายความว่า การเรยีนรูข้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ตอ้งการจะเรยีนรูใ้นหลกัสตูรการศกึษาต่อเนื่องในสถานศกึษาหรอืภาคเีครอืข่าย 
              4) การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม หมายความว่า การเรยีนรูต้ ัง้แต่สองคนขึน้ไปทีต่้องการจะ
เรยีนรูใ้นหลกัสตูรการศกึษาต่อเนื่องในสถานศกึษาหรอืภาคเีครอืข่าย 
         5) การเรยีนรูใ้นสถานประกอบการ หมายความว่า การจดัใหผู้เ้รยีนไดไ้ปเรยีนรู้
ในสถานประกอบการ หรอืแหล่งประกอบการ หรอืแหล่งเรยีนรู ้
         6) การเรยีนรู้จากฐานการเรยีนรู้ หมายความว่า การจดัการเรยีนรู้ที่ผู้เรยีน
สามารถเลอืกเรยีนไดต้ามความต้องการ ความสนใจ ตามฐานการเรยีนรูท้ีจ่ ัดให ้โดยมวีทิยากร
ใหค้วามรูใ้นแต่ละฐานการเรยีนรู ้ 
         7) อาชพี หมายความว่า เป็นการศกึษาเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะ 
ในการประกอบอาชพีของบุคคล เพื่อใหบุ้คคลสามารถเขา้สู่อาชพี สามารถประกอบอาชพีหรอื
พฒันาอาชพีของตนเองได ้โดยพจิารณาถงึความตอ้งการในการเรยีนของแต่ละบุคคล 
         8) ทกัษะชวีติ หมายความว่า เป็นการศกึษาที่ให้ความส าคญักบัการพฒันาคน
เพื่อให้มคีวามรูเ้จตคตแิละทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติในสงัคมปัจจุบนั เพื่อให้บุคคล
สามารถเผชญิสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเตรยีมความพรอ้มกบัการ
ปรบัตวัในอนาคต เช่น ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีด่ ีเป็นตน้   
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         9) การพฒันาสงัคมและชุมชน หมายความว่า เป็นการศกึษาทีบู่รณาการความรู้
และทกัษะจากการศกึษาที่ผูเ้รยีนมอียู่หรอืได้รบัจากการเขา้ร่วมกจิกรรมการศึกษานอกระบบ
แล้วน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายและใช้ชุมชนเป็นฐานในการพฒันาการเรยีนรูข้องคนในชุมชน เช่น ประชาธปิไตย 
สิง่แวดลอ้ม วสิาหกจิชุมชน เป็นตน้  
 

  1.2.4 เป้าหมาย 
         การจดัการศึกษาต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รบัความรู้ พฒันา
ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชพี เพื่อให้เกิดความมัน่คงและการเพิ่ม
มลูค่าใหแ้ก่อาชพี และมคีวามรูท้กัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติในสงัคมปัจจุบนั รวมทัง้มุ่ง
ใชก้ระบวนการศกึษาเป็นเครื่องมอืในการพฒันาสงัคมและชุมชนให้มคีวามเขม้แขง็ พึง่ตนเอง
ได้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามเอื้ออาทร มคีุณธรรม จรยิธรรม และมสี่วน
รว่มในการดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 

  1.2.5 หลกัการจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
         1) หลกัสตูรได้รบัการพฒันาให้มคีวามสอดคล้องกบัสภาพสงัคมชุมชนและ
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
         2) สื่อและแหล่งค้นควา้ ตลอดจนวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื ต้องไดร้บัการพฒันา
ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร และกจิกรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
         3) วทิยากร ต้องสรรหาวทิยากรที่มคีวามรูค้วามสามารถหรอืมคีวามเชีย่วชาญ
ในสาขาทีจ่ะสอนอย่างแทจ้รงิ และวทิยากรควรผ่านการอบรมการเป็นวทิยากรจากหน่วยงาน
สถานศกึษาของ กศน.  
         4) การจดัการเรยีนรู ้จะต้องจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รยีนและ 
ความพรอ้มของผู้เรยีน และสอดคลอ้งกบัความต้องการและบูรณาการวธิกีารจดัการเรยีนรูไ้ด้
ตามความเหมาะสม 
         5) การจัดกระบวนการเรียนรู้ จะต้องเน้นให้มีการจดักระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
         6) กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรูท้ี่ได้รบัจากการศกึษาไปใช้ในการประกอบ
อาชพี การพฒันาอาชพี พฒันาคุณภาพชวีติ และสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 

  1.2.6 ลกัษณะการจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
         1) จดัโดยสถานศกึษา กศน. สามารถจดัการเรยีนรูไ้ด้ทัง้ 6 วธิ ีคอื การเรยีนรู้
รายบุคคล การเรยีนรู้เป็นกลุ่ม การศึกษาทางไกล การเรยีนรู้จากแหล่งเรยีนรู ้การเรยีนรู้ใน
สถานประกอบการ และการเรยีนรูจ้ากฐานการเรยีนรู ้
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         2) จดัโดยสถานศกึษา กศน. ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย สามารถจดัการเรยีนรูไ้ดท้ัง้ 
6 วธิ ีคอื การเรยีนรู้รายบุคคล การเรยีนรู้เป็นกลุ่ม การศกึษาทางไกล การเรยีนรู้จากแหล่ง
เรยีนรู ้การเรยีนรูใ้นสถานประกอบการ และการเรยีนรูจ้ากฐานการเรยีนรู ้
         3) จดัโดยภาคเีครอืขา่ย สามารถจดัการเรยีนรูไ้ด ้2 วธิ ีคอื การเรยีนรูร้ายบุคคล 
และการเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม  
   สรุปไดว้่า การศกึษาต่อเนื่อง เป็นการจดัและใหบ้รกิารการศกึษาทางไกลในลกัษณะ
ของหลกัสูตรระยะสัน้ ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองจากสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งหรอื
ผสมผสานกนัได้พฒันาและเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ส่งเสรมิโอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติส าหรบัประชาชนในการทีจ่ะพฒันาอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง รวมถงึ
การพฒันาสงัคมและชุมชนตามแนวนโยบายต่าง ๆ ของรฐั  
 

ตอนท่ี 2 เอกสารหลกัสตูรภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

   ประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนีมคีวามสมัพนัธ์กนัมายาวนานทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง วฒันธรรมและเชื้อชาต ิซึ่งจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
พบว่า ประเทศไทยไดต้ดิต่อคา้ขายและแลกเปลีย่นวฒันธรรมกบัสาธารณรฐัประชาชนจนีอย่าง
เป็นทางการมาตัง้แต่สมยัสุโขทยั และเมือ่มคีนจนีอพยพเขา้มาอยู่ในเมอืงไทย ยิง่ท าใหเ้กดิการ
ผสมผสานทางวฒันธรรมและผูกพนักนัมามากขึน้ ถงึกลบัมคี ากล่าวว่า “ไทย-จนี ไม่ใช่อื่นไกล 
คือ พี่น้องกัน” ส าหรับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนั ้น ประเทศไทยได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทูตกับสาธารณรฐัประชาชนจนีในปี พ.ศ.2518 ณ จุดนี้เองยิง่กระชบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยจนีให้แน่นแฟ้นและพฒันาการไปสู่ความร่วมมอืในลกัษณะต่าง ๆ 
มากขึน้ ในอนาคตสาธารณรฐัประชาชนจนีจะมบีทบาทในสงัคมโลกมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในดา้นเศรษฐกจิ เพราะดว้ยจ านวนประชากรทีม่มีากกว่า 1,300 ลา้นคน จะท าใหส้าธารณรฐั
ประชาชนจนีเป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จ านวนประชากรจะเป็นทัง้
ผูบ้รโิภคและผูผ้ลติทีม่ศีกัยภาพมหาศาล ภาษาจนีจะกลายเป็น “ภาษาสากล” และเป็นภาษาที่
ส าคญัในย่านเอเชยี-แปซฟิิก ดงันัน้ การส่งเสรมิการเรยีนรูภ้าษาจนีนอกจากจะมสี่วนส่งเสรมิ
ในการสานสมัพนัธ์ไทย-จนีใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้แลว้ยงัจะผลดต่ีอการคา้และการลงทุนร่วมกนัใน
อนาคตให้กว้างขวาง ในปัจจุบนัจะพบว่ามกีารเรยีนการสอนภาษาและวฒันธรรมจนีอยู่บ้าง 
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาในระบบโรงเรยีน ท าใหก้ารศกึษาดงักล่าวอยู่ในขอบเขตและแวดวง 
จ ากดั สถาบนัการศกึษาทางไกล จงึพจิารณาว่าหากสามารถส่งเสรมิให้มกีารจดัการเรยีนการ
สอนภาษาจนี โดยเน้นเพื่อประโยชน์ในอนาคตโดยใช้หลกัการและรูปแบบการจดัการศกึษา
ทางไกลมาประยุกต์ใช้เพื่อสอนภาษาจนี ก็จะช่วยให้การเรยีนรู้ภาษาจนีขยายวงออกไปได้
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อย่างกว้างขวางและสามารถตอบสนองผูต้้องการศกึษาและเรยีนรูไ้ดโ้ดยไม่จ ากดัดว้ยเงื่อนไข
เกีย่วกบัเวลาและสถานที ่(สถาบนัการศกึษาทางไกล, 2551 : 4-17) รายละเอยีดหลกัสตูรดงันี้ 
 

 2.1 หลกัการ 
      1) เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นการน าไปใชแ้ละปพูืน้ฐานการเรยีนรูภ้าษาจนีทีถู่กตอ้ง 
      2) เป็นหลกัสตูรทีใ่หค้วามส าคญักบัการประเมนิพฒันาการของการเรยีนรู ้
(Learning Development) และการประเมนิประสทิธภิาพการสื่อสาร (Effective Communication)  
      3) เป็นหลกัสตูรทีอ่อกแบบใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามแนวทางและ
วธิกีารของการจดัการศกึษาทางไกล 

 

 2.2 จดุประสงค ์
      ผูท้ีจ่บหลกัสูตรมเีจตคตทิีด่ต่ีอภาษาและวฒันธรรมจนี มคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะ
ทางภาษา รวมถึงความมัน่ใจในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเมื่อศึกษาจบหลักสูตร
ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารแลว้ ผูเ้รยีนจะมสีมรรถภาพ ดงันี้ 
      1) มคีวามเขา้ใจและสามารถใช้ภาษาจนีเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูขา่วสาร สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัชวีติประจ าวนัและสิง่แวดลอ้ม 
      2) มทีกัษะพื้นฐานในการฟัง-พูดภาษาจนีในเรื่องที่เกี่ยวกบัตนเอง ครอบครวัและ
สถานการณ์ทีจ่ าเป็นต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั 
      3) มคีวามรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกบัวฒันธรรมทางภาษาและชวีติความ
เป็นอยูข่องชาวจนี ตามบรบิททีพ่บในรายละเอยีดของสาระการเรยีนรู ้
 

 2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
      1) ประชาชนทัว่ไปทีต่อ้งการเรยีนรูภ้าษาจนีเพื่อน าไปสื่อสารเบือ้งต้นหรอืเพื่อการ
รือ้ฟ้ืนและทบทวนจากทีเ่คยเรยีนมาในอดตี 
      2) นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษาทีต่อ้งการเรยีนรูภ้าษาจนีเพื่อการศกึษาต่อเนื่อง  

 

 2.4 ระยะเวลาเรียนรู้และจ านวนหน่วยกิต 
      1) หลกัสูตรภาษาจนีเพื่อการสื่อสารใช้เวลาเรยีนรู้และฝึกทกัษะทางภาษา รวม 
400 ชัว่โมง 
      2) จ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ใช้เวลาเรยีน 400 ชัว่โมง 
โดยเทยีบ 40 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกติ ดงันัน้ หน่วยกติของหลกัสตูรมคี่าเท่ากบั 10 หน่วยกติ  
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 2.5 โครงสร้างหลกัสตูร 
      หลกัสตูรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้จ านวน 12 หน่วย 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัภาษาจนี 

     หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 การทกัทาย แนะน าตวัและกล่าวอวยพร 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 จ านวน ตวัเลขและวนัเวลา 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 กจิกรรมในชวีติประจ าวนั 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 อาหารการกนิและเครือ่งดื่ม 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 สภาพดนิ ฟ้า อากาศ 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 สุขภาพอนามยั 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 การเดนิทางและท่องเทีย่ว 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่9 วฒันธรรมและประเพณี 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่10 งานอดเิรก 
      หน่วยการเรยีนรูท้ี ่11 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนั 

     หน่วยการเรยีนรูท้ี ่12 ทัว่ไป 
 

 2.6 กรอบเน้ือหาสาระของหลกัสตูร 
      หลกัสตูรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ประกอบดว้ยเนื้อหาสาระ 12 หน่วยการเรยีนรู ้คอื 
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัภาษาจนี  

จ านวน 40 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้ 
  1) บทน าความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัภาษาจนี 
  2) ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง ประกอบดว้ย หน่วยเสยีงพยญัชนะต้น หน่วยเสยีง
สระ และหน่วยเสยีงวรรณยกุต์ 
  3) การอ่านออกเสยีง ค า วล ีประโยคและการแปรเสยีงวรรณยกุต์ 
  4) หน่วยพยางคภ์าษาจนี สะกดดว้ยอกัขระวธิไีทย 
  5) การเขยีนอกัษรจนี ประกอบดว้ย  ประวตั ิและววิฒันาการของตวัอกัษรจนี 
เสน้ประกอบส าคญัของตวัอกัษรจนี กฎเกณฑแ์ละหลกัในการเขยีนตวัอกัษรจนี 
  6) ประเภทของค าในภาษาจนี 
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 การทกัทาย แนะน าตวัและกล่าวทกัทาย  

จ านวน 25 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัธรรมเนียมปฏบิตัขิองชาวจนี เช่น การทกัทาย การ
แนะน าตวั การกล่าวอวยพร และการกล่าวค าว่า “สวสัด”ี ทัว่ ๆ ไป 
  2) การกล่าวค าว่า “ลาก่อน” 
  3) การแนะน าชื่อ – นามสกุลของตนเอง และบุคคลอื่น 
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  4) การซกัถามขอ้มลูระหว่างการสนทนา 
  5) ประโยคหรอืขอ้ความทีใ่ชใ้นการถามทุกข ์สุข ของคู่สนทนา 
  6) ประโยคหรอืขอ้ความทีใ่ชใ้นการฝากความคดิถงึไปยงัผูอ้ื่น (ญาตผิูใ้หญ่ เพื่อน 
คนรูจ้กั) 
  7) ประโยคหรอืขอ้ความที่ใช้ในการกล่าวอวยพรหรอืมอบของขวญั (วนัเกิด 
วนัแต่งงาน ฯลฯ) 
  8) ประโยคหรอืขอ้ความแสดงความยนิดใีนโอกาสพเิศษ เช่น ส าเรจ็การศกึษา 
ไดบุ้ตรคนใหม ่หรอืขึน้บา้นใหม ่เป็นตน้  
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 จ านวน ตวัเลข วนัและเวลา  

จ านวน 30 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) ความรูพ้ืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะพเิศษของจ านวน ตวัเลข วนัและเวลา
ในวถิกีารด ารงชวีติของชาวจนี 
  2) การนบัเลขและจ านวน หลกัหน่วย หลกัรอ้ย หลกัพนั และหลกัหมืน่ 
  3) การใชต้วัเลขในชวีติประจ าวนั ประกอบดว้ย หมายเลขโทรศพัท์ บา้นเลขที่
รหสัไปรษณยี ์และหมายเลขรถประจ าทาง 
  4) วนัที ่1 - 31 
  5) วนัจนัทร ์– วนัอาทติย ์
  6) เดอืนมกราคม – ธนัวาคม 
  7) ปี พ.ศ. และปี ค.ศ. 
  8) วนัในภาษาพดู (เมือ่วานซนื เมือ่วาน วนัพรุง่นี้ และวนัมะรนืน้ี)  
  9) เวลาตามนาฬกิา 
  10) ช่วงเวลาในแต่ละวนั (เชา้ เทีย่งวนั บ่าย เทีย่งคนื และหลงัเทีย่งคนื) 
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 กจิกรรมในชวีติประจ าวนั  

จ านวน 30 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) กจิวตัรประจ าวนัภายในบา้น  เช่น การตื่นนอน นันทนาการ และการออก
ก าลงักาย การรบัประทานอาหาร และการพกัผ่อนนอนหลบั 
  2) การสื่อสารส าหรบัการซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร เช่น การสอบถาม และให้
ขอ้มลูประเภท จ านวน น ้าหนกั ขนาด ส ีราคา และคุณภาพ เป็นตน้ 
  3) การสื่อสารเมือ่ไปธนาคาร เช่น การเปิดบญัช ีการฝากถอนเงนิ การสอบถาม
อตัราแลกเปลีย่น 
  4) การสื่อสารเมือ่ไปสถานศกึษา กบัคร ูเพื่อน บุคคลอื่น และการประกอบ
กจิกรรมต่าง ๆ   
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  5) การสื่อสารเมือ่ไปทีท่ าการไปรษณยี ์เช่น การส่งจดหมาย การส่งพสัดุภณัฑ ์
และการสอบถามอตัราค่าบรกิาร 
  6) การสื่อสารเมือ่ไปสถานีต ารวจ เช่น การแจง้ความ การขอความช่วยเหลอื 
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 อาหารการกนิและเครือ่งดื่ม  

จ านวน 25 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธรรมเนียมปฏบิตั ิ และวฒันธรรมเกีย่วกบัการ
รบัประทานอาหารและเครือ่งดื่มของชาวจนี 
  2) ประเภทและชนิดของอาหาร 
  3) ชื่ออาหารทีน่ิยมของไทยและจนี 
  4) ประเภทและชนิดของเครือ่งดื่ม 
  5) ชื่อเครือ่งดื่มทีน่ิยมของไทยและจนี 
  6) รสชาตขิองอาหารและเครือ่งดื่ม 
  7) ชื่อเครือ่งดื่มทีใ่ชใ้นการปรงุอาหาร 
  8) ชื่อภาชนะและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการรบัประทานอาหาร  
  9) การเลอืกทีน่ัง่ใหเ้หมาะกบัสถานะ 
  10) ขอ้ควรระวงัส าหรบัการรบัประทานอาหารในบา้นและนอกบา้น 
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 สภาพดนิ ฟ้า อากาศ   

จ านวน 10 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) ฤดกูาล สภาพอากาศและอุณหภมู ิ 

    (1) ชื่อของฤดกูาล  
    (2) สภาพอากาศ เช่น แจม่ใส เยน็สบาย อบอา้ว  
    (3) อุณหภมู ิเช่น เยน็ หนาว องศา  

  2) ภยัธรรมชาตแิละปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ 
      (1) ภยัทางธรรมชาต ิเช่น น ้าท่วม พาย ุ 
      (2) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิเช่น จนัทรปุราคา สุรยิปุราคา วนัเพญ็ 
เมฆ หมอก ฝนตก ฟ้ารอ้ง หมิะตก  
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 สุขภาพและอนามยั   

จ านวน 35 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) การใชบ้รกิารพืน้ฐานในสถานพยาบาล  

    (1) การสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้  
    (2) การลงทะเบยีน  
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  2) ชื่ออวยัวะและอาการเจบ็ป่วยทีพ่บบ่อย  
      (1) ชื่ออวยัวะ  
      (2) อาการเจบ็ป่วย เช่น ปวด บวม ช ้า  
  3) ค าแนะน าพืน้ฐานของแพทย ์พยาบาล และการใชย้าเบือ้งตน้  
      (1) ประโยคหรอืขอ้ความทีเ่กีย่วกบัค าแนะน าของแพทยแ์ละพยาบาล   
      (2) ประโยคหรอืขอ้ความทีเ่กีย่วกบัค าแนะน าการใชย้า  
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 การเดนิทางและการท่องเทีย่ว   

จ านวน 60 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) การสอบถามเสน้ทาง ลกัษณะต่าง ๆ (เสน้ทางและยานพาหนะ)  
  2) สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนี  
      (1) สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศไทย เช่น วดัพระแกว้ และ
พระบรมมหาราชวงั เยาวราช เมอืงท่องเทีย่ว เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ พทัยา   
      (2) สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัของจนี เช่น พระราชวงัตอ้งหา้ม พระราชวงั
ฤดรูอ้น ก าแพงเมอืงจนี เมอืงทีน่่าสนใจ เช่น ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้คุนหมงิ  
  3) การสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ว เช่น การจองตัว๋ การจองทีพ่กั การกรอก 
แบบฟอรม์ การแลกเงนิตรา  
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่9 วฒันธรรมและประเพณ ี  

จ านวน 60 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) ประเทศไทยกบัสิง่ทีค่วรรูจ้กั  

    (1) ชาต ิ 
    (2) ศาสนา  
    (3) พระมหากษตัรยิ ์

  2) ประเพณแีละวฒันธรรมทีส่ าคญัของไทย  
      (1) วนัสงกรานต ์ 
      (2) วนัลอยกระทง  
      (3) วนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
  3) สาธารณรฐัประชาชนจนีกบัสิง่ทีค่วรรูจ้กั  
      (1) การเมอืง   
      (2) การปกครอง  
      (3) เมอืงส าคญั  
  4) ประเพณแีละวฒันธรรมทีส่ าคญัของจนี  
      (1) เทศกาลตรษุจนี   
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      (2) วนัชาตจินี  
      (3) เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์ 
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่10 งานอดเิรก   

จ านวน 60 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) ค าศพัทท์ีเ่กีย่วกบังานอดเิรก  

    (1) ชนิดของกฬีาทีน่ิยม 
    (2) ชนิดของสตัวเ์ลีย้งทีน่ิยม  
    (3) ดนตรทีีน่ิยม 
    (4) อื่น ๆ เช่น การฟังเพลง การวาดภาพ  

  2) ความรูเ้กี่ยวกบังานอดเิรก ประโยค หรอืขอ้ความแสดงความรูส้กึต่าง ๆ 
เกีย่วกบังานอดเิรก งานอดเิรกของชาวจนี และปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นไปตามยคุสมยั  
      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่11 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั   

จ านวน 20 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  
  1) เครือ่งใชไ้ฟฟ้า  

    (1) ศพัทเ์กีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในชวีติประจ าวนั 
    (2) เครือ่งหมายการคา้ของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีน่ิยม  

  2) เครือ่งมอืสื่อสาร  
    (1) ศพัทเ์กีย่วกบัเครือ่งมอืสื่อสารในชวีติประจ าวนั เช่น โทรศพัทพ์ื้นฐาน  

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โทรสาร จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์  
    (2) เครือ่งหมายการคา้ของเครือ่งมอืสื่อสาร  
    (3) แนะน าเวป็ไซตข์องภาษาจนี  

      -หน่วยการเรยีนรูท้ี ่12 ทัว่ไป   
จ านวน 30 ชัว่โมง ประกอบดว้ยสาระการเรยีนรู ้ดงันี้  

  1) การขอความช่วยเหลอืในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประโยคหรอืขอ้ความทีใ่ชใ้น
การขอความช่วยเหลอื  
  2) สญัลกัษณ์และขอ้ความเกีย่วกบั  

    (1) ป้ายค าเตอืนต่าง ๆ ทีพ่บเหน็ในชวีติประจ าวนั   
    (2) ป้ายบอกทาง หรอืใหค้ าแนะน าทีพ่บเหน็บ่อย ๆ   

  3) เพลงจนียอดนิยมเกีย่วกบัเนื้อหาและความหมาย  
    (1) เพลง เถยีน มี ่มี ่  
    (2) เพลง ซื่อ ซัง่ จือ๋โหยว่ มามา ห่าว   
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2.7 ส่ือการเรียนรู้ 
      สื่อการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ได้จดัท าในลกัษณะชุดการ
เรยีนสื่อประสม (Multimedia) ซึ่งจดัท าเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจนีและได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่ง
ประกอบดว้ยสื่อต่าง ๆ ดงันี้  
      1) ชุดการเรยีนทางไกล เป็นส่วนทีเ่ป็นเนื้อหาสาระ จ านวน 1 เล่ม ประกอบดว้ย 
12 หน่วยการเรยีนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ยกเว้นหน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 จะบูรณาการ
เนื้อหาเป็นบทเรยีนในรูปของบทสนทนา โดยท้ายบทเรยีนจะมกีารอธบิายไวยากรณ์ส าคญั
พืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งในบทเรยีน รวบรวมค าศพัท ์และค าศพัทเ์พิม่เตมิทีเ่กี่ยวขอ้งกบับทเรยีนไว้
ใหด้ว้ย 
      2) สมุดบนัทกึกจิกรรม เป็นส่วนที่จดัท าขึน้เพื่อให้ผู้เรยีนใช้ทบทวนและฝึกทกัษะ
ต่าง ๆ เพิม่เตมิ จ านวน 1 เล่ม โดยแยกเป็นรายหน่วยการเรยีนรูแ้ละมเีฉลยใหผู้เ้รยีนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
      3) รายการวดีทิศัน์ (VCD) เป็นสื่อทีจ่ะช่วยเสรมิทกัษะและประสบการณ์ทางภาษา
ที่ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้จากการอ่าน จ านวน 12 ตอน มีความยาวตอนละ 30 นาท ี
โดยประมาณ เป็นการน าเนื้อหาสาระส าคญัในแต่ละบทเรยีนของแต่ละหน่วยการเรยีนรู้มา
อธบิายเพิม่เตมิ รวมทัง้เป็นการแสดงภาพและเสยีงทีถู่กตอ้งของการออกเสยีง  
      4) รายการวทิยุ (CD MP3) เป็นสื่อที่จะช่วยเสรมิทกัษะและประสบการณ์ทาง
ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิง่การฟังและการพูด จ านวน 12 ตอน มคีวามยาวตอนละ 60 นาท ี
โดยประมาณ เป็นการน าเนื้อหาบทเรยีนมาออกเสยีงสนทนา เพื่อให้ผู้เรยีนได้จดจ าส าเนียง
และฝึกออกเสยีงตามและในตอนทา้ยของรายการจะมสี่วนทีเ่ป็นแบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีนไดท้ดสอบ
และประเมนิตนเองเกีย่วกบัการฟังดว้ย 
      5) ปทานุกรมค าศัพท์ เป็นสื่อที่ได้รวบรวมค าศัพท์ทัง้หมดของหลักสูตรและ
ค าศพัทท์ีต่อ้งใชใ้นชวีติประจ าวนัเพื่อใหผู้เ้รยีนพกพาและใชป้ระโยชน์ในการคน้หาค าศพัทเ์พื่อ
ใชก้ารสื่อสารและสนทนา (เมือ่จ าเป็น)  
      ทัง้นี้ สื่อการเรยีนรูท้ ัง้หมดจะน าเสนอด้วยตวั Pinyin ตวัอกัษรจนี (แบบย่อ) ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัสากลของการศกึษาภาษาจนีสมยัใหมใ่นปัจจบุนั และความหมายภาษาไทย 
 

 2.8 กระบวนการเรียนรู้ 
      เนื่องจากการศกึษาทางไกลเป็นการจดัการศกึษาทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
สิ่งส าคัญคือความมุ่งมัน่และการมีวินัยที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องและสม ่ าเสมอ ส า หรับ
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในหลกัสตูรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร มคี าแนะน าส าหรบัผูเ้รยีน ดงันี้ 
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      ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาและท าความเข้าใจในคู่มอืการเรยีนทางไกล เพื่อให้เข้าใจถึง
หลกัการและวธิกีารของการศกึษาทางไกล รวมถงึรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร  
      ขัน้ตอนที่ 2 วางแผนการเรยีนรู้ส าหรบัตนเอง โดยค านึงถึงความสะดวก ความ
พรอ้มของตนเอง เพื่อใหส้ามารถศกึษาเนื้อหาสาระ ท าแบบฝึกหดัและกจิกรรมทีก่ าหนดภายใต ้ 
ระยะเวลาทีก่ าหนดของหลกัสูตร คอื 5 เดอืนโดยประมาณ ทัง้นี้ ระยะเวลาทีก่ าหนดไวส้ าหรบั
การเรยีนรูเ้นื้อหาในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ผู้เรยีนอาจปรบัหรอืยดืหยุ่นไดต้ามความเหมาะสม
(โดยเฉลีย่ควรมเีวลาในการเรยีนรูว้นัละ 2-3 ชัว่โมง)  
      ขัน้ตอนที่ 3 ศึกษา/เรยีนรูด้้วยตนเอง เป็นขัน้ตอนที่ผู้เรยีนจะศึกษาเนื้อหาสาระ
ฝึกฝนทกัษะทางภาษาจากสื่อทีจ่ดัใหใ้นชุดการเรยีน โดยมลี าดบัดงันี้  
  -เรียนรู้เนื้อหาสาระจากชุดการเรียนเพื่อความรู้ความเข้าใจและจดจ ารูป
ประโยคของการสนทนาในบรบิทต่าง ๆ ไปทลีะบทเรยีน พยายามฝึกอ่านและออกเสยีง โดยใช้
รายการวดีทิศัน์ (VCD) และรายการวทิยุ (CD MP3) ประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรยีนสามารถ
เรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะทางภาษาไดด้แีละถูกตอ้งยิง่ขึน้  
  -ท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมในสมุดบันทึกกิจกรรมที่จ ัดให้โดยสามารถ
ตรวจสอบกบัเฉลย  
      ขัน้ตอนที ่4 เขา้รบัการทดสอบทกัษะทางภาษา ตามวนั เวลาและสถานทีท่ีก่ าหนด 
ซึง่จะแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบภายหลงั  
      โดยขัน้ตอนของการเรยีนรูส้ามารถแสดงใหเ้หน็ได ้ดงันี้ 
 

กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 
 

ศกึษาและท าความเขา้ใจคู่มอืการเรยีนรู้ 
 
 

วางแผนการเรยีนรูส้ าหรบัตนเอง 
 
 

เรยีนรูเ้นื้อหาสาระเพื่อ             ศกึษาและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง         ท ากจิกรรมและแบบฝึกหดั 
สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจ         เพื่อพฒันาทกัษะ 
                                                    

เขา้รบัการทดสอบทกัษะทางภาษา 
 

แผนภมูทิี ่2 กระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 
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 2.9 การวดัผลประเมินผล 
      สถาบนัการศึกษาทางไกล จะแจ้งก าหนดการและสถานที่ตัง้ของหน่วยทดสอบ
พรอ้มแผนทีใ่หผู้เ้รยีนทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดอืน โดยผูเ้รยีนจะต้องยนืยนัการเขา้รบัการ
ประเมนิใหส้ถาบนัการศกึษาทางไกลทราบ ตามช่องทางและวธิกีารทีก่ าหนด ส าหรบัผูเ้รยีนที่
ไม่สะดวกหรอืไม่พรอ้มเขา้รบัการทดสอบให้แจง้ความประสงคข์อเลื่อนการทดสอบได้ 1 ครัง้ 
และจะต้องเข้ารบัการทดสอบในครัง้ต่อไป โดยผู้เรยีนต้องแจ้งให้สถาบนัการศึกษาทางไกล
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มชีแ้จงเหตุผลในระยะเวลาทีก่ าหนด 
      ส่วนผูเ้รยีนทีเ่ขา้รบัการทดสอบแต่สอบไม่ผ่านตามเกณฑท์ีก่ าหนด หรอืแจง้ยนืยนั
เข้ารบัการทดสอบแต่มีเหตุสุดวสิยัที่ท าให้ไม่สามารถเข้ารบัการทดสอบ สถาบนัการศึกษา
ทางไกลใหส้ทิธิใ์นการเขา้รบัการทดสอบใหมโ่ดยช าระค่าลงทะเบยีนการสอบ จ านวน 300 บาท 
โดยผูเ้รยีนจะตอ้งยืน่แบบค ารอ้งพรอ้มช าระค่าลงทะเบยีนสอบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  
 

 2.10 การจบหลกัสตูร 
      ผู้เรยีนที่จะได้รบัการพจิารณาให้จบหลกัสูตรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร จะต้องได้
คะแนนการประเมนิในแต่ละทกัษะ คอื การอ่าน การฟังและการสนทนาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
และไดค้ะแนนรวมไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60  
 สรุปไดว้่า หลกัสูตรภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร เป็นหลกัสูตรระยะสัน้ ประเภทการศกึษา
ต่อเนื่อง วธิเีรยีนทางไกล ที่สถาบนัการศกึษาทางไกล ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ไดพ้ฒันาหลกัสูตรและสื่อเพื่อ
จดัการเรยีนการสอนภาษาจนี โดยวธิกีารศกึษาทางไกล ทีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
เพื่อขยายและกระจายโอกาสในการเรยีนรูภ้าษาจนีเพื่อน าไปใช้สื่อสารในชวีติประจ าวนั และ
เป็นพืน้ฐานการเรยีนรูภ้าษาจนีในระดบัต่อเนื่องทีส่งูขึน้  
 

 2.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนภาษาจีน 
        ศุภชยั  แจง้ใจ (2552 : บทคดัย่อ)  ไดท้ าการวจิยัปัจจยัทีส่่งผลต่อการเรยีนภาษาจนี
ของผูเ้รยีน สาขาวเิทศธุรกจิจนีและสาขาจนีศกึษา คณะวเิทศศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
วทิยาเขตภูเก็ต ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการเรยีนภาษาจนีของผูเ้รยีน ไดแ้ก่ 
แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูเ้รยีนทีเ่รยีนภาษาจนีจากระดบัชัน้มธัยม ท าใหพ้ืน้ฐานความรู้
ของผู้เรยีนในชัน้เรยีนแตกต่างกนัมาก ปัญหาความยากของการเรยีนภาษาจนีในทกัษะด้าน
ต่าง ๆ ปัญหาการจดัการศกึษาดา้นเน้ือหารายวชิาภาษาจนีพืน้ฐานในหลกัสูตรและรปูแบบการ
จดัผูส้อนชาวไทยและผูส้อนชาวจนีทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบั รวมไปถงึระยะเวลาและ
จ านวนผู้เรยีนต่อชัน้เรยีนในการจดัการศึกษาที่มหาวทิยาลยัจนี ปัญหาการควบคุมคุณภาพ
ของอาสาสมคัรผูส้อนชาวจนีของสถาบนัขงจือ้ และการพฒันาวุฒกิารศกึษาของผูส้อนชาวไทย
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ในสาขาทีข่าดแคลน ปัจจยัเสรมิการพฒันาความสามารถทางภาษาจนีของผูเ้รยีนดา้นอื่น ๆ อนั
ได้แก่ แรงจูงใจในการเรยีน พฤตกิรรมการเรยีนและการศกึษาค้นควา้หาความรูภ้าษาจนีด้วย
ตนเอง จากปัจจยัทัง้หมดดงัทีก่ล่าวมา ลว้นส่งผลต่อการพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาจนี
ของผูเ้รยีนทัง้สิ้น จ าเป็นทีค่ณะวเิทศศกึษาควรเร่งหาแนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอน
ภาษาจนีของคณะฯ ให้มปีระสิทธภิาพ ทัง้ในส่วนการจดัการศึกษาในหลกัสูตร การควบคุม
คุณภาพการสอนทัง้การเรียนที่คณะฯ และการเรียนที่มหาวิทยาลัยในจีนให้ได้มาตรฐาน
เดยีวกนั และการปรบัเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรมในการเรยีนภาษาจนีทีถู่กตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รยีน  
      บุญเสรมิ สมันาวงศ ์(2553 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการวจิยัการใชห้ลกัสูตรภาษา ต่างประเทศ
ที ่2 (ภาษาจนี) ของโรงเรยีนทีม่ผีลการสอบวชิาความถนดัทางภาษาจนีสงู ผลการวจิยัพบว่า  

     1. งานบรหิารหลกัสูตร พบว่า โรงเรยีนส่วนใหญ่มกีารศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตร 
จดัเตรยีมบุคลากรโดยใหค้รเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา จดัครเูข้าสอนโดยพจิารณาตาม
ความสามารถทางดา้นภาษาและความถนดั ครมูคีาบสอนเฉลีย่สปัดาหล์ะ 10-15 คาบ มกีารจดั
แผนการเรยีนวชิาภาษาจนี โรงเรยีนใหก้ารสนับสนุนวสัดุ หลกัสูตร สื่อการเรยีนการสอน และ
สิ่งอ านวยความสะดวก มีการจัดการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร และ
ประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรผ่านเวบ็ไซต์และกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน ปัญหาทีพ่บคอื ครผููส้อน
ชาวจนีไม่สนใจวชิาชพีครูอย่างแท้จรงิ ครูผู้สอนชาวไทยขาดความรูแ้ละประสบการณ์ในการ
สอนวชิาภาษาจนี และโรงเรยีนไมจ่ดัหอ้งเฉพาะส าหรบัวชิาภาษาจนี 

     2. งานสอน พบว่า ครูที่มสี่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตรท าความเข้าใจหลกัสูตร
แมบ่ท ครวูางแผนการสอนและจดัท าแผนการสอนตามหน่วยการเรยีนรูโ้ดยอ้างองิจากหลกัสูตร
ภาษาจนีและแบบเรยีนที่ใชส้อน โดยจดัการเรยีนการสอนที่มุ่งพฒันาทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ด้าน 
เลอืกใชก้จิกรรมทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหาและวยัของผูเ้รยีน และใหค้วามรูเ้พิม่เตมิดา้นวฒันธรรม
และประเพณีจนี มกีารจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรทัง้จากโรงเรยีนและหน่วยงานภายนอก ครทู าการ 
พฒันาสื่อการสอนเพิม่เตมิจากเนื้อหาในบทเรยีน และใชส้ื่อการสอนทีห่ลากหลาย ปัญหาทีพ่บ
คอื เวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรมน้ีอย และมคีวามล่าชา้ในการเบกิจ่ายงบประมาณ  
      พวงพร  แซ่คู (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยักระบวนการจดัการเรยีนรูข้องคร ู
ผูส้อนภาษาจนีในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย ผลการวจิยัพบว่า  
      1. กระบวนการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนภาษาจนี ประกอบดว้ย 1) การเตรยีมการสอน 
ครผููส้อนภาษาจนีมกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้า โดยการจดัท าแผนการการจดัการเรยีนรู ้สรา้ง
เครื่องมอื เตรยีมวธิกีารวดัผลและสื่อที่ใช้ในการจดัการเรยีนการสอน 2) การจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน ครผููส้อนภาษาจนีมกีารทบทวนความรูเ้ดมิของนักเรยีนก่อนขัน้สอน ใชก้ิจกรรม
การสอนทีห่ลากหลาย จดักจิกรรมตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีท่ าไวล้่วงหน้า โดยเน้นวธิกีาร 
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สอนแบบฟัง พูด สอนโดยการปฏบิตัจิรงิ สอนเพื่อการสื่อสาร ใช้เทคนิคการเสรมิแรง มกีาร
สรา้งแรงจงูใจกบันกัเรยีน ในขัน้สรปุครใูหน้กัเรยีน หรอืครรูว่มกบันกัเรยีนสรุปเรื่องทีเ่รียน แลว้
ใหน้ักเรยีนฝึกปฏบิตัโิดยการท าแบบฝึกหดั 3) การใชส้ื่อการเรยีนการสอน ครผูู้สอนภาษาจนี 
ใช้สื่อการเรยีนการสอนประกอบการสอนทุกคาบ มกีารผลติ หรอืมกีารจดัซื้อสื่อให้มจี านวน
เพยีงพอที่จะใช้ประกอบการสอน สื่อที่ใช้จะเป็นประเภทใบงาน ใบความรู ้และนักเรยีนมสี่วนร่วม 
ในการใช้สื่อการเรยีนการสอน ครใูชส้ื่อไดถู้กต้องไม่ตดิขดั 3) การสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีน 
ครูผู้สอนภาษาจนีจะมที่าทางยิม้แยม้แจ่มใส อารมณ์ด ีมคีวามเป็นกนัเองกบันักเรยีน ให้การ
เสรมิแรงและให้ก าลงัใจนักเรยีน ให้ความช่วยเหลอืแนะน านักเรยีนในขณะที่ฝึกทกัษะเป็น
รายบุคคล ส่งเสรมิ กระตุน้ใหน้กัเรยีนซกัถาม โดยครมูที่าทางยอมรบัความคดิเหน็ของนักเรยีน 
และนกัเรยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน 4) การวดัผลและการประเมนิผล ครผููส้อน
ภาษาจีนก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผล มีการแจ้ง
จุดประสงค์ให้นักเรยีนทราบก่อนการเริม่ต้นเนื้อหาใหม่ วดัผลและประเมนิผลสอดคล้องตรง
ตามจุดประสงคท์ี่ตัง้ไว ้วดัผลและประเมนิผลทัง้ระหว่างเรยีนและหลงัเรยีน นอกจากนัน้มกีาร
วดัและประเมนิผลโดยการเดนิสงัเกต การปฏบิตัิงานของนักเรยีนอย่างทัว่ถงึเพื่อตรวจสอบ
ความเขา้ใจของนกัเรยีน  
      2. ปัญหา อุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาจีนใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัเชยีงราย ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นสื่อการเรยีน 
การสอนที่ไม่เพยีงพอ เนื่องจากสื่อใช้ประกอบคอมพวิเตอรห์ายาก จ านวนไม่เพยีงพอ ขาด
หนังสือแบบเรียน ราคาแพง แนวทางแก้ไขคือ ศึกษาการผลิตสื่อจากครูที่มีความรู ้
ความสามารถในการผลติสื่อ เพื่อประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมกบัผู้เรยีน มกีารเลอืกใชส้ื่อประเภท
อื่นทดแทน ปัญหาด้านการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน คอื ครบูางครัง้ไม่ได้จดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ท าไว้ล่วงหน้า เนื่องจากบางครัง้เกดิอุปสรรคจาก
นักเรยีนที่ไม่พรอ้ม หรอือุปสรรคด้านเวลาเรยีนไม่เพยีงพอ ไม่มสีื่อประกอบการเรยีนตามที่
ก าหนดไว ้แนวทางการแกไ้ข คอื มกีารปรบัแผนการจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม มคีวามยดืหยุ่น 
และมกีารสอนซ่อมเสรมิ ปัญหาด้านการวดัผลและประเมนิผล มปัีญหาในการตรวจผลงาน
นกัเรยีนไมท่นัตามเวลาทีก่ าหนด เนื่องจากครมูภีารกจิอื่นนอกเหนือจากการสอน แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาคอื ใหน้กัเรยีนแลกเปลีย่นการตรวจงานในชัน้เรยีนในบางครัง้ทีค่รตูรวจไม่ทนั  
      3. ปัจจยัที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี ได้แก่ ความรกัและความ
ศรทัธาในอาชพี รกัในงานที่ท า ครอบครวัที่คอยสนับสนุนส่งเสรมิให้ก าลงัใจ ให้เวลากบัการ
ท างานใหเ้ตม็ที ่มเีพื่อนร่วมงานทีด่ ีบรรยากาศในการท างานมคีวามอบอุ่น ผูบ้รหิารโรงเรยีนมี
ความเขา้ใจในการท างาน เป็นทีป่รกึษาและสนบัสนุนงบประมาณ   
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      Yang Dan (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีน
ภาษาจนีขัน้พื้นฐาน ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ผลการวจิยัพบว่า ชุดกจิกรรมการ
เรยีนภาษาจนีขัน้พื้นฐานส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น มปีระสทิธภิาพ 
87.50/86.76 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนภาษาจนีขัน้พืน้ฐานหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนภาษาจนีขัน้
พื้นฐาน มีเจตคติต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขัน้พื้นฐาน ส าหรบันักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ในระดบัมาก 
      Xiaoxin She (2554 : 90) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีโดยใช้
บรบิทของทอ้งถิน่ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 
ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีโดยใชบ้รบิทของทอ้งถิน่มคี่าเท่ากบั 
81.20/81.71 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาจนีของนักศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาจีนของ
นักศึกษากลุ่มทดลองหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 และ
คะแนนเจตคตทิีม่ต่ีอการเรยีนวชิาภาษาจนีของนกัศกึษากลุ่มทดลองหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01  
      Shi Lei (2554 : 59) ได้ท าการวจิยัการออกแบบการเรยีนการสอนเพื่อพฒันา
ทกัษะการออกเสยีงภาษาจนีส าหรบันักเรยีนไทยที่เรยีนภาษาจนีเบื้องต้น ผลการวจิยัพบว่า 
คะแนนกระบวนการ 83.29 สูงกว่าคะแนนเกณฑม์าตรฐาน 80 ที่ตัง้ไว ้และคะแนนผลสมัฤทธิ ์ 
85.44 สงูกว่าคะแนนเกณฑม์าตรฐาน 80 ทีต่ ัง้ไว ้ท าใหร้ปูแบบการเรยีนการสอนทีอ่อกแบบขึน้
มปีระสทิธภิาพ 83.29/85.44 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และความคดิเห็นของนักเรยีน
เกีย่วกบัความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนการสอนอยูใ่นระดบัมาก  
      Peng Liting (2557 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัปัจจยัที่ส่งผลต่อแรงจงูใจในการ
เรยีนวชิาภาษาจนีของนักศกึษามหาวทิยาลยัสยาม ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มปัจจยัภายนอก 3 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเรยีนวชิาภาษาจนีนัน้ ปัจจยัด้านสถานศกึษาส่งผลต่อแรงจูงใจมากที่สุด 
รองลงมา คอื ปัจจยัด้านสงัคม และปัจจยัด้านครอบครวั ในส่วนปัจจยัภายใน 3 ปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการเรยีนวชิาภาษาจนีนัน้ พบว่า การวางแผนชวีติส่งผลต่อแรงจงูใจมากทีสุ่ด รองลงมา คอื 
ความสนใจในประเทศจนี และการเดนิทางไปประเทศจนี 
      ดาวชเยศ  ปัญญาสุรยุธ (2558 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัการพฒันาทกัษะการ
อ่านภาษาจนีโดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้ประกอบเกมของชุมนุมภาษาจีน โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เสรมิทักษะการอ่าน
ภาษาจีนประกอบเกมของกิจกรรมชุมนุมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.95/79.50 ค่าดัชนี
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ประสิทธิผลทกัษะการอ่านภาษาจนีโดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้ประกอบเกม คิดเป็นร้อยละ 
75.38 ทกัษะการอ่านภาษาจนีโดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้ประกอบเกมของกิจกรรมชุมนุมมี
คะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และความพงึพอใจของ
กจิกรรมชุมนุมต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบเกมอยูใ่นระดบัมาก  
      รตันชนก  เมอืงเชยีงหวาน (2558 : 170-171) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาหลกัสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมวิชาภาษาจนี โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวจิยัพบว่า  ผลการพฒันาหลกัสูตรรายวชิาเพิม่เตมิวชิาภาษาจนีโดยบูรณาการขอ้มูล
ท้องถิ่นราชบุรมีคีวามเหมาะสมและสอดคล้องในระดบัมากที่สุด ผลการทดลองใช้หลกัสูตร
พบว่า นกัเรยีนมคีวามสนใจในภาษาจนี และขอ้มลูทอ้งถิน่ราชบุร ีท ากจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยความ
ตัง้ใจ ให้ความร่วมมอืในการท ากจิกรรมอย่างเต็มที ่มคีวามกล้าแสดงออกในการพูดภาษาจนี
มากขึน้ และมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในการท ากจิกรรมทุกกจิกรรม ผลการประเมนิ
และปรบัปรงุหลกัสตูร พบว่า นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูเ้ร ือ่งค าศพัทภ์าษาจนีขอ้มลูทอ้งถิน่ราชบุรี
หลงัการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรอยู่ในระดบัดเียี่ยม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
นักเรยีนมคีวามสามารถด้านภาษาจนีโดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นราชบุรอียู่ในระดบัดเียี่ยม 
นักเรยีนมผีลการเรยีนรู้เรื่องข้อมูลท้องถิ่นราชบุรหีลงัการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรสูงกว่า
เกณฑร์อ้ยละ 80 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตร
รายวชิาเพิม่เตมิอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
      วรรษมน เสรมิชูวทิยกุ์ล และอรรฉรา ไชยอนันต์สนิ (2558 : 31) ไดท้ าการวจิยั
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวันส าหรบั
นักเรยีนชัน้ประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การประเมนิด้านการ
น าเสนอและเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ คือ เนื้อหามีความ
เหมาะสมกบัผู้เรยีน เทคนิคและวธิกีารสอน และการน าเสนอเข้าสู่บทเรยีนมคีวามน่าสนใจ 
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ความชดัเจนในการอธบิายเนื้อหา อยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั 
และผลการประเมนิด้านภาพและสื่อการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายขอ้ 
คอื รูปภาพมคีวามเหมาะสมกบัวยัผู้เรยีน และรูปภาพสอดคล้องกบัสื่อการสอน อยู่ในระดบั
มากเช่นเดยีวกนั 
    วชิญส์ุดา  ภษูณะววิฒัน์ (2558 : บทคดัยอ่)  ไดท้ าการวจิยัการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาจนีในรูปแบบการศกึษาด้วยตวัเอง กรณีศกึษานักศกึษารายวชิาภาษาจนี ชัน้ปีที่ 1 
มหาวทิยาลยั ฟารอ์สีเทอรน์ ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการจดัการเรยีน
การสอนภาษาจีนในรูปแบบการศึกษาด้วยตัวเองสูงกว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนการ
จดัการเรยีนการสอนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั.05 และผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาจนีในรปูแบบการศกึษาดว้ยตวัเองอยูใ่นระดบัมาก   
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      Sun Liyun (2559 : 76-77) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนภาษาจนี
ขัน้พืน้ฐาน โดยใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีน
สาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวทิยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมการเรยีนการสอน
ภาษาจนีขัน้พืน้ฐานโดยใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
โรงเรยีนสาธติ “พบิูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา มเีกณฑป์ระสทิธภิาพเฉลี่ยทุกชุดกจิกรรม 
E1/E2 = 80.54/92.04  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีน
การสอนภาษาจนีขัน้พืน้ฐาน โดยใชรู้ปแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 และนักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนการสอน
ภาษาจนีขัน้พืน้ฐานโดยใชร้ปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื มคีวามพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมทีส่รา้งขึน้ 
อยูใ่นระดบัมาก   
      กนกวรรณ ทบัสรีกั (2559 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาการอ่านออกเสยีง
ภาษาจนีโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทกัษะ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผลการวจิยั
พบว่า การพฒันาการอ่านออกเสยีงภาษาจนีโดยใชเ้กมประกอบแบบฝึกทกัษะส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.78/87.59 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ 70/70 ค่าดัชนี
ประสทิธผิลของการจดักิจกรรมการเรยีนรู้การพฒันาการอ่านออกเสยีงภาษาจนีโดยใช้เกม
ประกอบแบบฝึกทกัษะ มคี่าเท่ากบั 0.7970 (รอ้ยละ 79.70) นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มี
ความสามารถด้านการอ่านออกเสยีงภาษาจนีโดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทกัษะ หลงัเรยีนสูงกว่า 
ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05  และนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มคีวาม 
พงึพอใจต่อการอ่านออกเสยีงภาษาจนีโดยใชเ้กมประกอบแบบฝึกทกัษะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
      ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2559 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเพื่อพฒันา
ระบบการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีในประเทศไทย การศกึษานอกระบบ ผลการวจิยัพบว่า  

     1. สภาพปัจจุบนัของการเรยีนการสอนภาษาจนีนอกระบบ ด้านหลกัสูตรเน้นการ
จดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรภาษาจนีทัว่ไประดบัตน้ ดา้นสื่อการสอนใชต้ าราเรยีนทีจ่ดัท าโดย
คนจนีเป็นหลกั ดา้นผูส้อนเป็นผูส้อนสญัชาตไิทยและสญัชาตจินีทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ทางด้านภาษาจีน  ด้านผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคคลทัว่ไปที่สนใจเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้
ทางดา้นภาษาจนี และด้านความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น  โรงเรยีนหรอืสถาบนัสอนภาษาจนี
นอกระบบส่วนมากยงัไมม่คีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่น  

     2. ปัญหาของการจดัการเรียนการสอนนอกระบบ ด้านหลักสูตรยงัขาดความ
ทนัสมยัทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ดา้นสื่อการสอนขาดสื่อการสอนภาษาจนีทีท่นัสมยั 
ดา้นผูส้อนเน้นการสอนภาคทฤษฎมีากกว่าภาคปฏบิตั ิดา้นผูเ้รยีนมปัีญหาในการคน้ควา้ขอ้มลู
เกี่ยวกบัวชิาที่เรยีนจากแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ ดว้ยตนเอง และดา้นความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น 
โรงเรยีนหรอืสถาบนัสอนภาษาจนีนอกระบบไมไ่ดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  
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      3. จากสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีนอกระบบ 
เหน็ควรเสนอแนวทางเชงินโยบายในการพฒันาได้ ดงันี้ ด้านหลกัสูตรควรพฒันาเนื้อหาของ
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมไทยและมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรเป็นระยะ ดา้นสื่อการสอน 
ควรผลติสื่อการสอนทีท่นัสมยัสอดรบักบัการใชส้ื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั ดา้นผูส้อน
ควรพฒันาบุคลากรของไทยให้มคีวามเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจนี มเีทคนิควิธีการสอนที่
น่าสนใจ และส่งเสรมิการเพิม่พูนความรูท้างวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนภาษาจนีในประเทศไทยได้อย่างยัง่ยนื ดา้นผูเ้รยีนควรแนะน าแหล่งเรยีนรูภ้าษาจนีที่
ผูเ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง ควบคู่กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาจนี เพื่อใหผู้เ้รยีน
เหน็ความส าคญัของภาษาจนี และควรมกีารตดิตามผลในการน าภาษาจนีไปใชใ้นการประกอบ
อาชพีของผูเ้รยีน และดา้นความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่น ควรท าการส ารวจความต้องการสรา้ง
เครอืขา่ยความรว่มมอืและมกีารส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยอยา่งเป็นรปูธรรม เพื่อใหก้ารจดัการเรยีน 
การสอนภาษาจนีนอกระบบในประเทศไทยมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสุด 
      ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2559 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเพื่อพฒันา
ระบบการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีในประเทศไทย ระดบัประถมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า  
      1. ดา้นหลกัสูตร  พบว่า หลกัสูตรทีแ่ต่ละสถานศกึษาจดัท าขึน้มคีวามหลากหลาย
และมลีกัษณะเฉพาะที่แตกต่างกนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและบรบิทของสถานศึกษา 
เนื่องจากหลกัสตูรแกนกลางไมส่มบูรณ์และชดัเจนพอ เนื้อหาไม่สอดคลอ้งกบัระดบัความรูข้อง
ผูเ้รยีนและไม่มคีวามต่อเนื่องกนั สาระการเรยีนรูม้มีากและยากเกนิไป เวลาเรยีนไม่เพยีงพอ 
สถานศึกษาบางแห่งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาอิงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 โดยประยุกต์มาจากสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) บางแห่งขาด
ผู้เชี่ยวชาญในการจดัท าหลกัสูตรภาษาจนีที่เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษาและนักเรยีน 
บางแห่งไม่มคีวามพร้อมในการจดัท าหลกัสูตรภาษาจนี ใช้วิธีการจดัการเรยีนการสอนตาม
เนื้อหาในหนังสอืเรยีนทีท่างสถานศกึษาก าหนดเอง  

     2. ด้านสื่อการสอน สถานศึกษามีการเลือกใช้สื่อการสอนแต่ละประเภทที่
หลากหลายและแตกต่างกนัทัง้จากทีผ่ลติในประเทศไทยและจากประเทศจนีซึง่มคีวามยากง่าย
แตกต่างกนั โรงเรยีนสอนภาษาจนีโรงเรยีนเอกชน โรงเรยีนในสงักดั กทม.ส่วนใหญ่มสีื่อการ
เรยีนการสอนเสรมิทีเ่พยีงพอ และมหีนังสอืเสรมิความรูใ้นหอ้งสมุด แต่โรงเรยีนในสงักดั สพฐ.
ส่วนใหญ่มหีนังสอืเสรมิความรูภ้าษาจนีน้อยมาก จากการส ารวจปัญหาดา้นสื่อการสอน พบว่า 
โรงเรยีนทุกประเภทขาดแคลนสื่อการเรยีนการสอนที่ทนัสมยัและหลากหลาย โรงเรยีนบางแห่งสื่อ
การสอนไมเ่พยีงพอ และสื่อการสอนไมเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน  
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      3. ด้านผู้เรยีน ปัญหาที่พบมากที่สุดคอื เรื่องนักเรยีนให้ความส าคญัต่อการเรยีน
ภาษาจนีไม่มากพอ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรยีนบางแห่งจดัให้ภาษาจนีเป็นวชิา
เพิม่เตมิ ไม่มกีารน าคะแนนมาคดิรวมกบัคะแนนกลุ่มสาระวชิาอื่น ๆ ส าหรบัน ามาเป็นเกณฑ์
วดัผลในการเลื่อนชัน้เรยีน ประกอบกบัภาษาจนีเป็นวชิาทีต่้องท่องจ า มคีวามยากในการจดจ า
และท าความเขา้ใจ จงึท าให้ผูเ้รยีนทอ้และไม่อยากเรยีน และปัญหาที่พบมากอกีประการหนึ่ง
คอื พืน้ฐานภาษาจนีของผู้เรยีนไม่เท่ากนั เนื่องจากในแต่ละภาคการศกึษาจะมนีักเรยีนใหม่ที่
ไมม่พีืน้ฐานภาษาจนีมาแทรกชัน้เรยีนซึง่เป็นอกีปัญหาหนึ่งในการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี  
 จากผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอนภาษาจนีดงักล่าว สรุปได้ว่า ปัจจยัส าคญั 
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน ด้านสถานศึกษาเป็นปัจจยัภายนอกที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจมากที่สุด รองลงมาคอื ด้านสงัคม และด้านครอบครวั ส่วนด้านการวางแผนชวีติเป็น
ปัจจยัภายในทีส่่งผลต่อแรงจงูใจมากที่สุด รองลงมาคอื ความสนใจ และการเดนิไปสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเรยีนการสอนภาษาจนี ไดแ้ก่ ปัญหาความยากของการเรยีน
ภาษาจนีในทกัษะด้านต่าง ๆ ปัญหาการจดัการศึกษาด้านเนื้อหาวิชาภาษาจนีพื้นฐานใน
หลกัสูตรและรูปแบบการจดัการสอนที่เหมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบั ปัญหาการพฒันาวุฒิ
การศึกษาของผู้สอนชาวไทยในสาขาที่ขาดแคลน ปัจจยัเสรมิการพฒันาความสามารถทาง
ภาษาจีนของผู้เรียนด้านอื่น ๆ อันได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน พฤติกรรมการเรียน และ
การศกึษาคน้ควา้หาความรูภ้าษาจนีดว้ยตนเอง  ปัญหาดา้นครผููส้อนชาวจนีไม่สนใจวชิาชพีครู
อย่างแท้จรงิ ครูผู้สอนชาวไทยขาดความรู้และประสบการณ์ในการสอนวชิาภาษาจนี ปัญหา
ด้านเวลาเรยีนไม่เพยีงพอ เวลาที่ใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรมน้ีอย ปัญหา
ดา้นสื่อการเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอ สื่อทีใ่ชป้ระกอบคอมพวิเตอรห์ายาก มจี านวนไม่เพยีงพอ 
ขาดสื่อการเรียน และมีราคาแพง ควรแก้ไขโดยศึกษาการผลิตสื่อจากครูที่มีความรู้
ความสามารถในการผลติสื่อ เพื่อประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน  ปัญหาของการจดัการเรยีน
การสอนนอกระบบในด้านหลักสูตรและสื่อภาษาจีนยังขาดความทันสมัย เน้นการสอน
ภาคทฤษฎมีากกว่าภาคปฏบิตั ิดา้นผูเ้รยีนมปัีญหาในการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ 
ดว้ยตนเอง ควรมกีารพฒันา ปรบัปรงุหลกัสตูร สื่อการสอนใหท้นัสมยั และสอดรบักบัการใชส้ื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั ควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนศกึษาไดด้ว้ยตนเอง และมผีลงานวจิยัที่
ตอบโจทย์สภาพปัญหาเหล่านี้ โดยการพฒันาชุดการเรยีนที่ช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถ
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ไดศ้กึษาคน้ควา้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผล
ใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ และมคีวามพงึพอใจทีด่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีน  
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ตอนท่ี 3 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันาและเคร่ืองมือการวิจยั 
 3.1 การวิจยัและพฒันา 
      3.1.1 ความเป็นมาของการวิจยัและพฒันา 

    ประมาณปี ค.ศ. 1960 นักวจิยัในทวปียุโรปและอเมรกิา ได้รเิริม่ใชเ้ทคนิคการวจิยั
รปูแบบใหม่ โดยผสมผสานกระบวนการสรรค์สรา้งองคค์วามรูด้้วยการท าวจิยัประเภทต่าง ๆ 
เช่น การวิจยัเชงิส ารวจ และการวจิยัเชิงทดลองเข้ากับกระบวนการพฒันา และได้เรยีกชื่อ
เทคนิคการวจิยัประเภทนี้ว่า “การวจิยัและพฒันา” ซึง่ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Research 
and Development” หรอืนิยมเรยีกกนัว่า “R & D” ในระยะแรกการวจิยัและพฒันาไดน้ ามาใช้
สรรคส์รา้งองคค์วามรูเ้พื่อพฒันาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ ทางการทหารขึน้ โดยเฉพาะในช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่1 จากนัน้ในตอนตน้ของช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 แนวคดิและวธิกีารเกี่ยวกบั
การวจิยัและพฒันาที่กระท าในวงจ ากดัได้ขยายมาสู่วงการธุรกจิและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ของประเทศเหล่านัน้ โดยมีคณะนักวจิยัในสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้อาศยัเทคนิค
การวจิยัและพฒันาในการคดิคน้นวตักรรมหรอืสิง่ประดษิฐโ์มเดลใหม่ ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่สมรรถนะของการแข่งขนัในการผลติและการคา้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการคดิคน้ของ 
Thomas Edison ทีไ่ดท้ าวจิยัและพฒันาเพื่อคดิคน้เทคโนโลยทีีเ่ป็นต้นแบบสมยัใหม่ในเวลานัน้ 
คือ หลอดไฟฟ้าและสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเจริญก้าวหน้า
ทางดา้นอุตสาหกรรม เศรษฐกจิและการคา้ของประเทศสหรฐัอเมรกิาและของโลกนับตัง้แต่นัน้   
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นตน้มา การวจิยัและพฒันา มบีทบาทส าคญัและขยายวงกวา้ง
ในเกือบทุกวิชาชีพ และได้ขยายมาสู่ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่ นและเกาหล ี  
หน่วยงานส าคญัระหว่างประเทศทีม่สี่วนสนบัสนุนใหเ้กดิการวจิยัและพฒันาขึน้อย่างกวา้งขวาง 
ณ ประเทศต่าง ๆ ในทวปีเอเชยีและทวปีอื่น ๆ ทัว่โลก คอื องค์การความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
และการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) ซึง่
ก่อตัง้ขึ้น ณ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เมื่อปี ค.ศ.1960 โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้าง
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและทางวชิาการ โดยมศีูนยก์ารพฒันา (Development Center) เป็น
กลไกของ OECD ดา้นการวจิยัและพฒันา รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการรวบรวมและแลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวสารทางด้านการพฒันาระหว่างบรรดาประเทศสมาชกิ (อนุมาน ลีละศร, 2540 ; 
Takakura, 1990 ; Anchor, 2001 : 1414-1415)    

ส าหรบัการวจิยัและพฒันาในประเทศไทย  ได้เริ่มประมาณช่วงต้นปีพ.ศ. 2513-2523 
หลงัจากได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาตใินปี พ.ศ. 2502 และปี พ.ศ. 2507  
รวมทัง้การจดัตัง้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 
หน่วยงานด้านการวจิยัและพฒันาที่ตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญัติ และ/หรอืสงักัดในกระทรวง
ดงักล่าวนี้ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
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และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ได้ก าหนดนโยบายและแผนงานด้านการวจิยัและพฒันาของ
ประเทศขึน้ โดยองิกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินแต่ละช่วงปี ถงึแมว้่าการวจิ ัย
และพฒันาทีเ่กดิขึน้ระยะแรกจะมบีทบาทในการแสวงหาองคค์วามรูใ้หม่ทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทุนการผลติทางการเกษตรและอุตสาหกรรมของ
ประเทศเป็นหลกั  แต่กไ็ดม้กีารน าเทคนิคการวจิยัประเภทนี้มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแสวงหา
องค์ความรูใ้หม่ทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์ากขึน้ตามล าดบั โดยเฉพาะการวจิยั
และพฒันาบุคลากรทีจ่ะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารเพิม่ศกัยภาพการ
แขง่ขนัของประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ 2548)  

      

     3.1.2 ความหมายของการวิจยัและพฒันา 
              การวจิยัและพฒันามนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี้ 
        เกย ์(Gay, 1976 : 8) ใหค้วามหมายว่า เป็นการพฒันาผลติภณัฑส์ าหรบัใช้

ในโรงเรยีน ซึ่งผลิตภณัฑ์จากการวิจยัและพฒันายงัรวมถึงวสัดุอุปกรณ์ของครูที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม สื่อการสอนและ
ระบบ การจดัการวจิยัและพฒันาจะครอบคลุม ถงึการก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้ ลกัษณะ
ของผู้เรยีนและระยะเวลาในการใช้ผลติภณัฑ์ที่พฒันาจากการวจิยัและพฒันาจะเป็นไปตาม
รายละเอยีดความตอ้งการ  

        บอรก์ และ กอลล์ (Borg and Gall, 1989 : 781 – 782) ใหค้วามหมายว่า 
เป็นกระบวนการ พฒันา และน ามาซึง่เหตุผลของผลติภณัฑท์างการศกึษา โดยผลติภณัฑน์ี้จะ
ไม่ไดห้มายถงึ เฉพาะต ารา ฟิล์มสไลด์ หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึ 
วธิกีารและโปรแกรมการศกึษา จุดเน้นของการพฒันาคอื การพฒันาโปรแกรมที่จะท าให้เกิด
ระบบการเรยีนรู ้ซึง่รวมถงึการพฒันาอุปกรณ์ และการฝึกอบรมบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน 

        ภคชาต ิพุทธปิกรณ์ (2550 : 9) ใหค้วามหมายว่า เป็นกระบวนการพฒันา 
และการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลติภณัฑ ์และระเบยีบวธิทีางการศกึษา ซึง่มอีงคป์ระกอบ
ในการวจิยัและพฒันาคอื วตัถุประสงค์ บุคลากร และระยะเวลาในการท าการวจิยั ผลของการ
พฒันาจะถูกทดสอบ และหาประสทิธภิาพจนอยูใ่นระดบัมาตรฐานทีก่ าหนด 

         องอาจ นัยพฒัน์ (2554 : 232) ใหค้วามหมายว่า เป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้หรือความเข้าใจในแง่มุมใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลผลิต  กระบวนการ และการบริการที่
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ แล้วประยุกต์ความรู้หรือความเข้าใจที่ได้จากการแสวงหาไป
สร้างสรรค์หรือปรบัปรุงให้เกิดผลผลิต  กระบวนการ  และการบริการแบบใหม่ขึ้น ซึ่งมี
ประสทิธภิาพ และเป็นทีต่อ้งการจ าเป็นของบุคคล ตลาด หรอืองคก์รใด ๆ มากยิง่ขึน้  
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         นันทวนั แยม้บาง  (2555 : 8) ใหค้วามหมายว่า เป็นกระบวนการในการสรา้ง 
และพัฒนาสื่อ หรือผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา โดยมีวิธีการและขัน้ตอนในการพัฒนาที่มี
ประสทิธภิาพเพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาการเรยีนการสอนและการฝึกอบรมอย่างมรีะบบ 

         รตันชนก เมอืงเชยีงหวาน (2558 : 60) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการ
ศกึษาคน้คว้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งใชพ้ฒันารปูแบบการท างาน หรอืวธิกีารท างาน เพื่อสามารถ
น ามาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   

   จากความหมายดงักล่าว สรปุไดว้่า การวจิยัและพฒันา เป็นกระบวนการในการสรา้ง
และพฒันาเกี่ยวกบัผลผลิต กระบวนการ การบรกิาร สื่อ หรอืผลิตภณัฑ์ทางการศึกษาที่ มี
วธิกีารและขัน้ตอนในการพฒันาอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลของการพฒันาจะถูกทดสอบ และหา
ประสทิธภิาพจนอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 

 

      3.1.3 ประเภทของการวิจยัและพฒันา  
        การวจิยัและพฒันา มนีักวชิาการจากหลายสาขาวชิาและอาชพี (Takakura, 

1990 ; Krajewski and Ritzman, 2002 ; สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยหรอื TDRI, 
2534 อ้างถงึใน องอาจ นัยพฒัน์, 2554 : 234-235) จ าแนกการวจิยัและพฒันาตามระยะของ
การด าเนินงานได ้3 ประเภท ดงันี้  
         1) การวจิยัพืน้ฐานหรอืการวจิยับรสิุทธิ ์(Basic or Pure Research) เป็นการ
วจิยัที่มุ่งแสวงหาความรู้ความเข้าใจเชงิธรรมชาติด้วยแง่มุมใหม่ ๆ ในแต่ละสาขาวชิา โดย
อาศยัวธิกีารแสวงหาที่ได้มาซึ่งความรู้หรอืความเข้าใจดงักล่าวตามวธิวีทิยา (Methodology) 
ของการศกึษาคน้ควา้ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและเชื่อถอืได้ หรอืคณะบุคคลสาขาวชิานัน้
ก าหนดไว้หรอืยอมรบั ดงันัน้ ความรูห้รอืความเข้าใจใหม่ที่ได้ คอื “หวัใจ” ของการวจิยัและ
พฒันา และไม่ค่อยใหค้วามสนใจว่าจะมใีครเป็นผู้น าความรูห้รอืความเขา้ใจจากการแสวงหาที่
ไดไ้ปใชท้ าอะไรและอย่างไรบ้าง จุดเน้นส าคญัอยู่ตรงที่เป็นการ “ต่อยอด” เพิม่พูนองค์ความรู้
หรอืขยายพรมแดนแห่งความเขา้ใจใหม่ ๆ โดยเฉพาะทีแ่สดงในรปูแนวคดิทฤษฎใีนสาขาวชิา
ดา้นพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรห์รอืดา้นอื่น ๆ ใหก้วา้งไกลออกไปสู่ชุมชนทางวชิาการ 
        2) การวจิยัประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวจิยัทีมุ่่งก่อให้เกดิผล
ทางด้านการปฏิบัติ โดยน าความรู้หรือความเข้าใจที่แสวงหาหรือสรรค์สร้างขึ้นมาใหม่
ท าการศกึษาวจิยัต่อในเชงิประยุกต์ โดยมุ่งหวงัทีจ่ะน าไปใช้พฒันาการปฏบิตังิานหรอืปรบัปรุง
แก้ไขปัญหา ให้ความสนใจในเรื่องประโยชน์ใช้สอยที่ได้จากการวจิยัและพฒันามากกว่าการ
สรา้งความรูห้รอืความเขา้ใจในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งโดยตรง หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งคอื มุ่งเน้น
การสรา้งสรรคผ์ลผลติในรปูผลติภณัฑห์รอืสิง่ประดษิฐใ์หม่ พฒันากระบวนการด าเนินงานใหม ่
ตลอดจนแสวงหาระบบและวธิกีารบรกิารใหม ่โดยอาศยัการวจิยัเป็นฐานส าหรบัการพฒันา  
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        3) การวจิยัพฒันา (Development Research) เป็นการวจิยัที่มุ่งเน้นการ 
“แปรเปลีย่น” ความรูห้รอืความเขา้ใจทีไ่ม่เคยมมีาก่อน ซึง่ได้มาจากการวจิยัพืน้ฐานและการวจิยั
ประยกุต ์ใหอ้ยูใ่นรปูผลผลติ  กระบวนการ หรอืการบรกิารทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ หรอืปรบัปรุง “โฉมใหม่” 
ของสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้จากทีม่อียู่เดมิแล้วก็ได้ ทัง้นี้เพื่อให้สามารถน ามาใชไ้ด้ในทางปฏบิตัจิรงิ 
ๆ รวมทัง้มคีุณค่าตามการรบัรูแ้ละประเมนิของผูต้้องการใชแ้ละมมีลูค่าในเชงิพาณิชย ์ผลลพัธ์
ที่ออกมาของการวิจยัและพฒันาประเภทนี้  สามารถน าไปใช้ลงมือด า เนินงานได้ทนัที ซึ่ง
แตกต่างไปจากผลลพัธ์ของการวจิยัและพฒันา 2 ประเภทแรก ที่จะต้องรอคอยเวลายาวนาน
ก่อนทีใ่หผ้ลทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 
        จากรูปแบบการวจิยัและพฒันาทัง้ 3 ประเภทที่กล่าวมา จะพบว่ามลีกัษณะ
เกี่ยวพนักนัค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณารายละเอยีดจะพบว่ามคีวามแตกต่างกนั
ในประเดน็ส าคญัทีส่ามารถสรปุได ้ 
 
 

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภมูทิี ่3  ประเภทของการวจิยัและพฒันาเมือ่จ าแนกตามระยะของการท าวจิยั 
                (ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Krajewski & Ritzman, 2002 : 211)  
 

      3.1.4 ขัน้ตอนของการวิจยัและพฒันา 
    ขัน้ตอนของการวจิยัและพฒันาตามแนวของ Borg and Gall (1989 : 785-795 
อา้งถงึใน รตันชนก เมอืงเชยีงหวาน, 2558 : 60-62) ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้      
    ขัน้ตอนที ่1 รวบรวมขอ้มลูและผลงานวจิยั 
     ขัน้รวบรวมข้อมูลและผลงานวจิยัซึ่งจะครอบคลุมการประเมนิความ
ต้องการ การส ารวจตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจยัขนาดเล็ก และการเตรยีม
รายงาน หลงัจากผูว้จิยัตดัสนิใจแลว้ว่า ควรจะพฒันานวตักรรมอะไร เพื่อความมัน่ใจว่าผู้วจิยัมี
กรอบทฤษฎ ีและผลการวจิยัเพยีงพอทีจ่ะชีแ้นะแนวทางในการพฒันานวตักรรมทีส่นใจ ผูว้จิยั

แสวงหาความรู/้ 
สรรคส์รา้งความเขา้ใจ 

หรอืคดิคน้เทคโนโลยใีหม่ 

แกปั้ญหาทางปฏบิตั ิ

โดยประยุกตจ์ากผล 

ของการวจิยัพืน้ฐาน 

สรา้งผลผลติ/กระบวนการ/ 
การบรกิารใหม่เพื่อตอบ 

สนองความจ าเป็นของผูใ้ช ้

ขัน้ที ่1 
การวจิยัพืน้ฐาน 

ขัน้ที ่2 
การวจิยัประยุกต์ 

ขัน้ที ่3 

การวจิยัพฒันา 

หน่วยผลติ/หุน้สว่น 

และตวัแทน
จ าหน่าย 

ผลผลติใหม ่

กระบวนการใหม ่

การบรกิารใหม ่
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จงึตอ้งศกึษาเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรม นอกจากนี้บางครัง้อาจจะได้
ขอ้มูลมาโดยการสงัเกตภาคสนามในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบันวตักรรมที่ต้องการจะสร้างขึน้ถ้ ามี
ความจ าเป็น หรอือาจจะตอ้งมกีารท าวจิยัขนาดเลก็เพื่อหาค าตอบ ซึง่งานวจิยัและทฤษฎทีีม่อียู่
ไม่สามารถตอบไดใ้นการท าศกึษาตามทีก่ล่าวมานัน้ มจีุดประสงคเ์พื่อจะน าความรูเ้หล่านัน้มา
พฒันานวตักรรม เมือ่รวบรวมขอ้มลูไดค้รบตามทีต่อ้งการแลว้จงึด าเนินการในขัน้ต่อไป 
    ขัน้ตอนที ่2 การวางแผนการวจิยัและพฒันา 
   จุดส าคัญของการวางแผนพัฒนานวัตกรรม คือ  การก าหนด
วตัถุประสงคเ์ฉพาะของการพฒันานวตักรรม เช่น วตัถุประสงคข์องการพฒันาหลกัสูตรใหม่ที่
เขยีนในรูปผลลพัธ์ที่เกดิขึ้นกบันักเรยีน เป็นต้น ถ้าเป็นไปได้ควรที่จะเขยีนวตัถุประสงค์ของ
การพฒันานวตักรรมในรปูของวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ก าหนดวธิกีารทีจ่ะพฒันานวตักรรม 
ตลอดจนทรพัยากรที่ต้องการ เพื่อการพฒันานวตักรรม ทัง้ในดา้นก าลงัคน งบประมาณ วสัดุ 
ครภุณัฑ ์และระยะเวลา เป็นตน้  
    ขัน้ตอนที ่3 การพฒันารปูแบบของนวตักรรมเบือ้งตน้ 
   การพฒันารูปแบบของนวตักรรมเบื้องต้น ประกอบด้วย การเตรยีม 
การผลติ กระบวนการผลติ และการประเมนิผล หลกัการทีส่ าคญัของขัน้ตอนนี้ คอื ต้องก าหนด
โครงสร้างนวตักรรมเพื่อให้ได้ผลย้อนกลบัจากการทดสอบภาคสนามให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได ้
    ขัน้ตอนที ่4 การทดลองใชค้รัง้ที ่1 
   การทดลองใชก้ลุ่มเลก็เป็นการทดลองเบือ้งต้น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการประเมนิเบือ้งต้นของนวตักรรม ขอ้มลูไดจ้ากการสมัภาษณ์ การสงัเกต 
และการสอบถาม เป็นการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ เช่น โรงเรยีน 1-3 โรง เดก็นักเรยีน 
6-12 คน เป็นตน้ สิง่ส าคญั คอื การสรา้งสถานการณ์ทดลองใหม้คีวามคลา้ยคลงึกบัสถานการณ์จรงิ
ทีจ่ะน าผลติภณัฑท์ี่เสรจ็สมบูรณ์แล้วไปใช้ ถ้าสถานการณ์การทดลองมคีวามแตกต่างไปจาก
สถานการณ์จรงิแลว้ ผูว้จิยัจะประสบปัญหาเรือ่งการสรปุอา้งองิผลการทดลองจากสภาพหนึ่งไป
ยงัอกีสภาพหนึ่ง   
    ขัน้ตอนที ่5 การปรบัปรงุนวตักรรมครัง้ที ่1 
   เป็นการทบทวนปรบัปรุงนวตักรรม อนัเป็นผลมาจากการทดลองใช้
ครัง้ที ่1 ในกลุ่มเลก็ของขัน้ตอนที ่4 เพื่อพรอ้มทีจ่ะน าไปทดลองกลุ่มใหญ่ต่อไป 
    ขัน้ตอนที ่6 การทดลองใชค้รัง้ที ่2 
   เป็นการน านวัตกรรมไปทดลองกับกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ท าการ
ทดสอบกบัโรงเรยีนจ านวน 5-15 โรง มกีลุ่มตวัอยา่งนกัเรยีน 30-100 คน เป็นตน้  
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การประเมนิผล ใชก้ารทดสอบก่อนและหลงัใชน้วตักรรม (Pre-test  
Post-test) น าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ โดยเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคห์รอืกลุ่มควบคุมทีเ่หมาะสม  
   วัตถุประสงค์หลักของการทดลองใช้นวัตกรรมในกลุ่มใหญ่ คือ 
ต้องการจะบ่งชีว้่า นวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการพฒันาที่เขยีนอย่าง
ชดัแจง้ในรูปของวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม ระเบยีบวจิยัเชงิประเมนิในการทดลองกลุ่มใหญ่
นิยมใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิทดลอง  
    ขัน้ตอนที ่7 การปรบัปรงุนวตักรรมครัง้ที ่2 
   หลงัการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองใชน้วตักรรมกบักลุ่มขนาด
ใหญ่แล้ว น ามาปรบัปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์อีกครัง้ เพื่อให้ได้ผลดีและมีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใชม้ากขึน้ ก่อนทีจ่ะน าไปทดลองภาคสนามขนาดใหญ่ในขัน้ต่อไป 
    ขัน้ตอนที ่8 การทดลองใชค้รัง้ที ่3 
   หลงัจากปรบัปรุงรูปแบบนวตักรรมจนมคีวามมัน่ใจในด้านคุณภาพ 
ผูว้จิยัเหน็สมควรน ารปูแบบไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความพรอ้มสู่การปฏบิตั ิในขัน้ตอนนี้
ตอ้งใชก้ลุ่มทดลองทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด เช่น น าไปใชใ้นโรงเรยีน 10-13 โรง นกัเรยีน 40-200 คน เป็นตน้  
   การประเมินผล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม 
สมัภาษณ์ และสงัเกตการณ์ แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์ 
    ขัน้ตอนที ่9 การปรบัปรงุนวตักรรมครัง้ที ่3 
   เป็นการปรบัปรุงนวัตกรรม โดยใช้ผลจากการทดสอบภาคสนาม
ปฏบิตักิารมาเป็นเกณฑใ์นการปรบัปรงุแลว้จงึน านวตักรรมทีไ่ดน้ัน้ไปเผยแพร ่
    ขัน้ตอนที ่10 การน านวตักรรมไปใชแ้ละการเผยแพร ่  
      เป็นการเสนอนวตักรรมต่อที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารหรอือาจจะมกีารเผยแพร่โดยวิธีอื่น เช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้ผลที่ได้จากการวจิยั เผยแพร่ไปในวงกว้าง และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปทุก
ระดบัชัน้ 
 จากขัน้ตอนของการวจิยัและพฒันาตามแนวของบอรก์และกอล (Borg and Gall, 1989 : 
785-795) สรุปได้ว่า ในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม การวิจยัและพัฒนาจะต้องตรวจสอบและ
ปรบัปรงุตน้แบบนวตักรรมอย่างต่อเนื่องในลกัษณะของ R & D ดงันี้  
  ขัน้ตอนที ่1 วจิยั (R1 : Research) : การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
  ขัน้ตอนที ่2 พฒันา (D1 : Development) : การพฒันา 
  ขัน้ตอนที ่3 วจิยั (R2 : Research) : การทดลอง 
  ขัน้ตอนที ่4 พฒันา (D2 : Development) : การประเมนิผลและปรบัปรงุ 
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 3.2 เคร่ืองมือการวิจยั 
      3.2.1 แบบทดสอบ 
              แบบทดสอบ คอื ชุดของค าถามหรอืกลุ่มของงานใด ๆ ทีส่รา้งขึน้เพื่อน าไป

เรา้ผู้ที่เราต้องการวดัแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา โดยการเขยีน อ่าน พูด หรอืกระท า 
แล้วแต่จุดมุ่งหมายของการวดั แบบทดสอบเป็นเครื่องมอืที่นิยมใชก้นัมากในโรงเรยีน เพื่อใช้
วดัความสามารถของนักเรยีนที่เป็นผลจากการเรยีนการสอน ในการท าวจิยั แบบทดสอบเป็น
เครื่องมอืที่นิยมใช้มากประเภทหนึ่งในงานวิจยัที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทาง
สตปัิญญาของบุคคล ประเภทของแบบทดสอบ ลกัษณะของแบบทดสอบทีด่ ีลกัษณะค าถามใน
แบบทดสอบ และขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบ สรปุได ้(ภทัรา นิคมานนท,์ 2544 : 125-133) ดงันี้ 

             1) ประเภทของแบบทดสอบ 
                จ าแนกตามกระบวนการในการสรา้ง จ าแนกได ้2 ประเภท ดงันี้ 
          (1) แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นครัง้

คราวตามเนื้อหาและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ แบบทดสอบประเภทนี้  หากผู้สร้างมคีวามรู้
ความสามารถเกี่ยวกบัการวเิคราะห์หลกัสูตรเพื่อจ าแนกเนื้อหาและพฤตกิรรม และมคีวามรู้
ความสามารถเกี่ยวกับหลักการสร้างข้อสอบเป็นอย่างดีแล้ว จะได้แบบทดสอบที่มีความ
เทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และเทีย่งตรงตามโครงสรา้ง (Construct Validity) คอืตรงตาม
จดุมุง่หมายของการวดั เพราะสามารถสรา้งขอ้ค าถามไดต้ามเนื้อหาและจดุมุง่หมายทีก่ าหนดไว ้ 

        (2) แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ดว้ยกระบวนการที่
ซบัซ้อน มกีารน าแบบทดสอบไปทดลองสอบ เพื่อน ามาวเิคราะหห์าคุณภาพของแบบทดสอบ 
และปรบัปรุงให้มคีุณภาพดีก่อนน าไปใช้ สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง แบบทดสอบ
มาตรฐานจะมคีู่มอืด าเนินการสอบและเกณฑ์ปกติ เพื่อใช้ในการด าเนินการสอบและแปล
ความหมายของคะแนนใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

               จ าแนกตามจดุมุง่หมายในการใชป้ระโยชน์ จ าแนกได ้2 ประเภท ดงันี้ 
       (1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์เป็นแบบทดสอบทีใ่ชว้ดัความรูค้วามสามารถ 

ทีไ่ดเ้คยเรยีนมาแลว้ว่า สามารถรบัรูไ้วไ้ดม้ากน้อยเพยีงไร ใชว้ดัก่อนหรอืหลงัจากท ากจิกรรม
เรียบร้อยแล้ว เพื่อประเมินว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร  ผลจากกิจกรรมนัน้ 
มีความกา้วหน้าเพยีงไร ซึง่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์มนีกัการศกึษาใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

       (2) แบบทดสอบความถนัด เป็นแบบทดสอบที่ใช้วดัความสามารถจาก
การสะสมประสบการณ์ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าในอดตี เพื่อใชท้ านายอนาคตว่าจะสามารถเรยีนรูต่้อไปได้
อกีมากน้อยเพยีงไร และควรจะเรยีนไปในแนวไหนด ี

       แบบทดสอบทีน่ าไปใชใ้นการวจิยัมทีัง้สองประเภท แลว้แต่จุดมุ่งหมายใน
การวจิยั แต่ส่วนมากหากเป็นการวจิยัเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนแล้วจะใช้แบบทดสอบวดัผล
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สมัฤทธิท์างการเรยีน การวจิยัเชงิทดลองทีต่อ้งการเปรยีบเทยีบผลของการทดลองจากการสอน
สองวธิทีีต่่างกนั หรอืสื่อต่างกนั หรอืลกัษณะแรงจงูใจต่างกนั จะใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
เพื่อวดัผลสมัฤทธิท์ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากกระบวนการทดลองนัน้  

               จ าแนกตามรปูแบบค าถามและวธิกีารตอบ จ าแนกได ้2 ประเภท ดงันี้ 
       (1) แบบทดสอบอตันัย เป็นแบบทดสอบที่มุ่งให้ผู้ตอบเขยีนตอบยาว ๆ 

แสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ทีใ่นเวลาทีก่ าหนด 
       (2) แบบทดสอบปรนัย เป็นแบบทดสอบที่ถามให้ผู้ตอบตอบสัน้ ๆ ใน

ขอบเขตจ ากดั ค าถามแต่ละขอ้จะวดัเพยีงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพยีงเรื่องเดยีว วธิตีอบท าง่าย ๆ 
โดยผูต้อบเพยีงแต่ท าเครือ่งหมายว่าตอ้งการเลอืกตอบขอ้ใด ในกรณีทีม่คี าตอบใหเ้ลอืกหรอืกา
เครื่องหมายหรอื X ในกรณีที่เป็นแบบถูก-ผดิ หรอืเติมค าหรอืข้อความสัน้ ๆ ในช่องว่าง 
แบบทดสอบปรนัยมหีลายประเภท ได้แก่ แบบเลอืกตอบ แบบถูกผดิ แบบเตมิค า แบบจบัคู่  
แบบทดสอบปรนัยที่สามารถพัฒนาให้มีคุณภาพได้ง่ายที่สุด คือ แบบเลือกตอบซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่นิยมใช้กนัมากกว่าแบบอื่น เพราะนอกจากสามารถพฒันาให้มคีุณภาพได้ง่าย
ทีสุ่ดแลว้ การตรวจใหค้ะแนนยงัมคีวามเป็นปรนัยและยตุกิรรมกว่าทุกแบบ  

       ในการวจิยัมกันิยมใช้แบบทดสอบปรนัยมากกว่าอตันัย เพราะสามารถ
พฒันาแบบทดสอบใหม้คีุณภาพดไีดง้่ายกว่า การตรวจใหค้ะแนนมคีวามชดัเจนและยตุธิรรมกว่า 

        2) ลกัษณะของแบบทดสอบทีด่ ี
         (1) มคีวามเทีย่งตรง (Validity) สามารถวดัเนื้อหาและจดุมุ่งหมายทีต่อ้งการ 
วดัไดต้รงตามทีต่อ้งการวดั 
         (2) มคีวามเชื่อมัน่ (Reliability) แบบทดสอบทีด่หีากน ามาสอบอกีครัง้กบั 
คนกลุ่มเดมิ คะแนนจะคงเดมิไม่เปลี่ยนแปลง หรอืหากมกีารเปลี่ยนแปลงจะไม่เปลี่ยนแปลง
มากนกั วธิเีพิม่ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ ท าไดโ้ดยเพิม่จ านวนขอ้ค าถามใหม้ากขึน้ 
         (3) มคีวามยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) คะแนนเฉลีย่ของคะแนนรวมของ 
แบบทดสอบทัง้ฉบบัที่สูงมากแสดงว่าขอ้สอบง่าย ถ้าคะแนนเฉลีย่ต ่ามากแสดงว่าขอ้สอบยาก 
แบบทดสอบทีม่คีวามยากง่ายพอเหมาะ คะแนนเฉลีย่จะมคี่าอยู่ระดบักลาง อาจสูงหรอืต ่ากว่า
ปานกลางเลก็น้อย  
         (4) จ าแนกได้ (Discrimination) แบบทดสอบที่จ าแนกได้ คนเก่งจะท า
คะแนนไดส้งูกว่าคนอ่อน คะแนนรวมของแต่ละคนจะกระจายกนัไปในลกัษณะ ตัง้แต่เกอืบศูนย์
จนถงึเกอืบเตม็ หากมคีนตอบผดิ คนนัน้ควรเป็นคนอ่อนมากกว่าคนเก่ง 

        3) ลกัษณะค าถามทีใ่ชใ้นแบบทดสอบ 
        (1) ใชค้ าถามทีช่ดัเจน ทุกคนอ่านแลว้เขา้ใจตรงกนั ไมต่อ้งตคีวาม 
        (2) ค าถามสัน้ กะทดัรดั ไมใ่ชค้ าฟุ่มเฟือยโดยไมจ่ าเป็น 
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        (3) ขอ้เดยีวถามปัญหาเดยีว ยกเวน้แบบทดสอบอตันยั อาจถามได้
หลายปัญหาในขอ้เดยีวกนั 

        (4) ใชค้ าถามเหมาะกบัระดบัผูส้อบ 
        (5) ถามตรงตามจดุมุง่หมายทีต่อ้งการวดั 
        (6) หลกีเลีย่งการใชค้ าถามปฏเิสธหรอืปฏเิสธซอ้น 
        (7) ถามปัญหาทีม่คีุณค่าควรแก่การวดั 
        4) ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบ 
        (1) วเิคราะหจ์ดุประสงคแ์ละเนื้อหาทีจ่ะวดั เพื่อจดัท าตารางก าหนด

ลกัษณะของแบบทดสอบ 
        (2) ก าหนดรปูแบบของค าถาม ซึง่มหีลายรปูแบบตามทีไ่ด้เสนอไปแลว้ 
        (3) เขยีนขอ้ค าถามตามลกัษณะและจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1) 
        (4) ตรวจทาน และจดัพมิพเ์ป็นฉบบัเพื่อน าไปทดลองใช้ 
        (5) วเิคราะหห์าคุณภาพของแบบทดสอบ และปรบัปรงุ 
        5) การตรวจสอบและวเิคราะหห์าคุณภาพของแบบทดสอบ 
        บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2543 : 176-182 ; ไพโรจน์ ตรีณธนา และคณะ, 

2546 : 158-170 และสุวมิล ตริกานันท,์ 2551 : 147-175 กล่าวถงึการตรวจสอบและวเิคราะห์
หาคุณภาพของแบบทดสอบดงันี้  

        (1) การตรวจทานแบบทดสอบ 
            - โดยการตรวจทานเอง ซึ่งการตรวจนัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัความเที่ยงตรง 

(Validity) ของเนื้อหาว่าถูกต้องครอบคลุมหรอืไม่ รวมทัง้วดัพฤตกิรรมตามที่ต้องการหรอืไม ่
ตรวจดูภาษาและความเป็นปรนัยของค าถามค าตอบทุกข้อ โดยมคี าถามที่ถามตวัเองดงันี้  
เขา้ใจค าถาม ค าตอบทัง้หมดหรอืไม่ มคี าตอบที่ถูกต้องตามหลกัวชิาการหรอืไม่ ค าตอบ
ครอบคลุมไวค้รบถ้วนหรอืไม่  ค าถามนัน้จ าเป็นหรอืไม่  ค าถามนัน้ครอบคลุมไวม้ากกว่าหนึ่ง
ประเดน็หรอืไม่  ค าถามนัน้จะไดค้ าตอบตรงกบัความจรงิหรอืไม่  ภาษาทีใ่ชก้วา้งหรอืแคบ
เกนิไปหรอืไม่  ค าถามมขีอ้ความใดท าใหเ้ขา้ใจยากหรอืไม่  ภาษามคี าเน้นหรอืค าทีม่อีทิธพิล
ชกัจูงให้ตอบไปในทางที่คาดหวงัไว้หรอืไม่  ค าตอบที่ต้องการนัน้ควรถามตรงหรอือ้อมดี  
ค าถามนัน้ใชถ้ามกลุ่มตวัอยา่งนัน้จะไดค้ าตอบทีเ่ชื่อถอืไดเ้พยีงใด 

           - โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาตรวจสอบ เพื่อพจิารณาการใชภ้าษา 
ส านวนในการสื่อความหมายต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องตามหลกัการออกแบบขอ้สอบ 
หากขอ้สอบขอ้นัน้ต้องปรบัปรุงแก้ไขก็จะต้องเขยีนขอ้ปรบัปรุงลงไปในด้านหลงัของบตัรออก
ขอ้สอบขอ้นัน้ ซึง่ดา้นหลงัของบตัรออกขอ้สอบมรีายละเอยีดดงันี้ 
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ขอ้สอบขอ้นี้ควรปรบัปรงุในเรือ่ง 
1. ค าถาม เพราะ 
 ไมช่ดัเจน 
 แนะค าตอบ 
 ใชค้ าปฏเิสธซอ้นปฏเิสธ 
 อื่น ๆ ............................................................................ 
      …………………………………………………………….. 

2. ตวัเลอืก เพราะ 
 ถูกหรอืผดิเด่นชดัเกนิไป (ตวัเลอืกที.่....) 
 สัน้หรอืยาวกว่าตวัเลอืกอื่นเด่นชดัเกนิไป (ตวัเลอืกที.่.....) 
 ไมส่อดคลอ้งกบัค าถาม 
 อื่น ๆ ............................................................................. 
     ……………………………………………………………… 

บนัทกึอื่น ๆ 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 
………………………....... 

 

       (2) การตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหาและวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  
(IOC) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เป็นความเที่ยงตรงที่ เกี่ยวกบัการ
วเิคราะห์ตรวจสอบเนื้อหาของแบบทดสอบว่า เนื้อหาของขอ้ค าถามวดัได้ตรงตามเนื้อหาของ
เรื่องที่ต้องการวดัหรอืไม่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจะต้องด าเนินการก่อนน าไป
ทดลองใช้ ท าได้โดยการน าตารางวิเคราะห์รายละเอียดข้อสอบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความ
สอดคลอ้ง ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องนัน้หรอืไม่ จากนัน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญกรอกแบบฟอรม์การพจิารณา 
จ านวนผูเ้ชีย่วชาญควรมตีัง้แต่ 3 คนขึน้ไป เพื่อหลกีเลีย่งความคดิเหน็ทีแ่บ่งเป็น 2 ดา้น เมื่อไดร้บั
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ผูว้จิยัจะน ามาค านวณค่าดชันีความเทีย่งตรง หรอื ดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) 
เป็นการหาคุณภาพของแบบทดสอบที่สามารถวดัได้ตรงตามลกัษณะหรือจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่จะวดัซึ่งเป็นคุณสมบตัิที่ส าคญัมากของแบบทดสอบ โดยให้คะแนนระดบัความ
สอดคลอ้ง 3 ระดบัดงันี้  1 = สอดคลอ้ง   0 =  ไมแ่น่ใจ   -1 =  ไมส่อดคลอ้ง 

สตูรทีใ่ชใ้นการค านวณ  IOC =   R / n 
R = ผลคณูของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง     
n = จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
ค่า IOC มคี่าระหว่าง -1 ถงึ 1  ขอ้ค าถามทีด่คีวรมคี่า IOC ใกล ้1 ส่วนขอ้ทีม่คี่า IOC 

ต ่ากว่า 0.5 ควรมกีารปรบัปรงุแกไ้ข 
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        (3) การทดลองใชแ้บบทดสอบ 
             กลุ่มตวัอย่างที่ทดลองใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบจะเป็น

กลุ่มผู้ที่มีความรู้หรือเคยเรียนเนื้อหานัน้มาแล้ว แต่หากเป็นการพัฒนาเนื้อหาใหม่ หรือ
หลกัสูตรใหม่ที่ยงัไม่เคยมใีครศึกษามาก่อน ก็ควรจดัสอนเนื้อหานัน้ให้กบักลุ่มตวัอย่างก่อน 
แลว้จงึน ามาทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบนัน้จงึจะถอืว่าเป็นขอ้สอบทีม่คีุณภาพ กลุ่มตวัอย่าง 
ที่ทดลองใช้โดยทัว่ไปควรมไีม่น้อยกว่า 30 คน และแบบทดสอบที่น าไปทดลองใช้จะต้องมี
ลกัษณะสมบรูณ์คลา้ยกบัทีจ่ะใชจ้รงิ จากนัน้น าไปวเิคราะหห์าคุณภาพของแบบทดสอบรายขอ้
โดยการหาค่าความยากง่ายหรอืค่าความยากของขอ้สอบ (p) กบัค่าอ านาจจ าแนก (r) และ
วเิคราะห ์หาคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 

        (4) การวเิคราะหค์่าความยากของขอ้สอบ (Item Difficulty : p) เพื่อวเิคราะห ์
หาคุณภาพขอ้สอบรายขอ้  ซึง่ค่าความยากของขอ้สอบ หมายถงึ สดัส่วนทีค่นท าขอ้สอบขอ้นัน้ถูก
กบัจ านวนคนทัง้หมดทีเ่ขา้สอบ การประมาณค่าความยากจากสดัส่วนคนทีต่อบถูก ค านวณได้
จากสตูร       ค่าความยาก  =  จ านวนคนทีต่อบขอ้สอบขอ้นัน้ถูก 

                        จ านวนคนทีต่อบทัง้หมด 
การแปลความหมายของค่าความยากของขอ้สอบดงันี้ 

 

ดชันีค่าความยาก (p) ความหมาย หมายเหตุ 
มากกว่า 0.80 งา่ยมาก (ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้) ขอ้สอบทีเ่หมาะสม 

จะตอ้งมคี่า p = 0.50 
แต่ค่า p ในช่วงระหว่าง 
0.20-0.80 กถ็อืว่าใชไ้ด ้

0.60-0.80 ค่อนขา้งงา่ย 
0.40-0.59 ปานกลาง 
0.20-0.39 ค่อนขา้งยาก 
ต ่ากว่า 0.20 ยากมาก (ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้) 

        
       (5) การวเิคราะหค์่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (Item Discrimination : r)  

เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบรายข้อ ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ หมายถึง การที่
ขอ้สอบสามารถแยกคนที่มคีวามรูก้บัคนที่ไม่มคีวามรูใ้นเรื่องที่วดั ดชันีค่าอ านาจจ าแนกเป็น
คุณลกัษณะส าคญัของขอ้สอบทีด่ ีเป็นดชันีทีบ่่งบอกว่าขอ้สอบขอ้นัน้ สามารถจ าแนกนักเรยีน
ออกเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มที่ได้คะแนนสูงหรอืกลุ่มเก่ง กบักลุ่มที่ได้คะแนนต ่าหรอืกลุ่มอ่อน 
ค่าอ านาจจ าแนกนี้มคี่าอยู่ระหว่าง -1 ถงึ +1 โดยทัว่ไปแล้วขอ้สอบที่มคี่าอ านาจจ าแนกใช้ได ้
จะมคี่าเท่ากบั 0.20 ขึน้ไป และถ้าขอ้สอบขอ้นัน้มคี่าอ านาจจ าแนกใกล้ +1 กแ็สดงว่าขอ้สอบ
ขอ้นัน้สามารถจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนไดถู้กตอ้งสูงมาก แต่ถ้ามคี่าอ านาจจ าแนกเป็นลบหรอื
ค่าใกล ้0 แสดงว่าขอ้สอบขอ้นัน้จ าแนกคนเก่งและคนอ่อนไดไ้ม่ด ีในการค านวณดชันีค่าอ านาจ
จ าแนกนัน้สามารถค านวณไดห้ลายวธิดีงันี้ 
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          การประมาณค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ สามารถวเิคราะหไ์ดห้ลายวธิ ีดงันี้ 
       -ประมาณค่าจากสตูรสหสมัพนัธแ์บบพ๊อยทไ์บซเีรยีล (Point-Biserial  

Correlation) 
       -ประมาณค่าจากสตูรสหสมัพนัธแ์บบไบซเีรยีล (Biserial Correlation) 
       -การวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคนิค 27 %  เป็นสตูรแบบงา่ย  นิยมใชก้นัมาก 

เนื่องจากงา่ยในการค านวณ ใชก้บัขอ้สอบทีต่รวจใหค้ะแนนชนิดทีท่ าถูกได ้1 คะแนน ท าผดิได ้
0 คะแนน เป็นการวเิคราะห์โดยเรยีงคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปยงัคะแนนต ่าสุด จากนัน้น า
คะแนนกลุ่มทีไ่ดค้ะแนนสูง 27 % และกลุ่มทีไ่ดค้ะแนนต ่า 27 % มาค านวณค่าอ านาจจ าแนก 
เนื่องจากนักสถติิได้พจิารณาแล้วว่า ตวัเลข 27 % เป็นจุดสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างความ 
สามารถในการจ าแนกกบัความเชื่อมัน่ (Reliability) การใช้กลุ่มคะแนนสูงและคะแนนต ่า 
จ านวนต ่ากว่า 27 %  ท าใหค้วามเชื่อมัน่ต ่า แต่ถ้าใชก้ลุ่มคะแนนสูงและคะแนนต ่า จ านวนสูงกว่า  
27 % เช่นสูงถงึ 50 % กจ็ะท าใหค้วามเชื่อมัน่ต ่าเช่นกนั ดงันัน้จงึต้องใชจ้ านวนคนในแต่ละกลุ่ม 
ใหเ้กดิความสมดุลระหว่างอ านาจจ าแนกกบัความเชื่อมัน่ (Kelly, 1939) 
         การค านวณมขีัน้ตอนดงันี้ 
         -เรยีงคะแนนจากคะแนนสงูไปยงัคะแนนต ่าสุด 
         -ระบุกลุ่มคะแนนสูงและกลุ่มคะแนนต ่า โดยกลุ่มสูงนับจากคนที่คะแนน
สูงสุดลงมาประมาณ 27 %  ของคนทัง้หมด ส่วนกลุ่มต ่านับจากคนทีค่ะแนนต ่าสุดขึน้มาในจ านวน
ทีเ่ท่ากบักลุ่มสงู  
         -ในแต่ละกลุ่มนบัจ านวนผูส้อบทีต่อบถูกในขอ้นัน้ 
         -ค านวณสดัส่วนผูส้อบทีต่อบถูกในกลุ่มสงู (PH) และสดัส่วนผูส้อบทีต่อบ
ถูกในกลุ่มต ่า (PL) 
         -ค านวณค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) ดว้ยการน าสดัส่วนผูส้อบทีต่อบถูก
ในกลุ่มสงู(PH) ลบดว้ยสดัส่วนผูส้อบทีต่อบถูกในกลุ่มต ่า (PL) หารดว้ยจ านวนคนในกลุ่มสูงหรอื
กลุ่มต ่า (n)  

        ค านวณไดจ้ากสตูร r = 
n

PP LH


 

การแปลความหมายของค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (Ebel, 1991 : 232) ดงันี้ 
 

ดชันีค่าอ านาจจ าแนก (r) ความหมาย หมายเหตุ 
ตัง้แต่ 0.40 ขึน้ไป มอี านาจจ าแนก ดมีาก ขอ้สอบ 

ทีเ่หมาะสม 
จะตอ้งมคี่า  
r = 0.20 ขึน้ไป 

0.30-0.39 มอี านาจจ าแนก ดพีอสมควร 
0.20-0.29 มอี านาจจ าแนกพอใชไ้ด ้อาจตอ้งปรบัปรงุ 
ต ่ากว่า 0.20 มอี านาจจ าแนกไมด่ ีตอ้งปรบัปรงุ 
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       (6) การวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ (Reliability) เพื่อวเิคราะห ์ 
หาคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั ซึ่งค่าความเชื่อมัน่ หมายถึง ความคงที่สม ่าเสมอของ
คะแนนจากการวดั แบบทดสอบที่ดจี าเป็นจะต้องมคีวามเชื่อมัน่สูง กล่าวคอื ถ้าเป็นข้อสอบ
จะตอ้งสามารถใหค้ะแนนหรอืผลการสอบคงทีแ่น่นอน ไม่ว่าจะสอบขอ้สอบนัน้กี่ครัง้กต็าม ถ้าสภาพ 
หรอืสภาวะการสอบเหมอืนเดมิ  
               วธิปีระมาณค่าความเชื่อมัน่โดยทัว่ไปม ี3 รปูแบบ  มดีงันี้ 
               -การวดัความคงที ่ (Measure of  Stability)  
               -การวดัความสมมลูกนั (Measure of  Equivalence) 
               -การวดัความสอดคลอ้งภายใน (Measure of Internal Consistency) 
ซึง่เทคนิคทางสถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่  

·วธิแีบ่งครึง่ขอ้สอบ (Split-Half)    
          ·วธิขีองคเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder - Richardson : K-R) โดยการใช ้

สูตร K-R 20 และ K-R 21 ใชใ้นกรณีท าถูกให ้1 คะแนน ท าผดิได ้0 คะแนน เท่านัน้ และสูตร 
K-R 21 มขีอ้ตกลงเบือ้งตน้ว่า ขอ้สอบแต่ละขอ้จะตอ้งมคี่าความยากเท่ากนัหรอืก าหนดใหค้่า p 
คงที ่ซึง่ค่าความเชื่อมัน่ทีค่ านวณไดจ้ากสูตร K-R 21 จะมคี่าต ่ากว่าค่าความเชื่อมัน่ทีค่ านวณ
ได้จากสูตร K-R 20 เนื่องจากข้อค าถามแต่ละขอ้ในเครื่องมอืโดยทัว่ไป จะมรีะดบัความยาก
แตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
                             ·วธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha  Coefficient)  โดยครอนบาคได้
พฒันามาจาก K-R 20 เพื่อใหใ้ชไ้ดก้บัการใหค้ะแนนทีไ่ม่เป็นระบบ 0-1 เช่น แบบสอบอตันัย 
แบบส ารวจความสนใจในอาชพี  แบบมาตรประเมนิค่า (Rating Scale) และค่าทีค่ านวณไดจ้ะมี
ค่าเท่ากบั K-R 20 ทุกประการ 
                   ค่าความเชื่อมัน่จะมคี่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 และพจิารณาเฉพาะค่าที่
เป็นบวกเท่านัน้ ซึง่ควรมคี่ามากกว่า 0.70 จงึจะเป็นแบบทดสอบทีม่คี่าความเชื่อมัน่ได ้
 สรุปได้ว่า แบบทดสอบเป็นเครื่องมอืที่นิยมน ามาใชใ้นงานวจิยัที่ต้องการศกึษาเกี่ยวกบั
ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคล โดยเฉพาะแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิจ์ะน ามาใช้ใน
งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอน การวจิยัเชงิทดลองเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์ีไ่ดจ้ากการ
เรยีนรู้ที่เกิดจากกระบวนการทดลองนัน้ และแบบทดสอบปรนัยเป็นประเภทที่งานวจิยันิยม
น ามาใชม้ากกว่าแบบอตันัย เพราะสามารถน ามาพฒันาแบบทดสอบให้มคีุณภาพดไีดง้่ายกว่า 
การตรวจใหค้ะแนนมคีวามชดัเจนและมคีวามยุตธิรรมกว่า ลกัษณะของแบบทดสอบทีด่จีะต้อง
มคีวามเที่ยงตรง (Validity) มคีวามเชื่อมัน่ (Reliability) มคีวามยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) 
และมอี านาจจ าแนก (Discrimination) ทีส่ามารถจ าแนกคนเรยีนเก่งและคนเรยีนอ่อนได ้
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      3.2.2 แบบสอบถาม 
         แบบสอบถามเป็นขอ้ความหรอืค าถามทีส่รา้งขึน้มาเพื่อต้องการทราบความ

คดิเหน็หรอืขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัความสนใจ ความพงึพอใจ ปัญหา ความต้องการ และเรื่องราว
ต่าง ๆ ของบุคคล โครงสรา้งของแบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามทีด่ ี หลกัการสรา้ง
แบบสอบถามทีด่ ีและขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม สรปุได ้(ภทัรา นิคมานนท,์ 2544 : 115-123) ดงันี้
             1) โครงสรา้งของแบบสอบถาม  
         แบบสอบถามทัว่ไปจะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน ดงันี้ 
         (1) ค าชี้แจงในการตอบ ในส่วนนี้จะกล่าวถงึจุดประสงค์ในการรวบรวม
ขอ้มลูหรอืจุดมุ่งหมายในการวจิยั อธบิายลกัษณะของแบบสอบถาม วธิกีารตอบ พรอ้มทัง้ตวัอย่าง 
และขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 
         (2) ขอ้มลูทีต่อ้งการรวบรวม ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คอื  
              -ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบ เป็นการถามรายละเอยีดส่วนตวัของผูต้อบ 
เช่น เพศ อาย ุอาชพี ภมูลิ าเนา รายได ้ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส เป็นตน้ ขอ้มลูส่วนน้ี
ผูว้จิยัมกัใชเ้ป็นตวัแปรอสิระในการวจิยั  
              -ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็  ในส่วนนี้เป็นการถาม
ข้อมูลเกี่ยวกบัรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการศึกษา ซึ่งจะให้ค าตอบที่ผู้วจิยัต้องการศึกษา 
ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นความมุง่หมายของการวจิยั ขอ้มลูส่วนน้ีมกัใชเ้ป็นตวัแปรตามในการวจิยั 
          2) ลกัษณะของแบบสอบถามทีด่ ี
         (1) ลกัษณะทัว่ไปของแบบสอบถามทีด่มีดีงันี้ ไม่ถามมากเกนิไปจนท า
ใหแ้บบสอบถามยาวและมคีวามหนามากโดยไมจ่ าเป็น เพราะสรา้งความเบื่อหน่ายใหแ้ก่ผูต้อบ 
แต่กไ็ม่ควรสัน้เกนิไปจนไดร้ายละเอยีดไม่ครบถ้วน  มกีารจดัรูปเล่ม รปูหน้า (Lay Out) น่าสนใจ 
การพมิพม์กีารจดัวรรคตอนสวยงาม มกีารใชต้วัอกัษรหลายรปูแบบเพื่อเน้นจุดสนใจ อาจมกีาร
ตกีรอบ ขดีเสน้ใต้ หรอืมภีาพประกอบดว้ยจะท าใหน่้าสนใจยิง่ขึน้ อาจใชร้ะบบสมีาช่วยใหเ้กดิ
ความสนใจได ้โดยพมิพด์ว้ยหมกึสหีรอืพมิพบ์นกระดาษส ีแต่ควรเลอืกสทีีเ่หมาะกบัสภาพแวดลอ้ม 
ในปัจจบุนั และจดัเรยีงเนื้อหาสาระเป็นหมวดหมู ่เป็นตอน ๆ  จะท าใหผู้ต้อบรูส้กึว่ามคี าถามไมม่ากนกั 

      (2) ลกัษณะค าถามทีด่มีดีงันี้ ใชภ้าษาชดัเจน เขา้ใจงา่ย ไมก่ ากวม ใชภ้าษา  
เหมาะสมกบัระดบัของกลุ่มตวัอย่าง ถามต่อเนื่องไม่วกไปวนมาท าใหส้บัสน เรยีงล าดบัค าถาม
จากเรื่องง่ายไม่ซบัซอ้น น่าสนใจ ไปหาค าถามทีล่กึซึง้และยากขึน้ตามล าดบั หลกีเลีย่งค าถาม
ทีท่ าให้ผูต้อบตอบในแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่ไม่มคีวามแตกต่างกนั ไม่ถามแบบเสนอแนะ
ค าตอบ และไมถ่ามในเรือ่งทีท่ าใหผู้ต้อบเกดิความละอายไมก่ลา้ตอบ 
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        (3) วธิกีารทีใ่ชใ้นการตอบ มหีลกัการดงันี้ มคี าชีแ้จงวธิตีอบและอธบิาย
ความหมายของค่าระดบัคะแนน ขอ้ความหรอืรหสัทีใ่ชใ้นการตอบอย่างชดัเจน  ในกรณีทีเ่ป็น
ค าถามปลายปิด ซึง่มกีารก าหนดค าตอบไวใ้หแ้ลว้ ควรใหต้อบโดยวธิงี่าย ๆ ไม่ใชว้ธิตีอบทียุ่่งยาก 
เช่น ใหต้อบในกระดาษค าตอบต่างหาก หรอืลงรหสัในช่องทีใ่หต้อบเพื่อความสะดวกของผูว้จิยัเอง 
แต่ท าให้ผู้ตอบเกดิความยุ่งยาก เบื่อหน่าย ไม่อยากตอบ หากเป็นค าถามแบบปลายเปิด ควรเว้น 
ทีว่่างเพยีงพอส าหรบัการตอบและไมถ่ามเรือ่งทียุ่ง่ยากหรอืลกึซึง้เกนิไปจนยากแก่การตอบ 
          3) หลกัการสรา้งแบบสอบถามทีด่ ีมหีลกัเกณฑก์ารสรา้งดงันี้  
         (1) ก าหนดขอบข่ายของสิง่ที่จะถามให้ชดัเจน ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
ของการวจิยั ไมใ่ช่เขยีนค าถามตามทีน่ึกอยากถามหรอืตามทีจ่ะสามารถเขยีนได้ 
         (2) แยกแยะเรือ่งราวทีต่อ้งการถามออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ เป็นดา้น ๆ ไป 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการสรา้งค าถาม 
         (3) พยายามสรา้งค าถามใหค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ยอ่ย 
         (4) จดัวางรูปแบบค าชี้แจง และส่วนที่เป็นประเดน็ค าถามใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
เป็นขัน้ตอนตามล าดบัเนื้อหา และความยากงา่ย หรอืความลกึซึง้ของเนื้อหาจากน้อยไปหามาก 
         (5) ควรมกีารตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามก่อนน าไปใชจ้รงิ อาจม ี
การทดลองในกลุ่มย่อยที่มีล ักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างก่อน เพื่อประเมินคุณภาพของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในการเขียนค าชี้แจง และค าถามของ
แบบสอบถาม ความเทีย่งตรง ความเชื่อมัน่ และอ านาจในการจ าแนกค าตอบของแบบสอบถาม 
         4) ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม 
         (1) วเิคราะหล์กัษณะของขอ้มลูที่ต้องการวดั การวเิคราะหล์กัษณะของ
ขอ้มลูทีต่อ้งการวดันี้ สามารถวเิคราะหไ์ดจ้ากจุดมุ่งหมายของการวจิยัว่าต้องการศกึษา ส ารวจ 
หรอืเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของตวัแปรอะไร ในดา้นใดบา้ง 
         (2) ก าหนดรปูแบบของค าถาม ว่าจะสรา้งค าถามแบบปลายปิดหรอืแบบ
ปลายเปิดหรอืแบบผสม หากก าหนดเป็นแบบปลายปิดจะใชแ้บบก าหนดตวัเลอืกเฉพาะแต่ละขอ้
แตกต่างกันหรือก าหนดเป็นแบบเดียวกัน และผู้วิจยัจะต้องอธิบายความหมายของระดับ
คะแนนในแง่ของปรมิาณ เช่น เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อยา่งยิง่ หรอื 5 4 3 2 1  ไวใ้นแบบสอบถามใหผู้ต้อบเขา้ใจดว้ยว่า หมายความว่าอยา่งไร  
          (3) เขยีนแบบสอบถามฉบบัร่าง ตามโครงสรา้งของเนื้อหาตามรปูแบบที่
ก าหนดในขอ้ 2) 
         (4) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านที่จะศึกษาและด้านการประเมนิผลพจิารณาว่า สามารถวดัเนื้อหาและจุดประสงค์ตามที่
ตอ้งการวดัไดจ้รงิหรอืไม ่แลว้ปรบัปรงุตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
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         (5) ทดลองใช้เครื่องมอื โดยน าไปให้บุคคลที่มลีกัษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 5-10 คนเพื่อพจิารณาความชดัเจนของภาษาที่ใช้ หากตอนใดมปัีญหาท าให้
เขา้ใจยากก็ควรปรบัปรุงแล้วน าไปทดลองกบักลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มลีกัษณะคล้ายกบั
กลุ่มตวัอย่างประมาณ 50-100 คน เพื่อวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ และค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบสอบถาม หากมคี่าความเชื่อมัน่ต ่า หรอืขอ้ใดไมส่ามารถจ าแนกได ้ควรตดัทิง้หรอืปรบัปรงุใหด้ขีึน้  
          (6) จดัพมิพแ์บบสอบถามฉบบัจรงิ หลงัจากทดลองใชแ้บบสอบถามและ
ปรบัปรุงแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแล้วจงึพมิพแ์บบสอบถามฉบบัจรงิใหเ้รยีบรอ้ย โดยจดัรูปเล่ม
และรปูหน้าตามแนวทีไ่ดเ้สนอไวข้า้งตน้เพื่อน าไปใชต่้อไป 

       5) การสรา้งและหาคุณภาพของแบบวดัเจตคตแิบบลเิคอรท์ (Likert’s Method) 
                 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543 : 90-96)  กล่าวว่าเครือ่งมอืวดัเจตคต ิ
แบบลเิคอรท์ หรอืบางทเีรยีกว่า Summated Rating Method ลเิคอรท์สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 1932 
และเป็นวธิกีารสรา้งที่ง่าย มคีวามเชื่อมัน่สูง และพฒันาเพื่อวดัด้านความรู้สกึได้หลายอย่าง 
การสรา้งเครื่องมอืวดัเจตคตแิบบนี้ เป็นวธิปีระเมนิน ้าหนักความรูส้กึของขอ้ความในตอนหลงั 
คอื หลงัจากเอาเครื่องมอืไปสอบวดัแล้ว การสรา้งขอ้ความที่แสดงความรูส้ ึกต่อเป้าเจตคต ิ
จะต้องให้ครอบคลุมและสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั ข้อความอาจจะเป็นทางบวกหมดหรอืทางลบหมด 
หรอืผสมกนักไ็ด ้ 

            ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืวดัเจตคตแิบบลเิคอรท์ มดีงันี้ 
              (1) เลอืกชื่อเป้าเจตคต ิ(Attitude Object) เป้าเจตคต ิอาจจะเป็นคน วตัถุ 
สิง่ของ สถาบนั อาชพี วชิา ฯลฯ แลว้แต่จะเลอืก ยิง่แคบยิง่ด ีและยิง่ก าหนดช่วงเวลาดว้ยแลว้ 
การแปลผลกจ็ะท าใหม้คีวามหมายดขีึน้ 

             (2) เขยีนขอ้ความแสดงความรูส้กึต่อเป้าเจตคต ิโดยวเิคราะหแ์ยกแยะด ู
ใหค้รอบคลุม ลกัษณะของขอ้ความควรเป็นดงันี้ เป็นข้อความทีแ่สดงความเชื่อและรูส้กึต่อเป้า
ทีต่อ้งการ ไมเ่ป็นการแสดงถงึความเป็นจรงิ มคีวามแจม่ชดั สัน้ ใหข้อ้มลูพอตดัสนิได้ ไม่ครอบคลุม 
ทัง้ทางดแีละไม่ดหีรอืทัง้ทางบวกและทางลบ ควรหลกีเลีย่งค าปฏเิสธซ้อน ขอ้ความอ้างองิใน
อดตีทีผ่่านมา ขอ้ความทีม่คี าว่าทัง้หมด เสมอๆ  ไม่เคย ไม่มเีลย เพยีงเท่านัน้ และขอ้ความ
เดยีวควรมคีวามเชื่อเดยีว 

            (3) การตรวจสอบข้อความ เป็นการตรวจสอบขัน้แรก เพื่อดูให้แน่ชดัว่า
ขอ้ความนัน้ เขยีนไวเ้หมาะสมดหีรอืไม ่การตอบจะใหต้อบว่า ชอบ-ไมช่อบ, ด-ีไมด่ ีหรอื เหน็ดว้ย- 
ไมเ่หน็ดว้ย  ควรใชม้าตรา 3 มาตรา 4 มาตรา หรอื 5 มาตรา เป็นต้น การเขยีนการแสดงออก
ในมาตราวดัแบบลเิคอรท์ นิยมใช ้เช่น   
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           [  ]   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่   [  ]   ชอบมาก 
             [  ]   เหน็ดว้ย    [  ]   ชอบ 

            [  ]   ไมแ่น่ใจ    [  ]   ไมช่อบ 
            [  ]   ไมเ่หน็ดว้ย            [  ]   ไมช่อบเลย 
            [  ]   ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่   
            (4) การใหน้ ้าหนกั จะเป็น 1 2 3 4 5  นัน้แลว้แต่ความเหมาะสม  แต่การ

ใหน้ ้าหนกัตวัเลอืกนัน้  มวีธิกีารด าเนินการ ดงันี้ 
                  -วธิหีาน ้าหนักซกิมา (Sigma  Deviate Weighting Method)  เป็นวธิหีา

น ้าหนักในแต่ละขอ้ว่าแต่ละตวัเลอืกในขอ้หนึ่งๆ  ควรมนี ้าหนักเท่าไรจงึจะด ี ซึง่กค็อืค่าความ
เบีย่งเบนมาตรฐาน  แต่หาจากจดุซึง่เป็นกลางของพืน้ทีข่องแต่ละตวัเลอืกมอียู่ 

              -วธิหีาน ้าหนักคะแนนมาตรฐาน (Standard Score Weighting Method)  
เป็นการหาน ้าหนักซึ่งต้องหาคะแนนมาตรฐานที่จุดกลางของช่วงพอด ี คอื  คล้ายเป็นคะแนน
มาตรฐานเฉลีย่ของช่วงในตวัเลอืกหนึ่ง ๆ นัน่เอง 
                 -วธิกี าหนดน ้าหนักแบบพลการ วธินีี้เป็นการก าหนดโดยคดิว่า ถ้ามาก
ทีสุ่ดให ้5 ถดัมาเป็น 4 เป็น 3 เป็น 2 เป็น 1 นัน่คอื น้อยทีสุ่ดใหเ้ลขต ่าสุด เช่น 
 

ตวัเลอืก น ้าหนกั  1 น ้าหนกั 2 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
เหน็ดว้ย 
ไมแ่น่ใจ 
ไมเ่หน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4 
3 
2 
1 
0 

5 
4 
3 
2 
1 

        
       ทีค่ดิว่าจะใชน้ ้าหนกัแบบนี้ เพราะจากการศกึษาวธิทีี ่1 และวธิทีี ่2 น ้าหนกั 

สุดทา้ยจะใกล ้ๆ  กบัการก าหนดโดยพลการนี้ ผลการวจิยัความสมัพนัธข์องการใชน้ ้าหนักทัง้ 
2 แบบ ปรากฏว่ามคีวามสมัพนัธถ์งึ 0.99 ซึง่มคีวามสมัพนัธส์ูงมาก ดงันัน้ จะใชว้ธิใีดกไ็ดใ้น
การก าหนดน ้าหนกัของตวัเลอืกในระยะหลงั ลเิคอรท์แนะใหใ้ชว้ธิกีารก าหนดตวัเลขโดยพลการ
ไดเ้ลย โดยใหต้วัเลขเรยีงค่าตามล าดบัความส าคญัของตวัเรา้หรอืตวัเลอืก จะใช ้ 0, 1, 2, 3,  4 
หรอื 1,  2,  3, 4, 5  หรอื  -2, -1,  0, 1, 2  กไ็ดท้ัง้นัน้ 3 แบบนี้มคีวามสมัพนัธเ์ป็น 1.00 คอื
ตวัเดยีวกนันัน่เอง  ตวัเลขแบบน้ีคะแนนเฉลีย่จะเปลีย่นแปลง แต่ความแปรปรวนคงที่ 
             (5) การทดลองคุณภาพเบือ้งต้น ในระยะนี้ต้องศกึษาว่า ขอ้ความแต่ละขอ้มี
อ านาจจ าแนก ผูท้ีม่เีจตคตสิงูกบัมเีจตคตติ ่าแตกต่างกนัหรอืไม่ คอื หาว่าขอ้ความขอ้นัน้ ถ้าใคร
ตอบมาตราสงูแสดงว่ามเีจตคตสิงู ถา้ใครตอบมาตราต ่าจะเป็นคนมเีจตคตติ ่าจรงิหรอืไม่ การจะ
สามารถบอกไดด้งักล่าวมาแลว้ จะต้องเอาขอ้ความทัง้หลายไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง อย่างน้อย 
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100 คนขึน้ไปจงึจะด ี เมือ่สอบเสรจ็แลว้ น ามาตรวจใหค้ะแนนแต่ละขอ้ และต้องกลบัค่ามาตรา
ในกรณเีป็นขอ้ความในทางลบ  แลว้รวมคะแนนเป็นของแต่ละคน  เอาคะแนนแต่ละคนเรยีงกนั
ตามล าดบัแลว้ตดักลุ่มไดค้ะแนนสูง 25 %  และกลุ่มไดค้ะแนนต ่า 25 %  ต่อจากนัน้เอาแต่ละขอ้ 
มาแจกแจงความถี่ว่าแต่ละขอ้ แต่ละมาตราของตวัเลอืกมจี านวนคนกลุ่มสูงตอบเท่าไร  คนกลุ่มต ่า 
ตอบเท่าไร แลว้ค านวณหาคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า หาความแปรปรวนของกลุ่มสูง
และกลุ่มต ่า แลว้ใชสู้ตรการหาอ านาจจ าแนก โดยใช ้ t–test  และถอืว่าถ้า t  มคี่ามากกว่า 1.75 ขึน้ไป 
เป็นขอ้ทีม่อี านาจจ าแนกใชไ้ด ้(Edwards, 1957) 

สตูรการใช ้  t–test   หาค่าอ านาจจ าแนก   ;         t        =       

L

L

H

H

LH

n

S

n

S 22



  

            (6) การจดัแบบทดสอบ เมือ่ไดข้อ้ค าถามทีม่อี านาจจ าแนกดแีลว้ พจิารณา ว่า
จะก าหนดกี่ขอ้ ตามหลกัการถ้าขอ้ความมคีุณภาพสูงมากจะใช ้10-15 ขอ้กไ็ด ้ แต่โดยทัว่ไปแลว้ 
จะมตีัง้แต่ 20 ขอ้ขึน้ไป เพราะถา้จ านวนขอ้น้อย ความเชื่อมัน่มกัจะมคี่าน้อยความเทีย่งตรงกไ็ม่ด ี
อาจจะเป็นเพราะขอ้ความแสดงความรูส้กึหรอืความเชื่อต่อเป้าอาจไม่ครอบคลุมทุกอย่างในเป้า 
การใหจ้ านวนขอ้ควรค านึงถงึกลุ่มตวัอย่าง และระดบัอายุความสามารถในการอ่าน อาจท าให้
เกดิความเบื่อหน่ายในการตอบ ระดบัเดก็ๆ  จงึไมค่วรมหีลายขอ้จนเกนิไป 

            (7) การตรวจใหค้ะแนน การใหค้ะแนนใหต้ามมาตราทีก่ าหนดแต่ละขอ้ 
ถา้เป็นขอ้ความ เปลีย่นมาเป็นตวัเลข แต่ถา้เป็นตวัเลขแลว้ กน็ าตวัเลขทีผู่ต้อบเลอืกมารวมเลย 
กรณขีอ้ความเป็นความรูส้กึทางลบ จะตอ้งกลบัตวัเลขกนักบัขอ้ความทีเ่ป็นไปทางบวก 

            (8) การหาคุณภาพอื่นๆ เช่น ความเชื่อมัน่ และความเทีย่งตรง    
           -ความเทีย่งตรง หาไดโ้ดยวธิคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง ความเทีย่งตรง 

เชงิสภาพ และความเทีย่งตรงเชงิท านาย         
                    -ความเชื่อมัน่ หาไดโ้ดยวธิสีอบซ ้า คู่ขนาน แบ่งครึง่ฉบบั และสมัประสทิธิ ์

แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของครอนบชั (Cronbach) ซึง่นิยมใชม้าก  มสีตูรว่า 

 =  



















s

s

x

i

k

k
2

2

1
1

  

                  เมือ่  แทน ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 

   k แทน จ านวนขอ้ของแบบวดั 

   S2
i แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้  

   S2
X แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
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            ธานินทร์ ศิลป์จารุ และคณะ (2550 : 77) กล่าวถึงเกณฑ์ในการ
ก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมนิเป็น 5 ระดบัตามวธิขีองลเิคอรท์ (Likert’s Method) ดงันี้  
    ระดบัความพึงพอใจ ค่าน ้าหนักคะแนนของตวัเลือกตอบ 
   น้อยทีสุ่ด  ก าหนดใหม้คี่าเท่ากบั 1 คะแนน 
   น้อย   ก าหนดใหม้คี่าเท่ากบั 2 คะแนน 
   ปานกลาง  ก าหนดใหม้คี่าเท่ากบั 3 คะแนน 
   มาก   ก าหนดใหม้คี่าเท่ากบั 4 คะแนน 
   มากทีสุ่ด  ก าหนดใหม้คี่าเท่ากบั 5 คะแนน 
                   เกณฑก์ารแปลความหมายเพื่อจดัระดบัคะแนนเฉลีย่ค่าความพงึพอใจ 
ก าหนดช่วงคะแนน ตามแนวคดิของเบสท ์(Best, 1981 อา้งถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136) ดงันี้ 
   คะแนนเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
   1.00 – 1.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 
   1.50 – 2.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 

2.50 – 3.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
3.50 – 4.49  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

           4.50 – 5.00  มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 
 สรุปได้ว่า แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่นิยมน ามาใช้ในงานวิจยัที่ต้องการศึกษา
เกี่ยวกบัความคดิเห็นหรอืขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัความพงึพอใจ ความสนใจ ความต้องการ และ
เรื่องราวต่าง ๆ ของบุคคล แบบสอบถามที่น ามาใช้ในงานวจิัย ควรมกีารตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามก่อนน าไปใชจ้รงิ เพื่อประเมนิคุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกบัความชดัเจน
ของภาษาทีใ่ชใ้นการเขยีนค าชีแ้จงและค าถามของแบบสอบถาม ความเทีย่งตรง ความเชื่อมัน่ 
และอ านาจในการจ าแนกค าตอบของแบบสอบถาม 
 

      3.2.3 ความหมายของความพึงพอใจ 
         ความพงึพอใจหรอืความพอใจ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Satisfaction” 

เป็นปัจจยัหนึ่งในการน าไปสู่การเรยีนรู้ที่ดแีละมปีระสิทธภิาพ คอื การที่ผู้เรยีนมภีาวะของ
สภาพจติใจที่มคีวามสุขในการเรยีนรู ้ดงันัน้ความพงึพอใจในการเรยีนรูจ้งึเป็นอกีปัจจยัหนึ่งที่
ส าคญั ซึง่มผีูใ้หค้วามหมายและค าจ ากดัความไวด้งันี้  

         มอรส์ (Morse, 1955 : 27) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจว่า สิง่ใดกต็าม 
ที่สามารถลดความตึงเครยีดให้น้อยลง และความตึงเครยีดนี้เป็นผลจากความต้องการของ
มนุษย์ เมื่อมนุษย์ต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง เมื่อใดความต้องการได้ร ับการ
ตอบสนองความตงึเครยีดกจ็ะน้อยลงหรอืหมดไป ท าใหเ้กดิความพงึพอใจขึน้ได ้  
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       วอลเลอรส์เตน (Wallerstein, 1971 : 256) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจว่า 
เป็นความรูส้กึที่เกดิขึน้เมื่อได้รบัผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย” และอธบิายว่าความพงึพอใจ 
เป็นกระบวนการทางจติวทิยาไม่สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน แต่สามารถคาดคะเนไดว้่ามหีรอืไม่ม ี
จากการสงัเกตพฤตกิรรมของคนเท่านัน้ การที่จะท าให้คนเกดิความพงึพอใจ จะต้องศกึษา
ปัจจยัและองคป์ระกอบทีเ่ป็นสาเหตุแห่งความพงึพอใจนัน้ 

         กู๊ด (Good, 1973 : 320) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจว่า เป็นระดบัความ 
รูส้กึพอใจ ซึง่เป็นผลจากความสนใจและทศันคตทิีด่ขีองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ การศกึษาความ
พงึพอใจจะตอ้งศกึษาปัจจยัและองคป์ระกอบทีเ่ป็นตน้เหตุแห่งความพงึพอใจนัน้    
          หลุย จ าปาเทศ (2533 : 8) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจว่า เป็นความตอ้งการ 
ไดบ้รรลุเป้าหมายพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากจ็ะมคีวามสุข สงัเกตไดจ้ากสายตา ค าพูด และการ
แสดงออก ความพงึพอใจจะลดความเครยีดที่มอียู่ แต่ถ้าเมื่อใดความพงึพอใจนัน้ไม่สามารถ
บรรลุได ้ความพงึพอใจทีม่อียู่กไ็ม่มกีารลดเวลาทีน่านออกไป อาจท าใหค้วามเครยีดนัน้ยิง่เพิม่ขึน้
ไดเ้สมอหรอืเรยีกว่าอารมณ์สะสม และในทางตรงกนัขา้มในหลาย ๆ คนทีม่คีวามต้องการ วุฒภิาวะ
จะเป็นตวัช่วยลดความเครยีดไดเ้ช่นกนั ทัง้ ๆ ทีเ่วลาผ่านไปจะเหน็ไดว้่า เมื่อคนบรรลุความ
ต้องการแลว้ ความพงึพอใจก็จะเกดิขึน้แต่มไิดห้มายความว่าเขาจะพอใจตลอดไป เมื่อเวลา 
ผ่านไปสกัระยะหนึ่งความพงึพอใจนัน้กจ็ะลดลงหรอืหมดความหมายไปในทีสุ่ด 

         ธานินทร ์ศิลป์จารุ (2552 : 449) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ไว้ว่า เป็นความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ความรูส้กึพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อบุคคลไดร้บั
สิง่ที่ต้องการ หรอืบรรลุจุดหมายในระดบัหนึ่ง ความรู้สกึดงักล่าวจะลดลงหรอืไม่เกิดขึ้น 
หากความตอ้งการหรอืจดุหมายนัน้ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง หรอือาจหมายถงึความรูส้กึดงักล่าว
ที่ดขีองบุคคลที่ได้รบัการตอบสนอง เมื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในสิง่ที่ต ้องการและคาดหวงั 
ความพงึพอใจเป็นความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งระดบัความพงึพอใจของแต่ละบุคคลย่อม
แตกต่างกนั อาจจะเนื่องจากพืน้ฐานการศกึษาทางดา้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  

จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึนึกคดิ ทศันคตหิรอื
เจตคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็นความรูส้กึทีเ่กดิจากการไดร้บัการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของตนเองอย่างด ีหรอืบรรลุจุดหมายในระดบัหนึ่ง ความรูส้กึดงักล่าวจะลดลง หรอืไม่
เกดิขึน้หากความต้องการหรอืจุดหมายนัน้ไม่ได้รบัการตอบสนอง  ดงันัน้ การที่ผู้เรยีนมภีาวะ
ของสภาพจติใจที่มคีวามสุขในการเรยีนรู ้หรอืมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรู้จงึเป็นอกีปัจจยัหน่ึง 
ทีส่ าคญัในการน าไปสู่การเรยีนรูท้ีด่แีละมปีระสทิธภิาพ  
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       3.2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 
         ไวทเ์ฮด (Whitehead, 1967 : 1-41) กล่าวถงึ การสรา้งความพอใจ และ

ขัน้ตอนของการพฒันาว่าม ี3 ขัน้ตอน  คอื จดุยนื จดุแยง้ และจุดปรบั ซึง่ไวทเ์ฮด เรยีกชื่อใหม่
เพื่อใชใ้นการศกึษาว่า การสรา้งความพงึพอใจ การท าความกระจ่าง และการน าไปใช้ ในการ
เรยีนรูใ้ดๆ ควรเป็นไปตาม 3 จงัหวะนี้ คอื การสรา้งความพงึพอใจ - นักเรยีนรบัสิง่ใหม่ๆ มี
ความตื่นเตน้ พอใจในการไดพ้บ และเกบ็สิง่ใหม่ การท าความกระจ่าง - มกีารจดัระเบยีบใหค้ า
จ ากดัความ มกีารก าหนดขอบเขตทีช่ดัเจน การน าไปใช ้- น าสิง่ใหมท่ีไ่ดม้าไปจดัสิง่ใหม่ทีจ่ะได้
พบต่อไป เกดิความตื่นเต้นทีจ่ะเอาไปจดัสิง่ใหม่ๆ ทีเ่ขา้มา ไวทเ์ฮด กล่าวถงึ การสรา้งภูมปัิญญา
ในระบบการศกึษาว่า ได้ปฏบิตักินัอย่างผดิพลาดตลอดโดยใช้วธิกีารฝึกทกัษะอย่างง่ายๆ 
ธรรมดาๆ แล้วคาดเอาว่าจะท าใหเ้กดิภูมปัิญญาได้ ถนนทีมุ่่งสู่ภูมปัิญญาไดม้สีายเดยีว คอื 
เสรภีาพและวทิยาการ เป็นสาระส าคญัสองประการของการศกึษา ประกอบกนัเป็นวงจร
การศกึษาสามจงัหวะ คอื เสรภีาพ – วทิยาการ – เสรภีาพ ซึง่เสรภีาพในจงัหวะแรกกค็อื 
ขัน้ตอนของการสรา้งความพอใจ วทิยาการในขัน้ทีส่องกค็อื ขัน้ท าความกระจ่าง และเสรภีาพ
ในช่วงสุดทา้ย คอื ขัน้การน าไปใช้ วงจรเหล่านี้ไม่ไดม้วีงจรเดยีวแต่มลีกัษณะเป็นวงจรซอ้น
วงจร วงจรหนึ่งเปรยีบไดก้บัเซลลห์นึ่งหน่วยและขัน้ตอนการพฒันาอย่างสมบูรณ์ของมนักค็อื 
โครงสรา้งอนิทรยีข์องเซลล์เหล่านัน้ เช่นเดยีวกบัวงจรเวลาที่มวีงจรเวลาประจ าวนั ประจ า
สปัดาห ์ ประจ าเดอืน ประจ าปี ประจ าฤดู เป็นต้น วงจรของบุคคลตามช่วงอายุจะเป็นระดบั 
ดงันี้ ตัง้แต่เกดิจนถงึอายุ 13-14 ปี เป็นขัน้ของความพอใจ ช่วงอายุ 14-18 ปี เป็นขัน้ของการ
คน้หาท าความกระจ่าง และอายุ 18 ปีขึน้ไป เป็นขัน้ของการน าไปใช้ นอกจากนี้วทิยาการ
ทัง้หลายในแขนงต่างๆ กม็วีงจรของการพฒันาการและระดบัของพฒันาการเหล่านี้เช่นกนั สิง่ที่
ไวทเ์ฮดต้องการย ้าในเรื่องนี้คอื ความรูท้ีต่่างแขนงวชิา การเรยีนทีต่่างวธิกีารควรใหแ้ก่ผูเ้รยีน
เมื่อถึงเวลาอนัสมควรและเมื่อผู้เรยีนมพีฒันาการทางสมองอยู่ในขัน้ที่เหมาะสมการพฒันา
คุณลกัษณะใดๆ ตามวถิทีางของธรรมชาติ ควรต้องสรา้งกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจใน
ตวัมนัเอง  เพราะความพอใจจะท าใหค้นพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  ส่วนความเจบ็ปวดแม้
จะท าใหเ้กดิการตอบสนองแต่กไ็ม่ท าให้คนพอใจ ไวท์เฮด สรุปในทีสุ่ดว่า ในการสรา้งพลงั
ความคดิไม่มอีะไรมากไปกว่า สภาพจติใจที่มคีวามพงึพอใจในขณะที่ท ากจิกรรม ส าหรบั
การศึกษาค้นคว้าด้านเชาวน์ปัญญานัน้ เสรภีาพเท่านัน้ที่จะท าให้เกดิความคดิที่มพีลงัและ
ความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  

           เชลล ี (Shelly,1975 อ้างถงึในอรทยั นพวงศ์, 2549 : 12) ไดศ้กึษาแนว 
ความคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจ สรุปว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึสองแบบของมนุษย ์คอื 
ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็น
ความรูส้กึทีแ่ตกต่างจากความรูส้ ึกอื่นๆ กล่าวคอื เป็นความรูส้กึทีม่รีะบบยอ้นกลบัสามารถท า
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ใหเ้กดิความสุขหรอืความรูส้กึทางบวกเพิม่ขึน้ไดอ้กี ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าความสุขเป็นความรูส้กึ
ทีส่ลบัซบัซอ้น และความสุขนี้จะมผีลต่อบุคคลมากกว่าความรูส้กึทางบวกอื่น ๆ ความรูส้กึทางลบ 
ความรูส้กึทางบวก และความสุขมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างสลบัซบัซอ้น และระบบความสมัพนัธ์
ของความรูส้กึทัง้สามนี้ เรยีกว่า ระบบความพงึพอใจ โดยความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อระบบ
ความพงึพอใจมคีวามรูส้กึทางบวกมากกว่าความรูส้กึทางลบ สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึพงึพอใจ
ของมนุษย ์ไดแ้ก่ ทรพัยากร (Resource) หรอืสิง่เรา้ (Stimulate)  การวเิคราะหร์ะบบความพงึพอใจ 
คอื การศึกษาว่าทรพัยากรหรอืสิง่เร้าแบบใด เป็นสิง่ที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความพงึพอใจ 
และความสุขแก่มนุษย์ ความพึงพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมทีรพัยากรทุกอย่างที่เป็นที่
ต้องการครบถ้วน ความพงึพอใจเป็นทศันคตอิย่างหนึ่งที่มลีกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถ
มองเหน็เป็นรูปร่างได้ การที่เราทราบว่าบุคคลมคีวามพงึพอใจหรอืไม่ สามารถสงัเกตได้จาก
การแสดงออกทีค่่อนขา้งสลบัซบัซอ้น จงึเป็นการยากทีจ่ะวดัความพงึพอใจโดยตรง แต่สามารถ
วดัโดยออ้ม โดยการวดัความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ของบุคคลเหล่านัน้แทน และการแสดงความ
คดิเหน็นัน้ จะตอ้งตรงกบัความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิ จงึจะสามารถวดัความพงึพอใจนัน้ได ้  
                    บลมู (Bloom, 1976 : 72-74) มีความเห็นว่าถ้าสามารถจัดให้ผู้เร ียน
ได้ท าพฤติกรรมตามที่ตนเองต้องการก็น่าจะคาดหวงัแน่นอนว่า ผู้เรยีนทุกคนได้เตรยีมใจ
ส าหรบักจิกรรมทีต่นเองเลอืกนัน้ดว้ยความกระตอืรอืรน้พรอ้มดว้ยความมัน่ใจ เราสามารถเหน็
ความแตกต่างของความพรอ้มดา้นจติใจไดช้ดัเจนจากการปฏบิตัขิองนักเรยีนต่องานทีเ่ป็นวชิา
บงัคบักบัวชิาเลอืก หรอืสิง่นอกโรงเรยีนทีผู่เ้รยีนอยากเรยีน เช่น การขบัรถยนต์ การเล่นดนตร ี
เกม หรอืสิง่ที่ผู้เรยีนอาสาสมคัรและสามารถตดัสนิใจได้โดยเสรใีนการเรยีน  การมคีวาม
กระตอืรอืรน้ ความพงึพอใจ และมคีวามสนใจเมื่อเริม่เรยีน จะท าให้ผูเ้รยีนเรยีนไดเ้รว็และมี
ความส าเรจ็สงู  

จากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจดงักล่าว สรุปไดว้่า ความพงึพอใจ
จะเกดิขึน้เมือ่ระบบความพงึพอใจมคีวามรูส้กึทางบวกมากกว่าความรูส้กึทางลบ สิง่ทีท่ าใหเ้กดิ
ความรูส้กึพงึพอใจคอื ทรพัยากร (Resource) หรอืสิง่เรา้ (Stimulate)  ความพงึพอใจจะเกดิได้
มากที่สุดเมื่อมทีรพัยากรทุกอย่างครบถ้วน ความพงึพอใจเป็นทศันคติอย่างหนึ่งที่มลีกัษณะ
เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราทราบว่าบุคคลมคีวามพึงพอใจ
หรอืไม่ สามารถสงัเกตได้จากการแสดงออกที่ค่อนข้างสลบัซบัซ้อน จงึเป็นการยากที่จะวดั
ความพงึพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัโดยอ้อม โดยการวดัความรู้สกึหรอืความคดิเห็นของ
บุคคลเหล่านัน้แทน และการแสดงความคิดเห็นนัน้จะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จรงิ จงึจะ
สามารถวดัความพงึพอใจนัน้ได ้
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       3.2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 
         ส าราญ จชู่วย และคณะ (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัความพงึพอใจ

ของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ที่มต่ีอการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนีของครูอาสาชาวจนี
ระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 ผลการวจิยัพบว่า นักศึกษาที่เรยีนวิชาภาษาจนีกับครู
อาสาสมคัรชาวจนีมคีวามพงึพอใจต่อการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจนีในทุกด้านโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และผล การเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจในการสอนของครอูาสาสมคัรชาวจนี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ
คุณลกัษณะของผู้สอน กจิกรรมการเรยีนการสอนของอาจารย ์ความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอ
เนื้อหาวชิา การวดัผล ประเมนิผล การเรยีนรูข้องครผููส้อนไม่แตกต่างกนั ส่วนการเปรียบเทยีบ
จ าแนกตามอายุที่เห็นความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ได้แก่ ด้าน
คุณลกัษณะของอาจารยพ์บว่ากลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี และกลุ่มอายุ 20-25 ปี มคีวามพงึพอใจ
ต่อบุคลกิภาพของอาจารยด์้านการทกัทายของอาจารยค์รัง้แรกทีเ่จอหน้ามากกว่ากลุ่มอายุต ่ากว่า 
20 ปี โดยกลุ่มอายุ 20-25 ปี มคีวามพงึพอใจต่อบุคลกิภาพของอาจารยด์้านการแสดงสหีน้า 
การยนื การนัง่ การลุก และการเดนิของอาจารย ์มากกว่ากลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี ส่วนด้านการ
น าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนัพบว่า กลุ่มอายตุ ่ากว่า 20 ปี มคีวามพงึพอใจต่อความสามารถ
ในการเขยีนภาษาจนีไดถู้กตอ้งมากกว่ากลุ่มอาย ุ20-25 ปี   

         กนกพร  ศรญีาณลกัษณ์ และคณะ (2553 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัการ
ส ารวจความพงึพอใจต่อการเรยีนบทเรยีนออนไลน์ภาษาเกาหล ีภาษาจนี และภาษาญี่ปุ่ น 
ผลการวจิยัพบว่า นิสติมหาวทิยาลยับูรพาทีเ่รยีนภาษาเกาหล ีภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่ น โดย
ใช้บทเรยีนออนไลน์ มคีวามพงึพอใจด้านสื่อบทเรยีนออนไลน์ในระดบัมาก มคีวามพงึพอใจ
ดา้นผลสมัฤทธิก์ารเรยีนบทเรยีนออนไลน์ในระดบัมาก และมพีฤตกิรรมการเรยีนในระดบัมาก  

         สรศกัดิ ์ นิมติรตันพร (2557 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัความสมัพนัธแ์ละ
อทิธพิลของปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจเขา้เรยีนในสถาบนัสอนภาษาจนีของผูป้กครองและบุตร
หลาน : กรณีศกึษา โรงเรยีนฮลัโหล หนีห่าว ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจเขา้
เรยีนในสถาบนัสอนภาษาจนีของผูป้กครองและบุตรหลาน โรงเรยีนฮลัโหล หนีห่าว คอื ปัจจยั
ประโยชน์จากการเรยีนภาษาจนี (β=0.217) ปัจจยัความคาดหวงัทางสงัคม (β=0.198)  ปัจจยั
ทศันคตกิารเรยีนรู ้(β=0.168) ปัจจยัความวติกกงัวลการใชภ้าษาจนี (β=0.153) โดยมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั.01 ส่วนปัจจยัการมภีาษาที่สองของบุคล และปัจจยัความเหมาะกบัภาษาที่สอง
ของบุคคลไม่มอี านาจพยากรณ์ต่อความตัง้ใจเขา้เรยีนในสถาบนัสอนภาษาจนีของผู้ปกครอง
และบุตรหลานโรงเรยีนฮลัโหล หนีห่าว อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
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         สทิธโิชค  เศรษฐแีสง (2558 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาภาษาจนีและความพงึพอใจต่อการส่งเสรมิประสบการณ์เรยีนรู้ ในโครงการเรยีนรู้
ภาษาและวฒันธรรมจนี ณ มหานครกวางโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี ผลการวิจยัพบว่า 
นักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาจนีหลงัการเขา้ร่วมสูงกว่าก่อนเขา้
รว่มโครงการ นกัศกึษาทีอ่ยูช่ ัน้ปีที ่1 และ 2 มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาจนีเฉลีย่น้อย
กว่าชัน้ปีที่ 3 ทัง้โดยรวมและรายด้านทุกด้านและทัง้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และ
นักศึกษามคีวามพงึพอใจต่อโครงการการเรยีนรู้ภาษาและวฒันธรรมจนีในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่รวมที ่3.57   

         อนงคศ์ร ีจนัทะคดั (2559 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัความพงึพอใจทีม่ผีล
ต่อการเรยีนภาษาจนีของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาจนี มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ ผลการวจิยั
พบว่า ผลรวมค่าเฉลี่ยความพงึพอใจทัง้ 5 ด้านของนักศึกษาสาขาวชิาภาษาจนีทุกชัน้ปี มี
ความพึงพอใจต่อการเรยีนภาษาจนีในระดบัพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.17 เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่า นักศกึษามคีวามพงึพอใจด้านเทคโนโลยแีละอาจารยผ์ูส้อนมากที่สุด 
คดิเป็นรอ้ยละ 86.61 รองลงมา คอื ดา้นหลกัสูตรและทุนการศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 85.42 และ
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม  คดิเป็นรอ้ยละ 84.17  ส่วนประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่ความพงึพอใจต ่าสุด 
คอื ดา้นแรงจงูใจหรอืตลาดแรงงาน คดิเป็นรอ้ยละ 81.36  

         วรรษมน  เพยีรเสมอ (2559 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัความพงึพอใจของ
นักศึกษาจนีต่อการจดัการศึกษาหลกัสูตรภาษาไทยระยะสัน้ของศูนย์การศึกษานักศึกษา
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษาจนีมคีวามพงึพอใจต่อการ
จดัการศกึษาหลกัสูตรภาษาไทยระยะสัน้ ด้านหลกัสูตร ด้านคุณสมบตัผิูส้อน ด้านการจดัการ
เรียนการสอน และด้านการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ผลการวจิยัน าไปพฒันาการจดัการศกึษาหลกัสตูรภาษาไทยใหแ้ก่นกัศกึษาต่างชาต ิ 

จากงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจดังกล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่มผีลต่อการเรยีนรูข้องผู้เรยีน ช่วยให้ผู้เรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ และช่วย
สรา้งความรูส้กึทีด่ต่ีอการเรยีนในรายวชิาต่าง ๆ การที่ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนนัน้ 
เกิดจากการที่ครูผู้สอนพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน หรอืสื่อการเรยีนรู้ที่ผ่านการพฒันาให้มี
คุณสมบตัทิี่ด ีมอีงค์ประกอบที่เหมาะสมก่อนน าไปใช้ จะท าให้ผู้เรยีนเกดิความพงึพอใจ และ
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหเ้พิม่ขึน้ได ้ 
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ตอนท่ี 4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

  การสรา้งชุดการเรยีนรูภ้าษาจนีอย่างง่ายสไตล ์Mind Map เป็นเอกสารทีใ่หน้ักศกึษา
เรยีนรูด้้วยตนเอง ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคดิ หลกัการและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งและ
พฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในเรือ่งต่อไปนี้ 
 

 4.1 การเรียนการสอนรายบคุคล (Individualized Instruction)  
      ผูเ้รยีนแต่ละคนมภีมูหิลงั ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความต้องการ
ไมเ่หมอืนกนั การจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะกบัภมูหิลงัของผูเ้รยีน ลกัษณะของผูเ้รยีน และ
สนองความต้องการของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้แีละพฒันาไป
ตามความสามารถและศกัยภาพของแต่ละบุคคล ดงันัน้ แนวความคดิทางการศกึษาแผนใหม่จงึเน้น
ในเรื่องการจดัการศกึษา โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Differences) 
เรยีกการเรยีนการสอนลกัษณะนี้ว่า การจดัการเรยีนการสอนรายบุคคล หรอืการจดัการเรยีน
การสอนตามเอกตัภาพ หรอืการเรยีนด้วยตนเอง (Individualized Instruction) โดยมุ่งจดัการ
เรยีนการสอนทีจ่ะเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจ และ
ความพรอ้ม (เสาวนีย ์สกิขาบณัฑติ, 2528 : 3)  
 

 4.2 ความหมายของการเรียนการสอนรายบคุคล      
      เสาวนีย ์สกิขาบณัฑติ (2528 : 3) ใหค้วามหมายของการเรยีนการสอนรายบุคคล
หรอืการเรยีนดว้ยตนเองว่า เป็นการจดัการศกึษาทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาเล่าเรยีนไดด้ว้ยตนเอง 
และกา้วไปตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอ้ม โดยจดัสิง่แวดลอ้มส าหรบัการเรยีน
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนอยา่งอสิระ 
      พชัร ีพลาวงศ ์(2536 : 83) ใหค้วามหมายของการเรยีนดว้ยตนเองว่า เป็นวธิเีรยีน
ชนิดหนึ่งที่มโีครงสรา้ง มรีะบบทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรยีนได ้การเรยีนแบบน้ี
ผู้เรยีนมอีสิระในการเลอืกเรยีนตามเวลา สถานที่ ระยะเวลาในการเรยีนแต่ละบท แต่จะต้อง
จ ากดัอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งของบทเรยีนนัน้ ๆ เพราะในแต่ละบทเรยีนจะมวีธิกีารชีแ้นะไวใ้นคู่มอื 
(Study Guide) 
      กดิานนัท ์มะลทิอง (2540 : 164) ใหค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองว่า เป็น
การจดัการศึกษาที่พจิารณาถึงลกัษณะความแตกต่าง ความต้องการ และความสามารถ เพื่อ
ส่งเสรมิให้แต่ละคนเรยีนรูใ้นสิง่ที่ตนสนใจได้ตามก าลงั และความสามารถของตนตามวธิกีาร
และสื่อการเรยีนทีเ่หมาะสม เพื่อบรรลุถงึวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
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      ปัณฑช์นิต ศรสีุข (2555 : 14) ให้ความหมายการเรยีนดว้ยตนเองว่า เป็นการจดัการ
เรยีนการสอนที่ค านึงถงึความแตกต่าง ความต้องการ และความสามารถของตวับุคคล โดยมี
การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนอย่างอสิระ กระทัง่ผูเ้รยีนสามารถ
เรยีนรูไ้ดจ้นบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวภ้ายใตโ้ครงสรา้งเนื้อหาของบทเรยีนนัน้ ๆ  
      จากความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่า การเรยีนการสอนรายบุคคลหรอืการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง เป็นการจดัการศกึษาทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาเล่าเรยีนไดด้ว้ยตนเอง และก้าวไปตาม
ความสามารถ ความสนใจ ความพรอ้ม และตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีนได้เรยีนอย่างมี
อสิระในการเลอืกเรยีนตามเวลา สถานที่ ระยะเวลาในการเรียนแต่ละบท ซึ่งจ ากดัอยู่ภายใต้
โครงสรา้งของบทเรยีนนัน้  
 

 4.3 ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบคุคล      
      การเรยีนการสอนรายบุคคลหรอืการเรยีนรู้ด้วยตนเอง มุ่งสอนผู้เรยีนตามความ
แตกต่าง โดยค านึงถงึความสามารถ ความสนใจ ความพรอ้มและความถนัด ทฤษฎทีีน่ ามาใช้
ในการจดัการเรยีนการสอนรายบุคคล คอื ทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล ดงันี้ (เสาวนีย ์
สกิขาบณัฑติ, 2528 : 2-3)  
      1) ความแตกต่างในดา้นความสามารถ (Ability Difference) 
      2) ความแตกต่างในดา้นสตปัิญญา (Intelligent Difference) 
      3) ความแตกต่างในดา้นความตอ้งการ (Need Difference) 
      4) ความแตกต่างในดา้นความสนใจ (Interest Difference) 
      5) ความแตกต่างในดา้นรา่งกาย (Physical Difference) 
      6) ความแตกต่างในดา้นอารมณ์ (Emotional Difference) 
      7) ความแตกต่างในดา้นสงัคม (Social Difference) 
      การจดัการเรยีนการสอนแบบนี้ เป็นการจดัที่รวมแนวทางใหม่ในการปฏริูประบบ
การเรยีนการสอนและการจดัหอ้งเรยีน จากเดมิทีม่คีรเูป็นผูน้ าแต่เพยีงผูเ้ดยีวมาเป็นระบบทีค่รู
และผู้เรยีนมสี่วนร่วมกนัรบัผดิชอบ การจดัการศึกษาจะเป็นแบบเปิด (Open Education) 
ผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองและปฏบิตัดิ้วยตนเอง จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ เมื่อจบบทเรยีน
แต่ละหน่วยหรอืแต่ละบทเรยีน โดยจะมกีารทดสอบหากผูเ้รยีนสามารถสอบผ่านจงึจะสามารถ
เรยีนบทเรยีนหรอืหน่วยการเรยีนบทต่อไปได ้ซึง่บทเรยีนนัน้อาจอยู่ในรปูชุดการเรยีนการสอน 
(Instruction Package) บทเรยีนส าเรจ็รปู (Programmed Package) หรอืโมดลู (Instruction Module)  
 4.4 วตัถปุระสงคข์องการจดัการเรียนการสอนรายบคุคล      
      การเรยีนการสอนรายบุคคล ยดึหลกัปรชัญาทางการศกึษาและอาศยัพื้นฐานจาก
ทฤษฎจีติวทิยาพฒันาการและจติวทิยาการเรยีนรู ้ วตัถุประสงค์ของการจดัการเรยีนการสอน
รายบุคคล (เสาวนีย ์สกิขาบณัฑติ, 2528 : 9-12) ดงันี้ 



63 

      1) การเรยีนการสอนรายบุคคลมุ่งสนับสนุนใหผู้้เรยีนรูจ้กัรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้
รูจ้กัแก้ปัญหาและตดัสนิใจเอง การเรยีนการสอนรายบุคคลสอดคล้องและส่งเสรมิการศึกษา
ตลอดชวีติและการศึกษานอกโรงเรยีน ครูและผู้เรยีนเชื่อว่า การศึกษาไม่ใช่มหีรอืสิ้นสุดอยู่
เพยีงในโรงเรยีนเท่านัน้ การเรยีนการสอนรายบุคคลสนับสนุนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัแสวงหาและเรยีนรู้
ในสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและตนเอง ให้รู้จกัแก้ปัญหา รูจ้กัตดัสนิใจ มคีวามรบัผดิชอบ 
และพฒันาความคดิในทางสรา้งสรรคม์ากกว่าท าลาย  
      2) การเรยีนการสอนรายบุคคลสนองความแตกต่างของผูเ้รยีนใหไ้ด้เรยีนบรรลุผล
กบัทุกคน และสนับสนุนความจรงิที่ว่า คนย่อมมคีวามแตกต่างกนัทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
บุคลกิภาพ สตปัิญญา หรอืความสนใจ โดยเฉพาะความแตกต่างทีม่ผีลต่อการเรยีนรูท้ีส่ าคญั 4 
ประการ คอื  
         (1) ความแตกต่างในเรือ่งอตัราเรว็ของการเรยีนรู ้(Rate of Learning) ผูเ้รยีนแต่
ละคนจะใชเ้วลาในการเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจในสิง่เดยีวกนัในเวลาทีแ่ตกต่างกนั 
         (2) ความแตกต่างในเรือ่งความสามารถ (Ability) เช่น ความฉลาด ไหวพรบิ 
ความสามารถในแงข่องความส าเรจ็ ความสามารถพเิศษต่าง ๆ  
         (3) ความแตกต่างในเรือ่งวธิกีารเรยีน (Style of Learning) ผูเ้รยีนเรยีนรูใ้นทาง
ทีแ่ตกต่างกนัและมวีธิเีรยีนทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 
         (4) ความแตกต่างกนัในเรือ่งความสนใจและสิง่ทีช่อบ (Interests and Preference)  
เมือ่ผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัในหลายดา้น ครจูงึตอ้งจดับทเรยีนและอุปกรณ์การเรยีน
ในระดบัและลกัษณะต่าง ๆ ให้ผู้เรยีนได้เลอืกด้วยตนเอง (Self-Selection) เพื่อสนองความ
แตกต่างดงักล่าว 
      3) การเรยีนการสอนรายบุคคล เน้นเสรภีาพในการเรยีนรู ้เชื่อว่าถ้าผู้เรยีนเรยีน
ด้วยความอยากเรยีนด้วยความกระตือรอืร้นที่ได้เกิดขึ้น ผู้เรยีนจะเกิดแรงจูงใจและเกิดการ
กระตุ้นให้พฒันาการเรยีนรู ้โดยที่ครูไม่จ าเป็นต้องท าโทษหรอืให้รางวลั และผู้เรยีนก็จะรูจ้กั
ตนเอง มคีวามมัน่ใจในการกา้วไปขา้งหน้าตามความพรอ้มและขดีความสามารถ (Self-Pacing) 
      4) การเรยีนการสอนรายบุคคล ขึน้อยู่กบักระบวนการและวชิาการที่เสนอความรู้
ใหแ้ก่ผู้เรยีน การเรยีนการสอนรายบุคคลเชื่อว่า การเรยีนรูเ้ป็นปรากฏการณ์ส่วนตวัที่เกดิขึน้
ในแต่ละบุคคล การเรยีนรูเ้กดิขึน้เรว็หรอืชา้และจะเกดิขึน้อยู่กบัผูเ้รยีนไดน้านหรอืไม่ นอกจาก
จะขึน้อยู่กบัความสามารถ ความสนใจของผู้เรยีน ยงัขึน้อยู่กบักระบวนการและวธิกีารที่เสนอ
ความรูน้ัน้ใหแ้ก่ผูเ้รยีน การก าหนดใหผู้้เรยีนรูเ้รื่องหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง และเรยีนรูเ้รื่องหนึ่ง
ดว้ยวธิกีารเดยีวไม่เป็นการยุตธิรรมต่อผู้เรยีน ผู้เรยีนควรจะได้เป็นผูก้ าหนดเวลาด้วยตนเอง 
และควรมโีอกาสเรยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ในการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการและวธิกีารต่าง ๆ  
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      5) การเรยีนการสอนรายบุคคล มุ่งแก้ปัญหาความยากง่ายของบทเรยีน เป็นการ
สนองตอบที่ว่าการศกึษาควรมรีะดบัแตกต่างกนัไปตามความยากง่าย ถ้าบทเรยีนนัน้ง่ายกท็ า
ให้บทเรียนสัน้ขึ้น ถ้าบทเรียนนัน้ยากมาก ผู้สอนก็สามารถที่จะจดัย่อยเนื้อหาที่ยากนัน้
ออกเป็นส่วน ๆ และปรบัปรุงให้เขา้กนัง่ายขึ้น อาจจะเพิม่เวลาที่เรยีนให้ได้สดัส่วนกบัความ
ยากโดยเรยีงล าดบัจากเรือ่งงา่ยไปสู่เรือ่งราวทีย่ากขึน้ไปตามล าดบั  
      นอกจากนี้ กานเยและบรกิส ์(Gagne´ and Briggs, 1979 : 262) ไดก้ล่าวถงึการเรยีน 
ด้วยตนเองว่า เป็นหนทางที่ท าให้การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการ และให้
สอดคลอ้งกบับุคลกิของผูเ้รยีนแต่ละคน โดยมจีดุมุง่หมายส าคญั 4 ประการ คอื  
               1) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมนิทกัษะเบือ้งตน้ของผูเ้รยีน 

     2) เพื่อช่วยในการคน้หาจดุเริม่ตน้ของผูเ้รยีนแต่ละคนในการจดัล าดบัการเรยีน 
ตามจดุมุง่หมาย ช่วยในการจดัวสัดุและสื่อใหเ้หมาะสมกบัการเรยีน 
      3) เพื่อสะดวกต่อการประเมนิผลและส่งเสรมิความก้าวหน้าของผูเ้รยีนแต่ละคน 
      4) เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนตามอตัราความสามารถของตน  
 

 4.5 แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาตนเอง 
       ความเชื่อพื้นฐานของบุคคลในการพฒันาตนเอง เป็นสิง่ส าคญัที่ช่วยส่งเสรมิให้
การพฒันาตนเองประสบความส าเรจ็ ความตอ้งการของบุคคลในการพฒันาตนเอง เพื่อใหม้กีาร
เพิม่พนูความรู ้ท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่าง ๆ ไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคล 
รวมทัง้สามารถด ารงตนอยู่ได้ในสงัคม หรอืประสบความส าเรจ็ในชวีติหน้าที่การงาน ความ
ต้องการพัฒนาตนเอง จึงเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์ที่จะต้องพยายามกระท าให้บรรลุ
ความส าเรจ็ในการพฒันาตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (อมรรตัน์ ปักโคทานงั, 2548 : 17)  
      มนีักจติวิทยาและนักวิชาการหลายกลุ่มได้ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและความเชื่อ
เกีย่วกบัการพฒันาตนเอง (นยันนั บุญม,ี 2555 : 12 ; ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 50-75) ดงันี้ 
      1) แนวคดิในการพฒันาตนเองของกลุ่มมนุษยนิยม 
          นกัคดิกลุ่มมนุษยนิยม ใหค้วามส าคญัของความเป็นมนุษย ์และมองมนุษยว์่ามี
คุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนา
ศกัยภาพของตน หากบุคคลได้รบัอสิรภาพและเสรภีาพ มนุษยจ์ะพยายามพฒันาตนเองไปสู่
ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ และควรมสีมรรถภาพทัง้ 3 ด้าน ไปพรอ้ม ๆ กนั คอื ด้านความรู ้
ดา้นเจตคต ิและดา้นทกัษะ นัน่คอื การฝึกใหรู้จ้กัคดิ รูจ้กัใหเ้หตุผล มคีวามชื่นชมหรอืมเีจตคติ
ทีด่ต่ีอสิง่ทีเ่รยีนรู ้และลงมอืท ากจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  
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      2) แนวคดิในการพฒันาตนเองของกลุ่มพฤตกิรรมนิยม 
          หลักการพัฒนาตนเองตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม เป็นการเรียนรู้อัน
เนื่องมาจากเงื่อนไขของความต้องการที่เป็นการกระท าเชิงบวก ได้แก่ การเสรมิแรงและ
เงื่อนไขของการกระท าเชิงลบ คือ การลงโทษ การเรียนรู้ทางสังคม มีตัวแบบที่ได้จาก
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์โดยอ้อมเป็นส าคญั รวมทัง้กระบวนการทางปัญญา ซึ่งมี
ส่วนส าคญัทีเ่อือ้ต่อความส าเรจ็ในการพฒันาตนเอง 
      3) แนวคดิในการพฒันาตนเองตามแนวพุทธศาสตร ์
          ตามแนวคดิทางพุทธศาสตร ์การพฒันาตนเองเป็นการเรยีนรู้และการปฏบิตัิ
เพื่อไปสู่ความพอด ีหรอืการมดีุลยภาพของชวีติ มคีวามสมัพนัธอ์นักลมกลนืระหว่างการด าเนิน
ชวีติของบุคคล กบัสภาพแวดลอ้มและมุง่การกระท าตนใหม้คีวามสุขดว้ยตนเอง รูเ้ท่าทนัตนเอง 
เข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพาอาศยัวตัถุ จงึเป็นแนวทางการพฒันาชวีติที่ย ัง่ยนื หลกัการ
พฒันาตนเองตามแนวพุทธศาสตร ์ประกอบดว้ยสาระส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  

(1) ทมะ คอื การรูจ้กัขม่ใจ ไม่ยอมใหก้เิลสน าไปสู่ความเลวรา้ย และการฝึก 
ปรบัปรงุตนเอง โดยท าคุณความดใีหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไป 

(2) สกิขา คอื การศกึษาเพื่อใหรู้แ้จง้ รูจ้กัประโยชน์ มองทุกอยา่งเป็นการ 
เรยีนรูเ้พื่อปรบัปรงุและพฒันาตนเอง เป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองในการด าเนินชวีติ  

(3) ภาวนา คอื การพฒันาทัง้กาย ใจ และปัญญา 
     สรปุไดว้่า แนวคดิในการพฒันาตนเองของกลุ่มมนุษยนิยม จะมุง่เน้นการรกัษาสภาวะ  

สมดุลความต้องการของร่างกาย แนวคดิของกลุ่มพฤตกิรรมนิยม จะเน้นเรยีนรูอ้นัเนื่องมาจาก
เงื่อนไขการกระท าของบุคคล และแนวพุทธศาสตร ์เน้นการพฒันาตนเองไปสู่ความมีอสิรภาพ 
มคีวามพอดขีองชวีติและอยู่ไดอ้ย่างสงบสุข ซึง่ทัง้ 3 กลุ่มนี้มพีืน้ฐานของแนวคดิในการพฒันา
ตนเองคลา้ยกนั คอื เป็นการพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการเสาะแสวงหา ขวนขวายทีจ่ะ
ศกึษาดว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งมผีูบ้งัคบั เป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจาก ชอบ ใจรกั เพื่อความพงึพอใจ 
ซึง่เกดิจากแรงจงูใจภายในตวับุคคลเอง 
      การพฒันาตนเองเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินชวีติ เพราะมนุษยม์ปีระสทิธภิาพ
และไดร้บัผลส าเรจ็ตามเป้าหมายหรอืไม่เพยีงใดขึน้อยู่กบัความสามารถและความร่วมมอืของ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
      กระทรวงศกึษาธกิาร (2549 : 62) ไดก้ าหนดหลกัการพฒันาตนเองว่า การพฒันา
ตนเอง เพื่อพฒันางานใหด้ยีิง่ ๆ ขึน้ อยูเ่สมอตามศกัยภาพของแต่ละคน ควรปฏบิตัดิงันี้  
      1) ส ารวจตนเองว่ามผีลงานทีด่ดีา้นใด ยงัมขีอ้จ ากดัดา้นไหน 
      2) วเิคราะห์ว่าต้องปรบัปรุงอะไร คดิค้นหาวธิกีารว่าจะปรบัปรุงด้วยวธิใีด จะใช้
อุปกรณ์ใด ใหใ้ครช่วยอยา่งหลากหลายทางเลอืก 
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      3) เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองมากที่สุด ลงมือปฏิบัติตาม
ทางเลอืกแลว้หาทางปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 
      4) ก่อนทีจ่ะด าเนินการพฒันาตนเอง ต้องมกีารส ารวจและประเมนิตนเองก่อนเพื่อ
การพจิารณาตนเองให้ทราบถงึความรู ้ความสามารถ รูถ้งึส่วนที่ด ีและส่วนทีบ่กพร่อง เพื่อให้
เกดิความเขา้ใจในตนเอง และเป็นแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขพฒันาตนเอง 
      เรยีม ศรทีอง (2545 : 144) ไดก้ล่าวถงึหลกัการพฒันาตนเองไว้ว่า ความเชื่อ
พืน้ฐานของบุคคลในการพฒันาตนเองเป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยส่งเสรมิใหก้ารพฒันาตนเอง ประสบ
ความส าเรจ็ ผูมุ้ง่มัน่ในการพฒันาตนเองตอ้งพจิารณาแนวคดิพืน้ฐานดงัต่อไปนี้ 
      1) มนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์มีศักยภาพที่มีคุณค่าเป็นของตนเองและทุกคน
สามารถฝึกหดัพฒันาไดใ้นทุกเรือ่ง 
      2) ไมม่ใีครทีม่คีวามสมบรูณ์ไปหมดทุกดา้นจนไมส่ามารถจะพฒันาไดอ้กี 
      3) แม้จะไม่มใีครรู้จกัตนเองได้ดเีท่ากบัตนเองแต่ในบางเรื่องตนเองก็ไม่สามารถ
จดัการเปลีย่นไดด้ว้ยตนเอง 
      4) การควบคุมสิง่แวดล้อมทางกายภาพและทางสงัคม กบัการควบคุมความคิด
ความรูส้กึและการกระท าของตนเองมผีลกระทบซึง่กนัและกนั 
      5) อุปสรรคส าคัญของการปรบัปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคลไม่ยอม
ปรบัเปลีย่นวธิคีดิ วธิกีารปฏบิตั ิไมส่รา้งนิสยัและฝึกทกัษะใหม ่ๆ ทีจ่ าเป็น 
      6) การพฒันาตนเองด าเนินการไดทุ้กเวลาเมือ่ตอ้งการหรอืพบปัญหาขอ้บกพรอ่ง 
 

4.6 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) เป็นการเรยีนรูท้ีท่ าใหเ้กดิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ มคีวามส าคญัสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของโลกปัจจุบนัทีบุ่คคลควร
พฒันาตนเองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ การรู้จกั
เชื่อมโยงความรู้กบัการท างาน และรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นเพื่อความอยู่รอดของ
มนุษย์ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดตลอดเวลา และทวีความรวดเร็วมากขึ้นตาม
ความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีแนวคดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองวางบนรากฐานความเชื่อทางมนุษยนิยม 
(Humanistic Philosophy) ทีก่ าหนดเป้าหมายของการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ไวท้ีก่ารพฒันาตนเอง  
(Personal Growth) ดงันัน้ การเรยีนรู้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดของการเรยีนรู้ชนิดหนึ่งที่
สนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life-Long Learning) ของผูใ้หญ่ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ
สนบัสนุนสภาพสงัคมแห่งการเรยีนรู้ (Learning Society) ไดเ้ป็นอย่างด ี(ชยัฤทธิ ์โพธสิุวรรณ, 
2544 อ้างถงึใน ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2551 : 
121)  
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      เนื่ องจากผู้เรียนการศึกษานอกระบบเป็นผู้ใหญ่ที่ถือว่ามีวุฒิภาวะ มีความ
รบัผดิชอบและมปีระสบการณ์ ดงันัน้ จงึมคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้ซึง่ถอืว่าเป็น
หลักการที่ส าคัญของการศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบกับสังคมปัจจุบันมีความเจริญทางด้าน
เทคโนโลย ีและมกีารพฒันาแหล่งการเรยีนรูม้ากมาย คนสามารถเลอืกรบัแสวงหาความรูไ้ด้
ตามความต้องการ และความสนใจของตน เพื่อให้น าความรูม้าปรบัปรุงชวีติและสงัคมของตน
ให้ดขีึ้น การส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองจงึเป็นเรื่องที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ 
เป็นการสรา้งความรบัผดิชอบ สรา้งนิสยัใฝ่รู้ รูจ้กัวางแผนและตดัสนิใจ สรา้งความสามารถใน
การจดบนัทกึและเรยีบเรยีงขอ้มลูตลอดจนการน าเสนออยา่งเป็นระบบ  
      มนีกัการศกึษาใหค้วามหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สรุปไดค้อื การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนรเิริม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และ
ความถนัด มเีป้าหมาย รูจ้กัแสวงหาแหล่งทรพัยากรของการเรยีนรู ้เลอืกวธิกีารเรยีนรู ้จนถงึ
การประเมนิความก้าวหน้าของการเรยีนรูข้องตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ยตนเองหรอืร่วมมอื
ช่วยเหลอืกบัผู้อื่นหรอืไม่ก็ได้ เช่น ผู้เรยีนเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการเรยีนที่ชดัเจน ควบคุม
กจิกรรมการเรยีนของตนในดา้นเนื้อหาและวธิกีารเรยีน หรอือาจขอความช่วยเหลอืสนับสนุน
จากภายนอกในการก าหนด และใชห้นังสอืประกอบการเรยีนหรอืบทความต่าง ๆ จากบุคคลอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง (Knowles, 1975 : 18 ; Skager, 1977 : 133 ; Griffin, 1983 : 153 ; Brookfield, 
1984 : 61 ; ชยัฤทธิ ์โพธสิุวรรณ, 2541 : 4 ; ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั, 2551 : 123)   
      วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545 : 50-51) ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดงันี้ 
      1) ศกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล เนื่องจากผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัทัง้ใน
ด้านความสามารถในการเรยีนรู้ วธิกีารเรยีนรู้ เจตคติ ฯลฯ ดงันัน้ การจดัการเรยีนรู้จงึต้อง
ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นความสามารถในการเรยีนรู ้และ
วธิกีารเรยีนรู ้โดยจดัการเรยีนรู ้เนื้อหา และสื่อทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูร้ายบุคคล รวมทัง้เปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนไดน้ าเอาประสบการณ์ของตนมาใชใ้นการเรยีนรูด้ว้ย 
      2) จดัใหผู้เ้รยีนมสี่วนรบัผดิชอบในการเรยีน การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้เีมื่อผูเ้รยีนมี
ส่วนรว่มรบัผดิชอบการเรยีนรูข้องตนเอง ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูจ้งึควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมี
บทบาทตัง้แต่การวางแผนก าหนดเป้าหมายการเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของตน หรอื
การก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู้ สื่อการเรยีน การเลอืกใช้วิธีการเรยีนรู้ การใช้แหล่งข้อมูล 
ตลอดจนถงึการประเมนิผลการเรยีนของตน    
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      3) พฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูด้้วยตนเอง จ าเป็นอย่างยิง่ที่ผู้เรยีนจะต้องได้รบัการฝึกให้มทีกัษะและยุทธศาสตร์
การเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น การบนัทกึขอ้ความ การจดัประเภทหมวดหมู ่
การสงัเกต การแสวงหาและใชแ้หล่งความรู ้เทคโนโลยแีละสื่อทีส่นับสนุนการเรยีน รวมทัง้เปิด
โอกาสให้ผูเ้รยีนได้มปีระสบการณ์ในการตดัสนิใจ แก้ปัญหา ก าหนดแนวทางการเรยีนรู ้และ
เลอืกวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตนเอง 
      4) พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น การเรยีนรูด้ว้ยตนเองไม่ไดห้มายความว่า 
ผู้เรยีนต้องเรยีนคนเดียว โดยไม่มชีัน้เรยีนหรอืเพื่อนเรยีน ยกเว้นการเรยีนแบบรายบุคคล 
โดยทัว่ไปแลว้ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนจะไดท้ างานร่วมกบัเพื่อน กบัครแูละบุคคลอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ดงันัน้ จงึต้องพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ร่วมกบัผู้อื่นให้กบัผู้เรยีน เพื่อให้รู้จกัการ
ท างานเป็นทมี โดยเฉพาะอย่างยิง่การท ากจิกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนที่มคีวามรูค้วามสามารถ 
ทกัษะเจตคตทิีแ่ตกต่างกนั เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบ
ในกระบวนการเรยีนรู ้
      5) พฒันาทกัษะการประเมนิตนเองและการร่วมมอืกนัประเมนิ ในการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง ผูเ้รยีนเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการประเมนิการเรยีนรู้ ดงันัน้ จงึต้องพฒันาทกัษะการ
ประเมนิใหแ้ก่ผูเ้รยีน และสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รยีนว่า การประเมนิตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบประเมนิผล รวมทัง้ยอมรบัผลการประเมนิจากผูอ้ื่นดว้ย นอกจากนี้ต้องจดัใหผู้เ้รยีนไดร้บั
ประสบการณ์การประเมนิผลหลาย ๆ รปูแบบ  
      6) จดัปัจจยัสนับสนุนการเรยีนรูด้้วยตนเองของผู้เรยีน สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยั
ส าคญัอย่างหนึ่งในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้ บรเิวณในโรงเรยีนจงึต้องจดัให้เป็นแหล่ง
ความรูท้ี่นักเรยีนจะค้นคว้าด้วยตนเองได้ เช่น ศูนยว์ทิยาการ บทเรยีนส าเรจ็รูป ชุดการสอน 
ชุดการเรยีนรู้ ฯลฯ รวมทัง้บุคลากร เช่น ครูประจ าศูนย์วทิยบรกิารที่ช่วยอ านวยการความ
สะดวกและแนะน าเมือ่ผูเ้รยีนตอ้งการ  
      ดงันัน้ หลกัการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผูจ้ดักจิกรรมต้อง
ศกึษาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล จดัให้ผูเ้รยีนมสี่วนรบัผดิชอบในการเรยีน พฒันาทักษะการเรยีนรู้
ของผู้เรียน พฒันาทกัษะการเรยีนรู้ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาทกัษะการประเมินตนเองและการ
ร่วมมอืกนัประเมนิ และจดัปัจจยัสนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเองของผู้เรยีน  จะเห็นได้ว่า      
แนวคดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมแีนวโน้มจะเป็นแนวคดิทีส่ าคญัของวงการศกึษาผูใ้หญ่ในอนาคต 
นอกจากนัน้คาดว่าจะเป็นแนวคดิที่มพีลงัขบัเคลื่อนใหว้งการการศกึษาผู้ใหญ่ก้าวหน้าอย่างมาก 
อย่างไรก็ดยีงัควรค านึงถงึการชี้น าตนเองในการเรยีนรู้ หรอืการเรยีนรู้ด้วยตนเองจะเน้นถึง
ความรบัผดิชอบของบุคคลและเชื่อในศกัยภาพทีไ่มส่ิน้สุดของมนุษย ์ในการเรยีนรูด้้วยตนเองที่
ประสบผลส าเรจ็ ผู้อ านวยความสะดวกต้องมบีทบาทในการร่วมปรกึษาแลกเปลี่ยนความคดิ 
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เป็นแหล่งความรูต้ามทีผู่เ้รยีนตอ้งการ มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัผูเ้รยีน มสี่วนร่วมในการถ่ายโอน
บทบาทการเรยีนการสอนและสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนคดิอย่างแตกฉาน (Critical Thinking) 
      ขัน้ตอนที่ส าคัญ ๆ ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
กรมการศกึษานอกโรงเรยีน (2543 : 30-32)  
      1) วเิคราะหแ์ละก าหนดความตอ้งการในการเรยีนรู ้
          ผูเ้รยีนศกึษาเค้าโครงของรายวชิาทีจ่ะเรยีนว่ามปีระเดน็ หรอืเรื่องใดบ้างที่ตน
สนใจที่จะเรียนรู้ หรือพิจารณาปัจจัยเงื่อนไข ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะศกึษาเรือ่งนัน้ และตดัสนิใจก าหนดเรือ่งทีจ่ะศกึษา  
      2) ก าหนดจดุมุง่หมายในการเรยีนรู ้
          ผูเ้รยีนก าหนดเป้าหมายและสรา้งความชดัเจนว่าต้องการเรยีนรู้เรื่องนัน้ไปเพื่อ
อะไร เรยีนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง การก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ชดัเจนจะช่วยให้ผู้เรยีนมี
เป้าหมายและทศิทางในการเรยีนรูช้ดัเจนขึน้ ขัน้ตอนนี้ผู้เรยีนอาจปรกึษาคร ูอาจารย ์เพื่อให้
ค าแนะน าเพิม่เตมิได ้   
      3) ก าหนดแหล่งวทิยาการเพื่อการเรยีนรู ้
          ผูเ้รยีนวางแผนและก าหนดแหล่งวทิยาการเพื่อศกึษารวบรวมขอ้มูลว่าเรื่องใด
จะศกึษาจากแหล่งวทิยาการใด แหล่งวทิยาการอาจเป็นบุคคล เช่น ผูรู้ ้ผูช้ านาญการในทอ้งถิน่ 
หรอืศกึษาจากหอ้งสมดุ ศูนยก์ารเรยีนต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนศกึษาคน้ควา้ทางสื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ทัง้นี้ ผูเ้รยีนควรพจิารณาความเป็นไปไดท้ีจ่ะเขา้ถงึแหล่งวทิยาการเหล่านัน้ดว้ย 
      4) เลอืกวธิกีารเรยีนและกจิกรรมการเรยีนรู ้
          เมือ่ผูเ้รยีนก าหนดแหล่งวทิยาการไดแ้ลว้ กต็อ้งเลอืกวธิกีารเรยีนหรอืกจิกรรมที่
จะไปศกึษาหาความรูไ้ว้ด้วย อาจใช้วธิกีารสมัภาษณ์ผู้รู ้ผู้ช านาญ เขา้ไปฝึกปฏบิตัิ เขา้ร่วม
กิจกรรม เข้ารบัการอบรมหรอืเข้าไปศึกษาค้นคว้าจากเอกสารในห้องสมุด หรอืการค้นทาง
อนิเทอรเ์น็ต   
      5) การรวบรวมขอ้มลู จดัระบบขอ้มลู สรา้งองคค์วามรู ้
          เมื่อผู้เรยีนเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งวิทยาการใดก็ต้องท าการจด
บนัทกึอย่างเป็นระบบและละเอยีด จากนัน้ก็น ามาจดัหมวดหมู่ อาจต้องเรยีบเรยีงขอ้มูลใหม ่
เขยีนให้กระชบั ชดัเจน อาจวเิคราะห์หรอืสงัเคราะห์ข้อมูล หรอืสร้างข้อสรุปในองค์ความรู้ที่
ไดม้านัน้ ขอ้มลูความรูด้งักล่าวผูเ้รยีนสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอกับผู้เรยีนคนอื่น ๆ เป็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิในกลุ่ม    
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      6) ประเมนิผลการเรยีนรู ้
          ผูเ้รยีนควรพจิารณาทบทวนว่า เมือ่ผ่านขัน้ตอนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเช่นนี้แลว้ 
ผูเ้รยีนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรยีนรูต้ามที่ก าหนดไว้หรอืไม่ มากน้อยเพยีงใด ขัน้ตอนนี้
ครูผู้สอนอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนในรายวิชานัน้ด้วยเช่นกัน และ
สามารถแนะน าไดต้ามความเหมาะสม 
      สรุปได้ว่า การเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการเรยีนรู้ที่สามารถน ามาใช้กับ
การศกึษานอกระบบได ้เพราะตอบสนองความสนใจ และความตอ้งการในการเรยีนรู ้เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพในการเรยีนรู ้สรา้งความรบัผดิชอบกบัผูเ้รยีน และสามารถขยายขอบเขตการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 
 

 4.7 ความหมายของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      ชุดการเรยีน (Learning Package) มชีื่อเรยีกต่างกนัออกไปหลายชื่อ เช่น ชุดการสอน 
(Instructional Package) ชุดการเรยีนการสอน (Instructional Kits) ชุดการเรยีนเดมิทนีัน้ใชค้ าว่า   
ชุดการสอน เนื่องจากครเูป็นผูน้ าสื่อทีจ่ดัท าขึน้เป็นชุดมาใชป้ระกอบการสอน แต่ต่อมาไดม้กีาร
น าแนวคดิตามหลกัจติวทิยาในดา้นยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ดว้ยการใหผู้เ้รยีนศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง และการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลเขา้มาใชใ้นการผลติชุดการเรยีน 
จงึมผีู้นิยมเรยีกชุดการสอนว่าชุดการเรยีนมากขึน้ ซึ่งนักการศกึษาและนักเทคโนโลยทีัง้ของ
ไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายดงันี้ 
      กู๊ด (Good, 1973 : 306) ใหค้วามหมายของชุดการเรยีนว่า เป็นโปรแกรมทางการเรยีน 
การสอนทุกอย่างที่จดัไว้โดยเฉพาะ มวีสัดุที่ใช้ในการเรยีนการสอน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรยีน 
คู่มอืคร ูเนื้อหา แบบทดสอบ มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรยีนไวอ้ย่างครบถ้วน ครูเป็นผู้จดั 
ชุดการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนแต่ละคนไดศ้กึษาและฝึกฝนดว้ยตนเอง โดยครเูป็นผูค้อยแนะน าเท่านัน้  
      ดวน (Duane, 1973 : 169) ใหค้วามหมายของชุดการเรยีนว่า เป็นชุดการเรยีน
รายบุคคลอกีรปูแบบหน่ึง ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเป้าหมาย ผูเ้รยีน
จะไดต้ามอตัราความสามารถและความตอ้งการของตนเอง  
      แอบบรุซ (Abbruzzese, 1992) ใหค้วามหมายของชุดการเรยีนว่า เป็นสื่อการสอนที่
ท าใหผู้เ้รยีนกระฉบักระเฉงในการเรยีนรู ้ทราบความก้าวหน้าในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มวีธิกีาร
น าเสนอหลายวธิเีพื่อใหผู้เ้รยีนใหค้วามรว่มมอื เช่น เสนอในรปูสิง่พมิพอ์ย่างเดยีว หรอืเสนอใน
รปูสิง่พมิพ ์เทปบนัทกึเสยีงหรอืสื่อต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนมกีจิกรรมรว่ม 
      เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ (2528 : 291-292) ใหค้วามหมายของชุดการสอนหรอืชุด
การเรยีนว่า เป็นการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ อนัประกอบด้วย วตัถุประสงค์ เนื้อหาและวสัดุ
อุปกรณ์ทัง้หลายจดัไว้เป็นชุด ๆ เพื่อจดักจิกรรมให้เกดิการเรยีนรู้ ถอืว่าเป็นแผนการสอนที่
ช่วยครใูหไ้ดร้บัความสะดวกในการสอน ช่วยผูเ้รยีนใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการเรยีนรู ้  
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      วรวทิย ์นิเทศศลิป์ (2551 : 269) ใหค้วามหมายของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองว่า
เป็นเอกสารทีจ่ดัสรา้งขึน้อยา่งเป็นระบบ ไดผ้่านการทดลองใชเ้พื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพก่อนทีจ่ะ 
น ามาใชจ้รงิ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสรา้งขึน้เพื่อตอบสนองความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 
ผู้เรยีนสามารถศึกษาแล้วประเมนิผลการเรยีนได้ด้วยตนเอง เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นโดยยดึ
หลกัการของการสรา้งชุดการเรยีน ซึง่มรีะบบการผลติและการน าสื่อประสมที่สอดคลอ้งมาใช้
กบัวชิาหรอืหน่วยหรอืหวัข้อเรื่อง เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู้เป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้   
      ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และวาสนา ทวกุีลทรพัย ์(2551 : 112-113) ใหค้วามหมายของ 
การสอนรายบุคคลว่า เป็นการสอนทีผู่เ้รยีนแต่ละคนเรยีนดว้ยตนเอง ไม่ใช่เป็นการสอนตวัต่อตวั
ทีผู่ส้อนหนึ่งคนสอนผูเ้รยีนหนึ่งคนตามทีห่ลายคนเขา้ใจกนั ส่วนชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุด
สื่อประสมที่พฒันาขึ้น เพื่อให้ผู้เรยีนศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งความรูใ้นรูปของสื่อต่าง ๆ ใน
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทีจ่ดัไวใ้หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละใคร่ครวญตามทลีะน้อยตามล าดบัขัน้ 
ได้ร่วมกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง ได้รบัค าติชมทนัท่วงที และได้รบัประสบการณ์ที่เป็น
ความส าเรจ็และเกดิความภาคภูมใิจ ชุดการสอนรายบุคคลมคีวามส าคญัในการช่วยใหผู้้เรยีน
สามารถศกึษาหาความรูแ้ละก้าวหน้าได้เอง ตามความสามารถ ความสนใจ และความสะดวก
ของแต่ละคน ชุดการสอนรายบุคคลประกอบด้วยเนื้อหาสาระ สื่อที่ใช้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
เครือ่งมอืและสิง่อ านวยความสะดวก เครือ่งมอืประเมนิ แบบฝึกปฏบิตั ิและคู่มอืการใชชุ้ดการสอน  
      ด ารงศกัดิ ์ทรพัยเ์ขือ่นขนัธ ์(2553 : 43) ใหค้วามหมายของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองว่า 
เป็นการประยุกต์ใช้สื่อต่าง ๆ ผลติเป็นชุดการเรยีนส าเรจ็รูปมขี ัน้ตอนชดัเจน ประกอบด้วย
เนื้อหาตรงตามความต้องการเรยีนรู ้ตรงตามจุดมุ่งหมาย และเกิดประสทิธภิาพตามก าหนด 
สามารถน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางโดยเน้นผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองเป็นส าคญั    
      ปัณฑช์นิต ศรสีุข (2555 : 17) ให้ความหมายของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองว่า เป็นสื่อ
การเรยีนการสอนที่ครูสรา้งขึน้ เป็นการน าสื่อหลาย ๆ อย่างมารวมกนั เพื่อให้สอดคล้องกบั
วตัถุประสงคแ์ละเนื้อหาวชิา ผู้เรยีนสามารถศกึษาและปฏบิตักิจิกรรมไดด้้วยตนเอง โดยที่ครู
เป็นผูใ้หค้ าแนะน าและช่วยเหลอืใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูจ้นส าเรจ็บรรลุตามจดุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้    

จากความหมายดงักล่าว สรปุไดว้่า ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นสื่อการเรยีนการสอน
ทีอ่อกแบบใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง โดยจดัเป็นหน่วยการเรยีน หวัขอ้ เนื้อหา มี
การก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้กจิกรรม และการประเมนิผล ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีน 
โดยศกึษาค าชี้แจงและปฏบิตักิจิกรรมตามขัน้ตอนที่แนะน าไว้ ผู้เรยีนได้เรยีนรูต้ามล าดบัขัน้ 
ตามความสามารถ ความสนใจ และความสะดวกของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 4.8 หลกัการ แนวคิด และจิตวิทยาในการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      แนวความคิดพื้นฐานที่ท าให้มกีารสร้างชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองขึ้นมาเผยแพร่
สาระความรูต่้าง ๆ มากมายนัน้ ประการหนึ่ง คอื “การศกึษาเพื่อชวีติ” (Long-Life Education) 
การศึกษาตามแนวความคิดนี้จ าเป็นต้องสนองต่อความต้องการของสงัคม และสมาชกิของ
สงัคมทุกเพศทุกวยั โดยจะตอ้งมรีปูแบบและวธิกีารจดัการศกึษาทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรูข้องทุกคน 
ซึง่แนวคดิและจติวทิยาทีน่ าไปสู่การสรา้งและพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สุนันท ์สงัขอ่์อน 
(2528 : 134)  และชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2539 ก : 119-120)  ไดก้ล่าวไวส้อดคลอ้งกนั ดงันี้  
      1) การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้น าหลัก
จติวทิยามาประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอน โดยค านึงถงึความต้องการ ความถนัด ตลอดจน
ความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะมนุษย์แต่ละคนนัน้มีความแตกต่างกัน ในด้าน
ความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ดงันัน้การที่จะ
สอนผู้เรยีนด้วยวิธีการแบบเดิมจงึไม่อาจจะสนองความแตกต่างของผู้เรยีนนี้ได้ วิธีการที่
เหมาะสมทีสุ่ด คอื การจดัการเรยีนการสอนรายบุคคล โดยมคีรคูอยแนะน าช่วยเหลอืตามความ
เหมาะสม  
      2) ความพยายามที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนไปจากเดิม ที่เคยยึดครูเป็น
ศูนยก์ลางเป็นแหล่งความรูห้ลกั มาเป็นการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง เรยีนดว้ย
การใช้แหล่งความรูจ้ากสื่อการสอนแบบต่าง ๆ โดยจดัใหต้รงกบัเนื้อหาและประสบการณ์ตาม
หน่วยการสอนของวชิาต่าง ๆ ซึง่จดัในรปูของชุดการสอนหรอืชุดการเรยีน การเรยีนดว้ยวธินีี้
ครูจะถ่ายทอดความรูใ้ห้เพยีงหนึ่งในสามของเนื้อหาทัง้หมด อกีสองส่วนผู้เรยีนจะศกึษาด้วย
ตนเองจากสิง่ทีค่รเูตรยีมไวใ้หใ้นรปูของชุดการสอน 
      3) การใชโ้สตทศันอุปกรณ์ ไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นสื่อการสอนแบบประสม ในรปูของ
ชุดการสอนมาช่วยผูเ้รยีน คอื ผูเ้รยีนไดห้ยบิจบัและใชส้ื่อการสอนต่าง ๆ ดว้ยตวัของผูเ้รยีนเอง 
โดยจดัระบบให้เหมาะสมและใช้เป็นแหล่งความรูส้ าหรบัผู้เรยีน แทนการใหค้รูเป็นผูถ่้ายทอด
ความรูอ้ยูต่ลอดเวลา 
      4) ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบัสภาพแวดลอ้ม 
แต่เดมิครเูป็นผูน้ า นกัเรยีนเป็นผูต้าม ครไูมไ่ดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็อย่างเสร ี
ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนในหอ้งเรยีนแทบจะไม่มเีลย เพราะครสู่วนใหญ่ไม่ชอบ 
ใหผู้้เรยีนคุยกนั ผู้เรยีนจงึไม่มโีอกาสฝึกฝนการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ไม่รูจ้กัเชื่อฟังและ
เคารพความคดิเหน็ของผู้อื่น นอกจากนี้ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัสภาพแวดลอ้มส่วนใหญ่
จะอยู่กบัชอล์ก กระดานด า และแบบเรยีนในห้องสี่เหลี่ยม ดงันัน้จงึมกีารน าเอากระบวนการ
กลุ่มสมัพนัธม์าใชใ้นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดป้ระกอบกจิกรรมร่วมกนั ซึง่น ามาสู่การผลติสื่อ
การสอนออกมาในรปูของชุดการสอน  
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      5) การจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้โดยยดึหลกัจติวทิยาการเรยีนรูม้าสนับสนุน
เช่น การให้แรงเสริม การเรียนตามล าดับขัน้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นต้น โดยจัด
สภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซึ่งหมายถึง ระบบการเรยีนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรยีนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนการสอนด้วยตนเอง ให้ผู้เรยีนได้ทราบว่าการ
ตัดสินใจหรอืการปฏิบตัิงานของตนถูกหรือผิดอย่างไร ให้มกีารเสรมิแรงเพื่อท าให้ผู้เรยีน
ภาคภูมใิจที่ท าถูกหรอืคิดถูก ซึ่งท าให้ผู้เรยีนกระท าพฤติกรรมนัน้ซ ้าอีกในอนาคต และให้
ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ปทลีะขัน้ตามความสามารถและความสนใจ โดยไมต่อ้งมใีครมาบงัคบั  
      Kemp และ Dayton (1985 : 13-15) กล่าวถงึจติวทิยาและแนวคดิทีน่ าไปสู่การ
ผลติชุดการสอนหรอืชุดการเรยีนรูไ้วด้งันี้   
      1) ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ถ้าผู้เรยีนมคีวามต้องการ ความสนใจ หรอืความ
ปรารถนาทีจ่ะเรยีนรูก้จ็ะท าใหก้ารเรยีนรูบ้รรลุผลส าเรจ็ ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องสรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสนใจ โดยการเสนอสื่อการเรยีนการสอนที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ จดัประสบการณ์หรือ
กจิกรรมในการเรยีนรูซ้ึง่มคีวามหมายหรอืน่าสนใจส าหรบัผูเ้รยีน 
      2) ดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ผูเ้รยีนแต่ละคนต่าง
มอีตัราการเรยีนรู้และวธิกีารเรยีนรู้ที่แตกต่างกัน ดงันัน้การจดัสื่อการเรยีนการสอนจะต้อง
ค านึงถงึประเดน็น้ีดว้ย  
      3) ดา้นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้(Learning Objectives) ในการจดัการเรยีนการสอน
หากผู้เรยีนได้ทราบจุดประสงค์ในการเรยีนรู้ ก็จะท าให้ผู้เรยีนมโีอกาสบรรลุจุดประสงค์ได้
มากกว่าไม่ทราบจุดประสงค์การเรยีนรู้ นอกจากนี้จุดประสงค์การเรยีนรู้ยงัช่วยในการวาง
แผนการสรา้งสื่อการเรยีนการสอน คอื ท าใหท้ราบว่าควรบรรจเุนื้อหาอะไรในสื่อการเรยีนการสอน 
      4) ดา้นการจดัเนื้อหา (Organization of Content) การเรยีนรูจ้ะง่ายขึน้หากมกีารจดัล าดบั 
เนื้อหาสาระในการเรยีนรูเ้ป็นล าดบัขัน้และสมเหตุสมผล 
      5) ดา้นการจดัเตรยีมการเรยีนรูท้ีม่มีาก่อน  (Pre-Learning Preparation)  ในบางครัง้
การเรยีนรู้เนื้อหาหนึ่ง ๆ จ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์การเรยีนรู้ที่มมีาก่อน ดงันัน้ในการ
สรา้งชุดการสอน ควรค านึงถงึธรรมชาต ิและระดบัการเรยีนรูข้องแต่ละกลุ่ม เพื่อทีจ่ะจดัเตรยีม
ความพรอ้มใหก้บักลุ่มผูเ้รยีน 
      6) ด้านอารมณ์ (Emotion) การเรยีนรูจ้ะเกี่ยวขอ้งกบัอารมณ์และความรูส้กึของ
บุคคลพอ ๆ กับความสามารถทางสติปัญญา ดังนัน้ในการสร้างชุดการสอนควรตอบสนอง
อารมณ์ ซึง่ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนรูเ้ป็นส าคญั  
      7) ด้านการมสี่วนร่วม (Participation) การเรยีนรูจ้ะบงัเกดิผลอย่างรวดเรว็และ
คงทน หากผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีน ทัง้ทางสตปัิญญาและทางกายภาพ และควร
จดัเป็นเวลายาวนานกว่าการเรยีนโดยการฟังหรอืการดู 
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      8) ด้านการใหผ้ลยอ้นกลบัทนัท ี(Feedback) การเรยีนรูจ้ะเพิม่ขึน้หากผู้เรยีนได้
ทราบความกา้วหน้าในการเรยีนของตนเอง ซึง่เป็นการสรา้งแรงจงูใจดว้ย 
      9) ด้านการเสรมิแรง (Reinforcement) เมื่อผู้เรยีนบรรลุผลในการเรยีนรู้เนื้อหา
สาระใดแลว้ กจ็ะถูกกระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องต่อไป ซึง่การเรยีนรูน้ี้กเ็ป็นรางวลัที่
สรา้งความเชื่อมัน่ และส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมในทางบวกแก่ผูเ้รยีน 
      10) ดา้นการฝึกปฏบิตัแิละการท าซ ้า (Practice and Repetition) บุคคลจะเกดิการ
เรยีนรู้ในเรื่องความรู้และทกัษะได้จะต้องอาศัยการฝึกปฏิบตัิและการท าซ ้าอยู่เสมอ ซึ่งจะ
น าไปสู่ความคงทนในการเรยีนรู ้
      11) ดา้นการน าไปประยุกต์ใช ้(Application) ผลลพัธท์ีพ่งึปรารถนาของการเรยีนก็
คอื การเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคลในการประยุกต์ หรอืการถ่ายโยงการเรยีนรู้  คือ 
สามารถน าไปปรบัใชก้บัปัญหาหรอืสถานการณ์ใหม่ 
           ชม ภูมภิาค (2539 : 64) กล่าวถงึหลกัจติวทิยาการเรยีนรูท้ีน่ ามาใช้ในชุดการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองดงันี้ 
      1) การเกดิขึน้พรอ้มกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัของสิง่เรา้กบัการตอบสนอง (Contiguity) 
ซึง่เป็นหลกัทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกูทร ี(Guthrie) โดยเสนอสิง่เรา้แลว้ผูเ้รยีนท าการตอบสนอง
ทนัท ี
      2) การเสรมิแรง (Reinforcement) ทัง้นี้เพราะว่าเมื่อมกีารกระท าแลว้รูผ้ลทนัทีว่า
ถูกหรอืผดิอยา่งไร ซึง่เป็นไปตามหลกัของการเสรมิแรง (Reinforcement Theory) ของฮลูส ์(Houles) 
      3) การตอบสนองมาก ผูเ้รยีนตอ้งท าการตอบสนองมากเป็นไปตามหลกัทฤษฎกีาร
เรยีนรูข้องสกนิเนอร ์(Skinner) คอื ทฤษฎกีารวางเงือ่นไข (Operant Conditioning) 
      4) การสรา้งบทเรยีนในตอนแรก ๆ มกัจะมเีครื่องชีน้ าให้ถูกมาก ๆ เพื่อใหผู้้เรยีน
ท าถูกจะไดเ้กดิความมัน่ใจในตนเอง เป็นการสรา้งแรงจงูใจอย่างหนึ่ง แล้วค่อย ๆ ลดเครื่องชี้
น าไปเรือ่ย ๆ จนไมม่ ี
      5) เป็นการประเมนิผลการเรยีนของตนเองไปดว้ยท าใหรู้ค้วามก้าวหน้าของตนเอง
เป็นการสรา้งแรงจงูใจไดอ้ยา่งหนึ่ง 
      6) เป็นการยอมรบัใหผู้เ้รยีน ไดเ้รยีนตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
      7) น าเอาความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้ในการเรยีน เป็นการเรยีนด้วยการ
กระท า (Active Learning) ท าใหเ้ขา้ใจไดด้แีละมคีวามคงทนในการเรยีนสงู 
      8) เน้นการส่งเสรมิใหค้นรูจ้กัเรยีนดว้ยตนเอง 
      9) การเรยีนจะกระท าเมือ่คนตอ้งการจะเรยีน เมื่อเรยีนไปถงึตอนใดจะหยุดกไ็ด ้เมื่อ
พรอ้มและสะดวกเมือ่ใดจะเรยีนต่อกไ็ด้ 

     10) เป็นเสมอืนผูส้อนประจ าตวั (Tutor) ซึง่ดกีว่าการเรยีนเป็นกลุ่มใหญ่   
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      ชยัยงค ์พรหมวงศ์ และวาสนา ทวกุีลทรพัย ์(2551 : 113-114) กล่าวถงึหลกัการ
ของชุดการสอนรายบุคคลผลติขึน้โดยยดึหลกัการตามปรชัญาการศึกษากลุ่มสวภาพนิยม และ
หลกัจติวิทยากลุ่มเชื่อมโยงนิยมและกลุ่มเกสตัลท์ โดยปรชัญาการศึกษากลุ่มสวภาพนิยม
หรอือตัภาววาท (Existentialism) เน้นการศกึษาทีผู่้เรยีนก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีน เลอืก
เนื้อหาสาระ วธิกีารเรยีน และประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเอง เพื่อให้สามารถน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด หลักจิตวิทยาที่น ามาใช้ในการสอนรายบุคคล ประกอบด้วย กลุ่ม
เชื่อมโยงนิยม (S-R Theories) และกลุ่มเกสตลัท/์สนาม (Gestalt/Field Theories)   
           กลุ่มเชื่อมโยงนิยม ถือว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูเ้รยีนไดร้บัสิง่เรา้หรอืตวัแหย ่(Stimulus) ท าการตอบสนองต่อตวัแหย่ (Response) และไดร้บั
การเสรมิแรง (Reinforcement) ดงัภาพที ่1 

S-R Theories 
 
 
 

                                                 
 

 
ภาพที ่1 องคป์ระกอบของหลกัการเรยีนรูก้ลุ่มเชื่อมโยงนิยม 
 

      กลุ่มเกสตัลท์ ถือว่า  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ไม่ ใช่ เพียงแค่การพิจารณา
องคป์ระกอบยอ่ย แต่ตอ้งมองในภาพรวม (Gestalt) ภายใต้เงื่อนไข 1 อย่าง คอื 1) ผูเ้รยีนมหีรอื 
เหน็ความจ าเป็นของเรื่องที่จะเรยีน 2) ไดล้งมอืประกอบกจิกรรมการเรยีนดว้ยตนเอง และ 3) 
ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมทัง้ทางกายภาพ จติภาพและสงัคม ดงัภาพที ่2 

Gestalt/Field Theories 

                                                       
 

 
 
                                                
 

ภาพที ่2 องคป์ระกอบของหลกัการเรยีนรูก้ลุ่มเกสตลัท/์สนาม 

S-Stimulus 
(สิง่เรา้/ตวัแหย)่ 

Re-Reinforcement 
(การเสรมิแรง) 

R-Response 
(การตอบสนอง) 

Appropriate Environment  
(มสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม) 

Learning by Doing 
(การไดล้งมอืปฏบิตั)ิ 

Needs to Learn 
(ความจ าเป็นทีต่อ้งเรยีน) 
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      จากการประยกุตห์ลกัจติวทิยาทีก่ล่าวขา้งต้น การผลติชุดการสอนรายบุคคลจงึยดึ
หลกัการส าคญั 7 ประการ (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และวาสนา ทวกุีลทรพัย,์ 2551 : 114-115) ดงันี้  
      1) มรีะบบการผลติชุดการสอนรายบุคคลที่ได้ผ่านการพสิูจน์ด้วยการวจิ ัยมาแล้ว 
เพื่อน ามาใช้ในการผลติให้ได้คุณภาพตามขัน้ตอนต่าง ๆ ในประเทศไทยระบบการผลติชุด
การสอนที่สามารถน าไปใช้ในการผลติชุดการสอนรายบุคคล คอื ระบบการผลติชุดการสอน 
“แผนจุฬา” และระบบการสอน “แผนมสธ.” ส่วนในต่างประเทศมหีลายระบบ เสยีแต่ว่าเมื่อ
มาถงึเมอืงไทยยงัไมม่รีะบบใดทีม่ขีอ้มลูหรอืขอ้มลูอา้งองิทีส่มบรูณ์พอทีจ่ะยดึถอืหรอืน าไปผลติ
ชุดการสอนได ้
      2) มเีนื้อหาสาระทีไ่ดร้บัการปรุงแต่ง (Treatment) จ าแนกไวอ้ย่างเหมาะกบัธรรมชาติ
เนื้อหา วยั ระดบัผูเ้รยีน  และทา้ทาย มใิช่เพยีงแค่จากง่ายไปหายาก  ดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหา 
ท าแผนผงัแนวคดิและจดัล าดบัขัน้ของเนื้อหาออกเป็นหน่วย ตอน หวัเรือ่ง (Unit/Modules/Topics) 
เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถบรโิภคความรูไ้ดช้า้หรอืเรว็ตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล 
      3) มีช่องทางและสื่อที่เหมาะสมส าหรับการเรียนด้วยตนเอง การมีช่องทาง 
(Channel) ได้แก่ การมโีครงสรา้งพืน้ฐานในการส่งสื่อ อาท ิระบบการพมิพ์ ระบบบนัทกึวสัดุภาพ 
สถานีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ เครอืข่าย โทรศพัท ์ฯลฯ การมสีื่อทีเ่หมาะสม ไดแ้ก่ 
สื่อทีผู่เ้รยีนจะสามารถเขา้ถงึ มไีวใ้ชเ้อง หรอืใชร้ว่มกบัผูอ้ื่นได ้    
      4) มรีะบบการเรยีนที่จดัให้ผู้เรยีนได้อยู่ในสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ได้แก่ 
(1) ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนอยา่งกระฉบักระเฉง เมือ่ไดศ้กึษาหาความรูแ้ลว้กไ็ดม้สี่วนร่วม
ลงมอืท าลงมอืปฏบิตั ิเพื่อท าความเขา้ใจกบัความรูท้ี่ได้เรยีนให้แตกฉานและจดจ าได้นาน 
(2) การได้ร ับค าติชมทันท่วงที (3) การได้ร ับการเสริมแรงและเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเรจ็ และ (4) ไดเ้รยีนรูด้ว้ยการใครค่รวญตามไปทลีะน้อยตามล าดบัขัน้ 
      5) มแีหล่งวทิยบรกิารที่จะสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเองทัง้โดยตรง หรอืผ่าน
ระบบตามสาย โดยจดัในรูปของหอ้งสมุด เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เช่น Internet, Electronic Mail, 
Voice-Mail เป็นตน้ 
      6) มกีารจดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรบัการศึกษาด้วยตนเองที่บ้านหรอืที่
ท างาน ด้วยการจดัสถานที่เรยีนหรือมุมการเรยีนที่บ้านที่มอุีปกรณ์การเรยีนตามที่จ าเป็น
จะตอ้งใช ้อาท ิโต๊ะท างาน เกา้อี ้โคมไฟฟ้า หิ้งหนงัสอื เครือ่งเล่นเทป ดนิสอ ยางลบ ฯลฯ และ
ไมอ่ยูใ่นทีใ่จจะวอกแวกไดง้า่ย 
      7) มีระบบการประเมินตนเองก่อนเรยีน ระหว่างเรียน และหลังเรยีนที่ผู้เรยีน
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรยีน และความเขา้ใจเกี่ยวกบัเนื้อหาทีจ่ะเรยีนโดยไม่
ตอ้งพึง่ผูส้อนหรอืบุคคลอื่น  
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           วรวทิย ์นิเทศศลิป์ (2551 : 271) กล่าวถงึหลกัการสรา้งชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองว่า 
การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพเกดิจากการเรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นสภาพการณ์ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูด้งัต่อไปนี้ 
      1) ผูเ้รยีนไดม้สี่วนรว่มอยา่งกระฉบักระเฉง 
      2) ผูเ้รยีนรูผ้ลยอ้นกลบัทนัท ี
      3) ผูเ้รยีนภาคภมูใิจในความส าเรจ็ของตนแมเ้พยีงเลก็น้อย 
      4) ผูเ้รยีนมโีอกาสเรยีนรูไ้ปทลีะน้อยตามล าดบัขัน้และมโีอกาสไตรต่รอง 

     ส าล ีรกัสุทธ ี(2553 : 34-36) กล่าวถงึหลกัจติวทิยาที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งสื่อ
การเรยีนการสอนมหีลายประการ ดงันี้      

     1) กฎการเรยีนรูข้องธอรน์ไดค ์(Thorndike) ในการจดัการเรยีนการสอน ดงันี้ 
         (1) กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คอื การให้ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัมากๆ 

จะท าใหเ้กดิความคล่องและช านาญ การสรา้งแบบฝึก จงึช่วยให้ผู้เรยีนท าแบบฝึกที่เสรมิจาก
แบบฝึกในบทเรยีนและมหีลายรปูแบบ 

(2) กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) คอื การใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้ม 
ในการเรยีน จะท าใหเ้กดิความพอใจในการเรยีน 

         (3) กฎแห่งผล (Law of Effect) คอื แบบฝึกต้องมเีนื้อหาที่สนใจของผู้เรยีน  
ความยากง่ายที่เหมาะสมกบัวยัและสติปัญญา มสีิง่กระตุ้นให้ผู ้เรยีนพอใจในการเรยีน 
การประเมนิผลควรกระท าอยา่งรวดเรว็ หลงัจากทีผู่เ้รยีนท าเสรจ็แลว้ 

     2) ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกานเย (Gagne´) มคีวามเหน็ว่าการเรยีนรูม้ลี าดบัขัน้ 
และผู้เรยีนจะต้องเรยีนรู้เนื้อหาที่ง่ายไปหายาก แนวคดิของกานเยมวี่า “การเรยีนรู้มลี าดบั
ขัน้ตอน ดังนัน้ ก่อนที่จะสอนเด็กแก้ปัญหาได้นัน้ เด็กจะต้องเรียนรู้ความคิดรวบยอดหรือ
หลกัเกณฑม์าก่อน ซึ่งในการสอนให้เดก็ได้ความคดิรวบยอดหรอืกฎเกณฑน์ัน้จะท าให้เดก็เป็นผู้
สรปุความคดิรวบยอดดว้ยตวัเองแทนทีค่รจูะเป็นผูบ้อก” การสรา้งแบบฝึกจงึควรค านึงถงึการฝึก
ตามล าดบัขัน้จากงา่ยไปหายาก 

     3) แนวคดิของบลูม (Bloom) กล่าวถึงธรรมชาติผู้เรยีนแต่ละคนว่ามคีวาม
แตกต่างกนั ผูเ้รยีนจะสามารถเรยีนรูเ้นื้อหาในหน่วยย่อยต่าง ๆ ได้โดยใชเ้วลาเรยีนทีแ่ตกต่างกนั 
ดงันัน้ การสรา้งแบบฝึกจงึตอ้งมกีารก าหนดเงือ่นไขทีจ่ะช่วยให้ผูเ้รยีนทุกคนสามารถผ่านล าดบั
ขัน้ตอนของทุกหน่วยการเรยีนได้ ถ้าผู้เรยีนได้เรยีนตามอัตราเวลาเรยีนของตนก็จะท าให้
ประสบความส าเรจ็มากขึน้ 

     4) ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องโฮเวริด์ การด์เนอร ์(Howard Gardner)  เชื่อว่าบุคคลม ี
เชาวน์ปัญญาแตกต่างกนั แต่ละคนจะมคีวามสามารถแตกต่างกนั คนหนึ่งอาจเรยีนรูด้นตรไีดง้่าย 
อกีคนเรยีนรูค้ณิตศาสตรไ์ดด้ ี เป็นต้น ครคูวรค านึงถงึผู้เรยีนแต่ละคนว่า มคีวามรู ้ความถนัด 
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ความสามารถ และความสนใจทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ การสรา้งแบบฝึกจงึควรพจิารณาถงึความ
เหมาะสมกบับุคคล ไมย่ากและไมง่า่ยเกนิไป ควรมคีละกนัหลายแบบ 
      จากหลกัการ แนวคิด และจติวิทยาที่น าไปสู่การสร้างชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
ดงักล่าว (Gagne´ and Briggs, 1979 : 262 ; Kemp and Dayton, 1985 : 13-15 ; เสาวนีย ์
สกิขาบณัฑติ, 2528 : 3 ; สุนนัท ์สงัขอ่์อน, 2528 : 134 ; ชม ภูมภิาค (2539 : 64) ; ชยัยงค ์พรหมวงศ์, 
2539 ก : 119-120 ;  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และวาสนา ทวกุีลทรพัย,์ 2551 : 112-115 ; วรวทิย ์นิเทศศลิป์, 
2551 : 271 ; Thorndike , Gagne´,Bloom , Gardner อา้งถงึในส าล ีรกัสุทธ,ี 2553 : 34-36) 
สรุปได้ว่า การสรา้งชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เป็นการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและจติวทิยาต่าง ๆ 
มาประกอบกนั โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล จติวทิยาการเรยีนรู ้โดย
ค านึงถงึความต้องการ ความถนัด ตลอดจนความสนใจของผู้เรยีนเป็นส าคญั จดัล าดบัเนื้อหา 
จุดประสงค์ และวธิกีารเป็นขัน้ตอน เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ทลีะขัน้ตอน ใช้สื่อการสอน
แบบประสม ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรม และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การฝึกทกัษะ ใหผู้เ้รยีนน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ มโีอกาสในการเรยีนตามความสามารถและความสนใจ ใหผ้ลยอ้นกลบัทนัทซีึ่ง
เป็นการประเมนิผลการเรยีนของตนเองไปดว้ย ท าใหรู้ค้วามก้าวหน้าของตนเองเป็นการสรา้ง
แรงจงูใจในการเรยีนไดอ้ยา่งหนึ่ง   

 

 4.9 ลกัษณะของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      การน าชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไปใชเ้พื่อพฒันาผู้เรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพถอื
หลกัปรชัญาที่ว่า บุคคลแต่ละคนมลีกัษณะแตกต่างกนั ดงันัน้ในการสร้างชุดการเรยีนรู้ด้วย
ตนเองจะต้องค านึงถึงคุณภาพ ลักษณะของชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองที่ดีจงึควรมลีกัษณะ 
(จนิตนา ใบกาซยู,ี 2542 : 258) ดงันี้ 
      1) สื่อการเรยีนหรอืชุดการเรยีน มคีวามเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายที่วางไว้ เนื้อหา
กจิกรรมและสื่อต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ มคีวามสอดคล้องกบัจุดประสงค์ที่วางไว้ครบถ้วน และมี
ความเหมาะสมกบัประสบการณ์ของผูเ้รยีน 
      2) เนื้อหา กจิกรรมและสื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในชุดการเรยีน ควรมหีลากหลายประเภท
แตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ 
นอกจากนี้ ควรจดัท าในแนวทางทีเ่รา้ใจผูเ้รยีนใหเ้กดิประสบการณ์ในการเรยีนดขีึน้ 
      3) เนื้อหาและกิจกรรมหรอืสื่อที่จดัอยู่ในชุดการเรยีน ควรมกีารแบ่งตามล าดบั
ขัน้ตอนของการเรยีนรู้ เช่น จากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก หรอืจดัหน่วยการเรยีนตามล าดบัที่
ปรากฏอยูใ่นรายวชิาล าดบัขัน้ขึน้อยูก่บัหน่วยการเรยีน แต่ละหน่วยมคีวามชดัเจน 
      4) มคี าแนะน าและวิธีการใช้สื่อการเรียนอย่างชัดเจน วิธ ีการใช้ไม่ยุ่งยาก  
ไมส่ลบัซบัซอ้นจนผูเ้รยีนไมส่ามารถปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 
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      5) สื่อและวสัดุอุปกรณ์ที่ก าหนดให้ใช้ในการเรยีน เช่น ในเนื้อหา หรอืในกจิกรรม
จะตอ้งมคีรบถว้นใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิด้ 
      6) สื่อการเรยีนได้ผ่านการทดลองและการประเมนิ ตลอดจนได้รบัการปรบัปรุง
เนื้อหามาแล้ว ผู้เรยีนสามารถใช้เรียนแล้วเกิดผลการเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้
นอกจากนี้ยงัควรมกีารปรบัปรงุใหท้นัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
      7) มคีวามคงทนต่อการใชแ้ละการเกบ็ดแูลรกัษา 
 

4.10 คณุค่า ความส าคญัและประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      ชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นนวตักรรมทางการศึกษา เป็นการเรยีนรู้รายบุคคล 
ซึง่ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามความสามารถและความสนใจ ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2521 : 55) 
ไดก้ล่าวถงึคุณค่าของชุดการสอน ดงันี้  
      1) ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหา และประสบการณ์ที่ซบัซ้อนและมลีกัษณะเป็น
นามธรรมสงู 
      2) ช่วยเรา้ความสนใจของนกัเรยีนต่อสิง่ทีก่ าลงัศกึษา เพราะเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมี
ส่วนรว่มในการเรยีนของตนเองและสงัคม 
      3) เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนแสดงความคดิเห็น ฝึกการตดัสนิใจ แสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
      4) ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจแก่ผู้สอน เพราะจดัไว้เป็นหมวดหมู ่
สามารถหยบิไปใชไ้ดท้นัท ีโดยเฉพาะผูไ้มม่เีวลาในการเตรยีมการสอนล่วงหน้า 
      5) ท าให้การเรยีนการสอนเป็นอสิระจากอารมณ์ผู้สอน สามารถใช้ได้ตลอดเวลา 
ไมว่่าผูส้อนจะมสีภาพหรอืความขดัขอ้งทางอารมณ์มากน้อยเพยีงไร 
      6) ช่วยให้การเรยีนเป็นอสิระจากบุคลกิภาพของผูส้อน ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
แทนครู แม้ครูจะพูดหรอืสอนไม่เก่ง ผู้เรยีนสามารถเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพจากชุด
การสอนทีไ่ดผ้่านการทดสอบประสทิธภิาพมาแลว้ 
      7) ในกรณีที่ขาดครู ครูคนอื่นสามารถแทนได้ เพราะเนื้อหาวชิาอยู่ในชุดการสอน
เรยีบรอ้ยแลว้ ครสูอนแทนกไ็มต่อ้งเตรยีมตวัมาก 
      8) ส าหรบัชุดการสอนรายบุคคลและชุดการสอนทางไกล ผูเ้รยีนสามารถเรยีนเอง
ไดท้ีบ่า้น 
           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2523 : 125) กล่าวถงึประโยชน์ของชุดการสอน
รายบุคคลไวด้งันี้ 
      1) ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
      2) ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม เคารพในสทิธแิละความเหน็ของผูอ้ื่น 
      3) ช่วยใหก้ารถ่ายทอดความรูม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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      4) ผู้สอนตื่นตวัอยู่ตลอดเวลาในการค้นคว้าหาความรู้ ส ารวจแหล่งวสัดุอุปกรณ์ 
และคดิคน้ประดษิฐอุ์ปกรณ์ต่าง ๆ  
      5) แกปั้ญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสรมิการศกึษารายบุคคล 
      6) ขจดัปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
      7) ช่วยในการจดัการศกึษานอกระบบ 
      ภพ เลาหไพบลูย ์(2542 : 225) กล่าวถงึประโยชน์ของการใชชุ้ดการเรยีนรูม้ดีงันี้ 
      1) ให้ผู้เรยีนได้ศกึษาด้วยตนเองเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ผู้เรยีนจะท า
ตามค าแนะน าทีบ่อกไวใ้นชุดการเรยีนนัน้ ๆ ดว้ยตนเอง 
      2) สรา้งขึน้ส าหรบัการศกึษาต่อเนื่อง ชุดการเรยีนรูจ้ะถูกแบ่งเป็นรายวชิา แต่ละ
วิชาถูกแบ่งเป็นหน่วยย่อยเป็นชุดการเรียนขึ้นอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาจะเรียงตามล าดับ
ต่อเนื่องกนัตัง้แต่งา่ยไปหายากและมคีวามสมบรูณ์ในตวัเอง 
      3) เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนท ากจิกรรมดว้ยตนเองเป็นขัน้ตอนและไดร้บัประสบการณ์
แห่งความส าเรจ็ เป็นการเสรมิแรงทีท่ าใหอ้ยากเรยีนในขัน้ต่อไป ชุดการเรยีนรูจ้ะช่วยท าให้
ทุกคนเรยีนไดส้ าเรจ็ตามอตัราความสามารถของผูน้ัน้ 
      4) สรา้งบรรยากาศในการเรยีนใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจของผูเ้รยีน จะเรยีนทีไ่หน เมื่อใด 
และใชเ้วลาเรยีนนานเท่าใดกไ็ด ้
      ชยัยงค ์พรหมวงศ์ และวาสนา ทวกุีลทรพัย ์(2551 : 115-116)  กล่าวว่า ความส าคญั
ของชุดการสอนรายบุคคลอยู่ที่การช่วยให้ผู้เรยีนสามารถศกึษาหาความรูแ้ละก้าวหน้าได้เอง
ตามความสามารถ ความสนใจ และความสะดวกของแต่ละคน ดงันี้ 
      1) การให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้และก้าวหน้าได้เอง เป็นการสนอง
ธรรมชาตขิองคนทีไ่มอ่ยากรอใคร หรอืไม่ชอบบงัคบัใหห้ยุดนิ่ง เมื่อเขาคดิว่าจะเดนิหน้าไดเ้อง 
คอื ในการเรยีนวชิาต่าง ๆ หากเป็นการเรยีนในหอ้งเรยีน นักเรยีนทุกคนต้องเรยีนไปพรอ้มกนั 
ในขณะทีม่นีักเรยีนบางคนอ่านหนังสอืหรอืแบบเรยีนล่วงหน้าไปแลว้ เมื่อมาเข้าเรยีนกต็้องถูก
บงัคบัใหฟั้งครสูอนเรือ่งทีต่นไดอ่้านมาก่อนท าใหเ้กดิความเบื่อหน่าย พฤตกิรรมทีแ่สดงออกคอื 
นักเรยีนจะไม่ฟังครู แต่จะอ่านเรื่องอื่นไปล่วงหน้า แต่ในระบบการสอนรายบุคคลนักเรยีนชัน้
เดยีวกนับางคนอาจจะเรยีนรูว้ชิาใดวชิาหนึ่งล่วงหน้าไปแล้ว 1 หรอื 2 ชัน้ เมื่อมชีุดการสอน
รายบุคคลจดัเตรยีมไวพ้รอ้มทุกวชิา นกัเรยีนแต่ละคนกย็อ่มเลอืกทีจ่ะกา้วหน้าไปไดเ้อง 
      2) การให้ผู้เรยีนสามารถศกึษาหาความรูต้ามความสามารถ เป็นการตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรยีนที่มคีวามสามารถสูงจะเรยีนได้เรว็ ส่วนนักเรยีนที่มี
ความสามารถต ่ายอ่มเรยีนไดช้า้ ชุดการสอนรายบุคคลจะตอบสนองความแตกต่างในดา้นนี้ 
      3) การให้ผู้เร ียนสามารถศึกษาหาความรู้ตามความสนใจ บางครัง้ผู้เร ียนมี
ความสามารถแต่เราพบว่านักเรยีนบางคนเรยีนไดช้้า ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส าคญัเกดิจาก
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การขาดความสนใจ เพราะเดก็ไม่มแีรงจงูใจ (Motivation) ชุดการสอนรายบุคคลทีผ่ลติอย่างด ี
ย่อมค านึงถึงองค์ประกอบด้านแรงจูงใจที่จะเป็นตวัขบัให้ผู้เรยีนเกิดความสนใจที่จะเรยีน 
เมื่อมคีวามสนใจ ผูเ้รยีนกย็งัมโีอกาสก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ แมค้วามสามารถทางสตปัิญญา
จะไมส่งูนกั ความสนใจท าใหข้ยนั ความขยนัอยา่งสม ่าเสมอทดแทนความสามารถไดใ้นระดบัหนึ่ง  
      4) การใหผู้เ้รยีนสามารถศกึษาหาความรูค้วามสะดวกของแต่ละคน บางครัง้ผูเ้รยีน
มคีวามสามารถและมคีวามสนใจ แต่ไม่สะดวกที่จะมาเขา้เรยีนพรอ้มกบัคนอื่นหรอืในเวลาที่
ผู้สอนก าหนด ชุดการสอนรายบุคคลจงึตอบสนองความสะดวกของผู้เรยีน คอื สามารถเลอืก
เวลาเรยีนทีเ่หมาะสมกบัตนเองได ้
      คุณค่า ความส าคญัและประโยชน์ของชุดการเรยีนรูด้ ้วยตนเอง จะช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนพอสรปุไดด้งันี้ 
      1) ช่วยเรา้และกระตุ้นความสนใจของผูเ้รยีน เนื่องจากชุดการเรยีนเป็นชุดของสื่อ
ประสมทีม่กีจิกรรม และสื่อทีจ่ะเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนอย่างเตม็ที ่จงึท าให้
ผูเ้รยีนสนใจในเน้ือหาบทเรยีนมากขึน้ 
      2) สนับสนุนและสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล ชุดการเรยีนส่วนใหญ่
มกัจะจดักจิกรรมการเรยีนและสื่อประกอบ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนเป็นผู้กระท ากจิกรรมการเรยีน
ดว้ยตนเองและเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ความสามารถหรอืความตอ้งการของตนเองได้ 
      3) ช่วยให้การเรยีนรู้ของผู้เรยีนเป็นอิสระจากอารมณ์และบุคลกิภาพของผู้สอน 
สภาพการเรยีนรูจ้ากชุดการเรยีนรู้ ผู้เรยีนจะท ากจิกรรมจากสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง ครูผู้สอน
เป็นเพียงผู้ช่วยดูแลควบคุมให้ด าเนินกิจกรรมการเรยีนรู้ได้เต็มที่เท่านัน้ บุคลิกภาพหรือ
อารมณ์ของครจูงึไมม่ผีลต่อการเรยีนของผูเ้รยีนแต่อย่างใด 
      4) ช่วยลดภาระและสร้างความมัน่ใจให้แก่ครูผู้สอน เพราะชุดการเรยีนแต่ละชุด
ผลติขึน้มาเป็นหมวดหมู ่มอุีปกรณ์ กจิกรรม ตลอดจนมขีอ้แนะน าชีแ้จงเกี่ยวกบัการใชไ้วอ้ย่าง
ละเอยีดชดัเจนจนสามารถน าไปใชไ้ดท้นัท ี
      5) เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ฝึกฝนตนเอง ในด้านความกลา้แสดงออก ความคดิเหน็ 
การตดัสนิใจ การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
      6) ผูเ้รยีนสามารถทดสอบตนเองก่อนเรยีนเพื่อวดัตนเองมพีืน้ฐานความรูใ้นวชิานัน้ 
อยู่ในระดบัใด จากนัน้จงึเริม่ต้นเรยีนโดยให้ความส าคญักบัเรื่องที่ตนยงัไม่ทราบ ส่วนเรื่องที่
รูอ้ยูแ่ลว้กไ็มต่อ้งใชเ้วลาศกึษามากนกั 
      7) เมื่อศกึษาเนื้อหาชุดการเรยีนแลว้ ผู้เรยีนสามารถทดสอบความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 
และไดร้บัทราบผลการทดสอบในทนัท ี
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      8) ผู้เรียนจะไดร้บัคะแนนเท่าใดนัน้ขึน้อยู ่กบัความสามารถหรอืผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนที่ตนเองได้ทดสอบ หากผลสมัฤทธิไ์ม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้เรยีนสามารถ
กลบัไปทบทวนเรือ่งเดมิไดอ้กี 
      9) ส่งเสรมิการเรยีนนอกระบบ แบบต่อเนื่องหรอืการศกึษาตลอดชวีติ ซึ่งผู้เรยีน
สามารถน าชุดการเรยีนไปเรยีนรู้ด้วยตนเอง ที่ไหน เวลาใดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ตาม
ความพรอ้มความสะดวก 
    10) ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรู้ เนื่องจากชุดการเรยีนผลิตขึ้นโดยใช้วิธี
ระบบและกลุ่มบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ ตลอดจนได้ผ่านการทดสอบประสทิธิภาพว่า
สามารถใชไ้ดผ้ลด ีมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนดจงึจะน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

 

 4.11 องคป์ระกอบของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       องคป์ระกอบของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะมรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัในรายละเอยีด 
ของแต่ละหน่วยงานที่จ ัดท าขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ซึ่ง
องคป์ระกอบของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มนีกัการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวถงึไวด้งันี้ 
      คารด์าเรลลี ่(Cardarelli, 1973 : 150) ไดก้ าหนดโครงสรา้งของชุดการเรยีนว่าตอ้ง 
ประกอบดว้ย 
      1) หวัขอ้ (Topic) 
      2) หวัขอ้ยอ่ย (Sub topic)   
      3) จดุมุง่หมายหรอืเหตุผล (Rationality) 
      4) จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Objective) 
      5) การทดสอบก่อนการเรยีน (Pre-test) 
      6) กจิกรรมและการประเมนิตนเอง (Activities and Self-Evaluation) 
      7) การทดสอบยอ่ย (Quiz หรอื Formative Test) 
      8) การทดสอบขัน้สุดทา้ย (Post-test หรอื Summative Evaluation) 
      ดวน (Duane, 1973 : 169) กล่าวถงึชุดการเรยีนมอีงคป์ระกอบ 6 ประการ ดงันี้ 
      1) มจีดุมุง่หมายและเนื้อหา 
      2) มกีารบรรยายเนื้อหา   
      3) มจีดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
      4) มกีจิกรรมใหเ้ลอืกเรยีน 
      5) มกีจิกรรมทีส่่งเสรมิเจตคต ิ
      6) มเีครือ่งมอืวดัผลก่อนการเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัเรยีน 
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      กดิานนัท ์มลทิอง (2540 : 85) กล่าวถงึชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 
      1) คู่มอื ส าหรบัผูส้อนในการใชชุ้ดการสอนและส าหรบัผูเ้รยีนในชุดการเรยีน 
      2) ค าสัง่ เพื่อก าหนดแนวทางในการสอนหรอืการเรยีน 
      3) เนื้อหาบทเรยีนจดัอยู่ในรูปสไลด์ เทปบนัทกึเสยีง หนังสอืบทเรยีน บทเรยีน
คอมพวิเตอร ์ฯลฯ 
      4) กิจกรรมการเรียน เป็นการให้ผู้เรียนท ารายงาน กิจกรรมที่ก าหนดให้ หรือ
คน้ควา้ต่อจากการเรยีนไปแลว้เพื่อใหรู้ก้วา้งมากขึน้ 
      5) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบเกีย่วกบับทเรยีนนัน้เพื่อการประเมนิ 

     สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า (2545 : 52) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของชุดการเรยีน 
ดงันี้ 

     1) คู่มอืการใชชุ้ดการเรยีน เป็นคู่มอืและแผนการสอนส าหรบัครหูรอืนักเรยีนตามแต่
ชนิดของชุดการเรยีน  ภายในคู่มอืจะชีแ้จงถงึวธิกีารใชชุ้ดการเรยีนอาจท าเป็นเล่มหรอืแผ่นพบั 

     2) บตัรค าสัง่หรอืค าแนะน า จะเป็นส่วนทีบ่อกใหผู้เ้รยีนด าเนินการเรยีนหรอืประกอบ 
กจิกรรมแต่ละอย่าง ตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้ มกัจะอยูใ่นรปูของกระดาษแขง็ ซึง่ประกอบดว้ย 
ค าอธบิายในเรือ่งทีจ่ะศกึษา  ค าสัง่ใหผู้เ้รยีนด าเนินกจิกรรม  และการสรุปบทเรยีน 
      3) เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจไุวใ้นรปูของสื่อต่าง ๆ อาจจะประกอบดว้ย บทเรยีน 
โปรแกรม สไลด์ เทปบนัทกึเสยีง วดีโีอ แผ่นภาพโปร่งใส วสัดุกราฟิก หุ่นจ าลองของตวัอย่าง 
รปูภาพ ผูเ้รยีนจะศกึษาจากสื่อการสอนต่าง ๆ ทีบ่รรจใุนชุดการเรยีนตามบตัรค าทีก่ าหนดไว ้
      4) แบบประเมนิผล นักเรยีนจะท าการประเมนิผลความรูด้ว้ยตนเองก่อนและหลงัเรยีน 
แบบประเมนิผลทีอ่ยูใ่นชุดการสอน อาจจะเป็นแบบฝึกหดัใหเ้ตมิค าลงในช่องว่าง เลอืกค าตอบ
ทีถู่ก การจบัคู่ หรอืใหท้ ากจิกรรม ส่วนประกอบขา้งต้นนี้จะบรรจุอยู่ในกล่องหรอืซอง จดัเอาไว้
เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การใช้  มสีื่อการสอนและบตัรบอกชนิดของสื่อการสอนเรยีงตาม
การใช ้และมบีนัทกึการสอน ประกอบดว้ยรายละเอยีดเกีย่วกบัวชิาและหน่วยการสอน นกัเรยีน 
เวลา จ านวนชัว่โมง  วตัถุประสงคท์ัว่ไป  วตัถุประสงคเ์ฉพาะ  เนื้อหาวชิาและประสบการณ์ 
กจิกรรมและสื่อการสอนประกอบวธิสีอน  การประเมนิผล วดัผล การทดสอบก่อนและหลงัเรยีน 
      ชยัยงค ์พรหมวงศ์ และวาสนา ทวกุีลทรพัย ์(2551 : 117-118) กล่าวว่า ชุดการสอน
รายบุคคล เป็นการประมวลองคป์ระกอบทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมทีจ่ะจดัสภาพการณ์ที่
เหมาะสมให้ผูเ้รยีนสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง องคป์ระกอบที่เป็นรูปธรรม หมายถงึ ส่วนที่
สามารถมองเหน็หรอืสมัผสัได ้เช่น แผนการสอน บทเรยีน หรอืเนื้อหาสาระ สื่อโสตทศัน์ ไดแ้ก่ 
เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ ฯลฯ องค์ประกอบเชิงนามธรรม ได้แก่ ความต้องการ 
แรงจงูใจ การเสรมิแรง สภาพแวดลอ้ม สิง่จดัแนวคดิ ในทีน่ี้จะกล่าวถงึองคป์ระกอบเชงิรปูธรรม
ของชุดการสอนรายบุคคล ดงันี้  
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      1) แผนการสอน เป็นการประยุกต์หลกัการใช้สิง่จดัแนวคดิล่วงหน้า (Advance 
Organizer) เพื่อให้ผูเ้รยีนทราบความจ าเป็นที่จะต้องเรยีน หวัเรื่อง แนวคดิหรอืความคดิรวบยอด 
วตัถุประสงค ์กจิกรรมการเรยีน สื่อการสอน และการประเมนิ 
      2) เนื้อหาสาระในชุดการสอนรายบุคคล เป็นความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้ผ่าน
การวิเคราะห์แล้ว มาปรุงแต่งให้เหมาะแก่การศึกษาด้วยตนเอง ด้วยการใช้สิ่งจดัแนวคิด
ระหว่างเรยีน (Concurrent Organizer) เนื้อหาในชุดการสอนรายบุคคลจ าแนกเป็นหวัขอ้ย่อย
และหวัขอ้ตามล าดบัความยากงา่ย และความเหมาะสมในดา้นอื่น ๆ  
      3) สื่อทีใ่ชถ่้ายทอดเนื้อหาสาระในชุดการสอนรายบุคคล เป็นเครื่องมอืบรรจุเนื้อหา
สาระทีเ่หมาะจะถ่ายทอดไปใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้อง ไดแ้ก่ (1) สื่อพมิพใ์นรปูต าราเรยีนเอง เช่น 
เอกสารการสอน ประมวลสาระของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช และ (2) วสัดุบนัทกึ เช่น 
เทปบนัทกึเสยีง เทปบนัทกึภาพ แผ่นบนัทกึขอ้มลูคอมพวิเตอร์ 
      4) สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัใชชุ้ดการสอนรายบุคคล หมายถงึ วสัดุ อุปกรณ์ 
และโครงสรา้งพื้นฐานส าหรบัการใช้ชุดการสอน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ หิ้งหนังสอื เครื่องเล่นเทป
บนัทกึเสยีง เครื่องเล่นเทปบนัทกึภาพ หรอืเครื่องเล่นวสัดุบนัทกึอื่น ๆ เครื่องคอมพวิเตอร ์
เครือ่งโทรสาร โทรศพัท ์และโมเดม็ เป็นตน้ 
      5) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หมายถงึ สถานทีเ่รยีน อุณหภมู ิแสงสว่าง ฯลฯ 
      6) เครื่องมอืประเมนิในชุดการสอนรายบุคคล หมายถงึ แบบทดสอบ แบบสงัเกต 
และแบบสอบถาม เพื่อให้ผูเ้รยีนทราบสถานภาพการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากการ
เรยีนดว้ยชุดการสอนรายบุคคลของตนเอง  

        แบบทดสอบ ประกอบดว้ย แบบประเมนิตนเองก่อนเรยีน แบบประเมนิกจิกรรม
ระหว่างเรยีนดว้ยตนเอง และแบบประเมนิตนเองหลงัเรยีน  
         แบบสงัเกต ให้แนวทางในการสงัเกตการแสดงออกของผู้เรยีนที่มต่ีอประเด็น
ต่าง ๆ ของบทเรยีน 
         แบบสอบถาม เป็นเครื่องมอืที่ให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่ถาม 
หลงัจากเรยีนจากชุดการสอนรายบุคคลเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้ว เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงการ
เรยีนของตนในเรือ่งนัน้ ๆ  
      7) คู่มอืการใชชุ้ดการสอนรายบุคคล เป็นเอกสารทีแ่นะน าวธิกีารเรยีนจากชุดการ
สอนรายบุคคล เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
      8) แบบฝึกปฏบิตัิในชุดการสอนรายบุคคล เป็นเอกสารที่ใช้บนัทกึสรุปประเด็น
ส าคญัของเนื้อหาสาระที่เรยีน และบนัทกึผลของการประกอบกจิกรรมตามที่ก าหนดไว้ในชุด
การสอนรายบุคคล 
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      สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวนัออก 
(2555 : 18) กล่าวถงึองคป์ระกอบทีส่ าคญั ๆ ของชุดการเรยีน จ าแนกออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้  
      1) คู่มอืครูหรอืคู่มอืการใช้ชุดการเรยีน จดัท าขึ้นเพื่อให้ครูและผู้เรยีนได้ศึกษา
ก่อนที่จะน าชุดการเรยีนไปใช้ ภายในคู่มอืจะชี้แจงถงึวธิใีช้ชุดการสอนหรอืชุดการเรยีนอย่าง
ละเอยีด อาจท าเป็นเล่มหรอืแผ่นพบักไ็ด ้โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 
   (1) ค าน า เป็นส่วนที่ผู้ผลติการสอนแสดงถึงความรู้สกึ ความคดิเห็นในการ
ผลติชุดการเรยีนนัน้ ๆ เพื่อใหค้รผูู้ใชแ้ละนักเรยีนได้เหน็คุณค่าของชุดการเรยีน และทราบถงึ
ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนทีผ่่านการทดลองใชแ้ละปรบัปรงุได้ 
  (2) ส่วนประกอบของชุดการเรยีน ผูผ้ลติควรบอกรายละเอยีดของชุดการเรยีน
ว่ามอีะไรบา้ง ในชุดการเรยีนทัง้ทีเ่ป็นวสัดุ สื่อต่าง ๆ ทีม่ ีเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดต้รวจสอบก่อนน าไปใช้
และหากช ารดุเสยีหายกส็ามารถจดัหาเพิม่ได ้
  (3) ค าชีแ้จงส าหรบัครหูรอืผูใ้ชชุ้ดการเรยีน ในชุดการเรยีนจ าเป็นต้องเขยีนค า
ชี้แจงต่าง ๆ ให้ผู้ที่จะน าชุดการเรียนไปใช้ได้ เข้าใจขัน้ตอนในการใช้ชุดการเรียนนัน้ ๆ 
เพื่อทีจ่ะปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง จงึจะท าใหชุ้ดการเรยีนมปีระสทิธภิาพ 
  (4) สิง่ที่ครูและนักเรยีนจะต้องเตรยีม เป็นการก าหนดสิง่ที่ผูใ้ช้ชุดการเรยีนที่
นักเรยีนจะต้องจดัหาเตรยีมไว้ก่อนล่วงหน้า ก่อนการใช้ชุดการเรยีนอาจเป็นวสัดุ สื่อ หรอื
อุปกรณ์จ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการท ากจิกรรมการเรยีนการสอนทีผู่ผ้ลติไม่สามารถจดัหาหรอืบรรจุ
ไวใ้นชุดการเรยีนได ้เช่น วสัดุของจรงิ สิง่ของ หรอือุปกรณ์ทีใ่หญ่โตหรอืเลก็เกนิไป 
  (5) บทบาทของครูและนักเรยีน เป็นการเขยีนชี้แจงให้ครูและนักเรยีนผู้ใช้ชุด
การเรยีนรูเ้ขา้ใจบทบาทของตวัเองในขณะทีใ่ชชุ้ดการเรยีนว่าจะปฏบิตัอิยา่งไร 
  (6) การจดัชัน้เรยีนและแผนผงัห้องเรยีน เพื่อให้ชุดการเรยีนเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ผู้ผลติจะต้องจดัแผนผงัการจดัชัน้เรยีนใหเ้หน็ดว้ย โดยเฉพาะชุดการเรยีนแบบ
กจิกรรมกลุ่ม 
  (7) แผนการสอน เมื่อจะผลติชุดการเรยีนจะต้องจดัท าแผนการสอนของหน่วย
สอนนัน้ ๆ เอาไวใ้หล้ะเอยีด เพื่อจะไดใ้หค้รผููส้อนไดด้ าเนินการไปตามล าดบัขัน้ทีว่างเอาไวไ้ด้
ถูกตอ้ง 
  (8) เนื้อหาสาระของชุดการเรยีน เป็นการจดัล าดบัของเนื้อหาของชุดการเรยีน 
ซึ่งอยู่ในลกัษณะต่าง ๆ เอกสารเนื้อหาบตัรค าสัง่ บตัรเนื้อหา บตัรกิจกรรมและบตัรค าถาม 
แบบฝึกหดัต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นกจิกรรมการเรยีน 
  (9) ฉบบัฝึกปฏบิตัหิรอืแบบฝึกหดั เป็นเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการท ากจิกรรมใน
ชุดการเรยีนส าหรบัใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝนและทดสอบความเขา้ใจในบทเรยีนนัน้ ๆ  
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  (10) แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ก่อนทีจ่ะท ากจิกรรมหรอืเรยีนรูจ้าก
ชุดการเรยีนควรจะใหผู้เ้รยีนไดท้ดสอบความรูก่้อนดว้ยแบบทดสอบ เพื่อจะไดท้ราบว่าผูเ้รยีนมี
ความรูเ้กี่ยวกบัเนื้อหามากน้อยเพยีงใด แลว้จงึใหป้ฏบิตักิจิกรรมจากชุดการเรยีน หลงัจากนัน้
จงึท าการทดสอบหลงัเรยีนทนัท ีเพื่อใหผู้้เรยีนได้ทราบถงึความก้าวหน้าของตนเอง จากการ
เรยีนรูจ้ากชุดการเรยีน โดยอาจจะใชแ้บบทดสอบชุดเดยีวกนักบัการทดสอบก่อนเรยีนกไ็ด้ 
  (11) กระดาษค าตอบและเฉลยในชุดการเรยีนจะตอ้งจดัเตรยีมกระดาษค าตอบ
ไวใ้หผู้เ้รยีน เพื่อการทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน และเฉลยค าตอบเพื่อตรวจสอบดว้ยตนเอง 
      2) บัตรค าสัง่หรือค าแนะน า จะเป็นส่วนที่บอกให้ผู้เรียนด าเนินการเรียนหรือ
ประกอบกจิกรรมแต่ละอยา่งตามขัน้ตอนทีก่ าหนดให ้บตัรค าสัง่จะมอียู่ในชุดการเรยีนแบบกลุ่ม 
และแบบรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ค าอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา ค าสัง่ให้ผู้เรียนด าเนิน
กจิกรรม และการสรปุบทเรยีน ซึง่อาจใชก้ารอภปิรายหรอืการตอบค าถาม 
      3) เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไว้ในรูปของสื่อการสอนต่าง ๆ อาจประกอบด้วย
บทเรยีนโปรแกรม สไลด ์เทปบนัทกึเสยีง ฟิลม์สตรปิ แผ่นภาพโปร่งใส วสัดุกราฟิก หุ่นจ าลอง 
ของตวัอย่าง รูปภาพ เป็นต้น ผูเ้รยีนจะศกึษาจากสื่อการเรยีนรูต่้าง ๆ ที่บรรจุในชุดการสอน 
หรอืชุดการเรยีนตามบตัรก าหนดไวใ้ห ้
      4) แบบประเมินผล ผู้เรียนจะท าการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนเรียน 
ระหว่างเรยีนและหลงัเรยีน แบบประเมนิทีอ่ยู่ในชุดการเรยีนอาจเป็นแบบฝึกหดัใหเ้ตมิค าลงใน
ช่องว่าง เลอืกค าตอบทีถู่กตอ้ง ดผูลจากการทดลอง หรอืใหท้ ากจิกรรม 
      โดยสรปุแลว้ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัดงันี้ 
      1) ค าแนะน าหรอืค าชี้แจง เป็นส่วนที่อธิบายถึงขัน้ตอนการปฏิบัติของผู้เรยีน 
ขอ้แนะน าวธิกีารเรยีนรูแ้ละกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัไว ้ซึง่ผูเ้รยีนด าเนินการตามค าชีแ้จงกส็ามารถ
บรรลุจดุประสงคใ์นการเรยีนได ้
      2) จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้จะเป็นสิง่ก าหนดทศิทางการเรยีนในเรื่องนี้ว่ามคีวามคาดหวงั 
จะให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ความสามารถในเรื่องใด ซึ่งเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมที่พงึเกิดขึน้กบั
ผูเ้รยีนหลงัจากไดเ้รยีนบทเรยีนจบแลว้ 
      3) การประเมนิผลก่อนเรยีน เป็นการวดัความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนทราบว่า
ตนเองอยูใ่นระดบัใดในการเรยีนชุดการเรยีนนัน้ และไดส้มัฤทธิผ์ลตามความมุง่หมายเพยีงใด  
      4) เนื้อหาของบทเรียนที่จดัอยู่ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือบทเรียน 
บทเรยีนคอมพวิเตอร ์รปูสไลด ์เทปบนัทกึเสยีง ฯลฯ 
      5) กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่วนที่ก าหนดแนวทางและวิธี เพื่อไปสู่
จดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้โดยใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรมนัน้ 
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      6) การประเมนิผลหลงัเรยีน เป็นการประเมนิผลว่าผูเ้รยีนบรรลุจุดประสงคห์รอืไม ่
โดยท าขอ้ทดสอบหลงัเรยีน และตรวจค าตอบทีเ่ฉลยไวด้ว้ยตนเอง ซึง่อาจจะเป็นแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกับแบบประเมินผลก่อนเรียนหรืออาจจะเป็นอีกฉบับหนึ่งก็ได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการออกแบบชุดการเรยีน   
 

 4.12 ขัน้ตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ 
      มนีกัการศกึษาหลายท่านไดเ้สนอขัน้ตอนและแนวทางไวด้งันี้ 
      ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 123) และไชยยศ เรอืงสุวรรณ (2526 : 199-200) 
ได้อธบิายขัน้ตอนการสรา้งชุดการเรยีนไว ้10 ขัน้ตอน ดงันี้ 
      1) ก าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์ เป็นการก าหนดหมวดวิชากลุ่ม
ประสบการณ์หรอือาจเป็นบรูณาการกบัเนื้อหาวชิาอื่น  
      2) ก าหนดหน่วยการสอน ในขัน้นี้กเ็ป็นการแบ่งเนื้อหาวชิาออกเป็นหน่วย ส าหรบั
การสอนในแต่ละครัง้ ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยการสอนละ 60 นาท ี120 นาท ีหรอื 180 นาท ีโดย
ขึน้อยูก่บัเนื้อหาวชิาหรอืระดบัชัน้ 
      3) ก าหนดหวัเรื่อง เมื่อก าหนดหน่วยการสอนแต่ละครัง้ได้แล้ว ก็เป็นการแบ่ง
เนื้อหาของหน่วยการสอนให้ย่อยลงมาอย่างที่เรียกว่า หัวเรื่อง โดยพิจารณาเนื้อหาและ
กจิกรรมการเรยีนในเนื้อหานัน้ ๆ ประกอบกนั 
      4) ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ เป็นการก าหนดสาระส าคญัจากหวัเรื่องในหน่วยนัน้ 
มสีาระส าคญัหรอืหลกัเกณฑอ์ะไรที่ผู้เรยีนจะต้องเรยีนรู้ หรอืให้เกดิขึน้หลงัจากเรยีนจากชุด
การสอนแลว้  
      5) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของการสอนในหน่วยนัน้ 
เพื่อทีจ่ะทราบไดว้่าผูเ้รยีนควรจะตอ้งมพีฤตกิรรมอย่างไร หลงัจากทีเ่รยีนเรือ่งนัน้แลว้ 
      6) ก าหนดกจิกรรมการเรยีน ในชุดการสอนหรอืชุดการเรยีนรูแ้ต่ละหน่วย จะต้องให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีก่ าหนดไว ้ซึง่เป็นแนวทางในการผลติสื่อการสอนต่อไป 
      7) ก าหนดแบบประเมนิผล เป็นการก าหนดวธิกีารที่จะวดัดูว่า ผู้เรยีนเรยีนแล้ว
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยเนื้อหานัน้ ๆ หรือไม่ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรมทีต่ ัง้ไว ้
      8) การเลอืกและผลติสื่อการสอน จะต้องพจิารณาว่า ลกัษณะเนื้อหาและลกัษณะ
ผูเ้รยีนตามทีก่ าหนดไว ้สื่อชนิดใดหรอืกจิกรรมการเรยีนแบบใด จงึจะเหมาะสมสอดคลอ้ง และ
ท าใหผู้เ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรยีนไดม้ากทีสุ่ด 
      9) การหาประสิทธิภาพชุดการเรยีน เมื่อสร้างชุดการเรยีนเสร็จแล้ว จ าเป็นที่
จะตอ้งน าชุดการเรยีนไปทดลองใช ้เพื่อตรวจดูว่า ชุดการเรยีนนัน้สามารถท าใหผู้เ้รยีนเกดิการ
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เรยีนรูต้ามวตัถุประสงคเ์พยีงใด และหากพบว่า ยงัมขีอ้บกพร่องกจ็ะน าไปปรบัปรุงแก้ไขจนท า
ใหก้ารเรยีนรูจ้ากชุดการเรยีนนัน้บรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว้ 
    10) การใช้ชุดการเรยีน ที่ผ่านการทดลองหาประสทิธภิาพและปรบัปรุงแล้ว จงึจะ
สามารถน าไปใชใ้นหอ้งเรยีนปกตไิด ้โดยจะมขีัน้ตอนต่าง ๆ ในการใชด้งันี้ 
         (1) ผูเ้รยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน เพื่อพจิารณาความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีน  
         (2) ขัน้น าเขา้สู่กจิกรรม 
         (3) ขัน้ประกอบกจิกรรมการเรยีนการสอน 
         (4) ขัน้สรปุบทเรยีน 
         (5) ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน เพื่อพจิารณาว่าผู้เรยีนบรรลุวตัถุประสงค์
ของการเรยีนการสอนมากน้อยเพยีงใด   
 กรมการศึกษานอกโรงเรยีน (2538 : 35) ได้อธบิายการจดัท าชุดวชิาการศึกษา
นอกโรงเรยีน มขี ัน้ตอนดงันี้  
 1) วเิคราะหห์ลกัสตูร พจิารณาโครงสรา้งของหลกัสตูรทัง้หมดว่าก าหนดไวท้ัง้หมด
กี่หมวดวชิา หรอืกี่กลุ่มวชิา ใช้เวลาเรยีนทัง้หมดกี่ชัว่โมง เพื่อก าหนดเป็นวชิาย่อย ๆ หรอื
รวบรวมให้เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นให้สอดคล้องกับระยะเวลาเรยีนทัง้หมด แล้วจดัท าตารางการ
วเิคราะหห์ลกัสตูร (Curriculum Grid) เพื่อเป็นกรอบควบคุมมใิหเ้กดิความซ ้าซอ้นกนัทัง้ในดา้น
จุดประสงค์และเนื้อหาสาระ และเพื่อการจดัท าชุดวิชาต่อไป ส่วนชุดวิชาที่จะสร้างซึ่งไม่มี
หลกัสูตรในการจดัท าตารางวเิคราะห์ส าหรบัพจิารณาสร้างชุดวชิานัน้ จ าเป็นจะต้องพฒันา
หลักสูตรเฉพาะกิจในรูปแบบของหลักสูตรประสบการณ์ ได้แก่ ชุดวิชาอาชีพและชุดวิชา
ส่งเสรมิคุณภาพชวีติ การพฒันาหลกัสูตรเฉพาะกจิทีจ่ะสรา้งชุดวชิา ต้องค านึงถงึความจ าเป็น
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั การที่จะทราบว่า จะต้องพฒันาหลกัสูตรอะไร
ขึ้นมานัน้  กรมวิชาการ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538 : 44) กล่าวว่าต้องค านึงถึง
องคป์ระกอบ ทีส่ าคญั 2 ประการ คอื  
   (1) แนวโน้มของการพฒันา โดยวเิคราะหส์ภาพที่เป็นอยู่ของชุมชนแต่ละดา้น  
เช่น ด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การศกึษา ทรพัยากร สิง่แวดลอ้มและประชากร เป็นต้น 
ว่ามสีภาพเป็นอยา่งไร มแีนวโน้มเป็นไปในทศิทางใด อยา่งไร เพราะเหตุใด 
   (2) การศกึษาหรอืส ารวจความต้องการของสงัคมหรอืชุมชน ได้แก่ นโยบาย
ของรฐัเกี่ยวกบัการพฒันาประเทศ  นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร  นโยบายของกรมการศกึษา
นอกโรงเรยีน และความตอ้งการของประชาชน รวมทัง้ผูป้ระกอบการต่าง ๆ ว่ามคีวามต้องการ
จะใหส้งัคมหรอืชุมชนเป็นอย่างไรทัง้ดา้นการศกึษา เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 
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  เมื่อไดห้ลกัสูตรตามความต้องการแลว้  กน็ าหลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้มาจดัท าตาราง
วเิคราะหห์ลกัสตูร ซึง่เป็นกรอบในการก าหนดจุดประสงคแ์ละขอบข่ายเนื้อหาของชุดวชิาในแต่ละ 
ชุดไมใ่หซ้ ้าซอ้นกนั รวมทัง้ใชเ้ป็นกรอบในการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2) ก าหนดชื่อชุดวชิา ต้องเป็นชื่อที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และองค์ความรู้ใน
ตารางวเิคราะหห์ลกัสูตร  สามารถสื่อความหมายถงึเนื้อหาสาระทีจ่ะบรรจุไวใ้นชุดวชิาได ้ต้อง
เป็นชื่อทีก่ะทดัรดั มคีวามหมายชดัเจนไม่คลุมเครอื เป็นชื่อทีน่่าสนใจ อ่านแลว้สะดุดใจชวนให้
อยากเปิดอ่าน อยากทราบเรื่องราวหรอืเนื้อหาสาระภายในเล่ม ต้องใช้ส านวนภาษาที่ถูกต้อง
ตามหลกัไวยากรณ์ 
 3) ก าหนดเคา้โครงชุดวชิา จะด าเนินการได ้2 แบบ ดงันี้ 
    แบบที ่1 วเิคราะหเ์นื้อหาจากจดุประสงคข์องหลกัสูตรทีก่ าหนดไวแ้ลว้ในตาราง
การวเิคราะห์หลกัสูตรเป็นหวัข้อย่อย ๆ โดยการจ าแนกเนื้อหาจากจุดประสงค์ที่เห็นว่าเป็น
ความรูท้ีผู่เ้รยีนควรจะทราบทัง้หมดเป็นหวัขอ้ย่อย ๆ แลว้จดักลุ่มหวัขอ้ทีใ่กลเ้คยีงกนัใหอ้ยู่ใน
กลุ่มเดยีวกนัเรยีงล าดบัตามความยากง่ายเพื่อจดัเป็นตอน   
    แบบที่ 2 วเิคราะห์เนื้อหาจากจุดประสงค์เพื่อวางกรอบชุดวชิา ในกรณีที่ต้อง
จดัท าชุดวิชาจากหลกัสูตรประสบการณ์  ซึ่งเปิดกว้างเพื่อให้เลือกพฒันาสื่อได้ตามความ
เหมาะสมกบัสภาพท้องถิ่น เช่น ชุดวชิาอาชพีหรอืชุดวชิาส่งเสรมิคุณภาพชวีติ เราสามารถ
น ามาจดัท าเป็นชุดวิชาโดยสร้างหลกัสูตรเฉพาะเรื่องขึ้นมาให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่  แล้วจงึวเิคราะห์จุดประสงค ์ และก าหนดองคค์วามรู้
จากหลกัสตูรในตารางการวเิคราะหห์ลกัสตูร จากนัน้จงึน าจดุประสงคแ์ละองคค์วามรูจ้ากตาราง
วเิคราะหห์ลกัสตูรแต่ละชุดวชิามาจดักลุ่มหวัขอ้เพื่อจดัเป็นตอน 
 4) จดัท าพมิพ์เขยีวชุดวชิา เพื่อให้สามารถเขยีนชุดวชิาได้ชดัเจนครอบคลุมตาม
จุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหาของชุดวชิา ควรพจิารณาโครงสรา้งของชุดวชิาและโครงสรา้ง
ของตอน  พร้อมทัง้จดัท าพมิพ์เขยีวไว้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ  การบรรณาธกิารและ
ปรบัปรงุชุดวชิา 
 5) จดัท าโครงสรา้งชุดวชิา ประกอบดว้ย 
    (1) แนวคดิ  (2) จดุประสงค ์ (3) ขอบขา่ยเนื้อหา  
 6) จดัท าโครงสรา้งของตอน ประกอบดว้ย 
    (1) แนวคดิ  (2) จดุประสงค ์ (3) ขอบขา่ยเนื้อหา  
 7) เขยีนชุดวชิา  โดยใชโ้ครงสรา้งชุดวชิาและโครงสรา้งของตอนเป็นกรอบในการ
เขยีนรายละเอยีดของเนื้อหา 
 8) เขยีนแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 9) จดัท าสื่อประกอบชุดวชิา 



90 

ชม ภมูภิาค (2539 : 45) ไดก้ าหนดขัน้ตอนการสรา้งและพฒันาชุดการเรยีนรูไ้วด้งันี้ 
      1) วเิคราะหแ์ละก าหนดความตอ้งการ 
      2) ก าหนดเป้าหมายและจดุมุง่หมาย 
      3) ออกแบบองคป์ระกอบของระบบ 
      4) วเิคราะหแ์หล่งวทิยาการทีต่อ้งการ แหล่งวทิยาการทีม่อียูแ่ละขอ้จ ากดั 
      5) ปฏบิตัเิพื่อขจดัปรบัปรงุขอ้จ ากดั 
      6) เลอืกหรอืพฒันาวสัดุสื่อการสอน 
      7) ออกแบบประเมนิผลการกระท าของผูเ้รยีน 
      8) ทดลองใชก้บัแบบประเมนิเพื่อปรบัปรงุและน าไปใช ้
      9) ปรบัปรงุแกไ้ขทุกส่วนทีบ่กพรอ่งและหาประสทิธภิาพ 
     10) ประเมนิเพื่อสรปุ 
     วรกติ วดัเขา้หลาม (2540 : 72) ไดอ้ธบิายขัน้ตอนการผลติชุดการเรยีนไวด้งันี้ 
     1) การวเิคราะห์เนื้อหา เป็นการจ าแนกเนื้อหาวชิาออกเป็นหน่วยแยกย่อยลงไป
จนถงึหน่วยระดบับทเรยีน ซึง่แต่ละหน่วยจะสอนได ้1 ครัง้ ชุดการเรยีนทีผ่ลติขึน้จงึเป็นชุดการ
เรยีนประจ าหน่วยระดบับทเรยีน คอื 1 ชุดการเรยีนส าหรบัการสอนแต่ละครัง้ โดยส่วนหนึ่ง
จะตอ้งท าในการวเิคราะหเ์นื้อหาดงันี้ 
         (1) การก าหนดหน่วย คอื การน าหน่วยเนื้อหาบทเรยีนมาก าหนดใหเ้ป็นหน่วย
ระดบับทเรยีน ซึง่แต่ละหน่วยจะใชส้อนไดป้ระมาณ 60-80 นาท ี 
         (2) การก าหนดหวัเรื่อง เป็นการน าแต่ละหน่วยมาก าหนดเป็นหวัเรื่องย่อย ซึ่ง
เป็นส่วนส าคญัจะน าไปสู่การจดักจิกรรมต่าง ๆ ได ้ 
         (3) การก าหนดมโนคติหรอืความคิดรวบยอด เป็นการเขยีนข้อความที่เป็น
สาระส าคญัของแต่ละหวัเรือ่ง 
      2) การวางแผนการสอน เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เมื่อครเูริม่สอนโดยใชชุ้ดการเรยีน
หรอืชุดการเรยีนรูจ้ะตอ้งท าอะไรบา้งตามล าดบัก่อนหลงั 
      3) การผลติสื่อการสอน เป็นการผลติสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนด
ไวใ้นแผนการสอน  
      4) การทดสอบประสทิธภิาพชุดการเรยีน เป็นการประเมนิคุณภาพชุดการเรยีน
ดว้ยการน าชุดการเรยีนไปทดลองใชแ้ลว้ปรบัปรงุใหม้คีุณภาพตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้      

จากทีก่ล่าวมา สรปุไดว้่าขัน้ตอนในการจดัท าชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มดีงันี้  
     1) การก าหนดเนื้อหาและการวเิคราะหเ์นื้อหา 
     2) การก าหนดจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาในหน่วยยอ่ย  
     3) การออกแบบกจิกรรมการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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     4) การออกแบบประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีต่ ัง้ไว ้ 
     5) การสรา้งชุดการเรยีนรูต้ามทีไ่ดก้ าหนด 
     6) การทดสอบประสทิธภิาพชุดการเรยีนรู ้
     7) การใชชุ้ดการเรยีนรูท้ีผ่่านการทดสอบประสทิธภิาพและปรบัปรงุแลว้ 

 

  4.13 การประเมินชุดการเรียนรู้ 
      บุญชม ศรสีะอาด (2533 : 25-29) ได้จ าแนก วธิกีารประเมนิผลสื่อการเรยีนการสอน
เป็น 3 วธิ ีดงันี้ 
 1) การประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืคร ูจะใชแ้บบประเมนิผลใหผู้เ้ชีย่วชาญหรอื
คร ูพจิารณาทางดา้นคุณภาพ เนื้อหาสาระ และเทคนิคการจดัท าสื่อประเภทนัน้  แบบประเมนิ
อาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรอืเป็นแบบเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย สรุปผลเป็น
ความถี ่และอาจทดสอบความแตกต่างระหว่างความถีด่ว้ยไคสแคว์ 
 2) การประเมินผลโดยผู้เรียน  มีลักษณะเช่นเดียวกับการประเมินผลโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืคร ูแต่จะเน้นการรบัรูคุ้ณค่าเป็นส าคญั 
 3) การประเมินผลโดยการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน เ ป็นการหา
ประสทิธภิาพสื่อการสอนที่มคีวามเที่ยงตรง ที่จะพสิูจน์คุณภาพและคุณค่าของสื่อการสอนนัน้ ๆ 
โดยจะวดัว่าผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ะไรบา้ง เป็นการวดัเฉพาะผลทีเ่ป็นจุดประสงคข์องการสอน
โดยใชส้ื่อนัน้ อาจจ าแนกเป็น 2 วธิ ีคอื 
      (1) ก าหนดเกณฑม์าตรฐานขัน้ต ่าไว ้เช่น เกณฑ ์80/80 หรอื 90/90 
   (2) ไมไ่ดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานไวล้่วงหน้า  แต่จะพจิารณาจากการเปรยีบเทยีบ
ผลการสอบหลงัเรยีนว่าสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัหรอืไม่  หรอืเปรยีบเทยีบว่าผลสมัฤทธิ ์
จากการเรยีนด้วยสื่อนัน้สูงกว่าหรอืเท่ากบัสื่อหรอืเทคนิคการสอนอย่างอื่นหรอืไม่ โดยใชส้ถติิ
ทดสอบ t-test 
 

4.14 การปรบัปรงุแก้ไขและการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 
     เมื่อสร้างชุดการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สร้างจะต้องแก้ไขปรับปรุงชุด
การเรยีนรู้โดยมวีธิกีารปรบัปรุงแก้ไขได้ 2 วธิ ี(กรองกาญจน์ อรุณรตัน์, 2536 : 246) คอื      
การประเมนิผลของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Evaluation) โดยจะต้องน าชุดการเรยีนรู้ไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเน้ือหา ภาษา ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นชุดการเรยีนตรวจสอบ จากนัน้
น าข้อเสนอแนะหรอืข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาท าการปรบัปรุงแก้ไขชุดการเรยีน  และ
การทดลองใชก้บัผูเ้รยีน (Learner Try-Out) โดยน าไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีน แลว้น าปัญหาหรอื
ขอ้บกพร่องที่เกดิขึน้ในระหว่างที่ผู ้เรยีนใช้ชุดการเรยีนรูน้ัน้ไปปรบัปรุงแก้ไขต่อไป นัน่คอื 
เมื ่อสรา้งช ุดการเรียนรู้เสร็จแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าไปทดสอบประสิทธิภาพ 



92 

(Developmental Testing) ซึ่งเป็นกระบวนการน าชุดการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์ทีใ่กลเ้คยีงกบัสถานการณ์จรงิ เพื่อใหท้ราบว่าชุดการเรยีนรูม้คีุณภาพในการท าให้
ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูเ้พิม่ขึ้นหรอืไม่ ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2523 : 253) ได้กล่าวถงึ เหตุผล
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องน าชุดการเรยีนมาทดสอบประสทิธภิาพ คอื เพื่อความมัน่ใจว่าชุดการเรยีน
ทีส่รา้งขึน้มคีุณภาพ เพื่อความแน่ใจว่าชุดการเรยีนทีส่รา้งขึน้สามารถท าใหก้ารเรยีนการสอน
บรรลุวตัถุประสงค ์มัน่ใจไดว้่ามปีระสทิธภิาพในการช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้รงิตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว ้และการทดสอบประสทิธภิาพจะท าใหผู้ผ้ลติมัน่ใจไดว้่าเนื้อหาสาระทีบ่รรจุลงในชุด
การเรยีนเหมาะสม ซึง่จะเป็นหลกัประกนัในการผลติชุดการเรยีนจ านวนมาก มฉิะนัน้จะเสยีเงนิ 
เสยีแรงและเสยีเวลาเพราะผลออกมาแลว้ใชป้ระโยชน์ไมไ่ด ้  
 ในการทดสอบหาประสิทธภิาพของชุดการเรยีน ผู้สร้างต้องก าหนดเกณฑ์และ
วธิกีารทดสอบประสทิธภิาพ (ชูศกัดิ ์เพรสคอทท์, 2551 : 63-64 ; ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และ
วาสนา ทวกุีลทรพัย,์ 2551 : 131-132, 210-212) ดงันี้     

   1) การก าหนดเกณฑก์ารทดสอบประสทิธภิาพชุดการเรยีน  
         ก่อนทดสอบประสทิธภิาพ จ าเป็นจะตอ้งก าหนดเกณฑใ์นการทดสอบ 3 ประเภท คอื 

เกณฑค์วามกา้วหน้าในการเรยีน เกณฑป์ระสทิธภิาพ และเกณฑด์า้นคุณภาพ ดงันี้    
                    (1) เกณฑ์ความก้าวหน้าในการเรียน หรือเกณฑ์พัฒนาการของผู้เรียน  
หมายถงึ การใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) และแบบทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) เพื่อ
การเทยีบค่าความรูใ้นตวัผูเ้รยีน สมมตฐิานทีน่ ามาใช้ คอื ก่อนการใช้ชุดการเรยีน ผูเ้รยีนจะมี
ขีดความสามารถในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนในระดับหนึ่ ง และเมื่อได้มีการผ่าน
กระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนแลว้ก็จะมขีดีความสามารถในการท าแบบทดสอบหลงัเรยีน
ไดส้งูขึน้อยา่งมนียัส าคญัตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ ซึง่ค่าของความแตกต่างทีต่ ัง้ไวน้ี้จะสะทอ้นใหเ้หน็
ถึงประสิทธิภาพของชุดการเรียนว่าสามารถท าให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น
เพยีงใด อยา่งไรกต็ามคุณภาพของแบบทดสอบก่อนเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีนทีน่ ามาใช้
ตอ้งเป็นทีน่่าเชื่อถอืไดเ้ช่นเดยีวกนั ผลของความแตกต่างทีอ่อกมาจงึจะเป็นทีย่อมรบัได้ เกณฑ์
ที่ต้องก าหนดไว้ คอื ระดบัความเชื่อมัน่ของความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรยีน 
และหลงัเรยีน ซึ่งควรจะก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ไว้ .01 หรอื .05 เป็นอย่างต ่า โดยเลอืกใช้
เครื่องมอืที่เหมาะสม ผลการทดสอบหลงัเรยีนควรจะสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรยีนอย่างมี
นัยส าคญั จงึจะถอืว่าชุดการเรยีนท าให้ผูเ้รยีนมคีวามรูสู้งขึน้จรงิ ค่าผลการทดสอบก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนใหค้ านวณเป็นรอ้ยละ เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คอื มพีฒันาการเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 25 
หรอืเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01 หรอื .05 แลว้แต่ความยากงา่ยของเนื้อหา   
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         (2) เกณฑ์ประสิทธิภาพ หรือเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับ
ผลลัพธ์ เป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในแง่ของ ( 1) พฤติกรรมต่อเนื่ องหรือ
กระบวนการ หาไดจ้ากการประเมนิกระบวนการ (Evaluation of Process : E1) คอื พจิารณา
จากผลของการประกอบกิจกรรมระหว่างการเรยีนทุกอย่างที่ผู้เรยีนได้รบัมอบหมายให้ท า
หลงัจากศกึษาเนื้อหาสาระของแต่ละเรื่องไปแลว้ และ (2) พฤตกิรรมขัน้สุดทา้ยหรอืผลลพัธห์า
ไดจ้ากการประเมนิผลลพัธ ์(Evaluation of Products : E2) คอื พจิารณาจากผลการทดสอบ
หลงัเรยีน (Posttest) เกณฑร์ะหว่างกระบวนการ/ผลลพัธ ์อาจใชแ้ทนดว้ย E1 /  E2 เมื่อ E1 เป็น
ค่ารอ้ยละของประสทิธภิาพกระบวนการ  และ E2  เป็นค่ารอ้ยละของประสทิธภิาพของผลลพัธ์  
การตัง้เกณฑป์ระสทิธภิาพในทีน่ี้ หมายถงึ การก าหนดค่าของ  E1  /  E2 ว่าควรจะมคี่าเป็นเท่าใด 
เช่น อาจก าหนดให ้E1  /  E2 =  80 / 80  หรอื E1  /  E2   =  85 / 85  เป็นต้น  ส าหรบัเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ตัง้ขึ้นนี้ในส่วนของ  E1  หมายถึง คะแนนที่ได้จากผลการท ากิจกรรมหรือ
แบบฝึกหดัต่าง ๆ ในช่วงของการใช้ชุดการเรยีน  ในส่วนของ  E2  หมายถงึ คะแนนทีผู่้เรยีน
ท าได้จากการทดสอบหลังเรียน ในการตรวจสอบว่าชุดการเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้  มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีไ่ดต้ัง้ขึน้ไว ้เช่น สมมตวิ่าตัง้เกณฑ ์E1 / E2  =  85 / 85  กใ็หดู้ว่า 
ผูเ้รยีนสามารถท ากจิกรรมและตอบค าถามต่าง ๆ ในช่วงของการใช้ชุดการเรยีนไดค้่าเฉลีย่ของ
คะแนนเตม็ไมน้่อยกว่า หรอืมากกว่ารอ้ยละ 85 อยู ่  2.5 - 5  หลงัจากนัน้จงึดูค่าเฉลีย่ของคะแนน 
ทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนว่า ได้ไม่น้อยกว่าหรอืมากกว่ารอ้ยละ 85 อยู่  2.5 - 5 
หากคะแนนที่ไดจ้ากการท ากจิกรรมช่วงระหว่างชุดการเรยีนและที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
หลงัเรยีนเป็นไปตามทีก่ล่าวมาขา้งต้นนี้ จงึจะถอืว่าชุดการเรยีนดงักล่าวมคีุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑป์ระสทิธภิาพทีต่ ัง้ไว ้และสามารถน าออกไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จรงิได้  ค่า E1 /  E2 
อาจก าหนดเกณฑค์ุณภาพไว ้80 / 80 หรอืค่าอื่นตามที่เหน็ว่าเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องน า
ค่า E1 และ  E2 มารวมกนั และค่า E1 /  E2 ควรจะใกลเ้คยีงกนั แต่ค่า E1 จะมแีนวโน้มสงูกว่า E2 
เพราะเป็นค่าทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม หากค่า E1 หรอื  E2 สูงกว่ากนัมากอาจมปัีญหาเรื่องการ
ก าหนดกจิกรรมและการออกขอ้สอบกไ็ด ้เกณฑท์ีต่ ัง้ไวท้ีเ่หมาะส าหรบัเนื้อหาทีเ่น้นพุทธพิสิยั 
คอื E1 /  E2 = 90 / 90 หรอื 85 / 85  และเกณฑ ์ E1 /  E2 = 80 / 80 หรอื 75 / 75 เหมาะส าหรบั 
เนื้อหาทีเ่น้นจติพสิยัและทกัษะพสิยั   

สตูรการหาประสทิธภิาพ E1 /  E2 ดงันี้ 

   E1  = 100



A

N

X

   ,   E2  = 100



B

N

F

 

     โดย E1 แทน  ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเป็นรอ้ยละ  
E2 แทน  ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธเ์ป็นรอ้ยละ 
                  (ค่าเดยีวกนักบัรอ้ยละของ posttest) 
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   X แทน  คะแนนรวมของกจิกรรมหรอืงานทุกชิน้ทีผู่เ้รยีนท าไดถู้กตอ้ง 
F แทน  คะแนนรวมของการทดสอบหลงัเรยีน 
N แทน  จ านวนผูเ้รยีน 
A แทน  คะแนนเตม็ของกจิกรรมหรอืงานทุกชิน้ทีน่ ามาประเมนิ 
B แทน  คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรยีน  
      

            (3) เกณฑด์า้นคุณภาพ  หาไดจ้ากความพอใจของผูส้อนและผูเ้รยีนทีไ่ดจ้าก 
การเรยีนโมดลู(หน่วยการสอนยอ่ยทีม่คีวามสมบูรณ์ในตวัเอง) ไดแ้ก่ พฒันาการในทางทีด่ขีอง
คุณลกัษณะผู้เรยีน เช่น การควบคุมตนเอง การช่วยเหลอืตนเอง  การควบคุมมาตรฐานทาง
วิชาการที่ผู้เรียนจะได้ร ับจากโมดูลในด้านความถูกต้อง และการปรุงแต่งเนื้อหาสาระที่
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน  ความสนใจทีผู่เ้รยีนมต่ีอโมดลู  คุณภาพดา้นเทคนิค การออกแบบทีน่่าจบั
น่าอ่านของโมดลู  เกณฑท์ีต่ ัง้ไวค้วรอยูใ่นรปู ดมีาก (4.50-5.00)  ด ี(3.50-4.49) หรอืเกณฑใ์น
รปูแบบอื่นทีส่ามารถตรวจสอบคุณภาพได ้  
      2) วธิกีารทดสอบประสทิธภิาพชุดการเรยีน  ท าได ้2 ระดบั คอื การทดลองใชเ้บือ้งต้น 
และการทดลองใชจ้รงิ  

         (1) การทดลองใชเ้บือ้งต้น (Try Out) เป็นการทดสอบประสทิธภิาพก่อนการ
ทดลองใชจ้รงิ โดยน าชุดการเรยีนไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มเป้าหมายใน 3 ขัน้ คอื 
แบบเดีย่ว แบบกลุ่ม และแบบสนาม 
          ขัน้ที ่1 แบบเดีย่ว (1 : 1) ผูส้อน 1 คนกบัผูเ้รยีน 1 คน เป็นการทดลอง
ใชชุ้ดการเรยีนกบัผู้เรยีน 1 คน โดยทดลอง 3 ครัง้กบัผูเ้รยีนระดบัต ่า ปานกลาง และระดบัเก่ง
โดยผูท้ดสอบตอ้งคอยสงัเกตพฤตกิรรมอย่างใกลช้ดิ แลว้น าผลไปปรบัปรุงใหถ้งึเกณฑ ์เพื่อให้
พรอ้มทีจ่ะน าไปทดสอบแบบกลุ่ม 
          ขัน้ที ่2 แบบกลุ่ม (1 : 10) ผู้สอน 1 คนกบัผู้เรยีน 6-10 คน ทดลองเพยีง 
ครัง้เดยีว โดยเลอืกผูเ้รยีนทีม่รีะดบัสตปัิญญาคละกนัและสงัเกตพฤตกิรรมอย่างใกลช้ดิ น าผลทีไ่ด้ 
มาเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดและท าการปรบัปรงุ เพื่อใหพ้รอ้มทีจ่ะน าไปทดสอบแบบสนาม   
          ขัน้ที ่3 แบบสนาม (1 : 100) ผูส้อน 1 คนกบัผูเ้รยีน 100 คน หรอื 1 ชัน้เรยีน
ทีม่ผีูเ้รยีนคละกนั น าผลทีไ่ดม้าเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดและท าการปรบัปรุง เพื่อใหพ้รอ้มทีจ่ะ
น าไปทดสอบประสทิธภิาพในขัน้ทดลองใชจ้รงิต่อไป   

         (2) การทดลองใชจ้รงิ (Trial Run) เป็นการน าชุดการเรยีนทีไ่ดป้รบัปรุงถงึเกณฑ์
แลว้ไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จรงิ คอื ในศูนยก์ารเรยีนชุมชน หรอืในหอ้งเรยีนชัว่ระยะเวลาหนึ่ง 
เช่น 1 ภาคการศกึษา หรอื 1 ปีการศกึษา ท าการเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้แลว้ปรบัปรุง
เพื่อใหพ้รอ้มทีจ่ะน าไปจดัพมิพเ์ผยแพรต่่อไป  
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     วชริาพร อจัฉรยิโกศล (2547 : 384-385) กล่าวถงึ ตวัแทนผูเ้รยีนเป้าหมาย 
คอื เป็นผู้เรยีนหรอืบุคคลที่มอียู่ในกลุ่มผู้เรยีนเป้าหมายซึ่งคดัเลอืกมาโดยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง
ตามจ านวนทีต่้องการในแต่ละครัง้ของการทดสอบ ตวัแทนผูเ้รยีนเป้าหมายคนใดทีไ่ดร้บัเลอืก
เป็นตวัแทนในการทดสอบแลว้จะไม่เป็นตวัแทนของผู้เรยีนเป้าหมายในการทดสอบครัง้ต่อไป  
กล่าวคอื สมาชกิแต่ละคนสามารถเป็นตวัแทนผู้เรยีนเป้าหมายได้เพยีงครัง้เดยีว อนึ่ง ตวัแทน
ผูเ้รยีนเป้าหมายจะตอ้งเป็นบุคคลทีไ่มเ่คยเรยีนหรอืไมม่คีวามรูเ้นื้อหาสาระทีเ่สนอมาก่อน  

             นอกจากนี้ ในการด าเนินการทดสอบประสทิธภิาพนัน้  อาจแบ่งขัน้ตอนเป็น
ขัน้การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง  ขัน้การทดสอบกลุ่มเลก็  และขัน้การทดสอบกลุ่มใหญ่/ภาคสนาม 
ซึง่การทดสอบในขัน้นี้ อาจให้ระดบัมาตรฐาน  ถ้าผู้ตรวจสอบพบผลการวเิคราะห์ว่า คุณภาพ
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีน่่าพอใจตามที่ก าหนดไว้โดยทฤษฎี หรอืผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ก็จะ
หยุดการทดสอบที่ข ัน้นี้ และแจ้งผลการทดสอบขัน้นี้เป็นมาตรฐาน  การประเมนิผลในขัน้นี้  
เป็นการประเมนิผลรวมหรอื “Summative Evaluation”  ในบางกรณี  ผูต้รวจสอบบางคนอาจจะให้
มกีารทดสอบต่อจากการทดสอบกลุ่มใหญ่ และถือผลการทดสอบในขัน้นี้เป็นมาตรฐานของ
แม่แบบ  การทดสอบน้ีเป็นการประเมนิผลรวม  ซึ่งการประเมนิผลตัง้แต่ขัน้การทดสอบหนึ่งต่อ
หนึ่งมาจนกระทัง่ถงึขัน้ก่อนการประเมนิผลรวม เป็นการวดัและประเมนิผลเพื่อปรบัปรุงแม่แบบ
ใหม้คีุณภาพสงูตามเกณฑท์ีก่ าหนด การประเมนิผลเหล่านี้จดัว่าเป็น “Formative Evaluation” 

ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ (2546 : 197-213) กล่าวถงึ ขัน้ตอนการทดสอบ 
ประสทิธภิาพ  โดยทัว่ไปนิยมแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ในแต่ละขัน้ตอนจะใชก้ลุ่มตวัอย่างทีม่ขีนาด 
และลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป   
        1) การทดลองแบบเดี่ยว เป็นการทดลองใช้ขัน้แรก ซึ่งหากเป็นไปไดค้วรหา
กลุ่มตวัอย่างที่มผีลการเรยีนที่อยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน  โดยมจี านวนระหว่าง 1-3 คน 
เมือ่ไดข้อ้มลูทีต่อ้งการแลว้ตอ้งน าไปใชเ้พื่อการปรบัปรงุแกไ้ขบทเรยีนใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 
       2) การทดลองแบบกลุ่ม ภายหลงัจากที่ได้มกีารปรบัปรุงบทเรยีนที่ได้น าไป
ทดลองแบบเดี่ยวแล้ว ก็จะเป็นการน าบทเรยีนไปให้กลุ่มตวัอย่าง คอื มจี านวน 7-10 คนได้
ทดลองใช้ ในการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างควรให้มตีวัแทนทัง้จากผู้ที่เรยีนอ่อน ปานกลาง และ
เรยีนเก่ง รวมอยู่ในกลุ่มตวัอย่างนี้ด้วย ผลที่ได้รบัจากการทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างนี้ ก็จะ
น าไปใชเ้พื่อการปรบัปรงุบทเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 
        3) การทดลองแบบภาคสนาม โดยทัว่ไปจะใชข้นาดเท่ากบัที่มอียู่ในชัน้เรยีนจรงิ  
ประมาณ 20-30 คน  และเป็นการน าผู้เรยีนทีม่ผีลการเรยีนอ่อน  ปานกลาง และผู้ที่เรยีนเก่ง
มาจดัรวมอยูใ่นกลุ่มนี้   
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     การด าเนินการทดสอบหาประสทิธภิาพของบทเรยีนและประสทิธผิลการเรยีน  
มขี ัน้ตอนการด าเนินการทลีะขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน ดงันี้ 
              1) ขัน้เตรยีมการก่อนการทดสอบ โดยการจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ในการทดลองให้
พรอ้ม การจดัเตรยีมสถานทีใ่นการทดลอง การนัดวนั เวลา สถานทีใ่หผู้เ้รยีนทราบ รวมถงึการ
คดัเลอืกกลุ่มผูเ้รยีน ซึง่โดยปกตจิะใชจ้ านวนไมต่ ่ากว่า 30 คน จนกระทัง่ถงึ 100 คน      
            2) แนะน าการใชบ้ทเรยีนใหก้บัผูเ้รยีน  ก่อนที่จะทดลองจะต้องแจง้รายละเอยีดที่
ส าคญัเกีย่วกบัขัน้ตอน และวธิกีารเรยีนใหน้กัเรยีนทุกคนทราบ รวมทัง้แจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบั
การทดลองใหผู้เ้รยีนทราบ เพื่อผูเ้รยีนจะไดไ้มเ่กดิความสงสยัหรอืเกดิอคตกิบัการเรยีนบทเรยีน  
       3) ใหผู้เ้รยีนท าการทดสอบก่อนเรยีน ในขัน้ตอนนี้เริม่ใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบ 
ก่อนเรยีน โดยแบบทดสอบนี้ได้ผ่านเกณฑ์การพจิารณาความยากง่าย อ านาจจ าแนก 
ตามกระบวนการวดัผลทางการศึกษาแล้ว และจะต้องคู่ขนานกบัแบบทดสอบหลงัเรยีนด้วย  
การทดสอบอาจท าโดยใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบลงในกระดาษค าตอบเหมอืนการสอบโดยปกต ิ
หรือน าแบบทดสอบเขียนลงในโปรแกรมแล้วให้ผู้เรียนท าในคอมพิวเตอร์ เมื่อท าเสร็จ
จะแสดงผลการทดสอบเลย จากนัน้น าคะแนนสอบมาพจิารณา เพื่อคดัผูท้ีม่คีวามรูม้ากออกไป 
ทัง้นี้เพราะผู้ที่มคีวามรู้ในเนื้อหาแล้ว คอืได้คะแนนตัง้แต่ 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะท าให้การ
ทดลองไม่ได้ผล ส่วนที่เหลอืถือว่าเป็นกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการ ต้องไม่น้อยกว่า 30 คน 
เพื่อน าไปทดลองในขัน้ตอนต่อไป  
       4) ใหผู้เ้รยีนเรยีนเนื้อหาสาระแต่ละหน่วยและท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรยีน  
ในขัน้ตอนนี้เป็นการอธบิายการใช้บทเรยีนให้ผู้เรยีนทราบพรอ้มแนะน าคู่มอืการใช้บทเรยีน 
จากนัน้ให้ผู้เรยีนศึกษาเนื้อหาสาระหน่วยการเรยีนที่ก าหนด และเมื่อเรยีนจบแล้วก็ให้ท า
แบบทดสอบท้ายบทของหน่วยการเรยีนนัน้ ในการทดลองแต่ละครัง้ ควรแจง้ก าหนดเวลาใน
การศึกษาและเวลาในการท าแบบทดสอบให้ชดัเจน ส าหรบัระยะห่างของการเรยีนในแต่ละ
หน่วยนัน้ ไม่ควรท าตดิกนัเกนิไป จะต้องมรีะยะห่างของเวลาที่เหมาะสม ส าหรบัการจดัสอบก็จดั
สอบตามปกติ และเมื่อได้ผลการทดสอบแล้วก็หาประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยไว้ ท าการ
ทดลองจนครบทัง้หมด  น าประสทิธภิาพของแต่ละหน่วยมาหาค่าประสทิธภิาพเฉลีย่ ซึง่จะเป็น
ค่าประสทิธภิาพ E1 
       5) ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน  เมื่อเรยีนครบทุกหน่วยการเรยีนแล้ว 
ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน (posttest) ใช้วธิเีดยีวกบัการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 
หลงัจากนัน้ น าผลทีไ่ดม้าค านวณประสทิธภิาพ จะไดค้่า E2 ซึง่เป็นค่าประสทิธภิาพหลงัเรยีน (Epost)  
       6) น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหส์รปุผล น าผลการทดสอบทา้ยหน่วยของแต่ละหน่วย 
และแบบทดสอบหลงัเรยีนมาวเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของบทเรยีน E1 / E2   และน าผลการ
ทดสอบก่อนเรยีน และผลการทดสอบหลงัเรยีนมาค านวณหาประสทิธผิลทางการเรยีน (Epost – Epre)  
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หากผลที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้หรือสูงกว่า ถือว่าบทเรียนนี้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลทางการเรยีน สามารถน าไปใชจ้รงิได ้แต่หากไม่ผ่านเกณฑ ์จะต้องท าการปรบัปรุง
บทเรยีนนัน้ โดยพจิารณาองคป์ระกอบหลาย ๆ องค์ประกอบ เช่น คะแนนทา้ยหน่วยการเรยีนใด
ทีม่คี่าน้อยมาก กน็ าหน่วยการเรยีนนัน้ไปปรบัปรุงแลว้ทดลองใหม่ จนกว่าจะไดต้ามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้ 
เมือ่ท าไดแ้ลว้กถ็อืว่าการผลติบทเรยีนมคีุณภาพสามารถน าไปใชเ้ป็นบทเรยีนทีผู่เ้รยีนใชศ้กึษา
ดว้ยตนเองได ้ 

   บุญชม  ศรสีะอาด (2546 : 156) ไดก้ล่าวถงึการก าหนดเกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็น 
เกณฑป์ระสทิธภิาพไวว้่า การก าหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพสามารถก าหนดไดห้ลากหลายขึน้อยู่กบั
ผูว้จิยัจะก าหนด ถา้ตอ้งการประสทิธภิาพสงูกก็ าหนดค่าไวส้งู เช่น 90/90 แต่การก าหนดเกณฑ์
ไวสู้งอาจพบปัญหาว่าไม่สามารถบรรลุเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ได ้การทีจ่ะท าใหผู้้เรยีนส่วนมากท า
คะแนนไดจ้วนเตม็ คอืรอ้ยละ 90 ไม่ใช่เรื่องง่าย ดงันัน้จงึไม่ค่อยพบการตัง้เกณฑด์งักล่าว ในงาน 
วจิยับางเรื่องตัง้เกณฑไ์วต้ ่ากว่า  80  ทัง้ดา้นกระบวนการและผลโดยรวม  เช่น ตัง้เกณฑ ์ 70/70 
ทัง้นี้ เนื่องจากเหน็ว่าเรื่องนัน้โดยธรรมชาตแิล้วเป็นเรื่องที่ยากและไม่ควรตัง้เกณฑไ์วต้ ่ากว่า 
70/70 เพราะถ้าสิง่ที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพจรงิแลว้จะต้องสามารถพฒันาผู้เรยีนให้
บรรลุผลระดบัสงูเป็นส่วนใหญ่ได ้การตัง้เกณฑไ์ม่ไดห้มายถงึอตัราส่วนระหว่าง 2 ส่วน เป็นเพยีง 
การแยกส่วนของประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็นผลตวัหน้ากับประสิทธิภาพของผล
โดยรวมซึง่เป็นตวัเลขหลงั  และการวจิยัไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องท าอะไรใหส้อดคลอ้งกบัความนิยม 
ขอ้ส าคญัคอื เหตุผลเบือ้งหลงัของการตัง้เกณฑ ์ซึง่สามารถอธบิายไดว้่าการตัง้เกณฑแ์บบนัน้ 
มคีวามเหมาะสมมเีหตุผลดกีว่า 
       กองวจิยัทางการศกึษา (2544 : 57-58, 63-64) ไดก้ล่าวถงึวธิกีารหรอืนวตักรรม
ที่ใช้พฒันาผู้เรยีน เช่น ชุดการสอน แบบฝึก แผนการสอน แบบเรยีนส าเรจ็รูป หรอืกิจกรรม
การเรยีนรูใ้หม่ๆ ทีผู่้สอนพฒันาขึน้  ควรมคีวามถูกต้องด้านเนื้อหา  เที่ยงตรงและครอบคลุม
เนื้อหาตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตลอดจนภาษา ถ้อยค า รูปภาพ และขัน้ตอนที่ก าหนดขึ้น 
ควรเหมาะสมกับนักเรียนด้วยซึ่งผู้สอนสามารถหาประสิทธิภาพของเครื่องมอืได้ โดยให้
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบดา้นเน้ือหาและรปูแบบของเครือ่งมอืของชุดฝึกทกัษะทีส่รา้งขึน้อย่างน้อย  
3 คน  หรอืโดยการหาเกณฑป์ระสทิธภิาพของสื่อหรอืนวตักรรมการเรยีนรู ้  โดยการวเิคราะหค์ะแนน 
ซึง่ทัง้สองวธิมีกีารก าหนดเกณฑท์ีย่อมรบัว่าสื่อ  หรอืนวตักรรมการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ  คอืการ
ตัง้เกณฑป์ระสทิธภิาพของกระบวนการ / ประสทิธภิาพของผลลพัธจ์ากคะแนนเฉลี่ยของการ
ท าแบบทดสอบหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทัง้หมด (E1/E2) โดยเกณฑท์ีย่อมรบัว่าสื่อหรอืนวตักรรม
การเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ คอื ดา้นความรูค้วามจ า มคี่า 80/80 ขึน้ไป และด้านทกัษะปฏบิตั ิมคี่า 
70/70 ขึน้ไป โดยค่า E1/E2 จะต้องไม่แตกต่างกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ซึง่สูตรการหาประสทิธภิาพ 
E1/E2  มดีงันี้ 
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   E1  = 100



A
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X

   ,   E2  = 100



B
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Y

 

    โดย E1 แทน  ประสทิธภิาพของกระบวนการ  
E2 แทน  ประสทิธภิาพของผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากคะแนนเฉลีย่ 

        ของการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีน 
 

   X แทน  คะแนนรวมของแบบฝึกทีไ่ดจ้ากการวดัระหว่างเรยีน 
Y แทน  คะแนนรวมของผลลพัธห์ลงัเรยีน 
N แทน  จ านวนผูเ้รยีน 
A แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกทุกชิน้รวมกนั 
B แทน  คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรยีน  

   หรอืใชว้ธิกีารค านวณงา่ยๆ ดงันี้ 
   -การหาค่า E1 ท าได้โดยน าคะแนนแบบฝึกทุกชิ้นของนักเร ียน
มารวมกนัแลว้เฉลีย่เทยีบส่วนเป็นรอ้ยละ 
   -การหาค่า E2 ท าได้โดยน าคะแนนทดสอบครัง้สุดท้าย(ข้อสอบ
หลงัเรยีน)ทัง้หมดมารวมกนัแลว้แลว้เฉลีย่เทยีบส่วนเป็นรอ้ยละ 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538 : 170-178) กล่าวถึงวิธีการทดสอบ 
ประสทิธภิาพชุดวชิาม ี3 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงันี้  
  1) การประเมนิโดยคณะผูเ้ขยีน/ผูเ้ขยีน (Subjective Evaluation)  
      ขัน้ตอนนี้เป็นการประเมนิโดยคณะกรรมการชุดวชิา (Course Team) ประกอบดว้ย 
กรรมการ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา นกัเทคโนโลย ีนกัวดัผล บรรณาธกิาร และเลขานุการชุดวชิา 
ซึ่งจะเริม่ตัง้แต่การประเมนิหลกัสูตร พจิารณารายละเอยีดรายวชิาว่า ควรมเีนื้อหาอะไรบ้าง 
จุดประสงค์ของชุดวชิามคีวามสอดคล้องกับกิจกรรมการเรยีนการสอนหรอืไม่ ดูวิธีการวดั
ประเมนิผลเพื่อทราบว่า ผูเ้รยีนบรรลุจดุประสงคข์องชุดวชิาถูกตอ้งหรอืไม ่  

2) การทดลองใชเ้บือ้งตน้ (Try Out) จ าแนกได ้3 ขัน้ตอน ดงันี้  
                        (1) การทดลองแบบเดีย่ว (1:1)  

การทดลองแบบเดีย่วเป็นลกัษณะที่ทดลองเบื้องต้น โดยน าชุดวชิาที่ 
ผลติเสรจ็แล้วไปใช้เหมอืนกบัการไปตวิหนังสอื คอื ตวิ 1:1 โดยใช้ครู 1 คน ต่อผู้เรยีน 1 คน 
โดยน าไปทดลองกบัผูเ้รยีนระดบัอ่อน ปานกลาง และเก่ง ทัง้ 3 คู่ ส าหรบัสื่อทีใ่ช้เรยีนทางไกล
อาจจะใช้เฉพาะระดบัอ่อนเพยีงคู่เดยีว โดยกลุ่มทดลองให้มจี านวนที่สามารถจะเชื่อมัน่ในผล
การทดลองได้ ซึ่งครูต้องคอยสงัเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดว่า ผู้เรยีนปฏิบตัิตามที่ชุดวิชา
แนะน าแลว้มปัีญหาอะไรบา้ง ใหจ้ดบนัทกึไว ้ ถ้าเนื้อหาจุดใดทีไ่ดแ้ก้ไขแลว้ผูเ้รียนท าไดก้ค็วร
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บนัทกึไว้ด้วยว่า  เนื้อหาตรงจุดนี้ผู้เรยีนสบัสนอย่างไร แล้วครูแก้ไขอย่างไรผู้เรยีนจงึท าได ้
หากเป็นไปได้ ขัน้ตอนน้ีควรเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีนชุดวชิาที่จะเป็นผู้ทดลอง (1:1) เอง 
เพื่อทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูโดยตรงและสะดวกรวดเรว็ต่อการปรบัแก้ไขชุดวชิา วตัถุประสงคข์องการ
ทดลองแบบเดี่ยว (1:1) นี้ เพื่อตรวจสอบด้านกายภาพของสื่อ เช่น การใช้ถ้อยค าภาษา 
ความยากง่ายของเนื้อหา ภาพประกอบ การเรยีงล าดบัเนื้อหากิจกรรม ความเป็นไปได้ของ
กจิกรรม เป็นต้น ลกัษณะของผู้เรยีนซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะคดัเลอืกมาทดลองแบบเดี่ยว 
(1:1) นี้ ควรคดัเลอืกจากผู้เรยีนที่เรยีนอยู่ในระดบัเดียวกบัระดบัชุดวิชา และเป็นผู้ที่ไม่เคย
ศึกษาชุดวิชานัน้มาก่อนหรอืไม่มคีวามรู้ในเนื้อหาสาระของชุดวิชานัน้มาก่อน เพื่อให้อ่าน
เนื้อหาสาระของชุดวชิาและท ากิจกรรมในชุดวชิาว่าจะสามารถเข้าใจ สื่อความหมายได้และ
ปฏบิตัิกจิกรรมในชุดวชิาได้หรอืไม่ (วชริาพร อจัฉรยิโกศล, 2536 : 25) ในส่วนของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่จะทดลองนัน้ ใน 1 ชุดวชิา อาจจะทดลองกบัผู้เรยีน 3 คน คอื นักเรยีนอ่อน 
ปานกลาง และเก่ง หรือถ้าหากผู้เรียนมีเวลาจ ากัดใน 1 ชุดวิชา อาจจะใช้กลุ่มเป้าหมาย
กระจายเป็นตอนละ 1 คน ก็ได้ ถ้าม ี5 ตอน ก็ใช้ผู้เรยีน 5 คนต่อ 1 ชุดวชิา แล้วด าเนินการ
ทดลองพร้อม ๆ กัน หรอืในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรบัปรุงแก้ไขรวดเร็วขึ้น 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองแบบเดี่ยว (1:1) นี้ อาจใช้เป็นแบบสมัภาษณ์ แบบตรวจสอบ
รายการ หรอืแบบสงัเกต  

     (2) การทดลองแบบกลุ่มเลก็ (1:10)  
การทดลองแบบกลุ่มเลก็ เป็นการตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดวชิา 

ดว้ยกลุ่มผู้เรยีน ประมาณ 6-10 คน โดยสงัเกตพฤตกิรรมการใช้ชุดวชิาอย่างใกล้ชดิ (ชยัยงค ์
พรหมวงศ,์ 2536 : 8) กล่าวคอื เป็นการทดลอง 1:10 โดยครผููส้อน 1 คนต่อผูเ้รยีน 10 คน เพื่อ
ตรวจสอบชุดวชิาดูอกีครัง้หนึ่งหลงัจากทีไ่ดป้รบัปรุงชุดวชิามาแลว้จากการทดลองแบบเดีย่ว (1:1) 
เนื่องจากในบางกจิกรรมของชุดวชิาอาจจะไม่สามารถประเมนิไดใ้นการทดลองแบบเดีย่ว (1:1) 
เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าโดยกระบวนการกลุ่ม จงึต้องมาทดลองในขัน้นี้ ข ัน้ตอนนี้จงึ
ควรเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีนชุดวชิาทีจ่ะเป็นผู้ทดลองเอง หรอืถ้าหากไดม้อบหมายให้
ครทูีส่อนผูเ้รยีนอยูป่กตเิป็นผูท้ดลองกค็วรจะต้องชีแ้จงใหล้ะเอยีดชดัเจน วตัถุประสงคข์องการ
ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1:10) นี้ มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการทดลองแบบเดี่ยว (1:1) คอืเพื่อ
ตรวจสอบด้านกายภาพของชุดวชิา นอกจากนี้ยงัเพิม่การตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดวชิา
เพื่อดูประสทิธภิาพของกระบวนการทีต่่อเนื่องกนัโดยเปรยีบเทยีบคะแนนกจิกรรม (E1) กบัคะแนน 
จากแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) ว่าคะแนน  E1 : E2 อยู่ในเกณฑเ์ท่ากบั 80 : 80 หรอืไม่ 
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม่ ถ้าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัย่อมแสดงถงึว่าชุดวชิาทีท่ดสอบ
มปีระสทิธภิาพ กจิกรรมการเรยีนรู ้(Learning Activity : L) และการประเมนิผล (Evaluation : E) 
มคีวามสอดคลอ้งกนัเมือ่น าไปใชใ้นการเรยีนการสอนกย็อ่มบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูต้ามหลกัสูตร 
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ผู้เรียนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง (1:10) นี้  ควรคัดเลือกจากผู้เรียนในระดับ
การศกึษาเดยีวกบัชุดวชิา ซึง่อาจจะลงทะเบยีนเรยีนวชิานี้อยูห่รอืลงทะเบยีนเรยีนในวชิาอื่น ๆ กไ็ด้ 
โดยครผููท้ดลองด าเนินการคดัเลอืกใหม้ผีูเ้รยีนทีอ่่อน ปานกลาง และเก่งคละกนั ส าหรบัชุดวชิา 1 ชุด 
อาจจะตอ้งทดลองในขัน้น้ีมากกว่า 1 ครัง้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรบัปรุงชุดวชิาใหบ้รรลุถงึ
วตัถุประสงคแ์ละเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ผูเ้รยีนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในขัน้นี้ต้องไม่ใช่ผูเ้รยีนทีผ่่าน
การทดลอง 1 :1 มาแลว้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลองแบบกลุ่มเลก็ (1:10) นี้ อาจใชแ้บบสมัภาษณ์
ควบคู่กบัแบบสงัเกตพฤตกิรรมและแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน  
                        (3) การทดลองกลุ่มใหญ่ (1:30-100)  

เมือ่ปรบัปรงุแกไ้ขจากผลการทดลองกลุ่มเลก็ (1:10) เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  
ผูเ้ขยีนชุดวชิาอาจตดิต่อประสานงานกบัครผููส้อนในระดบัต่าง ๆ  เพื่อขอความร่วมมอืใหเ้ป็น
ผูท้ดสอบชุดวชิากบัผู้เรยีนกลุ่มใหญ่อกีครัง้หนึ่ง อาจใช้ผู้เรยีน 1 ห้องเรยีน ประมาณ 30 คน 
หรอืหลายห้องเรยีน ประมาณ 100 คน การทดลองขัน้นี้ เป็นการทดลองหลงัจากทีชุ่ดวชิาได้
ปรบัปรุงแก้ไขมาแล้ว จนอาจจะเรยีกได้ว่าชุดวิชามีคุณภาพและมาตรฐานสูงตามเกณฑ์ที่
ผูเ้ขยีนชุดวชิาก าหนดไวห้รอืเป็นทีน่่าพอใจของผูเ้ขยีนชุดวชิา การทดลองกลุ่มใหญ่นี้อาจจะไม่
กระท ากไ็ด ้หากผูเ้ขยีนชุดวชิาหรอืคณะกรรมการผลติชุดวชิาไดต้รวจสอบวเิคราะหค์ุณภาพชุด
วชิาทีผ่่านการทดลองเบือ้งตน้มาแลว้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเป็นทีน่่าพอใจ กอ็าจจะน าไปใชจ้รงิ
ไดเ้ลย วตัถุประสงคใ์นการทดลองแบบกลุ่มใหญ่นี้ เป็นการตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดวชิา
ในภาพรวมทัง้กระบวนการ โดยประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรียนว่ามมีากน้อย
เพยีงใด ซึ่งจะเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผู้เรยีนแต่ละคน
และเปรยีบเทยีบความสมัพนัธข์องคะแนนกจิกรรม (E1)กบัคะแนนแบบทดสอบหลงัเรยีน(E2) 
ว่าเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม่ ผู้เรยีนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทดลองกลุ่มใหญ่นี้ 
มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัผูเ้รยีนในการทดลองกลุ่มเลก็ (1:10) แต่ต้องไม่ใช่ผู้เรยีนที่เคยผ่านการ
ทดลองแบบกลุ่มเลก็ (1:10) มาแลว้  เครื่องมอืที่ใชใ้นการทดลองแบบกลุ่มใหญ่นี้ อาจใช้แบบ
สมัภาษณ์ แบบสงัเกต และแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีนกไ็ด ้

3) การทดลองใชจ้รงิ (Trial Run)  
                             การทดลองใช้จรงิ หมายถึง  การน าสื่อชุดวิชาที่ได้ผ่านการทดลองใช้
เบือ้งตน้และปรบัปรงุแลว้ไปใชใ้นการเรยีนการสอนจรงิตามปกตเิป็นเวลา 1 ภาคการศกึษาเป็น
ต้นไป เพื่อใหแ้น่ใจว่าสื่อชุดวชิามคีุณภาพดใีนสถานการณ์จรงิ การทดลองในขัน้นี้ด าเนินการ
ในระบบการเรยีนปกติ ผู้เขยีนชุดวชิาอาจจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้
ตดิต่อหาครูผู้สอนและอาสาสมคัร ผู้ที่ลงทะเบยีนเรยีนจรงิในชุดวชิานี้มาตามจ านวนที่ผูเ้ขยีน
ชุดวชิาต้องการ เช่น 40 คน 50 คน 100 คน หรอื 200 คน เป็นต้น โดยพจิารณาขอ้มูลจาก
ประชากรที่เป็นผู้เรยีนที่ลงทะเบียนจรงิในภาคเรยีนที่ด าเนินการทดลอง เพื่อก าหนดกลุ่ม
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ตวัอยา่งทีจ่ะทดลองใชจ้รงิตามทฤษฎกีารวจิยั นอกจากนี้ยงัต้องส ารวจลกัษณะของผูเ้รยีนว่ามี
ความหลากหลายมากน้อยเพยีงใด มคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัหรอืไม่ ระดบัสตปัิญญา และ
ประเพณีวฒันธรรมของผูเ้รยีนมคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ แลว้ใหผู้้เรยีนเรยีนชุดวชิาทีท่ดลองใชจ้รงิ 
มกีารสอบวดัผลสมัฤทธิจ์ากขอ้สอบของชุดวชิาและให้คะแนน  ตดัเกรดผู้เรยีนจรงิตามระบบ
การเรยีนการสอนปกต ิในขณะเดยีวกนั อาจจะด าเนินการเปรยีบเทยีบกบักลุ่มผูเ้รยีนอื่น ๆ ทีเ่รยีน 
ตามสื่อเดมิ ในจ านวนที่เท่าๆ กบักลุ่มทดลองใช้จรงิจากสื่อชุดวชิาแบบใหม่ แล้ว เปรยีบเทยีบ
คะแนนก่อนเรยีนและคะแนนหลงัเรยีน รวมทัง้เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของทัง้ 2 กลุ่ม 
ว่ามคีวามแตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด  ถ้าผู้เรยีนในกลุ่มที่เรยีนจากสื่อชุดวชิามผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงกว่ากลุ่มผู้เรยีนที่เรยีนตามสื่อเดมิ ก็สามารถสรุปและมัน่ใจไดว้่า สื่อการเรียน
แบบชุดวชิาจะช่วยในการพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ส าหรบัเกณฑ์การ
ทดสอบประสทิธภิาพสื่อชุดวชิาควรก าหนด ดงันี้  

   (1) เกณฑพ์ฒันาการของผูเ้รยีน หมายถงึ ระดบัความก้าวหน้าของผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้ 
หลงัจากไดศ้กึษาชุดวชิาแลว้ โดยเปรยีบเทยีบระหว่างผลการทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) และ
ผลการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) แลว้พจิารณาดูว่า หลงัจากทีผู่เ้รยีนไดศ้กึษาชุดวชิาแลว้มี
ความกา้วหน้าหรอืมคีวามรูเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัหรอืไม่ และทีร่ะดบันัยส าคญัเท่าใด โดยใช้
ค่าสถติ ิt-test ทดสอบสมมตฐิาน ชุดวชิาที่ยอมรบัว่าใหค้วามรูไ้ด้ดมีปีระสทิธภิาพ ต้องมผีลรวม
คะแนนเฉลีย่ของ posttest สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ของ pretest 25% ขึน้ไป  
    (2) เกณฑค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนการท ากจิกรรมทุกกจิกรรมในชุดวชิา 
(E1) กบัคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) โดยพจิารณาดูว่า หลงัจากที่ผูเ้รยีนได้
ศกึษาเนื้อหาสาระของแต่ละหวัเรื่องในชุดวชิาแลว้ ปฏบิตักิจิกรรมทุกกจิกรรมทีชุ่ดวชิาก าหนด
ไว้ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นเท่าไร แล้วน ามาเปรยีบเทยีบกบัคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 
ซึง่ถอืว่าเป็นพฤตกิรรมขัน้สุดทา้ยว่าจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม่ ชุดวชิาที่ยอมรบัว่ามี
ประสทิธภิาพตอ้งมคี่าความสมัพนัธร์ะหว่าง E1 : E2 = 80 : 80 ขึน้ไป และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

จากการศกึษาค้นคว้าหลกัการ แนวคดิ จติวทิยา และทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัการสรา้ง
และพฒันาชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ได้ข้อสรุปน ามาเป็นหลกัการส าคญัในการสร้างชุดการ
เรยีนรูภ้าษาจนีอยา่งง่ายสไตล ์Mind Map ดงันี้  

1. การเรยีนจะตอ้งเรยีนไปตามล าดบัขัน้  
2. การเรยีนควรจะเรยีนจากง่ายไปหายาก  
3. ผูเ้รยีนควรจะเรยีนไปตามความสามารถ  
4. ผูเ้รยีนสามารถเรยีนดว้ยตนเองตามความพรอ้มและศกัยภาพ  
5. ผูเ้รยีนสามารถตรวจสอบค าตอบของตนเองไดท้นัท ี 
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จากแนวคดิของนกัการศกึษา สรปุขัน้ตอนการสรา้งและพฒันาชุดการเรยีนรูไ้ดด้งันี้ 
1. การศกึษาเอกสารหลกัสตูร  
2. การก าหนดตวับ่งชี/้จดุประสงค ์  
3. การวเิคราะหห์ลกัสตูร กลุ่มสาระ/ ก าหนดเนื้อหา   
4. การก าหนดกจิกรรม/รปูแบบ   
5. การสรา้งแบบทดสอบก่อนเรยีน หลงัเรยีน   
6. การตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ   
7. การทดลองใช ้  
8. การปรบัปรงุ  
9. การพมิพเ์ผยแพร ่  

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการจดัท าชุดการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกบัสิง่ที่ได้ศึกษาค้นคว้า โดย
ก าหนดองคป์ระกอบของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดงันี้  
  1. ค าแนะน าการใชชุ้ดการเรยีนรู ้

2. โครงสรา้งชุดการเรยีนรู ้
3. แบบทดสอบตนเองก่อนเรยีน 

  4. เนื้อหาและกจิกรรมการเรยีน 
5. แบบทดสอบตนเองหลงัเรยีน 

  6. เฉลย/แนวตอบกจิกรรม 
  7. เฉลยแบบทดสอบตนเองก่อนเรยีน-หลงัเรยีน 
  8. บรรณานุกรม 
  9. ภาคผนวก 

ส าหรบัการตัง้เกณฑ์ที่ใช้ทดสอบประสทิธิภาพของชุดการเรยีนรู้ภาษาจนีอย่างง่าย
สไตล ์Mind Map ผูศ้กึษาไดก้ าหนดเกณฑใ์นการหาค่าประสทิธภิาพที ่80/80 เพราะเนื้อหามี
ทัง้ความรูค้วามจ าและการปฏบิตัติามกจิกรรมการเรยีนรู้ 
 

4.15 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     เรขา อนิทรก าแหง (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การพฒันาชุดการเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง วชิา 150203 สุนทรยีภาพของชวีติทางดา้นนาฏศลิป์ เรือ่ง โขน ละคร และระบ า ร า ฟ้อน 
ส าหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง เท่ากบั 84.17/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 80/80  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักศกึษาโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
โดยคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน และนักศกึษามคีวามพงึพอใจ
ต่อรปูแบบการเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีะแนนเฉลีย่ของความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
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     เอมอร บรบิรูณ์ (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ระหว่างการจดัการเรยีนรูจ้ากชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองกบัการจดัการเรียนรู้
แบบปกต ิผลการวจิยัพบว่า ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองวชิาพฒันาทกัษะชวีติ 1 ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์81.75/84.80  คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาพฒันาทกัษะชวีติ 1 ของนักศกึษา
ที่จดัการเรยีนรูจ้ากชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองสูงกว่านักศกึษาที่จดัการเรยีนรู้แบบปกตอิย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 และคะแนนทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักศกึษาทีจ่ดัการเรยีนรู้
จากชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสงูกว่านกัศกึษาทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบปกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
      นาตยา แก้วใส และผอบ พวงน้อย (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันา
ชุดการเรียนการสอน วิชาภาษาญี่ปุ่ นส าหรบัการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามหลักสูตร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการวจิยัพบว่า ชุดการเรยีนการสอนมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 87.37/80.26 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ตามทีก่ าหนดไว ้และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
      ด ารงศกัดิ ์ ทรพัยเ์ขื่อนขนัธ ์(2553 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดการ
เรยีนรูด้้วยตนเองเรื่องการนวดไทย ผลการวจิยัพบว่า ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเรื่องการนวดไทย 
ที่สรา้งจากการวเิคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผู้เรยีนจะมปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑ ์
80/80 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนก่อนเรยีนอย่างมรีะดบันัยส าคญัทาง
สถติิที่ระดบั.01 ความรูท้กัษะการนวดไทยอยู่ในเกณฑร์ะดบัมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก และมี
ความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก นอกจากนัน้ผูเ้รยีนมคีวามแตกต่างกนัดา้นเพศ อายุ ทีอ่ยู่
อาศยั สถานภาพ รายได ้และอาชพี มคีวามต้องการใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเรื่องการนวดไทย 
ไมแ่ตกต่างกนั และโดยรวมเรยีนเพื่อเป็นพืน้ฐานเรื่องดูแลสุขภาพและใชป้ระกอบอาชพี ความ
พงึพอใจชุดการเรยีนรูด้้วยตนเองเรื่องการนวดไทยมากเพราะทดแทนหรอืเสรมิวธิกีารเรยีน
แบบกลุ่มในหอ้งเรยีน ลดเวลาเรยีน  สะดวก มปีระสทิธภิาพและประหยดั  
      ปิยะพนัธ์  พชิญ์ประเสรฐิ (2554 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองวชิาภาษาไทย 3 รหสัวชิา ท32101 เรือ่งรา่ยยาวมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัร ีชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนไพรบงึวทิยาคม อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ ผลการวจิยัพบว่า 
ชุดการเรยีนรูด้้วยตนเองทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.60/85.56 ผ่านเกณฑ ์80/80 ที่
ก าหนดไว้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนโดยใช้ชุดการเรยีนรูด้้วยตนเองหลงัเรยีน 
(คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 34.22) สูงกว่าก่อนเรยีน (คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 21.36) และผลการศกึษา
ความพงึพอใจต่อการเรยีนรูห้ลงัการใช้ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนักเรยีน โดยรวมทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก 
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      บุบผา  อยู่ทรพัย ์(2555 : 189) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ย
ตนเองของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาผ่านการเรยีนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการเรียน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีระดับการเรียนรู้
ภาษาองักฤษดว้ยตนเองในระดบัต ่าก่อนการใชคู้่มอืนักศกึษา แต่ระดบัการเรียนรูภ้าษาองักฤษ
ดว้ยตนเองของนักศกึษาหลงัการใชคู้่มอืนักศกึษาเพิม่ขึน้เป็นระดบัปานกลาง และผลการวจิยั
ยนืยนัว่าระดบัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษาก่อนและหลงัการใช้คู่มือ
นักศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 สรุปไดว้่า การสอนกลวธิกีารเรยีนรู้
ดว้ยตนเองให้แก่นักศกึษาในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ สามารถพฒันาความสามารถใน
การเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเองใหน้กัศกึษาได ้ 
      ปัณฑช์นิต  ศรสีุข (2555 : 76) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดการเรยีนดว้ยตนเอง
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
ผลการวิจยัพบว่า ชุดการเรยีนด้วยตนเองที่สร้างขึ้นมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 
73.42/70.96 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดการเรยีนดว้ยตนเองหลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชชุ้ดการเรยีนดว้ยตนเองมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
      วชัร ีหงสอ์นุรกัษ์ (2556 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดการสอนภาษาองักฤษ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยัพบว่า ชุดการสอนภาษาองักฤษเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและเจตคติต่อวชิาภาษาองักฤษส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5มปีระสทิธภิาพ 
82.71/80.29 มดีชันีประสทิธผิล 0.62 จ านวนนักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 คดิเป็นร้อยละ 88.57  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนักเรยีนที่
ไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการสอนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
และเจตคตต่ิอวชิาภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ด้รบัการสอนโดยใชชุ้ด
การสอนระหว่างหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
      สุณชัชา  เดชสุภา (2558 : 63) ไดท้ าการวจิยัการพฒันาชุดการสอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์รื่องหน่วยของสิง่มชีวีติ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผลการวจิยั
พบว่า ชุดการสอน 5 ชุดที่พฒันามปีระสทิธภิาพแต่ละชุดดงันี้ 84.05/85.00  83.51/85.56  
82.43/82.50  83.79/83.61 และ 86.22/84.44 ซึง่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑเ์ป้าหมาย  ผลการ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.01 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และผลการเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอ
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วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 

    พชัร ี ปู่ สทีา (2559 : 92)ไดท้ าการวจิยัชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองวชิาทศันศลิป์เรื่อง
ศลิปหตัถกรรมพื้นบ้านไทย ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวจิยัพบว่า ชุดการ
เรยีนรู้ด้วยตนเองที่สร้างและพฒันามปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ จากการหา
ประสทิธภิาพได้ค่ารอ้ยละของคะแนนระหว่างเรยีนเท่ากบั 83.48 (E1) และรอ้ยละของคะแนน
จากแบบทดสอบหลงัเรยีนเท่ากบั 81.33 (E2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการเรยีนด้วยชุด
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  และความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

จากผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองดงักล่าว สรุปได้ว่า ชุดการเรยีนรู้ 
ดว้ยตนเอง สามารถน ามาใชพ้ฒันาการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพไดเ้ป็นอย่างด ีมผีลทางบวกต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และส่งผลทางบวกต่อความพงึพอใจของผู้เรยีนในระดบัด ีดงันัน้ ผู้ศกึษา 
จงึไดน้ าชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งและพฒันาชุดการเรยีนรูภ้าษาจนี
อยา่งงา่ยสไตล ์Mind Map เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูภ้าษาจนีต่อไป 

 

ตอนท่ี 5 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยผงัความคิด (Mind Map) 
 

 5.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสมัพนัธก์บักระบวนการคิด  
      ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้ป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าสามารถใชอ้ธบิายลกัษณะของ
การเกดิการเรยีนรูห้รอืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได ้ซึง่ทฤษฎทีีส่มัพนัธก์บัการคดิ ดงันี้ 
      5.1.1 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) 
   ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของเพยีเจต์ Piaget (ทศินา แขมมณี, 2557 : 
64-65 อ้างองิจาก Lall and Lall, 1983: 45-54) อธบิายว่าการเรยีนรูข้องเดก็เป็นไปตาม
พฒันาการทางสตปัิญญา ซึ่งมกีารพฒันาการไปตามวยัต่าง ๆ การจดัประสบการณ์ที่ส่งเสรมิ
การพฒันาการของเดก็ในช่วงทีเ่ดก็ก าลงัพฒันาไปสู่ข ัน้ทีส่งูกว่าจะสามารถช่วยใหเ้ดก็พฒันาไป
อยา่งรวดเรว็ เพยีเจตเ์น้นความส าคญัของการเขา้ใจธรรมชาต ิและพัฒนาการของเดก็มากกว่า
การกระตุน้เดก็ใหม้กีารพฒันาการเรว็ขึน้ สาระส าคญัพอสรปุไดด้งันี้ 
    1) พฒันาการทางสตปัิญญาของบุคคลเป็นไปตามวยั มลี าดบัขัน้ตอนตาม
ช่วงอาย ุตัง้แต่ขัน้รบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสั ในช่วงอาย ุ0-2 ปี ขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ ในช่วงอายุ 2-7 ปี 
ขัน้การคดิแบบรปูธรรม ในช่วงอาย ุ7-11 ปี และขัน้การคดิแบบนามธรรม ในช่วงอาย ุ11-15 ปี  
    2) ภาษาและกระบวนการคดิของเดก็แตกต่างจากผูใ้หญ่ 
    3) กระบวนการทางสตปัิญญามลีกัษณะดงันี้ คอื การซมึซบัหรอืการดูดซมึ 
เป็นกระบวนการทางสมองในการรบัเรื่องราว ขอ้มูลเพื่อสะสมไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป การปรบั
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และจดัระบบ เป็นกระบวนการทางสมองในการปรบัประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหม่ให้
เขา้กนัเป็นระบบ และเกดิความสมดุล เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้จากขัน้การปรบั ซึ่งท าให้เกดิ
สภาพความสมดุล  
    การประยกุตใ์ช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน         
    1) การพฒันาเดก็ควรค านึงถงึพฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็ และจดั
ประสบการณ์ใหเ้ดก็อยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการนัน้  
    2) การใหค้วามสนใจและสงัเกตเดก็อยา่งใกลช้ดิ จะช่วยใหไ้ดท้ราบลกัษณะ
เฉพาะตวัของเดก็ 
    3) การสอนเดก็เลก็ ๆ เดก็จะรบัรูส้่วนรวมไดด้กีว่าส่วนยอ่ย ดงันัน้ครจูงึควร
สอนภาพรวมก่อนแลว้จงึแยกสอนทลีะส่วน 
    4) การสอนสิง่ใดใหก้บัเดก็ ควรเริม่จากสิง่ทีเ่ดก็คุน้เคยหรอืมปีระสบการณ์
มาก่อนแลว้จงึเสนอสิง่ใหมท่ีม่คีวามสมัพนัธก์บัสิง่เก่าจะช่วยจดัระบบความรูข้องเดก็ไดด้ ี
    5) การเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ และมปีฏสิมัพันธก์บัสิง่แวดลอ้ม
มาก ๆ ช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็ก อันเป็นการส่งเสรมิ
พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็ 
 

      5.1.2 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรนุเนอร ์(Bruner) 
    บรนุเนอร ์(ทศินา แขมมณี, 2557 : 66-67 อ้างองิจาก Bruner, 1963 : 1-54) 
เป็นนักจติวทิยาที่สนใจและศกึษาเรื่องของพฒันาการทางสติปัญญาต่อเนื่องจากเพยีเจต์ ซึ่ง
เชื่อว่ามนุษย์เลอืกที่จะรบัรู้สิง่ที่ตนเองสนใจและการเรยีนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วย
ตวัเอง (Discovery Learning) แนวคดิทีส่ าคญัตามทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบรุนเนอร ์มดีงันี้ 
    1) การจดัโครงสรา้งของความรูใ้หม้คีวามสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัพฒันาการ  
ทางสตปัิญญาของเดก็ มผีลต่อการเรยีนรูข้องเดก็ 
    2) การจดัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความพรอ้มของ 
ผูเ้รยีน และสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสตปัิญญาของผูเ้รยีนจะช่วยใหก้ารเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิาพ 
    3) การคดิแบบหยัง่รู ้เป็นการคดิหาเหตุผลอยา่งอสิระทีส่ามารถช่วยพฒันา
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ด้ 
    4) แรงจงูใจภายในเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเรจ็ในการ
เรยีนรู ้
    5) ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของมนุษยแ์บ่งได้เป็น 3 ขัน้ใหญ่ ๆ คอื 
(1) ขัน้การเรยีนรูจ้ากการกระท า เป็นขัน้การเรยีนรูจ้ากการใชป้ระสาทสมัผสัรบัรูส้ ิง่ต่าง ๆ การ
ลงมอืกระท าจะท าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด้ด ี การเรยีนรูเ้กดิจากการกระท า (2) ขัน้การเรยีนรูจ้าก



107 

ความคดิ เป็นขัน้ทีเ่ดก็สรา้งมโนภาพในใจ และสามารถเรยีนรูจ้ากภาพแทนของจรงิได ้(3) ขัน้
การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์และนามธรรม เป็นขัน้การเรยีนรูส้ ิง่ทีซ่บัซอ้นและเป็นนามธรรมได้ 
    6) การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดจ้ากการทีค่นเราสามารถสรา้งความคดิรวบยอด หรอื
สามารถจดัประเภทของสิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
    7) การเรยีนรูท้ีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ด คอื การใหผู้เ้รยีนคน้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
    การประยกุตใ์ช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน         
    1) กระบวนการค้นพบการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรยีนรู้ที่ดมีี
ความหมายส าหรบัผูเ้รยีน 
    2) การวเิคราะห์และจดัโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรยีนรู้ให้เหมาะสมเป็น
สิง่จ าเป็นทีต่อ้งท าก่อนการสอน 
    3) การจดัหลกัสูตรแบบเกลยีว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอน
เนื้อหาหรอืความคดิรวบยอดเดยีวกนัแก่ผูเ้รยีนทุกวยัได้ โดยต้องจดัเนื้อหาความคดิรวบยอด
และวธิสีอนใหเ้หมาะสมกบัขัน้พฒันาการของผูเ้รยีน 
    4) ในการเรยีนการสอนควรส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้คดิอย่างอสิระให้มาก เพื่อ
ช่วยส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 
    5) การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรยีน เป็นสิง่จ าเป็นในการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
    6) การจดักระบวนการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกับขัน้พฒันาการทางสติปัญญา
ของผูเ้รยีน จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
    7) การสอนความคดิรวบยอดใหแ้ก่ผูเ้รยีนเป็นสิง่จ าเป็น 
    8) การจดัประสบการณ์ให้ผู้เรยีนได้ค้นพบการเรยีนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี 
 

      5.1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย (Gagne´) 

    กานเย (ทศินา แขมมณี, 2557 : 72-76 อ้างองิจาก Gagne´and Briggs, 
1974 : 121-136) เป็นนักจติวทิยาและนักการศกึษาในกลุ่มผสมผสานระหว่างพฤตกิรรมนิยม
กบัพุทธนิิยม (Behavior Cognitivist) โดยอาศยัทฤษฎแีละหลกัการที่หลากหลาย เนื่องจาก
ความรูม้หีลายประเภท บางประเภทสามารถเขา้ใจได้อย่างรวดเรว็ไม่ต้องใช้ความคดิที่ลกึซึ้ง 
บางประเภทมคีวามซบัซ้อนมาก จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในขัน้สูง กานเยได้จดัขัน้การ
เรยีนรูซ้ึ่งเริม่จากง่ายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกลุ่มพฤตกิรรมนิยมและ
พุทธนิิยมเขา้ดว้ยกนั มหีลกัการส าคญั ดงันี้ 
    1) กานเย (Gagne´) ได้จดัประเภทการเรยีนรูเ้ป็นล าดบัขัน้ จากง่ายไปหา
ยากไว้ 8 ประเภท เริม่ตัง้แต่ (1) การเรยีนรูส้ญัญาณ เป็นการเรยีนรูท้ี่เกดิจากการตอบสนอง
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ต่อสิง่เร้าที่เป็นไปโดยอตัโนมตัิอยู่นอกเหนืออ านาจจติใจ ผู้เรยีนไม่สามารถบงัคบัพฤตกิรรม
ไม่ให้เกดิขึน้ได้ เกดิจากการที่คนเราน าเอาลกัษณะการตอบสนองที่มอียู่แลว้มาสมัพนัธ์กบัสิง่
เร้าใหม่ที่มคีวามใกล้ชดิกบัสิง่เร้าเดิม การเรยีนรู้สญัญาณ เป็นลกัษณะการเรยีนรู้แบบวาง
เงื่อนไขของพาฟลอฟ (2) การเรยีนรู้สิง่เร้า-การตอบสนอง เป็นการเรยีนรู้ต่อเนื่องจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรยีนรู้สญัญาณ เพราะผู้เรยีน
สามารถควบคุมพฤตกิรรมตนเองได ้ผูเ้รยีนแสดงพฤตกิรรม เนื่องจากไดร้บัการเสรมิแรง การ
เรยีนรูแ้บบนี้เป็นการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบเชื่อมโยงของธอรน์ไดค์ และการเรยีนรู้
แบบวางเงือ่นไขของสกนิเนอร ์ซึง่เชื่อว่าการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนเป็นผูก้ระท าเองมใิช่รอใหส้ิง่
เร้าภายนอกมากระท าพฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากสิ่งเร้าภายในของผู้เรยีนเอง (3) การ
เรยีนรูก้ารเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง เป็นการเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้และการตอบสนองที่
ต่อเนื่องกันตามล าดบั (4) การเชื่อมโยงทางภาษา เป็นการเรยีนรู้ในลกัษณะคล้ายกบัการ
เรยีนรูก้ารเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง แต่เป็นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการใชภ้าษา การเรยีนรูแ้บบการรบั
สิง่เรา้-การตอบสนอง เป็นพื้นฐานของการเรยีนรูแ้บบต่อเนื่องและการเชื่อมโยงทางภาษา (5) 
การเรยีนรูค้วามแตกต่าง เป็นการเรยีนรูท้ีผู่้เรยีนสามารถมองเหน็ความแตกต่างของสิง่ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะความแตกต่างตามลกัษณะของวตัถุ (6) การเรยีนรูค้วามคดิรวบยอด เป็นการเรยีนรู้
ทีผู่เ้รยีนสามารถจดักลุ่มสิง่เรา้ทีม่คีวามเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั โดยสามารถระบุลกัษณะที่
เหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัได ้พรอ้มทัง้สามารถขยายความรูไ้ปยงัสิง่อื่นที่นอกเหนือจากทีเ่คย
เหน็มาก่อนได ้(7) การเรยีนรูก้ฎ เป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการรวมหรอืเชื่อมโยงความคดิรวบยอด 
ตัง้แต่สองอย่างขึ้นไป และตัง้เป็นกฎเกณฑ์ขึน้ การที่ผู้เรยีนสามารถเรยีนรูต้ามกฎเกณฑ์จะ
ช่วยให้ผู้เรยีนสามารถน าการเรยีนรูน้ัน้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กนัได้ (8) การเรยีนรู้การ
แก้ปัญหา เป็นการเรยีนรู้ที่จะแก้ปัญหา โดยการน ากฎเกณฑต่์าง ๆ มาใช้ การเรยีนรูแ้บบนี้
เป็นกระบวนการที่เกิดภายในตัวผู้เรยีน เป็นการใช้กฎเกณฑ์ในขัน้สูงเพื่อการแก้ปัญหาที่
ค่อนขา้งซบัซอ้น และสามารถน ากฎเกณฑใ์นการแกปั้ญหานี้ไปใชก้บัสถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนัได้  
    2) กานเย ได้แบ่งสมรรถภาพการเรยีนรู้ของมนุษย์ไว้ 5 ประการ คือ (1) 
สมรรถภาพในการเรยีนรู้ข้อเท็จจรงิ เป็นความสามารถในการเรยีนรู้ข้อเท็จจรงิต่าง ๆ โดย
อาศยัความจ าและความสามารถระลกึได้ (2) ทกัษะเชาวน์ปัญญาหรอืทกัษะทางสติปัญญา 
(Intellectual Skills) เป็นความสามารถในการใชส้มองคดิหาเหตุผลโดยใชข้อ้มลู ประสบการณ์ 
ความรูค้วามคดิในด้านต่าง ๆ นับแต่การเรยีนรูข้ ัน้พื้นฐาน ซึ่งเป็นทกัษะง่าย ๆ ไปสู่ทกัษะที่
ยากสลบัซบัซอ้นมากขึน้ ทกัษะทางสตปัิญญาทีค่วรได้รบัการฝึก คอื ความสามารถในการจ าแนก 
ความสามารถในการคิดรวบยอดเป็นรูปธรรม ความสามารถในการให้ค าจ ากัดความของ
ความคดิรวบยอด ความสามารถในการเขา้ใจกฎและใชก้ฎ และความสามารถในการแก้ปัญหา 
(3) ยุทธศาสตรใ์นการคดิ (Cognition Strategies) เป็นความสามารถของกระบวนการท างาน
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ภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งควบคุมการเรยีนรู้ การเลือกรบัรู้ การแปลความ การดงึความรู ้
ความจ า ความเขา้ใจ และประสบการณ์เดมิออกมาใช ้ผูม้ยีุทธศาสตรใ์นการคดิสูง จะมเีทคนิค
ในการดงึความรู ้ความจ า ความเข้าใจ และประสบการณ์เดมิที่สะสมเอาไว้ออกมาใช้อย่างมี
ประสทิธภิาพ สามารถแก้ปัญหาทีม่สีถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างด ีและสามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างสรา้งสรรค์ (4) ทกัษะการเคลื่อนไหว เป็นความสามารถ ความช านาญในการ
ปฏบิตัิ หรอืการใช้อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ผู้ที่มทีกัษะการ
เคลื่อนไหวที่ดีนัน้ พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมลีกัษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกต้อง
เหมาะสม (5) เจตคต ิเป็นความรูส้กึนึกคดิของบุคคลที่มต่ีอสิง่ต่าง ๆ ซึ่งมผีลต่อการตดัสนิใจ
ของบุคคลนัน้ในการทีจ่ะเลอืกกระท าหรอืไมก่ระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง  
    การประยกุตใ์ช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน         
    1) กานเย ได้เสนอรูปแบบการสอนอย่างเป็นระบบ โดยพยายามเชื่อมโยง
การจดัสภาพการเรยีนการสอนอนัป็นสภาวะภายนอกตวัผู้เรยีนให้สอดคล้องกบักระบวนการ
เรยีนรูภ้ายใน ซึง่เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในสมองของคนเรา กานเยอธบิายว่าการท างาน
ของสมองคลา้ยกบัการท างานของคอมพวิเตอร ์
    2) กานเย ได้เสนอระบบการสอน 9 ขัน้ เพื่อให้สอดคล้องกบักระบวนการ
เรยีนรู ้ดงันี้  

      ขัน้ที ่1 สรา้งความสนใจ เป็นขัน้ทีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในบทเรยีน  
เป็นแรงจงูใจทีเ่กดิขึน้ทัง้จากสิง่ยัว่ยุภายนอกและแรงจงูใจทีเ่กดิจากตวัผูเ้รยีนเองดว้ย ครูอาจ
ใชว้ธิกีารสนทนา ซกัถาม ทายปัญหา หรอืมวีสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนตื่นตวั และมี
ความสนใจทีจ่ะเรยีนรู ้
        ขัน้ที ่2 แจง้จุดประสงค ์เป็นการบอกใหผู้เ้รยีนทราบถงึเป้าหมายหรอืผล
ที่จะได้รบัจากการเรยีนบทเรยีนนัน้โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรยีนเหน็ประโยชน์ในการเรยีน เห็น
แนวทางของการจดักจิกรรมการเรยีนท าใหผู้เ้รยีนวางแผนการเรยีนของตนเองได ้นอกจากนัน้
ยงัสามารถช่วยใหค้รดู าเนินการสอนตามแนวทางทีจ่ะน าไปสู่จดุหมายไดเ้ป็นอยา่งด ี   
        ขัน้ที่ 3 กระตุ้นให้ผู้เรยีนระลกึถึงความรู้เดมิที่จ าเป็น เป็นการทบทวน
ความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการเชื่อมโยงให้เกิดการเรยีนรู้ความรู้ใหม่ เนื่องจากการเรยีนรู้เป็น
กระบวนการต่อเนื่อง การเรยีนรูค้วามรูใ้หมต่อ้งอาศยัความรูเ้ก่าเป็นพืน้ฐาน  
        ขัน้ที่ 4 เสนอบทเรยีนใหม่ เป็นการเริม่กจิกรรมของบทเรยีนใหม่โดยใช้
วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมมาประกอบการสอน 
        ขัน้ที ่5 ใหแ้นวทางการเรยีนรู ้เป็นการช่วยใหผู้้เรยีนสามารถท ากจิกรรม
ดว้ยตนเอง ครูอาจแนะน าวธิกีารท ากจิกรรม แนะน าแหล่งค้นคว้าเป็นการน าทาง ให้แนวทาง
ใหผู้เ้รยีนไปคดิเอง เป็นตน้ 
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        ขัน้ที ่6 ใหล้งมอืปฏบิตัิ เป็นการใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตั ิเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีน
สามารถแสดงพฤตกิรรมตามจดุประสงค ์
        ขัน้ที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลบั เป็นขัน้ที่ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการปฏบิตัิ
กจิกรรมหรอืพฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนแสดงออกว่ามคีวามถูกตอ้งหรอืไม ่อยา่งไร และเพยีงใด  
        ขัน้ที่ 8 ประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามจุดประสงค ์เป็นขัน้การวดัและ
ประเมนิว่าผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูต้ามจุดประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทเรยีนเพยีงใด ซึง่อาจท าการ
วดัโดยการใช้ขอ้สอบ แบบสงัเกต การตรวจผลงาน หรอืการสมัภาษณ์ แล้วแต่ว่าจุดประสงค์
นัน้ต้องการวดัพฤตกิรรมด้านใด แต่สิง่ที่ส าคญัคอื เครื่องมอืที่ใช้ว ัดจะต้องมคีุณภาพ มคีวาม
เชื่อถอืได ้และมคีวามเทีย่วตรงในการวดั  
        ขัน้ที่ 9 ส่งเสรมิความแม่นย าและการถ่ายโอนการเรยีนรู้ เป็นการสรุป 
การย ้า ทบทวนการเรยีนทีผ่่านมา เพื่อให้ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการเรยีนรูท้ี่ฝังแน่นขึน้ กจิกรรม
ในขัน้น้ีอาจเป็นแบบฝึกหดั การให้ท ากจิกรรมเพิม่พูนความรู ้รวมทัง้การใหท้ าการบา้น การท า
รายงาน หรอืหาความรูเ้พิม่เตมิจากความรูท้ีไ่ดใ้นชัน้เรยีน  
 

       5.1.4 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมลู (Information  
                            Processing Theory)  
             ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู มชีื่อเรยีกเป็นภาษาไทย
หลายชื่อ เช่น ทฤษฎีการประมวลข้อมูลข่าวสาร ทฤษฎีการประมวลข้อมูลสารสนเทศ เป็น
ทฤษฎทีีส่นใจศกึษาเกีย่วกบักระบวนการพฒันาสตปัิญญาของมนุษย ์(ทศินา แขมมณี, 2557 : 
80-84 อ้างองิจาก Klausmeier,1985 : 52-108) ไดอ้ธบิายการเรยีนรูข้องมนุษย ์โดยเปรยีบเทยีบ 
การท างานของสมองของมนุษยม์คีวามคล้ายคลงึกบัการท างานของเครื่องคอมพวิเตอร ์ซึ่งมี
การท างานเป็นขัน้ตอน คอื 1) การรบัรูข้อ้มลู (Input) 2) การเขา้รหสั (Encoding) 3) การส่งออก 
ขอ้มลู (Output) กระบวนการประมวลขอ้มลูเริม่ตน้จากการทีม่นุษยร์บัสิง่เรา้เขา้มาทางประสาท
สมัผสัทัง้ 5 สิง่เรา้จะไดร้บัการบนัทกึไวใ้นความจ าระยะสัน้ การบนัทกึจะขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบ 
2 ประการ คอื การรูจ้กั (Recognition) และความใส่ใจ (Attention) ของบุคคลทีร่บัสิง่เรา้ บุคคล
จะเลอืกรบัในสิง่ทีต่นมคีวามสนใจและได้รบัการบนัทกึในระยะสัน้ คนส่วนมากจะจ าในสิง่ทีต่น
ไม่เกี่ยวข้องได้ไม่มากนัก ดงันัน้ การท างานที่ต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ชัว่คราวจงึจ าเป็นต้องใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยจ า เช่น การจดักลุ่มค า การท่องซ ้า ๆ กนัหลายครัง้ การเกบ็ขอ้มลูไว้
ใชภ้ายหลงัจะต้องรบัการประมวลเปลีย่นรปูโดยการเขา้รหสั เพื่อน าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะยาว 
โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เขา้มาช่วย เช่น การท าขอ้มลูให้มคีวามหมายกบัตนเองโดยการสมัพนัธ์
สิง่ที่เรยีนรูใ้หม่กบัสิง่เก่าที่เกี่ยวกบัภาษาและความจ าเกี่ยวกบัเหตุการณ์ นอกจากนัน้ยงัอาจ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คอื ความจ าประเภทกลไกที่เคลื่อนไหวกบัความจ าประเภทอารมณ์ 
ความรูส้กึ เมื่อขอ้มูลได้รบัการบนัทกึไวใ้นความจ าระยะยาวแล้วบุคคลจะสามารถเรยีกขอ้มูล
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ออกมาใช้ได ้ซึ่งจะต้องมกีารถอดรหสัขอ้มูลจากความจ าระยะยาวและส่งต่อไปสู่ตวัก่อก าเนิด
พฤตกิรรมตอบสนอง ซึง่จะส่งต่อไปเป็นแรงขบัหรอืกระตุ้นใหบุ้คคลมกีารเคลื่อนไหว หรอืการ
พูดตอบสนองต่อสิง่แวดล้อมต่าง ๆ กระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูลดงักล่าวจะ
ได้รบัการบรหิารควบคุมอกีชัน้หนึ่งเปรยีบกบัคอมพวิเตอร ์ก็คอืโปรแกรมสัง่งาน “Software” 
การบริหารควบคุม การประมวลข้อมูลทางสมองก็คือการที่บุคคลรู้ถึงการคิดของตนแล ะ
สามารถควบคุมการคิดของตนให้เป็นไปในทางที่ตนต้องการ ซึ่งใช้ศัพท์ทางวิชาการว่า 
“Metacognition” หรือการรู้คิด หมายถึงการตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับความรู้และ
ความสามารถของตนเอง และใชค้วามเขา้ใจในการรูด้งักล่าวในการจดัการควบคุมกระบวนการคดิ 
การท างานของตนด้วยกลวธิ ี(Strategies) ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยในการเรยีนรูแ้ละงานประสบผลส าเรจ็ 
ตามที่ต้องการความรู้ในเชงิเมตาคอคนิชัน่ (Metacognition Knowledge) หรอืการรู้คดิตาม
แนวทาง Garofalo and Lester (1985 : 163-176) ประกอบดว้ยความรูย้่อย ๆ ทีส่ าคญั คอื 1) 
ความรูเ้กีย่วกบับุคคล (Person) ประกอบดว้ยความรูค้วามเชื่อเกีย่วกบัความแตกต่างภายในตวั
บุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล และลกัษณะสากลของกระบวนการรูค้ดิ 2) ความรูเ้กี่ยวกบังาน 
(Task) ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกบัขอบข่ายของงานปัจจยัเงื่อนไขของงาน และลกัษณะของงาน 
3) ความรูเ้กีย่วกบักลวธิ ี(Strategy) ประกอบดว้ยความรูเ้กี่ยวกบักลวธิกีารรูค้ดิเฉพาะดา้นและ
โดยรวม และประโยชน์ของกลวธินีัน้ทีม่ต่ีองานแต่ละอยา่ง  
    การประยกุตใ์ช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน         
    1) การรูจ้กัมผีลต่อการรบัรูส้ ิง่ใดสิง่หนึ่ง การน าเสนอสิง่เรา้ทีผู่เ้รยีนรูจ้กัหรอื
มขีอ้มลูอยู่แลว้ จะสามารถช่วยให้ผูเ้รยีนหนัมาใส่ใจและรบัรูส้ ิง่นัน้ ซึง่ผูส้อนสามารถเชื่อมโยง
ไปถงึสิง่ใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่นัน้ได้ 
    2) ความใส่ใจ เป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการรบัรูข้อ้มูลเขา้มาไวใ้นความจ า
ระยะสัน้ ในการจดัการเรยีนการสอน จงึควรจดัสิง่เร้าในการเรยีนรูใ้ห้ตรงกบัความสนใจของ
ผูเ้รยีน เพราะจะช่วยใหผู้เ้รยีนใส่ใจและรบัรูส้ ิง่นัน้ และน าไปเกบ็บนัทกึไวใ้นความจ าระยะสัน้ต่อไป 
    3) ขอ้มลูทีผ่่านการรบัรูแ้ลว้จะถูกน าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะสัน้ ซึง่จะคงอยู่
เพยีง 15-30 วนิาทเีท่านัน้ หากตอ้งการทีจ่ะจ าสิง่นัน้นานกว่านี้ กจ็ าเป็นต้องใชว้ธิกีารต่าง ๆ ช่วย 
เช่น การท่องจ าซ ้ากนัหลายครัง้ หรอืการจดัสิง่ทีจ่ าเป็นใหเ้ป็นหมวดหมู ่งา่ยแก่การจ า เป็นตน้ 
    4) หากต้องการใหผู้้เรยีนจดจ าเนื้อหาสาระใด ๆ ได้เป็นเวลานาน สาระนัน้
จะต้องได้รบัการเขา้รหสั เพื่อน าไปเขา้หน่วยความจ าระยะยาว วธิกีารเขา้รหสัสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น การท่องจ า การทบทวน การใช้กระบวนการขยายความคิด การเรยีบเรยีง 
ผสมผสาน ขยายความ และการสมัพนัธค์วามรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ 
    5) ข้อมูลที่ถูกน าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าระยะสัน้หรือระยะยาวแล้ว 
สามารถเรยีกออกมาใชง้านไดโ้ดยผ่าน “Effector” ทีเ่ป็นตวักระตุ้นพฤตกิรรมทางวาจาหรอืการ
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กระท า ซึง่ท าใหบุ้คคลแสดงความคดิภายในออกมาเป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตเหน็ได ้การทีบุ่คคล
ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทีเ่ก็บไวไ้ด้ อาจจะเป็นเพราะไม่สามารถเรยีกขอ้มลูใหข้ึน้ถงึ
ระดบัจติส านึกไดห้รอืเกดิการลมืขึน้  
    6) กระบวนการต่าง ๆ ของสมองไดร้บัการควบคุมโดยหน่วยบรหิารควบคุม
อกีชัน้หน่ึง ซึง่เปรยีบไดก้บัโปรแกรมสัง่งาน ซึง่เป็น “Software” ของเครื่องคอมพวิเตอร ์ดงันัน้ 
การทีผู่เ้รยีนรูต้วัและรูจ้กัการบรหิารควบคุมกระบวนการทางปัญญาหรอืกระบวนการคดิของตน
กจ็ะสามารถท าใหบุ้คคลนัน้สามารถสัง่งานใหส้มองกระท าการต่าง ๆ อนัจะท าใหผู้เ้รยีนประสบ
ผลส าเรจ็ในการเรยีนรูไ้ด ้  
 

      5.1.5 ทฤษฎีพหปัุญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
   การด์เนอร ์(ทศินา แขมมณี, 2557 : 85-89 อ้างองิจาก Gardner, 1983) เป็น
ผู้วางทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคดิเกี่ยวกบั “เชาวน์
ปัญญา” มอีทิธพิลต่อการจดัการศกึษาและการเรยีนการสอนในปัจจุบนั การด์เนอร ์(Gardner) 
ใหค้วามหมายของ “เชาวน์ปัญญา” คอื ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
หรอืการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซึ่งจะมีความสมัพนัธ์กบับรบิททางวฒันธรรมในแต่ละแห่ง 
รวมทัง้ความสามารถในการตัง้ปัญหาเพื่อหาค าตอบและเพิม่พูนความรู ้ในความคดิของการด์เนอร ์
เชาวน์ปัญญาของบุคคลประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการคอื 1) ความสามารถในการ
แกปั้ญหาในสภาพการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตแิละตามบรบิททางวฒันธรรมของบุคคล 
2) ความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพและสมัพนัธก์บับรบิททางวฒันธรรม 
3) ความสามารถในการแสวงหาหรอืตัง้ปัญหาเพื่อหาค าตอบและเพิม่พูนความรู ้ การด์เนอรไ์ด้
จ าแนกเชาวน์ปัญญาหรอืสตปัิญญาของมนุษยอ์อกเป็น 8 ดา้น ดงันี้ 
    1) ดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) เชาวน์ปัญญาดา้นนี้ถูกควบคุมโดย
สมองส่วนทีเ่รยีกว่า “Broca’s Area” ผูม้สีตปัิญญาดา้นนี้จะแสดงออกในความสามารถดา้นการอ่าน 
การเขยีน การพดูอภปิราย การสื่อสารกบัผูอ้ื่น การใชค้ าศพัท ์การแสดงออกของความคดิ การ
ประพนัธ ์การแต่งเรือ่ง การเล่าเรือ่ง เป็นตน้ 
    2) ด้านคณิตศาสตร ์หรอืการใช้เหตุผลเชงิตรรกะ (Logical Mathematical 
Intelligence) ผูท้ีม่คีวามสามารถดา้นคณิตศาสตรห์รอืการใชเ้หตุผลเชงิตรรกะ มกัจะคดิโดยใช้
สญัลกัษณ์ มรีะบบระเบยีบในการคดิ ชอบคดิวเิคราะห ์แยกแยะสิง่ต่าง ๆ ใหเ้หน็ชดัเจน ชอบคดิ 
และท าอะไรตามเหตุผล เขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไดง้า่ย ชอบและท าคณติศาสตรไ์ดด้ี 
    3) ดา้นมติสิมัพนัธ ์(Spatial Intelligence) เชาวน์ปัญญาดา้นนี้ถูกควบคุมโดย 
สมองซกีขวา และแสดงออกทางความสามารถดา้นศลิปะ การวาดภาพ การสรา้งภาพ การคดิ
เป็นภาพ การเหน็รายละเอยีด การใชส้ใีนการสรา้งสรรคง์านต่าง ๆ และมองเหน็วธิแีก้ปัญหาใน
มโนภาพ 
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    4) ดา้นดนตร ี(Musical Intelligence) เชาวน์ปัญญาดา้นนี้ถูกควบคุมโดยสมอง 
ซีกขวา แต่ยงัไม่สามารถระบุต าแหน่งที่แน่นอนได้ ผู้ที่มีสติปัญญาด้านนี้  จะแสดงความ 
สามารถออกมาในดา้นจงัหวะการรอ้งเพลง การฟังเพลงและดนตร ีการแต่งเพลง การเต้น และ
มคีวามไวต่อการรบัรูเ้สยีง และจงัหวะต่าง ๆ  
    5) ดา้นการเคลื่อนไหวร่างกายและกลา้มเนื้อ (Bodily-Kinetics Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาด้านนี้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนที่เรยีกว่าคอร์เท็กซ์ โดยด้านซ้ายควบคุมการ
เคลื่อนไหวของร่างกายซีกขวา และด้านขวาควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกซ้าย 
สตปัิญญาทางด้านนี้สงัเกตได้จากความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเล่นกฬีา 
เกมต่าง ๆ การใชภ้าษาท่าทาง การแสดง การเตน้ร า ฯลฯ 
    6) ดา้นการสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น (Interpersonal Intelligence) เชาวน์ปัญญาดา้นน้ี 
ถูกควบคุมโดยสมองส่วนหน้า ความสามารถที่แสดงออกทางด้านนี้เหน็ไดจ้ากการปฏสิมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น การท างานกบัผูอ้ื่น การเขา้ใจและเคารพผูอ้ื่น การแก้ปัญหาความขดัแยง้ และการจดั
ระเบยีบ ผู้มคีวามสามารถทางด้านนี้ มกัเป็นผู้มคีวามไวต่อความรูส้กึและความต้องการของ
ผูอ้ื่น มคีวามเป็นมติร ชอบช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่ผูอ้ื่น 
    7) ดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) บุคคลทีม่คีวามสามารถ 
ในการเขา้ใจตนเอง มกัเป็นคนทีช่อบคดิ พจิารณาไตร่ตรอง มองตนเอง  และท าความเขา้ใจถงึ
ความรูส้กึและพฤตกิรรมของตนเอง มกัเป็นคนที่ม ัน่คงในความคดิความเชื่อต่าง ๆ จะท าอะไรมกั
ต้องการเวลาในการคดิไตร่ตรอง และชอบที่จะคดิคนเดยีว ชอบความเงยีบสงบ สตปัิญญาดา้นน้ี
มกัเกดิรว่มกบัสตปัิญญาดา้นอื่นอยา่งน้อย 2 ดา้นขึน้ไป   
    8) ด้านความเขา้ใจธรรมชาต ิ(Naturalist Intelligence) ผู้มสีตปัิญญาดา้นนี้
จะมคีวามสามารถในการสงัเกตสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิการจ าแนกแยกแยะ การจดัหมวดหมู ่
สิง่ต่าง ๆ รอบตวั บุคคลที่มคีวามสามารถทางด้านนี้มกัเป็นผู้รกัธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาต ิ
ตระหนกัในความส าคญัของสิง่แวดลอ้มรอบตวั และมกัจะชอบเลีย้งและสนใจสตัว ์เป็นตน้ 
  สติปัญญาของมนุษย์ในแต่ละด้านจะถูกควบคุมโดยสมองส่วนต่าง ๆ กัน 
สตปัิญญาแต่ละดา้นจะท างานผสมผสานกนัไป แลว้แต่ว่ากจิกรรมทีท่ าอยู่นัน้ต้องการสตปัิญญา
ส่วนใดบ้าง การกระท ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องใช้สตปัิญญาหลายด้านผสมผสานกนั 
สตปัิญญาทุกดา้นเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ ์ สตปัิญญาแต่ละดา้นจงึแสดงออก
ในระดบัพื้นฐานที่เหมอืน ๆ กนั โดยเป็นอิสระจากอิทธพิลทางการศกึษาและวฒันธรรม ซึ่ง
ความสามารถนี้จะแสดงอย่างเด่นชดัในช่วงแรกของชวีติ และต่อมาจะค่อย ๆ พฒันาโดยการ
สมัพนัธ์กบัระบบสญัลกัษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แสดงออกทางเสยีงเพลง การวาดภาพ 
ขอ้เขยีน เรื่องราว เป็นต้น ต่อไปการพฒันาจะค่อย ๆ เพิม่ระดบัความซบัซอ้นขึน้เรื่อย ๆ และ
ในช่วงวยัรุน่และวยัผูใ้หญ่จะแสดงออกผ่านทางกจิกรรมและการประกอบอาชพีต่าง ๆ  
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    การประยกุตใ์ช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน         
    1) จากการที่ผู้เรยีนแต่ละคนมเีชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมอืนกนั ดงันัน้ 
ในการจดัการเรยีนการสอนควรมกีิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลายที่สามารถส่งเสรมิเชาวน์
ปัญญาหลาย ๆ ด้าน มใิช่มุ่งพฒันาแต่เพยีงเชาวน์ปัญญาด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้ ดงัเช่นในอดตี 
เรามกัจะมกีารเน้นการพฒันาดา้นภาษาและดา้นคณิตศาสตรห์รอืดา้นการใชเ้หตุผลเชงิตรรกะ
อนัเป็นการพฒันาสมองซกีซา้ยเป็นหลกั ท าใหผู้เ้รยีนไมม่โีอกาสพฒันาเชาวน์ปัญญาดา้นอื่น ๆ 
เท่าทีค่วร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้รยีนทีม่เีชาวน์ปัญญาดา้นอื่นสูง จะขาดโอกาสทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ
พฒันาในดา้นทีต่นมคีวามสามารถหรอืถนัดเป็นพเิศษ การจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันาการของ
สตปัิญญาหลาย ๆ ดา้น จะช่วยใหผู้เ้รยีนทุกคนมโีอกาสทีจ่ะพฒันาตนเองอย่างรอบดา้น พรอ้ม
ทัง้ช่วยส่งเสรมิอจัฉรยิภาพหรอืความสามารถเฉพาะตนของผูเ้รยีนไปในตวั  
    2) จากการที่ผู้เรยีนมรีะดบัพฒันาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากนั 
ดงันัน้ จงึจ าเป็นที่จะต้องจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบัขัน้พฒันาการในแต่ละด้านของ
ผู้เรยีน เช่น เด็กที่มเีชาวน์ปัญญาด้านดนตรสีูงจะพฒันาปัญญาด้านดนตรขีองตนไปอย่าง
รวดเรว็ ต่างจากเดก็คนอื่น ๆ ดงันัน้ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเดก็ที่มขี ัน้พฒันาการ
ดา้นใดดา้นหน่ึงสงู ควรตอ้งแตกต่างไปจากเดก็ทีม่ขี ัน้พฒันาการในดา้นนัน้ต ่ากว่า  
    3) จากการที่ผู้เรยีนแต่ละคนมเีชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมอืนกัน การ
ผสมผสานของความสามารถด้านต่างๆ ที่มีอยู่ไม่เท่ากันนี้  ท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์หรือ
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนซึ่งไม่เหมอืนกนั หรอือกีนัยหนึ่งเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลท าให้
แต่ละคนแตกต่างกนั และความแตกต่างที่หลากหลายนี้สามารถน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์แก่
ส่วนรวม ดงันัน้ ระบบความคดิทีว่่าคนนี้โง่ ฉลาด หรอืเก่งกว่าคนนัน้คนนี้ จงึควรจะเปลีย่นไป 
การสอนควรเน้นการส่งเสรมิความเป็นเอกลกัษณ์ของผู้เรยีน ภาคภูมใิจในเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง และเคารพในเอกลกัษณ์ของผูอ้ื่น  
    4) ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ ควรจะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนไป
จากแนวคดิเดมิที่ใช้การทดสอบเพื่อวดัความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเพยีงด้านใดด้านหนึ่ง
เท่านัน้ และทีส่ าคญัคอื ไมส่มัพนัธก์บับรบิททีแ่ทจ้รงิทีใ่ชค้วามสามารถนัน้ ๆ ตามปกต ิวธิกีาร
ประเมนิผลการเรยีนการสอนทีด่ ีควรมกีารประเมนิหลาย ๆ ดา้น และในแต่ละดา้นควรเป็นการ
ประเมนิในสภาพการณ์ของปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยอุปกรณ์ที่ส ัมพนัธ์กับเชาวน์
ปัญญาด้านนัน้ ๆ การประเมินจะต้องครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหา หรือการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้อุปกรณ์ที่สมัพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาด้านนัน้ ๆ อีกวธิหีนึ่งคอืการให้
ผูเ้รยีนอยู่ในสภาพที่ซบัซ้อนซึง่ต้องใช้สตปัิญญาหลายด้าน หรอืการให้อุปกรณ์ซึง่สมัพนัธ์กบั
เชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ดา้น และสงัเกตดวู่า ผูเ้รยีนเลอืกใชเ้ชาวน์ปัญญาดา้นใด หรอืศกึษาและ
ใชอุ้ปกรณ์ซึง่สมัพนัธก์บัเชาวน์ปัญญาดา้นใดมากเพยีงไร  
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 ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีก่ล่าวมาในเบือ้งต้น เป็นขอ้มลูส าคญัทีผู่ส้อนจะไดน้ าไปเป็นหลกัใน
การสรา้งสรรค์กระบวนการต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การฝึกให้เด็กรูจ้กัคดิ มหีลกัการที่ส าคญั คอื 
กระบวนการท างานของสมอง ความสามารถของบุคคลในเรื่องเชาวน์ปัญญาหรอืสตปัิญญาของ
บุคคลแต่ละดา้นทีถู่กควบคุมโดยสมองแต่ละส่วน การพฒันาการทางสตปัิญญาของบุคคลในแต่ละวยั 
เมื่อผู้สอนเข้าใจหลกัการทฤษฎีการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการคดิแล้ว ก็ย่อมหาแนวทางหรอื
วธิกีารพฒันาการเรยีนรูใ้หบุ้คคลมทีกัษะในการคดิอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง 
 

 5.2 เทคนิคการใช้ผงักราฟิก (Graphic Organizers)  
      ผงักราฟิกเป็นแผนผังทางความคิด ประกอบด้วยความคิดหรือข้อมูลที่ส าคัญ
เชื่อมโยงกนัอยูใ่นรปูแบบต่าง ๆ ซึง่ท าใหเ้หน็โครงสรา้งของความรูห้รอืเนื้อหาสาระนัน้ การใช้
ผงักราฟิกเป็นเทคนิคที่ผูเ้รยีนสามารถน าไปใชก้ารเรยีนรูเ้นื้อหาสาระต่าง ๆ จ านวนมาก เพื่อ
ช่วยให้เกดิความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่ายขึ้น เรว็ขึ้นและจดจ าได้นาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากเนื้อหาสาระหรอืข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เรยีนประมวลมานัน้อยู่ในลกัษณะกระจดักระจาย ผงั
กราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรยีนจดัข้อมูลเหล่านัน้ให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบที่
อธบิายใหเ้ขา้ใจและจดจ าไดง้่าย นอกจากใชใ้นการประมวลความรูห้รอืจดัความรูด้งักล่าวแล้ว 
ในหลายกรณทีีผู่เ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่หรอืสรา้งความคดิขึน้ ผงักราฟิกยงัเป็นเครื่องมอืทางการ
คดิไดด้ ีเนื่องจากการสรา้งความคดิมลีกัษณะเป็นนามธรรมอยู่ในสมอง จ าเป็นต้องมกีารแสดง
ออกมาให้เหน็เป็นรูปธรรม ผงักราฟิกเป็นรูปแบบของการแสดงออกของความคดิที่สามารถ
มองเหน็และอธบิายไดอ้ยา่งเป็นระบบชดัเจนและอยา่งประหยดัเวลาดว้ย  การใชผ้งักราฟิกเป็น
เครื่องมอืในการเรยีนรูม้พีื้นฐานมาจากทฤษฎกีารเรยีนรู ้4 ประการด้วยกนั (ทศินา แขมมณี, 
2557 : 388 อ้างองิจาก Bromley et al.,1995 : 7-8) คอื 1) การแยกแยะขอ้มลูเพื่อใหเ้หน็
องค์ประกอบหลกัที่เชื่อมโยงกนัอย่างชดัเจน ช่วยให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูม้โนทศัน์ได้ง่ายขึน้   
2) หากสมองมกีารจดัโครงสร้างความรูไ้วอ้ย่างเป็นระบบระเบยีบ จะช่วยเรยีกความรูเ้ดมิทีอ่ยู่
ในโครงสรา้งทางปัญญาออกมาใช้เชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ได้ง่ายขึน้ 3) ผงักราฟิกที่แสดงให้
เห็นถึงองค์ประกอบหลกัของเรื่อง มลีกัษณะเป็นภาพซึ่งง่ายต่อการที่สมองจะจดจ ามากกว่า
ขอ้ความที่ตดิต่อกนัยดืยาว 4) การใช้ผงักราฟิก มลีกัษณะเป็นทัง้ภาพและขอ้ความ สามารถ
ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างตื่นตวั (Active Learning) เนื่องจากผูเ้รยีนจะต้องมทีัง้การฟัง พูด 
อ่าน เขยีน คดิ จงึจะสามารถจดัท าผงักราฟิกออกมาได้ เป็นการช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
อยา่งมคีวามหมาย  
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      ผงักราฟิกที่นิยมใช้กนัโดยทัว่ไปมอียู่เป็นจ านวนมาก และจะมจี านวนเพิม่มากขึน้ 
เนื่องจากมกีารค้นพบกราฟิกแบบใหม่ ๆ จากการปฏบิตัิงานอยู่เสมอ ตัวอย่างผงักราฟิกที่
น่าสนใจสามารถน าไปใชใ้นงานลกัษณะต่าง ๆ กนั (ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 389-400) ดงันี้     
 

      5.2.1 ผงัมโนทศัน์ (A Concept Map) 
    ผงัมโนทศัน์ เป็นผงัทีแ่สดงมโนทศัน์หรอืความคดิรวบยอดใหญ่ไว้ตรงกลาง 
และแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ใหญ่และมโนทศัน์ย่อย ๆ เป็นล าดบัขัน้ด้วยเส้น
เชื่อมโยง ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภมูทิี ่4 ผงัมโนทศัน์เรือ่งสตัว ์ 
               (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 393)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สตัว ์

แมลง สตัวเ์ลือ้ยคลาน สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 

สุนขั หม ี ปลาวาฬ 

หมดี า หมโีพลา หมกีรซิลี ่
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      5.2.2 ผงัแมงมมุ (A Spider Map) 
    ผงัแมงมมุ เป็นผงัทีแ่สดงมโนทศัน์อกีแบบหนึ่ง ซึง่มลีกัษณะคลา้ยใยแมงมุม 
ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 
 
 
 
 
                                                             
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูทิี ่5 ผงัแมงมมุเรือ่งการวดั  
               (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 394)      
 
      5.2.3 ผงัล าดบัขัน้ตอน (A Sequential Map) 
    ผงัล าดบัขัน้ตอน เป็นผงัทีแ่สดงล าดบัขัน้ตอนของสิง่ต่าง ๆ หรอืกระบวนการ 
ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 
แผนภมูทิี ่6 ผงัล าดบัขัน้ตอนการสอนแบบจลุภาค  
               (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 394)      
 

การวดั 

ความยาว 
 

การตวง 

การชัง่ ปรมิาตร 

พืน้ที ่

เงนิ 

รปู  
รปูทรง 

ทศิ แผนผงั 
และเวลา 

เตรยีม 
Plan 

1 

สอน 
Teach 

2 

ดภูาพ 
View 

3 

เตรยีม
ใหม่ 
5 

วจิารณ์ 
Critique 

4 
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      5.2.4 ผงัก้างปลา (A Fishbone Map) 
    ผงักา้งปลา เป็นผงัทีแ่สดงสาเหตุของปัญหาซึง่มคีวามซบัซอ้น ผงัก้างปลาจะ
ช่วยท าใหเ้หน็สาเหตุหลกัและสาเหตุยอ่ยทีช่ดัเจน ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 
 
 
 
ยากจน                                                             ระเบยีบมากเกนิไป 
                          ตามใจลกู     หยมุหยมิ 
   สอนลกูไมไ่ด ้                                                          ระเบยีบลา้สมยั 
                                 ไมม่เีวลาดแูล           
 
 
                         อยูก่บัคนอื่น 
    ถูกเพื่อนย ุ                               ไมล่งโทษจรงิ ๆ    
                     ธรรมชาตขิองเดก็ยา่งเขา้วยัรุน่                          ตกัเตอืนไมส่ม ่าเสมอ  
ตามเพื่อน                 บางคนเขม้งวดบางคนละเลย   
               มคีวามสุขทีท่ าผดิ                                       ไมเ่ขม้งวด 
 
 
 
 
แผนภมูทิี ่7 ตวัอยา่งผงักา้งปลาหาสาเหตุของการประพฤตผิดิระเบยีบวนิยัของนกัเรยีน  
               (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 395)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อ-แม ่ ระเบยีบของโรงเรยีน 

นกัเรยีนประพฤตผิดิ
ระเบยีบวนิยั 

นกัเรยีน คร ู
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      5.2.5 ผงัวฏัจกัร (A Circle or Cyclical Map) 
    ผงัวฏัจกัร เป็นผงัทีแ่สดงล าดบัขัน้ตอนทีต่่อเนื่องกนัเป็นวงกลม หรอืเป็นวฏัจกัร 
ทีไ่มแ่สดงจดุสิน้สุด หรอืจดุเริม่ตน้ทีแ่น่นอน ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูทิี ่8 ผงัแสดงกระบวนการวางแผนการสอนของแจกการด์ (Jaggard)  
               (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 396)    
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูทิี ่9 ผงัวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ของจอหน์สนัและจอหน์สนั  
               (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 396)      

ภมูหิลงั 
(Background)

X) 
 

จดุประสงค ์
(Objective) 

 

ประเมนิผล 
(Evaluation) 

 

ประสบการณ์เรยีนรู ้
(Learning Experiences) 
 

เนื้อหา 
(Content) 

ประสบการณ์ รปูธรรม 
 

 
        การสงัเกต การสะทอ้น 
        ความคดิการสบืสอบ 

ความคดิ/หลกัการทีจ่ะน าไป
ทดสอบ/ใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
 

การสรา้งแนวคดิ มโนทศัน์ 
หรอืหลกัการ 
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      5.2.6 ผงัวงกลมซ้อนหรือเวน็ไดอะแกรม (Venn Diagram) 
    ผงัเวน็ไดอะแกรม เป็นผงัวงกลม 2 วงหรอืมากกว่าที่มสี่วนหนึ่งซ้อนกนัอยู ่
เป็นผงัทีเ่หมาะส าหรบัการน าเสนอสิง่ 2 สิง่หรอืมากกว่า ซึง่มทีัง้ความเหมอืนหรอืความต่างกนั 
ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 
 

                                                                                        
                                                   
 
 
 
 
แผนภมูทิี ่10 ผงัแสดงความสมัพนัธข์องวตัถุประสงค ์3 ดา้นของแบรีแ่ละคงิ   
                 (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 397)      
 
      5.2.7 ผงัวีไดอะแกรม (Vee Diagram) 
   ผงัรูปตวัว ีเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาธรรมชาตคิวามรู ้และผลผลติของ
ความรูใ้นวชิาวทิยาศาสตร ์เป็นแบบทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างทฤษฎกีบัวธิกีาร ความคดิกบั
การสงัเกต และวธิกีารเชื่อมโยงความเขา้ใจระหว่างกจิกรรมการทดลองกบัเนื้อหาในต าราเรยีน 
ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 

 
 ความคดิ     วธิกีารทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่ความรู ้
       (Conceptual)            (Methodological) 
                                             ค าถามส าคญั  
                                         (Focus Questions) 
 ทฤษฎ ี (Theory)     ความรูท้ีไ่ด ้(Knowledge Claims) 
 หลกัการ (Principle)              การแปลงขอ้มลู (Transformation) 
  มโนทศัน์ (Concepts)      การบนัทกึขอ้มลู (Records) 
 
 
                              เหตุการณ์ และ/หรอืวตัถุ (Events/Objects) 
 
แผนภมูทิี ่11 โครงสรา้งของผงัรปูตวัวขีองโกวนิ (Gowin)    
                 (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 398)      

ดา้นความรู ้
(Cognitive) 

ดา้นทกัษะ 
(Psychomotor) 

ดา้นเจตคต ิ
(Affective) 
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      5.2.8 ผงัพลอ็ตไดอะแกรม (Plot Diagram) 
   ผังพล็อตไดอะแกรม เป็นผังที่ช่วยในการอ่านเรื่องราวที่มีเหตุการณ์
ต่อเนื่องกนัยดืยาว เหมาะส าหรบัการสอนอ่าน ผูเ้รยีนสามารถใชผ้งันี้ช่วยในการหาพลอ็ตเรื่อง 
ซึง่ก็คอืเหตุการณ์ส าคญัที่น าไปสู่จุดยอดของเรื่องและเมื่อเรื่องด าเนินไปสู่จุดยอดคอืจุดส าคญั
ทีสุ่ดของเรือ่งแลว้ เหตุการณ์กจ็ะคลีค่ลายไปสู่บทสรปุของเรือ่ง ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 
 

จดุยอด 
 
 
 

   บทน า     บทสรปุ 
แผนภมูทิี ่12 ผงัพลอ็ตไดอะแกรม (Plot Diagram)    
                 (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 400)     
  
 5.3 ผงัความคิด (A Mind Map)  
       Mind Map ในภาษาไทยมผีู้ให้ค านิยามไว้หลายค า เช่น ผงัความคดิ แผนที่
ความคดิ  แผนผงัความคดิ  ผงัมโนทศัน์  ผงัสมัพนัธท์างความหมาย แผนผงัทางปัญญา ในทีน่ี้
ผู้ศึกษาขอใช้ค าว่า “ผงัความคดิ” เพื่อความเขา้ใจที่ตรงกนั ผู้ที่คดิค้นคอื โทนี บูซาน (Tony 
Buzan) นกัจติวทิยาชาวองักฤษ เป็นผูค้ดิรเิริม่น าเอาความรูเ้รื่องสมองมาปรบัใชก้บัการเรยีนรู้
ของเขา โดยพฒันาการจากการจดบนัทกึแบบเดมิที่จดบนัทกึตวัอกัษรเป็นบรรทดัเป็นแถว ๆ 
เปลี่ยนมาเป็นบนัทกึด้วยค า ภาพ สญัลกัษณ์แบบแผ่รศัมอีอกรอบ ๆ ศูนย์กลางเหมอืนการ
แตกกิง่ก้านของต้นไมโ้ดยใช้สสีนั และพบว่าวธิทีี่เขาใช้นัน้สามารถน าไปใช้กบักจิกรรมอื่น ๆ 
ทัง้ในชวีติส่วนตวัและชวีติการงาน เช่น การวางแผน การตดัสนิใจ การช่วยจ า การแก้ปัญหา 
การน าเสนองาน และการเขียนหนังสือ เป็นต้น โทนี บูซาน เป็นนักเขียนเกี่ยวกับสมอง 
ความคดิสรา้งสรรคส์ูงทีสุ่ดคนหนึ่งของโลก เขาไดเ้ขยีนหนังสอื Use your head (ใชห้วัคดิ) Get 
ahead (ใชห้วัลุย) ร่วมกบัแวนดา้ นอรธ์ และธญัญา ผลอนันต์ ผูแ้ปล เป็นฉบบัภาษาไทยและเป็น
ผู้น าแนวคดิผงัความคดิเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2541 (ธญัญา ผลอนันต ์
และขวญัฤด ีผลอนนัต,์ 2543 : 5-7)  
 

      5.3.1 ความหมายของผงัความคิด (A Mind Map)   
    ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายผงัความคดิไวห้ลายท่านดงันี้ 
    บูซาน (Buzan, 1997 : 59) ใหค้วามหมายของผงัความคดิว่า เป็นแผนผงั
หรอืแผนภาพทีแ่สดงออกของการคดิรอบทศิทาง ซึง่เป็นลกัษณะการท างานตามธรรมชาตขิอง
สมองมนุษย์ เป็นเทคนิคการแสดงออกด้วยภาพที่มพีลงัน าไปสู่กุญแจที่จะใช้ไขประตูไปสู่
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ศกัยภาพของสมอง ผงัความคดิน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกแงม่มุของชวีติ ท าใหก้ารเรยีนรูไ้ดร้บั
การพฒันาและเกดิความคดิทีช่ดัเจนขึน้และน าไปสู่การพฒันาการกระท าต่าง ๆ ของมนุษย ์บูซาน 
ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะส าคญัของผงัความคดิไว ้4 ประการดงันี้ 
    1) หวัเรือ่งทีส่นใจจะถูกสรา้งขึน้ตรงกลางของแผนภาพ 
    2) ใจความหลกัของหวัเรื่องจะอยู่รอบหวัขอ้ทีอ่ยู่ตรงกลางออกไปทุกทศิทาง
ซึง่เปรยีบเสมอืนกิง่กา้นของตน้ไมท้ีแ่ตกแขนงออกมา 
    3) กิง่ก้านทีแ่ตกแขนงออกมาประกอบดว้ยภาพหรอืค าส าคญัทีเ่ขยีนบนเส้น
ทีโ่ยงกนั ส่วนของค าอื่น ๆ ทีม่คีวามส าคญัรองลงมาจะถูกเขยีนบนกิง่กา้นทีแ่ตกออกในล าดบัต่อไป  
    4) กิ่งก้านจะถูกเชื่อมโยงกันในลักษณะที่แตกต่างกันตามต าแหน่งและ
ความส าคญัของประเดน็ต่าง ๆ  
    สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มูลค า (2549 : 79-87) ใหค้วามหมายของผงัความคดิว่า 
เป็นการน าเอาทฤษฎเีกี่ยวกบัสมองไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด การเขยีนผงัความคดินัน้เกดิ
จากการใชท้กัษะทัง้หมดของสมองหรอืเป็นการท างานร่วมกนัของสมองทัง้ 2 ซกี คอื สมองซกีซา้ย 
และซกีขวา ซึ่งสมองซกีซ้ายจะท าหน้าที่ในการวเิคราะห์ค า ภาษา สญัลกัษณ์ ระบบ ล าดบั 
ความเป็นเหตุเป็นผล ตรรกวิทยา ส่วนสมองซีกขวาจะท าหน้าที่สงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์
จนิตนาการ ความงาม ศลิปะ จงัหวะ โดยมแีถบเสน้ประสาทคอรปั์สคอโลซัม่ เป็นเสมอืนสะพานเชื่อม  
    ธญัญา ผลอนันต์ และขวญัฤด ีผลอนันต์ (2550 : 17) ใหค้วามหมายของผงั
ความคดิว่า เป็นภาพสะทอ้นของการคดิเป็นรศัม ีจงึเป็นการท างานตามธรรมชาตขิองความคดิ 
เป็นเทคนิคเชงิกราฟิกที่ทรงพลงัเสมอืนกุญแจสารพดัประโยชน์ที่จะเปิดสมองให้ท างานได้อย่าง
เตม็ศกัยภาพ   

  ทศินา  แขมมณ ี(2557 : 389)  ใหค้วามหมายของผงัความคดิว่า เป็นผงัทีแ่สดง  
ความสมัพนัธข์องสาระหรอืความคดิต่าง ๆ ให้เหน็เป็นโครงสรา้งในภาพรวม โดยใช้ เส้น ค า 
ระยะห่างจากจุดศูนยก์ลาง ส ีเครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต และภาพ แสดงความหมายและ
ความเชื่อมโยงของความคดิหรอืสาระนัน้ ๆ  
    นวพร  ทรงวชิา (2559 : 42) ให้ความหมายของผงัความคดิว่า เป็นแผนภาพ 
หรอืเทคนิคกราฟิกที่แสดงออกทางด้านความคดิรอบทศิทาง เป็นวธิขีองกระบวนการคดิตาม
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เส้น ค า ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง ส ีเครื่องหมาย รูปทรง
เรขาคณิตและภาพ แสดงความหมายและความเชื่อมโยงของความคดิ หรอืสาระนัน้ ๆ ซึ่ง
สะดวกต่อการจดจ าขอ้มลูและพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ 
    จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ผังความคิด เป็นแผนผังหรือแผนภาพที่
แสดงออกของการคดิรอบทศิทาง เป็นการน าเอาทฤษฎเีกี่ยวกบัสมองทัง้ซกีซา้ยและซกีขวามา
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการเรยีนรูข้องมนุษย ์เป็นวธิแีสดงความสมัพนัธ์ของความคดิต่าง ๆ ให้



123 

เห็นเป็นโครงสร้างในภาพรวม โดยใช้เส้น ค า ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง สี เครื่องหมาย 
รปูทรงเรขาคณติ ภาพ แสดงความหมายและความเชื่อมโยงความคดินัน้ ๆ เพื่อสะดวกต่อการ
จดจ าขอ้มลูและพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ 
 

    5.3.2  กฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเขียนผงัความคิด 
  มนีกัการศกึษากล่าวถงึกฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเขยีนผงัความคดิดงันี้ 

    บซูาน (Buzan, 1997 : 97-105)  ไดก้ าหนดลกัษณะพืน้ฐานการเขยีนผงัความคดิ
ดงันี้ 
    1) ใชก้ารเน้น (Use Emphasis) โดยผ่านองคป์ระกอบการใชร้ปูภาพ การใช้
สทีีม่มีติแิตกต่างกนั เสน้ ค า รปูภาพ ทีม่ขีนาดแตกต่างกนั  
    2) ใช้การเชื่อมโยงสมัพนัธ์ (Use Association) การสร้างผงัความคดิต้อง
อาศัยความเชื่อมโยงความคิดที่ผู้สร้างถ่ายทอดออกมาโดยการใช้ลูกศรเมื่อต้องการเชื่อม
ความคดิ การใชส้แีสดงการเชื่อมโยงความคดิ ใชร้หสัหรอืสญัลกัษณ์ 
    3) มคีวามชดัเจน (Be Clear) ผงัความคดิจะต้องมคีวามชดัเจนในประเดน็
ต่าง ๆ เช่น ใช้ค าในการแสดงความคดิเห็น 1 ค า ต่อ 1 เส้น เขยีนค าทุกค าที่เป็นการแสดง
ความคดิของผู้สร้างโดยใช้ค าสัน้ กะทดัรดั เขยีนเหนือเส้นและลากเส้นให้มคีวามยาวเท่ากบั
ความยาวของค าเสน้นัน้ตอ้งลากใหเ้ชื่อมโยงกบัรปูภาพตรงกลางกบัความคดิหลกักบัเสน้อื่น ๆ 
เสน้หลกันัน้ตอ้งหนากว่าเสน้อื่น ๆ และมคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัไมข่าดตอน มกีารพฒันา
รปูแบบของตนเอง แต่ขณะเดยีวกนัตอ้งรกัษากฎเกณฑพ์ืน้ฐานของผงัความคดิไวใ้หค้รบถว้น 
    ธญัญา ผลอนันต์ และขวญัฤด ีผลอนันต์ (2550 : 18-19) ไดส้รุปกฎของผงั
ความคดิดงันี้     
    1) เริม่ด้วยภาพสตีรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ภาพ ๆ เดยีวมคี่ากว่าค าพนัค า
ซ ้ายงัช่วยใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์และเพิม่ความจ ามากขึน้ดว้ย ใหว้างกระดาษตามแนวนอน 
    2) ใช้ภาพให้มากทีสุ่ดในผงัความคดิ ตรงไหนที่ใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนค าหรือ
รหสั เป็นการช่วยการท างานของสมอง ดงึดดูสายตาและช่วยจ า 
    3) ควรเขยีนค าบรรจงตวัใหญ่ ๆ ถ้าเป็นภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัพมิพใ์หญ่เพื่อ
ที่ว่าเมื่อย้อนกลับมาอ่านใหม่จะให้ภาพที่ชัดเจน สะดุดตา อ่านง่าย และก่อผลกระทบต่อ
ความคดิมากกว่า การใชเ้วลาเพิม่อกีเลก็น้อยในการเขยีนตวัใหใ้หญ่ อ่านง่ายชดัเจน จะช่วยให้
เราสามารถประหยดัเวลาไดเ้มือ่ยอ้นกลบัมาอ่านใหมอ่กีครัง้ 
    4) เขยีนค าเหนือเส้นและแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกนักบัเส้นอื่น ๆ เพื่อให้ผงั
ความคดิมโีครงสรา้งพืน้ฐานรองรบั 
    5) ค าควรมลีกัษณะเป็น “หน่วยค า” กล่าวคอื ค าละเส้น เพราะจะช่วยใหแ้ต่
ละค าใหเ้ชื่อมโยงกบัค าอื่น ๆ ไดอ้ยา่งอสิระ เปิดทางใหผ้งัความคดิคล่องตวัและยดืหยุน่มากขึน้ 
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    นิตยา อจัฉรยิานุกูล (2550 : 23) กล่าวถงึขัน้ตอนการสรา้งผงัความคดิดงันี้ 
    ขัน้ที ่1 เขยีนมโนทศัน์หลกัไวต้รงกลาง อาจเป็นภาพหรอืเป็นค าทีเ่ขยีนดว้ย
ตวัอกัษรหนา 
    ขัน้ที ่2 เขยีนมโนทศัน์รองดว้ยค าหรอืภาพกระจายออกไปรอบ ๆ มโนทศัน์ 
    ขัน้ที ่3 ลากเสน้เชื่อมโยงในแต่ละมโนทศัน์ระหว่างมโนทศัน์หลกักบัมโนทศัน์รอง 
    ขัน้ที ่4 เขยีนมโนทศัน์ย่อย ๆ กระจายต่อจากมโนทศัน์รองแต่ละเสน้แบบสาขา 
    ขัน้ที ่5 ตกแต่งผงัความคดิ ดว้ยการใชส้ ีรปูภาพหรอืสญัลกัษณ์  
    ทศินา  แขมมณ ี(2557 : 389-392) 
     1) เขียนความคิดรวบยอดหลักไว้ตรงกลาง แล้วแตกสาขาออกไปเป็น
ความคดิรวบยอดยอ่ย ๆ ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนภมูทิี ่13 ตวัอยา่งผงัความคดิเรือ่งการใช ้Mind Map 
                 (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 389)      
 

การใช ้
Mind Map 

 

จดบนัทกึ ประชุม 

ฟ้ืนความจ า
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วางแผน
ทกึ
 จดบนัทกึ  
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น าเสนอ 

การใช ้
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การรูจ้กัตนเอง ตรรกะและคณติศาสตร ์

รอบรูธ้รรมชาติ
บนัทกึ
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มติสิมัพนัธ์
ทกึ

 จดบนัทกึ  

ความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 

การเคลื่อนไหว
รา่งกาย 

ภาษา 

ดนตร ี
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    2) เขยีนค าทีเ่ป็นตวัแทนความหมายของความคดินัน้ ๆ ลงไป และใชร้ปูทรง
เรขาคณิต แสดงระดบัของค า ค าใดอยู่ในขอบเขตหรอืระดบัเดียวกัน ใช้รูปทรงเรขาคณิต
เดยีวกนัลอ้มกรอบค านัน้ รปูทรงเรขาคณติทีน่ิยมใชก้นัโดยทัว่ไปมดีงันี้ 
 
 
                                                                                                    
 
 

ภาพที ่3 รปูทรงเรขาคณติทีใ่ชใ้นผงัความคดิ 
           (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 390)      
 

    3) ลากเส้นเชื่อมโยงความคดิ เพื่อแสดงความสมัพนัธ์ของความคดิต่าง ๆ 
เสน้ทีใ่ชอ้าจเป็นเสน้ตรง เสน้โคง้ หรอือาจใชล้กูศร แสดงความเชื่อมโยงของความคดิดงัตวัอย่าง 
 
                                                                      
                                         

 
ภาพที ่4 ลกัษณะของเสน้ทีใ่ชใ้นผงัความคดิ 
           (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 390)      
 
 
    4) ใชส้ญัลกัษณ์ต่าง ๆ เป็นตวัแทนความหมายของความคดิและความรูส้กึ เช่น  

                          
       ชอบ                   รกั                   สงสยั               เงนิ เศรษฐกจิ       โรงพยาบาล 
 

                                        
 

   เวลา                  เดนิทาง                อนัตราย                อาหาร 
 

ภาพที ่5 ตวัอยา่งภาพสญัลกัษณ์ทีใ่ชแ้ทนความหมาย 
           (ทีม่า : ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 391)      
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    5) สรา้งผงัความคดิใหส้มบูรณ์ตามความเขา้ใจของตน ดงัตวัอยา่งตามแผนภาพ 

 
แผนภมูทิี ่14 ผงัความคดิ (Mind Map) 
           (ทีม่า : www.brainfriendlyacademy.com/main/what-is-mindmap/,2558 : ออนไลน์) 
 

   จากกฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเขยีนผงัความคิดดงักล่าว สรุปได้ว่า ผงัความคดิจะ
เน้นความสมัพนัธข์องประเดน็ความคดิหลกั ประเดน็ความคดิรอง และประเดน็ย่อย โดยอาศยั
ค า กลุ่มค า รูปภาพ สี เส้น สัญลักษณ์ ในการเชื่อมโยงความคิดที่เขยีนสื่อออกมาโดยใช้
รปูแบบทีแ่ตกต่างกนั  

 

    5.3.3  ประโยชน์ของผงัความคิด     
    มนีกัการศกึษากล่าวถงึประโยชน์ของผงัความคดิดงันี้ 
    บซูาน (Buzan, 1997 อา้งถงึใน ธญัญา ผลอนันต์ และขวญัฤด ีผลอนันต์, 2550 : 23) 
ผูค้ดิคน้เทคนิคการฝึกสมองใหไ้ด้เต็มศกัยภาพ โดยน าเอาทฤษฎทีีเ่กี่ยวกบัสมองมาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์อย่างสูงสุด ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของผงัความคดิซึง่เชื่อว่ามนุษยม์สีมองส่วนบน 2 ส่วน 
ที่ท างานแตกต่างกนั โดยสมองซกีซ้ายจะท างานที่เกี่ยวกบัตรรกะ ภาษา ความเป็นเหตุผล 
ตวัเลข การวดั การวเิคราะห ์ส่วนสมองซกีขวาจะท างานเกีย่วกบัจงัหวะ จนิตนาการ ส ีการสงัเคราะห์ 
มติภิาพรวมต่าง ๆ การคน้พบสมองซกีซา้ยและขวานี้จะช่วยให้เราสามารถปรบัระดบัความจ า 
การจดบันทึก การสื่อสารมาเป็นผังความคิด คือ ต้องการให้สมองโยงใยข้อมูลอย่างมี
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด  
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    สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มลูค า (2550 : 80) กล่าวถงึประโยชน์ของผงัความคดิ 
ไว้ว่า ผงัความคิดสามารถน าไปใช้ทัง้ชวีิตส่วนตัวและการงาน โดยเฉพาะผู้มหีน้าที่จดัการ
เรยีนรู ้เริม่ตัง้แต่การวางแผนการจดัการเรยีนรู ้การจดักิจกรรมต่าง ๆ ในการเรยีนรู้ ผู้เรยีน
สามารถพฒันาการเรยีนรูศ้าสตรแ์ละศลิปะดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
    ล ายง เครอืค า (2555 : 39) กล่าวถงึประโยชน์ของผงัความคดิมมีากมายทัง้
ในดา้นการเรยีนการสอน การท างานและในชวีติประจ าวนั เช่น ช่วยสรุปบทเรยีน การวางแผน 
รวมถงึการบนัทกึช่วยจ า เป็นต้น ไม่ว่าเด็กหรอืผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นกนั อยู่ที่
การฝึกฝนจนเกดิความช านาญ ความเคยชนิ ซึง่จะช่วยใหผู้เ้ขยีนเกดิพฒันาการทางความคดิ  
    ทศินา แขมมณี (2557 : 388) กล่าวถงึประโยชน์ของผงัความคดิว่า ผงัความคดิ 
เป็นเทคนิคที่ผู้เรยีนสามารถน าไปใช้ในการเรยีนรูเ้นื้อหาสาระต่าง ๆ จ านวนมาก เพื่อช่วยให้เกดิ
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระนัน้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ห าก
เนื้อหาสาระหรอืขอ้มลูต่าง ๆ ทีผู่เ้รยีนประมวลมานัน้อยู่ในลกัษณะกระจดักระจาย ผงัความคดิ
เป็นเครื่องมอืทีช่่วยให้ผู้เรยีนจดัขอ้มูลเหล่านัน้ให้เป็นระบบระเบยีบอยู่ในรูปแบบที่อธบิายให้
เขา้ใจและจดจ าได้ง่าย ในกรณีที่ผู้เรยีนมคีวามคดิรเิริม่หรอืสรา้งความคดิขึน้ ผังความคดิยงั
เป็นเครื่องมอืทางการคดิได้ด ีเนื่องจากการสรา้งความคดิมลีกัษณะเป็นนามธรรมอยู่ในสมอง 
จ าเป็นต้องมีการแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม และแสดงออกของความคิดที่สามารถ
มองเหน็และอธบิายไดอ้ยา่งเป็นระบบชดัเจนและประหยดัเวลาดว้ย  
     จากประโยชน์ของผงัความคดิดงักล่าว สรุปได้ว่า ผงัความคดิมปีระโยชน์รอบด้าน 
ทัง้ดา้นการเรยีน การท างาน และน ามาใชไ้ดใ้นชวีติประจ าวนั โดยช่วยในการวางแผนการเรยีน 
การท างาน การถ่ายทอดความรู ้ความคดิความเขา้ใจที่มต่ีอตนเองและบุคคลอื่น ผงัความคดิ
เป็นประโยชน์อย่างยิง่กบัผู้ที่มหีน้าที่จดัการเรียนรู ้ตัง้แต่การวางแผน การจดักจิกรรมต่าง ๆ 
ส าหรบัผู้เรยีนจะสามารถพฒันาทกัษะในการเรยีนรู้ศาสตร์และศิลปะด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้  
 

5.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ด้วยผงัความคิด (Mind Map)  
        วรญัญา  สนิธุส าราญ (2555 : 45) ไดท้ าการวจิยัเรื่องผลของการใช้เทคนิค
การสร้างแผนที่ความคิดที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิค
การสรา้งแผนทีค่วามคดิมคีวามเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
             Cao Lingjing (2556 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัเรื่องการเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทยเพื่ออาชพีของนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้
ปีที ่1 วทิยาลยัเทคโนโลยวีริุณบรหิารธุรกจิเรื่องการอ่านเชงิวเิคราะหท์ีใ่ชว้ธิกีารสอนแบบแผน
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ทีค่วามคดิกบัวธิกีารสอนแบบร่วมมอื ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 ทีไ่ด้รบัการสอนโดยวธิกีารสอนแบบแผนทีค่วามคดิกบั
วิธีการสอนแบบร่วมมือมีความแตกต่างกัน และความคิดเห็นข องนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 ทีม่ต่ีอวชิาภาษาไทยเพื่ออาชพี เรื่องการอ่านเชงิวเิคราะหท์ีส่อน 
โดยวธิกีารสอนแบบแผนทีค่วามคดิ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12) 
และทีส่อนโดยวธิกีารสอนแบบรว่มมอืมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08) 
          จริา ฟันโอเย่น (2556 : 66) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันาความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ความเขา้ใจในค าศพัทแ์ละทกัษะการคดิ ของนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเบอร์ด็อค และแผนที่ ความคิด 
ผลการวจิยัพบว่า การจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิสีอนอ่านแบบบูรณาการของเบอรด์อ็ค 
และแผนที่ความคดิ สามารถพฒันาความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ของนักเรยีน โดยนักเรยีนรอ้ยละ 80 มคีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ความเขา้ใจค าศพัท์ของ
นกัเรยีน โดยนกัเรยีนรอ้ยละ 80 มคีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ทกัษะการคดิของนักเรยีน โดย
นกัเรยีนรอ้ยละ 90 มคีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์70/70 ทีก่ าหนดไว ้ 
          วรอนงค ์ โถทองค า (2556 : 38-39) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันาการเรยีน
วชิาทฤษฎอีงค์การสมยัใหม่ (Modern Organization Theory) โดยใช้วธิกีารแผนทีค่วามคดิ 
และทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉลี่ยของวิชา
ทฤษฎอีงคก์ารสมยัใหม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั.05 โดยมคีะแนน
เฉลีย่หลงัเรยีน 8.30 สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 6.27 ส าหรบัดา้นทศันคตขิองนักศกึษาทีม่ ี
ต่อการเรยีนวชิาทฤษฎอีงคก์ารสมยัใหม่ (Modern Organization Theory) ดว้ยวธิกีารสอนโดย
ใชว้ธิกีารแผนทีค่วามคดิอยูใ่นระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12  
          เฉลมิลกัษณ์  เหลาแตว (2557 : บทคดัย่อ)  ได้ท าการวจิยัเรื่องการพฒันา
กจิกรรม การเรยีนรูร้ายวชิาประวตัศิาสตรเ์พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการคดิวเิคราะห์โดย
ใช้แผนที่ความคดิและเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของกิจกรรมการเรยีนรู้รายวชิาประวตัิศาสตร์เพื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการคดิวเิคราะหโ์ดยใช้แผนทีค่วามคดิ และเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ มี
ประสทิธภิาพ 83.29/81.54 สูงกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อง
นักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.01 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีนด้วยกจิกรรมการ
เรยีนรูร้ายวชิาประวตัศิาสตรส์ูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และเจตคตขิอง
นกัเรยีนทีม่ต่ีอวชิาประวตัศิาสตรโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27  
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          ศรพีระจนัทร ์ แสงเขตต์ (2557 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันา
ความสามารถในการเขยีนเรยีงความของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
แผนทีค่วามคดิรว่มกบัแบบฝึกทกัษะภาพการต์ูน ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการเขยีน
เรยีงความของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนทีค่วามคดิร่วมกบัแบบ
ฝึกทกัษะภาพการต์ูนหลงัการจดัการเรยีนรูสู้งกว่าก่อนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั.05 และความคดิเหน็ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้
โดยใชแ้ผนทีค่วามคดิรว่มกบัแบบฝึกทกัษะภาพการต์ูนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก 
          นวพร  ทรงวชิา (2559 : 119-120) ได้ท าการวจิยัเรื่องผลการใช้แบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนที่ความคดิ ส าหรบันักเรยีนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่1 ผลการวจิยัพบว่า การใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ โดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ ส าหรบันักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่1 
มปีระสทิธภิาพ 80.25/78.46 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 75/75 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนหลงัเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนที่
ความคดิสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.05 ดชันีประสทิธผิลของการเรยีน
เท่ากบั 0.5664 แสดงว่านักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ 0.5664 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
56.64 ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจโดยใชแ้ผนทีค่วามคดิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
          เบอรร์ี ่(Berry, 2011 : 153-A) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ผลการใชแ้ผนทีค่วามคดิ
กบัการตัง้ค าถามของนักเรยีนและความจ าความรูท้างวทิยาศาสตรโ์ดยการใชก้ารโต้ตอบ เพื่อ
ศกึษาว่าการท าแผนที่ความคดิกบัการตัง้ค าถามและการโต้ตอบ สามารถช่วยนักเรยีนในการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรห์รอืไม่ ผลการวจิยัพบว่า มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัระหว่างกลุ่มที่
ทดลองกบักลุ่มที่เปรยีบเทยีบการสอนโดยใช้การท าแผนที่ความคดิรวมกบัการอ่านท าให้เกดิ
แรงบนัดาลใจในการเรยีนวทิยาศาสตร ์       
          โดซาน (Dosanjh, 2011 : 1735-A) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ผลการใช้สามกลยุทธ์
แผนที่ความคดิของสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 เพื่อ
ศกึษาผลการใชส้ามกลยทุธแ์ผนทีค่วามคดิเกีย่วกบัความเขา้ใจในการเรยีนเรื่องระบบไหลเวยีน
เลอืด ผลการวจิยัพบว่า ทัง้สามกลยุทธ์การท าแผนที่ความคดิท าให้ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน
วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนเพิม่ขึน้แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัอยู่ทีร่ะดบัปานกลาง ในปัจจุบนัยงั
แสดงใหเ้หน็ว่าการใชก้ลยทุธก์ารท าแผนทีค่วามคดิมปีระโยชน์ต่อการเรยีน 
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     จากผลงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการเรยีนรูด้้วยผงัความคดิ สรุปได้ว่า ผงัความคดิ 
(Mind Map) เป็นเทคนิควธิกีารหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการเรยีนรู้ การถ่ายทอดความรู ้
ความคิด ในลกัษณะเชื่อมโยงความรู้แบบองค์รวม สามารถน ามาใช้พฒันาการเรยีนรู้ให้มี
ประสทิธภิาพได้เป็นอย่างด ีมผีลทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และส่งผลทางบวกต่อ
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนในระดบัด ี 

     ดงันัน้ ผู้ศึกษาในฐานะครูผู้สอนจงึมคีวามสนใจที่จะพฒันาชุดการเรยีนรู้ภาษาจนี
อย่างง่ายสไตล ์Mind Map  ดว้ยการน าเทคนิคการใชผ้งัความคดิ (Mind Map)  และเทคนิคผงั
กราฟิก (Graphic Organizers) แบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใชใ้นการเขยีนชุดการเรยีนรูภ้าษาจนี
อย่างง่ายสไตล ์Mind Map ในรปูแบบของผูศ้กึษาเอง ถ่ายทอดความคดิและเนื้อหาสาระ โดย
ใชภ้าพ สสีนั เสน้ และการโยงใย แทนการเขยีนแบบธรรมดาเป็นบรรทดัยาว ๆ  ใชก้ารอธบิาย
และสื่อความหมายด้วยข้อความสัน้ ๆ ง่าย ๆ บรรจุในรูปทรงประเภทต่าง ๆ ด้วยการใช้
สญัลกัษณ์ เส้น สสีนั รปูภาพ ใหดู้เด่น สะดุดตา และสวยงาม เสรมิสรา้งพฤตกิรรมการเรยีนรู้
และทกัษะในการคดิอย่างต่อเนื่องของผูเ้รยีน โดยเชื่อมโยงความคดิรวบยอด และรายละเอยีด
เนื้อหาทีส่ าคญัเขา้ดว้ยกนัในรปูของ Mind Map แบบประยุกต์ทีส่ะดวกต่อความเขา้ใจ จดจ าได้
ทนนาน ท าให้เห็นเนื้อหาในภาพรวม  เนื้อหาตามการจ าแนกแต่ละกลุ่มได้ชดัเจน เป็นการ
ออกแบบสื่อนวตักรรมการเรยีนรูภ้าษาแบบแมกาซนี  สรุปความรู้แบบองค์รวมอย่างง่าย ๆ  
เพื่อกระตุ้นความสนใจต่อการเรยีนรู้ภาษาจนีที่ดูยากให้ดูง่ายขึน้  โดยจะท าสร้างและพฒันา
เป็นชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีน จนครบถ้วนกระบวนการวจิยัและพฒันาเป็นชุดการเรยีนรู้
ทีส่ามารถน าไปใชเ้รยีนรูแ้ละเผยแพรใ่หก้บัหน่วยงานหรอืสถานศกึษาต่อไป     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


