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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



(5) 
 

ค ำน ำ 

 

                   รายงานการวิจัย   เร่ือง   การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง  

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวารินช าราบ ส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29  เป็นการรายงานผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   

จ  านวน  8  แผน  ส่ือประสม ประกอบดว้ย  เอกสารประกอบการเรียน และส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint   

เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบั

เอกสารประกอบการเรียน จ  านวน 8 หน่วยการเรียน   เพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของ

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวนนกัเรียน 56 คน  เป็นผูใ้หข้อ้มลู  ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม  มุ่งพฒันาทกัษะการคิด  ทักษะการด ารงชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 21  เสริมสร้าง

สมรรถนะหลกัทั้ง 5 ประการ   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  และ

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้หนังสือ สร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  เป็นนักคิดนักแกปั้ญหาได ้สามารถสร้าง

ช้ินงาน   สร้างผลงานไดด้ว้ยตนเอง   น าความรู้มาบูรณาการประยกุตสู่์กิจกรรมขั้นท่ี 5  การตอบแทน

สังคมและจิตสาธารณะ ดว้ยโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีว ิต  ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6   และแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  จ  านวน 50 ขอ้  ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนไดรั้บ

การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

ไดค้ะแนนร้อยละ  86.29   มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยมีผลการเรียนรู้

หลงัการเรียน (posttest) สูงกว่าก่อนการเรียน (pretest)      

             ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองตลอดมา  ซ่ึงในปีการศึกษา 

2546   ไดส่้งผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  คร้ังท่ี 1   โดยมีมติไม่อนุมติั  

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้สงัเกตมาวิเคราะห์เพื่อพฒันา ปรับเปล่ียนการจดัการเรียนรู้   และพฒันานวตักรรมการเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ือง  ในปีการศึกษา 2549   ไดส่้งผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  คร้ังท่ี 2   

มีมติไม่อนุมติั    โดยได้น าข้อสังเกตมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และขอค าแนะน าจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ  น าไปพฒันาผลงานอยา่งต่อเน่ือง  ต่อมาไดส่้งผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะ

ครูเช่ียวชาญอีกคร้ัง  ในคร้ังท่ี 3  ในปีการศึกษา 2552  มีมติไม่อนุมติัเช่นกนั โดยไดน้ าขอ้สงัเกตมาพิจารณา

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อปรับปรุง พฒันางาน อย่างไม่ทอ้ถอย โดยไดศ้ึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือพฒันา

นวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารเรียนการสอนข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง ตามนโยบายโรงเรียนในฝัน 46 ICT  คือ  



(6) 
 

ส่ือ ICT  โปรแกรม  PowerPoint    และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สู่โครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยั

ในชีวิต  ในขั้นการประยุกต์น าความรู้ไปใช ้ซ่ึงนับว่าเป็นวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)  อย่าง

ต่อเน่ืองเสมอมาและเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดยไดท้ดลองใชแ้ละเผยแพร่ตลอดเวลา  ส่งผลให้

นักเรียนมีความสามารถตามสมรรถนะทั้ง 5 ประการ เกิดประสิทธิภาพ โดยไดน้ าผลงานวิชาการท่ี

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ส่งเพื่อขอก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ในคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 4  ซ่ึงผูว้ิจยัเหลือ

อายรุาชการเพียง  2  ปี     

 การวิจยัในคร้ังน้ี  ไดรั้บความช่วยเหลือใหก้ารสนับสนุนและดูแลเป็นท่ีปรึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิ 

ประกอบดว้ย  รองศาสตราจารย ์ดร. มนสิช  สิทธิสมบูรณ์  ดร.ไพวุฒิ ลงักา  นายสมโภชน์  หลกัฐาน   

ดร. พิทยา  รักพรหม    นางทศันีย ์  อรรถรัตน์ศกัด์ิ    นายสุทธิชยั  คงโท   นางนุชลกัษณ์  หงษ์ทอง   

นายสุรพล  ก่ิมเกล้ียง   นายประสิทธ์ิ  สมสุวรรณ   นายสุรชัย  ชอบเสียง    ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ท าใหก้ารวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี

และผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ มา  ณ  โอกาสน้ี 

  
 

                                                                                       นางวลัลภา  จิตถวิล 
    30  มีนาคม  2560 

 
 



(1) 

บทคดัย่อ               การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps)   ประกอบส่ือประสม  

                              เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ช่ือผู้วจิยั    นางวลัลภา    จิตถวิล  

ปีที่ท ำกำรวจิยั ปีการศึกษา  2559 

 

               การวิจยัคร้ังน้ี  มีความมุ่งหมาย    (1)  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบ  

ส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 
5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6   (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   และ  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต      

กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ของโรงเรียนวารินช าราบ  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  

2559  รวมนักเรียน 56 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน จ านวน 8 แผน  (2) ส่ือประสม ประกอบดว้ย   เอกสารประกอบการเรียน   

และส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint  ประกอบดว้ยคลิปวีดิโอ  ภาพน่ิง  กรณีศึกษาสถานการณ์จริง   

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จ  านวน 8 หน่วยการเรียน  (3)  แบบทดสอบวดัผลทางการ

เรียนรู้ จ  านวน 50 ขอ้  (4) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน  จ  านวน 23 ขอ้  และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัใน

ชีวิต  จ  านวน 21 ขอ้  การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  และค่า  t –test  

 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ  
 

 1.  สร้างและพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง   การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ = 

91.93 / 86.29  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 



(2) 

               2.  ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบ 

ส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 และ 6/2  โรงเรียนวารินช าราบ  

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  56  คน  พบว่า  คะแนนก่อนเรียน (pretest)   ค่าเฉล่ีย  (X ) 

= 19.13    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3.29   ไดค้ะแนนร้อยละ =  38.25    และคะแนนหลงัเรียน 

(posttest)   ค่าเฉล่ีย (X )  =  43.14    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  =  1.85   ไดค้ะแนนร้อยละ  =  86.29  

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.5 โดยพิจารณาจากค่าที (t - test)  =  66.63*  ซ่ึง

สอดคล้องตามสมมติฐานท่ีก  าหนดไว้  และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนตาม

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  พบว่ามีการพฒันาข้ึน โดยสรุปอยู ่ในระดบัดีมาก 

 3.  พฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ขั้นการ

ตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ โดยใชกิ้จกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  56  คน  ระยะท่ี  1  นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (X ) = 4.43  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.56  พบว่าอยูใ่น

ระดบัมาก   และระยะท่ี  2 นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย 

(X ) = 4.54   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.50   พบว่าอยูใ่นระดบั ดีมาก  

 4.  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 56 คน ต่อการจดัการเรียนรู้

ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   

วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (X ) = 4.52   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.55  พบว่าอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) 

Abstract  :  The development of five-steps learning process in enhancing the life safety of  

                     Matthayom 6 students. 
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               The purposes of this research are (1) to develop the five-steps learning process in enhancing 

the life safety of  Matthayom  6 students. to achieve the target  80/80   (2)  to study the learning 

outcomes  of pre  and post learning through the five-steps  learning process  (3)  to study the behavior 

of problem solving ability by using the five-steps learning process of  Matthayom  6 students and  (4) 

to study the satisfaction of  Matthayom  6  students.  towards  the five-steps learning process by using 

the sample of  Matthayom  6 students.  from  Warinchamrab  School  in  the  first semester of 

academic year  2016  at the total of  56  students.   The research tools consisted of  (1) eight learning 

plans of the five-steps learning process  (2) multimedia  materials consisting of  (2.1) learning books 

and study materials  (2.2)  ICT such as PowerPoint,  video clips,  slideshow,  case study, and real-life 

situations  in the enhancement of life safety   (3) learning test with 50 questionnaires  (4) the survey 

of  behavioral problem solving in using the five-steps learning process with 23 questions and  (5) the 

satisfaction questionnaire from students to the five-steps learning process in enhancing the life safety 

with 21 questions.  The data has been analyzed by using the percentage, the mean, the standard 

deviation (S.D.) and  the t-test. 

 

The study has indicated that 
 

                1.  The establishment and development of the five-step  learning process in enhancing the 
life safety in  Matthayom  6 students  have  shown the efficiency in  (E1 / E2)  according  to  the 
standard =  91.93 / 86.29  which are higher than the criterion. 
                2.  Learning outcomes of the pre-test and post-test by using the five-steps learning process 
in  enhancing the life safety of  Matthayom 6 students  from Health and Education  function group in 
Warinchamrab  School  have found  that students from M6/1 and M 6/2 classrooms of Warinchamrab 
School in the first semester of academic year 2016 counted from 56 students, have found the average 
of pre-test equals to = 19.13, standard deviation (SD) = 3.29 and Percentage score = 38.25.  



(4) 

Meanwhile the post-test resulted as average = 43.14, standard deviation (SD) = 1.85 and Percentage 

at = 86.29.   They have shown the differences at  .05 which calculated from T-Test score =  66.63*. 

They  are in line with the assumptions  and to observe the behavior of the students from applying the 

five-steps  learning  process  has outcome that students  have been   developed at a very good and 

efficient level. 

                3. Behavior in problem-solving skill by using the five-steps  learning  process by using 

project  activities to enhance the life safety of 56 students from Matthayom 6 students.  Stage 1; 

Students  have problem solving skill by average = 4.43,  standard deviation (S.D.) = 0.56 which were 

found to be in a good level.  Stage 2; Students have problem solving skills by average = 4.54, 

standard deviation  (S.D.) = 0.50  which were found as excellent results. 

                4. Study the satisfaction of 56 students in Matthayom 6  towards the learning management 

by  using the five-steps  learning process in enhancing the life safety  which  has found the  average = 

4.52,  standard deviation  (S.D.)  = 0.55 which resulted as excellent.  
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โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้สอบ และผลการเรียนรู้ 

286 

29 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ ค่าความยากง่าย  (P)  ค่าอ  านาจจ าแนก (r)  

และการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จ  านวนขอ้สอบ 60  ขอ้    

290 

30 แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และระดบัความเหมาะสมส่ือประสม ประเภท 

เอกสารประกอบการเรียน   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ   

หน่วยการเรียนท่ี 1 – หน่วยการเรียนท่ี  8   จากผูเ้ช่ียวชาญ   

293 

31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความเหมาะสม ของส่ือประสม ประเภทส่ือ ICT 

โปรแกรม PowerPoint   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    

หน่วยการเรียนท่ี 1 – หน่วยการเรียนท่ี  8  จากผูเ้ช่ียวชาญ    

295 

 
 



(13) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่     หน้า 

32 แสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินพฤติกรรม

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

298 

33 แสดงความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ   

303 

34 แสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นของครู 

ต่อกิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ โดยโครงงานการเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

308 

35   แสดงการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือ ประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2556  ทดลองใชค้ร้ังท่ี  1  จ  านวน  3  คน                         

311 

36 แสดงผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6                      

หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  เร่ือง  การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศกึษา  2556   ทดลองใชค้ร้ังท่ี 1

จ านวน  3  คน                         

312 

37 แสดงการหาประสิทธิภาพ(E1/E2) ของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8   

ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2557  ทดลองใชค้ร้ังท่ี 2  จ  านวน  9  คน                         

314 

 
 
 
 



(14) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี      หนา้ 

38 แสดงผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6                           

หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   

 เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2557     

ทดลองใชค้ร้ังท่ี 2  จ  านวน  9  คน                         

315 

39 แสดง การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2558  ทดลองใชค้ร้ังท่ี  3  จ  านวน  29  คน                         

317 

40 แสดงผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา  2558   ทดลองใชค้ร้ังท่ี 3  

จ  านวน  29  คน 

319 

41 แสดงการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน    

ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8    

ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศกึษา  2559  (กลุ่มตวัอยา่ง) 

322 

42 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน  ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม 

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2559    

(กลุ่มตวัอยา่ง) 

325 

43 แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน   

ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2558  (กลุ่มใหญ่)  

จ านวน  29  คน   

361 

 



(15) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที ่  หน้า 

44 แสดงความคิดเห็นของครูจ านวน 6  คน ท่ีมีต่อความสามารถในการจดักิจกรรม

ขั้นท่ี  5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน

ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ระยะที่  1    

365 

45 แสดงความคิดเห็นของครูจ านวน 6  คน ท่ีมีต่อความสามารถในการจดักิจกรรม

ขั้นท่ี  5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน

ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ระยะที่  2    

367 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(16) 
 

สารบัญแผนภาพ 
 
แผนภาพที ่  หน้า 

1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 14 

2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 99 

3 ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 134 

4 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม   
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

145 

5 การสร้างและหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน   

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

155 

6 การสร้างส่ือประสมชุดเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง  การเสริมสร้าง 

ความปลอดภยัในชีวิต  

160 

7 การสร้างและหาประสิทธิภาพของส่ือ ICT  โปรแกรม PowerPoint     

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

164 

8 การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  

170 

9 

 

การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถ 

ในการคิดแกปั้ญหาตามขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน 

   174 

10 การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียน 

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

178 

 
 
 



1 

บทที่  1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
                การพฒันาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559 : 2)  

ประเทศจะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียน

อยา่งรวดเร็ว และซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน   เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ   จึงจ าเป็นท่ี

ตอ้งเน้นการพฒันาคน   สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน  มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน  ให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพทุกช่วงวยั  ให้มีภูมิคุม้กนัต่อ

การเปล่ียนแปลง  ยดึแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มาเสริมสร้างศกัยภาพในทุกมิติ ให้มี

ความพร้อม      ให้ทุกคนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   จิตใจ   สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม     

มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต   รู้จกัพึ่งตนเอง  และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี

ความสุข  ซ่ึงในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2545  ไดก้  าหนดแนวทางในการจดัการศึกษา  มาตรา 22  ไวว้่า  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า 

ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด 

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และมาตรา 24  

ก าหนดไวว้่า  การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งจดัให้เน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความ

สนใจ  ความถนัด และความแตกต่างของผูเ้รียน  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญ

สถานการณ์ และประยกุตใ์ช ้เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหาให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการ

ปฏิบติัใหท้ าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (ประสาท  เนืองเฉลิม. 2553 

: 2 – 3) จากความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   มุ่งหวงั

ให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้  เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม   และการปฏิบติัเก่ียวกับ

สุขภาพควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงการจดัการเรียนรู้จึงควรจดัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถ ความตอ้งการ   

ความสนใจของผูเ้รียน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรมุ่งพฒันาทักษะกระบวนการคิด

แกปั้ญหา  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง

อยา่งหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)                 

 



2 

               ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561)  ไดเ้ร่งพฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะ

ของสังคมโลกและความช านาญ    พร้อมเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั ให้คนไทยได้

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี 2561  และประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  ทัว่ประเทศเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียน  โดยการก าหนดสมรรถนะ

ท่ีส าคญัของผูเ้รียน  มีความสามารถในการเรียนรู้  มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพ  ทกัษะ และความรู้

พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21  เพื่อให้ผูเ้รียนอาศยัการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองมีความ

หลากหลาย เหมาะสม สนุกกบัการเรียนรู้  มีโอกาสไดเ้รียนรู้นอกหอ้งเรียนอยา่งสร้างสรรค์  เพื่อมุ่งให้

ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ทั้งดา้นการส่ือสาร   ดา้นการคิด  ดา้นการแกปั้ญหา  ดา้นการใช้

เทคโนโลย ี และดา้นทกัษะชีวิต  ครบทุกดา้นอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

และมีศกัยภาพเทียบเคียงกบันานาอารยประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถใหก้า้วทนัต่อความเปล่ียนแปลง

ของโลก  (ส านกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553 : 1 – 2)    

                หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551   ไดก้  าหนดทกัษะเป็นสมรรถนะ

ส าคัญท่ีผูเ้รียนทุกคนพึงได้รับการพฒันา  ทั้งดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด การสร้างสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่างบุคคล  รู้จัดการกบัปัญหาและความขดัแยง้ต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงทกัษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลท่ีจดัการกบัปัญหา

ต่าง ๆ  รอบตวัในสภาพสงัคมปัจจุบนั  และการเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตวัในอนาคต และ

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสร้างและพฒันาทกัษะชีวิตตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูเ้รียน

เป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคน้หาความรู้หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดท้ า

กิจกรรมร่วมกนั ไดส้ร้างสัมพนัธภาพท่ีดี  ไดรั้บฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไดก้ารยอมรับจากกลุ่ม

เพื่อน ได้แสดงออกด้านความคิด  การพูด การท างานจนส าเร็จ  เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของ

ตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ.  2559 : 2) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการจดัการเรียน 

การสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เพื่อการคน้หาความรู้    สร้างความรู้ดว้ยตนเอง    

ผา่นการลงมือปฏิบติั   ซ่ึงแต่ละขั้นตอนของลงมือปฏิบติัของกระบวนการเรียนรู้  จะสามารถเสริมสร้าง

ทกัษะทั้ง 3 ตวั คือ  3R  และยงัเป็นการฝึกใหน้กัเรียนเป็นนกัคิด   เป็นนกัเรียนรู้ตลอดชีวิต (พิมพพ์นัธ ์

เดชะคุปต์. 2557 : https://www.youtube.com/watch?v=il_eUWwU0789)  และตอ้งให้ความส าคญักบั  

“ทกัษะ” หรือความช านาญในการปฏิบติัมากกว่าเน้ือหาตามต ารา  มีความยดืหยุน่ ทา้ทายท่ีใหโ้ลกของ

ผูเ้รียนและโลกของความเป็นจริง  เป็นศนูยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้   ซ่ึงการจดัการเรียนการสอน

ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริง จะช่วยยกระดับคุณภาพของผูเ้รียนให้ดีข้ึน ผูเ้รียนจึงมีภูมิคุ ้มกันท่ีจะ
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สามารถรับมือกบัภยัท่ีคุกคามทุกชนิดอย่างเท่าทนั และเกิดความปลอดภยัตลอดเวลา  สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ  สุทศัน์  เอกา. (2559 : 165–168)  กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ตอ้งเป็นการเรียนรู้

เพื่อชีวิต  ไม่ว่าครูจะสอนวิชาอะไรหรือสอนทกัษะใดก็ตาม ตอ้งสอนใหผู้เ้รียนมีคุณสมบติั  3 ประการ 

คือ  สอนให้คิดเป็น  หรือคิดวิเคราะห์ แยกแยะ  สอนให้ท าเป็น คือ สามารถท างานไดต้ามศกัยภาพ

ของตน  และสอนใหแ้กปั้ญหาเป็น  ผา่นการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้

ครบทั้ง  3 ประการไดด้ว้ยตนเอง  โดยการลงมือปฏิบติัอย่างแท้จริง  เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่า

ความรู้  ไปสู่การพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา และชินภทัร  ภูมิรัตน์  (งาน EDUCA.  2012   อา้งถึงใน 

พิมพพ์นัธ ์ เดชะคุปต.์  2556 : 2)  กล่าวว่า  การจดัการเรียนรู้ในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสูงข้ึน โลก

มีการติดต่อส่ือสารและความเป็นพลวตัรสูงข้ึน  ในขณะท่ีปัญหาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึนเป็นเงา

ตามตวั    จึงตอ้งเนน้คุณลกัษณะผูเ้รียนอยา่งนอ้ย  3 ประการ   คือ  ความสามารถในการคิดเพื่อสร้าง

องคค์วามรู้  ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถในการแกปั้ญหาสงัคม   

 ภาพรวมการจัดการศึกษาหลกัสูตรของไทยท่ีผ่านมา  ประสบปัญหาในดา้นต่าง  ๆ  เช่น 

หลกัสูตร  และกระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

เป็นตน้   ประกอบกบัโลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  เพราะไดรั้บอิทธิพลจากกระแส

โลกาภิวตัน์    มีการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเช่ือมโยงขอ้มลู ไม่ว่าจะอยู ่ ณ  จุดใดของโลกก็สามารถรับรู้  

ติดต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว   ความเจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว   กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน   

ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมากมาย  รวมทั้งประเทศไทยดว้ย  ฉะนั้นครูจึงตอ้งมีการ

ต่ืนตวั  และเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพ  ทกัษะความรู้

พ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นในการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี  21   ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  ทกัษะการเรียนรู้   

ใหม้ีความรู้ความสามารถ   มีทกัษะท่ีจ  าเป็น  มีศกัยภาพท่ีพร้อมจะปรับตวัให้ทดัเทียมและเท่าทนัการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมทุกมิติรอบดา้น   คือ   การเตรียมคนออกไปท างานท่ีต้องใชค้วามรู้   

เป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้    จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้   ตลอดจนการเตรียม

ความพร้อมดา้นต่าง ๆ  ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้   ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 

ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต  คือ  การเรียนรู้ 3R x 7C   ซ่ึง 3R  ไดแ้ก่  Reading (อ่านออก),  

(W)Riting (เขียนได)้ (A)Rithmetics  (คิดเลขเป็น)  และ 7C ไดแ้ก่ Critical thinking & problem  

solving  (ทกัษะดา้นการคิด อยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา)  Creativity & innovation  

(ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม)  Cross - cultural understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่าง

วฒันธรรม  ต่างกระบวนทศัน์)  Collaboration,  teamwork  & leadership   (ทกัษะดา้นความร่วมมือ  
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การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า   Communications,  information  & media  literacy  (ทกัษะดา้น

การส่ือสาร  สารสนเทศ  และรู้เท่าทนัส่ือ)   Computing  & ICT literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  Career & learning skills  (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)   

(วิจารณ์  พานิช.  2555 : 16 – 21)   

               การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ไดผ้ลดีนั้น ต้องตอบสนองปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน     

ควรเร่ิมท่ีการจดักระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัการของหลกัสูตร โดยใชรู้ปแบบ   

การเรียนการสอน  วิธีการสอน  แนวการสอน และเทคนิคการสอนเขา้มาช่วยให้กระบวนการเรียนรู้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และทิศนา  แขมมณี. (2555 : 192)   กล่าวว่า  การจดัการเรียนรู้ท่ีดี  ควรเป็น

ระบบท่ีสอนให้ผูเ้รียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และประยุกต์ใชเ้ป็น ซ่ึง ประเวศ  วะสี (2542 : 10-17 

อา้งอิงใน   ทิศนา  แขมมณี. 2555 : 176)  กล่าวว่า  การศึกษาเรียนรู้จ  าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ใน

เร่ืองกระบวนการคิดแบบเช่ือมเป็นองคร์วม  ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ควรมี 3 ระดบั คือ ระดบัท่ีเกิดความรู้  

ระดับท่ีเกิดปัญญา  และระดับท่ีเกิดจิตส านึก  เน้นการคิดในดา้นการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์เป็น     

และ ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช (2541 ค : 3 - 8 อา้งอิงในทิศนา  แขมมณี. 2555 : 188) กล่าวว่า  การเรียนรู้

ตอ้งประกอบดว้ย  3  ระดบั   การรู้จ  า  –  การรู้จกั  –  การรู้แจง้   การรู้จ  า เกิดจากการจดจ าส่ิงท่ีได้

เรียนรู้ การรู้จกั เกิดจากการรู้จกัคิด  ไตร่ตรอง  หาเหตุผลหรือการเช่ือมโยงขอ้มูล และปรากฏการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเป็นการเรียนรู้   การรู้แจง้ เกิดจากการคน้พบความรู้ หรือการสร้างความรู้นั้นโดยตวัผูเ้รียนเอง   

เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความเขา้ใจแจ่มแจง้   และการเรียนรู้ท่ีดีนั้นควรจดัการเรียนรู้ให้ครบกระบวนการ    

เพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  

 ดังนั้น  ในโลกยุคปัจจุบัน ครูต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้  จากบทบาท          

การบรรยายหนา้ชั้น  อธิบาย  ขยายความ  สรุปเองทุกขั้นตอน   มาเป็นการเนน้ประสบการณ์ ท่ีเกิดจาก

การเรียนรู้โดยตรงของนักเรียน (Active Learning) ซ่ึงประสบการณ์ในการเรียนรู้ (Experiential  

Learning)  เป็นพ้ืนฐานส าคญัของการเกิดความคิด  ความรู้  การสงัเกต  การทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ

น าส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาพิจารณาไตร่ตรองร่วมกนั สามารถสร้างความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียนรู้ และน าไป

ประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่ได ้(Kolp, 1984 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2555 : 131) และ วิจารณ์  

พานิช. (2555 : 138 – 139)  เสนอแนะว่า  การจดัการเรียนรู้เพ่ือฝึกฝนประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กตั้ง

ค  าถาม   ซ่ึงการตั้งค  าถามท่ีถูกตอ้งส าคญักว่าการหาค าตอบ  ดงันั้นครูจึงตอ้งชวนผูเ้รียนหรือเปิดให้

ผูเ้รียนตั้งค  าถามแปลก ๆ และชวนกนัคน้ควา้เพื่อหาค าตอบ  ทุกโอกาสของกิจกรรมครูตอ้งเปล่ียน 

ตวัเองจาก “ผูส้อนวิชา” มาเป็นโคช้  ผูเ้รียนควรไดเ้รียนรู้ ไดเ้พ่ิมประสบการณ์ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้นั้น 
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ผูเ้รียนตอ้งสามารถเช่ือมโยงความรู้  ความรู้สึก  ความทรงจ า  ประสบการณ์ จินตนาการ สู่การลงมือ

ปฏิบติั    เกิดเป็นสภาวะแห่งองคร์วม   ช่วยใหมี้ระเบียบขั้นตอน   เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน

การรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล   รู้จกัตดัสินใจ เพื่อแกปั้ญหา   เกิดการพฒันาทกัษะชีวิตในกระบวนการเรียน

การสอน  ซ่ึงทุกขั้นตอนของการเรียนรู้  ผูเ้รียนจะถูกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 

(วฒันาพร  ระงบัทุกข์.  2555 : 17,  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2558 : 2  และ 

พิมพพ์นัธ ์เดชะคุปต.์ 2556 : 5)  กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้จะสมัฤทธ์ิผล คือ การจดัการเรียนรู้

ท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตในสถานการณ์จริง โดยการเช่ือมโยง

ความรู้ สู่การปรับใชก้บัชีวิต  เพ่ือสร้างช้ินงานสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผูอ่ื้นได ้                       

 จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  ทฤษฎีพหุปัญญา   

แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning)   ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ

สร้างสรรคช้ิ์นงาน (Constructionism)  และแนวคิดการใชส่ื้อ เทคโนโลยี  วสัดุ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี

เหมาะสม   ในการใหผู้เ้รียนสร้างสาระการเรียนรู้และผลงานต่าง ๆ  ดว้ยตนเอง   รวมทั้งน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือในการใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้    จะท าให้ผูเ้รียนเห็นความคิดนั้น

เป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน    ช่วยเพ่ิมพูนกระบวนการเรียนเพ่ือรอบรู้    และเม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงใดข้ึนมา    

ก็หมายถึงการสร้างความรู้ข้ึนในตนเอง  ซ่ึงความรู้ท่ีสร้างข้ึนจะมีความหมาย ผูเ้รียนจะไม่ลืมง่าย  และ

สามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจความคิดของตนไดดี้  (ทิศนา  แขมมณี.  2555 :  96)  และแนวคิดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ   ซ่ึงเป็นการพึ่งพาอาศยักนัเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อฝึกฝนความมีน ้ าใจ  เอ้ืออาทร  

เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว   และการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ 

(Experience learning)  คือ  การเรียนรู้ดว้ยการกระท า ให้ความส าคัญกบักระบวนการเรียนรู้ของ

นักเรียน โดยเป็นผูล้งมือกระท า  ผ่านขั้นตอนการสังเกต  การตั้งประเด็นค าถาม/ปัญหา การศึกษา

คน้ควา้รวบรวมขอ้มลู   วิเคราะห์ขอ้มลู  สรุปขอ้มลู  สร้างความรู้ใหม่  น าเสนอความรู้ผา่นการส่ือสาร

ท่ีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจความคิดของตนเองได ้  สามารถตั้งประเด็นค าถามเพ่ือ

สะทอ้น (Reflect)   ความรู้สึกนึกคิดท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม เช่ือมโยง (Connect)  กบัประสบการณ์ใน

ชีวิตท่ีไดเ้รียนรู้มาเป็นความรู้ใหม่  เพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้(Apply)  มีวิจารณญาณในสถานการณ์ต่าง ๆ

ท่ีผู ้เ รียนประสบในการด าเนินชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้ (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2559 : 28-31) ซ่ึงกระบวนการส าคญัในการจดัการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามจุดเน้นของ สพฐ.: คือ  กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ท่ีสามารถ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนครบทั้ง  5  ดา้น  และพฒันาผูเ้รียนครบ  3  มิติ  คือ  มิติดา้นความรู้  มิติดา้น
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ทกัษะ กระบวนการ  และมิติดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  โดยทุกขั้นตอนของการเรียนรู้   

ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ ์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากท่ีสุด  ซ่ึงครูตอ้งเปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ

สะดวกในการเรียนรู้  คือ  เป็นผูจ้ดัประสบการณ์  สร้างแรงจูงใจ และเตรียมส่ือการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม   เพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง   สอดคลอ้ง  

กบัทฤษฎีสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างช้ินงาน (ทิศนา 

แขมมณี.  2555 : 98) และเสริมสร้างทกัษะท่ีจ  าเป็นต่อการประกอบอาชีพใหผู้เ้รียนในศตวรรษท่ี 21    

 สุขศึกษาและพลศึกษา มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาสุขภาพ และสมรรถภาพของมนุษย์

ใหม้ีความสมบูรณ์ ความสมดุล และมีคุณภาพ     ซ่ึงการจดักระบวนการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งประกอบดว้ย องค์ความรู้ ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม

สุขภาพอนามยัของตนเองและผูอ่ื้น  ตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูเ้รียน เพื่อพฒันาสุขภาพ

ของตนเอง  ครอบครัว   ชุมชน   สงัคม  และประเทศชาติ   ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาสุขภาพและชีวิตความ

เป็นอยูอ่ยา่งเต็มศกัยภาพในทุก ๆ  ดา้น  ซ่ึงความมุ่งหมายในการพฒันามนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  

ทางจิตใจ  ทางสงัคม และทางปัญญา หรือจิตวิญญาณ  สุขภาพ หรือสุขภาวะ จึงเป็นเร่ืองส าคญัเพราะ

เก่ียวโยงกบัทุกมิติของชีวิต  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : ข)   กลุ่มสาระการเรียนรู้จึงเป็นกลไกส่วน

ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการเรียนรู้ในสาระท่ี 2 

ชีวิตและครอบครัว  สาระท่ี 4  การส่งเสริมและป้องกนัโรค   และสาระท่ี 5 ความปลอดภยัในชีวิต  

มาตรฐาน พ 2.1  มาตรฐาน 4.1  และมาตรฐาน 5.1  สถานศึกษาจะตอ้งจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน

ตระหนกัในความปลอดภยัในชีวิต การปฏิบติัตนท่ีจะน าไปสู่ชีวิตท่ีมีคุณภาพ  ดว้ยการมีพฤติกรรมท่ี

รับผดิชอบต่อสุขภาพของตนเองและผูอ่ื้น สามารถตดัสินใจและเลือกวิธีปฏิบติัในการดูแลสุขภาพและ

การมีส่วนร่วม ในการสร้างความมัน่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี  และความปลอดภัยของผูอ่ื้นบน

พ้ืนฐานของความเป็นไทย  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 7)                 

             พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคส าคญัของการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา คือเป็นวิชาท่ี

มีลกัษณะซบัซอ้น   เป็นนามธรรม  ตอ้งอาศยักระบวนการคิดท่ีมีแบบแผน มีขั้นตอน ขาดส่ือการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสม    เน้ือหาบางตอนยากต่อการถ่ายทอด    นักเรียนไม่ชอบกิจกรรมกลุ่ม การเรียน

การสอนเน้นให้ครูเป็นศูนยก์ลาง จึงพบลกัษณะครูถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเป็นส่วนมาก    

ดงันั้น บรรยากาศการเรียนการสอนส่วนใหญ่ ครูจึงเป็นผูม้ีบทบาทน าอยู่ตลอดเวลา และรีบเร่งสอน 

นกัเรียนไม่มีโอกาสไดพ้ดูและแสดงความคิดเห็นเท่าใดนกั  ไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนท างานร่วมกนั

เป็นกลุ่ม   ท าใหน้กัเรียนไม่สามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อพฤติกรรมสุขภาพ
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ในการด าเนินชีวิตได้  ด้วยเหตุน้ีนวตักรรมการผลิตส่ือการเรียนการสอน  จึงควรน าเทคโนโลยี

มลัติมีเดียท่ีทันสมยัในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น วีดิทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว  กรณีศึกษาสถานการณ์จริง  

ส่ือคอมพิวเตอร์โปรแกรม  PowerPoint เป็นต้น  เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน  และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน  ให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง    

เพราะส่ือการเรียนรู้มีความส าคญัต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน   ส่ือการสอนท่ีดีจะ

ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก ช่วยเพ่ิมพนูประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้

ให้แก่นักเรียน  กระตุน้ให้เกิดการพฒันาศกัยภาพทางการคิด    และส่ือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัยงัมิ

อิทธิพลสูงต่อการกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551  

: 6)  และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะ

กระบวนการ   และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ส่ือการเรียนรู้มี

หลากหลายประเภท  ทั้งส่ือธรรมชาติ   ส่ือส่ิงพิมพ์   ส่ือเทคโนโลยี  และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ  

การเลือกใชส่ื้อควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัระดบัพฒันาการ  และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน  

(ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และคณะ.2551 : 100)    

            ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยมีลัติมีเดีย  หรือคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อ

การศึกษา  โดยการเรียนดว้ยมลัติมีเดียรูปแบบใหม่จะช่วยในกระบวนการเรียน ช่วยใหเ้กิดการแกปั้ญหา

ขณะเรียน   ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี    มลัติมีเดียมีความสามารถรวมข่าวสาร   แต่ละชนิดท่ีมีคุณภาพ 

มลัติมีเดียสามารถควบคุมกระบวนการเรียนของผูเ้รียน  สร้างส่ิงแวดลอ้มใหม่ ๆ น่าต่ืนเตน้  ท าให้

นกัเรียนสนใจท่ีจะเรียนดว้ยความสนุกสนาน  เวย ์(Tway.  1995 : 2)   ไดใ้ห้ความหมายของมลัติมีเดีย

ไวว้่า   คือ การใชต้วัหนังสือ ภาพกราฟิก การใชเ้สียง ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ หรือมากกว่าน้ี ซ่ึง

ส่วนประกอบต่าง ๆ จะท างานร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยท าให้ผูใ้ชส้ามารถควบคุมและโตต้อบกบัโปรแกรม

ได้ และการน าเสนอบทเรียนด้วยส่ือหลายอย่างนั้นมีผลดี  และส่ือและเทคโนโลยีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในดา้นการเรียนการสอนของนักเรียนและผูส้อน   เน่ืองจากส่ือการสอนเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียน ไดเ้รียนตามความต้องการ ความสนใจ  และความสามารถของผูเ้รียนมากข้ึน ส่ือการสอน

อาจจะอยู่ในลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ส่ือประสม

หรือมลัติมีเดีย (Multimedia)   และชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และคณะ (2551 : 100) กล่าวว่า  การใชส่ื้อ การ

เรียนการสอนหลาย ๆ ชนิด ในรูปส่ือประสม   จะให้ผลดีกว่าใชส่ื้อการเรียนการสอนอย่างใด  อย่าง

หน่ึงแต่เพียงอย่างเดียว   ซ่ึงเป็นส่ือท่ีไดรั้บความสนใจอย่างมากในวงการการศึกษา   จะเห็นไดว้่า
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สถาบนัการศึกษาทุกระดบั   มุ่งท่ีจะน ามาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน   ในยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารให้กา้วไกล  เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพฒันาบุคคลใน

อนาคต   (ประหยดั  จิระวรพงศ.์2552 : 57)  

 ส่ือประสมเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด   และการใช้

ส่ือประสมในการเรียนการสอนมีมานาน   เดิมจะเป็นการน าส่ือหลายอยา่งมาใชร่้วมกนัเพื่อช่วยใน 

การส่ือความหมายของเน้ือหาอยา่งเรียงล  าดบัขั้นตอน    ต่อมาส่ือประสมท่ีนิยมใชก้นัในยคุเทคโนโลยี

สารสนเทศ  คือ  การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอน  ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศได้

อยา่งรวดเร็ว   ซ่ึงท าใหส่ื้อประสมสามารถเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์แก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี    

(กิดานนัท ์ มลิทอง. 2552 : 191–192)    ส่ือประสมเป็นการน าวสัดุอุปกรณ์และวิธีการหลายประเภทมา

ใชป้รับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ   ไม่เบ่ือหน่าย    เพราะมีการเปล่ียนส่ิง

เร้าอยูต่ลอดเวลา     นกัเรียนไดรั้บความรู้กวา้งขวาง  เขา้ใจบทเรียนไดร้วดเร็ว ประหยดัเวลา  ท าใหม้ี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และคณะ. 2551 : 87) และสอดคลอ้งงานวิจยัของ อรอนงค ์ 

บุญกาญจน์ (2556 : 91) กล่าวไวว้่า ส่ือประสมเป็นการน าเอาส่ือการสอนหลาย ๆ อยา่งท่ีมาสมัพนัธก์นั   

มีคุณค่าท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั    ซ่ึงส่ือการสอนอยา่งหน่ึงอาจใชเ้พื่อเร้าความสนใจ  ในขณะท่ีอีก 

ฝ่ายหน่ึงใชเ้พ่ือการอธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหา   อีกชนิดหน่ึงอาจใชเ้พ่ือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง   

และป้องกนัการเขา้ใจความหมายผดิ   การใชส่ื้อประสมจะช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์จากประสาท

สมัผสัท่ีผสมผสานกนั  แต่ในการน าส่ือการเรียนการสอนมาใชน้ั้นก็จะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบั

เน้ือหาและวิธีสอน ตลอดจนเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน   ผูเ้รียนไดค้น้พบวิธีการท่ีจะเรียน

ในส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน  และ  วิจารณ์  พานิช (2555 : 15) กล่าวว่า   การน าเอาส่ือและ

เทคโนโลยเีขา้มาประกอบการจดัการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงส าคญัมากในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ การุณ  ชาญวิชานนท ์(2551 : บทคดัยอ่)   ส่ืออยา่งหน่ึงอาจใชเ้พื่อเร้า  

ความสนใจ  ในขณะท่ีอีกอยา่งหน่ึงใชเ้พ่ืออธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหาการใชส่ื้อประสมจะช่วยให้

นกัเรียนมีประสบการณ์จากประสาทสมัผสัท่ีผสมผสานกนั  ช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ    

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธชามาศ  รัตนจินดา และพรเทพ-  เมืองแมน  (2556 : 157)  พบว่าส่ือประสม

ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  ทั้งน้ี เน่ืองจากการเรียนดว้ยส่ือประสมเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีน าส่ือหลาย ๆ ชนิดมาใช้

ร่วมกนั  ท าใหเ้กิดการส่งเสริมและเพ่ิมพนูความรู้ซ่ึงกนัและกนั    
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 โรงเรียนวารินช าราบ  เป็นโรงเรียนมธัยมขนาดกลาง  ได้รับการคดัเลือกเขา้โครงการ

โรงเรียนผูน้  า  ICTโรงเรียนในฝัน (Lap  School  Project) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา 2552   ซ่ึงครูตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สารสนเทศ (ICT) เพื่อน าความรู้  ทกัษะ มาพฒันา แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการผลิตและการใชส่ื้อ ICT 

กบับุคลากรกลุ่มโรงเรียนในฝัน  เพื่อพฒันาความรู้  ทกัษะ ในระดบัการใชส้ร้างงาน การน าเสนองาน  

ซ่ึงส่ือ  ICT เป็นเคร่ืองมือท่ีค่อนขา้งทรงพลงัอยา่งยิง่ในการสร้างและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้  ดงั

จะเห็นไดจ้ากแนวโนม้การใช ้ internet / search engine  และการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   (ส านัก

บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย.  2555 : 2 – 5, 83)   ซ่ึงเปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางให้ผูส้อน

สามารถส่ือสารกับผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ท าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

(สุรชยั   ศรีใส.  2557 : 1 – 3)  และพบว่า การท่ีผูส้อนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดา้นคอมพิวเตอร์มา

ช่วยในการจดัการเรียนการสอน    ท าให้ผูเ้รียนมีแหล่งขอ้มูลเพ่ิมมากข้ึน   ช่วยสนับสนุนการเรียน  

การสอนในการใหท้างเลือกแก่ครูเพื่อน าเสนอขอ้มลู และใหท้างเลือกแก่ผูเ้รียน  ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ถึง

วิธีการเรียนซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนอิสระ และส่งผลให้เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคลอ้งกบั 

วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  อัตลกัษณ์ของสถานศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) ในการสืบคน้ขอ้มลูอยา่งมีความหมาย และน าเสนอผลงาน ตลอดจนการรู้เท่าทนัส่ือ   

มีคุณธรรมในการใชส่ื้ออยา่งปลอดภยั  (รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนวารินช าราบ . 

2556 : 3)  และเช่ือว่าส่ือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) จะช่วยเปิดโลกทศัน์  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

ไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไดง่้ายข้ึน    เขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย    จดจ าเน้ือหาไดน้าน  เกิดความสนใจ 

ใฝ่เรียนรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียนมากข้ึน   เกิดการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน   และส่ิงส าคญัการน าเทคโนโลยีและ

นวตักรรมทางการศึกษา    โดยเฉพาะส่ือประสมมาช่วยแกปั้ญหาและเพ่ิมศกัยภาพการจดัการเรียน 

การสอน ท่ีสามารถช่วยการกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดส้ร้างแนวความคิดดว้ยตนเองได ้ 

 ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีท่ี 6 โรงเรียนวารินช าราบ ท่ีเรียนรายวิชา สุขศึกษา 

ยงัไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร     และทิศทางการพฒันาการศึกษามธัยมศึกษา  

ยคุใหม ่  มีปัญหาดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีครอบคลุมทกัษะการคิดท่ีเป็นจุดเน้นการพฒันา

ผูเ้รียน   ท าใหน้กัเรียนขาดความเขา้ใจในเน้ือหา  เกิดความเบ่ือ   ไม่สนใจในการเรียนเท่าท่ีควร  ขาด

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  ทั้งทกัษะในการท างานกลุ่ม ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล

ดว้ยส่ือเทคโนโลยี และทักษะการสรุปความรู้เพื่อส่ือสารน าเสนอผลงาน   จึงส่งผลให้นักเรียนมี
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ไม่ไดต้ามเกณฑข์องโรงเรียน  จากรายงาน

ผลระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย  2.45  ซ่ึงค่าเฉล่ียต ่ากว่าเกณฑ์การประกนัคุณภาพ

การศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้  คือค่าเฉล่ีย 3.00  (รายงานการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,

โรงเรียนวารินช าราบ.  2556 : 7)   ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจของผูป้กครอง  

ครูผูส้อน   ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีปัจจัยหลายอย่างท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนต ่า   กอปรกับข้อมูลจากงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนวารินช าราบ  พบว่า ร้อยละ 68  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีสภาพ

ครอบครัวไม่สมบูรณ์ ครอบครัวมีฐานะค่อนขา้งขดัสน  บางครอบครัวนกัเรียนอาศยัอยูก่บัญาติผูใ้หญ่  

บางครอบครัวนักเรียนอาศยัตามล าพงักบัน้อง  โดยมีบา้นญาติอยู่ห่างออกไป    ซ่ึงครอบครัวอยู่ใน

สภาพไมเ่อ้ืออ  านวย     มีภาวะความเส่ียงต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียน   ทั้งสภาพปัญหาเศรษฐกิจ

ของครอบครัว  สภาพชุมชนท่ีอยูอ่าศยั    มีปัจจยัเอ้ือต่อความเส่ียงพฤติกรรมสุขภาพท่ีส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินชีวิต  รวมทั้งดา้นการบริโภคอาหารและยา  พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ  สารเสพติด 

ปัญหาความขดัแยง้ ความรุนแรง   และพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  เป็นตน้   

(รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวารินช าราบ .2556 : 13 - 14)   ซ่ึงลว้นเป็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทั้ งทางตรง และ

ทางออ้ม    ซ่ึงผูว้ิจัยตระหนักว่าหากนักเรียนได้รับการพฒันากระบวนการเรียนรู้  ท่ีมุ่งพฒันาให้

นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  พร้อมเจตคติและค่านิยมท่ีดี  จะท าให้นักเรียนรู้จกัการคิดเป็น  

วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลท่ีได้รับ  ก่อนตัดสินใจท่ีจะเช่ือหรือไม่  น าไปสู่การสรุปความรู้จาก

แหล่งขอ้มลูท่ีไดรั้บ  เพ่ือส่ือสารน าเสนอขอ้มลู  และน าความรู้ท่ีเกิดข้ึนไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์

จริงได ้ จะท าใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสงัคมท่ีวิกฤต  และส่งผลให้

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน   ดงันั้น  การพฒันากระบวนการเรียนรู้

ท่ีเนน้การลงมือท า  จะท าใหน้กัเรียนไดเ้ผชิญสภาพการณ์จริง  เกิดการเรียนรู้จริง  และการเรียนรู้จริง

ยอ่มก่อใหเ้กิดประสบการณ์ตรง     และประสบการณ์นั้นยอ่มท าให้นักเรียนฉลาดในกระบวนการคิด  

รู้ไตร่ตรองอยา่งมีวิจารณญาณ  จึงเป็นโอกาสท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ความเป็นจริง เมื่อเผชิญปัญหา

ในสถานการณ์จริง  สามารถคิดวิเคราะห์เป็น ตัดสินใจและแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพได้อย่าง

เหมาะสม  ปลอดภยั  และส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามเกณฑท่ี์วางไว ้  
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 ผูว้ิจยัปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อนรายวิชาสุขศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มาเป็นเวลา 37 ปี มีความ

มุ่งมัน่ในการน าสภาพปัญหาท่ีพบมาคิดวางแผนเพื่อแก้ปัญหา   และมุ่งพฒันากระบวนการเรียนรู้       

5 ขั้นตอน (5 Steps) ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จ  านวน 8 หน่วย

การเรียน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาการศึกษามธัยมศึกษา

ยคุใหม ่  การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21   การจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน  จุดเน้นโรงเรียน   

วิถีพุทธ  โรงเรียนเขตสุจริต  จุดเน้นโรงเรียนวารินช าราบ และการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียน

มาตรฐานสากล  ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือว่าจากสภาพปัญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีเป็นอยู ่ เมื่อไดรั้บ

การพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น-

พ้ืนฐาน. 2556 : 5, พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต์. 2556 : 2  และคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

2556 : 5)   ประกอบส่ือประสมท่ีสร้างและพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ือง  จะท าให้นักเรียนไดพ้ฒันาทกัษะ

การเรียนรู้  ทักษะชีวิต  ซ่ึงเป็นบันไดให้นักเรียนได้รู้ขั้นตอนการคิดอย่างต่อเน่ือง การสืบค้น

แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  การส่ือสารเพื่อน าเสนอผลงาน ผ่านส่ือ ICT  

โปรแกรม PowerPoint  และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช ้ สร้างช้ินงาน  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  

ครอบครัว  ชุมชน  สงัคม  และส่ิงส าคญัคือ ท าใหน้กัเรียนมีผลการเรียนครบทุกดา้น ทั้งความรู้ ทกัษะ

การคิด  ทกัษะการปฏิบติั   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และสมรรถนะทั้ง 5 ประการ  ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การ

เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   มุ่งหวงัให้นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมสุขภาพท่ี

ปลอดภยั  รู้ขั้นตอนการคิด  ซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะชีวิต  ใหส้ามารถคิดแกปั้ญหาสุขภาพตามขั้นตอน  

ในลกัษณะของคุณธรรมน าการคิด    น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นแนวทางใน

การคิดอยา่งมีสติ  มีเหตุผล บนความไม่ประมาท  มีภูมิคุม้กนัในชีวิต  ประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน

การด ารงชีวิต เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพฒันาเป็นองค์รวมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  (Holistic) 

ในทุกดา้น   

 จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมา   ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะพฒันากระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน     

(5 Steps)  ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวารินช าราบ เพื่อพฒันาขั้นตอนการคิดอยา่ง

ต่อเน่ืองในการจดัการเรียนรู้   ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน บรรลุผลตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้  และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  ต่อไป 
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ควำมมุ่งหมำยของวจิยั  
 

 

                1.  เพื่อสร้างและพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม    เร่ือง    

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ใหม้ปีระสิทธิภาพ ตาม

เกณฑ ์ 80 / 80 

                   2.   เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

                3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  

5 ขั้นตอน   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6     

                 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    

 

สมมตฐิำนกำรวจิยั 
 

                    1.  กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80 

                   2. ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   แตกต่างกนัโดย

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

            3.  พฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  เร่ือง  

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ระดบัมากข้ึนไป 

              4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต อยู่ในระดบัมาก  
 

ขอบเขตของกำรวจิยั 
 

              เพ่ือใหก้ารวิจยัในคร้ังน้ีมีแนวทางท่ีชดัเจนเหมาะสมกบัเวลาและองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัได้

ก  าหนดขอบเขตของการวิจยั      เพื่อใหก้ารตอบขอ้ค าถามของการวิจยัถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์  และ

ขอ้ค าถามในคร้ังน้ี    
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ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง            
 

                    1.   ประชากร คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวารินช าราบ  ส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศึกษา  เขต  29 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 4  หอ้งเรียน โดยการจดั

นกัเรียน  แต่ละหอ้งแบบคละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีนกัเรียนเก่ง  ปานกลางและอ่อน คือ  ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 – 6/4  จ านวน  89  คน 

               2.   กลุ่มตวัอย่าง คือ   นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/1,  6/2  จ านวน 56 คน   ภาคเรียนท่ี 1                       

ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนวารินช าราบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29   ผูว้ิจยัใช้

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  (Purposive sampling) โดยทั้งสองหอ้งเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน

ใกลเ้คียงกนั  มีพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่แตกต่างกนั  ผูว้ิจยัเป็นครูท่ีปรึกษา และปฏิบติัหน้าท่ีสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เป็นกลุ่มตวัอยา่งและเป็นผูใ้หข้อ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี  

  

เนือ้หำที่ใช้ในกำรวจิยั 
 

 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ เน้ือหาในรายวิชาสุขศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ประกอบดว้ยสาระ

ท่ี 2   ชีวิตและครอบครัว   สาระท่ี 4  การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกนัโรค   และ

สาระท่ี  5  ความปลอดภยัในชีวิต   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551   

ประกอบดว้ย  8  หน่วยการเรียน   ดงัน้ี 

     หน่วยการเรียนท่ี 1  เขา้ใจ  ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิผูบ้ริโภค 

                หน่วยการเรียนท่ี 2  เปิดไฟ  สวมหมวกนิรภยั ใส่ใจการขบัข่ี ชีวีปลอดภยั                       

    หน่วยการเรียนท่ี 3  พฒันากลวิธีใชย้าถกูวิธี   ชีวีปลอดภยั 

 หน่วยการเรียนท่ี 4  วยัรุ่นสดใส ห่างไกลสารเสพติด และร่วมยติุความขดัแยง้สู่ความรุนแรง 

    หน่วยการเรียนท่ี 5  ปัจจยัเส่ียง   เล่ียงไดเ้สมอ 

 หน่วยการเรียนท่ี 6  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี มีคุณค่าเสมอ 

 หน่วยการเรียนท่ี 7  วางแผนชีวิต พิชิตปัญหา 

 หน่วยการเรียนท่ี 8   ป้องกนัได ้ปลอดภยัเสมอ  
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ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวจิยั 
 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 1 ภาคเรียน โดยใชจ้ริงกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในภาคเรียน 

ท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  แต่ด าเนินการสร้างและพฒันาส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยั

ในชีวิต  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา  2552 – 2558  และพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ในปีการศึกษา 2556–2558 โดยไดป้รับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  และน ามาใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่าง  

เพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัในคร้ังน้ี 
 

กรอบแนวคดิของกำรวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน (5 Steps)   ประกอบส่ือประสม   

เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบ   

และแนวคิดในการวิจยั   ดงัน้ี 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ตวัแปรต้น 
 

1.  กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบ 
 ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้าง 
 ความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
  

 

1.  ผลการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  
 5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม 
  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    
 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
2.  พฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
 ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  เร่ือง    
 การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต         
3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมต่ีอการจดั 
 การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน    
 ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้าง 
 ความปลอดภยัในชีวิต    
 

 

ตวัแปรตำม 

แผนภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

           เพ่ือใหค้  าศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั   ผูว้ิจยัจึงขอก าหนดความหมายของ

ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
 

                กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้  5 ขั้นตอน  (5 Steps)  หมายถึง  กระบวนการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเขา้ไปในกระบวนการจดั 

การเรียนการสอนท่ีครูผูส้อนด าเนินการเอง  โดยในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยกิจกรรม

การเรียนรู้  5  ขั้นตอน ไดแ้ก่  1)  Learning to question  2)  Learning to search  3)  Learning to 

construct   4)  Learning to communicate  และ 5)  Learning to serve ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีนิยามดงัน้ี 

(พิมพนัธ ์ เดชะคุปต.์  2556  : 1 – 2) 

  ขั้นท่ี  1  การเรียนรู้เพ่ือตั้งค  าถาม (Learn to Question) หมายถึง กระบวนการท่ีเน้นให้

ผูเ้รียนตั้งค  าถามเพ่ือสร้างความรู้สึก  อยากรู้อยากเรียน เห็นคุณค่าความส าคญัและประโยชน์ของส่ิงท่ี

จะเรียน 

  ขั้นท่ี  2  การเรียนรู้เพื่อแสวงหาสารสนเทศ (Learn to Search)  หมายถึง  กระบวนการท่ี

ผูเ้รียนได้วางแผนเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล   ศึกษาปัญหาตามแผนท่ีวางไว ้   รวบรวมขอ้มูลด้วย     

การทดลองหรือวิธีเก็บขอ้มลูต่าง ๆ  เพื่อคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีใชใ้น

การเรียนรู้  

  ขั้นท่ี  3  การเรียนรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ (Learn to Construct)   หมายถึง กระบวนการท่ี

เน้นให้ผูเ้รียนน าข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์  อภิปราย  ถกเถียง  เปรียบเทียบ  เช่ือมโยงความรู้สู่

ค  าอธิบายท่ีถกูตอ้ง  สรุปความคิดรวบยอด  และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้  

  ขั้นท่ี 4 การเรียนรู้เพื่อส่ือสารและน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Learn to Communicate) 

หมายถึง  กระบวนการท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้  ขอ้คน้พบ  ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาน าเสนอ

เป็นช้ินงานรูปแบบต่าง ๆ  ตามความสนใจ  พร้อมทั้งบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ 

และแสดงความรู้สึกน าเสนอดว้ยวาจาหนา้ชั้นเรียนต่อช้ินงาน 

  ขั้นท่ี  5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ (Learn to Serve ) หมายถึง 

กระบวนการท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนน าช้ินงานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินซ่ึงกนัและกนั เพื่อประยุกต์

ความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่  รวมทั้งวางแผนสร้างช้ินงานหรือภาระงานเพ่ือบริการสงัคม 
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                กระบวนกำรเรียนรู้  5 ขั้นตอน   หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต    ท่ีประกอบดว้ย 

                    ขั้นท่ี 1 การตั้งประเด็นค าถาม   เป็นขั้นท่ีผูส้อนน าสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาผ่าน

กรณีศึกษา / เหตุการณ์   และใหต้ั้งค  าถามจากสถานการณ์นั้น ๆ   เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด สังเกต ตั้ง

ขอ้สงสยั  และตั้งค  าถามอยา่งมีเหตุผล   พร้อมการคาดคะเนหาค าตอบ  ซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ในการตั้งค  าถาม (Learning to Question) 

  ขั้นท่ี  2  การสืบคน้ข้อมูล  เป็นขั้นท่ีฝึกให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรู้ หาข้อมูลและ

สารสนเทศ  เพื่อรวบรวมขอ้มลูท่ีหลากหลาย วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีสืบคน้ เพื่อคน้หา

ค าตอบ  เช่น ส่ือ ICT / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน / ห้องสมุด / เอกสารประกอบการเรียน เป็นตน้ ซ่ึงจะ

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการแสวงหาความรู้ (Learning to Search) 

     ขั้นท่ี  3  การสรุปองคค์วามรู้   เป็นขั้นท่ีฝึกให้ผูเ้รียนน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนจาก

การศึกษา คน้ควา้ และประสบการณ์เดิม มาร่วมอภิปราย สะท้อนความคิด ถกเถียง  คิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์ และน าไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่  (Learning to Construct) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  ขั้นท่ี  4  การส่ือสารและน าเสนอผลงาน  เป็นขั้นท่ีฝึกให้ผูเ้รียนน าความรู้ขอ้มูลท่ีสรุป

เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน   มาวางแผนสร้างผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ือ PowerPoint / Clip VDO / 

mind mapping  เพ่ือน าเสนอผลงานท่ีเกิดข้ึนไดห้ลากหลายวิธีและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะส่งเสริมให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีทกัษะในการส่ือสาร (Learning to Communicate) 

  ขั้นท่ี  5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ เป็นขั้นท่ีส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนน า

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  สู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมอย่างแทจ้ริง โดยจะน าองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนไปสร้าง

ช้ินงาน  สร้างผลงานใชป้ระโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน  และสังคมได ้

ผา่นกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   บทบาทสมมติ  นิทรรศการ  เป็นตน้  ซ่ึง

จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจิตสาธารณะ ตอบแทนสงัคม (Learning to Serve)   
 

            แผนกำรจดักำรเรียนรู้   หมายถึง   การเตรียมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้อยา่งเป็น

ระบบ   เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีก  าหนดไว ้  เร่ิมจากก าหนดวตัถุประสงคว์่า จะให้

นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นใด  จะจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีใด ใชส่ื้อการเรียนรู้อย่างไร 

ใช้แหล่งเรียนรู้ใดบ้าง  และจะประเมินผลอย่างไร  ประกอบดว้ย 2 ส่วน   คือ   1) ส่วนหน้าของ

แผนการจดัการเรียนรู้  ประกอบดว้ย หลกัสูตร  แผนการจดัการเรียนรู้   2)  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 –

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 
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               ส่ือประสม (Multimedia)   หมายถึง  การน าเอาส่ือการสอนหลายอย่างมาใชร่้วมกนัอย่างมี

ขั้นตอน  สอดคลอ้งดว้ยการบูรณาการ   เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาสาระในลกัษณะส่ือ  เพื่อส่งเสริมซ่ึงกนั

และกนั   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้   ในท่ีน้ี         

ส่ือประสมประกอบดว้ยส่ือ 2 ประเภท  คือ  เอกสารประกอบการเรียน  และส่ือ ICT โปรแกรม   

PowerPoint   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   คือ    

  1) เอกสำรประกอบกำรเรียน   เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต   หมายถึง 

กรอบเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์จากสภาพปัญหาของนักเรียน   สภาพครอบครัว  ขอ้มูลการ

เยีย่มบา้นตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   บริบทของโรงเรียน  ชุมชน  สู่การจดัล  าดบั  สรุปประเด็น 

เพื่อออกแบบพฒันาการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการคิดเพื่อแกปั้ญหา  มุ่งเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิตให้กบัผูเ้รียน  ซ่ึงกรอบเน้ือหาสอดคลอ้งกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ในสาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว   สาระท่ี  4  การเสริมสร้างสุขภาพ 

สมรรถภาพ  และการป้องกนัโรค  และสาระท่ี 5 ความปลอดภยัในชีวิต   ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 – 6    เพื่อน าไปสู่การสร้างและพฒันา

ส่ือการจดัการเรียนรู้    จ  านวน  8  หน่วยการเรียน   ประกอบดว้ย 

   หน่วยการเรียนท่ี  1  เขา้ใจ ปกป้อง คุม้ครองผูบ้ริโภค 

                           หน่วยการเรียนท่ี  2   เปิดไฟ สวมหมวกนิรภยั ใส่ใจการขบัข่ี ชีวีปลอดภยั     

                 หน่วยการเรียนท่ี  3  พฒันากลวิธีใชย้าถกูวิธี ชีวีปลอดภยั 

   หน่วยการเรียนท่ี  4  วยัรุ่นสดใส ห่างไกลสารเสพติด   และร่วมยติุความขดัแยง้ 

สู่ความรุนแรง 

   หน่วยการเรียนท่ี  5  ปัจจยัเส่ียง เล่ียงไดเ้สมอ 

   หน่วยการเรียนท่ี  6  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี   มีคุณค่าเสมอ 

   หน่วยการเรียนท่ี  7  วางแผนชีวิต พิชิตปัญหา 

   หน่วยการเรียนท่ี  8  ป้องกนัได ้ปลอดภยัเสมอ                               

      2)  ส่ือ  ICT (Information  and  Communication  Technology : เทคโนโลย ีและ 

สำรสนเทศ)  โปรแกรม PowerPoint  หมายถึง  การน าเอาเทคโนโลย ีคอมพิวเตอร์ มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการถ่ายทอดการจดัการเรียนรู้ เพื่อน าเขาสู่บทเรียน  สร้างแรงจูงใจ ในบริบทของเน้ือหา ท่ีสามารถ

แสดงตวัอยา่ง   ความคิดรวบยอด  กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนทั้งชั้นเรียน   มีลกัษณะเป็น ภาพน่ิง  

ภาพกราฟิก   ภาพเคล่ือนไหว   สอดแทรกคลิปวิดีโอ  กรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง อย่างมีระบบ   
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สอดคลอ้งกบัเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

เพื่อใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีระบบ  และเปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากขอ้มูล   

ข่าวสาร  และสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ในการด าเนินชีวิตในสงัคมปัจจุบนั      

              ผลกำรเรียนรู้  หมายถึง  ส่ิงท่ีนกัเรียนสามารถท าได ้อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของนักเรียน 

เป็นการแสดงออกถึงการเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้งความรู้  ดา้นทกัษะ กระบวนการคิด  ทกัษะการปฏิบติั  

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์รียน ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  เร่ือง  การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต รายวิชา สุขศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
 

              กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวติ  หมายถึง  กรอบเน้ือหาท่ีผา่นการวิเคราะห์ตามสาระท่ี 2 

ชีวิตและครอบครัว  สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกนัโรค  และสาระท่ี 5 

ความปลอดภยัในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551  ประกอบดว้ย  8  หน่วยการเรียน   ท่ีมีกรอบเน้ือหาสอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาของนกัเรียน  บริบทของโรงเรียนวารินช าราบ  ครอบครัว  และชุมชนของนกัเรียนท่ีอาศยัอยู ่ 
 

                ประสิทธิภำพ  (E1/E2)   ของกระบวนกำรเรียนรู้  5  ขั้นตอน    หมายถึง   คุณภาพของการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยั

ในชีวิต   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 ดงัน้ี 

                      80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพ (E1) ของกระบวนการ ค  านวณจากร้อยละของคะแนน

ท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดค้ะแนนรวมร้อยละ 80 ข้ึนไป 

                      80 ตวัหลงั  หมายถึง ประสิทธิภาพ (E2) ของผลลพัธ ์โดยค านวณจากร้อยละของคะแนน

เฉล่ียของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ไดค้ะแนนรวมร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

             แบบประเมนิพฤตกิรรมควำมสำมำรถในกำรคดิแก้ปัญหำด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน     

ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  มีเกณฑ์การให้คะแนน  เป็นชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)    โดย

พิจารณาระดบัพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดว้ย

กิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ประกอบดว้ย  5  ดา้น  คือ   ดา้นการก าหนด

ประเด็นปัญหา  ดา้นการวางแผนการท างานตามขั้นตอน  ดา้นความสามารถสืบคน้ขอ้มูล  ดา้นการ

สรุปความรู้สู่การปฏิบติั และดา้นการน าเสนอผลงาน                
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              ควำมพงึพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกชอบใจและพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  ท่ีประกอบดว้ยเอกสารประกอบการเรียน และส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint   

ซ่ึงจะแสดงออกในรูปของระดบัความรู้สึกพึงพอใจ  ระดบัมากท่ีสุด  ระดบั มาก  ระดับปานกลาง   

ระดบันอ้ย   ระดบันอ้ยท่ีสุด   
  

             วธิีกำรทำงวทิยำศำสตร์ (Scientific Method)   หมายถึง    ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์   อยา่งมีกระบวนการท่ีเป็นแบบแผน    มีขั้นตอนท่ีสามารถปฏิบติัตามได ้ประกอบดว้ย   

5  ขั้นตอน   เร่ิมตั้งแต่ขั้นการก าหนดปัญหา   ขั้นการตั้งสมมติฐาน   ขั้นการทดลองและการเก็บขอ้มูล   

ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  และขั้นการสรุปผล      
 

                กำรสนทนำด้วยเทคนิค  R – C – A เพือ่พฒันำทักษะชีวิต  หมายถึง  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ครูเป็นผูต้ ั้งค  าถามหลงัเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอนในเน้ือหาสาระ แลว้   เพื่อให้ผูเ้รียนได้

เปิดเผยตนเอง   ผ่านการสะทอ้นความรู้สึก ความคิด  หรือมุมมอง (Reflect)  ไดคิ้ดเช่ือมโยงความรู้

ใหม่กบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน (Connect)  เป็นองค์ความรู้ใหม่  สู่การปรับใชห้รือประยุกต์ใช ้

(Apply )เมื่อเผชิญสถานการณ์จริงในชีวิตทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 

                 กำรท ำงำนโดยใช้กระบวนกำร   P – D – C – A  หมายถึง   การพฒันาคุณภาพของการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นท่ี 5  การตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ  ผ่านวงจรคุณภาพ (PDCA)  

ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ  P (Plan) คือ  การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย  วิธีการขั้นตอนในการท างาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้  D ( Do)  คือ การลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีไดว้างไว ้ C (Check) คือ   

การตรวจสอบว่าการปฏิบติังานนั้นไดต้ามเป้าหมายหรือไม่ / หากมีปัญหาก็หาสาเหตุในการแกไ้ข     

A (Act)  คือ  การวางมาตรการในการด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหผ้ลงานบรรลุเป้าหมาย 
 

  นักเรียน  หมายถึง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวารินช าราบ ส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29  จ  านวน  4 หอ้งเรียน    คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 – 6/4   จ านวน  89  คน 
 

              กลุ่มตัวอย่ำง    คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1,6/2 จ  านวน 56 คน  ภาคเรียนท่ี 1                       

ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนวารินช าราบ   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29  ผูว้ิจยัใช้

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)   โดยทั้งสองหอ้งเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน

ใกลเ้คียงกนั  มีพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่แตกต่างกนั   ผูว้ิจยัเป็นครูท่ีปรึกษา  และปฏิบติัหน้าท่ีสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นกลุ่มตวัอยา่งและเป็นผูใ้หข้อ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ    
 

               1. นักเรียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด  จากการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการคน้หาความรู้ สร้างความรู้ดว้ยตนเอง ผา่นการลงมือปฏิบติั  ซ่ึงแต่ละ

ขั้นตอนของลงมือปฏิบติัตามกระบวนการเรียนรู้  จะสามารถเสริมสร้างทกัษะทั้ง 3 ตวั  คือ 3R  และยงั

เป็นการฝึกใหน้กัเรียนเป็นนกัคิด   เป็นนกัเรียนรู้ตลอดชีวิต  รักการอ่าน  รักการสืบเสาะ รักการเรียนรู้   

            2. นกัเรียนมีความสามารถตามสมรรถนะทั้ง  5  ประการ  และสามารถน าความรู้จากการ

เรียนรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อคิดแกปั้ญหาตนเอง ครอบครัว สงัคม  และสามารถสร้างผลงาน  สร้างช้ินงาน

เพื่อประยุกต์สู่การจดักิจกรรมตามโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ขั้นการตอบแทน

สงัคมและจิตสาธารณะ    

 3.  นกัเรียนมีทกัษะดา้นความร่วมมือในการท างานเป็นทีม    เกิดความรับผิดชอบ   เก้ือกูล

ซ่ึงกนัและกนั   เคารพในความแตกต่างของเพื่อนสามารถวางแผน   รู้ขั้นตอนวิธีการท างานไดส้ าเร็จ 

(PDCA) เกิดทกัษะการปรับตวักบับทบาทหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายตามกระบวนการกลุ่ม   สามารถ

ท างานเป็นทีม   สู่การลงมือปฏิบติัอย่างจริงจงั  ไดพู้ดคุย  ถกเถียง  สะทอ้นความรู้สึกนึกคิดภายใน

กลุ่ม   ร่วมรับผดิชอบต่อภาระงาน  เพื่อเป้าหมายของผลงานอยา่งมีคุณภาพ  

           4. นักเรียนไดพ้ฒันาทกัษะชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ทุกขั้นตอนของการ

เรียนรู้  นกัเรียนไดฝึ้กการคิด   การสงัเกต   ก  าหนดประเด็นค าถาม/ปัญหา  ไดสื้บคน้แหล่งขอ้มูลและ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อร่วมกนัแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์  ร่วมคิดวิเคราะห์  อภิปราย 

ถกเถียง แสดงความรู้สึกนึกคิด อยา่งมีเหตุผล   สงัเคราะห์ใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั  นักเรียน

ได้รับรู้ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เข้าใจผูอ่ื้น  ยอมรับความคิดเห็น  รู้จกัไตร่ตรองท าความเข้าใจและ

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดรั้บ  ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มในการแสดงออกท่ีหลากหลาย ทั้งดา้นความคิด  

การพดูน าเสนองาน  และความส าเร็จของงานจากกลุ่มท่ีเกิดข้ึน  ผ่านกิจกรรมขั้นตอบแทนสังคมและ

จิตสาธารณะ  ดว้ยโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ท าให้ไดรั้บค าชมจากเพื่อน  ครู  

ผูบ้ริหาร และนักเรียนรุ่นน้อง ในโรงเรียน  เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี  เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของ

ตนเอง น าไปสู่การมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคมผูอ่ื้น   

 5. เป็นแนวทางส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในการจดัการเรียนการสอน

เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิด ใหแ้ก่นกัเรียนทุกระดบัชั้นเรียน 
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               6.  ได้ตัวอย่างนวัตกรรมท่ีเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้น ด้าน

กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา   พร้อมส่ือประสม ประเภทเอกสารประกอบการเรียน และส่ือ ICT  

โปรแกรม  PowerPoint  ดว้ยเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย   และบทสรุปสุดทา้ยของกิจกรรมการเรียนรู้  

ได้ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปสร้างช้ินงาน  สร้างผลงานสู่การปฏิบติัไดจ้ริง    ผ่าน

โครงงานขั้นการตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ  เพ่ือมุ่งหวงัให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้  

ทกัษะกระบวนการคิดเพื่อแกปั้ญหากบัวิถีการด าเนินชีวิต   เพ่ิมทกัษะการคิด   การส่ือสาร  ทกัษะการ

คิดท่ีเป็นแกน   เพ่ิมลกัษณะการคิด   กระบวนการคิด   การตดัสินใจ และแกปั้ญหา ไดอ้ย่างปลอดภยั

บนพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            7. โรงเรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  บูรณาการเป็นแนวการสอนสู่รายวิชา

การศึกษาคน้ควา้   (Independent of Study : IS)  จุดเนน้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    โครงการโรงเรียน

เขตสุจริต   โครงการโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนมาตรฐานสากล    และโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นตน้   เพื่อพฒันาครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนวารินช าราบ   ไดอ้อกแบบ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมุ่งพฒันาทกัษะกระบวนการคิดของนักเรียน ให้มีความสามารถในการ

รู้จกัคิดเป็น  ท าเป็น  คิดแกปั้ญหาเพ่ิมข้ึน   และมุ่งเน้นให้เป็นนักคิดแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   

ตลอดจนช่วยพฒันาทักษะชีวิตท่ีจ  าเป็น  ส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21   ของสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งปลอดภยัมีความสุข  และเกิดประสิทธิผลต่อไป 

                   8. ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา      ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียน   ตามจุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศกัราช 2551  และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมี

ทกัษะการเรียนรู้   ทักษะชีวิต   เพื่อจะสามารถด ารงชีวิต ในสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วในทุกด้าน ซ่ึงการคิดอย่างต่อเน่ืองจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดชีวิตใน

สถานการณ์ท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลง  เพื่อจะน าไปสู่การแกปั้ญหาใหป้ลอดภยั 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

            ผูว้ิจยัไดท้ ำกำรศึกษำเอกสำร บทควำม ต ำรำ ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นพ้ืนฐำน

ในกำรวิจยั   โดยไดศ้ึกษำสำระส ำคญัของเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิจยัในคร้ังน้ี  โดยน ำเสนอตำมหัวขอ้

ต่อไปน้ี    

  1.  หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551   
 2.   เอกสำรเก่ียวกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   
                 3.  เอกสำรท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
                      3.1  ทฤษฎีพหุปัญญำ     
                      3.2  ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง     
                      3.3  ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเองโดยกำรสร้ำงสรรคช้ิ์นงำน      
                     3.4  ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 

                4.  กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  
                       4.1  ควำมส ำคญัของกระบวนกำรเรียนรู้  5  ขั้นตอน  
                      4.2  ขั้นตอนกระบวนกำรเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  
                      4.3  จุดเด่นของกระบวนกำรเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  
                      4.4  คุณค่ำของกระบวนกำรเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   
               5. แผนกำรจดักำรเรียนรู้   
                      5.1  ควำมหมำยของแผนกำรจดัเรียนรู้ 
      5.2  ควำมส ำคญัของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
      5.3  ลกัษณะของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีดี 
      5.4  ประโยชน์ของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
  5.5  องคป์ระกอบของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

       5.6  ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู้ 
               6. เอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม    
                      6.1  ควำมหมำยของส่ือประสม 
                      6.2  ประเภทของส่ือประสม 
                      6.3  หลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำเลือกหรือผลิตส่ือประสม 
                      6.4  ประโยชนข์องส่ือประสม  
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                      6.5  บทบำทและคุณค่ำของส่ือประสม  
                     6.6  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสม 

                      6.7  ส่ือประเภทเอกสำรประกอบกำรเรียน 

                      6.8  ส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint 

                 7. เอกสำรท่ีเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ 

                      7.1  ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ    

                      7.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ                 

                8.  บริบทของโรงเรียนวำรินช ำรำบและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 
              9.  งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

                      9.1  งำนวิจยัในประเทศ              

                      9.2  งำนวิจยัต่ำงประเทศ              

 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 
 

 หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศกัรำช 2551  เป็นหลกัสูตรแกนกลำงท่ีมี

รำยละเอียดแสดงใหเ้ห็นกรอบ  และทิศทำงในกำรจดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำ   ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำ

ปีท่ี 1  จนถึงชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  สำมำรถน ำไปใชจ้ดักำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ  และกำรศึกษำ

ตำมอธัยำศยั  รวมถึงกำรจดักำรศึกษำทุกกลุ่ม  เช่น กำรศึกษำพิเศษ กำรศึกษำส ำหรับผูท่ี้มีควำมสำมำรถ

พิเศษ โดยมีมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นขอ้ก  ำหนดคุณภำพของผูเ้รียนทั้งดำ้นควำมรู้ ทกัษะกระบวนกำร 

คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และมีสำระกำรเรียนรู้เป็นองค์ก  ำหนดควำมรู้เป็นเน้ือหำสำระครอบคลุม

กำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน  

 หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551 (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2551 :   

3 – 29)  ก ำหนดไวด้งัน้ี 

               วสัิยทัศน์  

   หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มุ่งพฒันำผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก ำลงัของชำติให้เป็น

มนุษยท่ี์มีควำมสมดุลทั้งดำ้นร่ำงกำย  ควำมรู้   คุณธรรม   มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทย  และเป็น  

พลโลก  ยดึมัน่ในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีควำมรู้

และทกัษะพ้ืนฐำน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ  กำรประกอบอำชีพ และกำรศึกษำตลอดชีวิต  

โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญับนพ้ืนฐำนควำมเช่ือว่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพฒันำตนเองไดเ้ต็มตำม

ศกัยภำพ sr  
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               หลกัการของหลกัสูตรและจุดมุ่งหมาย 

 หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศกัรำช  2551   มีหลกักำรท่ีส ำคญั ดงัน้ี  

 1) เป็นกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเอกภำพของชำติ มุ่งเน้นควำมเป็นไทยควบคู่กบัควำมเป็น

สำกล 

 2) เป็นกำรศึกษำเพื่อปวงชน   ท่ีประชำชนทุกคนจะไดรั้บกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค และ   

เท่ำเทียมกนั  โดยสงัคมมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ  

  3) เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีสนองกำรกระจำยอ ำนำจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในกำรจัด

กำรศึกษำ ใหส้อดคลอ้งกบัสภำพและควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน 

   4)  เป็นหลกัสูตรกำรศึกษำท่ีมีโครงสร้ำงยดืหยุ่นทั้งดำ้นสำระกำรเรียนรู้  เวลำ  และกำรจดั 

กำรเรียนรู้ 

            5) เป็นหลกัสูตรกำรศึกษำท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั  

  6) เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ  นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์   

                จุดหมาย 

                หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   มุ่งพฒันำผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญำ มีควำมสุข   

มีศกัยภำพในกำรศึกษำต่อ  และประกอบอำชีพ   จึงก  ำหนดเป็นจุดหมำยเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน   เมื่อจบ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ดงัน้ี 

 1)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์   เห็นคุณค่ำของตนเอง  มีวินัยและ

ปฏิบติัตนตำมหลกัธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำท่ีตนนับถือ  ยึดหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

 2)  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร  กำรคิดกำรแกปั้ญหำ  กำรใชเ้ทคโนโลยี  และมี

ทกัษะชีวิต  

           3) มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักกำรออกก ำลงักำย 

           4)  มีควำมรักชำติ   มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ

กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 5) มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิ ปัญญำไทย กำรอนุรักษ์และพัฒนำ

ส่ิงแวดลอ้ม   มีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคม

อยำ่งมีควำมสุข      
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              สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส ำคญั 5 ประกำร ดงัน้ี 
                1.  ความสามารถในการส่ือสาร    เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวฒันธรรมใน
กำรใชภ้ำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ควำมรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลู
ข่ำวสำร   และประสบกำรณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำตนเอง   และสังคม รวมทั้งกำรเจรจำ
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหำควำมขดัแยง้ต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับขอ้มลูข่ำวสำรดว้ยหลกัเหตุผล
และควำมถกูตอ้ง ตลอดจนกำรเลือกใชว้ิธีกำรส่ือสำร ท่ีมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสงัคม 
 2.  ความสามารถในการคดิ   เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสงัเครำะห์ กำรคิด 
อยำ่งสร้ำงสรรค ์กำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ หรือ
สำรสนเทศเพื่อกำรตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา   เป็นควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ   
ท่ีเผชิญไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสำรสนเทศ เขำ้ใจ
ควำมสมัพนัธ ์และกำรเปล่ียนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ในสังคม   แสวงหำควำมรู้  ประยุกต์ควำมรู้
มำใชใ้นกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ  และมีกำรตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  ต่อตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
   4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ   เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้
ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั กำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง   กำรท ำงำน และกำรอยู่
ร่วมกนัในสงัคม ดว้ยกำรสร้ำงเสริมควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงบุคคล กำรจดักำรปัญหำและควำมขดัแยง้
ต่ำง ๆ  อยำ่งเหมำะสม   กำรปรับตวัใหท้นักบักำรเปล่ียนแปลงของสังคมและสภำพแวดลอ้ม และกำร
รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก  และใชเ้ทคโนโลยีดำ้น
ต่ำง ๆ    และมีทกัษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี   เพื่อกำรพฒันำตนเองและสังคม   ในดำ้นกำรเรียนรู้  
กำรส่ือสำร  กำรท ำงำน  กำรแกปั้ญหำอยำ่งสร้ำงสรรค ์ถกูตอ้ง เหมำะสม และมีคุณธรรม 
 

  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

        หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพฒันำผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อใหส้ำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยำ่งมีควำมสุข  ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 
 1. รักชำติ   ศำสน์ กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3.  มีวินยั 
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 4.  ใฝ่เรียนรู้ 

 5.  อยูอ่ยำ่งพอเพียง 

 6.  มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน 

 7.   รักควำมเป็นไทย 

 8.   มีจิตสำธำรณะ 

 นอกจำกน้ี สถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งตำม

บริบทและจุดเนน้ของตนเอง     

        สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

              หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

สุขศึกษำและพลศึกษำ  ดงัน้ี   

              สาระที่ 1  การเจริญเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 

               มำตรฐำน  พ 1.1 เขำ้ใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพฒันำกำรของมนุษย ์

             สาระที่  2  ชีวติและครอบครัว 

           มำตรฐำน  พ 2.1  เขำ้ใจและเห็นคุณค่ำตนเอง ครอบครัว เพศศึกษำ และมีทกัษะ 

    ในกำรด ำเนินชีวิต 

             สาระที่  3  การเคลือ่นไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม กฬีาไทย   และกฬีาสากล 

                   มำตรฐำน  พ 3.1 เขำ้ใจ มีทกัษะในกำรเคล่ือนไหว กิจกรรมทำงกำย กำรเล่นเกม 

                                             และกีฬำ 

                   มำตรฐำน  พ 3.2 รักกำรออกก ำลงักำย กำรเล่นเกม  และกำรเล่นกีฬำ  ปฏิบติัเป็นประจ ำ    

                                                 อยูส่ม  ่ำเสมอ  มีวินยั  เคำรพสิทธิ กฎ กติกำ มีน ้ ำใจนกักีฬำ  

     มีจิตวิญญำณในกำรแข่งขนั  และช่ืนชมในสุนทรียภำพของกำรกีฬำ  

              สาระที่  4   การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค 

                   มำตรฐำน  พ 4.1  เห็นคุณค่ำและมีทกัษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ   กำรด ำรงสุขภำพ 

    กำรป้องกนัโรค และกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ 

              สาระที่  5  ความปลอดภัยในชีวติ 

                  มำตรฐำน  พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภำพ  อุบติัเหตุ  

   กำรใชย้ำ  สำรเสพติด และควำมรุนแรง 
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          คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
    1.  รักชำติ   ศำสน์ กษตัริย ์  
      2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต        3.  มีวินยั 
       4.  ใฝ่เรียนรู้ 5.  อยูอ่ยำ่งพอเพียง 
      6.  มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน 
      7.  รักควำมเป็นไทย      8.  มีจิตสำธำรณะ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

 1.  ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 2.  ควำมสำมำรถในกำรคิด 
 3.  ควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำ 
 4.  ควำมสำมำรถในกำรใชท้กัษะชีวิต 
 5.  ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลย ี

จุดหมาย 
1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่ำของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติั

ตนตำมหลกัธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
              2.  มีควำมรู้อนัเป็นสำกลและมีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรคิด กำรแกปั้ญหำ  กำรใช้
เทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักกำรออกก ำลงักำย 
             4.  มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยดึมัน่ในวิถีชีวติและกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข  
              5.  มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษแ์ละพฒันำส่ิงแวดลอ้ม                  
มีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงำมในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยำ่งมีควำมสุข   
  
 

วสัิยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มุ่งพฒันำผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก ำลงัของชำติใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์มีควำมสมดุลทั้งดำ้นร่ำงกำย ควำมรู้  คุณธรรม  มจิีตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยดึมัน่ในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีควำมรู้และทกัษะ
พ้ืนฐำน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ  กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้
ผูเ้รียนเป็นส ำคญับนพ้ืนฐำนควำมเช่ือว่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพฒันำตนเองไดเ้ต็มตำมศกัยภำพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  8  กลุ่มสาระ  

   1. ภำษำไทย      2. คณิตศำสตร์    3. วิทยำศำสตร์                                                             
   4. สงัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม   5. สุขศึกษำและพลศึกษำ      
   6.  ศิลปะ         7. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี    
   8. ภำษำต่ำงประเทศ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
    สำธำรณประโยชน ์

   ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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 การจดัการเรียนรู้ 

 กำรจดักำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรส ำคญัในกำรน ำหลกัสูตรสู่กำรปฏิบติั หลกัสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เป็นหลกัสูตรท่ีมีมำตรฐำนกำรเรียนรู้  สมรรถนะส ำคญั และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้ำหมำยส ำหรับพฒันำเด็กและเยำวชน 
 ในกำรพัฒนำผู ้เรียนให้มีคุณสมบัติตำมเป้ำหมำยหลักสูตร  ผู ้สอนพยำยำมคัดสรร    
กระบวนกำรเรียนรู้   จดักำรเรียนรู้  โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผำ่นสำระท่ีก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้ำงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ พฒันำทกัษะต่ำง ๆ อนัเป็น
สมรรถนะส ำคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตำมเป้ำหมำย  
                1. หลกัการจดัการเรียนรู้ 
  กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนมีควำมรู้                                 
                                            ตำมท่ีก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน   โดยยดึหลกัว่ำ ผูเ้รียนมีควำมส ำคญัท่ีสุด  เช่ือว่ำทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพฒันำ
ตนเองได ้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน สำมำรถ
พฒันำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศกัยภำพ ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพฒันำกำรทำง
สมอง  เนน้ใหค้วำมส ำคญัทั้งควำมรู้ และคุณธรรม  
  2.  กระบวนการเรียนรู้ 

    กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ   ผูเ้รียนจะต้องอำศยักระบวนกำรเรียนรู้ท่ี
หลำกหลำย  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ำพำตนเองไปสู่เป้ำหมำยของหลกัสูตร  กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีจ  ำเป็น
ส ำหรับผูเ้รียน อำทิ กระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้   กระบวนกำรคิด 
กระบวนกำรทำงสังคม  กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และแกปั้ญหำ  กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยกำร
เรียนรู้ของตนเอง  กระบวนกำรพฒันำลกัษณะนิสยั 
       กระบวนกำรเหล่ำน้ีเป็นแนวทำงในกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บกำรฝึกฝน พฒันำ 
เพรำะจะสำมำรถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ไดดี้  บรรลุ เป้ำหมำยของหลกัสูตร  ดังนั้น ผูส้อนจึง
จ ำเป็นต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถเลือกใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

      ผูส้อนต้องศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำให้เข้ำใจถึงมำตรฐำนกำรเรียน รู้  ตัว ช้ีว ัด  

สมรรถนะส ำคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และสำระกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกบัผูเ้รียน  

แลว้จึงพิจำรณำออกแบบกำรจดักำรเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธีสอนและเทคนิคกำรสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

กำรวดัและประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันำเต็มตำมศกัยภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก  ำหนด   
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   4.  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
     กำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน
ควรมีบทบำท ดงัน้ี 
  4.1  บทบาทของผู้สอน 
      1)  ศึกษำวิเครำะห์ผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล แลว้น ำขอ้มูลมำใชใ้นกำรวำงแผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ ท่ีทำ้ทำยควำมสำมำรถของผูเ้รียน 
          2)   ก  ำหนดเป้ำหมำยท่ีต้องกำรให้เกิดข้ึนกับผู ้เ รียน ด้ำนควำมรู้และทักษะ
กระบวนกำร ท่ีเป็นควำมคิดรวบยอด หลกักำร และควำมสมัพนัธ ์รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
                    3)  ออกแบบกำรเรียนรู้และจดักำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
และพฒันำกำรทำงสมอง เพื่อน ำผูเ้รียนไปสู่เป้ำหมำย  
         4)  จดับรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดกำรเรียนรู้  
         5)  จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมำะสมกับกิจกรรม น ำ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
เทคโนโลยท่ีีเหมำะสมมำประยกุตใ์ชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
         6)  ประเมินควำมกำ้วหนำ้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เหมำะสมกบัธรรมชำติ
ของวิชำและระดบัพฒันำกำรของผูเ้รียน  
         7)  วิเครำะห์ผลกำรประเมินมำใชใ้นกำรซ่อมเสริมและพฒันำผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุง
กำรจดักำรเรียนกำรสอนของตนเอง 
    4.2  บทบาทของผู้เรียน 
           1)  ก  ำหนดเป้ำหมำย   วำงแผน             กำรเรียนรู้ของตนเอง 
           2)  เสำะแสวงหำควำมรู้ เขำ้ถึงแหล่งกำรเรียนรู้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ขอ้ควำมรู้ ตั้งค  ำถำม 
คิดหำค ำตอบ หรือหำแนวทำงแกปั้ญหำดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ    
   3)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง  ๆ   
   4)  มีปฏิสมัพนัธ ์ ท ำงำน ท ำกิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู   
   5)  ประเมินและพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 
 

 ส่ือการเรียนรู้ 

    กระทรวงศึกษำธิกำร  (2551 : 22)  กล่ำวว่ำ    ส่ือกำรเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนเข้ำถึงควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร และคุณลกัษณะตำม
มำตรฐำนของหลกัสูตรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ   ส่ือกำรเรียนรู้มีหลำกหลำยประเภท   ทั้งส่ือธรรมชำติ  
ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือเทคโนโลย ีและเครือข่ำย กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน  กำรเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มี
ควำมเหมำะสมกบัระดบัพฒันำกำร และลีลำกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยของผูเ้รียน   
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              กำรจดักำรศึกษำตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  เรียนรู้อยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และใชเ้วลำอยำ่งสร้ำงสรรค์  ยืดหยุ่น   สนองควำมตอ้งกำร

ผูเ้รียน ชุมชน  สงัคมและประเทศชำติ  ผูเ้รียนสำมำรถเรียนรู้ไดทุ้กเวลำ ทุกสถำนท่ี   และเรียนรู้ไดจ้ำก

ส่ือกำรเรียนรู้  และแหล่งกำรเรียนรู้ทุกประเภท   ผูส้อนสำมำรถจดัท ำและพฒันำส่ือกำรเรียนรู้ข้ึนเอง  

หรือน ำส่ือต่ำง ๆ  ท่ีมีอยู่รอบตวั   และในระบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเรียนรู้ โดยใชว้ิจำรณญำณใน

กำรเลือกใชส่ื้อ และแหล่งควำมรู้  โดยเฉพำะหนงัสือเรียนควรมีเน้ือหำสำระครอบคลุมตลอดช่วงชั้น   

 ในกำรจดัหำส่ือกำรเรียนรู้  ผูเ้รียนและผูส้อนสำมำรถจดัท ำและพฒันำข้ึนเอง  หรือปรับปรุง

เลือกใชอ้ยำ่งมีคุณภำพจำกส่ือต่ำง ๆ  ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อน ำมำใชป้ระกอบในกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถ

ส่งเสริมและส่ือสำรใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรู้  โดยสถำนศึกษำควรจดัให้มีอย่ำงพอเพียง เพื่อพฒันำให้

ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้อยำ่งแทจ้ริง  สถำนศึกษำ  เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ  หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและผูม้ีหน้ำท่ี

จดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ควรด ำเนินกำรดงัน้ี   

 1.  จดัใหม้ีแหล่งกำรเรียนรู้   ศนูยส่ื์อกำรเรียนรู้   ระบบสำรสนเทศกำรเรียนรู้ และเครือข่ำย

กำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพทั้งในสถำนศึกษำ และในชุมชน   เพื่อกำรศึกษำคน้ควำ้และกำรแลกเปล่ียน

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ระหว่ำงสถำนศึกษำ   ทอ้งถ่ิน ชุมชน สงัคมโลก 

 2. จดัท ำและจดัหำส่ือกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรศกึษำคน้ควำ้ของผูเ้รียน เสริมควำมรู้ใหผู้ส้อน   

รวมทั้งจดัหำส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมำประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือกำรเรียนรู้ 

 3.  เลือกและใชส่ื้อกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพ   มีควำมเหมำะสม   มีควำมหลำกหลำย สอดคลอ้ง 

กบัวิธีกำรเรียนรู้ ธรรมชำติของสำระกำรเรียนรู้ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผูเ้รียน 

 4.  ประเมินคุณภำพของส่ือกำรเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยำ่งเป็นระบบ   

    5.  ศึกษำคน้ควำ้ วิจัย เพื่อพฒันำส่ือกำรเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับกระบวนกำรเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 

 6. จดัใหม้ีกำรก ำกบั ติดตำม ประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพเก่ียวกบัส่ือและกำรใชส่ื้อ  

กำรเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม ่ำเสมอ  
 

              วิไลวรรณ  แสนพำน  (2553 : 271 – 273)  กล่ำวว่ำ  ส่ือกำรสอนเป็นเคร่ืองมือของกำรเรียนรู้   

ท ำหนำ้ท่ีถ่ำยทอดควำมรู้  ควำมเขำ้ใจ  ควำมรู้สึก   เพ่ิมพูนทกัษะและประสบกำรณ์ สร้ำงสถำนกำรณ์

กำรเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน  กระตุน้ใหเ้กิดกำรพฒันำศกัยภำพทำงกำรคิด  ไดแ้ก่   กำรคิดไตร่ตรอง  กำรคิด

สร้ำงสรรค ์ กำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ ตลอดจนสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมใหแ้ก่ผูเ้รียน 
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ส่ือกำรสอนปัจจุบนัมีอิทธิพลสูงต่อกำรกระตุน้ให้ผูเ้รียนกลำยเป็นผูแ้สวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง  ส่ือมี

มำกมำยและหลำกหลำยรูปแบบ  มีบทบำทและใหคุ้ณประโยชน์ต่ำง ๆ  เช่น 

 1.  ช่วยใหผู้เ้รียน เขำ้ใจควำมคิดรวบยอดไดง่้ำย รวดเร็วข้ึน 

                 2.  ช่วยใหผู้เ้รียนมองเห็นส่ิงท่ีก  ำลงัเรียนรู้ไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม และเป็นกระบวนกำร 

            3.  ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมใหเ้กิดควำมคิดสร้ำงสรรค ์

                 4.  สร้ำงสภำพแวดลอ้มและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ น่ำสนใจ และ ท ำใหอ้ยำกรู้

อยำกเห็น 

                5.  ส่งเสริมกำรมีกิจกรรมร่วมกนัระหว่ำงผูเ้รียน 

                6.  เก้ือหนุนผูเ้รียนท่ีมีควำมสนใจและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ท่ีต่ำงกนั  ใหเ้รียนรู้ได ้

เท่ำเทียมกนั 

           7.  ช่วยใหผู้เ้รียนบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆใหเ้ช่ือมโยงกนั 

                8. ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีกำรใชส่ื้อและแหล่งขอ้มลูต่ำง ๆ  เพ่ือกำรคน้ควำ้เพ่ิมเติม 

              9.  ช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บกำรเรียนรู้หลำยมิติ จำกส่ือท่ีหลำกหลำย 

 10.  เช่ือมโยงโลกท่ีอยูไ่กลตวัผูเ้รียนใหเ้ขำ้สู่กำรเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

            ส่ือกำรสอนต่ำง ๆ นอกจำกมีบทบำทเป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนแลว้ยงัช่วย

กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บกำรพฒันำดำ้นต่ำงๆเช่น 

              1. ควำมรู้ ส่ือช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บควำมรู้เชิงเน้ือหำ ควำมรู้เชิงกระบวนกำร และควำมรู้เชิง

ประจกัษ ์  จำกกำรเรียนรู้ในกลุ่มวิชำต่ำง ๆ  ส่งเสริมกำรคน้ควำ้หำควำมรู้เพ่ิมเติมพฒันำควำมอยำกรู้

อยำกเห็นเชิงสร้ำงสรรค์   ส่งเสริมกำรคน้ควำ้หำควำมรู้เพ่ิมเติม  พฒันำควำมอยำกรู้อยำกเห็นเชิง

สร้ำงสรรค์  ส่งเสริมกำรค้นหำและกำรเช่ือมโยงสำระท่ีได้เรียนรู้ระหว่ำงวิชำต่ำง  ๆ เข้ำกับ

ประสบกำรณ์ส่วนตัวหรือกิจกรรมปฏิบัติในครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมในวงกว้ำง  

             2. ทกัษะ ส่ือกำรสอนในกลุ่มวิชำต่ำง ๆ ช่วยส่งเสริมและพฒันำทักษะดำ้นต่ำง ๆ ให้แก่

ผูเ้รียนได้แก่ ทักษะพ้ืนฐำนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทักษะกำรคิด ทักษะกำรส่ือสำร ทักษะ

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคล ทกัษะกำรจดักำร ทกัษะในงำนอำชีพ เป็นตน้ 

            3.  คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม  ส่ือต่ำง ๆ นอกจำกจะใหผู้เ้รียนไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้

และทกัษะแลว้ยงัมุ่งใหผู้เ้รียนรักกำรเรียนรู้  เห็นคุณค่ำในตนเอง  ภูมิใจในควำมเป็นไทย  มีจิตส ำนึก

ทำงสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  รู้จกัใชเ้วลำอยำ่งสร้ำงสรรค ์ ยอมรับค่ำนิยมท่ีดีงำม 
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เอกสารเกีย่วกบักลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 ความส าคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

         สุขภำพ   มีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดี (Wellbeing) ของคนแต่ละคนและ

สงัคม สุขภำพจึงหมำยรวมถึงมิติดำ้นควำมเจริญเติบโตและพฒันำกำรของบุคคล ทั้งดำ้นร่ำงกำย จิตใจ 

อำรมณ์ สงัคม สติปัญญำ และจิตวิญญำณ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภำพชีวิตโดยรวม  

       สุขศึกษำและพลศึกษำ   มีบทบำทส ำคญัยิง่ต่อกำรพฒันำสุขภำพและสมรรถภำพของมนุษย์

ใหม้ีควำมสมบูรณ์  ควำมสมดุล   และมีคุณภำพ   ใหผู้เ้รียนมีควำมสำมำรถเรียนรู้   และเกิดกำรพฒันำ

เก่ียวกบัควำมมัน่ใจในตนเอง   ควำมสำมำรถของตนเอง  เกิดวิธีกำรเรียนรู้ดว้ยพลงั  มีควำมสำมำรถใน

กำรน ำควำมรู้และทักษะไปประยุกต์   เกิดควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพและ

สมรรถภำพทำงกำยของตนเอง   สำมำรถตดัสินใจ   และเลือกวิธีปฏิบติัในกำรดูแลสุขภำพ ตลอดจน

กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมมัน่ใจในชีวิตควำมเป็นอยูท่ี่ดี  และควำมปลอดภยัของผูอ่ื้นบนพ้ืนฐำน

ของควำมเป็นไทย   

 กำรจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนสุขศึกษำและพลศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ จะส่งผลต่อกำร

พฒันำควำมรู้  กระบวนกำรคิด  เจตคติ  ค่ำนิยม  ตลอดจนพฤติกรรมกำรปฏิบติัตนของผูเ้รียนเพื่อ

พฒันำสุขภำพของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สงัคม และประเทศชำติ  เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันำสุขภำพ

และชีวิตควำมเป็นอยูอ่ยำ่งเต็มศกัยภำพในทุก ๆ  ดำ้น   สถำนศึกษำจะตอ้งจดัประสบกำรณ์ให้ผูเ้รียน

ทุกคนตระหนกัในควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตนท่ีจะน ำไปสู่ชีวิตท่ีมีคุณภำพ  ดว้ยกำรมีพฤติกรรมท่ี

รับผดิชอบต่อสุขภำพของตนเองและผูอ่ื้น         
 

   ธรรมชาตแิละลกัษณะเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 เน่ืองจำกธรรมชำติของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ     มีเน้ือหำท่ีเป็น

แกนกลำง (Core Content) ท่ีแสดงควำมเป็นศำสตร์เฉพำะทำง (Academic Discipline) และปรัชญำ  

(Philosophy)  ท่ีแตกต่ำงกนั แมจ้ะมุ่งไปสู่เร่ืองของสุขภำพ    ดงันั้น กำรจดัหลกัสูตรและกำรสอนของ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  จึงมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดกำรพฒันำพฤติกรรมดำ้นควำมรู้ 

(Knowledge)   เจตคติ (Attitude) และกำรปฏิบติั  (Practice or Skill) ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองสุขภำพใน

เร่ืองกำรเจริญเติบโตและพฒันำกำรของมนุษย ์ ชีวิตและครอบครัว  กำรเคล่ือนไหว กำรออกก ำลงักำย 

กำรเล่นเกม  กีฬำไทย  และกีฬำสำกล  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  สมรรถภำพ  และกำรป้องกนัโรค และ
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ควำมปลอดภัยในชีวิต พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีทำงด้ำนสุขภำพ  และทักษะ

กระบวนกำรในกำรดูแลสุขภำพของตนเองและผูอ่ื้น   

     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  จึงมุ่งเนน้กำรพฒันำผูเ้รียนดำ้นปัญญำ   พฒันำ

ระบบกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ   กำรตดัสินใจแกไ้ขปัญหำ  โดยกำรให้ผูเ้รียนเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง    

เขำ้ใจธรรมชำติและชีวิต    รู้จกัและเขำ้ใจตนเอง   เห็นคุณค่ำของตนและผูอ่ื้น   รักกำรออกก ำลงักำย   

และเล่นกีฬำ  รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีดี  เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  

เหมำะสม   ทั้งในดำ้นกำรป้องกนั  กำรส่งเสริมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งสุขภำพท่ีดีอย่ำงถำวรทั้งของตนเอง  

ของครอบครัว  และชุมชน 
 

 วสัิยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 วิสัยทัศน์  เป็นมุมมองภำพในอนำคตท่ีมุ่งหวงัว่ำจะมีกำรพฒันำอะไร  อย่ำงไร  ซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบักำรปัญหำของสงัคมโลก และกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี   วิสัยทศัน์

สุขศึกษำและพลศึกษำ   ก  ำหนดไวเ้พื่อเป็นแนวทำงให้ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  ผูส้อน  บุคลำกรทำง 

กำรศึกษำ   ผูเ้รียน  และชุมชน ร่วมกนัพฒันำ  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดร่้วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพเพื่อ

กำรพฒันำทำงดำ้นร่ำงกำย  จิตใจ  สติปัญญำ  อำรมณ์  สงัคมและจิตวิญญำณของผูเ้รียน     

 สุขศึกษำและพลศึกษำเป็นกำรศึกษำดำ้นสุขภำพท่ีมีเป้ำหมำย เพื่อกำรด ำรงกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพ  และกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว   และชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

            สุขศึกษำ  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดกำรพฒันำพฤติกรรม  ดำ้นควำมรู้  เจตคติ  คุณธรรม ค่ำนิยม  

และกำรปฏิบติั  เก่ียวกบัสุขภำพควบคู่ไปดว้ยกนั   

              สุขศึกษำและพลศึกษำจึงมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดควำมสำมำรถในกำรพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ

จนมีวิถีชีวิต ท่ีมีสุขภำพดี โดยใหมี้ทั้งควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ  ทกัษะหรือกระบวนกำร  คุณธรรม จริยธรรม 

และค่ำนิยม ตำมแนวกำรจดักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  และตำมจุดมุ่งหมำยของหลกัสูตรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551  ผลรวมสุดทำ้ย คือ ผูเ้รียนเกิดกำรพฒันำท่ีเป็นองค์รวมของควำมเป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ (Holistic) ทุกดำ้น    

 ในกำรเรียนรู้สุขศึกษำ   ผูเ้รียนจะไดรั้บกำรกระตุน้และจูงใจให้ก  ำหนดเป้ำหมำยท่ีเป็นจริง

และมีคุณค่ำในกำรพฒันำรูปแบบของวิถีชีวิตท่ีมีสุขภำพดี  พฒันำทกัษะกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงสังคม  

รู้จกักำรสร้ำงควำมรับผิดชอบและสัมพนัธภำพท่ีดีกบัคนอ่ืน  ทั้งท่ีโรงเรียนท่ีบำ้น และในชุมชน ทั้ง

ชุมชนท่ีตนเองอยูอ่ำศยั และชุมชนอ่ืน ๆ  ท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ไดเ้รียนรู้ถึงวิถีชีวิต ท่ีแตกต่ำงกนัและ
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ยอมรับในควำมแตกต่ำงนั้น เกิดกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรเผชิญ กบัปัญหำท่ีทำ้ทำยควำมเครียด 

ควำมกดดนั ควำมขดัแยง้ และกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ         
 

 คุณภาพของผู้เรียน 

 กำรจดักำรเรียนรู้สำระสุขศึกษำและพลศึกษำตำมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมี

ควำมรู้  ควำมเขำ้ใจท่ีถกูตอ้ง  มีเจตคติและค่ำนิยมท่ีดี  ในเร่ืองธรรมชำติกำรเจริญเติบโตและพฒันำกำร

ของมนุษย ์ชีวิตและครอบครัว   กำรเคล่ือนไหว  กำรออกก ำลงักำย  กำรเล่นเกม  กีฬำไทยและกีฬำ

สำกล    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ   สมรรถภำพ       กำรป้องกนัโรคและควำมปลอดภยัในชีวิต    มีทกัษะ

ปฏิบติัดำ้นสุขภำพและสมรรถภำพจนเป็นกิจนิสยั           

 เม่ือจบกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  ผูเ้รียน

จะมีคุณภำพ  ดงัน้ี     

 1)  สำมำรถดูแลสุขภำพ สร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกนัโรค หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียง 

กำรใชย้ำ สำรเสพติด และควำมรุนแรงไดย้ำ่งมีประสิทธิภำพดว้ยกำรวำงแผนอยำ่งเป็นระบบ 

           2) แสดงออกถึงควำมรัก ควำมเอ้ืออำทร ควำมเขำ้ใจในอิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สงัคม   

และวฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทำงเพศ กำรด ำเนินชีวิต และวิถีชีวิตท่ีมีสุขภำพดี 

 3) ออกก ำลงักำย  เล่นกีฬำ  เขำ้ร่วมกิจกรรมนันทนำกำร กิจกรรมสร้ำงเสริมสมรรถภำพ    

เพื่อสุขภำพ  และสมรรถภำพทำงกลไกไดถ้กูตอ้งตำมหลกักำรประจ ำ สม  ่ำเสมอ   ดว้ยควำมช่ืนชมและ

สนุกสนำน  

 4)  แสดงควำมรับผิดชอบ ให้ควำมร่วมมือ และปฏิบติัตำมกฎ กติกำ   สิทธิ หลกัควำม

ปลอดภยัในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำย  และเล่นกีฬำ จนประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของตนเอง

และทีม   

 5)  แสดงออกถึงกำรมีมำรยำทในกำรดู  กำรเล่น และกำรแข่งขัน ดว้ยควำมมีน ้ ำใจเป็น

นกักีฬำ  และน ำไปปฏิบติัในทุกโอกำสจนเป็นบุคลิกภำพท่ีดี 

 6) วิเครำะห์ และประเมินสุขภำพส่วนบุคคล เพื่อก  ำหนดกลวิธีลดควำมเส่ียง  สร้ำงเสริม

สุขภำพ  ด  ำรงสุขภำพ  กำรป้องกนัโรค   และกำรจดักำรกบัอำรมณ์และควำมเครียดไดถู้กตอ้ง  และ 

เหมำะสม 

 7) ใชก้ระบวนกำรทำงประชำสงัคมสร้ำงเสริมให้ชุมชนเขม้แข็งปลอดภยัและมีวิถีชีวิตท่ีดี
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                      สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

                      สาระที่ 1  :  การเจริญเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 

                       มำตรฐำน  พ 1.1  :  เขำ้ใจธรรมชำติของกำรเจริญเติบโตและพฒันำกำรของมนุษย ์
 

ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 -  ม.6 1.  อธิบำยกระบวนกำรสร้ำงเสริม 

 และด ำรงสุขภำพกำรท ำงำน 

 ของระบบอวยัวะต่ำง ๆ  

 

1. กระบวนสร้ำงเสริม และด ำรงประสิทธิภำพ  

 กำรท ำงำนของระบบอวยัวะต่ำง ๆ  

 -  กำรท ำงำนของระบบอวยัวะต่ำง ๆ 

  -  กำรสร้ำงเสริมและด ำรงประสิทธิภำพ  

    ของอวยัวะต่ำง ๆ  (อำหำร กำรออกก ำลงักำย  

    นนัทนำกำร  กำรตรวจสุขภำพ ฯลฯ) 

 2.  วำงแผนดูแลสุขภำพตำมภำวะ    

  กำรเจริญเติบโตและพฒันำกำร 

 ของตนเองและบุคคล 

     ในครอบครัว 

2.  กำรวำงแผนดูแลสุขภำพของตนเอง  

 และบุคคลในครอบครัว 

 

  สาระที่ 2 :  ชีวติและครอบครัว 

                       มำตรฐำน  พ 2.1 :  เขำ้ใจและเห็นคุณค่ำของชีวิต ครอบครัว  เพศศึกษำ และมีทกัษะใน

กำรด ำเนินชีวิต           
          

ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - ม.6 1.  วิเครำะห์อิทธิพลของครอบครัว  

 เพื่อน สงัคม และวฒันธรรม 

 ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทำงเพศ  

 และกำรด ำเนินชีวิต 

1.  อิทธิพลครอบครัว เพื่อน สงัคม และ  

 วฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทำงเพศ  

 และกำรด ำเนินชีวิต 

 

2.  วิเครำะห์ค่ำนิยมในเร่ืองเพศ  

 ตำมวฒันธรรมไทย 

 และวฒันธรรมอ่ืน ๆ 

2.  ค่ำนิยมในเร่ืองเพศตำมวฒันธรรมไทย  

 และวฒันธรรมอ่ืน ๆ 
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ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3.  เลือกใชท้กัษะท่ีเหมำะสม 
 ในกำรป้องกนั ลดควำมขดัแยง้  
 และแกปั้ญหำเร่ืองเพศและ 
 ครอบครัว 
 

3. แนวทำงในกำรเลือกใชท้กัษะต่ำง ๆ  
 ในกำรป้องกนั ลดควำมขดัแยง้ และ 
 แกปั้ญหำเร่ืองเพศและครอบครัว  
   -  ทกัษะกำรส่ือสำรและสร้ำงสมัพนัธภำพ 
     -  ทกัษะกำรต่อรอง  
    -  ทกัษะกำรปฏิเสธ  
    -  ทกัษะกำรคิดวิเครำะห์ 
  -  ทกัษะกำรตดัสินใจและแกปั้ญหำ ฯลฯ 

4.  วิเครำะห์สำเหตุและผลของ 
 ควำมขดัแยง้ท่ีอำจเกิดข้ึนระหว่ำง 
 นกัเรียน หรือเยำวชนในชุมชน  
 และเสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
 
 

4. ควำมขดัแยง้ท่ีอำจเกิดข้ึนระหว่ำงนกัเรียน 
 หรือเยำวชนในชุมชน  
 -  สำเหตุของควำมขดัแยง้ 
  -  ผลกระทบท่ีเกิดจำกควำมขดัแยง้ระหว่ำง 
    นกัเรียนหรือเยำวชนในชุมชน 
  -  แนวทำงในกำรแกปั้ญหำ ท่ีอำจเกิดจำก 
    ควำมขดัแยง้ของนกัเรียน หรือเยำวชน 
    ในชุมชน 

 
 สาระที่ 3 :  การเคลือ่นไหว   การออกก าลงักาย   การเล่นเกม กฬีาไทย   กฬีาสากล 

  มำตรฐำน พ 3.1 :  เขำ้ใจ มีทกัษะในกำรเคล่ือนไหว   กิจกรรมทำงกำย   กำรเล่นเกมและ

กีฬำ             
 

ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - ม.6 1. วิเครำะห์ควำมคิดรวบยอด  

 เก่ียวกบักำรเคล่ือนไหวรูปแบบ  

 ต่ำง ๆ  ในกำรเล่นกีฬำ 

 

1.  ควำมคิดรวบยอดเก่ียวกบักำรเคล่ือนไหว 

 รูปแบบต่ำง ๆ ในกำรเล่นกีฬำ  

2.  กำรคิดวิเครำะห์ควำมคิดรวบยอดเก่ียวกบั 

 กำรเคล่ือนไหวรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรเล่นกีฬำ 

 2. ใชค้วำมสำมำรถของตนเพื่อ 

 เพ่ิมศกัยภำพของทีม ค ำนึงถึง 

 ผลท่ีเกิดต่อผูอ่ื้นและสงัคม 

3.  กำรใชค้วำมสำมำรถของตนในกำรเล่นกีฬำ 

 เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพของทีม โดยค ำนึงถึงผลท่ีเกิด 

 ต่อผูอ่ื้นและสงัคม 
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ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 - ม.6 3. เล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล  

 ประเภทบุคคล/คู่ กีฬำ 

 ประเภททีมอยำ่งนอ้ย 1 ชนิด 

 

4. กีฬำประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม  เช่น  

 ฟุตซอล  รักบ้ี ฟุตบอล ยมินำสติก ลีลำศ  

 ซอฟบอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ มวยไทย  

 กระบ่ีกระบอง พลอง  งำ้ว 

 4. แสดงกำรเคล่ือนไหว 

 อยำ่งสร้ำงสรรค ์

5. กำรเคล่ือนไหวท่ีสร้ำงสรรค ์ เช่น  

 กิจกรรมเขำ้จงัหวะ เชียร์ลีดเดอร์ 

 5.  เขำ้ร่วมกิจกรรมนนัทนำกำร  

 นอกโรงเรียน และน ำหลกักำร 

 แนวคิด ไปปรับปรุงและ 

 พฒันำคุณภำพชีวติของตน 

 และสงัคม 

6.  กำรน ำหลกักำรและแนวคิดของกิจกรรม  

 นนัทนำกำร ไปปรับปรุงและพฒันำคุณภำพ  

 ชีวิตของตนและสงัคม 

 

 
                 มำตรฐำน พ 3.2 :  รักกำรออกก ำลงักำย  กำรเล่นเกม และกำรเล่นกีฬำ   ปฏิบติัเป็นประจ ำ

อยำ่งสม ่ำเสมอ  มีวินยั  เคำรพสิทธิ  กฎ  กติกำ  มีน ้ ำใจนกักีฬำ  มีจิตวิญญำณในกำรแข่งขนั และช่ืนชม

ในสุนทรียภำพของกำรกีฬำ     

 
ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – ม.6 1. ออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำ 

 ท่ีเหมำะสมกบัตนเองอยำ่ง 

 สม ่ำเสมอ และใชค้วำมสำมำรถ 

 ของตนเองเพ่ิมศกัยภำพของทีม  

 ลดควำมเป็นตวัตน ค ำนึงถึงผล 

 ท่ีเกิดต่อสงัคม 

 

1. กำรออกก ำลงักำยดว้ยวิธีท่ีชอบ เช่น  

 ฝึกกำยบริหำรแบบต่ำง ๆ  ข่ีจกัรยำน  

 กำรออกก ำลงัจำกกำรท ำงำนในชีวิตประจ ำวนั  

 กำรร ำกระบอง  ร ำมวยจีน  

2. กำรเล่นกีฬำประเภทบุคคลและประเภททีม  

3.  กำรใชค้วำมสำมำรถของตนในกำรเพ่ิม 

 ศกัยภำพ ของทีมในกำรเล่นกีฬำและกำรเล่น 

 โดยค ำนึงประโยชน์ต่อสงัคม 

4. กำรวำงแผนกิจกรรมกำรออกก ำลงักำย 

 และเล่นกีฬำ 
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ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – ม.6 2. อธิบำยและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ 
 กฎ กติกำ กลวิธีต่ำง ๆ ในระหว่ำง 
 กำรเล่น กำรแข่งขนักีฬำกบัผูอ่ื้น 
 และน ำไปสรุปเป็นแนวปฏิบติั 
 และใชใ้นชีวิตประจ ำวนัอยำ่ง 
 ต่อเน่ือง 

5.  สิทธิ กฎ กติกำกำรเล่นกีฬำ  
6.  กลวิธี หลกักำรรุก กำรป้องกนัอยำ่ง 
 สร้ำงสรรค ์ในกำรเล่นและแข่งขนักีฬำ  
7.  กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรเล่นกีฬำไปใช ้ 
 ในชีวิตประจ ำวนั 
 

 3.  แสดงออกถึงกำรมีมำรยำทใน 
 กำรด ูกำรเล่น  และกำรแข่งขนั 
 กีฬำ ดว้ยควำมมีน ้ ำใจนกักีฬำ   
 และน ำไปใช ้ปฏิบติัทุกโอกำส 
 จนเป็นบุคลิกภำพท่ีดี 

8.  กำรปฏิบติัตนในเร่ืองมำรยำทในกำรด ู 
 กำรเล่น กำรแข่งขนั ควำมมีน ้ ำใจนกักีฬำ  
9. บุคลิกภำพท่ีดี 
 

 4.  ร่วมกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำ  
 อยำ่งมีควำมสุข ช่ืนชม ในคุณค่ำ 
 และควำมงำมของกำรกีฬำ 

10.  ควำมสุขท่ีไดจ้ำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม 
 ทำงกำยและเล่นกีฬำ  
11.  คุณค่ำและควำมงำมของกำรกีฬำ 

 
 สาระที่ 4  :  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกนัโรค 

               มำตรฐำน พ 4.1 : เห็นคุณค่ำ และมีทกัษะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรด ำรงสุขภำพ    

กำรป้องกนัโรค  และกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพเพื่อสุขภำพ    
 

ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – ม.6 

 

1.  วเิครำะห์บทบำทและควำม 
 รับผดิชอบของบุคคลท่ีมีต่อ 
 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ 
 กำรป้องกนัโรคในชุมชน 

1.  บทบำทและควำมรับผดิชอบของบุคคล  
 ท่ีมีต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ 
 กำรป้องกนัโรคในชุมชน 

 2.  วิเครำะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณำ 
 เก่ียวกบัสุขภำพเพื่อกำรเลือก 
 บริโภค 

2.  อิทธิพลของส่ือโฆษณำเก่ียวกบัสุขภำพ  
3.  แนวทำงกำรเลือกบริโภคอยำ่งฉลำดและ   
     ปลอดภยั 

 3.  ปฏิบติัตนตำมสิทธิของผูบ้ริโภค 4.  สิทธิพ้ืนฐำนของผูบ้ริโภคและกฎหมำย 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – ม.6 
 

4.  วิเครำะห์สำเหตุและเสนอแนวทำง 
 กำรป้องกนักำรเจ็บป่วยและกำรตำย 
 ของคนไทย  
 

5. สำเหตุของกำรเจ็บป่วยและกำรตำย 
 ของคนไทย เช่น โรคจำกกำรประกอบ 
 อำชีพ  โรคทำงพนัธุกรรม 
6.  แนวทำงกำรป้องกนักำรเจ็บป่วย 

5. วำงแผนและปฏิบติัตำมแผน  
 กำรพฒันำสุขภำพของตนเอง 
 และครอบครัว 

7. กำรวำงแผนกำรพฒันำสุขภำพของตนเอง  
 ครอบครัว 
 

6.  มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและ 
 พฒันำสุขภำพของบุคคลในชุมชน 

8.  กำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม และพฒันำ 
 สุขภำพของบุคคลในชุมชน 

7.  วำงแผนและปฏิบติัตำมแผน  
 กำรพฒันำสมรรถภำพกำยและ 
 สมรรถภำพกลไก 

9.  กำรวำงแผนพฒันำสมรรถภำพทำงกำย 
 และสมรรถภำพกลไก 
 

 
              สาระที่  5  :  ความปลอดภยัในชีวติ 

  มำตรฐำน พ 5.1 :  ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภำพ  อุบติัเหตุ 

กำรใชส้ำรเสพติด และควำมรุนแรง               

                    
ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – ม.6 1.  มีส่วนร่วมในกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 ต่อกำรใชย้ำ กำรใชส้ำรเสพติด  และ 

 ควำมรุนแรง  เพื่อสุขภำพของตนเอง 

 ครอบครัว และสงัคม 

1. กำรจดักิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียงต่อ 

 กำรใชย้ำ  สำรเสพติด และควำมรุนแรง 

 

2.  วิเครำะห์ผลกระทบท่ีเกิดจำกกำร 

 ครอบครอง กำรใช ้และกำรจ ำหน่ำย 

 สำรเสพติด 

2.  กำรวิเครำะห์ผลกระทบท่ีเกิดจำกกำร 

 ครอบครอง กำรใชแ้ละกำรจ ำหน่ำย 

 สำรเสพติด (ตนเอง  ครอบครัว เศรษฐกิจ  

 สงัคม)   

  3.  โทษทำงกฎหมำยท่ีเกิดจำกกำรครอบครอง  

 กำรใชแ้ละกำรจ ำหน่ำยสำรเสพติด 
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ช้ัน ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 -ม.6 3.  วิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภำพ หรือ 
 ควำมรุนแรงของคนไทยและเสนอ 
 แนวทำงป้องกนั 

4.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภำพของคนไทยและ 
     เสนอแนวทำงป้องกนั 

 4. วำงแผน ก ำหนดแนวทำงลดอุบติัเหตุ  
 และสร้ำงเสริมควำมปลอดภยัในชุมชน 

5. กำรวำงแผน ก ำหนดแนวทำงลดอุบติัเหตุ  
 และสร้ำงเสริมควำมปลอดภยัในชุมชน 

 5.  มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริม 
 ควำมปลอดภยัในชุมชน 

6. กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมควำมปลอดภยั 
 ในชุมชน 

 6.  ใชท้กัษะกำรตดัสินใจแกปั้ญหำ 
 ในสถำนกำรณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภำพ 
 และควำมรุนแรง 

7.  ทกัษะกำรตดัสินใจแกปั้ญหำ 
 ในสถำนกำรณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภำพ 

 7.  แสดงวิธีกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพอยำ่งถกูวิธี  8.  วิธีกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพอยำ่งถกูวิธี 

 
 ยุทธศาสตร์การจดักระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
  เป้ำหมำยส ำคญัในกำรจดักำรศึกษำคือ  กำรพฒันำผูเ้รียนให้สำมำรถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
เพรำะกำรเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดข้ึนไดต้ลอดชีวิต ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์
ทำงดำ้นจิตใจ  ร่ำงกำย  สติปัญญำ  และสงัคม  โดยอำจใชย้ทุธศำสตร์ท่ีหลำกหลำย  โดยมีเป้ำหมำยให้
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในดำ้นควำมรู้  ดำ้นทกัษะ / กระบวนกำร และดำ้นคุณธรรม และ
ค่ำนิยม  (กระทรวงศึกษำธิกำร.  2551 : 128 – 129)   คือ   
  1)  พฤติกรรมกำรเรียนรู้ดำ้นพุทธพิสัย (Cognitive Skill)  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเขำ้ใจ  คิด
วิเครำะห์  คิดสร้ำงสรรค ์ ประเมินค่ำและตดัสินใจ  แกปั้ญหำไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมปรับใชใ้นชีวิต
ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
  2)  พฤติกรรมกำรเรียนรู้ดำ้นทกัษะ / กระบวนกำร (Practical/Psychomotor Skill) มุ่งเน้น
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติัตน มีสุขนิสยัท่ีดีทั้งส่วนตน ครอบครัว  ชุมชน  และสงัคม 
  3)  พฤติกรรมกำรเรียนรู้ดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม (Affective Skill) มุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่ำของตนเอง   ตระหนกัในควำมส ำคญัเร่ืองสุขภำพ  รับผดิชอบในกำรดูแลสุขภำพของ
ตนเอง           
  กล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ ยทุธศำสตร์กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ 
มุ่งเนน้กำรพฒันำผูเ้รียนในทุก ๆ ดำ้น  เพ่ือให้เกิดควำมสมบูรณ์ทั้งทำงดำ้นจิตใจ  ร่ำงกำย  สติปัญญำ  
สงัคม   และจิตวิญญำณ   ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียนมีสุขภำพและสุขนิสยัท่ีดี  เป็นคนดี คนเก่ง  สำมำรถด ำเนิน
ชีวิตไดอ้ยำ่งมีควำมสุขและปลอดภยั         
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           แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา  
 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด   ตำมหลักสูตรแกนกลำง 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช  2551 มีจุดมุ่งหมำยเพื่อเสนอแนวทำงกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อ
พฒันำทกัษะกำรคิด   ซ่ึงเป็นสมรรถนะหลกัสมรรถนะหน่ึงตำมหลกัสูตรแกนกลำงฯ ท่ีสอดคลอ้งตำม
ตวัช้ีวดั และธรรมชำติของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   ส ำหรับครูผูส้อนเลือกน ำไปใชใ้นกำรจดักำร
เรียนรู้  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   ใหผู้เ้รียนไดรั้บกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง  และเกิดทกัษะทำงดำ้นกำรคิด 
ท่ีตอบสนองกำรพฒันำกำรศึกษำในยุคใหม่  ในทกัษะกำรคิดทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    ระดับ
มธัยมศึกษำ   (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2555 : ค  ำน ำ) 
 สำระส ำคญัในแนวทำงกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำทกัษะกำรคิด  ประกอบดว้ย       
3  ส่วน ดงัน้ี 
 1.  กำรวิเครำะห์ตวัช้ีวดัสู่กำรพฒันำทกัษะกำรคิด มีองคป์ระกอบตงัน้ี 
  1.1 สำระ  มำตรฐำน กำรเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีก  ำหนด ในหลกัสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551 
  1.2  ผูเ้รียนรู้อะไร/ท ำอะไรได ้เป็นกำรวิเครำะห์จำกตวัช้ีวดัให้เห็นว่ำในแต่ละตวัช้ีวดั 
ผูเ้รียนควรจะมีดวำมรู้อะไรบำ้ง และสำมำรถปฏิบติัส่ิงใดไดบ้ำ้ง 
   1.3 ทกัษะกำรคิด เป็นกำรวิเครำะห์ทกัษะกำรคิดท่ีสมัพนัธล์บัตวัช้ีวดัในแต่ละตวั ซ่ึงเป็น
กระบวนกำรส ำคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดกำรคิดไปสู่กำรสร้ำงช้ินงำน / ภำระงำนไดส้อดคลอ้ง ตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
  1.4 ช้ินงำน / ภำระงำน   เป็นกำรวิเครำะห์ช้ินงำน/ภำระงำนท่ีสะทอ้นควำมสำมำรถของ
ผูเ้รียนจำกกำรใชค้วำมรู้ และทกัษะกำรคิดท่ีก  ำหนดไวซ่ึ้งสอดคลอ้งตำมตวัช้ีวดั 
  1.5  แนวกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำทกัษะกำรคิด   เป็นกำรระบุกระบวนกำรของกำรคิด   
ท่ีจะน ำไปจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกำรคิดตำมท่ีวิเครำะห์ไดจ้ำกตวัช้ีวดั 
 2.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิด มีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
  2.1  ตวัช้ีวดั  เป็นกำรวิเครำะห์ควำมสมัพนัธ/์เช่ือมโยงของแต่ละช้ีวดัท่ีสำมำรถ น ำมำจดั

กิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกนัไดใ้นแต่ละขั้นปี/ภำคเรียน  ซ่ึงอำจมำจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เดียวกนั หรือ

ต่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ตวัช้ีวดับำงตวัอำจตอ้งฝึกซ ้ำ  เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บกำรพฒันำดำ้นทกัษะกำรคิด

ใหส้อดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

  2.2 ควำมคิดรวบยอด เป็นกำรวิเครำะห์แก่นควำมรู้แต่ละตวัช้ีวดั ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจำก

กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมตวัช้ีวดัในขอ้ 2 
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  2.3  สำระกำรเรียนรู้   เป็นสำระกำรเรียนรู้ท่ีน่ำมำใชใ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
ตวัช้ีวดั 
                2.4  ทกัษะกำรคิด   เป็นทกัษะกำรคิดท่ีน่ำมำพฒันำผูเ้รียนให้สอดคลอ้งตำมมำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ท่ีวิเครำะห์ไวต้ำมขอ้ 2.3 
  2.5  ช้ินงำน/ภำระงำน   เป็นช้ินงำน/ภำระงำนท่ีสะทอ้นควำมสำมำรถของผูเ้รียน และ
ทกัษะกำรคิดตำมตวัช้ีวดั ท่ีน่ำมำจดักิจกรรมรวมกนั 
  2.6  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้  เป็นเทคนิค/วิธีกำรสอนท่ีจะใชใ้นกำรพฒันำผูเ้รียน และ
น่ำไปสู่กำรสร้ำงช้ินงำน/ภำระงำน และสอดแทรกดว้ยกำรใช้กระบวนกำรพฒันำทักษะกำรคิดท่ี
ก  ำหนดไวใ้หค้รบถว้นตำมขอ้ 2.4 
              อน่ึง  กำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์/เช่ือมโยงของแต่ละตวัช้ีวดั เพื่อจดักลุ่มส ำหรับน ำมำจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกนัตำมขอ้ 2  เป็นกำรเสนอเพื่อเป็นตวัอย่ำง ในทำงปฏิบติัครูผูส้อนสำมำรถ
ปรับเปล่ียนหรือพฒันำเพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม   ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนใน
กำรพฒันำทกัษะกำรคิด 
            ส ำหรับกำรวิเครำะห์ตวัช้ีวดัสู่กำรพฒันำทกัษะกำรคิดเป็นกำรน ำตวัช้ีวดักลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ  จำกชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  1 – ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6    โดยน ำตวัช้ีวดัมำวิเครำะห์
รำยตวัช้ีวดัใน  4  ประเด็น   คือ ตวัช้ีวดัแต่ละตวั    ผูเ้รียนควรมีควำมรู้อะไร และท ำอะไรได ้ทกัษะกำร
คิด   ช้ินงำน/ภำระงำน    และแนวกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำทกัษะกำรคิด   ในแต่ละประเด็นจะมี
ควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั และสะทอ้นคุณภำพผูเ้รียนตำมตวัช้ีวดั     (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ. 2554 : 1)   ดงัน้ี 
 

ช้ัน ทักษะการคดิจากการวเิคราะห์ตามตวัช้ีวดั 

ม.1 * ทักษะการวเิคราะห์   ทกัษะกำรเช่ือมโยง ทกัษะกำรน ำควำมรู้ไปใช ้ทกัษะกำรสรุป

อำ้งอิง ทกัษะกระบวนกำรคิดตดัสินใจ ทกัษะกำรสร้ำงควำมรู้ ทกัษะกำรตีควำม   

* ทักษะการประเมนิ ทกัษะกำรเปรียบเทียบ   ทกัษะกำรส ำรวจ   ทกัษะกำรระบุ    

ทกัษะกำรประยกุตใ์ชค้วำมรู้ *ทกัษะการสรุปลงความเหน็ 

ม.2 

 

ทกัษะกำรวิเครำะห์ทกัษะกำรใหเ้หตุผล   ทกัษะกำรสร้ำงควำมรู้    *ทักษะ 

การสังเคราะห์   ทกัษะกำรน ำควำมรู้ไปใช ้  *ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  ทกัษะ 

กำรใหเ้หตุผล    ทกัษะกระบวนกำรแกปั้ญหำ ทกัษะกำรสรุปลงควำมเห็น ทกัษะ 

กำรส ำรวจคน้หำ ทกัษะกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ ทกัษะกำรระบุ  ทกัษะกำรประเมิน 

ทกัษะกำรส ำรวจ   ทกัษะกระบวนกำรคิดตดัสินใจ 
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ช้ัน ทักษะการคดิจากการวเิคราะห์ตามตวัช้ีวดั 

ม.3 
 

ทกัษะกำรเปรียบเทียบ ทกัษะกำรวิเครำะห์ ทกัษะกำรสร้ำงควำมรู้    ทกัษะกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช ้  ทกัษะกำรประยกุตใ์ชค้วำมรู้    ทกัษะกำรรวบรวมขอ้มลู  ทกัษะ
กระบวนกำรคิดตดัสินใจ ทกัษะกำรประเมนิ  * ทักษะกระบวนการคดิสร้างสรรค์   

*ทักษะกระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

ม.4 - 6 
 

ทกัษะกำรสร้ำงควำมรู้    ทกัษะกำรประยกุตใ์ชค้วำมรู้   ทกัษะกำรวิเครำะห์   ทกัษะ 
กำรเปรียบเทียบ ทกัษะกระบวนกำรคิดตดัสินใจ ทกัษะกำรน ำควำมรู้ไปใช ้ ทกัษะ
กระบวนกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ  ทกัษะกำรสงัเครำะห์  *ทักษะกระบวนการคดิ 

แก้ปัญหา 

 
               จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า   การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิด   ตำมหลกัสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช  2551  นั้น  มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพฒันำทกัษะกำรคิด  ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสมรรถนะหลกั ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ท่ีสอดคลอ้งตำมตัวช้ีวดั และ
ธรรมชำติของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ซ่ึงครูผูส้อนควรเลือกน ำไปใชใ้นกำรวำงแผน 
กำรจดักำรเรียนรู้  เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บกำรพฒันำทกัษะในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง และเกิดทกัษะกำร
ด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี  21  ทั้งทกัษะกำรคิด  ทกัษะกระบวนกำรคิดแกปั้ญหำ   ทกัษะกำรส่ือสำร  และ
ทกัษะชีวิต ท่ีตอบสนองกำรพฒันำกำรศึกษำในยคุใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  
 
เอกสารเกีย่วกบัทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

              ทฤษฎีกำรเรียนรู้และกำรสอนร่วมสมยัในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 20  มีอยู่หลำยทฤษฎี  แต่จะ

กล่ำวถึงทฤษฎีกำรเรียนรู้ท่ีประยุกต์สู่กำรจดักำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  เพื่อพฒันำผูเ้รียนกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ท่ีส ำคญั  4  ทฤษฎี  ดงัน้ี 
 

                ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)  
               ก. ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

  กำร์ดเนอร์ (Gardner) จำกมหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด  (ทิศนำ แขมมณี. 2555 : 85-89) กล่ำวว่ำ   
แนวคิดน้ีก่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงทำงควำมคิดเก่ียวกบั “เชำวปั์ญญำ”  เป็นอย่ำงมำก  และกลำยเป็น
ทฤษฎีท่ีก  ำลงัมีอิทธิพลอย่ำงกวำ้งขวำงต่อกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน  ปัจจุบันแนวคิด
เก่ียวกับเชำว์ปัญญำ (Intelligence) ท่ีมีมำแต่ดั้งเดิมนั้ น  จ  ำกัดอยู่ท่ีควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ  
ควำมสำมำรถทำงดำ้นคณิตศำสตร์  และกำรคิดเชิงตรรกะหรือเชิงเหตุผลเป็นหลกั  กำรวดัเชำว์ปัญญำ
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ของผูเ้รียนจะวดัจำกคะแนนท่ีท ำได้จำกแบบทดสอบทำงสติปัญญำซ่ึงประกอบด้วยกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถทั้ง  2  ดำ้นดงักล่ำว  คะแนนจำกกำรวดัเชำว์ปัญญำจะเป็นตวัก  ำหนดเชำว์ปัญญำของ
บุคคลนั้นตลอดไป  เพรำะมีควำมเช่ือว่ำ  องค์ประกอบของเชำว์ปัญญำจะไม่เปล่ียนแปลงไปตำมวยั
หรือประสบกำรณ์มำกนกั แต่เป็นคุณลกัษะท่ีติดตวัมำแต่ก  ำเนิด   
                   กำร์ดเนอร์(Gardner, 1983 อำ้งถึงในทิศนำ แขมมณี. 2555 : 86) นิยำมค ำว่ำ “เชำวปั์ญญำ”   

(intelligence)    หมำยถึง    ควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำในสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ  หรือกำรสร้ำงสรรค์

ผลงำนต่ำง ๆ ซ่ึงจะมีควำมสมัพนัธก์บับริบททำงวฒันธรรมในแต่ละแห่ง รวมทั้งควำมสำมำรถในกำร

ตั้งปัญหำเพ่ือจะหำค ำตอบและเพ่ิมพนูควำมรู้  กำร์ดเนอร์มีควำมเช่ือพ้ืนฐำนท่ีส ำคญั  2  ประกำร คือ 

  1)  เชำวปั์ญญำของบุคคลมิไดม้ีเพียงควำมสำมำรถทำงภำษำและทำงคณิตศำสตร์เท่ำนั้น  

แต่มีอยูอ่ยำ่งหลำกหลำยถึง  8  ประเภทดว้ยกนั  ซ่ึงเขำบอกว่ำควำมจริงอำจจะมีมำกกว่ำน้ี คนแต่ละคน

จะมีควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีแตกต่ำงไปจำกคนอ่ืน และมีควำมสำมำรถในดำ้นต่ำง ๆ  ไม่เท่ำกัน 

ควำมสำมำรถท่ีผสมผสำนกนัออกมำ ท ำใหบุ้คคลแต่ละคนมีแบบแผนซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตน 

     2)  เชำวปั์ญญำของแต่ละบุคคลจะไม่อยูท่ี่ระดบัท่ีตนมีตอนเกิด แต่สำมำรถเปล่ียนแปลง
ได ้   หำกไดรั้บกำรส่งเสริม ท่ีเหมำะสม      
  ในควำมคิดของกำร์ดเนอร์ เชำวปั์ญญำของบุคคลประกอบดว้ยควำมสำมำรถ 3 ประกำร  
คือ    
               1)  ควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำในสภำพกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเป็นไปตำมธรรมชำติและตำม
บริบททำงวฒันธรรมของบุคคลนั้น  
  2)  ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีมีประสิทธิภำพและสัมพนัธ์กบับริบททำง

วฒันธรรม 

  3)  ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำหรือตั้งปัญหำเพ่ือหำค ำตอบและเพ่ิมพนูควำมรู้ 

    องคป์ระกอบเชำวปั์ญญำ 8  ดำ้น ตำมแนวคิดของกำร์ดเนอร์  มีดงัน้ี 

                   1)  ปัญญำดำ้นภำษำ  (linguistic  intelligence)  คือ  ควำมสำมำรถในกำรแสดงออกทำง

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรพดูอภิปรำย  กำรส่ือสำรกบัผูอ่ื้น  กำรใชค้  ำศพัท ์ กำรแสดงออก

ของควำมคิด  กำรประพนัธ ์ กำรแต่งเร่ือง  กำรเล่ำเร่ือง  เป็นตน้ 

  2)   ปัญญำดำ้นคณิตศำสตร์หรือกำรใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ (logical  mathematical   

intelligence)  คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดแบบมีเหตุและผล  กำรคิดเชิงนำมธรรม  กำรคิดคำดกำรณ์ 

และกำรคิดค ำนวณทำงคณิตศำสตร์   มกัจะคิดโดยใชส้ัญลกัษณ์  มีระบบระเบียบในกำรคิด  ชอบคิด

วิเครำะห์  แยกแยะส่ิงต่ำง ๆ ให้เห็นได้ชัดเจน ชอบคิดและท ำอะไรตำมเหตุผล  เข้ำใจส่ิงท่ีเป็น

นำมธรรมไดง่้ำย  ชอบและท ำคณิตศำสตร์ไดดี้  
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  3)  ปัญญำดำ้นมิติสมัพนัธ ์(spatial  intelligence)   คือควำมสำมำรถในกำรรับรู้ทำงสำยตำ

ไดดี้ สำมำรถเช่ือมโยงแลว้ถ่ำยทอดแสดงออกอย่ำงกลมกลืน  มีควำมไวต่อกำรรับรู้ในเร่ืองทิศทำง  

เชำวปั์ญญำดำ้นน้ีถกูควบคุมดว้ยสมองซีกขวำ และแสดงออกทำงควำมสำมำรถดำ้นศิลปะ กำรวำดภำพ  

กำรสร้ำงภำพ  กำรคิดเป็นภำพ  กำรเห็นรำยละเอียด กำรใชสี้  กำรสร้ำงสรรคง์ำนต่ำง ๆ  และมกัจะเป็น

ผูม้องเห็นวิธีกำรแกปั้ญหำในมโนภำพ 

  4) ปัญญำดำ้นดนตรี (musical  intelligence) คือ ควำมสำมำรถทำงดำ้นกำรแสดงออกทำง

ควำมสำมำรถในดำ้นจงัหวะ กำรร้องเพลง กำรฟังเพลงและดนตรี กำรแต่งเพลง กำรเตน้ และมีควำมไว

ต่อกำรรับรู้เสียงและจงัหวะต่ำงๆ ถกูควบคุมโดยสมองซีกขวำ แต่ยงัไม่สำมำรถระบุต ำแหน่งท่ีแน่นอน

ได ้ บุคคลท่ีมีสติปัญญำทำงดำ้นน้ี                            

  5) ปัญญำดำ้นกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยและกลำ้มเน้ือ (bodily – kinesthetic intelligence)   
คือ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมและแสดงออกซ่ึงควำมคิด ควำมรู้สึก โดยใชอ้วยัวะส่วนต่ำง ๆ ของ
ร่ำงกำย  รวมถึงควำมสำมำรถในกำรใชม้ือประดิษฐ์ ควำมคล่องแคล่ว  ควำมแข็งแรง ควำมรวดเร็ว 
ควำมยดืหยุน่ ควำมประณีต  และควำมไวทำงประสำทสัมผสั   ซ่ึงสังเกตไดจ้ำกควำมสำมำรถในกำร
เคล่ือนไหวร่ำงกำย   เช่น  ในกำรเล่นกีฬำ  และเกมต่ำงๆ  กำรใชท่้ำทำง  กำรแสดง  กำรเตน้ร ำ  ฯลฯ    
ถกูควบคุมโดยสมองส่วนท่ีเรียกว่ำ  คอร์เท็กซ ์ โดยดำ้นซำ้ยควบคุมกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำยซีกขวำ      
และดำ้นขวำควบคุมกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำยซีกซำ้ย   
  6)  ปัญญำดำ้นกำรสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (interpersonal intelligence) คือ  กำรท ำงำนกบัผูอ่ื้น 
กำรเขำ้ใจและเคำรพผูอ่ื้น กำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้ และกำรจดัระเบียบ ผูมี้ควำมสำมำรถทำงดำ้นน้ี 
มกัเป็นผูท่ี้มีควำมไวต่อควำมรู้สึกและควำมตอ้งกำรของผูอ่ื้น  เชำวปั์ญญำดำ้นน้ีถูกควบคุมโดยสมอง
ส่วนหนำ้   
    7)  ปัญญำดำ้นกำรรู้จกัและเขำ้ใจตนเอง (intrapersonal intelligence) คือ บุคคลท่ีสำมำรถ
ในกำรเข้ำใจตนเอง  มกัเป็นคนท่ีชอบคิด พิจำรณำไตร่ตรอง  มองตนเอง และท ำควำมเข้ำใจถึง
ควำมรู้สึก  และพฤติกรรมของตนเอง มกัเป็นคนท่ีมัน่คงในควำมคิดควำมเช่ือต่ำง ๆ จะท ำอะไรมกั
ตอ้งกำรเวลำในกำรคิดไตร่ตรอง และชอบท่ีจะคิดคนเดียว ชอบควำมเงียบสงบ  เป็นตน้ สติปัญญำ
ทำงดำ้นน้ี มกัเกิดร่วมกบัสติปัญญำดำ้นอ่ืน   มีลกัษณะเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงเชำวปั์ญญำอย่ำงน้อย    
2  ดำ้นข้ึนไป 
  8) ปัญญำด้ำนควำมเข้ำใจธรรมชำติ (natural intelligence) คือ ควำมสำมำรถในกำร
สังเกตส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ กำรจ ำแนกแยกแยะ จัดหมวดหมู่ส่ิงต่ำง ๆ รอบตัว บุคคลท่ีมี
ควำมสำมำรถทำงน้ี มกัเป็นผูรั้กธรรมชำติ เขำ้ใจธรรมชำติ ตระหนักในควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั  เป็นตน้     
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 ข. การประยุกต์ใช้ทฤษฎใีนการเรียนการสอน 

  แนวทำงกำรน ำทฤษฎีพหุปัญญำมำใชใ้นกำรเรียนกำรสอนมีหลำกหลำย ดงัน้ี 

(ทิศนำ  แขมมณี.  2555 :  89 – 90) 

  1) เน่ืองจำกผูเ้รียนแต่ละคนมีเชำว์ปัญญำแต่ละด้ำนไม่เหมือนกัน   ดังนั้น ในกำรจัด    
กำรเรียนกำรสอน  ควรมีกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยท่ีสำมำรถส่งเสริมเชำวปั์ญญำหลำย ๆ ดำ้น    
มิใช่มุ่งพฒันำแต่เพียงเชำวปั์ญญำดำ้นใดดำ้นหน่ึงเท่ำนั้น เช่น ในอดีตเรำมกัจะมีกำรเนน้กำรพฒันำดำ้น
ภำษำและดำ้นคณิตศำสตร์  หรือดำ้นกำรใชเ้หตุผลเชิงตรรกะอนัเป็นกำรพฒันำสมองซีกซำ้ยเป็นหลกั   
ท ำใหผู้เ้รียนไม่มีโอกำสพฒันำเชำวปั์ญญำดำ้นอ่ืน ๆ เท่ำท่ีควรโดยเฉพำะอยำ่งยิง่  ผูเ้รียนท่ีมีเชำวปั์ญญำ
ดำ้นอ่ืนสูง  จะขำดโอกำสท่ีจะเรียนรู้และพฒันำในดำ้นท่ีตนมีควำมสำมำรถหรือถนัดพิเศษ  กำรจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันำกำรของสติปัญญำหลำย ๆ ดำ้น  จะช่วยให้ผูเ้รียนทุกคนมีโอกำสท่ีจะพฒันำ
ตนเองอยำ่งรอบดำ้น พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมอจัฉริยภำพหรือควำมสำมำรถเฉพำะตนของผูเ้รียนไปในตวั 
  2) เน่ืองจำกผูเ้รียนมีระดบัพฒันำกำรในเชำว์ปัญญำแต่ละด้ำนไม่เท่ำกัน จึงจ  ำเป็นท่ี
จะตอ้งจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกบัขั้นพฒันำกำรในแต่ละด้ำนของผูเ้รียน   เช่น   เด็กท่ีมี    
เชำวปั์ญญำดำ้นดนตรีสูงจะพฒันำดำ้นดำ้นดนตรีของตนไปอยำ่งรวดเร็ว  ต่ำงจำกเด็กคนอ่ืน ๆ ดงันั้น  
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเด็กท่ีมีขั้นพฒันำกำรดำ้นใดดำ้นหน่ึงสูง  ควรตอ้งแตกต่ำงไปจำกเด็ก
ท่ีมีขั้นพฒันำกำรในดำ้นนั้นต ่ำกว่ำ  
  3) เน่ืองจำกผูเ้รียนแต่ละคนมีเชำวปั์ญญำแต่ละดำ้นไม่เหมือนกนั กำรผสมผสำนของ
ควำมสำมำรถดำ้นต่ำง ๆ  ท่ีมีอยูไ่ม่เท่ำกนัน้ี ท ำใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณ์ (uniqueness) หรือลกัษณะเฉพำะ
ของแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกนั และควำมแตกต่ำงท่ีหลำกหลำย (diversity) น้ีสำมำรถน ำมำใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ดงันั้นระบบควำมคิดท่ีว่ำคนน้ีโง่ ฉลำด หรือเก่งนั้นคนน้ีจึงควรจะเปล่ียนไป  
กำรสอนควรเนน้กำรส่งเสริมควำมเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียน   ครูควรสอนใหน้กัเรียนคน้หำเอกลกัษณ์
ของตน   ภำคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนเอง  และเคำรพในเอกลกัษณ์ของผูอ่ื้น  รวมทั้งเห็นคุณค่ำ และ
เรียนรู้ท่ีจะใชค้วำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  เช่นน้ีผูเ้รียนก็จะเรียนรู้อยำ่ง
มีควำมสุข  มีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง  เห็นคุณค่ำในตนเอง  ขณะเดียวกนัก็มีควำมเคำรพในผูอ่ื้น และอยู่
ร่วมกนัอยำ่งเก้ือกลูกนั 
  4) ระบบกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ ควรจะตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนไปจำกแนวคิด
เดิมท่ีใชก้ำรทดสอบเพื่อวดัควำมสำมำรถทำงเชำวปั์ญญำเพียงดำ้นใดดำ้นหน่ึงเท่ำนั้น  และท่ีส ำคญั คือ   
ไม่สมัพนัธก์บับริบทท่ีแทจ้ริงท่ีใชค้วำมสำมำรถนั้น ๆ ตำมปกติ   วิธีกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน
ท่ีดี ควรมีกำรประเมินหลำย ๆ ดำ้น   กำรประเมินจะตอ้งครอบคลุมควำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำ  
หรือกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีส ำคญักบัเชำวปั์ญญำดำ้นนั้น ๆ  
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             ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง    (Constructivism) 

 ก.  ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

  วีก็อทสก้ี  (Vygotsky) ไดศ้ึกษำวิจยัเก่ียวกบัพฒันำกำรทำงเชำวปั์ญญำในสมยัเดียวกบั 

เพียเจต ์(Piaget)  โดยวีก็อทสก้ี ใหค้วำมส ำคญักบัวฒันธรรมและสงัคมมำก เขำอธิบำยว่ำ มนุษยไ์ดรั้บ

อิทธิพลจำกส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่แรกเกิด  เป็นส่ิงแวดลอ้มทำงธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มทำงสังคม ซ่ึงก็

คือ วฒันธรรมท่ีแต่ละสงัคมสร้ำงข้ึน (ทิศนำ  แขมมณี.  2555 : 90)         

  ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเองเป็นทฤษฎีกำรเรียนรู้ท่ีมีพ้ืนฐำนทำงจิตวิทยำ ปรัชญำ 

และมำนุษยวิทยำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่จำกจิตวิทยำดำ้นปัญญำเป็นทฤษฎีท่ีอธิบำยถึงกำรไดม้ำซ่ึงควำมรู้ 

และน ำควำมรู้นั้นมำเป็นของตนไดอ้ย่ำงไร ซ่ึง Perkin ไดอ้ธิบำยว่ำ Constructivism คือ กำรท่ีผูเ้รียน

ไม่ไดรั้บเอำขอ้มูล  และเก็บขอ้มูลควำมรู้นั้นมำเป็นของตนทนัที แต่จะแปลควำมหมำยของขอ้มูล

ควำมรู้เหล่ำนั้น โดยประสบกำรณ์ของตนและเสริมขยำย และทดสอบกำรแปลควำมหมำยของตนดว้ย   

ซ่ึงสมัพนัธก์บัทฤษฎีพฒันำกำรทำงปัญญำของเพียเจต ์(Piaget) และวีก็อทสก้ี (Vygotsky)  ท่ีมีควำมเช่ือ

ว่ำกำรเรียนรู้เกิดจำกกำรคน้พบและประสบกำรณ์  ทฤษฎีน้ีเกิดจำกควำมคิดท่ีว่ำ กำรเรียนรู้เกิดข้ึนได้

จำกกำรท่ีแต่ละบุคคลไดส้ร้ำงควำมรู้ข้ึนและท ำให้ส ำเร็จ  โดยผ่ำนกระบวนกำรของควำมสมดุล ซ่ึง

กลไกของควำมสมดุลเป็นกำรปรับตัวของตนเอง  ให้เข้ำกับส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้อยู่ในสภำพสมดุล 

ประกอบดว้ยกระบวนกำร 2 อยำ่ง  คือ 

  1. กำรซึมซำบหรือดูดซึม (Assimilation)  เป็นกระบวนกำรท่ีมนุษยม์ีปฏิสัมพนัธ์กับ

ส่ิงแวดลอ้ม และซึมซำบหรือดูดซึมเอำประสบกำรณ์ใหม่เข้ำสู่ประสบกำรณ์เดิมท่ีเหมือนหรือ

คลำ้ยคลึงกนั  โดยสมองจะปรับเอำประสบกำรณ์ใหม่เขำ้กบัควำมคิด  ควำมรู้ในโครงสร้ำงท่ีเกิดจำก

กำรเรียนรู้เดิมท่ีมีอยู ่ 

  2.  กำรปรับโครงสร้ำงทำงปัญญำ (Accommodation)   เป็นกระบวนกำรท่ีต่อเน่ืองมำจำก

กระบวนกำรซึมซำบหรือดูดซึม  คือ เมื่อได้ซึมซำบหรือดูดซึมเอำประสบกำรณ์ใหม่เข้ำไปใน

โครงสร้ำงเดิมแลว้ท ำกำรปรับประสบกำรณ์ใหม่ ให้เขำ้กบัโครงสร้ำงของควำมรู้เดิมท่ีมีอยู่ในสมอง 

แต่ถำ้ไม่เขำ้กนัจะสร้ำงโครงสร้ำงใหม่ข้ึนมำเพ่ือรับประสบกำรณ์ใหม่นั้น       

                   แนวคิด Constructivism เป็นทฤษฎีเก่ียวกบักำรเรียนรู้ท่ีเช่ือว่ำ กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกิดจำกตัวผูเ้รียนเอง  โดยควำมรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้น นักเรียนเป็นผูส้ร้ำงข้ึน โดยอำศยักำร

ปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้ม เป็นประสบกำรณ์ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกับควำมรู้เดิมของนักเรียน และจะ

ก่อใหเ้กิดกำรเรียนรู้อยำ่งมีควำมหมำย ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีส ำคญัของแนวคิด Constructivism   

(รชำดำ  บวัไพร.  2552 : 33)  มีดงัน้ี  
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  1.  ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหำ คน้พบและสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง  
  2.  กำรเรียนรู้ส่ิงใหม่จะเกิดข้ึนไดย้อ่มข้ึนกบัควำมเขำ้ใจในบทเรียน ปัจจุบนัผูเ้รียนอำจมี
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และประสบกำรณ์เดิมท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนรู้ใหม่     
ดงันั้นครูจึงตอ้งจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดประสบกำรณ์และสร้ำงควำมเขำ้ใจในบทเรียน  
  3.  กำรเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดส้ะดวกเม่ือปฏิสมัพนัธท์ำงสงัคม  
  4.  กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย จะตอ้งด ำเนินกำรภำยใตก้ำรปฏิบติัในสภำพจริงหรือ
ใกลเ้คียงกบัสภำพจริงมำกท่ีสุด  
                   รชำดำ  บวัไพร (2552 : 35)  ไดเ้สนอแนวกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมทฤษฎี 
Constructivism    ดงัน้ี  
  1.  เป็นกิจกรรมท่ีเนน้กำรแกปั้ญหำ  
                2. น ำเสนอปัญหำในลกัษณะท่ีมองเห็นไดใ้นรูปแบบกำรคิดท่ีชดัเจน 
  3.  สร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรเรียนท่ีสมบูรณ์ครบถว้น  มีครู  ต  ำรำ และเอกสำรก ำหนด
ขอบข่ำยของงำนให้ผูเ้รียนท ำ  รวมถึงกำรน ำเอำทรัพยำกรอ่ืน ๆ เขำ้มำช่วยสนับสนุนกำรเรียน  เช่น  
สำรำนุกรมอิเลก็ทรอนิกส์   คอมพิวเตอร์    
  4. เป็นกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเป็นกลุ่ม   เน้นท่ีกำรท ำงำนเพื่อแกปั้ญหำเป็นกลุ่ม 

มำกกว่ำรำยบุคคล  เป็นกำรเรียนรู้ดว้ยกำรทดลองท ำมีกำรส ำรวจทำงเลือกต่ำง ๆ  มำกกว่ำกำรหำค ำตอบ

ท่ีถกูตอ้งเท่ำนั้น  เป็นกำรเรียนรู้ดว้ยกำรคน้พบเอง  

  5. ใช้วิธีกำรประเมินจำกผลงำนใชก้ำรประเมินเชิงคุณภำพมำกกว่ำกำรประเมินเชิง

ปริมำณ    

                   รชำดำ  บวัไพร (2552 : 35)  ไดเ้สนอเก่ียวกบักำรสรรสร้ำงควำมรู้ว่ำ เป็นทฤษฎีก่ียวกบั
กำรเรียนรู้ของเด็กท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำง  ผ่ำนรูปแบบกิจกรรมท่ีหลำกหลำย   เพื่อกระตุน้ให้
ผูเ้รียนต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลำ   และมีกำรเช่ือมโยงกำรเรียนรู้ในเน้ือหำกบัชีวิตจริง  
                   วฒันำพร ระงบัทุกข์ (2552 : 63 – 72)   ไดส้รุปแนวคิดหลกัของทฤษฎี  Constructivism 
ไวว้่ำ แนวคิดน้ีมีควำมเช่ือว่ำกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรท่ีเกิดข้ึนภำยในบุคคล  บุคคลเป็นผูส้ร้ำง
ควำมรู้จำกควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงส่ิงท่ีพบเห็นกบัควำมรู้ ควำมเขำ้ใจท่ีมีอยู่เดิม  และไดเ้สนอบทบำท
ของครูในกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด Constructivism  ดงัน้ี  
  1.  เปิดโอกำสใหผู้เ้รียนสงัเกต ส ำรวจเพื่อใหเ้ห็นปัญหำ  

     2.  มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน เช่น  แนะนำให้ถำม ให้คิด  เพื่อให้ผูเ้รียนคน้พบ หรือสร้ำง

ควำมรู้ดว้ยตนเอง  

                   3.  ช่วยพฒันำผูเ้รียนใหเ้กิดกำรคิดคน้ต่อ ๆ ไป ใหม้ีกำรทำงำนเป็นกลุ่ม พฒันำให้ผูเ้รียน

มีประสบกำรณ์กวำ้งไกล  
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               ข.  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน 

                   กำรน ำทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ไปใชใ้นกำรเรียนกำรสอน สำมำรถท ำไดห้ลำยประกำร  
 (ทิศนำ  แขมมณี.  2555 : 94 – 96) ดงัน้ี 
  1) ตำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้  ผลของกำรเรียนรู้จะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ 
(process of knowledge construction)  และกำรตระหนักรู้ในกระบวนกำรนั้น (reflexive awareness of 
that process)   เป้ำหมำยกำรเรียนรู้จะตอ้งมำจำกกำรปฏิบติังำนจริง (authentic tasks)  ครูจะตอ้งเป็น
ตวัอยำ่งและฝึกฝนกระบวนกำรเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเห็น ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนกำรสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง 
  2) เป้ำหมำยของกำรสอน   จะเปล่ียนจำกกำรถ่ำยทอดใหผู้เ้รียนไดรั้บสำระควำมแน่นอน
ตำยตวั  ไปสู่สำธิตกระบวนกำรแปลและสร้ำงควำมหมำยท่ีหลำกหลำย  กำรเรียนรู้ทกัษะต่ำงๆ จะตอ้ง
มีประสิทธิภำพถึงขั้นท ำไดแ้ละแกปั้ญหำจริงได ้
     3) ในกำรเรียนกำรสอน  ผูเ้รียนจะมีบทบำทในกำรเรียนรู้อย่ำงต่ืนตวั  (active) ผูเ้รียน
จะตอ้งเป็นผูจ้ดักระท ำกบัขอ้มลูหรือประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  และจะตอ้งสร้ำงควำมหมำยใหก้บัส่ิงนั้นดว้ย
ตนเอง โดยกำรใหผู้เ้รียนอยูใ่นบริบทจริง ซ่ึงไม่ไดห้มำยควำมว่ำผูเ้รียนจะตอ้งออกไปสถำนท่ีจริงเสมอ
ไป  แต่อำจจดัเป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่ำ  “physical knowledge  activities”  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกำสให้
ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ือ  วสัดุอุปกรณ์  ส่ิงของ  หรือขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีเป็นของจริงและสอดคลอ้งกบั
ควำมสนใจของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนสำมำรถจดักระท ำ ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกบั
ส่ิงนั้นๆ จนเกิดเป็นควำมรู้ควำมเขำ้ใจข้ึน  ดงันั้นควำมเขำ้ใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรคิดกำรจดั
กระท ำกบัขอ้มลู มิใช่เกิดข้ึนไดง่้ำย ๆ จำกกำรไดรั้บขอ้มลูหรือมีขอ้มลูเพียงเท่ำนั้น  
  4)  ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน ครูจะตอ้งพยำยำมสร้ำงบรรยำกำศทำงสังคม จริยธรรม 
ใหเ้กิดข้ึน กล่ำวคือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกำสเรียนรู้ในบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคม ซ่ึง
ทำงสงัคมถือว่ำเป็นปัจจยัส ำคญัของกำรสร้ำงควำมรู้  เพรำะล ำพงักิจกรรมและวสัดุอุปกรณ์ทั้งหลำยท่ี
ครูจดัให้หรือผูเ้รียนแสวงหำมำเพื่อกำรเรียนรู้ไม่เป็นกำรเพียงพอ ปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคม กำรร่วมมือ 
และกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ ควำมคิด และประสบกำรณ์ระหว่ำงผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และบุคคลอ่ืน ๆ จะ
ช่วยใหก้ำรเรียนรู้ของผูเ้รียนกวำ้งข้ึน ซบัซอ้นข้ึน และหลำกหลำยข้ึน  
     5)  ในกำรเรียนกำรสอนผูเ้รียนมีบทบำทในกำรเรียนรู้อยำ่งเต็มท่ี ผูเ้รียนจะน ำตนเองและ

ควบคุมตนเองในกำรเรียนรู้ เช่น  ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งกำรเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แกปั้ญหำ

ท่ีเกิดข้ึนเอง ตกลงกนัเองเมื่อเกิดควำมขดัแยง้หรือมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกนั เลือกผูร่้วมงำนไดเ้อง และ

รับผดิชอบในกำรดูแลรักษำหอ้งเรียนร่วมกนั   

  6)  ในกำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงควำมรู้ ครูจะมีบทบำทแตกต่ำงไปจำกเดิม (Devries,  
1992 : 3 - 6  อำ้งถึงใน ทิศนำ  แขมมณี.  2555 : 94- 95)  คือ  จำกกำรเป็นผูถ่้ำยทอดควำมรู้และควบคุม
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กำรเรียนรู้  เปล่ียนไปเป็นกำรใหค้วำมร่วมมือ  อ  ำนวยควำมสะดวก  และช่วยเหลือผูเ้รียนในกำรเรียนรู้ 
คือ กำรเรียนกำรสอนจะตอ้งเปล่ียนจำก “instruction” ไปเป็น “construction”  คือ  เปล่ียนจำก “กำรให้
ควำมรู้”  ไปเป็น “กำรใหผู้เ้รียนสร้ำงควำมรู้”   บทบำทของครูก็คือ จะตอ้งท ำหนำ้ท่ีช่วยสร้ำงแรงจูงใจ
ภำยในใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน จดัเตรียมกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีตรงกบัควำมสนใจของผูเ้รียน ด ำเนินกิจกรรมให้
เป็นไปในทำงท่ีส่งเสริมพฒันำกำรของผูเ้รียน ให้ค  ำปรึกษำแนะน ำทั้งทำงดำ้นวิชำกำรและดำ้นสังคม
แก่ผูเ้รียน  นอกจำกนั้นครูยงัตอ้งมีควำมเป็นประชำธิปไตยและมีเหตุผลในกำรสมัพนัธก์บัผูเ้รียนดว้ย 
  7) ในด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน เน่ืองจำกกำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีกำรสร้ำง

ควำมรู้ดว้ยตนเองน้ี ข้ึนกบัควำมสนใจและกำรสร้ำงควำมหมำยท่ีแตกต่ำงกนัของบุคคล   ผลกำรเรียนรู้

ท่ีเกิดข้ึนจึงมีลกัษณะหลำกหลำย    ดงันั้น กำรประเมินผลจึงจ ำเป็นตอ้งมีลกัษณะเป็นกำรประเมินตำม

จุดมุ่งหมำยในลกัษณะท่ียดืหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคล  และกำรประเมินควรใชว้ิธีกำรหลำกหลำย ซ่ึง

อำจเป็นกำรประเมินจำกเพื่อน  แฟ้มผลงำน  รวมทั้งกำรประเมินตนเองดว้ย    

 ค. แนวคดิและทฤษฎีที่น ำมำส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Center) เพื่อกา้วไปสู่สังคมใน
ศตวรรษท่ี 21 นั้น    ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  ไดมุ้่งเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 4)   ฉะนั้น วิธีการทางการศึกษาจึงตอ้งพยายามปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัเวลา และสภาพแวดลอ้ม   การศึกษามิใช่การสอนให้คนยึดมัน่ในความจริง  ความรู้ และค่านิยมท่ี
คงท่ี หรือถกูก าหนดไวต้ายตวั   หากจะตอ้งหาทางปรับปรุงการศึกษาเพื่อเป็นหนทางไปสู่การคน้พบ
ความรู้ใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ    เน่ืองจากกาลเวลาผา่นไป ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเปล่ียนไป    ความรู้นั้น
ก็อาจเปล่ียนแปลงได ้   มนุษยมี์ความอยากรู้อยากเห็นเป็นพ้ืนฐาน   ในฐานะผูส้อนและผูว้ิจยัเห็นว่า
การเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามศกัยภาพได้อย่างเต็มท่ี โดยยึดแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง  ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน   และทฤษฎีพหุปัญญา    
ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาส่วนท่ีเป็นประเด็นส าคญัของทฤษฎี      
และส่วนท่ีเป็นการประยุกต์ใชท้ฤษฎีในการจดัการเรียนรู้    ซ่ึงทิศนา  แขมมณี (2555 : 85 - 98) ได้
กล่าวไว ้ 
                จำกแนวคิดทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ดังกล่ำว ท ำให้สรุปได้ว่ำ กำรเรียนรู้ตำมแนวคิด 
Constructivism เป็นวิธีกำรเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งแสวงหำควำมรู้  และสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจดว้ยตนเอง 
ควำมรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกำสเรียนรู้ แลกเปล่ียนควำมคิด ประสบกำรณ์ร่วมกบักบัคนอ่ืน ๆ 
หรือกำรพบส่ิงใหม่ ๆ  แลว้น ำควำมรู้ท่ีมีอยูม่ำตรวจสอบกบัส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึน  
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       ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism) 
  ก. ทฤษฎีการเรียนรู้    
    ทฤษฎี  “Constructionism”  เป็นทฤษฎีพ้ืนฐำนมำจำกทฤษฎีพฒันำกำรทำงสติปัญญำ
ของเพียเจต์  (Piaget)  เช่นเดียวกบัทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ (Constructionism) ผูพ้ฒันำทฤษฎีน้ี  คือ 
ศำสตรำจำรยซี์มวัร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert) แห่งสถำนบนัเทคโนโลยแีมสซำเซตส์ (Massachusetts 
Institute of Technology)    เพเพอร์ทไดม้ีโอกำสร่วมงำนกบัเพียเจต์   และไดพ้ฒันำทฤษฎีข้ึนมำใชใ้น
วงกำรศึกษำ   (ทิศนำ  แขมมณี.  2555 : 96 – 97) 
     แนวควำมคิดของทฤษฎีน้ี คือ   (ส ำนักงำนโครงกำรพิเศษ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร   

กำรประถมศึกษำแห่งชำติ.  2542 : 1 – 2  อำ้งถึงใน ทิศนำ  แขมมณี.  2555 : 96 – 98)   กำรเรียนรู้ท่ีดี

เกิดจำกกำรสร้ำงพลงัควำมรู้ในตนเอง และดว้ยตนเองของผูเ้รียน  หำกผูเ้รียนมีโอกำสไดส้ร้ำงควำมคิด

และน ำควำมคิดของตนเอง ไปสร้ำงสรรค์ช้ินงำน  โดยอำศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม จะท ำให้

เห็นควำมคิดนั้นเป็นรูปธรรมอย่ำงชดัเจน   และเม่ือผูเ้รียนสร้ำงส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนมำในโลก  หมำยถึง 

กำรสร้ำงควำมรู้ข้ึนในตนเองนัน่เอง   ควำมรู้ท่ีผูเ้รียนสร้ำงข้ึนดว้ยตนเองน้ี จะมีควำมหมำยต่อผูเ้รียน 

จะอยู่คงทน  ผูเ้รียนจะไม่ลืมง่ำย  และจะสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดของตนให้ผูอ่ื้นเข้ำใจได้ดี   

นอกจำกนั้นควำมรู้ท่ีสร้ำงข้ึนเองน้ี ยงัจะเป็นฐำนใหผู้เ้รียนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ใหม่ต่อไปอย่ำงไม่มีท่ี

ส้ินสุด   

                   ประสำท  อิศรปรีดำ (2555 : 131-133)  ไดก้ล่ำวถึงทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเองโดย
กำรสร้ำงสรรคช้ิ์นงำน (Constructionism) น้ีว่ำ 
  1.  กำรเรียนรู้ท่ีดีเกิดจำกกำรสร้ำงพลงัควำมรู้ในตนเองดว้ยตนเองของผูเ้รียน 
                   2.  ผูเ้รียนท่ีมีโอกำสไดส้ร้ำงควำมคิดและน ำควำมคิดของตนเองไปสร้ำงช้ินงำนโดย
อำศยัส่ือและเทคโนโลยท่ีีเหมำะสม จะไดเ้ห็นควำมคิดนั้นเป็นรูปธรรม 

      3.  กำรสร้ำงควำมรู้ในตนเองของผูเ้รียน เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนสร้ำงส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนมำ 
     4.  ควำมรู้ท่ีผูเ้รียนสร้ำงข้ึน จะเป็นควำมรู้ท่ีมีควำมหมำยต่อผูเ้รียน มีควำมคงทน ไม่ลืม

ง่ำย และสำมำรถถ่ำยทอดใหค้นอ่ืนเขำ้ใจควำมคิดของตนเองไดดี้ 
  5.  ควำมรู้ท่ีผูเ้รียนสร้ำงข้ึน จะเป็นฐำนให้ผูเ้รียนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ใหม่ต่อไปอย่ำง   
ไม่ส้ินสุด 
 ข.  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน 

       เน่ืองจำกทฤษฎี “Constructionism” และ “Constructivism” มีรำกฐำนมำจำกทฤษฎี
เดียวกนั แนวคิดหลกัจึงเหมือนกนั จะมีแตกต่ำงไปบำ้งก็ตรงรูปแบบกำรปฏิบติั ซ่ึง “Constructionism”   
จะมีเอกลกัษณ์ของตน ในดำ้นกำรใชส่ื้อ เทคโนโลยี วสัดุ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม  ในกำรให้
ผูเ้รียนสร้ำงสำระกำรเรียนรู้และผลงำนต่ำง ๆ  ดว้ยตนเอง     เพเพอร์ท  และคณะวิจัยแห่ง  M.I.T.  
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(บุปผชำติ  ทฬัหิกรณ์  ในวชิรำวุธวิทยำลยั  อำ้งถึงในทิศนำ  แขมมณี. 2555 : 97-98) ไดอ้อกแบบวสัดุ   
และกำรจดัสภำพแวดลอ้มกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ไดดี้ รวมทั้งไดน้ ำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรให้ผูเ้รียนรู้ไดม้ีโอกำสสร้ำงควำมรู้ในกำรเรียนวิชำต่ำง ๆ
โดยเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เป็นกำรช่วยให้ผูเ้รียนสร้ำงควำมรู้  กำรฝึกคิด  กำรฝึก
แกปั้ญหำ  และฝึกควำมอดทน  นอกจำกนั้นผูเ้รียนยงัเรียนรู้กำรบูรณำกำรควำมรู้ในหลำย ๆ ดำ้นทั้ง
ทำงดำ้นวิทยำศำสตร์ สุนทรียศำสตร์ สถำปัตยกรรมศำสตร์ และศิลปศำสตร์ ให้เป็นประโยชน์ต่อกำร
สร้ำงสรรคผ์ลงำน   
                  1. แนวคิดทฤษฎีกำรเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยกำรสร้ำงสร้ำงสรรคช้ิ์นงำน จ  ำแนกได ้ดงัน้ี 

    1.1  สำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้ท่ีทรงประสิทธิภำพแก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่ำงดี คือ สำมำรถ
สร้ำงกลไกกำรเรียนรู้จนผูเ้รียนสำมำรถสร้ำงองคค์วำมรู้ (Body of Knowledge) พร้อมทั้งเกิดประจกัษ์
พยำนขององคค์วำมรู้ 

    1.2  แนวคิดทฤษฎีน้ีมีควำมคลำ้ยคลึงกบักำรจดักำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีกำรสร้ำงองค์

ควำมรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) คือ  ทั้งสองทฤษฎีส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำและเป็นพ้ืนฐำนใน

กำรขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในวงกวำ้ง   จึงควรมีกำรศึกษำเพื่อควำมเขำ้ใจในกำรจดักำเรียนรู้

ตำมแนวคิดทฤษฎีดงักล่ำวในส่วนท่ีเป็นพ้ืนฐำนควำมคิดและกำรน ำไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดผลในทำง

ปฏิบติั 

   1.3 กำรเรียนรู้อยูบ่นกระบวนกำรสร้ำง 2 กระบวนกำร ไดแ้ก่  

           1.3.1  ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ข้ึนมำดว้ยตนเอง ไม่ใช่รับแต่ขอ้มลูท่ี

หลั่งไหลเข้ำในสมองของผู ้เ รียนเท่ำนั้ น  โดยควำมรู้จะเกิดข้ึนจำกกำรแปลควำมหมำยของ

ประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บ สงัเกตว่ำในขณะท่ีเรำสนใจท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่อย่ำงตั้งใจ เรำจะไม่ลดละควำม

พยำยำมและจะคิดหำวิธีกำรแกปั้ญหำนั้นจนส ำเร็จ 

             1.3.2  กระบวนกำรเรียนรู้จะมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด  หำกกระบวนกำรนั้นมี

ควำมหมำยกบัผูเ้รียนคนนั้น 

                   2.  หลักกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองโดยกำร

สร้ำงสรรคช้ิ์นงำน    จ  ำแนกไดด้งัน้ี 

    2.1  หลกักำรท่ีผูเ้รียนไดส้ร้ำงองค์ควำมรู้ดว้ยตนเอง โดยให้ผูเ้รียนลงมือประกอบ

กิจกรรมกำรเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือไดป้ฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มภำยนอกท่ีมีควำมหมำย  กำรเรียนรู้จะ

ไดผ้ลดี ถำ้หำกผูเ้รียนเขำ้ใจในตนเอง มองเห็นควำมส ำคญัในส่ิงท่ีเรียนรู้และสำมำรถเช่ือมโยงควำมรู้

ใหม่กบัควำมรู้เก่ำ รู้ว่ำตนเองไดเ้รียนรู้อะไรบำ้งและสร้ำงเป็นองคค์วำมรู้ใหม่ข้ึนมำ 
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   2.2  หลกักำรท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ โดยครูควรพยำยำมจดับรรยำกำศ

กำรเรียนกำรสอนท่ีเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมกำรเรียนดว้ยตนเอง โดยมีทำงเลือกใน

กำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถเช่ือมโยงควำมรู้ระหว่ำงควำมรู้ใหม่กับ

ควำมรู้เก่ำได ้ส่วนครูเป็นผูช่้วยเหลือและคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

   2.3  หลกักำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์และส่ิงแวดลอ้ม หลกักำรน้ีช้ีใหเ้ห็นควำมส ำคญั

ของกำรเรียนรู้ร่วมกนั (Social  Value)    ท ำให้ผูเ้รียนเห็นว่ำเป็นแหล่งควำมรู้อีกแหล่งหน่ึงท่ีส ำคัญ  

กำรสอนตำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง โดยกำรสร้ำงสรรค์ช้ินงำน (Constructionism) เป็นกำร

จดัประสบกำรณ์เพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลกในสงัคมกวำ้งข้ึน ถำ้ผูเ้รียนเห็นว่ำคนเป็นแหล่งควำมรู้

ท่ีส ำคญัและสำมำรถแลกเปล่ียนควำมรู้กันได ้ซ่ึงเม่ือเขำออกไปก็จะปรับตัวได้ง่ำยข้ึนและท ำงำน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยำ่งดีมีประสิทธิภำพ 

    2.4  หลกักำรใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ    กำรรู้จกัแสวงหำค ำตอจำกแหล่งควำมรู้

ต่ำง ๆ ดว้ยตนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีฝังแน่น เมื่อผูเ้รียนสำมำรถเรียนรู้ว่ำจะเรียนรู้ไดอ้ย่ำงไร 

(Learn How to Learn) 

  3.  บทบำทของผูส้อนและผูเ้รียนตำมแนวคิดทฤษฎีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองโดยกำร

สร้ำงสรรคช้ิ์นงำนจ ำแนกอธิบำยไดด้งัน้ี 

    3.1  บทบำทของผูส้อน ครูมีบทบำทส ำคญัมำกในกำรท่ีจะควบคุมกระบวนกำรเรียนรู้

ของผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีก  ำหนดไว ้  ซ่ึงครูควรจะเขำ้ใจบทบำทของตนเองและคุณสมบติั

ท่ีควรจะมีรวมถึงเจตคติท่ีดีต่ออำชีพครู ส ำหรับบทบำทครูในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

    3.1.1   จดับรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้เหมำะสม โดยควบคุมกระบวนกำรเรียนรู้ให้

บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก  ำหนดไว ้และคอยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียนด ำเนินงำนไปไดอ้ยำ่งรำบร่ืน 

    3.1.2  แสดงควำมคิดเห็นและให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนตำมโอกำสท่ี

เหมำะสม 

     3.1.3   สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ท่ีมีทำงเลือกท่ีหลำกหลำย เปิดโอกำสใหผู้เ้รียน

สำมำรถเลือกไดต้ำมควำมสนใจ ซ่ึงจะท ำใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในกำรคิด กำรลงมือท ำและเกิดกำรเรียนรู้ 

    3.1.4   เปิดโอกำสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตำมแนวทำงของทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ดว้ย

ตนเองโดยกำรสร้ำงสรรคช้ิ์นงำน โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ร้ำงองคค์วำมรู้ดว้ยตนเองดว้ยกำรจุดประกำย

ควำมคิดและกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนอย่ำงทั่วถึงตลอดจนรับฟังและ

สนบัสนุนส่งเสริมใหก้  ำลงัใจแก่ผูเ้รียนจนสร้ำงสรรคผ์ลงำนของตนออกมำไดส้ ำเร็จ 
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    3.1.5   ช่วยเช่ือมโยงควำมคิดเห็นของผูเ้รียนและสรุปผลกำรเรียนรู้   ตลอดจน

ส่งเสริมและน ำทำงให้ผูเ้รียนได้รู้วิธีวิเครำะห์พฤติกรรมกำรเรียนรู้ เมื่อผูเ้รียนจะน ำไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได ้

   3.2  บทบำทของผูเ้รียน กำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีน้ีผูเ้รียนมีบทบำทในฐำนะเป็นผูป้ฏิบติั

และสร้ำงควำมรู้ไปพร้อม ๆ กนัดว้ยตวัของเขำเอง ส ำหรับบทบำทท่ีผูเ้รียนควรจะแสดงออกให้เห็น

อยำ่งชดัเจน ซ่ึงไดแ้ก่ 

    3.2.1  มีควำมยินดีร่วมกิจกรรมกำรเรียนทุกคร้ังดว้ยควำมสมคัรใจและเต็มใจ 

แสดงใหเ้ห็นไดจ้ำกกำรร่วมมือและมีส่วนร่วมทุกคร้ังในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

     3.2.2  สำมำรถเรียนรู้ไดต้นเอง รู้จกัแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆท่ีมีอยู่

ดว้ยตนเอง 

                         3.2.3  ตดัสินปัญหำต่ำง ๆ ดว้ยเหตุและผลดว้ยควำมมัน่ใจ 

                 3.2.4  มีควำมรู้สึกและควำมคิดเป็นของตนเอง 

                             3.2.5  สำมำรถวิเครำะห์พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นได ้

                            3.2.6  มีควำมกระตือรือร้นและมีควำมอยำกรู้อยำกเห็นส่ิงใหม่ๆ เสมอ 

                4.  กำรประยุกต์ใช้ในกำรจดักำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้ท่ีดีเกิดจำกกำรสร้ำงพลงัควำมรู้ใน

ตนเองและดว้ยตนเองของผูเ้รียน  หำกผูเ้รียนมีโอกำสไดส้ร้ำงควำมคิดและพฒันำควำมคิดของตนเอง

ไปสร้ำงสรรค์ช้ินงำนโดยอำศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม  จะท ำให้ควำมคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ี

ชดัเจน  และเมื่อผูเ้รียนสร้ำงส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนมำในโลก จึงเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ข้ึนในตนเอง โดยจะมี

ควำมหมำยต่อผูเ้รียน  จะอยู่คงทน  ท ำให้ผูเ้รียนไม่ลืมง่ำย    สำมำรถถ่ำยทอดให้ผูอ่ื้นเขำ้ใจควำมคิด

ของตนไดดี้  เป็นฐำนใหผู้เ้รียนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ใหม่ต่อไปอยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

    4.1  ทฤษฎี “Constructionism”  และ “Constructivism”  มีฐำนทฤษฎีเดียวกนัมีแนวคิด

หลกัเหมือนกนั  ต่ำงกนัท่ีรูปแบบกำรปฏิบติัซ่ึง  “Constructionism”  จะมีเอกลกัษณ์ของตนในดำ้นกำร

ใชส่ื้อเทคโนโลย ีวสัดุและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสมในกำรใหผู้เ้รียนสร้ำงสำระกำรเรียนรู้และผลงำน

ต่ำง ๆ ดว้ยตนเอง  ส่ือธรรมชำติและวสัดุทำงศิลปะส่วนมำกสำมำรถน ำมำใช้เป็นวสัดุในกำรสร้ำง

ควำมรู้ไดดี้ 

   4.2  ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส ำคญัมำกอีกประกำรหน่ึง ก็คือ  บรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มท่ีดี

จะช่วยใหเ้กิดกำรเรียนรู้ไดซ่ึ้งควรมีส่วนประกอบ 3 ประกำร ดงัน้ี 

       4.2.1  เป็นบรรยำกำศท่ีมีทำงเลือกหลำกหลำย  เปิดโอกำสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกตำม

ควำมสนใจ  จะท ำใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในกำรคิดคน้หำวิธีกำรท ำและกำรเรียนรู้ 
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                         4.2.2  เป็นสภำพแวดลอ้มท่ีมีควำมแตกต่ำงกนั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำง
ควำมรู้  เช่น  มีกลุ่มคนท่ีมีวยั  ควำมถนดั  ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์แตกต่ำงกนั  ซ่ึงจะเอ้ือให้มี
กำรช่วยเหลือกนัและกนั  กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนและควำมรู้  รวมทั้งกำรพฒันำทกัษะทำงสงัคมดว้ย 

    4.2.3  เป็นบรรยำกำศท่ีมีควำมเป็นมิตร เป็นกนัเอง  บรรยำกำศท่ีท ำใหผู้เ้รียนรู้สึก
อบอุ่น ปลอดภยั สบำยใจ  จะเอ้ือใหก้ำรเรียนรู้เป็นไปอยำ่งมีควำมสุข 

   4.3 พฒันำกำรของเด็กในกำรเรียนรู้มีมำกกว่ำกำรระท ำหรือกิจกรรม นัน่คือรวมไปถึง
ปฏิกิริยำระหว่ำงควำมรู้ในตวัเด็กเอง ประสบกำรณ์ และส่ิงแวดลอ้มภำยนอก ซ่ึงก็หมำยควำมว่ำเด็ก
สำมำรถเก็บขอ้มลูจำกส่ิงแวดลอ้มภำยนอกและเก็บเขำ้ไปสร้ำงเป็นโครงสร้ำงของควำมรู้ภำยในสมอง
ของตวัเอง ขณะเดียวกนัก็สำมำรถเอำควำมรู้ภำยในท่ีเด็กมีอยู่แลว้แสดงออกมำให้เขำ้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ภำยนอกได้ ซ่ึงจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเร่ือย ๆ คือ เด็กจะเรียนรู้เองจำกประสบกำรณ์ ส่ิงแวดลอ้ม
ภำยนอก แลว้น ำขอ้มลูเหล่ำน้ีกลบัเขำ้ไปในสมองผสมผสำนกบัควำมรู้ภำยในท่ีมีอยู่แลว้แสดงควำมรู้
ออกมำสู่ส่ิงแวดลอ้มภำยนอก 

                        4.4  โอกำสท่ีเหมำะสมและวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในกำรเรียนกำรสอนท่ีเด็กสำมำรถ
น ำไปสร้ำงควำมรู้ใหเ้กิดข้ึนภำยในตวัเด็กได ้หมำยถึงครูจึงตอ้งเขำ้ใจธรรมชำติของกระบวนกำรเรียนรู้
ท่ีเด็กก  ำลงัเรียนรู้ว่ำอยูใ่นช่วงเวลำใดท่ีเหมำะสมในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้และจะใชว้สัดุอุปกรณ์ใด
ท่ีช่วยเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้นั้นใหเ้ป็นไปไดดี้ข้ึนตำมธรรมชำติของเด็กแต่ละคน 

   4.5  ครูควรคิดคน้พฒันำส่ิงอ่ืน ๆ ดว้ย  เช่น  คิดคน้ว่ำจะใหโ้อกำสแก่ผูเ้รียนอยำ่งไรจึง
จะใหผู้เ้รียนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ข้ึนเองได ้ ถำ้เรำใหค้วำมสนใจเช่นน้ีก็จะหำทำงพฒันำและสร้ำงวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนใหม่ ๆ หรือหำวิธีท่ีจะใชอุ้ปกรณ์กำรเรียนกำรสอนท่ีมีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์ดว้ย วิธีกำรเรียนแบบใหม่คือกำรสร้ำงให้ผูเ้รียนสร้ำงโครงสร้ำงของควำมรู้ข้ึนเองอย่ำงมี
ควำมหมำยกบัผูเ้รียนคนนั้น                 
                  แมว้่ำผูเ้รียนจะมีวสัดุท่ีเหมำะส ำหรับกำรสร้ำงควำมรู้ไดดี้แลว้ก็ตำม  แต่ก็อำจไม่เพียงพอ
ส ำหรับกำรเรียนรู้ท่ีดี   ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส ำคญัมำกอีกประกำรหน่ึงก็คือ บรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มท่ีดี   
ซ่ึงควรมีส่วนประกอบ  3 ประกำร   คือ 
                   1. เป็นบรรยำกำศท่ีมีทำงเลือกหลำกหลำย  เปิดโอกำสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกตำมควำมสนใจ 

เน่ืองจำกผูเ้รียนแต่ละคนมีควำมชอบและควำมสนใจไม่เหมือนกนั   กำรมีทำงเลือกท่ีหลำกหลำยหรือ

กำรเปิดโอกำสใหผู้เ้รียน ไดท้ ำในส่ิงท่ีสนใจจะท ำใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในกำรคิด กำรท ำ และกำรเรียนรู้ 

  2.  เป็นสภำพควำมแวดลอ้มท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมรู้ 

เช่น มีกลุ่มคนท่ีมีวยั ควำมถนัด ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์แตกต่ำงกัน ซ่ึงจะเ อ้ือให้มีกำร

ช่วยเหลือกนัและกนั กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนและควำมรู้ รวมทั้งกำรพฒันำทกัษะสงัคมดว้ย 
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  3.  เป็นบรรยำกำศท่ีเป็นมิตร เป็นกนัเอง บรรยำกำศท่ีท ำให้ผูเ้รียนรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยั 
สบำยใจ จะเอ้ือใหก้ำรเรียนรู้เป็นไปอยำ่งมีควำมสุข 
                  กำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนไดส้ร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเองน้ี  จะประสบผลส ำเร็จไดม้ำกน้อย   
มกัข้ึนกบับทบำทของครู  ครูจ  ำเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบำทของตนใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด   ครูจะตอ้ง
ท ำหนำ้ท่ีอ  ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ให้ค  ำปรึกษำ  ช้ีแนะแก่ผูเ้รียน  เก้ือหนุนกำร
เรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส ำคญั   ในดำ้นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้นั้นจ  ำเป็นตอ้งมีกำรประเมินทั้งทำงดำ้น
ผลงำน (Product)  และกระบวนกำร (process)  ซ่ึงสำมำรถใชว้ิธีกำรหลำกหลำย เช่น  กำรประเมิน
ตนเอง   กำรประเมินโดยครู และเพื่อน  กำรสงัเกต  กำรประเมินโดยใชแ้ฟ้มผลงำน  เป็นตน้           
                 ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช (วชิรำวุธวิทยำลยั. 2541 : ก, 8-13 อำ้งถึงใน ทิศนำ  แขมมณี. 2555 : 
97-98, 188-189)  ไดน้ ำทฤษฎีและแนวคิดใชใ้นกำรเรียนกำรสอนอย่ำงจริงจงัเป็นรูปธรรม กล่ำวว่ำ  
ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเองโดยกำรสร้ำงสรรค์ช้ินงำน (Constructionism) ครูต้องส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้จำกกำรลงมือท ำ  กำรใชค้วำมคิด  กำรคน้พบกำรเรียนรู้ และสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง  
เพรำะควำมรู้ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะถ่ำยทอดกนั แต่เป็นประสบกำรณ์ส่วนตวัท่ีมีกำรสร้ำงข้ึนตลอดเวลำ  เรียกว่ำ 
“คิดเอง-ท ำเอง”  “คิดเอง-สร้ำงเอง  “ท ำไป-เรียนไป”   และกำรเรียนรู้ท่ีดีควรเรียนรู้ท่ีเป็นไปอย่ำงครบ
กระบวนกำรตั้งแต่  “กำรรู้จ  ำ-กำรรู้จกั-กำรรู้แจง้”  ซ่ึงจะท ำใหผู้เ้รียนเรียนรู้และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
เกิดควำมเช่ือ และเกิดฐำนแห่งกำรเรียนรู้ 
               จำกแนวคิดทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเองโดยกำรสร้ำงสรรค์ช้ินงำน (Constructionism) 
ดงักล่ำว   เป็นกำรเรียนรู้ท่ีเน้นกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั    ผูเ้รียนสร้ำงองค์ควำมรู้ดว้ยนเอง 
สำระส ำคญัท่ีว่ำควำมรู้ไม่ใช่มำจำกกำรสอนของครู หรือผูส้อนเพียงฝ่ำยเดียว แต่ควำมรู้เกิดข้ึนและถูก
สร้ำงโดยผูเ้รียนเอง   กำรเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดล้งมือกระท ำดว้ยตนเอง (Learning by 
Doing)  ถำ้หำกเรำเช่ือว่ำควำมรู้เกิดจำกกำรท่ีผูเ้รียนพยำยำมจะสร้ำงควำมรู้ข้ึนเอง  ครูต้องสร้ำง
บรรยำกำศท่ีท ำใหผู้เ้รียนรู้สึกอบอุ่น  และสภำพแวดลอ้มท่ีดี  เปิดโอกำสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกตำมควำม
สนใจหรือมีทำงเลือกท่ีหลำกหลำย  จะท ำให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในกำรคิด ท ำและ สร้ำงสรรค์ผลงำน
อยำ่งมีควำมสุข 
 

              ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

 ก.  ทฤษฎีการเรียนรู้    
                  สุวิทย  ์ มูลค ำ และอรทัย  มูลค ำ (2552 : 134)  กล่ำวว่ำ  กำรเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น 
กระบวนกำรเรียนรู้ ท่ีจดัให้ผูเ้รียนไดร่้วมมือและช่วยเหลือกนัในกำรเรียนรู้  โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี 
ควำมสำมำรถต่ำงกนัออกเป็นกลุ่มเลก็ ๆ   ซ่ึงเป็นลกัษณะกำรรวมกลุ่มอยำ่งมีโครงสร้ำงท่ีชดัเจน  มีกำร
ท ำงำนร่วมกัน  มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น มีกำรช่วยเหลือพึ่งพำอำศยัซ่ึงกันและกัน  มีควำม 
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รับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนของตนและส่วนรวม  เพื่อให้ตนเองและสมำชิกทุกคนในกลุ่มประสบ 
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก  ำหนดไว ้
  ทิศนำ  แขมมณี (2555 : 98-106)  ไดก้ล่ำวว่ำ   กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ กำรเรียนรู้เป็น
กลุ่มย่อย  โดยสมำชิกกลุ่มท่ีมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกนัประมำณ 3–6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่
เป้ำหมำยของกลุ่ม        
        จำกควำมหมำยของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีไดร้วบรวมมำขำ้งตน้  กล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ  
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นกำรเรียนรู้ท่ีเนน้กิจกรรมกลุ่มยอ่ย เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียน ซ่ึงมีควำมแตกต่ำง
กนั  ไดม้ีส่วนร่วมกนัอยำ่งแทจ้ริงในกำรร่วมกนัคิด กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และกำรช่วยเหลือกนั
เพื่อใหเ้กิดกำรเรียนรู้ร่วมกนั  โดยสมำชิกในกลุ่มจะตอ้งมีควำมรับผิดชอบทั้งภำรกิจ ของตนเองและ
ของกลุ่ม เพื่อน ำพำใหก้ลุ่มประสบควำมส ำเร็จร่วมกนั 
 
               ข.  องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
  Johnson, Johnson and Holubec  (1994. อำ้งถึงใน  ทิศนำ  แขมมณี.  2555 : 98–101) 
กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้แบบร่วมมือไม่เพียงแต่เป็นกำรแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันทำงำนท่ี ได้รับ 
มอบหมำยใหป้ระสบควำมส ำเร็จเท่ำนั้น       กำรเรียนรู้แบบร่วมมือจะตอ้งมีองค์ประกอบส ำคญัครบ   
5  ประกำร  ดงัน้ี 
  1.  กำรพ่ึงพำและเก้ือกูลกนั  (positive interdependence)      กลุ่มกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
จะตอ้งมีควำมตระหนกัว่ำ สมำชิกทุกคนมีควำมส ำคญั  และควำมส ำเร็จของกลุ่มข้ึนกบัสมำชิกทุกคน
ในกลุ่ม   ในขณะเดียวกนัสมำชิกแต่ละคนจะประสบควำมส ำเร็จไดก้็ต่อเมื่อกลุ่มประสบควำมส ำเร็จ      
ควำมส ำเร็จของบุคคลและของกลุ่มข้ึนอยู่กบักนัและกนั  ดงันั้นแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบในบทบำท
หนำ้ท่ีของตน  และในขณะเดียวกนัก็ช่วยเหลือสมำชิกคนอ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อประโยชน์ร่วมกนั กำรจดักลุ่ม 
เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนมีกำรพ่ึงพำช่วยเหลือเก้ือกลูกนัท ำไดห้ลำยทำง  เช่น กำรใหผู้เ้รียนมีเป้ำหมำยเดียวกนั 
หรือใหผู้เ้รียนก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำน/กำรเรียนรู้ร่วมกนั(positive goal Interdependence) กำรให้
รำงวลัตำมผลงำนของกลุ่ม (positive reward interdependence) กำรให้งำนตำมบทบำทหน้ำท่ีในกำร
ท ำงำนร่วมกนัใหแ้ต่ละคน  (positive role interdependence)  
   2. กำรปรึกษำหำรือกนัอย่ำงใกลชิ้ด (Face-to-face promotive interaction) กำรท่ีสมำชิก
ในกลุ่มมีกำรพ่ึงพำช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  เป็นปัจจยัท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั
ในทำงท่ีจะช่วยใหก้ลุ่มบรรลุเป้ำหมำย    สมำชิกกลุ่มจะห่วงใย  ไวว้ำงใจ  ส่งเสริม และช่วยเหลือกนั
และกนัในกำรท ำงำนต่ำง ๆ ร่วมกนั  ส่งผลใหเ้กิดสมัพนัธภำพท่ีดีต่อกนั 
   3.  ควำมรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมำชิกแต่ละคน (individual accountability) 
สมำชิกในกลุ่มกำรเรียนรู้ทุกคน จะตอ้งมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ  และพยำยำมท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ  ไม่มีใครท่ีจะไดรั้บประโยชน์โดยไม่ท ำหน้ำท่ีของตน  ดงันั้น กลุ่มจึงจ ำเป็นตอ้งมี
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ระบบกำรตรวจสอบผลงำน  ทั้งท่ีเป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม  วิธีกำรท่ีสำมำรถส่งเสริมให้ทุกคนไดท้ ำ
หนำ้ท่ีของตนอยำ่งเต็มท่ีมีหลำยวิธี เช่น กำรจดักลุ่มใหเ้ลก็ เพื่อจะไดม้ีกำรเอำใจใส่กนัและกนัไดอ้ย่ำง
ทัว่ถึง กำรทดสอบเป็นรำยบุคคล  
  4.  กำรใชท้กัษะกำรปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและทกัษะกำรท ำงำนกลุ่มยอ่ย  

(interpersonal and small-group skills)  กำรเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบควำมส ำเร็จไดต้อ้งอำศยัทกัษะ

ท่ีส ำคญั ๆ หลำยประกำร  เช่น  ทกัษะทำงสงัคม  ทกัษะกำรปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น   ทกัษะกำรท ำงำนกลุ่ม 

ทกัษะกำรส่ือสำร  และทกัษะกำรแกปั้ญหำขดัแยง้  รวมทั้งกำรเคำรพ  ยอมรับ  และไวว้ำงใจกนัและกนั 

ซ่ึงครูควรสอนและฝึกใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อช่วยใหด้  ำเนินงำนไปได ้

       5.  กำรวิเครำะห์กระบวนกำรกลุ่ม (group processing) กลุ่มกำรเรียนรู้แบบร่วมมือจะตอ้ง

มีกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนของกลุ่ม  เพื่อช่วยใหก้ลุ่มเกิดกำรเรียนรู้ และปรับปรุงกำรท ำงำนให้

ดีข้ึน กำรวิเครำะห์กระบวนกำรกลุ่มน้ีเป็นยทุธวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมใหก้ลุ่มตั้งใจท ำงำน เพรำะรู้ว่ำจะไดรั้บ

ขอ้มูลป้อนกลบั และช่วยฝึกทักษะกำรรู้คิด (Metacognition) คือสำมำรถท่ีจะประเมินกำรคิดและ

พฤติกรรมของตนท่ีไดท้ ำไป 
 

   ค.  ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

                    นกักำรศึกษำหลำยท่ำนไดก้ล่ำวถึงประโยชน์ของกำรเรียนแบบร่วมมือไว ้ดงัน้ี  

                    ทิศนำ  แขมมณี (2545 :  99 -101  อำ้งถึงใน วิภำสิทธ์ิ  หิรัญรัตน.  2557 : 48)  กล่ำวถึง

ประโยชนข์องกำรเรียนแบบร่วมมือ ดงัต่อไปน้ี 

                     1.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ  มีควำมคงทนในกำรเรียนรู้มำกข้ึน  เป็นผล

ท ำใหผ้ลสมัฤทธ์ิกำรเรียนสูงข้ึน เน่ืองจำกกำรเรียนแบบร่วมมือ  ช่วยสร้ำงแรงจูงใจใหผู้เ้รียน  มีควำม

พยำยำมท่ีจะบรรจุเป้ำหมำยท่ีไดก้  ำหนดไว ้

                     2.  เกิดกำรท ำงำนร่วมกนั  ยอมรับควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงของบุคคล รวมทั้งมีน ้ ำใจเป็น

นกักีฬำ  

                     3.  ช่วยพฒันำสุขภำพจิตใหดี้ข้ึนมีทศันคติท่ีดีต่อกำรเรียน และมีควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  
 

                 สุวิทย ์ มลูค  ำ และอรทยั มลูค ำ (2552 : 161) กล่ำวถึงประโยชน์ของกำรเรียนแบบร่วมมือ 

เป็นกำรเรียนท่ีช่วยพฒันำกระบวนกำรคิด  สร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้รียน รวมทั้งเสริมสร้ำงทกัษะทำง

สังคมและกำรท ำงำนร่วมกัน  ท ำให้ผูเ้รียนมีวิสัยทัศน์ท่ีกวำ้งขวำง  นอกจำกน้ียงัเป็นกำรเรียนรู้ท่ี 

ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  ท ำให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ 

ทำงกำรเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 
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                Johnson, Johnson and Holubec (1994)  (อำ้งถึงใน  ทิศนำ   แขมมณี. 2555 : 101–102) ได้

กล่ำวถึงผลดีของกำรเรียนแบบร่วมมือไว ้ ดงัน้ี  

                 1. มีควำมพยำยำมท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยมำกข้ึน (Greater efforts to achieve) กำรเรียนรู้

แบบร่วมมือ ช่วยใหผู้เ้รียนมีควำมพยำยำมท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุ เป้ำหมำย  เป็นผลท ำให้ผลสัมฤทธ์ิทำง 

กำรเรียนสูงข้ึนและมีผลงำนมำกข้ึน      กำรเรียนรู้มีควำมคงทนมำกข้ึน (Long – Term Retention)     

มีแรงจูงใจภำยในและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  มีกำรใชเ้วลำอยำ่งมีประสิทธิภำพ ใชเ้หตุผลดีข้ึน  

  2. มีควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูเ้รียนดีข้ึน (More Positive Relationships Among Students) 

กำรเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยใหผู้เ้รียนมีน ้ ำใจนกักีฬำมำกข้ึน ใส่ใจในผูอ่ื้นมำกข้ึน เห็นคุณค่ำของควำม

แตกต่ำง ควำมหลำกหลำย กำรประสำนสมัพนัธแ์ละกำรรวมกลุ่ม  

                3. มีสุขภำพจิตดีข้ึน (Greater Psychological Health)   กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้

ผูเ้รียนมีสุขภำพจิตดีข้ึน  มีควำมรู้สึกท่ีดี เก่ียวกับตนเอง  และมีควำมเช่ือมัน่ในตนเองมำกข้ึน 

นอกจำกนั้นยงัช่วยพฒันำทกัษะทำงสังคม   และควำมสำมำรถในกำรเผชิญกบัควำมเครียดและควำม

ผนัแปรต่ำง ๆ            

                Stahl  (1994 : 17 - 28  อำ้งถึงใน  วิภำสิทธ์ิ  หิรัญรัตน์.  2557 : 49) ไดก้ล่ำวถึงประโยชน์ของ

กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  ท ำใหผู้เ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิจำรณญำณอยำ่งเป็นเหตุเป็นผลมำกข้ึน       

นอกจำกน้ียงัส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีทกัษะในกำรท ำงำน มีปฏิสมัพนัธภ์ำยในกลุ่ม ยอมรับฟังควำมคิดเห็น    

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัผูอ่ื้นมำกข้ึน  และค ำนึงถึงกระบวนกำรกำรท ำงำนภำยในกลุ่ม  เช่น ควำม

รับผดิชอบ ควำมสำมคัคี  เป็นตน้  ซ่ึงทกัษะเหล่ำน้ีส่งผลใหผู้เ้รียนยอมรับตนเองมำกข้ึน 

               กำรเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ว่ำจะเป็นเทคนิคใดก็ตำมลว้นมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนเหมือนกนั ซ่ึง
สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

                    1) กำรเรียนรู้แบบร่วมมือท ำ ใหผ้เูรียนมีผลสมฤัทธ์ิทำงกำรเรียนสูงข้ึน 

         2) กำรเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยสร้ำงทกัษะในกำรท ำงำนและกำรแกปั้ญหำร่วมกนั ภำยใน

กลุ่ม  

                   3) กำรเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยส่งเสริมควำมสำมคัคี กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นและ 

เหตุผลของผูอ่ื้น กำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงน ำไปสู่กำรสร้ำงทกัษะทำงสงัคมท่ีดีต่อไป  

  4) กำรเรียนรู้แบบร่วมมือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง และตอบสนอง  

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
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    ง.  การประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมอืในการจดัการเรียนการสอน      

            ทิศนำ   แขมมณี  (2555 : 103-105)    ไดก้ล่ำวถึงกำรประยุกต์ใชก้ำรเรียนรู้แบบร่วมมือ

ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนไวว้่ำ   ครูสำมำรถน ำหลกักำรของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือไปจดักำรเรียน  

เทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ  ในกำรช่วยใหอ้งคป์ระกอบทั้ง  5  สมัฤทธ์ิผล   โดยทัว่ไปกำรวำงแผนบทเรียน 

กำรสอนของตนได ้ โดยกำรพยำยำมจดักลุ่มกำรเรียนรู้ใหม้ีองคป์ระกอบครบ 5 ประกำร และใชแ้ละ 

กำรเรียนกำรสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือมีประเด็นท่ีส ำคญัไดก้ล่ำวไว ้4  ดำ้น  ดงัน้ี  

 1.  ด้านการวางแผนการจดัการเรียนการสอน  

                        1.1  ก ำหนดจุดมุ่งหมำยของบทเรียนทั้งทำงดำ้นควำมรู้และทกัษะ กระบวนกำร  

                       1.2  ก ำหนดขนำดของกลุ่ม  กลุ่มควรมีขนำดเล็ก ประมำณ 3-6 คน กลุ่ม ขนำด 4 คน

จะเป็นขนำดท่ีเหมำะสมท่ีสุด                          

    1.3  ก ำหนดองค์ประกอบของกลุ่ม   หมำยถึง   กำรจดัผูเ้รียนเขำ้กลุ่ม ซ่ึงอำจท ำโดย

กำรสุ่ม   หรือกำรเลือกให้เหมำะกบัวตัถุประสงค์    โดยทัว่ไปกลุ่มจะตอ้งประกอบไปดว้ยสมำชิกท่ี

คละกนัในดำ้นต่ำง ๆ  เช่น  เพศ  ควำมสำมำรถ  ควำมถนดั  เป็นตน้  

      1.4  ก ำหนดบทบำทของสมำชิกแต่ละคนในกลุ่ม   เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั

อยำ่งใกลชิ้ด   และมีส่วนในกำรทำงำนอย่ำงทัว่ถึง   ครูควรมอบหมำยบทบำทหน้ำท่ีในกำรทำงำนให้

ทุกคน และบทบำทหน้ำท่ีนั้นจะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของงำนอนัเป็นจุดมุ่งหมำยของกลุ่ม  ครูควรจัด

บทบำทหน้ำท่ีของสมำชิกให้อยู่ในลกัษณะท่ีตอ้งพ่ึงพำอำศยัและเก้ือกูลกนั  บทบำทหน้ำท่ีในกำร

ท ำงำนเพื่อกำรเรียนรู้มีจำนวนมำก  เช่น  บทบำทผูน้ ำกลุ่ม   ผูส้งัเกตกำรณ์   เลขำนุกำร   ผูเ้สนอผลงำน 

ผูต้รวจสอบผลงำน  เป็นตน้  

   1.5  จดัสถำนท่ีให้เหมำะสมในกำรท ำงำน และมีปฏิสัมพนัธ์กัน ครูจ ำเป็นตอ้งคิด

ออกแบบกำรจดัหอ้งเรียนหรือสถำนท่ีท่ีจะใชใ้นกำรเรียนรู้ใหเ้อ้ือและสะดวกต่อกำรเรียนรู้ 

  2.  ด้านการสอน  ครูควรมีกำรเตรียมกลุ่มเพื่อกำรเรียนรู้ร่มกนั ดงัน้ี 

   2.1 อธิบำยช้ีแจงเก่ียวกบังำนของกลุ่ม  ครูอธิบำยถึงจุดมุ่งหมำยของบทเรียน เหตุผล

ในกำรด ำเนินกำร  รำยละเอียดของงำนและขั้นตอนในกำรท ำงำน 

   2.2 อธิบำยเกณฑ์กำรประเมินผลงำน ผูเ้รียนจะต้องมีควำมเข้ำใจตรงกันว่ำ ควำม 

ส ำเร็จของงำนอยูต่รงไหน   งำนท่ีคำดหวงัจะมีลกัษณะอย่ำงไร  เกณฑ์ท่ีจะใชใ้นกำรวดั  ควำมส ำเร็จ

ของงำนคืออะไร 

   2.3 อธิบำยถึงควำมส ำคัญและวิธีกำรของกำรพ่ึงพำและเก้ือกูลกนั ครูควรอธิบำย

กฎเกณฑ ์ระเบียบ  กติกำ  บทบำทหนำ้ท่ี และระบบกำรใหร้ำงวลั     
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                       2.4 อธิบำยวิธีกำรช่วยเหลือกนัและกนัระหว่ำงกลุ่ม  อธิบำยควำมส ำคญัและวิธีกำร

ในกำรตรวจสอบควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีแต่ละคนท่ีไดรั้บมอบหมำย    เช่น  กำรสุ่มเรียกช่ือผูเ้สนอ

ผลงำน  กำรทดสอบ  กำรตรวจผลงำน เป็นตน้ 

   2.5 ช้ีแจงอธิบำยพฤติกรรมกำรเรียนรู้ หำกครูช้ีแจงให้ผูเ้รียนได้รู้อย่ำงชัดเจนว่ำ

ตอ้งกำรใหผู้เ้รียนไดรู้้อยำ่งชดัเจนว่ำตอ้งกำรใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรมอะไรบำ้ง 

  3.  ด้านการควบคุมก ากบัและการช่วยเหลอืกลุ่ม 

   3.1 ดูแลใหส้มำชิกกลุ่มมีกำรปรึกษำหำรือกนัอยำ่งใกลชิ้ด 

                        3.2 สงัเกตกำรท ำงำนร่วมของกลุ่ม ตรวจสอบว่ำสมำชิกกลุ่มมีควำมเขำ้ใจในงำนหรือ

บทบำทหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยหรือไม่  สงัเกตพฤติกรรมของสมำชิก ใหข้อ้มลูป้อนกลบั ใหแ้รงเสริม 

และบนัทึกขอ้มลู 

                      3.3 เขำ้ไปช่วยเหลือกลุ่มตำมควำมเหมำะสม     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของงำนและ

กำรท ำงำน  เม่ือพบว่ำกลุ่มตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ ครูสำมำรถเขำ้ไปช้ีแจง สอนซ ้ำ  

   3.4 สรุปกำรเรียนรู้  ครูควรให้กลุ่มสรุปประเด็นกำรเรียนรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ  เพื่อช่วยใหก้ำรเรียนรู้มีควำมชดัเจนข้ึน 

  4.  ด้านการประเมนิผลและวเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

   4.1 ครูประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งทำงดำ้นปริมำณและคุณภำพ โดยใชว้ิธีกำร

ท่ีหลำกหลำย  และควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกำรประเมิน 

   4.2 วิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกนั  ครูควรจดัใหผู้เ้รียน

มีเวลำในกำรวิเครำะห์กำรท ำงำนของกลุ่มและพฤติกรรมของสมำชิกกลุ่ม  เพื่อใหก้ลุ่มมีโอกำสเรียนรู้ท่ี

จะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม 

                   จำกผลดีและประโยชน์ของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ สรุปไดว้่ำ กำรเรียนรู้

แบบร่วมมือ ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์และส่งผลดีต่อกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้งดำ้นผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน   

ดำ้นกำรพฒันำทกัษะทำงสงัคม กำรส่ือสำรกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยใชเ้หตุผล มีทกัษะกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ

มำกข้ึน  และกำรอยูร่่วมกนั พึ่งพำอำศยัอยำ่งมีควำมสุข  ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐำนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดกำรยอมรับ

ควำมแตกต่ำงของกนัและกนั สำมำรถปรับตวัและอยูใ่นสงัคมท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัไดอ้ยำ่งมีควำมสุข          
 

 จำกท่ีกล่ำวมำ ทฤษฎีกำรศึกษำท่ีก  ำลงัอยู่ในควำมนิยมของวงกำรศึกษำ มีอยู่หลำยทฤษฎี  

เช่น ทฤษฎีพหุปัญญำ ไดใ้หค้วำมสนใจของเชำวปั์ญญำของมนุษยท์ั้ง 8 ดำ้นดว้ยกนั  ไดแ้ก่ เชำวปั์ญญำ

ดำ้นภำษำ  คณิตศำสตร์  มิติสัมพนัธ์  ดนตรี  กำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยและกลำ้มเน้ือ  กำรสัมพนัธ์กับ
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ผูอ่ื้น  กำรเขำ้ใจตนเอง  และกำรเขำ้ใจธรรมชำติ  แต่ส ำหรับทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ และทฤษฎีกำรสร้ำง

ควำมรู้โดยกำรสร้ำงสรรคช้ิ์นงำน  ซ่ึงทั้งสองทฤษฎีมีพ้ืนฐำนมำจำกทฤษฎีเชำวปั์ญญำของเพียเจต์ ซ่ึง

อธิบำยว่ำ กำรเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นประสบกำรณ์เฉพำะตน  และเป็นประสบกำรณ์ท่ีตอ้งลงมือกระท ำ 

กบัขอ้มลูท่ีรับเขำ้มำ  จนสำมำรถคน้พบควำมรู้ และสำมำรถสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง เพรำะควำมรู้มิใช่

ส่ิงท่ีจะถ่ำยทอดกนั แต่เป็นประสบกำรณ์ส่วนตวัท่ีมีกำรสร้ำงข้ึน ท ำข้ึนตลอดเวลำ  ส่วนทฤษฎีกำร

เรียนรู้แบบร่วมมือ  ส่งเสริมทกัษะทำงสังคม   กำรอยู่ร่วมกนัดว้ยมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  เขำ้ใจกนั

และกนั  พร้อมเสริมทกัษะกำรส่ือสำร ทกัษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม  ส่งเสริมให้รู้จกัคิด วิเครำะห์ และ

ตดัสินใจเลือก    เพรำะมีกำรเรียนร่วมกนัคิด    เกิดกำรระดมควำมคิด    น ำขอ้มูลมำพิจำรณำร่วมกนั  

ส่ิงเหล่ำน้ีจะส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนใหสู้งข้ึน  

 
เอกสารเกีย่วกบักระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps) 
 

         ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน 

                  เน่ืองจำกนกัเรียนในปัจจุบนัและอนำคตตอ้งเผชิญกบัสภำพปัญหำมำกมำยและควำมทำ้ทำย

ในอตัรำท่ีเปล่ียนแปลงสูงข้ึน และโลกมีกำรติดต่อส่ือสำรสูงข้ึน ในขณะท่ีปัญหำสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ิมข้ึนเป็นเงำตำมตวักบัสังคมมนุษยใ์นปัจจุบนั   ฉะนั้น กำรจดักำรเรียนรู้ตอ้งพฒันำให้นักเรียนมี

ควำมรู้เท่ำทนัโลกท่ีแปรเปล่ียนไปในทุกดำ้น  เน่ืองจำกสภำพสงัคมโลกท่ีมีกำรแข่งขนัสูง ท ำใหก้ำรจดั 

กำรศึกษำจ ำเป็นตอ้งเน้นกำรพฒันำทกัษะเป็นส ำคญั    ปัจจุบนัโรงเรียนยงัไม่สำมำรถพฒันำทกัษะ  

กำรคิดของผูเ้รียนไดดี้เท่ำท่ีควร  เน่ืองจำกกำรเรียนกำรสอนยงัเน้นให้ผูเ้รียนคิดตำมส่ิงท่ีผูส้อนป้อน

ควำมรู้ มำกกว่ำกำรคิดส่ิงใหม่ ๆ  ดงันั้น จึงควรมีกำรปรับรูปแบบกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน ซ่ึง

ในกำรจดักำรเรียนรู้จะตอ้งก ำหนดใหน้กัเรียนมีลกัษณะเพ่ิมข้ึน 3  ประกำร คือ  

 1.  ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์เป็นเพื่อสร้ำงควำมรู้      

              2.  ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร       

              3.   ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงช้ินงำน  เพื่อตอบแทนหรือบริกำรสังคม เพื่อสร้ำงเจตคติใน

กำรช่วยแกปั้ญหำสงัคม     

                ดงันั้น  กระบวนกำรเรียนรู้  5  ขั้นตอน เป็นรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ท่ีได้

พฒันำข้ึนมำส ำหรับกำรสอนแบบสืบเสำะ และสอนโดยใชกิ้จกรรมโครงงำน   เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ

กำรคิดทั้งในระดบัพ้ืนฐำนและในระดบัสูง มีกำรพฒันำทกัษะกรำบวนกำรทำงวิทยำสตร์วิธีกำรน้ีจดัเป็น

กำรสอนท่ีตอบสนองธรรมชำติของวิทยำศำสตร์อย่ำงเต็มรูปแบบไดอี้กวิธีหน่ึง    ดงันั้น กระบวนกำร
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เรียนรู้  5  ขั้นตอน   จึงเป็นแนวกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั   ผูเ้รียนไดใ้ชค้วำมสำมำรถทำงสมองใน

กำรประมวลควำมรู้  และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  ท่ีมีอยูใ่นตนเองให้เป็นควำมรู้ใหม่  วิธีกำรใหม่  เพื่อไปใช้

ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  อยำ่งเหมำะสม   สอดคลอ้งกนัซ่ึงมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ ไดก้  ำหนดมำตรฐำน

ดำ้นผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำทกัษะกำรคิด วิเครำะห์ไวใ้นมำตรฐำนดำ้นผูเ้รียน 

   ซ่ึงกำรจดักำรเรียนกำรสอนในปัจจุบนั   ตอ้งมีกำรปรับกระบวนทศัน์ไปสู่กำรพฒันำทกัษะ

ท่ีส ำคญัในยคุใหม ่ ซ่ึงในกำรเรียนรู้ในยคุใหม่ ตอ้งเรียนใหเ้กิดทกัษะเพื่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

หน้ำท่ีของครูตอ้งเปล่ียนจำกกำรเน้น “สอน” หรือสั่งสอน ไปท ำหน้ำท่ีจุดประกำยควำมสนใจใฝ่รู้ 

(Inspire) แก่นกัเรียน  ใหน้กัเรียนไดเ้รียนโดยกำรลงมือท ำ (leaning by doing ) และนักเรียนเกิดควำม

งอกงำม  เกิดควำมรู้  ควำมสำมำรถ  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์   และทักษะเพื่อกำรด ำรงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21  ส่ิงส ำคญัตอ้งเตรียมคนไปเผชิญกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรงพลิกผนั และ

คำดไม่ถึง (ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศึกษำตอนปลำย.  2555 : 21)  คือ  กำรพฒันำผูเ้รียนใหม้ีคุณภำพ

เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีคุณลกัษณะและมีศกัยภำพเป็นพลโลก สอดคล้องกับหลกัสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551  และเป็นไปตำมปฏิญญำว่ำดว้ยกำรจดักำรศึกษำของ 

UNESCO  กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   ท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำคุณภำพนักเรียนส ำหรับยุคศตวรรษท่ี 21 

อีกทั้งเป็นไปตำมปฏิญญำว่ำดว้ยกำรจดักำรศึกษำของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to 

do, Learning to live with the others, Learning to be   

 วิจำรณ์  พำนิช  (2555 : 138 – 139)  กล่ำวว่ำ  ครูยคุใหม่จึงตอ้งมีทกัษะสูงในกำรเรียนรู้และ

ปรับตวั ตอ้งกำ้วขำ้ม “สำระวิชำ” ไปสู่กำรเรียนรู้  “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21”  ซ่ึงครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้

แต่ตอ้งให้นักเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยครูจะออกแบบกำรเรียนรู้  ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช 

(Coach)  และอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitator)  ในกำรเรียนรู้   ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตวัช่วยของครูในกำรจดักำร

เรียนรู้เพ่ือแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรท ำหนำ้ท่ีของครูแต่ละคนนัน่เอง  
             วิจำรณ์ พำนิช (2555 : 18 – 21)  กล่ำวโดยสรุปว่ำ ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 นั้น ครูตอ้ง

เปล่ียนบทบำท  และพฒันำตนเองใหม้ีทกัษะของกำรเรียนรู้ และในขณะเดียวกนัตอ้งมีทกัษะในกำรท ำ

หนำ้ท่ีครู  และทกัษะของคนในศตวรรษท่ี  21   ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ และตลอดชีวิต  คือ กำรเรียนรู้ 

3R x 7C  กล่ำวคือ 3R ไดแ้ก่ Reading (อ่ำนออก), (W)Riting  (เขียนได)้, (A) Rithemetics  (คิดเลขเป็น)  

และ 7C  ดงัน้ี 

 1.  Critical Thinking  and  Problem Solving  (ทกัษะดำ้นกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ และ

ทกัษะในกำรแกปั้ญหำ)   

 2.  Creativity and Innovation (ทกัษะดำ้นกำรสร้ำงสรรค ์และนวตักรรม)    
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       3.  Cross-cultural Understanding  (ทกัษะดำ้นควำมเขำ้ใจ ควำมต่ำงวฒันธรรม  

ต่ำงกระบวนทศัน)์ 

 4.  Collaboration, Teamwork  and  Leadership (ทกัษะดำ้นควำมร่วมมือ  กำรท ำงำนเป็นทีม  

และภำวะผูน้  ำ) 

 5. Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะดำ้นกำรส่ือสำรสำรสนเทศ 

และรู้เท่ำทนัส่ือ)  

 6.  Computing and ICT Literacy (ทกัษะดำ้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรส่ือสำร)   

 7.  Career and Learning Skills (ทกัษะอำชีพ และทกัษะกำรเรียนรู้)  
 

             พิมพนัธ ์ เดชะคุปต ์(2556 : 1-2)  กล่ำวว่ำ  กำรจดักำรเรียนรู้ยคุใหม่ตอ้งเป็นกำรจดักำรเรียน 

กำรสอนโดยใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรเป็นผูส้ร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง   เป็น 

ผูเ้รียนรู้ผ่ำนกำรลงมือปฏิบติั  ท ำให้นักเรียนมีผลกำรเรียนรู้ (Learning outcome) ครบทุกด้ำน คือ 

ควำมรู้  ทกัษะกำรคิด  และทกัษะกำรปฏิบติั   ตลอดจนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ซ่ึงกระบวนกำรทำง

วิทยำศำสตร์  คือ  วธีิกำรและขั้นตอนท่ีใชด้  ำเนินกำรคน้ควำ้หำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์   แบ่งออกเป็น 

3 องคป์ระกอบ   คือ  

 1. วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (scientific method) เป็นขั้นตอนท่ีใชใ้นกำรสืบสอบ ท ำโครงงำน 

และท ำวิจยั 

               2.  ทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ (scientific process skills)    เป็นทกัษะทำงปัญญำ   

หรือทกัษะทำงกำรคิด เป็นทกัษะกำรคิดทั้งระดบัพ้ืนฐำน และกำรคิดระดบัสูง 

 3.  จิตวิทยำศำสตร์ (scientific mind)  เป็นคุณสมบติั หรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ

นักเรียนรู้ นักวิทยำศำสตร์น้อย  นักวิจยั  เช่น กำรมีคุณลกัษณะ 8 ประกำร ตำมหลกัสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช  2551 

  ผลกำรเรียนรู้ (Learning outcome) เป็นผลลพัธท่ี์เกิดจำกกำรใชก้ระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

ท ำใหผู้เ้รียนเร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมอยำ่งถำวร คือ 

 1. มีพฤติกรรมท่ีรู้และเขำ้ใจอยำ่งคงทน 

            2.  มีพฤติกรรมกำรคิดและกำรปฏิบติังำนกลุ่ม กำรปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและกำรส่ือสำร 

       3.  มีพฤติกรรมท่ีแสดงเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม 
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              ส ำหรับวิธีสอนท่ีท ำให้นักเรียนใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  เพื่อค้นหำควำมรู้ด้วย

ตนเอง  โดยครูเป็นผูอ้  ำนวยควำมสะดวก จดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  เรียกวิธีสอนน้ีว่ำ  วิธีสอนแบบ

สืบสอบ  ส่วนวิธีกำรสอนท่ีให้นักเรียนใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์เพื่อค้นหำควำมรู้ใหม่ 

ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ท่ียงัไม่เคยรู้มำก่อน โดยครูเป็นท่ีปรึกษำ แนะน ำจนนักเรียนสำมำรถคน้พบควำมรู้  

และส่ิงประดิษฐใ์หม่  เรียกวิธีสอนน้ีว่ำ  วิธีกำรสอนแบบโครงงำน  (Project teaching method) หรือกำร

เรียนรู้ท่ีใชโ้ครงงำนเป็นฐำน (Project-Based-Learning : PBL) ซ่ึงก่อให้เกิดทกัษะชีวิตในกำรท ำงำน

ร่วมกนั   เป็นทักษะกำรเรียนรู้และนวตักรรม ทักษะด้ำนสำรสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี    รวมทั้ง

ส่งเสริมกำรเรียนรู้อีกประกำรหน่ึง              
 

            ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน 
          ส ำหรับขั้นตอนของกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ไดมี้นักวิชำกำรไดก้ล่ำวถึงขั้นตอนไว้
ดงัน้ี 
                  พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2556 : 1-2)  กล่ำวว่ำ  กำรจดักำรเรียนรู้ในปัจจุบนัไดป้รับกระบวน
ทศัน์  ซ่ึงเป็นบนัไดให้นักเรียนพฒันำไปสู่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยครูตอ้งมีควำมเขำ้ใจและมี
ควำมสำมำรถในกำรพฒันำผูเ้รียน  โดยใชก้ระบวนกำรเรียนรู้  5 ขั้นตอน ของกำรจดักำรเรียนกำรสอน
ในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  เพื่อกำรพฒันำผูเ้รียน ประกอบดว้ย    
 1.  กำรเรียนรู้เพื่อตั้งค  ำถำม  (Learning to Question)    เป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรพฒันำกำรคิด 
กำรท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดวิเครำะห์   จะตอ้งเร่ิมฝึกใหน้กัเรียนมีควำมช่ำงสังเกต   เกิดควำมสงสัย
ท่ีจะอธิบำย  ตั้งค  ำถำมอยำ่งมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์ ซ่ึงจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้ง
ค  ำถำม  
                  2.  กำรเรียนรู้เพื่อแสวงหำสำรสนเทศ (Learning to Search) เป็นกำรฝึกกำรสืบคน้ แสวงหำ
ควำมรู้ สอบถำม สัมภำษณ์ เพื่อรวบรวมขอ้มูล และสำรสนเทศ   จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย   
เช่น ห้องสมุด   อินเทอร์เน็ต  บุคคล  ต ำรำ หรือจำกกำรฝึก ปฏิบติั ทดลอง  เป็นตน้  เพื่อน ำขอ้มูล
สำรสนเทศมำกลัน่กรอง และคดัสรรในส่วนท่ีเป็นประโยชน์มำใชใ้นชีวิตประจ ำวนั ซ่ึงจะส่งเสริมเกิด
กำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้  
          3. กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงองคค์วำมรู้ (Learning to construct)   เป็นขั้นตอนท่ีเป็นเป้ำหมำยของ

กำรเรียนรู้  เพรำะกำรเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดของผูเ้รียนตอ้งสำมำรถสรุปเหตุผล   ซ่ึงตอ้งผ่ำนกระบวนกำรท่ี

หลำกหลำย ทั้งวิธี  Deductive  และ  Inductive  มีกำรอภิปรำยถกแถลงในชั้นเรียน ครูจะท ำหน้ำท่ีเป็น

ผูส้นบัสนุนกำรเรียนรู้ (Facilitator)   โดยสำมำรถพฒันำกระบวนกำรกำรประชำธิปไตยท่ีใชเ้หตุผลให้

ไดข้อ้ยติุและเกิดกำรยอมรับในกำรคิดท่ีแตกต่ำง  โดยใชข้อ้มูลสำรสนเทศเป็นเคร่ืองมือในกำรตดัสิน 
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ในขั้นน้ีเป็นกำรฝึกให้ผูเ้รียนน ำควำมรู้และสำรสนเทศท่ีได้จำกกำรแสวงหำควำมรู้  มำถกแถลง 

อภิปรำย เพื่อน ำไปสู่กำรสรุปและสร้ำงองคค์วำมรู้  

 4. กำรเรียนรู้เพื่อกำรส่ือสำรและน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ (Learning to Communicate)   

เป็นทักษะท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรฝึกฝนให้มีทักษะด้ำนภำษำ ตลอดจนพฒันำเทคนิค และศิลปะ   

วิธีกำรน ำเสนอ ซ่ึงครอบคลุมกำรใชส่ื้อเทคโนโลยี เพื่อใหเ้กิดกำรน ำเสนอท่ีมีประสิทธิภำพ กำรส่ือสำร

จึงครอบคลุมทั้งภำษำพดู  ภำษำเขียน  กำรท ำ  Presentation ท่ีใชเ้ทคโนโลยี และกำรใชบุ้คลิก ท่ำทำง

ท ำใหเ้กิดควำมน่ำเช่ือถือ  ในขั้นน้ีเป็นกำรฝึกให้ผูเ้รียน น ำควำมรู้ท่ีไดม้ำส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรู้และมีทกัษะในกำรส่ือสำร  

 5.  กำรเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมและจิตสำธำรณะ (Learning to Serve)  เป็นจุดมุ่งหมำย

สูงสุดประกำรหน่ึงของกำรจัดกำรศึกษำ   เพรำะนอกจำกกำรศึกษำจะพัฒนำปัจเจกบุคคลแล้ว   

กำรศึกษำยงัจ ำเป็นตอ้งสร้ำงจิตส ำนึกของควำมเป็นพลเมือง  ให้ผูเ้รียนอยู่ร่วมกนั   ปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำง

สร้ำงสรรค์ เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั  มีจิตสำธำรณะ   ในขั้นน้ี ผูเ้รียนสำมำรถน ำควำมรู้สู่กำรปฏิบติั ซ่ึง

ผูเ้รียนจะตอ้งเช่ือมโยงควำมรู้ไปสู่กำรท ำประโยชน์ให้กบัสังคมและชุมชนรอบตวัตำมวุฒิภำวะของ

ผูเ้รียน และ จะส่งผลใหผู้เ้รียนมีจิตสำธำรณะและบริกำรสงัคม   

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2556 : 24)  กล่ำวว่ำ กำรจดักำรเรียนกำรสอน 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและศกัยภำพ เป็นบุคคลท่ีมีคุณภำพ  มีทักษะกำรค้นควำ้  กำรแสวงหำ

ควำมรู้  และมีควำมรู้พ้ืนฐำนท่ีจ  ำเป็น  สำมำรถคิดวิเครำะห์ สงัเครำะห์ สร้ำงสรรคส์ำมำรถส่ือสำรอย่ำง

มีประสิทธิภำพ  มีทกัษะชีวิต  ร่วมมือในกำรท ำงำนกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่ำงดี  จะตอ้งเป็นกระบวนกำร

เรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง  มีล  ำดบัขั้นตอนท่ีเหมำะสม  โดยมีกระบวนกำรส ำคญัในกำรจดักำรเรียนรู้ เรียกว่ำ

บนัได 5 ขั้นตอน ของกำรพฒันำผูเ้รียนสู่มำตรฐำนสำกล (Five steps for student development)  ไดแ้ก่ 

 1. กำรตั้งค  ำถำม/สมมติฐำน (Hypothesis Formulation)  เป็นกำรฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด สังเกต  

ตั้งขอ้สงสยั และตั้งค  ำถำมอยำ่งมีเหตุผลและสร้ำงสรรค ์ซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้ง

ค  ำถำม (Learning to Question) 

 2. กำรสืบคน้ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้และสำรสนเทศ (Searching for Information) เป็นกำร

ฝึกแสวงหำควำมรู้  ขอ้มลูและสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อยำ่งหลำกหลำย เช่น หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

ซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ (Learning to Search) 
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    3. กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ (Knowledge Formation) เป็นกำรฝึกน ำควำมรู้และสำรสนเทศท่ีได้

จำกกำรแสวงหำควำมรู้ มำถกเถียง   อภิปรำย   เพื่อน ำไปสู่กำรสรุป และสร้ำงองค์ควำมรู้ (Learning to 

Construct) 

 4.  กำรส่ือสำรและกำรน ำเสนออยำ่งมีประสิทธิภำพ (Effective Communication) เป็นกำรฝึก

ใหผู้เ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ   ซ่ึงจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้และมี

ทกัษะในกำรส่ือสำร (Learning to Communicate) 

               5. กำรบริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ (Public Service) เป็นกำรน ำควำมรู้สู่กำรปฏิบติั ซ่ึง

ผูเ้รียนจะตอ้งเช่ือมโยงควำมรู้ไปสู่กำรท ำประโยชน์ให้กบัสังคมและชุมชนรอบตวัตำมวุฒิภำวะของ

ผูเ้รียน และจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีจิตสำธำรณะและบริกำรสงัคม (Learning to Serve)   

              กล่ำวโดยสรุปไดว้่ำกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  เป็นแนวกำรสอนท่ีเน้นให้นักเรียนใช้

วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์   เพื่อคน้หำควำมรู้ คน้หำส่ิงใหม่ ๆ  ดว้ยตนเอง  ท่ียงัไม่เคยรู้มำก่อน  โดยครู

เป็นท่ีปรึกษำ  เป็นผูอ้  ำนวยควำมสะดวกจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให ้ เพื่อใหม้ทีกัษะกระบวนกำรคิด 

อยำ่งต่อเน่ือง มีล  ำดบัขั้นตอนท่ีเหมำะสม  จำกขั้นท่ี  1  ถึงขั้นท่ี  5  ของกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน    

เพื่อพฒันำทกัษะกำรคิดระดบัพ้ืนฐำน และกำรคิดระดบัสูงต่อไป  รวมทั้งแต่ละขั้นตอนช่วยฝึกทกัษะ

กำรท ำงำนร่วมกนั   ก่อให้เกิดทกัษะชีวิต    ทกัษะกำรเรียนรู้และนวตักรรม   ทกัษะดำ้นสำรสนเทศ  

ส่ือและเทคโนโลยี   รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรมีคุณลกัษณะ 8 ประกำร ตำมหลกัสูตรอีก

ประกำร  
 

            การจดักระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน       

                กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้  5 ขั้นตอน   เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั ซ่ึง

สำมำรถด ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้ไดห้ลำกหลำยวิธี   ดงัน้ี 

                   1.  กำรเรียนรู้โดยใชโ้ครงงำน (Project-Based Learning) 

                   2.  กำรเรียนรู้โดยใชปั้ญหำเป็นหลกั (Problem-Based Learning) 

                   3.  กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยเนน้กระบวนกำรสืบสอบ (Inquiry-Based Instruction ) 

                   4.  กำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Method) 
 

                   การจดัการเรียนรู้ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐาน   (Project- Based Learning) 

                 กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยโครงงำน  เป็นกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ทำงดำ้นวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ีตำมควำมสนใจอยำ่งเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และต่อเน่ืองเพื่อแกปั้ญหำของตนเองอย่ำงเต็ม

ศกัยภำพดว้ยกำรปฏิบติัจริง ตำมวิธีกำรวิทยำศำสตร์ มีนกัวิชำกำรใหค้วำมหมำย  ดงัน้ี 
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 พิมพนัธ์  เดชะคุปต์, พเยาว์  ยินดีสุข และราเชน  มีศรี (2553 : 25) ให้ความหมายว่า     

การศึกษาเพื่อคน้พบความรู้ใหม่  ส่ิงประดิษฐ์ใหม่   และวิธีการใหม่ดว้ยตวัของนักเรียนเอง โดยใช้

วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีครูอาจารยแ์ละ ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้หค้ าปรึกษา ความรู้ใหม่ส่ิงประดิษฐ ์ 

 วฒันำ  มคัคสมนั  (2551 : 21-23)  ใหค้วำมหมำยว่ำ กำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน 

(Project) คือ กำรจดักำรสอนท่ีจดัประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนใหแ้ก่ผูเ้รียนเหมือนกำรท ำงำนในชีวิต

จริง  เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีประสบกำรณ์โดยตรง  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีกำรแกปั้ญหำ วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  

เขำจะไดท้ ำกำรทดลองไดพิ้สูจน์ส่ิงต่ำง ๆ ดว้ยตนเอง  รู้จกัหำวิธีกำรต่ำง ๆ มำแกปั้ญหำ เขำจะท ำงำน

อยำ่งมีระบบขั้นตอน รู้จกัวำงแผนในกำรท ำงำน ฝึกกำรเป็นผูน้  ำผูต้ำม ฝึกกำรคิดวิเครำะห์และประเมิน

ตนเอง       

 ลดัดำ  ภู่เกียรติ (2552 : 22) ไดส้รุปควำมหมำยว่ำ โครงงำนเป็นวิธีกำรเรียนรู้ท่ีเกิดจำกควำม

สนใจใคร่รู้ของนักเรียนท่ีอยำกจะคน้ควำ้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลำย ๆ ส่ิงท่ีสงสัยหรืออยำกรู้

ค  ำตอบใหลึ้กซ้ึงชดัเจน หรือตอ้งกำรเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ใหม้ำกข้ึนกว่ำเดิม โดยใชท้กัษะ กระบวนกำร 

และปัญญำหลำย ๆ ด้ำน มีวิธีศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และมีขั้นตอนอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรวำงแผนใน 

กำรศึกษำอยำ่งละเอียด และลงมือปฏิบติัตำมท่ีวำงแผนไวจ้นไดข้อ้สรุปหรือผลกำรศึกษำ หรือค ำตอบ 

เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ            

              ดุษฎี โยเหลำ  และคณะ (2557 : 19 – 20)    ใหค้วำมหมำยว่ำ  กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีมีครูเป็น    

ผูก้ระตุน้  เพื่อน ำควำมสนใจท่ีเกิดจำกตวันักเรียนมำใช้ในกำรท ำกิจกรรมคน้ควำ้หำควำมรู้ด้วยตัว

นักเรียนเอง   น ำไปสู่กำรเพ่ิมควำมรู้ท่ีได้จำกกำรลงมือปฏิบัติ  กำรฟัง และกำรสังเกตจำก

ผูเ้ช่ียวชำญ  โดยนกัเรียนมีกำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ท่ีจะน ำมำสู่กำรสรุปควำมรู้ใหม่ 

มีกำรเขียนกระบวนกำรจดัท ำโครงงำนและไดผ้ลกำรจดักิจกรรมเป็นผลงำนแบบรูปธรรม     

               สรุปกำรจดักำรเรียนรู้แบบโครงงำน (Project Based Learning) หมำยถึง กำรจดักำรเรียนรู้ท่ี

เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตำม

ควำมสำมำรถ ควำมถนดั  โดยใชก้ระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์เป็นขั้นตอนในกำรศึกษำหำค ำตอบ โดย

มีครูผูส้อน คอยกระตุน้ ช้ีแนะ  ให้ค  ำปรึกษำแก่นักเรียนอย่ำงใกลชิ้ด  ประกอบดว้ย  1. กำรคิดเลือก

ปัญหำท่ีจะตอ้งกำรศึกษำ  2.  กำรวำงแผนในกำรศึกษำโครงงำน   3.  กำรลงมือท ำ   4. กำรเขียนรำยงำน 

และ  5. กำรแสดงผลงำน 
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            ความส าคญัและคุณค่าของการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวทิยาศาสตร์ 

 กิจกรรมโครงงำนเป็นกิจกรรมท่ีเนน้กำรสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน โดยมีควำมส ำคญั

และคุณค่ำของกำรสอนแบบโครงงำนท่ีไดก้ล่ำวโดยนกักำรศึกษำหลำยท่ำน  ดงัน้ี 
 

 พนัธ ์ ทองชุมนุม (2552 : 257)  ไดก้ล่ำวถึงหลกักำรส ำคญัของกิจกรรมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

ไวด้งัน้ี  

 1. เนน้ดำ้นกำรแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง เปิดโอกำสให้นักเรียนมีควำมคิดริเร่ิมในกำรวำงแผน

และด ำเนินกำรศึกษำดว้ยตนเอง โดยมีอำจำรยท่ี์ปรึกษำช่วยช้ีแนะแนวทำง  

 2.  เนน้กระบวนกำรกำรแสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี เร่ิมตั้งแต่กำรก ำหนด

ปัญหำหรือเลือกหัวขอ้ท่ีสนใจ กำรวำงแผน  กำรทดลอง กำรรวบรวมขอ้มูลและกำรสรุปผลกำรศึกษำ

คน้ควำ้  เนน้กำรคิดเป็น ท ำเป็น และแกไ้ขปัญหำดว้ยตนเอง  

  3.  เนน้ดำ้นกำรฝึกนกัเรียนใหรู้้วิธีกำรศึกษำคน้ควำ้และรู้วิธีกำรแกปั้ญหำดว้ยตนเอง มิไดเ้น้น

เพื่อส่งเขำ้ประกวดหรือรับรำงวลั 

 ลดัดำ  ภู่เกียรติ (2553 : 21)  ไดก้ล่ำวถึงหลกักำรส ำคญัของกิจกรรมโครงงำนไวว้่ำ โครงงำน

เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งกำรเน้นให้นักเรียนคิดเอง ท ำเอง และแกปั้ญหำดว้ยตนเอง เร่ิมตั้งแต่กำรคิดหำ

ปัญหำท่ีนกัเรียนสนใจจะศึกษำ ท ำกำรวำงแผนแกปั้ญหำ ศึกษำคน้ควำ้หำขอ้มูล ลงมือปฏิบติั รวบรวม

ขอ้มลูท่ีศึกษำ ทดลอง บนัทึกผลกำรศึกษำ แปลผล และน ำเสนอผลกำรศึกษำคน้ควำ้ของตนเองหรือ

กลุ่มเผยแพร่แก่ผูอ่ื้นต่อไป ซ่ึงจะครอบคลุมกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีระบบชดัเจน 
 

 วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2553 : 112)  ไดใ้หค้วำมส ำคญัของกำรสอนแบบโครงงำนไว ้ดงัน้ี 

 1.  ผูเ้รียนไดเ้ลือกเร่ือง ประเด็น หรือปัญหำท่ีตอ้งกำรศึกษำดว้ยตนเอง 

                2.  ผูเ้รียนสำมำรถเลือกวิธีกำรศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง 

               3.  ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติักำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

             4.  ผูเ้รียนรู้จกับูรณำกำรทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ท่ีมีอยู่ในสภำพแวดลอ้มเพื่อสร้ำง

องคค์วำมรู้ 

            5.  ผูเ้รียนรู้จกัสร้ำงขอ้ค ำถำม แสวงหำค ำตอบดว้ยตนเอง 

               6.  ผูเ้รียนรู้จกัสรุปองคค์วำมรู้ดว้ยตนเอง 

               7.  ผูเ้รียนรู้จกักำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น 

           8.  ผูเ้รียนสำมำรถน ำค ำตอบ หรือองคค์วำมรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ ำวนัไดจ้ริง 
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     มำรียะห์  มะเซ็ง (2555 : 38)  ไดใ้หค้วำมส ำคญัของกำรสอนแบบโครงงำนมีหลกักำรส ำคญั 

3 ประกำร   ดงัน้ี  

  1. นกัเรียนเป็นผูว้ำงแผนในกำรศึกษำคน้ควำ้ ด ำเนินกำร เก็บรวบรวมขอ้มูล แปลผล สรุปผล 

และน ำเสนอผลดว้ย  

  2.  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยหีรือควำมจริงและกำรน ำไปใชป้ระโยชน์  

 3.  เป็นกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเองและใชว้ิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
 

               อำจกล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ ควำมส ำคญัและคุณค่ำของกำรสอนแบบโครงงำน   ดงัน้ี  

 1.  นกัเรียนเป็นผูริ้เร่ิมและเลือกเร่ืองท่ีจะศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง ตำมควำมสนใจ และระดบั

ควำมรู้และควำมสำมำรถ  

               2.  เป็นกิจกรรมท่ีใชว้ิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรศึกษำคน้ควำ้เพื่อตอบปัญหำขอ้สงสยั  

         3. นกัเรียนเป็นผูว้ำงแผนกำรศึกษำ คน้ควำ้ เก็บรวบรวมขอ้มูลดำเนินกำรปฏิบติักำรทดลอง

หรือประดิษฐ์คิดคน้ รวมทั้งกำรแปลผล  สรุปผล และเสนอผลกำรศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง โดยมีครู

อำจำรยห์รือผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูใ้หค้  ำปรึกษำ  

 4.  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

               ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 กำรจดักำรเรียนรู้แบบใชโ้ครงงำนเป็นฐำนนั้น มีกระบวนกำรและขั้นตอนแตกต่ำงกนัไป

ตำมแต่ละทฤษฎี ซ่ึงในคู่มือกำรจดักำรเรียนรู้แบบใชโ้ครงงำนเป็นฐำน   ขอน ำเสนอ  3 แนวคิดท่ีถูก

พิจำรณำแลว้เหมำะสมกบับริบทของเมืองไทย คือ   

 1.  กำรจดักำรเรียนรู้แบบใชโ้ครงงำน ของ ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำและกระทรวง 

ศึกษำธิกำร  

 2.  ขั้นกำรจดักำรเรียนรู้ ตำมโมเดล จกัรยำนแห่งกำรเรียนรู้แบบ PBL ของ วิจำรณ์  พำนิช  

       3. กำรจดักำรเรียนรู้แบบใชโ้ครงงำนเป็นฐำน เพื่อสร้ำงเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของ

เด็กและเยำวชน : จำกประสบกำรณ์ควำมส ำเร็จของโรงเรียนไทย (ดุษฎี โยเหลำ และคณะ. 2557)   ดงัน้ี 

 แนวคดิที่ 1  ขั้นตอนกำรจดักำรเรียนรู้แบบโครงงำน ของ ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

และกระทรวงศึกษำธิกำร   ไดน้ ำเสนอขั้นตอนกำรจดักำรเรียนรู้แบบโครงงำน มี 4 ขั้นตอน   ดงัน้ี 

  1.1   ขั้นน ำเสนอ  หมำยถึง  ขั้นท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษำใบควำมรู้ ก  ำหนดสถำนกำรณ์ 

ศึกษำสถำนกำรณ์  เล่นเกม  ดูรูปภำพ หรือผูส้อนใชเ้ทคนิคกำรตั้งค  ำถำมเก่ียวกบัสำระกำรเรียนรู้ท่ี
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ก ำหนดในแผนกำรจดักำรเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สำระกำรเรียนรู้ตำมหลกัสูตรและสำระกำรเรียนรู้ท่ี

เป็นขั้นตอนของโครงงำนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรเรียนรู้ 

  1.2 ขั้นวำงแผน  หมำยถึง  ขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวำงแผน โดยกำรระดมควำมคิด อภิปรำย

หำรือขอ้สรุปของกลุ่ม เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั 

     1.3 ขั้นปฏิบติั  หมำยถึง  ขั้นท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม เขียนสรุปรำยงำนผลท่ีเกิดข้ึนจำก

กำรวำงแผนร่วมกนั 

  1.4 ขั้นประเมินผล  หมำยถึง  ขั้นกำรวดัและประเมินผลตำมสภำพจริง โดยให้บรรลุ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ท่ีก  ำหนดไวใ้นแผนกำรจดักำรเรียนรู้ โดยมีผูส้อน ผูเ้รียนและเพื่อนร่วมกัน

ประเมิน 

                แนวคดิที่  2  ขั้นกำรจดักำรเรียนรู้ตำมโมเดลจกัรยำนแห่งกำรเรียนรู้แบบ PBL  ของ 

 วิจำรณ์  พำณิช  (2555 : 71 – 75)  ซ่ึงแนวคิดน้ี มีควำมเช่ือว่ำ หำกตอ้งกำรให้กำรเรียนรู้มีพลงัและฝัง

ในตวัผูเ้รียนได ้ตอ้งเป็นกำรเรียนรู้ท่ีเรียนโดยกำรลงมือท ำเป็นโครงกำร/โครงงำน (Project) ร่วมมือกนั

ท ำเป็นทีม  และท ำกบัปัญหำท่ีมีอยูใ่นชีวิตจริง  ซ่ึงส่วนของวงลอ้แต่ละช้ิน ดงัน้ี  

  2.1   Define  คือ ขั้นตอนกำรท ำให้สมำชิกของทีมงำน ร่วมทั้งครูด้วยมีควำมชัดเจน

ร่วมกนัว่ำค  ำถำมปัญหำ ประเด็น ควำมทำ้ทำยของโครงกำรคืออะไร   และเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อะไร 

              2.2   Plan  คือ กำรวำงแผนกำรท ำงำนในโครงกำร ครูก็ตอ้งวำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำร

ท ำหนำ้ท่ีโคช้  รวมทั้งเตรียมเคร่ืองอ  ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำโครงกำรของนักเรียน และท่ีส ำคญั 

เตรียมค ำถำมไวถ้ำมทีมงำน    เพื่อกระตุ้นให้คิดถึงประเด็นส ำคัญบำงประเด็นท่ีนักเรียนมองข้ำม      

โดยถือหลกัว่ำ ครูตอ้งไม่เข้ำไปช่วยเหลือจนทีมงำนขำดโอกำสคิดเองแกปั้ญหำเอง  นักเรียนท่ีเป็น

ทีมงำนก็ต้องวำงแผนงำนของตน   แบ่งหน้ำท่ีรับผิดชอบ   กำรประชุมพบปะระหว่ำงทีมงำน  กำร

แลกเปล่ียนขอ้คน้พบแลกเปล่ียนค ำถำม แลกเปล่ียนวิธีกำร ยิ่งท ำควำมเขำ้ใจร่วมกนัไวช้ดัเจนเพียงใด 

งำนในขั้น Do ก็จะสะดวก เล่ือนไหลดีเพียงนั้น 

  2.3 Do คือ กำรลงมือท ำ มกัจะพบปัญหำท่ีไม่คำดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้

ทกัษะในกำรแกปั้ญหำ  กำรประสำนงำน  กำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม  กำรจดักำรควำมขดัแยง้ ทกัษะใน

กำรคน้หำควำมรู้เพ่ิมเติม   ทกัษะในกำรท ำงำนท่ีมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย   ทกัษะในกำรบนัทึก

ผลงำน  ทกัษะในกำรวิเครำะห์ผล   และแลกเปล่ียนขอ้วิเครำะห์กบัเพื่อนร่วมทีม เป็นตน้ ในขั้นตอน 

Do น้ี  ครูจะไดม้ีโอกำสสงัเกตท ำควำมรู้จกัและเขำ้ใจนกัเรียนเป็นรำยคน และเรียนรู้หรือฝึกท ำหน้ำท่ี

เป็น  “วทิยำกร” และโคช้ดว้ย 
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  2.4   Review  คือ กำรทบทวนกำรเรียนรู้ ท่ีไม่ใช่แค่ทบทวนว่ำ โครงกำรไดผ้ลตำมควำม

มุ่งหมำยหรือไม่  แต่จะต้องเน้นทบทวนว่ำงำนหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้

บทเรียนอะไรบำ้ง  เอำทั้งขั้นตอนท่ีเป็นควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลวมำท ำควำมเขำ้ใจ  และก ำหนดวิธี

ท ำงำนใหม่ท่ีถกูตอ้งเหมำะสม    รวมทั้งเอำเหตุกำรณ์ระทึกใจ  หรือเหตุกำรณ์ท่ีภำคภูมิใจ  ประทบัใจ 

มำแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั   ขั้นตอนน้ีเป็นกำรเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection)  หรือเรียกว่ำ 

AAR (After Action Review) 

  2.5 Presentation คือ กำรน ำเสนอโครงกำร/โครงงำนต่อชั้นเรียน เป็นขั้นตอนกำรเรียนรู้

ทกัษะกำรส่ือสำร ต่อเน่ืองกบัขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนท่ีท ำให้เกิดกำรทบทวนขั้นตอนของงำน

และกำรเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอยำ่งเขม้ขน้   แลว้เอำมำน ำเสนอในรูปแบบท่ีเร้ำใจ ให้อำรมณ์และให้ควำมรู้ 

(ปัญญำ)  ทีมงำนอำจสร้ำงนวตักรรมในกำรน ำเสนอก็ได ้โดยอำจเขียนเป็นรำยงำน และน ำเสนอเป็น

กำรรำยงำนหน้ำชั้น  มี  PowerPoint  ประกอบ   หรือจดัท ำวีดิทศัน์น ำเสนอ  หรือน ำเสนอเป็นละคร 

เป็นตน้ “Project-Based Learning increases long-term retention, improves problem-solving and 

collaboration skills, and improves students’ attitudes towards learning.”  (Strobel, 2009. อำ้งถึงใน 

วิจำรณ์  พำณิช. 2555 : 71 – 75) 

 แนวคิดที่  3  กำรจดักำรเรียนรู้แบบใชโ้ครงงำนเป็นฐำน ท่ีปรับจำกกำรศึกษำกำรจดักำร

เรียนรู้แบบ PBL  ท่ีไดจ้ำกโครงกำรสร้ำงชุดควำมรู้เพื่อสร้ำงเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของเด็กและ

เยำวชน : ไดน้ ำแนวคิดท่ีปรับปรุงจำก  ดุษฎี โยเหลำ และคณะ (2557 : 20-23) ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรจดั 

กำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงข้ึนมำจำกกำรศึกษำโรงเรียนในประเทศไทย โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  3.1 ขั้นใหค้วำมรู้พ้ืนฐำน ครูใหค้วำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกบักำรท ำโครงงำนก่อนกำรเรียนรู้   

เน่ืองจำกกำรท ำโครงงำนมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชัดเจน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอ้งมีควำมรู้

เก่ียวกบัโครงงำนไวเ้ป็นพ้ืนฐำน เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติัขณะท ำงำนโครงงำนจริง ในขั้นแสวงหำควำมรู้ 

  3.2   ขั้นกระตุน้ควำมสนใจ  ครูเตรียมกิจกรรมท่ีจะกระตุน้ควำมสนใจของนกัเรียน  โดย

ตอ้งคิดหรือเตรียมกิจกรรมท่ีดึงดูดใหน้กัเรียนสนใจ  ใคร่รู้ถึงควำมสนุกสนำนในกำรท ำโครงงำน หรือ

กิจกรรมร่วมกนั โดยกิจกรรมนั้นอำจเป็นกิจกรรมท่ีครูก  ำหนดข้ึน หรืออำจเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนมี

ควำมสนใจตอ้งกำรจะท ำอยู่แลว้ ทั้งน้ีในกำรกระตุน้ของครูจะตอ้งเปิดโอกำสให้นักเรียนเสนอจำก

กิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ผำ่นกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีนักเรียนอำศยัอยู่หรือเป็นเร่ือง

ใกลต้วัท่ีสำมำรถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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  3.3   ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ  ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม  แสวงหำควำมรู้  ใชก้ระบวนกำรกลุ่มใน

กำรวำงแผนด ำเนินกิจกรรม  ระดมควำมคิด  แบ่งหน้ำท่ีเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัร่วมกนั หลงัจำกท่ีได้

ทรำบหวัขอ้ส่ิงท่ีตนเองตอ้งเรียนรู้ในภำคเรียนนั้น ๆ เรียบร้อยแลว้ 

  3.4   ขั้นแสวงหำควำมรู้  ในขั้นแสวงหำควำมรู้มีแนวทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้รียนในกำรท ำ

กิจกรรม  ผำ่นกำรลงมือปฏิบติักิจกรรมโครงงำน  ตำมหัวขอ้ท่ีกลุ่มสนใจผูเ้รียนปฏิบติัหน้ำท่ีของตน

ตำมขอ้ตกลงของกลุ่ม   พร้อมทั้งร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรม   โดยขอค ำปรึกษำจำกครูเป็นระยะเมื่อมี 

ขอ้สงสยัหรือปัญหำเกิดข้ึนนกัเรียนร่วมกนัเขียนรูปเล่ม สรุปรำยงำนจำกโครงงำนท่ีตนปฏิบติั 

  3.5   ขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้   ครูให้นักเรียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จำกกำรท ำกิจกรรม โดยครูใช้

ค  ำถำม   ถำมนกัเรียนน ำไปสู่กำรสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ 

  3.6   ขั้นน ำเสนอผลงำน  ครูให้ผูเ้รียนน ำเสนอผลกำรเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรม

หรือจดัเวลำใหผู้เ้รียนไดเ้สนอส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้น และผูเ้รียนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

ไดช้มผลงำนและเรียนรู้กิจกรรมท่ีผูเ้รียนปฏิบติัในกำรท ำโครงงำนตอน  ต่อไปจะไดก้ล่ำวถึงบทบำท

ส ำคัญ ของครูในขณะจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Active  

Learning 

 พิมพนัธ์  เดชะคุปต์, พเยำว ์ ยินดีสุข  และ รำเชน  มีศรี (2553 : 25) ไดก้ล่ำวถึงวิธีกำรทำง

วิทยำศำสตร์ท่ีใชเ้ป็นขั้นตอนกำรด ำเนินกำรท ำโครงงำนเพื่อหำค ำตอบของปัญหำ ประกอบดว้ย

ขั้นตอนต่อไปน้ี 

  1. ระบุปัญหำ : สงัเกต สรุปอำ้งอิง แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเครำะห์ ส่ือสำรและก ำหนด

ปัญหำเพื่อหำค ำตอบ 

  2. ออกแบบกำรรวบรวมขอ้มูล : ตั้งสมมติฐำน  กำรคิดเชิงเหตุผล  กำรพิสูจน์สมมติฐำน 

กำรระบุตัวแปร  กำรนิยำมเชิงปฏิบัติกำร   กำรวำงแผนเพื่อวิธีเก็บขอ้มูล   กำรสร้ำงเคร่ืองมือ         

กำรวำงแผนวิเครำะห์ขอ้มลู 

   3.  ปฏิบติักำรรวบรวมขอ้มูล : กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสอบถำม กำรวดั กำรใช้

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ กำรใชต้วัเลข กำรบนัทึกผล 

        4.  วิเครำะห์ผลและส่ือควำมหมำยขอ้มูล : กำรสังเกต กำรแยกแยะ กำรจดักลุ่ม กำรจ ำแนก

ประเภท  กำรเรียงล ำดบั  กำรจดัระบบ  กำรใชต้วัเลขรวมทั้งกำรส่ือควำมหมำยขอ้มูลแบบ ต่ำง ๆ เช่น 

ตำรำง  กรำฟ  ภำพ  เป็นตน้ 

         5. สรุปผล : กำรแปลผลขอ้มลู กำรอุปนยั กำรนิรนยั กำรสรุปผลจำกขอ้มลู 
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  ลดัดำ  ภู่เกียรติ (2553 : 53 -70)  ไดก้ล่ำวว่ำ  ในกำรด ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้แบบโครงงำน 

แบ่งเป็นขั้นตอนต่ำง ๆ รวม  4  ขั้นตอน ดงัน้ี  

                    1.  ขั้นตอนกำรเสนอแนะปัญหำ  เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนเกิดปัญหำ หรือพบเห็นปัญหำจำก

ชีวิตประจ ำวนั  โดยทัว่ไปแลว้หวัขอ้โครงงำนมกัไดม้ำจำกปัญหำ  ค  ำถำม  หรือควำมอยำกรู้อยำกเห็นรอบ 

ๆ ตวันกัเรียน จึงควรใหผู้เ้รียนเป็นผูคิ้ดและเลือกหวัขอ้ดว้ยตนเอง  

 2.   ขั้นวำงแผน  เป็นขั้นกำรวำงแผนและจดัเตรียมทั้งในด้ำนวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้น

โครงงำน  วิธีกำรในกำรท ำงำน และระยะเวลำของกำรท ำงำน โดยเขียนเป็นเคำ้โครงเพื่อปรึกษำครูพี่

เล้ียงในกำรด ำเนินงำนต่อไป รำยละเอียดท่ีก  ำหนดไวใ้นแผนจึงเป็นเคำ้โครงของส่ิงท่ีคำดหวงัว่ำจะตอ้ง

ปฏิบติัอะไรบำ้ง อยำ่งไร ก ำหนดวิธีกำรท ำงำนเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยหรือวตัถุประสงคแ์ละรำยละเอียดต่ำง 

ๆ ในกำรท ำงำนเพื่อช่วยใหก้ำรท ำงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  หัวขอ้ของเคำ้โครงใน

กำรเขียนแผนนั้นประกอบดว้ยหวัขอ้ต่ำง ๆ ดงัน้ี  

   2.1  ช่ือโครงงำน  

   2.2  ช่ือผูท้  ำโครงงำน  

  2.3  ช่ือครูท่ีปรึกษำโครงงำน  

  2.4  ท่ีมำและควำมส ำคญัของโครงงำน  

  2.5  วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ  

  2.6  ขอบเขตของโครงงำนท่ีจะท ำกำรศึกษำ  

  2.7  สมมติฐำนของกำรศกึษำ  

  2.8  วิธีกำรด ำเนินงำน  

  2.9  ประโยชน ์หรือผลท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรท ำโครงงำน  

  2.10  เอกสำรอำ้งอิง หรือบรรณำนุกรม  

 3.  ขั้นลงมือปฏิบติัตำมแผน เป็นขั้นท่ีนักเรียนตอ้งลงมือท ำตำมแผนท่ีก  ำหนดไวใ้นขั้นท่ี 2 

ถำ้มีปัญหำจะตอ้งรีบปรึกษำครูเพื่อหำทำงแกไ้ขทนัท่วงที ในขั้นน้ีผูท้  ำโครงงำนจะตอ้งก ำหนดขั้นตอนใน

กำรท ำใหล้ะเอียดชดัเจนและด ำเนินกำรไปตำมแผนท่ีวำงไว้ หำกเกิดปัญหำหรือขอ้ผิดพลำดจำกกำร

ปฏิบติัตอ้งหำรือ และปรึกษำครูพ่ีเล้ียงเพ่ือแกปั้ญหำไดท้นัท่วงที  

                4.  ขั้นสรุปและประเมินผล ในขั้นสรุปและประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีน ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้

จำกกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนมำเขียนสรุปเป็นรำยงำนเพื่อน ำเสนอให้ผูอ่ื้นได้รับรู้รับทรำบว่ำ

ประสบควำมส ำเร็จมำกนอ้ยเพียงใด   และท ำกำรประเมินผลตำมแผนท่ีไดก้  ำหนดไวด้ว้ย  กำรบนัทึก



75 

ผลกำรปฏิบติังำนตอ้งท ำกำรบนัทึกผลกำรศึกษำทุกขั้นตอน ในระหว่ำงด ำเนินกำรตอ้งมีกำรบนัทึกเพื่อ

เป็นขอ้มลูท่ีบอกใหผู้อ่ื้นทรำบว่ำก  ำลงัด ำเนินกำรศึกษำหรือพิสูจน์หรือหำค ำตอบเก่ียวกบัส่ิงใด หำกท ำกำร

ทดลองแลว้ไม่เป็นไปตำมแผน หรือสมมติฐำนท่ีก  ำหนดไวก่้อนกำรทดลองจะตอ้งหำสำเหตุว่ำท ำไมถึง

เป็นเช่นนั้นเพ่ือหำขอ้บกพร่องข้อผิดพลำดหลำยลกัษณะไดแ้ก่ บันทึกเกิดข้ึนว่ำเกิดในขั้นตอนใด    

เพรำะเหตุใด ส่ิงต่ำง ๆ    เหล่ำน้ีตอ้งมีกำรบนัทึกไวอ้ยำ่งละเอียดและชดัเจน 

 อำจกล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ    กำรจดักำรเรียนรู้แบบใชโ้ครงงำนเป็นฐำน  เป็นกำรจดักิจกรรม

กำรเรียนรู้ท่ีเพ่ิมประสบกำรณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน ทั้งดำ้นกำย  อำรมณ์  สงัคม และสติปัญญำ เพ่ือจุดเนน้กำรมี

ประสบกำรณ์โดยตรง  เรียนรู้โดยกำรลงมือท ำจริง  ผูเ้รียนได้เรียนรู้กำรวำงแผน  กำรลงมือท ำงำน  

ผำ่นกำรทดลองและพิสูจน์ส่ิงต่ำง ๆ ดว้ยตนเอง  กำรสรุปควำมรู้  กำรประเมินผลงำน  และกำรน ำเสนอ

ผลงำน  ท ำใหน้กัเรียนเรียนรู้กำรท ำงำนอยำ่งมีระบบ มีขั้นตอน  ฝึกกำรเป็นผูน้  ำและผูต้ำมท่ีดี ไดเ้รียนรู้

กำรฝึกคิด วิเครำะห์   วิธีแกปั้ญหำ  ผำ่นกระบวนกำรหลกั  คือ  กระบวนกำรแกปั้ญหำ    ผูเ้รียนจะเป็น 

ผูล้งมือปฏิบติัเพื่อคน้หำค ำตอบดว้ยตนเอง  จึงเป็นกำรเรียนรู้จำกกำรไดม้ีประสบกำรณ์ตรงจำกแหล่ง

เรียนรู้  เกิดทกัษะในกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย   

 
           การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (Problem-Based Learning) 

 ไพศำล  สุวรรณน้อย (http//:ph.kku.ac.th/thai/images/file/km/pbl-he-58-1.pdf) กล่ำวว่ำ   

กำรเรียนกำรสอนโดยใชปั้ญหำเป็นหลกั (Problem-Based Learning)เป็นกำรเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตำมแนวคิด

ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบสร้ำงสรรค์นิยม (Constructivism)  ให้ผูเ้รียนสร้ำงควำมรู้ใหม่จำกสถำนกำรณ์ท่ี

เป็นปัญหำใหเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหผู้เ้รียนใฝ่หำควำมรู้เพื่อแกปั้ญหำ  และผูเ้รียนรู้จกัท ำงำนร่วมกนั

เป็นกลุ่ม 

 วิจำรณ์  พำนิช (2555 : 76-80)  กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้โดยใชปั้ญหำเป็นฐำนคิด (Problem-Based 

Learning)  เป็นรูปแบบหน่ึงของ  PBL (Project-Based Learning)  ท่ีเป็นกำรเรียนรู้ไดลึ้ก และเช่ือมโยง 

ซ่ึงผลจำกกำรวิจยัผลสมัฤทธ์ิของ PBL ต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน สรุปไดว้่ำ นักเรียนเรียนรู้ไดลึ้กข้ึน  

เมื่อเขำมีโอกำสประยุกต์ใชค้วำมรู้ท่ีไดรั้บจำกห้องเรียนเขำ้กบัสถำนกำรณ์ในชีวิตจริง และเมื่อได้มี

โอกำสร่วมกิจกรรมระยะยำวท่ีให้โอกำสไดจ้ดจ่อเร่ืองนั้น และไดร่้วมมือกบัทีมงำน และตัวแปรท่ี

ส่งผลต่อกำรเรียนรู้สูงสุด คือ กำรได้ลงมือปฏิบัติ และได้ร่วมทีมเรียนรู้ เพ่ิมควำมสำมำรถด้ำน

ควำมสำมำรถในกำรคิด  ควำมชดัเจนต่อกำรใหเ้หตุผล  โตแ้ยง้เก่งข้ึน  วำงแผนท ำงำนได ้มีแรงจูงใจต่อ

กำรเรียนรู้  รวมทั้งมีควำมรับผดิชอบต่อกำรท ำงำนไดดี้ข้ึน 
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 แนวคิดในเร่ืองของกำรเรียนรู้ ท่ีนกัจิตวิทยำทำงกำรศึกษำ น ำมำเป็นประเด็นในกำรถกเถียง

กนัมีอยู ่ 2  กลุ่ม คือ  

 1.  กลุ่มทฤษฎีกำรเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม (Behaviorist learning theory) ในกลุ่มน้ีเช่ือว่ำ 

ควำมรู้มีอยู่มำกมำยในโลก แต่ควำมรู้ท่ีสำมำรถถ่ำยโยงมำยงัผูเ้รียนอย่ำงเป็นรูปธรรมนั้นมีเพียง

เลก็นอ้ย   กำรเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเช่ือมโยงระหว่ำงส่ิงเร้ำกบักำรตอบสนอง   นักจิตวิทยำ

ท่ีไดรั้บกำรยอมรับกนัในกลุ่มน้ี คือ สกินเนอร์ (Skinner)  

 2.  กลุ่มทฤษฎีกำรเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญำนิยม (Cognitive learning theory) มีควำมเช่ือว่ำ 

ควำมรู้เกิดจำกปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำงโครงสร้ำงท่ีมีลกัษณะเฉพำะ (particular structure)   กบัส่ิงแวดลอ้ม

ทำงจิตวิทยำ (psychological environment) ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล กำรเรียนรู้จะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อผูเ้รียน

ไดป้รับเปล่ียนโลกภำยในของตน โดยอำศยักระบวนกำรปฏิสมัพนัธท่ี์เกิดจำกกำรรับควำมรู้ใหม่เขำ้ไป

ในสมอง หรือจำกกำรปรับเปล่ียนควำมรู้เก่ำให้เข้ำกบัควำมรู้ใหม่  นักจิตวิทยำท่ีไดรั้บกำรยอมรับ

แนวคิดมำกท่ีสุดในกลุ่มน้ี คือ เพียเจท ์(Piaget)  

 กำรเรียนรู้โดยใชปั้ญหำเป็นฐำน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้

ท่ีเกิดข้ึนจำกแนวคิดตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบสร้ำงสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผูเ้รียนสร้ำง

ควำมรู้ใหม่ จำกกำรใชปั้ญหำท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกเป็นบริบทของกำรเรียนรู้ (Learning Context) เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดทกัษะในกำรคิดวิเครำะห์ และคิดแกปั้ญหำไปพร้อมกนัดว้ย กำรเรียนรู้โดยใชปั้ญหำเป็นฐำน   

จึงเป็นผลมำจำกกระบวนกำรท ำงำนท่ีตอ้งอำศยัควำมเขำ้ใจและกำรแกไ้ขปัญหำเป็นหลกั   หำกมองใน

แง่ของยุทธศำสตร์กำรสอน โดยใชปั้ญหำเป็นฐำนเป็นเทคนิคกำรสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดล้งมือ

ปฏิบติัดว้ยตนเอง  เผชิญหนำ้กบัปัญหำดว้ยตนเอง  จะท ำใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะในกำรคิดหลำยรูปแบบ 

เช่น กำรคิดวิจำรณญำณ  คิดวิเครำะห์ กำรคิดสงัเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค ์ เป็นตน้ 

 ซ่ึงกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (PBL) และกำรเรียนรู้เพื่อกำรแกปั้ญหำ (problem 

solving  learning)   ต่ำงกนัอย่ำงไร   ควำมแตกต่ำงท่ีชดัเจน คือ  กำรเรียนรู้โดยใชปั้ญหำเป็นฐำนจะ

เนน้ท่ีกำรก ำหนดส่ิงท่ีจะเรียนรู้ และกระบวนกำรคน้ควำ้หำควำมรู้ใหม่เพื่ออธิบำยปัญหำท่ีพบ   ส่วน

กำรเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหำ จะเน้นท่ีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ท่ีมีอยู่และตัดสินใจทำงเลือกท่ีเหมำะสม

ส ำหรับกำรแกปั้ญหำนั้น ๆ จะเห็นว่ำกำรเรียนรู้ทั้งสองแบบไม่ใช่เป็นส่ิงเดียวกนั  แต่จะมีควำมสมัพนัธ์

กนัและเป็นกระบวนกำรท่ีต่อเน่ืองกนั  
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                หลกัการพืน้ฐานของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 หลกักำรพ้ืนฐำนของกำรเรียนโดยใชปั้ญหำเป็นฐำนตอ้งประกอบดว้ยกำรเรียนรู้ 2 ประเภท   

คือ  

   1.  กำรเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง ไดเ้รียนรู้โดยประสบกำรณ์ของตนเอง ท ำควำมเขำ้ใจ

ในเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเกิดแรงจูงใจจึงจะเรียนอยำ่งไดผ้ล 

 2. กำรเรียนรู้แบบเอกตัภำพ  เป็นกำรเรียนดว้ยตนเอง อำจใชส่ื้อกำรสอนช่วยในกำรเรียน

แบบเอกตัภำพ  

 กำรเรียนกำรสอนโดยใชปั้ญหำเป็นฐำน   เนน้ใหผู้เ้รียนตอ้งคิดแกปั้ญหำ   เรียนเน้ือหำ  และ

เรียนรู้วิธีกำรเรียนมีส่วนร่วมกบัคนอ่ืน ผูเ้รียนจะไดรั้บควำมรู้ในเน้ือหำวิชำท่ีเป็นกำรบูรณำกำร ช่วย

พฒันำควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำ   พฒันำกำรคิดขั้นสูงและทกัษะในกำรเรียนรู้ดว้ยตนเองพฒันำ

ทกัษะกำรท ำงำนเป็นทีมและยงัช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในกำรเรียนร่วมกนั 

 ลกัษณะท่ีส ำคญัของกำรเรียนโดยใชปั้ญหำเป็นฐำน  คือ  ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงของกำรเรียนรู้   

โดยจะเรียนเป็นกลุ่มขนำดเล็ก   ผูส้อนมีบทบำทเป็นผูอ้  ำนวยควำมสะดวก ปัญหำท่ีใชเ้ป็นปัญหำท่ีมี

ลกัษณะคลุมเครือไม่ชดัเจน ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดกำรเรียนรู้  และกำรประเมินผลจำกควำมสำมำรถจริงใน

กำรปฏิบติั  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกำสออกไปแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง จำกแหล่งทรัพยำกรเรียนรู้ทั้ง

ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  

 กระบวนกำรและขั้นตอนของกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน   ประกอบด้วย

ขั้นตอนใหญ่  3  ขั้นตอน คือ 

  1. ขั้นน ำเสนอปัญหำ  เป็นกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์หรือปัญหำตำมวตัถุประสงค์และ

เน้ือหำ   

  2.  ขั้นสร้ำงประเด็นกำรเรียนรู้   ผูเ้รียนจะเรียนเป็นกลุ่มเพ่ือระบุปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ 

ก  ำหนดประเด็นในกำรเรียนรู้ เพ่ือน ำไปสู่ขั้นตอนของกำรคน้ควำ้ขอ้มลู 

  3.  ขั้นสรุป  เป็นกำรอภิปรำยเป็นกลุ่ม ท ำกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ท่ีไดศึ้กษำคน้ควำ้มำ

รวบรวมควำมรู้แลว้คดัเลือกขอ้มูลเพื่ออธิบำยและแกปั้ญหำตำมประเด็นกำรเรียนท่ีก  ำหนด และสรุป

ควำมรู้  ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเรียนโดยใชปั้ญหำเป็นหลกั  

  ลกัษณะสถำนกำรณ์ปัญหำ  หรือปัญหำท่ีดีในกำรจดักำรเรียนกำรสอน  ควรใชปั้ญหำท่ี

ทำ้ทำยผูเ้รียนในกำรคิดวิจำรณญำณระดบัสูง  
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         บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

  1.  บทบำทผูส้อนในกำรเรียนโดยใชปั้ญหำเป็นฐำน จะตอ้งปรับเปล่ียนมำเป็นผูอ้  ำนวย

ควำมสะดวก (facilitator) หรือผูส้นบัสนุนกำรเรียนรู้ 

     2. บทบำทผูเ้รียนในกำรเรียนโดยใชปั้ญหำเป็นฐำน ตอ้งมีบทบำทในกำรตดัสินใจในส่ิง

ท่ีจะเรียนและวิธีในกำรเรียน   ในลกัษณะเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่ำงกระตือรือร้นเขำ้มำมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกำรเรียนทุกขั้นตอน และท ำกำรแกปั้ญหำดว้ยตนเองอยำ่งแทจ้ริง 

 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ในกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใชปั้ญหำเป็นฐำนตอ้ง

ประเมินหลำย ๆ ดำ้น สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  1.  กำรประเมินควำมกำ้วหน้ำ   เป็นกำรประเมินผลผูเ้รียนขณะเรียนโดยอำจดูขอ้มูลท่ี

นักศึกษำหำมำว่ำสอดคลอ้งกับปัญหำเพียงไร และกำรประยุกต์ควำมรู้ท่ีหำมำไดใ้นกำรแก้ปัญหำท่ี

เก่ียวขอ้ง 

  2.  กำรประเมินผลสรุป   จะประเมินผูเ้รียนเม่ือเสร็จส้ินกำรเรียนรู้ในชุดกำรเรียนนั้น   

โดยอำจประเมินควำมรู้ในดำ้นเน้ือหำ กระบวนกำรเรียนรู้ เจตคติ และทกัษะ   

 กล่ำวโดยรวมสรุปไดว้่ำ  กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใชปั้ญหำเป็นฐำน เป็นรูปแบบหน่ึงท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำงของกำรเรียนรู้   สำมำรถน ำมำใชใ้นกำรพฒันำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน   

เพรำะท ำให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในแสวงหำควำมรู้  ต้องคิด  วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดอย่ำง

สร้ำงสรรค ์ ผูเ้รียน  มีส่วนร่วมในกำรเรียนกบัคนอ่ืน ๆ  ไดล้งมือปฏิบติัมำกข้ึน   เกิดทกัษะกำรท ำงำน

เป็นทีม  และยงัช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในกำรเรียนร่วมกนัและพฒันำทกัษะในกำรเรียนรู้ดว้ยตนเองอีกดว้ย 
 

              การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ (Inquiry -Based Instruction) 
 

 ความหมายของกระบวนการสืบสอบ  
    จอยส์ และ วีล (Joyce & Weil, 2004 : 80-88)  ไดก้ล่ำวถึง   ควำมส ำคญัของกำรสืบสอบว่ำ
เป็นกระบวนกำรท่ีผูเ้รียนรู้จกักำรแสวงหำค ำตอบเพ่ืออธิบำยควำมเป็นไปของส่ิงต่ำง ๆ อย่ำงมีระบบ   
มีระเบียบ   มีหลกัเกณฑ์  มีล  ำดบัขั้นตอน  เร่ิมตน้จำกกำรเลือกสนใจกบัปัญหำบำงอย่ำงท่ีทำ้ทำยให้
แสวงหำค ำตอบกำรรวบรวมขอ้มูล  กำรตั้งสมมติฐำน    และกำรสรุปควำมอย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อ
อธิบำยเหตุกำรณ์ท่ีเป็นปัญหำนั้น ๆ 
  ทิศนำ  แขมมณี (2555 : 141) กล่ำวว่ำ กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยเนน้กระบวนกำรสืบสวน

สอบสวน (Inquiry Instruction)  หมำยถึง   กำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอนโดยผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด

ค ำถำม  เกิดควำมคิด  และลงมือเสำะแสวงหำควำมรู้ เพื่อน ำมำประมวลหำค ำตอบหรือ ขอ้สรุปดว้ย
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ตนเอง  โดยท่ีผูส้อนช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ในดำ้นต่ำง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน  เช่น ในดำ้นกำร

สืบคน้หำแหล่งควำมรู้  กำรศึกษำขอ้มลู  กำรวิเครำะห์  กำรสรุปขอ้มลู กำรอภิปรำยโตแ้ยง้ทำงวิชำกำร  

และกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ 

  สุวิทย ์ มูลค ำ  และ อรทยั  มูลค ำ (2552 : 136) ไดก้ล่ำวว่ำ เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้น

กำรพฒันำ ควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำดว้ยวิธีกำรฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัศึกษำคน้ควำ้หำควำมรู้   โดย

ผูส้อนตั้งค  ำถำมกระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้กระบวนกำรทำงควำมคิด   หำเหตุผลจนคน้พบควำมรู้ หรือ

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำท่ีถูกต้องด้วยตนเอง  สรุปเป็นหลกักำร กฎเกณฑ์หรือวิธีกำรในกำร

แก้ปัญหำและสำมำรถน ำไปใช้ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในกำรควบคุม  ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือ

สร้ำงสรรคส่ิ์งแวดลอ้มในสภำพกำรณ์ต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง 

  สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   สสวท.  (2550)  กล่ำวว่ำ   

กระบวนกำรเรียนรู้สืบเสำะหำควำมรู้  เป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีใชต้ำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ 

(Constructivism)  ซ่ึงกล่ำวไวว้่ำ  เป็นกระบวนกำรท่ีนักเรียนจะตอ้งสืบคน้เสำะหำ ส ำรวจตรวจสอบ   

และคน้ควำ้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ  จนท ำให้นักเรียนเกิดควำมเขำ้ใจ  และเกิดกำรรับรู้ควำมรู้นั้นอย่ำงมี

ควำมหมำย จึงจะสำมำรถสร้ำงเป็นองคค์วำมรู้ของนกัเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ย่ำง

ยำวนำน สำมำรถน ำมำใชไ้ดเ้มื่อมีสถำนกำรณ์ใด ๆ มำเผชิญหนำ้  

 จำกควำมหมำยดงักล่ำว สรุปไดว้่ำ กระบวนกำรสืบสอบ เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นส ำคญั   เน้นให้ผูเ้รียนคน้ควำ้ควำมรู้ด้วยตนเอง  แกปั้ญหำดว้ยวิธีกำรฝึกให้ผูเ้รียนศึกษำคน้ควำ้

ควำมรู้    ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนกำรทำงควำมคิดและหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำดว้ยตนเอง  โดยผูเ้รียนเป็น

ผูส้รุปเป็นหลกักำร กฎเกณฑ ์ หรือวิธีกำรแกไ้ขปัญหำในสภำพกำรณ์ต่ำง ๆ  
 

          ขั้นตอนของกระบวนการสืบสอบ  

 สถำบนัส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีสสวท. (2550)     กล่ำวว่ำ  วิธีกำรสอน

แบบสืบสอบเป็นวิธีกำรท่ีใหผู้เ้รียนคน้หำควำมรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และมี

ผูส้อนเป็นเพียงผูอ้  ำนวยกำรควำมสะดวก ใชก้ระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรหำควำมรู้ ซ่ึงผูเ้รียน

ตอ้งอำศยัปัจจยัส ำคญั   คือ  

  1. วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Method)  หมำยถึง    ขั้นตอนกำรแสวงหำควำมรู้

โดยเร่ิมตั้งแต่กำรระบุปัญหำ  กำรตั้งสมมติฐำน  กำรออกแบบกำรทดลอง   และทดลอง กำรเก็บ

รวบรวมขอ้มลูกำรวิเครำะห์และสรุปผล  



80 

  2.  ทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  (Science Process Skills)   ซ่ึงหมำยถึง  ทกัษะ

กำรคิด ทั้งทกัษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขั้นพ้ืนฐำน และทกัษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขั้นผสมท่ีใช้

ในกำรด ำเนินกำรทดลอง 

            นักกำรศึกษำจำกกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ไดเ้สนอกระบวน 

กำรสืบเสำะหำควำมรู้  เพ่ือใหผู้เ้รียนสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขำ้กบัประสบกำรณ์

หรือควำมรู้เดิม เป็นควำมรู้หรือแนวคิดของผู ้เ รียนเอง เรียกรูปแบบกำรสอนน้ีว่ำ   Inquiry 

cycle  หรือ 5Es   มีขั้นตอนดงัน้ี  (BSCS. 1997  อำ้งถึงใน สถำบนัส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย.ี  2550, https://sites.google.com/site/naranya2010/1) 

  1.  ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (engagement)  เป็นกำรน ำเขำ้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึงอำจ

เกิดข้ึนเองจำกควำมสงสัย  หรืออำจเร่ิมจำกควำมสนใจของตวัผูเ้รียนเอง หรือเกิดจำกกำรอภิปรำย

ภำยในกลุ่ม  เร่ืองท่ีน่ำสนใจอำจมำจำกเหตุกำรณ์ท่ีก  ำลงัเกิดข้ึนอยู่ในช่วงเวลำนั้น หรือเป็นเร่ืองท่ี

เช่ือมโยงกบัควำมรู้เดิมท่ีเรียนรู้มำแลว้  เป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนสร้ำงค ำถำมก ำหนดประเด็นท่ีจะศึกษำ   

ในกรณีท่ียงัไม่มีประเด็นใดน่ำสนใจ   ครูอำจให้ศึกษำจำกส่ือต่ำง ๆ หรือเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยกำรเสนอ

ประเด็นข้ึนมำก่อน  แต่ไม่ควรบงัคบัใหผู้เ้รียนยอมรับประเด็นหรือค ำถำมท่ีครูก  ำลงัสนใจเป็นเร่ืองท่ีจะ

ใชศ้ึกษำ  เมื่อมีค  ำถำมท่ีน่ำสนใจ และผูเ้รียนส่วนใหญ่ยอมรับใหเ้ป็นประเด็นท่ีตอ้งกำรศึกษำจึงร่วมกนั

ก ำหนดขอบเขตและแจกแจงรำยละเอียดของเร่ืองท่ีจะศึกษำให้มีควำมชดัเจนยิ่งข้ึน  อำจรวมทั้งกำร

รวบรวมควำมรู้จำกประสบกำรณ์เดิม  หรือควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ  ท่ีจะช่วยใหน้ ำไปสู่ควำมเขำ้ใจเร่ือง

หรือประเด็นท่ีจะศึกษำมำกข้ึน และมีแนวทำงท่ีใชใ้นกำรส ำรวจตรวจสอบอยำ่งหลำกหลำย 

  2.  ขั้นส ำรวจและคน้หำ (exploration)  ในขั้นน้ีผูเ้รียนวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรส ำรวจ   

ตรวจสอบ   ตั้งสมมติฐำน  และก ำหนทำงเลือกท่ีเป็นไปได ้  ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล   

ขอ้สนเทศ หรือปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ  วิธีกำรตรวจสอบอำจท ำไดห้ลำยวิธี  เช่น กำรทดลอง กำรท ำ

กิจกรรมภำคสนำม  ใชค้อมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลอง  กำรศึกษำหำขอ้มูลจำกแหล่ง

เอกสำรอำ้งอิง หรือแหล่งขอ้มลูต่ำง ๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมำอยำ่งเพียงพอ สรุปส่ิงท่ีคำดว่ำจะเป็นค ำตอบ

ของปัญหำนั้น 

  3.  ขั้นอธิบำยและลงขอ้สรุป (explanation)  ในขั้นน้ี ผูเ้รียนน ำขอ้มูลขอ้สนเทศท่ีไดม้ำ

วิเครำะห์ แปลผล สรุปผล และน ำเสนอผลในรูปแบบต่ำง ๆ  และกำรคน้พบในขั้นน้ีอำจสนับสนุนหรือ

โตแ้ยง้กบัสมมติฐำนท่ีตั้งไวห้รือไม่  เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีตั้งไว ้แต่ไม่ว่ำผลจะอยู่ในรูปใดก็สำมำรถ

สร้ำงควำมรู้ และช่วยใหเ้กิดกำรเรียนรู้ได ้
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  4.  ขั้นขยำยควำมรู้ (elaboration)  เป็นกำรน ำควำมรู้ท่ีสร้ำงข้ึนไปเช่ือมโยงกบัควำมรู้เดิม   

หรือแนวคิดท่ีได้คน้ควำ้เพ่ิมเติม หรือน ำแบบจ ำลองหรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชอ้ธิบำยสถำนกำรณ์หรือ

เหตุกำรณ์อ่ืน ๆ  

  5.  ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นกำรประเมินกำรเรียนรู้ดว้ยกระบวนกำรต่ำง ๆ ว่ำผูเ้รียน

มีควำมรู้อะไรเกิดข้ึนบำ้ง และเกิดข้ึนอย่ำงไร มำกน้อยเพียงใด  จำกขั้นน้ีจะน ำไปสู่กำรน ำควำมรู้ไป

ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ         
 

 พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต์ (2544 : 60-61,อำ้งถึงใน ศศิธร เจียมโคกสูง. 2552 : 23)  ไดก้ล่ำวถึง

ขอ้ดีของกำรสอนแบบสืบสอบ ไวด้งัน้ี 

  1.  เป็นกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นสติปัญญำ  คือ  ฉลำดข้ึน  เป็นนกัริเร่ิมสร้ำงสรรค ์และ 

นกัจดัระเบียบ 

                      2.  กำรคน้พบดว้ยตนเอง ท ำใหเ้กิดแรงจูงใจภำยในมำกกว่ำกำรเรียนแบบท่องจ ำ 

                   3.  ฝึกใหน้กัเรียนรู้วิธีคน้หำควำมรู้ แกปั้ญหำดว้ยตนเอง 

                   4. ช่วยใหจ้ดจ ำควำมรู้ไดน้ำน และสำมำรถถ่ำยโยงควำมรู้ได ้

    5. นกัเรียนเป็นศนูยก์ลำงกำรเรียนกำรสอน จะท ำใหก้ำรเรียนมีควำมหมำย  เป็นกำรเรียน

ท่ีมีชีวิตชีวำ 

  6.  ช่วยพฒันำอตัมโนทศัน์แก่ผูเ้รียน 

              7.  พฒันำใหน้กัเรียนมีเจตคติทำงวิทยำศำสตร์ 

  8.  ช่วยใหน้กัเรียนเกิดควำมเช่ือมัน่ว่ำจะท ำกำรส่ิงใด ๆ จะส ำเร็จดว้ยตนเอง สำมำรถคิด

และแกปั้ญหำดว้ยตนเอง ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

  9.  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชำวิทยำศำสตร์ 

           10. ไดป้ระสบกำรณ์ตรง ฝึกทกัษะกำรแกปั้ญหำและทกัษะกำรใชเ้คร่ืองมือวิทยำศำสตร์ 

          11. สำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ ำวนัได ้
 

                  การจดัการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบสอบ 

                    1.  ลกัษณะเด่นเป็นวิธีกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีท ำให้ผูเ้รียนแกไ้ขปัญหำ เป็นกำรท ำให้ผูเ้รียน

ใชค้วำมคิด  และเป็นวิธีย ัว่ยคุวำมสนใจใหผู้เ้รียนอยำกติดตำม เพ่ือคน้หำควำมจริงต่อไปเร่ือย ๆ ทั้งน้ี

ผูจ้ดักำรเรียนรู้จะตอ้งมีกำรจดัล  ำดบัเน้ือหำและกิจกรรมต่ำง ๆ ไวเ้ป็นอยำ่งดี ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียนไดดี้ 
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           2.  วตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้หรือเป้ำหมำยของกำรจดักำรเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

   2.1 เป็นกำรพฒันำกำรตดัสินใจของผูเ้รียนอยำ่งมีเหตุผล 

                       2.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกักำรสงัเกตตั้งค  ำถำมและแสวงหำขอ้เท็จจริง 

                         2.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ควำมเช่ือมัน่ในเหตุผล  กลำ้ท่ีจะน ำเอำควำมเขำ้ใจ 

ของตนมำใชป้ฏิบติัจริงได ้              

    3. บทบำทของครูและผูเ้รียน  บทบำทของครูผูจ้ดักำรเรียนรู้ คือ กำรตั้งค  ำถำมหรือตั้ง

ปัญหำและบอกแหล่งขอ้มลูใหก้บัผูเ้รียน   เพื่อท่ีจะไดสื้บคน้หำค ำตอบในกำรแกไ้ขปัญหำ และครูยงัมี

บทบำทควบคุมเขำ้สู่จุดหมำยของกำรเรียนรู้ 

    บทบำทของผูเ้รียน คือ   กำรสืบคน้หำขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูล เพื่อน ำมำแสดงเหตุผล

ในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีถกูตอ้ง 

       4. ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง ในเทคนิควิธี 

กำรสอนแบบสืบสวนสอบสวนก็คือ วิธีกำรซักถำม ตอบค ำถำม โดยกำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนไดห้ำ

ขอ้มลู เก็บขอ้มลู ใชค้วำมคิด ตั้งค  ำถำม ตอบค ำถำม อยำ่งอิสระท่ีสุด ถำ้ครูจะมีบทบำทในกำรตั้งค  ำถำม 

ก็ควรเป็นค ำถำมท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเขำ้สู่จุดหมำยท่ีตอ้งกำร 

  5.  จำกกำรจดักำรเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน จะช่วยพฒันำผูเ้รียนในดำ้นต่ำง ๆ  เช่น 

     5.1  ทักษะทำงปัญญำ ผูเ้รียนได้ใช้ควำมคิดและสติปัญญำในกำรหำข้อมูลแสดง

เหตุผลอยำ่งอิสระ 

                       5.2  ทกัษะทำงสงัคม  ท ำใหผู้เ้รียนเกิดควำมเช่ือมัน่ กลำ้คิดกลำ้แสดงออก หรือรับฟัง

ควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น 

   5.3  ทักษะทำงกำรปฏิบติั  เป็นกำรปลูกฝังให้ผูเ้รียนเป็นคนละเอียดถ่ีถว้น  มีควำม

รอบคอบ รู้จกักำรสงัเกต ไม่เช่ืออะไรง่ำย ๆ  โดยไม่ไดต้รวจสอบก่อน 
 

 กล่ำวโดย สรุปไดว้่ำ กำรเรียนแบบสืบสอบเป็นกระบวนกำรท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั แบ่ง

ออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นสร้ำงควำมสนใจ  ขั้นส ำรวจและคน้หำ  ขั้นอธิบำย และลงขอ้สรุป ขั้นขยำย

ควำมรู้  และขั้นประเมินกำรเรียนรู้   ซ่ึงขอ้ดี คือ  กิจกรรมช่วยพฒันำศกัยภำพดำ้นสติปัญญำ  ช่วยฝึกให้

ผูเ้รียนศึกษำคน้ควำ้ควำมรู้  ไดใ้ชก้ระบวนกำรทำงควำมคิด  สร้ำงประสบกำรณ์โดยตรง  ช่วยฝึกทกัษะ

กำรแกปั้ญหำ  และทกัษะกำรใชเ้คร่ืองมือวิทยำศำสตร์ และสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ ำวนั      
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 การจดัการเรียนรู้ด้วยวธิีการทางวทิยาศาสตร์  (Scientific Method)      
 

 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยวธิีการทางวทิยาศาสตร์ 

 กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  (Scientific Method)  หมำยถึง กำรแสวงหำ

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงมีกระบวนกำรท่ีเป็นแบบแผน  มีขั้นตอนท่ีสำมำรถปฏิบติัตำมได ้โดย

ขั้นตอนวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือส ำคญัของนกัวิทยำศำสตร์ 

  ขั้นตอนของการเรียนวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ       

       1. ขั้นก  ำหนดปัญหำ  คือ จะตอ้งค ำนึงว่ำปัญหำเกิดข้ึนไดอ้ย่ำงไร ปัญหำเกิดจำกกำร

สงัเกต   กำรสงัเกตเป็นคุณสมบติัของนกัวิทยำศำสตร์กำรสงัเกตอำจจะเร่ิมจำกส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรำ 

  2. ขั้นตั้งสมมติฐำน  คือ  สมมติฐำนมีค  ำตอบท่ีอำจเป็นไปได ้และค ำตอบท่ียอมรับว่ำ

ถกูตอ้งเช่ือถือได ้ เมื่อมีกำรพิสูจน์ หรือตรวจสอบหลำย ๆ คร้ัง 

  3. ขั้นตรวจสอบสมติฐำน  คือ  เม่ือตั้งสมมติฐำนแล้ว หรือคำดเดำค ำตอบหลำย ๆ 

ค  ำตอบไวแ้ลว้    กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นต่อไป คือ ตรวจสอบสมมติฐำน ในกำรตรวจสอบ

สมมติฐำนจะตอ้งยดึขอ้ก  ำหนดสมมติฐำนไวเ้ป็นหลกัส ำคญัสมอ    

  4. ขั้นวิเครำะห์ขอ้มลู  คือ เป็นขั้นท่ีน ำขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรสงัเกต กำรคน้ควำ้ กำรทดลอง 

หรือกำรรวบรวมขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริง มำท ำกำรวิเครำะห์ผล อธิบำยควำมหมำยของขอ้เท็จจริง แลว้

น ำไปเปรียบเทียบกบัสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้ว่ำสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนขอ้ไหน 

  5.  ขั้นสรุปผล  คือ เป็นขั้นสรุปผลท่ีไดจ้ำกกำรทดลอง กำรคน้ควำ้รวบรวมขอ้มูล สรุป

ขอ้มูลท่ีได้จำกกำรสังเกตหรือกำรทดลองว่ำสมมติฐำนขอ้ใดถูก พร้อมทั้งสร้ำงทฤษฎีท่ีจะใช้เป็น

แนวทำงส ำหรับอธิบำยปรำกฏกำรณ์อ่ืน ๆ ท่ีคลำ้ยกนั และน ำไปใช้ปรับปรุงชีวิตควำมเป็นอยู่ของ

มนุษยใ์หดี้ข้ึน 
 

               จุดเด่นของกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน 

 พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2557 : https://www.youtube.com/watch?v=il_eUWwU078) กล่ำวว่ำ

ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps) เพื่อพฒันำคุณภำพควำม 

สำมำรถของนกัเรียน  ตำมสมรรถนะของหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศกัรำช 2551   

มีจุดเด่นท่ีส ำคญั ดงัน้ี   

  1. นกัเรียนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง  ขณะท่ีนกัเรียนสร้ำงควำมรู้ จะมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทุกขั้นตอน  มีกำรปฏิสัมพนัธ์ในกระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ช่วยให้นักเรียน
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สำมำรถสร้ำงช้ินงำน ภำระงำน  เม่ือมีสถำนกำรณ์ข้ึนนกัเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง  เพื่อน ครอบครัว และชุมชน สงัคม 

  2. กระบวนกำรกำรเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส ำคญั  จะเน้นกำรเป็นกำรใชก้ระบวนกำร

ทำงวิทยำศำสตร์  ท ำอย่ำงไรให้กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอนไปเกิดในทุกกลุ่มสำระอ่ืน ๆ  ครูตอ้ง

เข้ำใจหลกัสูตร  สำมำรถวิเครำะห์หลักสูตร  เน้ือหำสำระกำรเรียนรู้  เม่ือวิเครำะห์แล้วพบว่ำ  

กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์เรำสำมำรถปรับใหเ้ป็นภำษำง่ำย  ไปสู่กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน แต่

จะท ำให้กำรเรียนรู้มีควำมหมำยนั้นตอ้งผนวกกบักำรประยุกต์ควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร  และได้

ช้ินงำน ไดค้วำมรู้ สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์กบัตนเอง  เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ได ้กำรใชก้ระบวนกำรเรียนรู้  5 ขั้นตอน   จะเขำ้มำสู่ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  จะเขำ้มำมีส่วนร่วม

ทุกขั้นตอน 

  3. กำรใชก้ระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps) สำมำรถเสริมสร้ำงทกัษะกระบวนกำร
ให้นักเรียน ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำรเรียนรู้จะสำมำรถเสริมสร้ำงทักษะทั้ ง 3 ตัว ใน
กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอนท่ีเป็นตวัเอก   คือ  
   1) Literacy  (กำรรู้หนงัสือ)  
                    2) Numeracy  (กำรรู้เร่ืองจ ำนวน : กำรจดักระท ำขอ้มลู กระบวนกำรแกปั้ญหำ  
กระบวนกำรวิเครำะห์ขอ้มลูเชิงปริมำณ)     
   3) Reasoning Ability (ควำมสำมำรถในกำรใชเ้หตุผล)  ในแต่ละขั้นของกระบวนกำร
เรียนรู้  5  ขั้นตอน สำมำรถพฒันำทุกขั้นตอน   เช่น 
    ขั้นท่ี  1  กำรรู้หนงัสือ  : นกัเรียนไดอ่้ำน ฟัง พูด   เขียน และกำรน ำเสนอผลงำน
ในรูปแบบต่ำง ๆ         
          ขั้นท่ี  2  ครูอำจออกแบบ/นักเรียนออกแบบ แลว้วิเครำะห์ข้อมูล นักเรียนได้
พฒันำทกัษะเร่ืองจ ำนวน   
      ขั้นท่ี  3   เป็นขั้นกำรสร้ำงควำมรู้  ครูตอ้งอดทนต่อกำรตั้งค  ำถำม ครูเองมีหนำ้ท่ีใน
กำรเช่ือมโยงใหเ้กิดควำมรู้    
    ขั้นท่ี  4   กำรส่ือสำร  เป็นขั้นท่ีนกัเรียนสำมำรถน ำเสนอผลงำนดำ้นควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจ  ทกัษะ  เจตคติ  คุณลกัษณะท่ีดีงำม  และสร้ำงสรรคช้ิ์นงำน  พร้อมส่ือ ICT  น ำเสนอต่อครู และ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน      
    ขั้นท่ี  5   กำรตอบแทนสงัคมและจิตสำธำรณะ   ขั้นน้ีส ำคญัมำก  เพรำะนักเรียน
สำมำรถน ำควำมรู้จำกท่ีเรียนไปใชใ้นสถำนกำรณ์ใหม่ได ้  ซ่ึงขั้นน้ีครูตอ้งคิดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียน
สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีเกิดข้ึนไปใชไ้ดสู้งสุดของกำรสร้ำงช้ินงำน   คือ กำรตอบแทนสังคมโดยกำรท ำ
โครงงำน 
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  4.  กำรใชก้ระบวนกำรเรียนรู้  เลือกใชใ้ห้เหมำะสมกบัเน้ือหำ  เวลำ  เลือกให้เหมำะกบั

จ ำนวนเด็ก  เรำตอ้งยดึนกัเรียนเป็นส ำคญั บำงเน้ือหำอำจยดึครูเป็นส ำคญั  ใชบ้รรยำย สำธิต บำงเน้ือหำ

ท่ีตอ้งพฒันำกำรคิดสำมำรถใช ้ 5 ขั้นตอน ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนต่อนกัเรียน   ฝึกนกัเรียนให้เป็นนักเรียน

เป็นนกัคิด  ไม่ลืมเร่ืองกำรบ่มเพำะนิสยั   ครู คือ ครูเป็นผูว้ำงแผน  เป็นท่ีปรึกษำ   ช่วยพฒันำครูให้มี

คุณภำพ  ตำมควำมคำดหวงัในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ   ให้นักเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต 

(Learning of life)  รักกำรอ่ำน  รักกำรสืบเสำะ  รักกำรเรียนรู้    

 วิจำรณ์  พำนิช  (2555 : 138-139)   ไดก้ล่ำวว่ำ  กำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือฝึกฝนนกัเรียนให้ฝึกตั้ง

ค  ำถำม   กำรตั้งค  ำถำมท่ีถกูตอ้งนั้นส ำคญักว่ำกำรหำค ำตอบ   ดงันั้น ครูจึงตอ้งชวนนกัเรียนหรือเปิดให้

นกัเรียนตั้งค  ำถำมแปลก ๆ  และชวนกนัคน้ควำ้เพื่อหำค ำตอบ ทุกโอกำสของกิจกรรม นักเรียนควรได้

เรียนรู้  

  พิมพนัธ ์ เดชะคุปต์  (2557 : https://www.youtube.com/watch?v=il_eUWwU078) กล่ำวว่ำ   

กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้จะสมัฤทธ์ิผล คือ  กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไประยกุตใ์ช้

ในกำรด ำเนินชีวิตในสถำนกำรณ์จริง      

  พิมพนัธ ์ เดชะคุปต ์ และพเยำว ์ ยนิดีสุข  (2550 : 23 - 24) กล่ำวว่ำ กำรจดักำรเรียนกำรสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง ในยคุปัจจุบนัครูตอ้งปรับเปล่ียนบทบำท เป็นครูยุคปัจจุบนั  โดยตอ้งสอน

หรือฝึกผูเ้รียนใหม้ีควำมสำมำรถ ดงัน้ี 

  1.  ฝึกคิด คือ สอนใหผู้เ้รียนคิดเองเป็น  

                   2.  ฝึกใหผู้เ้รียนศึกษำคน้ควำ้ ศึกษำใหลึ้กซ้ึงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และมีกำรวิจยัคน้ควำ้    

                   3.  ฝึกใหผู้เ้รียนน ำควำมรู้ไปบริกำรสังคม คือ ส่ิงท่ีเรียนจะมีคุณค่ำ เม่ือไดใ้ชค้วำมรู้นั้น

ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม       
   
                 คุณค่าของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  (5 Steps)    

 พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ (2557 : https://www.youtube.com/watch?v=il_eUWwU078)  กล่ำวว่ำ 

คุณค่ำของกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน อยู่ท่ีไหน  ซ่ึงกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  จะช่วย

เสริมสร้ำงนกัเรียน  ดงัน้ี       

  1. ช่วยเสริมสร้ำงสมรรถนะ 5  ประกำรของนกัเรียน  (ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน)  รวมทั้งทกัษะชีวิต ในกำรท ำงำนเป็นกลุ่มเป็นทีมได ้  ส่ิงเหล่ำน้ีสำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำง

เด็กใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้ในศตวรรษท่ี 21      

  2.  กิจกรรมเสริมสร้ำงใหน้กัเรียนเป็นนกัคิด (Thinking  skill)   
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                   3.  นกัเรียนสำมำรถสร้ำงช้ินงำน  สร้ำงผลงำน และส่ิงส ำคญัคือ  กิจกรรมกำรเรียนรู้ โดย

ใชก้ระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ยงัช่วยบ่มเพำะนิสัย ในกำรขณะจดักระบวนกำรเรียนรู้ ให้นักเรียน 

เรียนรู้อยำ่งมีคุณธรรมในขณะจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

 จำกควำมส ำคญัของกำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอนท่ีกล่ำวมำ  สรุปไดว้่ำ

กระบวนกำรเรียนรู้  5  ขั้นตอน   มีควำมส ำคญัต่อกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำผูเ้รียนในศตวรรษกำรเรียนรู้ท่ี 21    

ช่วยเสริมสร้ำงและพฒันำสมรรถนะ  5  ประกำร  ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ช่วยพฒันำ

กระบวนกำรคิด  ให้นักเรียนเป็นนักคิด    น ำไปสู่กำรคิดแกปั้ญหำ ของนักเรียน และสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้

ใหม่  ให้เป็นนักคิด   นักเรียนรู้ด้วยตนเอง   ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของชุมชน   สังคมโลกท่ีมีกำร

เปล่ียนแปลงตลอดเวลำ   และมีกำรหลัง่ไหลขำ้มวฒันธรรมท ำให้นักเรียนไดรั้บค่ำนิยมท่ีไหลผ่ำนเขำ้มำมำกมำย    

ฉะนั้น  กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันำทกัษะคิด   กำรวิเครำะห์เป็น  และแกปั้ญหำได ้ อย่ำงมีวิจำรณญำณและ

สร้ำงสรรค์ด้วยตนเองได้  ตลอดจนสำมำรถกำรใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือแสวงหำควำมรู้เพื่อสืบค้นข้อมูล      

รู้เท่ำทนัขอ้มูล   น ำมำสู่กำรสรุปเพื่อสร้ำงควำมรู้ใหม่ด้วยตนเอง   สำมำรถน ำเสนอผลงำนผ่ำนกำรส่ือสำรได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ   และสำมำรถประยุกต์น ำควำมรู้ท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่ำงสร้ำงสรรค์ ใน

กิจกรรมขั้นตอบแทนสังคมและจิตสำธำรณะ ไดป้ลอดภัยและมีควำมสุข  ผูเ้รียนเกิดทกัษะกำรท ำงำนร่วมกัน   

เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  และทุกขั้นตอนของกำรเรียนรู้ ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยำ่งร่วมมือ  
 

                การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน สู่การศึกษาค้นคว้า  (Independent of  Study   

: IS)  

 ครูผูส้อนสำมำรถบูรณำกำรกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  สู่กำรศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง  

(Independent of Study) ซ่ึงนบัเป็นวิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพวิธีหน่ึงท่ีใชก้นัอยำ่งกวำ้งขวำงในกำรพฒันำ

ผูเ้รียน  เพรำะเป็นกำรเปิดโลกกวำ้งให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษำคน้ควำ้อย่ำงอิสระในเร่ืองหรือประเด็นท่ีตน

สนใจ เร่ิมตั้งแต่กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ  ซ่ึงอำจเป็น Public Issue และGlobal Issue และด ำเนินกำร

ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำย มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรอภิปรำย

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพ่ือน ำไปสู่กำรสรุปองคค์วำมรู้   จำกนั้นก็หำวิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรส่ือสำร

น ำเสนอให้ผูอ่ื้นได้รับทรำบ  และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำคน้ควำ้ไปท ำประโยชน์แก่

สำธำรณะ ซ่ึงขั้นตอนเหล่ำน้ีเป็นกระบวนกำรท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัตลอด  ภำยใต ้  “กำรศึกษำคน้ควำ้

ดว้ยตนเอง (Independent Study : IS)”  ประกอบดว้ย  3 สำระ คือ 
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  IS 1 :  กำรศึกษำคน้ควำ้ และสร้ำงองคค์วำมรู้ (Research and Knowledge Formation)    

เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสำมำรถตั้งประเด็นปัญหำ ตั้งสมมุติฐำน   ฝึกทกัษะกำรศึกษำคน้ควำ้แสวงหำควำมรู้   

ขอ้มูลจำกแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย   ช่วยพฒันำกำรคิดวิเครำะห์เป็น    และสำมำรถน ำควำมรู้       

ท่ีเช่ือถือไดม้ำสรุปเป็นองคค์วำมรู้ท่ีสมบูรณ์   สอดคลอ้งขั้นท่ี  1  กำรตั้งประเด็นปัญหำ และสมมุติฐำน 

สู่ขั้นท่ี 2  กำรแสวงหำเพื่อสืบคน้สำรสนเทศ  และขั้นท่ี 3  กำรสรุปองคค์วำมรู้  

  IS 2 : กำรส่ือสำรและ กำรน ำเสนอ (Communication and Presentation)   เป็นขั้นท่ีผูเ้รียน

สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำคน้ควำ้มำพฒันำวิธีกำรถ่ำยทอด   กำรส่ือสำรควำมหมำย  แนวคิด   

ข้อมูล  และองค์ควำมรู้ด้วยวิธีกำรน ำเสนอท่ีหลำกหลำยรูปแบบ  ทั้งกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีและ

สำรสนเทศ (ICT) เพ่ือสร้ำงช้ินงำน  กำรเขียนแผนผงัควำมคิด ( mind mapping) อย่ำงมีประสิทธิภำพ    

สอดคลอ้งกบัเป็นขั้นท่ี 4  กำรส่ือสำรเพื่อน ำเสนอ  

  IS 3 :  กำรน ำองคค์วำมรู้ไปบริกำรสงัคม (Social Service)  เป็นขั้นท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนน ำ และ

ประยกุตอ์งคค์วำมรู้ท่ีเกิดข้ึนไปสู่กำรปฏิบติั  หรือน ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม เกิดกำรตอบแทน

สงัคม/บริกำรสำธำรณะ สอดคลอ้งกบัขั้นท่ี 5  กำรตอบแทนสงัคมและจิตสำธำรณะ 
 

               ในกำรศึกษำคน้ควำ้คร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดส้รุปขั้นตอนของกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน สู่กำรจดั

กิจกรรมกำรเรียนรู้ เร่ือง กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต  ไดด้งัน้ี    

  ขั้นท่ี  1  กำรตั้งประเด็นปัญหำ/ค ำถำม  เป็นขั้นท่ีผูส้อนน ำสถำนกำรณ์ท่ีเป็นปัญหำ ผ่ำน

กรณีศึกษำเหตุกำรณ์และใหต้ั้งค  ำถำมจำกสถำนกำรณ์นั้นๆ เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด สงัเกต ตั้งขอ้สงสยั 

และตั้งค  ำถำมอยำ่งมีเหตุผล  พร้อมกำรคำดคะเนหำค ำตอบ ซ่ึงจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ใน

กำรตั้งค  ำถำม (Learning to Question) 

  ขั้นท่ี  2  กำรสืบค้นขอ้มูล  เป็นขั้นท่ีฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหำควำมรู้  หำข้อมูลและ

สำรสนเทศ  เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีหลำกหลำย วิเครำะห์ควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูลท่ีสืบคน้ เพื่อคน้หำ

ค ำตอบ  เช่น ส่ือ ICT / ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน / หอ้งสมุด / เอกสำรประกอบกำรเรียน เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งเสริม

ใหเ้กิดกำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ (Learning to Search) 

  ขั้นท่ี  3  กำรสรุปองค์ควำมรู้    เป็นขั้นท่ีฝึกให้ผูเ้รียนน ำขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเกิดข้ึนจำก

กำรศึกษำ คน้ควำ้ และประสบกำรณ์เดิม  มำร่วมอภิปรำย สะทอ้นควำมคิด ถกเถียง คิดวิเครำะห์  

สงัเครำะห์ และน ำไปสู่กำรสรุปเพื่อสร้ำงควำมรู้ใหม่  (Learning to Construct) ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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  ขั้นท่ี  4  กำรส่ือสำรและน ำเสนอผลงำน    เป็นขั้นท่ีฝึกให้ผูเ้รียนน ำควำมรู้ขอ้มูลท่ีสรุป

เป็นควำมรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  มำวำงแผนสร้ำงผลงำนในรูปแบบต่ำง ๆ  เช่น ส่ือ  PowerPoint / Clip VDO /  

mind mapping  เพ่ือน ำเสนอผลงำนท่ีเกิดข้ึนไดห้ลำกหลำยวิธี และมีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะส่งเสริมให้

ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้และมีทกัษะในกำรส่ือสำร (Learning to Communicate) 

                     ขั้นท่ี  5  กำรตอบแทนสงัคมและจิตสำธำรณะ  เป็นขั้นท่ีส่งเสริมและพฒันำให้ผูเ้รียนน ำ

ควำมรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน สู่กำรปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงแท้จริง  โดยน ำองค์ควำมรู้ท่ีเกิดข้ึนไปสร้ำง

ช้ินงำน  สร้ำงผลงำนใชป้ระโยชน์อย่ำงสร้ำงสรรค์  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  โรงเรียน  และสังคม

โดยผำ่นกิจกรรมโครงงำนกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต  บทบำทสมมติ  นิทรรศกำร  เป็นตน้    

ซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจิตสำธำรณะ ตอบแทนสงัคม (Learning to serve)   
          

 จำกกำรศึกษำคน้ควำ้  ทฤษฎี  แนวคิด และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่ำ กระบวนกำรเรียนรู้ 

5 ขั้นตอน  หรือบนัได 5 ขั้น  สำมำรถด ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้ไดห้ลำกหลำยวิธีกำร เพื่อให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้ครบกระบวนกำร  เกิดทกัษะกำรเรียนรู้  เช่น  กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยกระบวนกำรสืบเสำะ (5 Es)   

กำรเรียนรู้โดยใชโ้ครงงำนเป็นฐำน (Project - Based Learning : PBL) กำรเรียนรู้โดยใชปั้ญหำเป็นหลกั 

(Problem - Based Learning)  และกำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  (Scientific Method) เป็นตน้   

ซ่ึงนับเป็นวิธีกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพวิธีหน่ึง  ท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันำทกัษะกำรคิดเพื่อ

แกปั้ญหำ  ทกัษะกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนอยำ่งมีระบบเป็นขั้นตอน  เหมำะท่ีจะใชพ้ฒันำศกัยภำพในกำร

เรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21  ไดอ้ย่ำงครบถว้น  เพรำะเป็นกำรเปิดโลกกวำ้งให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษำ

คน้ควำ้อย่ำงอิสระ   เร่ิมตั้งแต่กำรก ำหนดประเด็นปัญหำในเร่ืองหรือประเด็นท่ีตนสนใจ   ด  ำเนิน

กำรศึกษำคน้ควำ้แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งขอ้มลูท่ีหลำกหลำย   โดยใชส่ื้อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผ่ำน

กำรคิดวิเครำะห์ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  สังเครำะห์ขอ้มูล เพื่อน ำไปสู่กำรสรุปองค์ควำมรู้

ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  จำกนั้นก็หำวิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรส่ือสำรน ำเสนอควำมรู้ให้ผูอ่ื้นไดรั้บทรำบ  และ

สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรสรุปบทเรียนไปท ำประโยชน์แก่ชุมชน สังคม สำธำรณะ  ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ี

เป็นกระบวนกำรท่ีช่วยพฒันำสมรรถนะของผูเ้รียนไดโ้ดยตรง  และเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัตลอดแนว  

ภำยใตก้ำรบูรณำกำรสู่ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)”  
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เอกสารที่เกีย่วข้องกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

                ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้         

 กำรจดักำรเรียนรู้ไม่ใช่เป็นเพียงกำรถ่ำยทอดเน้ือหำวิชำ   โดยใชว้ิธีกำรบอกให้จ  ำและน ำไป

ท่องจ ำเพ่ือให้สอบเท่ำนั้น  แต่กำรจดักำรเรียนรู้เป็นศำสตร์อย่ำงหน่ึง ซ่ึงมีควำมหมำยท่ีลึกซ้ึงนั้น  

กล่ำวคือ วิธีกำรใดก็ตำมท่ีผูส้อนน ำมำใชเ้พื่อให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ เรียกไดว้่ำเป็นกำรจดักำรเรียนรู้  

            นกักำรศึกษำหลำยท่ำนไดใ้หค้วำมหมำยของกำรจดักำรเรียนรู้ในทศันะต่ำง ๆ  ดงัน้ี 

                  วรรณี  ปัดถำวโร (2553 : 60)  กล่ำวว่ำ  กำรเตรียมกำรสอนท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรย่ำงเป็น

ระบบ โดยก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย กำรใชส่ื้อกำรสอน กำรวดัและประเมินผลตำม

สภำพท่ีแทจ้ริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหำและจุดประสงคท่ี์ก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตร ช่วยใหค้รูพฒันำกำรจดั 

กำรเรียนกำรสอนไปสู่จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ และจุดหมำยของหลกัสูตรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

                  สุวิทย ์  มูลค ำ และอรทยั  มูลค ำ  (2552 : 60)  กล่ำวว่ำ  แผนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้

หมำยถึง กำรเตรียมกำรสอนท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงเป็นระบบ โดยก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี

หลำกหลำยกำรใชส่ื้อกำรสอนกำรวดัและประเมินผลตำมสภำพท่ีแทจ้ริง ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำและ

จุดประสงค์ท่ีก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรช่วยให้ครูพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนไปสู่จุดประสงค์กำร

เรียนรู้และจุดหมำยของหลกัสูตรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

     อรทัย   ทองจรัส (2555 : 43) กล่ำวว่ำ   แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หมำยถึง  กำร

วำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ล่วงหนำ้อยำ่งเป็นระบบ    ว่ำจะจดักำรเรียนรู้อย่ำงไร    เพื่อวตัถุประสงค์ใด  

ใชส่ื้อกำรสอนอะไร   กำรวดัผลประเมินผลโดยวิธีใด    เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนจดักำรเรียนรู้  

ช่วยใหค้รูพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนไปสู่จุดประสงคก์ำรเรียนรู้และจุดหมำยของหลกัสูตรไดอ้ยำ่ง

มีประสิทธิภำพ 

   สมนึก  ภทัทิยธนี (2556 : 162) กล่ำวว่ำ   แผนกำรจดักำรเรียนรู้  คือแผนกำรหรือโครงกำรท่ี

เตรียมไวอ้ย่ำงมีระบบ   เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน และเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยใหค้รูจดักำรเรียนกำรสอนไดอ้ยำ่งเป็นล ำดบัขั้นตอนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

   จำกกำรศึกษำ ควำมหมำยของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ พอสรุปไดว้่ำ แผนกำรจดักำรเรียนรู้   

คือ แผนปฏิบติักำรท่ีครูผูส้อนจดัเตรียมกำรสอน  ซ่ึงจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  และมีกำรเตรียมล ำดบั

ขั้นตอนกำรสอนไวอ้ยำ่งเป็นระบบ   ทั้งขั้นตอนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  ขั้นตอนกำรใชส่ื้อ

กำรจดักำรเรียนกำรสอน   และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล   ท่ีสำมำรถช่วยพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ 
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ของครูใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ไปสู่กำรพฒันำผูเ้รียนไดต้ำมเป้ำหมำยของกำรจดักำรศึกษำตำมหลกัสูตร

ท่ีก  ำหนดไว ้  

 ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 แผนกำรจดักำรเรียนรู้ถือเป็นเอกสำรในกำรเตรียมตวัล่วงหนำ้ของครู ก่อนท่ีจะด ำเนินกำรจดั

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้กบัผูเ้รียน   ดงันั้น แผนกำรจดักำรเรียนรู้จึงมีควำมส ำคญักบัครูผูส้อน  

กำรสอนจะประสบผลส ำเร็จดว้ยดี ข้ึนอยู่กบักำรวำงแผนกำรสอนเป็นส ำคญัประกำรหน่ึง ถำ้ผูส้อนมี

กำรวำงแผนกำรสอนท่ีดีก็เท่ำกับบรรลุจุดหมำยปลำยทำงไปแลว้คร่ึงหน่ึง ดังได้มีนักวิชำกำรให้

ควำมส ำคญัของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ไวด้งัน้ี  
 

  สุวิทย ์ มลูค ำ  และคณะ (2551 : 58)  กล่ำวว่ำ ควำมส ำคญัของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ ดงัน้ี 

      1.  ท ำให้เกิดกำรวำงแผนวิธีสอนท่ีดี วิธีเรียนท่ีดี  ท่ีเกิดจำกกำรผสมผสำนควำมรู้และ

จิตวิทยำกำรศึกษำ 

      2. ช่วยใหค้รูผูส้อนมีคู่มือกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ีท ำไวล่้วงหน้ำดว้ยตนเอง และท ำให้ครูมี

ควำมมัน่ใจในกำรจดักำรเรียนรู้ไดต้ำมเป้ำหมำย 

               3.  ช่วยใหค้รูผูส้อนทรำบว่ำกำรสอนของตนไดเ้ดินไปในทำงทิศใด หรือทรำบว่ำจะสอน

อะไร ดว้ยวิธีใด สอนท ำไม สอนอยำ่งไร จะใชส่ื้อแหล่งเรียนรู้อะไร และจะวดัและประเมินผลอยำ่งไร 

         4.  ส่งเสริมให้ครูผูส้อนใฝ่ศึกษำหำควำมรู้ ทั้งเร่ืองหลกัสูตร วิธีจดักำรเรียนรู้ จะจดัหำ

และใชส่ื้อแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนกำรวดัและประเมินผล 

  5. ใชเ้ป็นคู่มือส ำหรับครูท่ีมำสอน (จดักำรเรียนรู้) แทนได ้

     6.   แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีน ำไปใชแ้ละพฒันำแลว้จะเกิดประโยชน์ต่อวงกำรศึกษำ 
      

               ชวลิต   ชูก  ำแพง  (2551 : 95)  กล่ำวว่ำ ควำมส ำคญัของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ไว ้ ดงัน้ี 

  1. ช่วยให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในจุดมุ่งหมำยของเร่ืองท่ีจะจัดกิจกรรมและเลือก

กิจกรรมไดเ้หมำะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

          2. ช่วยใหค้รูมีควำมเช่ือมัน่ในตนเองมำกข้ึนเม่ือไดเ้ตรียมกำรสอนมำอย่ำงดีแลว้ท ำให้

กำรอสนเป็นไปอยำ่งเรียบร้อย 

         3.  ท ำใหน้กัเรียนเกิดกำรเรียนรู้ไดเ้ร็วเพรำะครูจดักิจกรรมเป็นไปตำมขั้นตอน 

         4. ท ำใหน้กัเรียนเกิดควำมศรัทธำในตวัครูเพรำะครูมีกำรเตรียมกำรสอนท่ีดี 

         5.  ท ำใหก้ำรประเมินผลนกัเรียนเป็นไปตำมจุดประสงค์ท่ีก  ำหนดไวช่้วยให้ครูสำมำรถ

วินิจฉยัจุดอ่อนของนกัเรียน ท ำใหง่้ำยต่อกำรพฒันำผูเ้รียน 
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         6. ท ำใหผู้บ้ริหำรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทรำบขั้นตอนกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรสอน 

         7.  เป็นกำรพฒันำวิชำชีพและเป็นผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงหน่ึงท่ีแสดงถึงควำมสำมำรถ

และควำมช ำนำญกำรของครู 
 

                 วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์  (2553 : 281)  ไดก้ล่ำวถึงควำมส ำคญัของแผนกำรเรียนรู้  ดงัน้ี 

 แผนกำรเรียนรู้เปรียบไดก้ับพิมพ์เขียวของวิศวกรหรือสถำปนิกท่ีใช้เป็นหลกัในกำรควบคุมงำน

ก่อสร้ำง  วิศวกรหรือสถำปนิกจะขำดพิมพเ์ขียวไม่ไดฉ้นัใด   ผูเ้ป็นครูก็ขำดแผนกำรสอนไม่ไดฉ้ันนั้น 

ยิ่งผูส้อนไดท้ ำแผนกำรสอนดว้ยตนเองก็จะยิ่งเกิดประโยชน์แก่ตนเองมำกเพียงนั้น    ผลดีของกำร

จดัท ำแผนกำรสอน  พอสรุปได ้  ดงัน้ี 

  1.  ท ำใหเ้กิดกำรวำงแผนวิธีสอน วิธีเรียนท่ีมีควำมหมำยยิง่ข้ึนเพรำะเป็นกำรจดัท ำอยำ่งมี

หลกักำรท่ีถกูตอ้ง 

  2.  ช่วยใหค้รูมีส่ือกำรสอนท่ีท ำ ดว้ยตนเอง ท ำใหเ้กิดควำมสะดวกในกำรจดักำรเรียน 

กำรสอน ท ำใหส้อนไดค้รบถว้นตรงตำมหลกัสูตร และสอนไดท้นัเวลำ 

      3.  เป็นผลงำนทำงวิชำกำรท่ีสำมำรถเผยแพร่เป็นตวัอยำ่งได ้

                   4.  ช่วยใหค้วำมสะดวกแก่ครูผูส้อนแทนในกรณีท่ีครูผูส้อนไม่สำมำรถเขำ้สอน 

ในชัว่โมงสอนนั้นได ้   
 

   สุนันทำ สุนทรประเสริฐ (2553 : 3 – 4) กล่ำวว่ำ  ควำมส ำคญัในกำรจดักำรท ำแผนกำรจดั 

กำรเรียนรู้ต่อครูผูส้อนดงัน้ี 

          1.  ครูมีโอกำสศึกษำหลกัสูตร แนวกำรสอน กำรวดัผลประเมินผลรวมทั้งเอกสำรอ่ืน ๆ

ไดอ้ยำ่งละเอียดทุกแง่ทุกมุม 

          2.  ครูสำมำรถเตรียมกระบวนกำรเรียนกำรสอนไดส้อดคลอ้งกับสภำพควำมเป็นจริงได้

มำกกว่ำ  เช่น  ปัจจยัเคร่ืองอ ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียน  ทรัพยำกร  ค่ำนิยม  และควำมเช่ือมัน่ของ

ทอ้งถ่ิน 

          3.  แผนกำรจดักำรเรียนรู้ของครูจะเป็นคู่มือของตนเองท่ีมีคุณภำพ  สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

ระยะเวลำ จ ำนวนชัว่โมงท่ีใชจ้ริงในแต่ละภำคเรียน สำมำรถสอนไดค้รบถว้นและทนัเวลำ 

         4.  ครูผูส้อนสำมำรถใชข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง เท่ียงตรงแก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนด

หลกัสูตร เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ 



92 

 สมนึก  ภทัทิยธนี (2556 : 162)  กล่ำวว่ำ ควำมส ำคญัของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ไวด้งัน้ี 

         1.  ก่อใหเ้กิดกำรวำงแผนและกำรเตรียมกำรล่วงหนำ้   เป็นกำรน ำเทคนิควิธีกำรสอน  

กำรเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยี และจิตวิทยำกำรเรียนกำรสอนมำผสมผสำนประยุกต์ใชใ้ห้เหมำะสมกับ

สภำพแวดลอ้มดำ้นต่ำงๆ 

         2.  ส่งเสริมให้ครูผูส้อนคน้ควำ้หำควำมรู้ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตร เทคนิคกำรเรียนกำรสอน 

กำรเลือกใชส่ื้อ กำรวดัและประเมินผลตลอดจนประเด็นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจ ำเป็น 

         3.  เป็นคู่มือกำรสอนส ำหรับตวัครูผูส้อนซ่ึงสำมำรถน ำไปเสนอเป็นผลงำนทำงวิชำกำรได ้

         4.  เป็นหลกัฐำนแสดงข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรวดัประเมินผลท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนต่อไป 

         5.  เป็นหลกัฐำนแสดงควำมเช่ียวชำญของครูผูส้อน ซ่ึงสำมำรถน ำไปเสนอเป็นผลงำน

ทำงวิชำกำรได ้
 

  กล่ำวโดยสรุป    แผนกำรจดักำรเรียนรู้เป็นส่ิงส ำคญัท่ีผูส้อนควรพิจำรณำ คือ กำรวำงแผน

กำรสอนในกำรจดักิจกรรมใด ๆ    ถำ้ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยกำรวำงแผนงำนนั้น ๆ ย่อมเกิดประสิทธิภำพได้

สูงสุด    ถำ้ครูผูส้อนไดคิ้ดวำงแผนกำรสอน    ยอ่มมีผลท ำให้ผลงำนนั้นบรรลุจุดมุ่งหมำยท่ีก  ำหนดไว ้

กำรวำงแผนกำรสอนล่วงหนำ้ยอ่มท ำใหค้รูผูส้อนควำมมัน่ใจในกำรสอน 
 

               ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ 

            แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หรือแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ควรประกอบด้วยกิจกรรม          

หลำย ๆ  อยำ่งและหลำย ๆ วิธีกำร ก่อนท่ีจะใชแ้ผนกำรจดักำรเรียนรู้ใด   ควรจะมีกำรประเมินผูเ้รียน

ก่อน  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรเลือกวิธีกำรและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม เพื่อผูเ้รียนจะได ้

ไปสู่พฤติกรรมท่ีคำดหวงั   
 

 สุวิทย ์ มูลค ำ และคณะ  (2551 : 58-64) ไดก้ล่ำวถึงลกัษณะของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีดี 

ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

                  1. ก ำหนดจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ไวช้ดัเจน (ในกำรสอนเร่ืองนั้น ๆ ตอ้งกำรใหผู้เ้รียนเกิด

คุณสมบติัอะไร หรือดำ้นใด) 
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                    2.  ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไวช้ดัเจนและน ำไปสู่ผลกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์

ไดจ้ริง (ระบุบทบำทของครูผูส้อนและผูเ้รียนไวช้ดัเจนว่ำจะตอ้งท ำอะไรจึงจะท ำให้กำรเรียนกำรสอน

บรรลุผล) 

                    3.  ก ำหนดส่ืออุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ไวช้ดัเจน (จะใชส่ื้อ อุปกรณ์ หรือแหล่งเรียนรู้

อะไรช่วยบำ้ง และจะใชอ้ยำ่งไร) 

             4. ก ำหนดวิธีวดัและประเมินผลไวช้ดัเจน  (จะใช้วิธีกำรและเคร่ืองมือในกำรวดัและ

ประเมินผลใด เพ่ือใหบ้รรลุจุดประสงคก์ำรเรียนรู้นั้น) 

                   5.  ยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ (ในกรณีท่ีมีปัญหำเมื่อมีกำรน ำไปใช้ หรือไม่สำมำรถ

ก ำหนดกำรจดักำรเรียนรู้ตำมแผนนั้นได ้   ก็สำมำรถปรับเปล่ียนเป็นอย่ำงอ่ืนได้   โดยไม่กระทบต่อ

กำรเรียนกำรสอนและผลกำรเรียนรู้) 

     6.  มีควำมทนัสมยั  ทนัต่อเหตุกำรณ์ ควำมเคล่ือนไหวต่ำง ๆ และสอดคลอ้งกบัสภำพท่ี

เป็นจริงท่ีผูเ้รียนด ำเนินชีวิตอยู ่

  7.  แปลควำมไดต้รงกนั แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเขียนข้ึนจะตอ้งส่ือควำมหมำยไดต้รงกนั

เขียนใหอ่้ำนเขำ้ใจง่ำย  กรณีมีกำรสอนแทนหรือเผยแพร่ ผูน้  ำไปใชส้ำมำรถเขำ้ใจและใชไ้ดต้รงตำม

จุดประสงคข์องผูเ้ขียนแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

  8.  มีกำรบูรณำกำรแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีดี   จะสะทอ้นให้เห็นกำรบูรณำกำรแบบ     

องคร์วมของเน้ือหำสำระกำรเรียนรู้และวิธีกำรจดักำรเรียนรู้เขำ้ดว้ยกนั                              

  9. มีกำรเช่ือมโยงควำมรู้ไปใช้อย่ำงต่อเน่ือง  เปิดโอกำสให้ผูเ้รียนได้น ำควำมรู้และ

ประสบกำรณ์เดิมมำเช่ือมโยงกบัควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ และน ำไปใชใ้นชีวิตจริงกบักำรเรียนใน

เร่ืองต่อไป 
 

 ส ำลี  รักสุทธี (2553 : 16) กล่ำวไวว้่ำ แผนกำรจดักำรเรียนรู้หรือแผนกำรสอนท่ีดีจะตอ้ง           

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ครบถว้น  มีกิจกรรม  ส่ือ  กำรวดัและประเมินผล

ท่ีสอดคลอ้งกนัตลอดแนว    และท่ีส ำคญัจะตอ้งให้ผูเ้รียนมีส่วนในกำรปฏิบติัมำกท่ีสุด   ทุกขั้นตอน

ทุกกระบวนกำรตอ้งลงสู่ผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งเต็มศกัยภำพ ซ่ึงสรุปเป็น

ขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี    

       1.  เป็นแผนกำรสอนท่ีมีกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนเป็นผูไ้ดล้งมือปฏิบติัใหมำกท่ีสุด โดยครูเป็น

เพียงผูค้อยช้ีน ำ  ส่งเสริม  หรือกระตุน้ใหกิ้จกรรมท่ีผูเ้รียนด ำเนินกำรไปตำมควำมมุ่งหมำย   
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       2.  เป็นแผนกำรสอนท่ีเปิดโอกำสใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้พบค ำตอบหรือท ำส ำเร็จดว้ยตนเอง 

โดยครูพยำยำมลดบทบำทของผูบ้อกค ำตอบ มำเป็นผูค้อยกระตุน้ดว้ยค ำถำม หรือตั้งปัญหำให้ผูเ้รียน

คิดแกห้รือหำแนวทำงไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรท ำกิจกรรมเอง   

      3. เป็นแผนกำรสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนกำรมุ่งใหผูเ้รียนรับรู้ และน ำกระบวนกำรไป

ใชจ้ริง   

        4.  เป็นแผนกำรสอนท่ีส่งเสริมใหใ้ชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีสำมำรถจดัหำไดใ้นทอ้งถ่ิน หลีกเล่ียง

กำรใชว้สัดุอุปกรณ์ส ำเร็จรูป รำคำสูง 
 

  อำภรณ์   ใจเท่ียง (2553 : 213)  กล่ำวไวว้่ำ แผนกำรสอนท่ีดีจะช่วยใหกำรเรียนกำรสอน 

ประสบผลส ำเร็จไดดี้  ดงันั้น ผูส้อนจึงควรทรำบถึงลกัษณะของแผนกำรสอนท่ีดี ซ่ึงมีดงัน้ี   

         1.  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และแนวกำรสอนของกระทรวงศึกษำธิกำร  

         2.  น ำไปใชส้อนไดจ้ริงและมีประสิทธิภำพ    

       3.  เขียนอยำ่งถกูตอ้งตำมหลกัวิชำ   เหมำะสมกบัผูเ้รียนและเวลำท่ีก  ำหนด 

         4.  มีควำมกระจ่ำงชดัเจน   ท ำใหผู้อ่้ำนเขำ้ใจง่ำยและเขำ้ใจไดต้รงกนั   

       5.  มีรำยละเอียดมำกพอท่ีท ำใหผู้อ่้ำนสำมำรถน ำไปใชส้อนได ้  

  6. ทุกหวัขอ้ในแผนกำรสอนมีควำมสอดคลอง 

 

             กล่ำวโดยสรุป   ลกัษณะของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีดี   เป็นแผนกำรจดักิจกรรมกำรเรียน 

กำรสอนท่ีมีควำมชดัเจนทั้งในดำ้นเน้ือหำ   วตัถุประสงค ์  กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรใชส่ื้อ

อุปกรณ์  ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหำ และนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนมำกท่ีสุด  จะส่งผลให้

บรรลุจุดประสงคใ์นกำรจดักำรเรียนกำรสอนคร้ังนั้น ๆ 

 

 ประโยชน์ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

  วฒันำพร  ระงบัทุกข์ (2552 : 68)  กล่ำวว่ำ กำรจดัแผนกำรเรียนรู้จะก่อให้เกิดประโยชน์ 

ดงัน้ี 

      1. ก่อให้เกิดกำรวำงแผนและกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ เป็นกำรน ำเทคนิควิธีกำรสอน  

กำรเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยี  และจิตวิทยำกำรเรียนกำรสอนมำผสมผสำนกนั ประยุกต์ให้เหมำะสมกบั

สภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ 
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     2. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนค้นควำ้หำควำมรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร  เทคนิคกำรเรียนกำรสอน  

กำรเลือกใชส่ื้อ กำรวดัผลประเมินผล 

    3. เป็นคู่มือกำรสอนส ำหรับครูผูส้อนท่ีสอนแทน น ำไปใชป้ฏิบติักำรสอนอย่ำงมัน่ใจ

เป็นหลกัฐำนแสดงข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอน   และกำรวดัผลประเมินผลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ     

กำรจดักำรเรียนกำรสอนต่อไป 

   4. เป็นหลกัฐำนแสดงควำมเชียวชำญของผูส้อน  สำมำรถน ำเป็นผลงำนทำงวิชำกำรได  ้
 

  ส ำลี  รักสุทธี (2553 : 101 – 102) กล่ำวถึงประโยชน์ของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง

กนัว่ำ ท ำใหก้ำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีขั้นตอน ไม่สับสนวนไปมำ เกิดควำม

ต่อเน่ืองของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลกัสูตร และนักเรียนยงัได้ปฏิบัติอย่ำงชัดเจน มีขั้นตอน รู้ผล

สะทอ้นกลบัอยำ่งฉบัพลนั ท ำใหเ้กิดกำรปรับปรุงวิธีกำรจดักำรเรียนรู้จำกขอ้จ ำกดัท่ีพบ 
 

  อำภรณ์ ใจเท่ียง (2553 : 213) กล่ำวไวว้่ำ  ประโยชน์ของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ ถำ้ครูไดท้ ำ

แผนกำรสอนและใชแ้ผนกำรสอนท่ีจดัท ำข้ึน เพ่ือน ำไปใชส้อนในครำวต่อไป แผนกำรสอนดงักล่ำวจะ

เกิดประโยชน์  ดงัน้ี  

   1.  ครูรู้วตัถุประสงคข์องกำรสอน 

       2.  ครูจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนดว้ยควำมมัน่ใจ 

    3.  ครูจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไดเ้หมำะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

      4.  ครูจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 

      5.  ถำ้ครูประจ ำชั้นไม่ไดส้อน ครูท่ีมำท ำกำรสอนแทนสำมำรถสอนแทนไดต้ำม     

 จำกกำรศึกษำเก่ียวกบัประโยชน์ของแผนกำรจดักำรเรียนรู้  สรุปไดว้่ำ แผนกำรจดักำรเรียนรู้  

มีประโยชน์และควำมส ำคญัต่อครูผูส้อน   เปรียบเสมือนเข็มทิศในกำรเดินทำง  ท่ีช่วยให้ครูผูส้อนมี

ควำมมัน่ใจในกำรจดักำรเรียนรู้  จดัเตรียมส่ือ วสัดุอุปกรณ์  วำงแผนกำรจดักิจกรรมท่ีเหมำะสมกบั

นักเรียน  สอดคล้องกับเน้ือหำ  กำรวัดผลประเมินผล  และสอดคล้องกับท้องถ่ินได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ    

                องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 

                ส ำลี  รักสุทธี (2553 : 21)  กล่ำวว่ำ   แผนกำรจดักำรเรียนรู้ ประกอบดว้ย  9  หัวขอ้ โดยกำร 

บูรณำกำรของหน่วยศึกษำนิเทศก ์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ 7 หวัขอ้ เพ่ิมเติม 

ของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครู 9  หวัขอ้ ดงัน้ี 
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  1. สำระส ำคญั  เป็นควำมคิดรวบยอดหรือหลกักำรของเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งกำรให้เกิดกับ

นกัเรียนตำมแผนกำรจดักำรเรียนรู้น้ีแลว้ 

  2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  เป็นกำรก ำหนดจุดประสงค์ท่ีตอ้งกำรให้เกิดกบัผูเ้รียนเมื่อ

เรียนตำมแผนกำรจดักำรเรียนรู้น้ีแลว้ 

  3.  เน้ือหำ  (Content)  เป็นเน้ือหำท่ีจดักิจกรรมและตอ้งกำรใหน้กัเรียนเกิดกำรเรียนรู้ 

  4.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรเสนอขั้นตอนหรือกระบวนกำรจดักิจกรรม 

กำรเรียนกำรสอน ซ่ึงจะน ำไปสู่จุดประสงคท่ี์ก  ำหนดไว ้

  5. ส่ือและอุปกรณ์  เป็นส่ือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ท่ีก  ำหนดไวใ้นแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

  6.  กำรวดัผลประเมินผล  เป็นกำรก ำหนดขั้นตอน หรือวิธีกำรวดัผลประเมินผลว่ำ

นกัเรียนบรรลุจุดประสงคต์ำมก ำหนดในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  แยกประเมินผลเป็นประเมินผล

ก่อนสอน  ขณะสอน และหลงักำรสอน 

  7.  กิจกรรมเสนอแนะ  เป็นกิจกรรมกำรบนัทึกกำรสอนก่อนน ำไปใชส้อน 

  8. ข้อเสนอแนะของผูบ้ังคับบัญชำ  เป็นกำรบันทึกกำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้          

เพื่อเสนอแนะหลงัจำกไดต้รวจสอบควำมถกูตอ้ง กำรก ำหนดรำยละเอียดในหวัขอ้ต่ำง ๆ  ในแผนกำรจดั 

กำรเรียนรู้มีควำมสมบูรณ์  เช่น  กำรก ำหนดจุดประสงคก์ำรเรียนรู้  เน้ือหำ  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

กำรใชส่ื้อ และกำรวดัผลประเมินผล ใหม้ีควำมสอดคลอ้งกบักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

  9. บนัทึกกำรสอน  เป็นกำรบันทึกของผูส้อน  บนัทึกหลงัจำกน ำแผน กำรใชส่ื้อ และ

กำรวดัผลประเมินผลไปใชแ้ลว้ เพื่อน ำแผนไปปรับปรุงและใชส้อนในครำวต่อไป 

                วฒันำพร  ระงบัทุกข ์(2552 : 68) ไดก้ล่ำวว่ำ  แผนกำรสอนประกอบดว้ย  ดงัน้ี 

                     1.  สำระส ำคญัเป็นท่ีสรุปครอบคลุมเน้ือหำใดเน้ือหำหน่ึง  

                      2.  จุดประสงคก์ำรเรียนรู้  เป็นส่ิงท่ีมุ่งหวงัหรือตอ้งกำรใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนหลงัจำกท่ี

ไดผ้ำ่นกระบวนกำรเรียนรู้เน้ือหำใดเน้ือหำหน่ึง 

  3. สำระกำรเรียนรู้  เป็นเน้ือหำและกระบวนกำรเรียนรู้ พฒันำผูเ้รียนใหมี้ควำมรู้ ทกัษะ 

คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม ตำมท่ีก  ำหนดในจุดหมำยของหลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

  4.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ เป็นกำรจดักำรเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นส ำคญั  ส่งเสริมให้ผูเ้รียน  

เรียนรู้ดว้ยตนเอง จำกกำรปฏิบติัจริงและกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย  

                   5. ส่ือกำรสอน เป็นแหล่งขอ้มลูข่ำวสำร สำรสนเทศ แหล่งควำมรู้ทำงวิทยำกำร ส่งเสริม 

ใหผู้เ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้  เพื่อเสริมสร้ำงใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
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                   6. กำรวดัและประเมินผล เป็นส่วนหน่ึงของกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อทรำบ 

กำรพฒันำของผูเ้รียน 

                ประจวบจิตร  ค  ำจตุัรัส (2550 : 54) กล่ำว่ำ   องคป์ระกอบของแผนกำรจดักำรเรียนรู้มี  8 ส่วน 

ไดแ้ก่ 

          1. ช่ือวิชำหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดบัชั้น ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ ช่ือเร่ือง 

และระยะเวลำท่ีสอน 

          2. สำระกำรเรียนรู้หรือหวัเร่ือง เป็นกำรเขียนระบุเน้ือหำของบทเรียน หรือเร่ืองท่ีจะสอน

กำรเรียงลำดับสำระกำรเรียนรู้  หรือหัวเร่ือง  จะตอ้งจัดลำดับตำมเน้ือหำท่ีตอ้งกำรก่อน หลงั และ

ตำมล ำดบัควำมยำกง่ำย 

  3. สำระส ำคญั หรือมโนมติ   เป็นกำรเขียนหัวขอ้เรียงล  ำดบัตำมสำระกำรเรียนรู้ หรือ  

หวัเร่ือง หรือเขียนเป็นควำมเรียง โดยระบุเฉพำะส่วนท่ีแก่นของบทเรียนนั้น 

          4.  จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ หรือผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั เป็นกำรระบุควำมคำดหวงัท่ีแสดง

พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีคำดหวงั หลงัจบบทเรียน ซ่ึงตอ้งครอบคลุมทั้งดำ้นควำมรู้ ทกัษะกระบวนกำร 

และเจตคติเขียนเป็นขอ้ ๆ เรียงล  ำดบัตำมหัวขอ้สำระกำรเรียนรู้  ในกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้

สำมำรถเขียน ได ้2 ลกัษณะ คือ เขียนเป็นจุดประสงค์ทัว่ไปเพ่ือบอกลกัษณะต่ำงๆ ของผูเ้รียน โดยใช้

ค  ำท่ีไม่อำจสังเกตเห็นพฤติกรรมท่ีชัดเจนได้ และอีกลักษณะหน่ึง คือ จุดประสงค์เฉพำะ หรือ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีประกอบดว้ย ส่วนประกอบ  3 ส่วน คือ ค  ำกริยำท่ีสังเกตไดข้องผูเ้รียน 

เง่ือนไขของกำรแสดงพฤติกรรม และเกณฑก์ำรตดัสินผลของพฤติกรรม  

   5.  กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้  กำรเขียนกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ในแผนกำรจดักำร

เรียนรู้มี  3  ขั้นตอน คือ 

         5.1 ขั้นน ำเขำ้สู่บทเรียน   จะเขียนระบุกิจกรรมท่ีน ำมำใชเ้พ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด

ควำมสนใจเร่ืองท่ีเรียน  ซ่ึงกิจกรรมนั้นจะตอ้งน่ำสนใจ และเช่ือมโยงไดก้บับทเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้วลำ

สั้น ๆ 

                5.2 ขั้นด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ เป็นกำรเขียนรำยละเอียดของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน

ของวิธีสอน ซ่ึงมีไดห้ลำยวิธี แต่ละวิธีมีขั้นตอนและรำยละเอียดแตกต่ำงกนัโดยกิจกรรมนั้นควรเนน้ให้

ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั และใชข้ั้นตอนระเบียบวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์   โดยผูส้อนมีบทบำทเป็น  ผูอ้ำนวย

ควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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         5.3 ขั้นสรุปบทเรียน  เป็นกำรเขียนกิจกรรมหรือค ำถำมน ำทำงใหผู้เ้รียนสรุปบทเรียน

ไดด้ว้ยตนเอง 

   6.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ เป็นกำรเขียนรำยกำรวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีใชใ้น

กำรจดักิจกรรมของแผนกำรจดักำรเรียนรู้นั้น 

   7. กำรประเมินผล   เป็นกำรเขียนระบุวิธีกำรประเมินผล ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับ

จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมินผลท ำไดห้ลำยวิธี เช่นกำรให้ตอบค ำถำม กำรสังเกต กำรปฏิบติั

กิจกรรมหรือปฏิบติักำรทดลอง กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม กำรตรวจผลงำนหรือผลกำรทดลอง กำรให้

ท ำแบบฝึกหดั กำรทดสอบ ทั้งน้ีตอ้งระบุชนิดของเคร่ืองมือ และเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประเมินดว้ย 

   8.  หมำยเหตุ   เป็นกำรเขียนบนัทึกปัญหำ อุปสรรคท่ีพบ และขอ้เสนอแนะท่ีไดห้ลงัจำก

กำรสอนเม่ือจบบทเรียนแลว้  ขอ้มูลต่ำง ๆ เหล่ำน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้

คร้ังต่อไป 

               พิมพนัธ ์ เดชะคุปต ์ และพเยำว ์ ยนิดีสุข.(2550 : 12)  กล่ำวว่ำ  องคป์ระกอบส ำคญัของ

แผนกำรจดักำรเรียนรู้ม ี3  ประกำร ไดแ้ก่                

  1.  วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้  (Objective) ควรเขียนเป็น

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยเน้นให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันำในเร่ืองควำมรู้ (Knowledge : K) ทักษะ

กระบวนกำร (Process : P)  ทกัษะกระบวนกำรคิด  และกำรปฏิบติัรวมทั้งกำรแสดงออก   เจตคติ   

(Attitude : A) คือ ควำมสนใจ พอใจ รวมทั้งลกัษณะนิสยั 

  2.  ประสบกำรณ์เรียนรู้ ในส่วนน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

       2.1 เน้ือหำสำระ (Content) ท่ีตอ้งกำรใหผู้เ้รียนไดรั้บ 

    2.2  กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ (Process of Learning)   เป็นขั้นตอนกำรจดักำรเรียนรู้

ตั้งแต่ขั้นน ำ  ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป 

  3.  กำรประเมินผล (Evaluation) เป็นกำรตีค่ำผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงตอ้งใชข้อ้มลูทั้ง

เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพจำกกำรประเมนิผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง  องคป์ระกอบทั้ง  3  ขำ้งตน้ ปรำกฏในแผนภำพต่อไปน้ี 
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                            (K) (Knowledge)                            (A) (Attitude)                           (P) (Process) 

                                   ควำมรู้                                            เจตคติ                                 กระบวนกำร 

 

 

                                             

 

  
          กำรประเมินผล                                                       OLE                               ประสบกำรณ์เรียนรู้ 

      (Evaluation)                                                                                              (Learning Experiences) 

 

 

          กำรประเมินผลตำมสภำพจริง                                                     เน้ือหำ/สำระ                                                                                                

          หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้                                                       (Content)                   

          ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลำง   

             (Authentic Assessment)  

 

 
 
 

               สุวิทย ์ มลูค  ำ  และคณะ (2551: 63 - 64)  กล่ำวถึงองคป์ระกอบของแผนกำรเรียนรู้ ดงัน้ี 
               ส่วนประกอบท่ีส ำคญัของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ แผนกำรจดักำรเรียนรู้มีหลำยรูปแบบ
อำจอยูใ่นรูปของควำมเรียงหรือตำรำง หรือทั้งควำมเรียงและตำรำงรวมกนัก็ได ้ ซ่ึงผูส้อนสำมำรถเลือก
รูปแบบไดต้ำมควำมเหมำะสม  ซ่ึงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ควรประกอบดว้ยส่วนส ำคญั 3 ส่วน คือ 

  ส่วนท่ี  1  ส่วนน ำหรือหวัแผนแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
                    บนัทึกหลงักำรสอน   บนัทึกตำมควำมเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในกำรน ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
ไปใช ้ เขียนไปไดเ้ลยว่ำมีปัญหำอุปสรรคใด จะแกไ้ขปรับปรุงพฒันำอยำ่งไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียน โดยเฉพำะนักเรียนท่ีเรียนอ่อน เรียนชำ้ รวมทั้งนักเรียนท่ีไม่สนใจกำรเรียน ครูจะดูแล
แกไ้ขอย่ำงไร วิธีใด จะสอนซ่อมเสริม จะให้เรียนเพ่ิมเติม จะให้สอบแกต้วั โดยสรุปลกัษณะของ
แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีดี เป็นแผนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีมีควำมชดัเจนทั้งในดำ้นเน้ือหำ 
วตัถุประสงค ์ กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  กำรใชว้สัดุอุปกรณ์ ท่ีจดัหำไดใ้นทอ้งถ่ิน นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนมำกท่ีสุด ส่งผลใหบ้รรลุจุดประสงคใ์นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

วตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
(Objectives) 

 

กระบวนกำร 
จดักำรเรียนรู้(Process of 

Learning) 
 

แผนภำพท่ี  2  แผนภำพองคป์ระกอบของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
      (พิมพนัธ ์ เดชะคุปต.์ 2550 : 12) 
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                 ส่วนท่ี  2  ส่วนกลำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

                   9.   ส่ือ/นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้ 

                      10.  กำรวดัและประเมินผลประกอบดว้ย 

                              10.1  วิธีกำรประเมิน 

                              10.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรประเมิน 

                              10.3  เกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประเมิน 

  11.  เอกสำรประกอบกำรจดักำรเรียนรู้ 

                   12.  บนัทึกผลหลงักำรจดักำรเรียนรู้ 
 

      ส่วนท่ี  3  ทำ้ยแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
  ประกอบดว้ย บนัทึกผลกำรใชแ้ผนกำรจัดกำรเรียนรู้   ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูส้อนใช้บนัทึก    
กำรสงัเกตท่ีพบจำกกำรน ำแผนไปใช ้เช่น  ปัญหำและแนวทำงกำรแกไ้ข กิจกรรมเสนอแนะและขอ้มูล
อ่ืน ๆ  เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงแผนฯ ในกำรน ำไปใชต่้อไป อีกส่วนหน่ึงของทำ้ยแผนกำรจดั 
กำรเรียนรู้  ไดแ้ก่  เอกสำรประกอบกำรสอน ไดแ้ก่  ใบงำน แบบทดสอบ ท่ีใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้ตำม
แผนนั้น ๆ  เป็นตน้    
 

               จำกกำรศึกษำเก่ียวกบัองคป์ระกอบของแผนกำรจดักำรเรียนรู้พอสรุปไดว้่ำ  หลักกำร เ ขียน
แผนกำรจดักำรเรียนรู้ว่ำครูตอ้งเขียนแผนกำรจดักำรเรียนรู้ ใหถ้กูตอ้งชดัเจน ดงัน้ี 

     1.  ช่ือเร่ือง  เป็นหัวข้อย่อยท่ีแยกออกมำจำกหัวข้อใหญ่ ได้มำจำกกำรอ่ำนค ำอธิบำย
รำยวิชำในหลกัสูตร  
     2.  จ  ำนวนชัว่โมง ท่ีใชส้อนเร่ืองย่อยนั้น โดยค ำนวณจำกจ ำนวนชัว่โมงของหัวขอ้ใหญ่
ค ำนวณชัว่โมงใหเ้หมำะสมกบัน ้ ำหนกัและปริมำณของหวัขอ้ยอ่ยนั้น 
           3.  ผลกำรเรียนท่ีคำดหวงั คือ แก่นสำรของควำมรู้ ทกัษะและเจคติท่ีตอ้งกำรให้ผูเ้รียน
ไดรั้บหลงัจำกเรียนเร่ือง (หน่วยหวัขอ้) นั้นๆ  
           4.  จุดประสงค ์ตอ้งเขียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  

           5. สำระกำรเรียนรู้  เป็นสำระควำมรู้ท่ีตอ้งกำรใหผู้เ้รียนไดศึ้กษำในคำบเวลำเรียนนั้น  

ในกำรเขียนอำจเขียนเพียงหวัขอ้หรือเคำ้โครงเท่ำนั้น ไม่ตอ้งลงรำยละเอียดทั้งหมด 

         6. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เป็นวิธีกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่ผูเ้รียนซ่ึงตอ้งจดัให้

สอดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์ของหลกัสูตร 

       7. ส่ือกำรเรียนกำรสอน  หมำยถึง  วสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ท่ีครูและนักเรียนใชป้ระกอบ   

กำรเรียนกำรสอนในเร่ืองนั้น ๆ 
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  8.  กำรวดัผลและประเมินผล   เป็นควำมจ ำเป็นท่ีครูผูส้อนจะตอ้งวดัและประเมินผล    

ทุกคร้ังท่ีสอน เพ่ือทรำบว่ำผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้บรรลุจุดประสงคท่ี์ก  ำหนดไว ้ 
 

 ขั้นตอนการจดัท าแผนการเรียนรู้ 

 วฒันำพร  ระงบัทุกข ์ (2552 : 83 - 90)   กล่ำวว่ำ ขั้นตอนในกำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู้ มีดงัน้ี 

   ขั้นท่ี  1  กำรก ำหนดจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ สำมำรถจ ำแนกได ้3 ดำ้น ดงัน้ี 

           1.  ดำ้นพุทธิพิสยั (Cognitive) คือ จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ท่ีเนน้ควำมสำมำรถทำงสมอง 

       2.  ดำ้นทกัษะพิสยั (Skill) คือจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ท่ีเนน้กำรปฏิบติัท่ีตอ้งลงมือกระท ำ 

       3. ดำ้นจิตพิสัย (Affective) คือ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ท่ีเน้นคุณธรรมหรือเจตคติ หรือ

เรียนควำมรู้สึกในใจ 

    ขั้นท่ี 2  กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรพิจำรณำว่ำ  กำรเรียน     

กำรสอนในแผนมีจุดเนน้หรือสำระส ำคญัอะไร จะตอ้งสอนเน้ือหำใด จะเลือกใชเ้ทคนิควิธีกำรสอนใด

จึงจะสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีก  ำหนด 
 

 ส ำลี  รักสุทธี (2553 : 115)  กล่ำวว่ำ  ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู้ เสนอไวด้งัต่อไปน้ี 

   1.  ก  ำหนดหรือเลือกรูปแบบ ตดัสินใจว่ำจะเอำรูปแบบใด 

   2.  ก  ำหนดช่ือสำระกำรเรียนรู้ (ช่ือเร่ือง) 

      3. วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ แลว้เขียนเป็นจุดประสงค์ หรือจะใชช่ื้อมำตรฐำน 

กำรเรียนก็ได ้

  4.  ก  ำหนดมำตรฐำนหรือจุดประสงคท่ี์วิเครำะห์ไวแ้ลว้ ท่ีมีควำมสมัพนัธก์บัสำระ 

กำรเรียนรู้ท่ีก  ำหนด เพื่อน ำไปเขียนลงในแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

                  5.  วิเครำะห์สำระกำรเรียนรูเป็นรำยละเอียดส ำหรับน ำไปจดักำรเรียนรู้ต่อไป 

                    6.  ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ก  ำหนดเทคนิควิธีกำรถ่ำยทอดท่ีดี 

          7.  ก  ำหนดเร่ืองใหเ้หมำะสมกบัสำระ 

          8.  จดัท ำล  ำดบัขั้นตอนกำรจดักิจกรรมโดยค ำนึงถึง ธรรมชำติวิชำ ผูเ้รียนเป็นส ำคัญ                  

กำรเช่ือมโยงกำรเรียน และ กำรเรียนรู้แบบองคร์วมบูรณำกำร 

          9.  ก  ำหนดวิธีกำรวดัผลประเมินผล 
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 อำภรณ์ ใจเท่ียง (2553 : 218)  กล่ำวว่ำ  กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้  มีล  ำดบัขั้นตอนดงัน้ี 

   1.  วิเครำะห์ค ำอธิบำยรำยวิชำ รำยปี หรือรำยภำค และหน่วยกำรเรียนรู้ท่ีสถำนศึกษำ

จดัท ำข้ึน เพ่ือประโยชน์ในกำรเขียนรำยละเอียดของแต่ละหวัขอ้ของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

    2.  วิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงัเพื่อน ำมำเขียนเป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ โดยให ้

ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดำ้นควำมรู้ทกัษะ/กระบวนกำร เจตคติ และค่ำนิยม 

  3.  วิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้โดยเลือกและขยำยสำระท่ีเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

                    4.  วิเครำะห์กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้โดยเลือกรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส ำคญั 

                   5.  วิเครำะห์กระบวนกำรประเมินผล โดยเลือกใชว้ิธีกำรวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้ง

กบัมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

   6.  วิเครำะห์แหล่งกำรเรียนรู้ โดยคดัเลือกส่ือกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้และแหล่ง

กำรเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบักระบวนเรียนรู้   
 

               สรุปได้ว่ำ  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้สำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสม และ

รูปแบบของแผนกำรจดักำรเรียนรู้    ควรจะเร่ิมจำกกำรศึกษำหลกัสูตร  วิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ เน้ือหำ 

เวลำและกิจกรรม หำเทคนิควิธีกำรสอนท่ีเหมำะสมกบัเน้ือหำวิชำ จดัท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน วิธีกำร

วดัและประเมินผล   จำกนั้นจึงเข้ำสู่กระบวนกำรเขียนแผนกำรจดักำรเรียนรู้ กระบวนกำรวดัผล

ประเมินผล   แหล่งกำรเรียนรู้   ซ่ึงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีดี   ควรมีกิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นผู ้ลงมือ

ปฏิบติั  เพื่อคน้หำค ำตอบดว้ยตนเอง ท่ีจะท ำใหผู้เ้รียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงัไว ้ 
 

                กล่ำวโดยสรุป  องค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น   สรุปได้ว่ำ  

แผนกำรจดักำรเรียนรู้ประกอบดว้ย  มำตรฐำน / ตวัช้ีวดั  ผลกำรเรียนรู้  พฤติกรรมบ่งช้ี สำระส ำคญั  

เน้ือหำ  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  ส่ือกำรเรียนรู้  อุปกรณ์กำรเรียนรู้ กำรวดัผลประเมินผล และ

กิจกรรมเสนอแนะ   ส ำหรับกำรวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษำกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม   โดยไดก้  ำหนกรำยละเอียดของแผนกำรจดักำรเรียนรู้  ดงัน้ี 
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ตวัอยำ่ง รูปแบบแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี............... 

เร่ือง............................................................................................จ ำนวน..................ชัว่โมง 

รำยวิชำ......................................................................................ชั้น.......................................... 

ภำคเรียนท่ี........ ปีกำรศกึษำ....................... กลุ่มสำระกำรเรียนรู้............................................................. 

       สำระท่ี .......................................................................................................................................................  

1.  มำตรฐำน /ตวัช้ีวดั

.................................................................................................................................................................. 

2.  ผลกำรเรียนรู้   

.................................................................................................................................................................. 

3.  พฤติกรรมบ่งช้ี   

.................................................................................................................................................................. 

4.  สำระส ำคญั  

.................................................................................................................................................................. 

5.  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง (เน้ือหำสำระ / สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม)  

.................................................................................................................................................................. 

6.  สมรรถนะส ำคญัของผูเ้รียน     

.................................................................................................................................................................. 

7.  กำรสอดแทรกหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

.................................................................................................................................................................. 

8.  กำรสอดแทรกองคป์ระกอบของทกัษะชีวิต

.................................................................................................................................................................. 
 

9.  กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้   (ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน) 

.................................................................................................................................................................. 

10.  กำรวดัผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

.................................................................................................................................................................. 

11.  ส่ือกำรเรียนรู้/ แหล่งกำรเรียนรู้

.................................................................................................................................................................. 
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12.  กิจกรรมเสนอแนะ  

.................................................................................................................................................................. 

13.  กิจกรรมต่อเน่ือง 

.................................................................................................................................................................. 

14.  บนัทึกผลหลงักำรจดักำรเรียนรู้ 

.................................................................................................................................................................. 

ภำคผนวก 

.................................................................................................................................................................. 

 

เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม 
 

          ความหมายของส่ือประสม 

 มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช (2537 : 111, อำ้งถึงใน สุลกัขณำ  คุม้ทรัพย.์ 2555 : 11)    

ใหค้วำมหมำยของส่ือประสม  หมำยถึง กำรน ำเอำส่ือกำรสอนหลำย ๆ อยำ่งมำสมัพนัธก์นั และมีคุณค่ำ

ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  ส่ือกำรสอนอย่ำงหน่ึงอำจใชเ้พื่อเร้ำควำมสนใจ  ขณะท่ีอีกอย่ำงหน่ึงใชเ้พื่อ

อธิบำยขอ้เท็จจริงของเน้ือหำ    และอีกชนิดหน่ึงอำจใชเ้พ่ือก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจท่ีลึกซ้ึงและป้องกนั

กำรเขำ้ใจควำมหมำยผิด  กำรใช้ส่ือประสมจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบกำรณ์จำกประสำทสัมผสัท่ี

ผสมผสำนกนั  ไดค้น้พบวิธีกำรท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งกำรไดด้ว้ยตนเองมำกยิง่ข้ึน         

 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526 : 141 อำ้งถึงใน สุลักขณำ  คุ ้มทรัพย์. 2555 : 10)   ได้ให้

ควำมหมำยของส่ือประสม  หมำยถึง  กำรน ำเอำส่ือประเภทต่ำง ๆ ทั้งท่ีเป็นเคร่ืองมือ วสัดุ และวิธีกำร

มำใชร่้วมกนัอยำ่งสมัพนัธก์นัในลกัษณะท่ีส่ือแต่ละชนิดส่งเสริมและสนบัสนุนกนั 

 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2523 : 115,  อำ้งถึงใน  สุลกัขณำ  คุม้ทรัพย.์  2555 : 10)  กล่ำวว่ำ 

ส่ือประสม หมำยถึง  กำรน ำส่ือกำรสอนหลำยอยำ่งมำสมัพนัธ์กนัเพื่อถ่ำยทอดเน้ือหำสำระในลกัษณะ

ท่ีส่ือแต่ละช้ินส่งเสริมสนับสนุนกันและกัน  ส่ือกำรสอนอย่ำงหน่ึงอำจใช้เพ่ือกำรเร้ำควำมสนใจ 

ขณะท่ีอีกอยำ่งหน่ึงใชเ้พ่ือก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจท่ีลึกซ้ึง  และป้องกนักำรเขำ้ใจควำมหมำยผดิ กำรใชส่ื้อ

ประสมจะช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบกำรณ์จำกสัมผสัท่ีผสมผสำนกนัได ้ และคน้พบวิธีกำรท่ีจะเรียนใน

ส่ิงท่ีตอ้งกำรไดด้ว้ยตนเองมำกยิง่ข้ึน    
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                   อรอนงค์  บุญกำญจน์ (2557 : 91, อำ้งถึงใน กำรุณ ชำญวิชำนนท์. 2551)  กล่ำวว่ำ ส่ือ

ประสม หรือเรียกว่ำ มลัติมีเดีย (Multimedia) เป็นกำรน ำเอำส่ือชนิดต่ำง ๆ มำผสมผสำนกนัให้

สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมำยและเน้ือหำของแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้  ให้บรรลุจุดมุ่งหมำย โดยอำศยั

หลกักำรและทฤษฏีทำงกำรศึกษำเขำ้มำช่วย  เช่น ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล กำรมีส่วนร่วมในกำร

เรียนรู้  และหลกักำรวิเครำะห์ระบบ  เพรำะชุดส่ือประสมเป็นกำรรวบรวมช่ือเพื่อกำรเรียนกำรสอนท่ี

มำกกว่ำ  1  ชนิด มำจดัไวอ้ย่ำงต่อเน่ือง  เช่น รูปภำพ   เทปบนัทึกเสียง  วีดิทศัน์  โปรแกรมบทเรียน   

เป็นตน้  ส่ืออยำ่งหน่ึงอำจใชเ้พื่อเร้ำควำมสนใจ  ในขณะท่ีอีกอย่ำงหน่ึงใชเ้พื่ออธิบำยขอ้เท็จจริงของ

เน้ือหำ  กำรใชส่ื้อประสมจะช่วยใหน้กัเรียนมีประสบกำรณ์จำกประสำทสมัผสัท่ีผสมผสำนกนั ช่วยให้

กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ  

  ประหยดั  จิระวรพงศ ์(http://vod.msu.ac/th/0503764/unitl/mean.htm : ควำมหมำย ลกัษณะ

พฒันำกำรของส่ือประสม 4/01/2552)  กล่ำวถึงควำมหมำยของส่ือประสมว่ำ เป็นกำรน ำเอำส่ือกำรสอน

หลำยอย่ำงมำสัมพนัธ์กนั  ซ่ึงมีคุณค่ำท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  ส่ือกำรสอนอย่ำงหน่ึงอำจใชเ้พื่อเร้ำ

ควำมสนใจ  ในขณะท่ีอีกอย่ำงหน่ึงใชเ้พ่ืออธิบำยขอ้เท็จจริงของเน้ือหำ  และอีกชนิดหน่ึงอำจใชเ้พื่อ

ก่อใหเ้กิดควำมใจท่ีลึกซ้ึง  และป้องกนักำรเขำ้ใจควำมหมำยผิด  กำรใชส่ื้อประสมจะช่วยให้ผูเ้รียนมี

ประสบกำรณ์จำกประสำทสมัผสัท่ีผสมผสำนกนัได ้พบวิธีท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งกำรไดด้ว้ยตนเองมำก

ยิง่ข้ึน 

 สมำน  งำมสนิท (2545 : 5-8,  อำ้งถึงใน สุลกัขณำ  คุม้ทรัพย.์ 2555 : 10) กล่ำวว่ำ  ส่ือประสม

นั้นแปลมำจำกภำษำองักฤษว่ำ Integrated Media  หมำยถึง ส่ือต่ำง ๆ (Media)  ได้แก่   ส่ือบุคคล  

ส่ิงพิมพ ์ ส่ือวิทย ุ ส่ือโทรทศัน์  หรือส่ือไฟฟ้ำอ่ืน ๆ  ท่ีท ำหน้ำท่ีร่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว  หรือท ำ

หนำ้ท่ีเสริมกนัแทนท่ีจะแข่งขนักนั     
 

 จำกท่ีกล่ำวมำจึงสรุปไดว้่ำ  ส่ือประสม  หมำยถึง กำรน ำเอำส่ือกำรเรียนรู้หลำยอย่ำงรวมกนั

ในแต่ละเน้ือหำของหน่วยกำรเรียนท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนั เช่น  เอกสำรประกอบกำรเรียน  ส่ือ วีดิทศัน์  

ภำพเคล่ือนไหวแบบวีดิทศัน์ กรณีศึกษำ  ผำ่นส่ือโปรแกรม PowerPoint  เป็นตน้ เพื่อน ำมำใชใ้นกำรจดั 

กำรเรียนรู้แต่ละหน่วยกำรเรียน   โดยใชเ้ป็นส่ือกลำงในกำรเรียนรู้   เพ่ืออธิบำยขอ้เท็จจริงของเน้ือหำ

ใหน้กัเรียนสำมำรถจดจ ำเน้ือหำแต่ละหน่วยกำรเรียนไดง่้ำย เขำ้ใจเน้ือหำไดร้วดเร็ว  จ  ำไดน้ำน ทั้งยงั

กระตุน้ควำมสนใจในกำรเรียนรู้  เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้   และนักเรียนสำมำรถน ำขอ้คิดจำกส่ือ

กำรเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นกำรด ำเนินชีวิตใหป้ลอดภยั   
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              ประเภทของส่ือประสม  

 ส่ือประสม สำมำรถแบ่งออกไดห้ลำยประเภท ซ่ึงไดม้ีผูแ้บ่งประเภทของส่ือประสม ดงัน้ี 

                ชยัยงค์  พรหมวงศ ์(2529 : 115-116,  อำ้งถึงใน สุนียน์ำรถ  เล่ียมวฒันสุธำ. 2550 : 35)  ได้

แบ่งส่ือประสมตำมจุดมุ่งหมำยและลกัษณะกำรใช ้ดงัน้ี 

  1.  จ ำแนกตำมจุดมุ่งหมำย แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ                                

                        1.1  ใชเ้พื่อจุดมุ่งหมำยหลำยอยำ่ง  ส่ือประสมประเภทน้ีมกัอยู่ในรูปของส่ือหลำยช้ิน

มำอยูร่่วมกนั แลว้ใชส้อนไดห้ลำยเร่ือง เรียกว่ำ “ชุดอุปกรณ์” 

                   1.2  ใชเ้พ่ือจุดมุ่งหมำยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส่ือประสมประเภทน้ีมกัจดัอยู่ในรูปส่ือหลำย

ชนิดมำรวมกนั  แต่สอนไดเ้พียงเร่ืองเดียว เรียกว่ำ  “ชุดกำรสอน” 

               2.  จ ำแนกตำมลกัษณะของส่ือและลกัษณะกำรใช ้แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ 

                        2.1 กำรสอนโดยใช้ส่ือประสม เป็นกำรสอนท่ีใช้ส่ือหลำยอย่ำงทั้งส่ือท่ีเป็นวสัดุ

อุปกรณ์ และวิธีกำร 

                    2.2  กำรเสนอส่ือประสม หรือ  Multi-Media Presentation เป็นกำรเสนอส่ือประเภท

ฉำย  เช่น  สไลด์  ภำพยนตร์ ควบคู่กบัส่ือเสียง  เช่น  แผ่นเสียงหรือเทปบนัทึกเสียง โดยฉำยบนจอ

ตั้งแต่สองจอข้ึนไป 
 

 จริยำ  เหนียนเฉลย (2546 : 172, อำ้งถึงใน สุนียน์ำรถ  เล่ียมวฒันสุธำ. 2550 : 35) ไดก้ล่ำวว่ำ    

ประเภทของส่ือประสม  อำจจ ำแนกตำมจุดมุ่งหมำยและลกัษณะกำรใชไ้ดด้งัน้ี 

       1.  จ ำแนกตำมจุดมุ่งหมำย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

                        1.1  ใชเ้พื่อจุดมุ่งหมำยหลำยอย่ำง ส่ือประสมประเภทน้ีมกัอยู่ในรูปของส่ือหลำยช้ิน

มำอยูร่วมกนั แลว้ใชส้อนไดห้ลำยเร่ือง เรียกว่ำ “ชุดอุปกรณ์” เช่น ชุดอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 

   1.2  ใชเ้พื่อจุดมุ่งหมำยเฉพำะอยำ่ง ประเภทน้ีมกัจดัอยู่ในรูปส่ือหลำยชนิดมำรวมกนั

แต่สอนไดเ้พียงเร่ืองเดียว เรียกว่ำ “ชุดกำรสอน” (Learning Package) 

  2. จ ำแนกตำมลกัษณะของส่ือ และลกัษณะกำรใช ้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

     2.1  กำรสอนโดยใช้ส่ือประสมเป็นกำรสอนท่ีใช้ส่ือหลำยอย่ำง  ทั้งส่ือท่ีเป็นวสัดุ

อุปกรณ์ และวิธีกำร 

                       2.2 กำรเสนอส่ือประสม (Multi – Media Presentation) เป็นกำรเสนอส่ือประเภทฉำย  

เช่น สไลด ์ ภำพยนตร์ ควบคู่กบัส่ือเสียง เช่น แผน่ใส  หรือเทปบนัทึกเร่ือง โดยฉำยบนจอตั้งแต่ 2 จอ

ข้ึนไป       
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  กิดำนนัท ์ มลิทอง  (2552 : 267) ไดแ้บ่งส่ือประสม  ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

  1.  ส่ือประสม I (Multimedia I)  เป็นส่ือประสมท่ีใชโ้ดยกำรน ำส่ือหลำยประเภทมำใช้

ร่วมกนัในกำรเรียนกำรสอน  เช่น  น ำวีดีโอมำสอนประกอบกำรบรรยำยของผูส้อน โดยมีส่ิงพิมพ์

ประกอบดว้ย  หรือส่ือประสมในชุดกำรเรียนหรือชุดกำรสอน กำรใชส่ื้อประสม I น้ี ผูเ้รียนและส่ือจะ

ไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน    และจะมีลักษณะเป็น  “ส่ือหลำยแบบ”ตำมศัพท์บัญญัติของ

รำชบณัฑิตยสถำน 

  2.  ส่ือประสม II (Multimedia II) เป็นส่ือประสมท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐำนในกำรเสนอ

สำรสนเทศ หรือกำรผลิตเพ่ือเสนอขอ้มลูประเภทต่ำง ๆ เช่น ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว ตวัอกัษรเรียงใน

ลกัษณะของส่ือหลำยมิติ โดยท่ีผูใ้ชม้ีกำรโตต้อบกบัส่ือโดยตรงจำกกำรจ ำแนกประเภทของส่ือประสม

ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

   2.1  ส่ือประสมท่ีไม่สำมำรถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ (Multimedia)  กำรน ำส่ือหลำยชนิดมำ

ผสมผสำนเขำ้ดว้ยกนั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตวัจดักำร  และควบคุมให้ส่ือต่ำง ๆ แสดงผล

ออกมำทำงหนำ้จอและล ำโพงของคอมพิวเตอร์  

   2.2  ส่ือประสมท่ีสำมำรถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด้   (Interactivity Multimedia)   กล่ำวคือ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำมำรถจดักำรกบัขอ้มูลภำพและเสียง ให้แสดงผลบนจอในลกัษณะท่ีโตต้อบ

กบัผูใ้ชไ้ด ้ ไม่ใช่กำรแสดงผลรวดเดียวจบ (run through) แบบวีดิทศัน์ หรือภำพยนตร์ และไม่ใช่กำร

ส่ือสำรทำงเดียว (one-way communication) คือ  ผูช้มเป็นผูดู้ฝ่ำยเดียวอีกต่อไป 

    3.  ส่ือประสมท่ีเป็นวสัดุ อุปกรณ์  และกระบวนกำรเขำ้ร่วมกนั น ำมำใชส้ำหรับกำรเรียน

กำรสอนปกติทัว่ ๆ ไป  เช่น  ชุดอุปกรณ์  ชุดกำรเรียนกำรสอน  บทเรียนแบบโปรแกรม โปรแกรม

สไลด ์ ศนูยก์ำรเรียน  เป็นตน้  ส่ือประสมแต่ละชนิดท่ีจดัอยู่ในประเภทน้ีมีหลกักำรและลกัษณะเด่น

แตกต่ำงกนัออกไป                  

  4.  ส่ือประสมประเภทฉำย เป็นกำรประสมโดยมีขอ้จ  ำกดัท่ีมีควำมสำมำรถและคุณสมบติั

เฉพำะตวัของอุปกรณ์เคร่ืองฉำยเป็นส ำคญั  เช่น สไลดป์ระกอบเสียง และวีดิทศัน์ประกอบเสียง สไลด์

และแผน่โปร่งใส วีดิโออิมเมจ  

    5.  ส่ือประสม   ระบบกำรส่ือสำรกับเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยกำรใช้คอมพิวเตอร์

ร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืน เช่น  เคร่ืองเล่นซีดี–รอม เคร่ืองเสียงระบบดิจิตอล เคร่ืองเล่นแผน่วีดิทศัน์ เป็นตน้  
 

 กล่ำวโดยสรุป  จะเห็นไดว้่ำ ส่ือประสมท่ีน ำมำใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้สำมำรถจ ำแนกไดต้ำม

ลกัษณะ จุดมุ่งหมำยของกำรน ำไปใช ้ และประเภทของส่ือ เป็นตน้ ซ่ึงอำจจะอยูใ่นรูปแบบของเอกสำร
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ประกอบกำรเรียน  ชุดกำรสอน   หรืออุปกรณ์เทคโนโลยหีลำยๆชนิดรวมกนั   เพื่อใชป้ระกอบกำรจดั 

กำรเรียนรู้ เฉพำะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือหลำย ๆ เร่ืองเพื่อใหก้ำกรจดักำรเรียนรู้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 

               หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเลอืกหรือผลติส่ือประสม 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ  (2531 : 4-5 อำ้งถึงใน สุนียน์ำรถ  เล่ียม-

วฒันสุธำ. 2550 : 37) ไดก้ล่ำวว่ำ กำรสอนโดยใชส่ื้อประสม ครูควรค ำนึงถึงเร่ือง ต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

  1. ส่ือท่ีเลือกหรือผลิตตอ้งตอบสนองตำมจุดมุ่งหมำยไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

                    2. ในกำรผลิตส่ือประสม ตอ้งก ำหนดจุดมุ่งหมำยกำรเรียนรู้ใหช้ดัเจน และควรเขียนเป็น

จุดมุ่งหมำยเชิงพฤติกรรม 

                   3. คู่มือกำรใชส่ื้อประสมตอ้งมีค  ำอธิบำย ค ำแนะน ำกำรใชอ้ย่ำงชดัเจน เปิดโอกำสให้

ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมไดบ้นัทึกขอ้สงัเกต ไดต้อบค ำถำมและซกัถำมปัญหำต่ำง ๆ ท่ีสนใจ 

      4.  ส่ือท่ีเลือกใชจ้ะตอ้งพิจำรณำใหเ้หมำะสมกบัเน้ือหำ โดยพิจำรณำจำกค ำถำมต่อไปน้ี 

                        4.1  ส่ือนั้นตอบขอ้สงสยัของผูเ้รียนไดห้รือไม่ 

          4.2  ส่ือนั้นมีเทคนิคต่ำง ๆ   ท่ีเร้ำควำมสนใจหรือไม ่

                        4.3  ถำ้ส่ือนั้นเป็นภำพยนตร์ หรือวีดิทศัน์ กำรล ำดบัเร่ืองและเทคนิคกำรตดัต่อท ำไดดี้

หรือไม ่นกัเรียนสำมำรถติดตำมเน้ือเร่ืองไดม้ำกนอ้ยเพียงใด 

  5.  ควรเลือกใชส่ื้อหลำย ๆ ประเภท ทั้งภำพและเสียง ตลอดจนส่ือท่ีนักเรียนมีโอกำส

สมัผสัไดด้ว้ยมือ  เพรำะถำ้อวยัวะรับสมัผสัส่ิงเร้ำไดห้ลำยทำงกำรเรียนรู้จะเพ่ิมพนูมำกข้ึน 

  6.  กำรใชส่ื้อหลำย ๆ ชนิด ควรจะใชส่ื้อแต่ละชนิดส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และตอ้งแน่ใจ

ว่ำส่ือชนิดหน่ึงไม่ขดัขวำงกำรเรียนรู้จำกส่ืออีกชนิดหน่ึง 

  7.  ส่ือท่ีใชใ้นชุดส่ือประสม จะตอ้งมีคุณค่ำในตวัเองเมื่อใชอ้ยำ่งอิสระ และเมื่อใชร่้วมกบั

ส่ืออ่ืน ก็จะมีคุณค่ำของตวัเองโดยเฉพำะอีกดว้ย 

  8.  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นชุดส่ือประสมควรเป็นอุปกรณ์ท่ีหำไดง่้ำย 
 

 จำกขอ้ควำมขำ้งตน้สรุปไดว้่ำ กำรพิจำรณำเลือกใชแ้ละผลิตส่ือประสม จะตอ้งค ำนึงถึงควำม

เหมำะสมของเน้ือหำท่ีสอน  สภำพผูเ้รียน  โดยส่ือท่ีผลิตตอ้งมีควำมหลำกหลำย สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

เพ่ือจุดมุ่งหมำยให้ผูเ้รียนเขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ของเน้ือหำ  ตอบสนองจุดมุ่งหมำยของกำรเรียน อีกทั้ง

ตอ้งเร้ำควำมสนใจ  และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ และไดป้ระสบกำรณ์  
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             คุณค่าและประโยชน์ของส่ือประสม  

  ชยัยงค ์  พรหมวงศ ์และคณะ (2526 : 116 อำ้งถึงใน สุนียน์ำรถ  เล่ียมวฒันสุธำ. 2550 : 50) 

ไดก้ล่ำวถึงประโยชน์ของส่ือประสม ดงัน้ี  

     1.  ผูเ้รียนสำมำรถเรียนไดด้ว้ยตนเองตำมควำมตอ้งกำร จำกแหล่งควำมรู้หลำยแหล่ง  

                    2.  ช่วยประหยดัเวลำ ไมจ่  ำเป็นตอ้งเรียนส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้แลว้  

                    3.  ช่วยลดจ ำนวนนกัเรียนสอบตก เพรำะทั้งนักเรียนเก่งหรือนักเรียนอ่อนก็เรียนส ำเร็จ 

แมจ้ะใชเ้วลำต่ำงกนั  

                 4.  ช่วยนกัเรียนเก่งและอ่อนใหไ้ดรั้บควำมรู้ตำมควำมสำมำรถและควำมพร้อมของแต่ละ

บุคคล 

                   5. สำมำรถวดัไดว้่ำประสบกำรณ์ใดในส่ือกำรสอนประสบผลส ำเร็จและประสบกำรณ์ใด 

ไม่ประสบผลส ำเร็จ เพ่ือแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
 

 ยพุิน  พิพิธกุล (2524 : 296  อำ้งถึงใน สุลกัขณำ คุม้ทรัพย.์ 2555 : 16-17) ไดก้ล่ำวถึงคุณค่ำ

และประโยชน์ของส่ือประสม  ดงัน้ี  

                  1.  ท ำใหน้กัเรียนเกิดควำมสนใจ ไม่เบ่ือหน่ำย   เพรำะมีกำรเปล่ียนส่ิงเร้ำอยูต่ลอดเวลำ  

                    2.  ท ำใหน้กัเรียนไดรั้บควำมรู้กวำ้งขวำงและเขำ้ใจบทเรียนดียิง่ข้ึน  

             3.  เป็นกำรประหยดัเวลำ  ท ำใหน้กัเรียนเกิดควำมรู้ไดร้วดเร็ว  เพรำะไดเ้รียนจำก 

ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีแตกต่ำงกนัหลำย ๆ อยำ่ง 

  4.  เป็นแนวทำงปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนทั้งวิธีสอน  กลวิธี  เทคนิค และกำรเลือกใช้

ส่ือกำรเรียนกำรสอนใหผ้สมผสำนกนั  

  5.  ช่วยให้ผูเ้รียนสำมำรถเรียนรู้เน้ือหำต่ำง ๆ ไดดี้เกือบทุกเร่ืองจำกแหล่งหลำยแหล่ง 

โดยถือว่ำส่ือแต่ละอยำ่งมีเน้ือหำต่ำงกนั  

  6. ช่วยใหน้กัเรียนทั้งเก่งและอ่อนไดรั้บควำมรู้ตำมควำมสำมำรถ และควำมพร้อมของ

แต่ละบุคคล  
 

 จริยำ  เหนียนเฉลย  (2546 : 173 อำ้งถึงในสุนียน์ำรถ  เล่ียมวฒันสุธำ. 2550 : 50-51) กล่ำวถึง

ประโยชน์และคุณค่ำของส่ือประสม ดงัน้ี  

  1.  ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้เน้ือหำต่ำง ๆ  ไดดี้เกือบทุกเร่ืองจำกแหล่งหลำยแหล่ง โดยถือว่ำ

ส่ือแต่ละอยำ่งมีเน้ือหำต่ำงกนัและรูปแบบต่ำงกนั  

             2.  ช่วยประหยดัเวลำทั้งผูส้อนและผูเ้รียน  
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                   3.  ช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บควำมรู้ตำมควำมสำมำรถและควำมพร้อมของแต่ละบุคคล  

                   4.  ช่วยดึงดูดควำมสนใจ เพรำะส่ือประสมจะเป็นกำรผสมผสำนกนัของส่ือท่ีมีกำรน ำเอำ

เทคนิค   กำรผลิตแบบต่ำง ๆ มำใช ้ ท ำใหน่้ำสนใจ  

      5.  ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดกำรเรียนรู้จำกขอ้ไดเ้ปรียบในหลำยรูปแบบของส่ือประสม  
 

 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (http://vod.msu.ac.th/0503765/unit3/index.html : หลกักำรและทฤษฎี

เก่ียวกับกำรสอนในรูปแบบส่ือประสม, 10/1/2552) กล่ำวว่ำ กำรใช้ส่ือประสมในกำรศึกษำจะมี

ประโยชน์มำกมำยหลำยดำ้น  เช่น  

  1. ดึงดูดควำมสนใจ  บทเรียนส่ือประสมในลักษณะส่ือหลำยมิติท่ีประกอบด้วย

ภำพกรำฟิก  ภำพเคล่ือนไหวแบบวีดิทศัน์  และเสียง   นอกเหนือไปจำกเน้ือหำตวัอกัษร จะดึงดูดควำม

สนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยำ่งดี และช่วยในกำรส่ือสำรระหว่ำงผูส้อนและผูเ้รียนดว้ย  

  2.  กำรสืบค้นเช่ือมโยงฉับไว ดว้ยสมรรถนะของกำรเช่ือมโยงหลำยมิติท ำให้ผูเ้รียน

สำมำรถเรียนรู้ในส่ิงต่ำง ๆ ไดก้วำ้งขวำง และหลำกหลำยรวดเร็ว โดยไม่จ  ำเป็นเรียนไปตำมล ำดับ

เน้ือหำ  

  3.  กำรโตต้อบระหว่ำงส่ือและผูเ้รียน บทเรียนส่ือประสม จะมีจุดเช่ือมโยงหลำยมิติ 

เพื่อใหผู้เ้รียนและส่ือมีปฏิสมัพนัธก์นัไดใ้นลกัษณะส่ือประสมเชิงโตต้อบ  

                 ประหยดั  จิรวรพงศ ์ (2530 : 237, อำ้งถึงในเบ็ญจพรรณ  ดวงเด่น. 2550 : 38-39) ไดก้ล่ำวถึง

คุณค่ำของส่ือประสมว่ำ  ส่ือประสมท่ีผ่ำนกำรทดลองและปรับปรุงแลว้  จะให้คุณค่ำท่ีน่ำเช่ือถือได ้ 

หลำยประกำร  ดงัน้ี 

  1.  ผูเ้รียนมีโอกำสศึกษำตำมควำมสำมำรถและควำมสนใจจำกส่ือหลำยประเภท  และ

ไดรั้บประสบกำรณ์ท่ีมีคุณค่ำ 

               2.  ช่วยลดเวลำกำรเรียนและกำรสอนทั้งผูเ้รียนและผูส้อน  แต่ประสิทธิภำพกำรเรียน   

ไม่ลดลง 

     3.  ช่วยเพ่ิมพนูกระบวนกำรเรียนเพ่ือรอบรู้ และลดปัญหำกำรสอบตก 

                   4.  ช่วยในกำรประเมินผลกำรสอน และปรับปรุงกำรสอน  
 

                จำกข้อควำมข้ำงต้น  สรุปประโยชน์และคุณค่ำของส่ือประสม ไดว้่ำ ส่ือประสมช่วยให้

ผูเ้รียนเขำ้ใจเน้ือหำในกำรเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน  ช่วยดึงดูดควำมสนใจในกำรเรียนรู้  ช่วยอธิบำยขอ้เท็จจริง

ของเน้ือหำไดดี้  ไมน่่ำเบ่ือหน่ำย  เกิดกำรต่ืนตวัในกำรเรียนรู้บทเรียนนั้นๆ และท ำใหผู้เ้รียนเกิดควำมรู้

ไดร้วดเร็ว     
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                 จะเห็นไดว้่ำ  กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใชส่ื้อประสมนั้น เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียน

สำมำรถท ำควำมเขำ้ใจในบทเรียนไดร้วดเร็วข้ึน   โดยครูผูส้อนจะตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองของ

กำรเลือกใชส่ื้อประสม  นอกจำกน้ีแลว้บทบำทของครูและกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ของผูเ้รียนจะท ำใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบกำรณ์ตรง   มีควำมคงทนในกำรเรียนรู้  ท ำให้กำรจดักำรเรียน

กำรสอนในรำยวิชำมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 

              ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัส่ือประสม 

               ในกำรสร้ำงส่ือประสมผูว้ิจยัไดศ้ึกษำทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสม  ซ่ึงมีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ 
คือ  Kemp and Dayton  (อำ้งถึงใน สุนียน์ำรถ  เล่ียมวฒันสุธำ.  2550 : 39-40) 
  1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นกลุ่มท่ีติดตำมพฤติกรรมมนุษยว์่ำ เป็นกำร
เช่ือมโยงระหว่ำงส่ิงเร้ำ  (Stimuli)  และกำรตอบสนอง (Responses)  บำงทีจึงเรียกว่ำ  กำรเรียนรู้แบบ 
S–R ส่ิงเร้ำก็คือข่ำวสำรหรือเน้ือหำวิชำท่ีส่งไปใหผู้เ้รียนโดยผำ่นกระบวนกำรเรียนกำรสอน โปรแกรม
กำรเรียนกำรสอนอิงหลกักำรทฤษฎีน้ีมำก โดยจะแตกล ำดบัขั้นของกำรเรียนรู้ออกเป็นตอนย่อย ๆ    
และเมื่อผูเ้รียนเกิดกำรตอบสนอง ก็จะสำมำรถทรำบผลไดท้นัทีว่ำเกิดกำรเรียนรู้หรือไม่ ถำ้ตอบสนอง 
ถกูตอ้งก็จะตอ้งมีกำรเสริมแรง โปรแกรมกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยบุคคลอิงทฤษฎีน้ีมำก  
        2.  กลุ่มเกสตัลท์ หรือสนำม หรือควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ (Gestalt, Field or Cognitive 
theories) เป็นกลุ่มท่ีเน้นกระบวนกำรควำมรู้  ควำมเขำ้ใจ หรือกำรรู้คิด อนัไดแ้ก่ กำรรับรู้อย่ำงมี
ควำมหมำย  ควำมเขำ้ใจ และควำมสำมำรถในกำรจดักระท ำ อนัเป็นคุณสมบติัพ้ืนฐำนของพฤติกรรม
มนุษย ์ ทฤษฎีน้ีถือว่ำกำรเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นข้ึนกบัคุณภำพของสติปัญญำ และควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงควำมสมัพนัธ ์ 
      3.  กลุ่มจิตวิทยำทำงสังคมหรือกำรเรียนรู้ทำงสังคม  (Social Psychology or Social 

Learning theory)  เป็นกลุ่มท่ีเร่ิมได้รับควำมสนใจมำกข้ึนทฤษฎีน้ีเน้นปัจจยัทำงบุคลิกภำพ และ

ปฏิสัมพนัธ์ ระหว่ำงมนุษย  ์  กำรเรียนส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำทำงสังคม โดยเรียนรู้จำก

ประสบกำรณ์ โดยตรงหรือผำ่นส่ือกำรเรียนกำรสอน 

             Xeam and Dayton  ยงักล่ำวอีกว่ำ ทฤษฎีทั้งสำมกลุ่มต่ำงมีควำมคลำ้ยคลึง หรือจุดเน้น

เก่ียวกบักำรออกแบบและกำรใชส่ื้อกำรเรียนกำรสอนดงัน้ี คือ 

  1. แรงจูงใจ (Motivation)  หำกนกัเรียนมีควำมตอ้งกำร  ควำมสนใจ หรือควำมปรำรถนำ

ท่ีจะเรียนรู้ ก็จะท ำใหก้ำรเรียนกำรสอนบรรลุผลส ำเร็จ  ดงันั้น จึงจ ำเป็นตอ้งสร้ำงให้นักเรียนเกิดควำม

สนใจ โดยกำรเสนอส่ือกำรสอนท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ คือ จดัประสบกำรณ์หรือกิจกรรมในกำรเรียนรู้

ซ่ึงมีควำมหมำย หรือน่ำสนใจส ำหรับนกัเรียน  
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                   2.  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล (Individual differences) นักเรียนแต่ละคนต่ำงมีอตัรำ

และวิธีกำรเรียนรู้แตกต่ำงกนั  ดงันั้นกำรจดัส่ือกำรสอนจะตอ้งค ำนึงถึงประเด็นน้ีดว้ย  

                   3.  วตัถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ (Learning objectives) ในกำรจดัวตัถุประสงค์กำรเรียน

กำรสอน หำกนกัเรียนไดท้รำบวตัถุประสงคใ์นกำรเรียนรู้ ก็จะท ำใหน้กัเรียนมีโอกำสบรรลุจุดประสงค์

ไดม้ำกกว่ำท่ีไม่ทรำบ  นอกจำกน้ีวตัถุประสงคข์องกำรเรียนรู้ยงัช่วยในกำรวำงแผนสร้ำงส่ือกำรเรียน

กำรสอน คือ ท ำใหท้รำบว่ำควรบรรลุเน้ือหำอะไรในส่ือ  

                   4.  กำรจดัเน้ือหำ (Organization of content) กำรเรียนรู้จะง่ำยข้ึน หำกมีกำรจดัล  ำดับ 

เน้ือหำสำระในกำรเรียนรู้เป็นล ำดบัขั้นและสมเหตุสมผล  

                    5.  กำรจดัเตรียมกำรเรียนรู้ท่ีมีมำก่อน (Prelearning Prelearation) บำงคร้ังกำรเรียนรู้

เน้ือหำสำระหน่ึง ๆ จ ำเป็นตอ้งอำศยัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีมีมำก่อน ดงันั้นในกำรสร้ำงส่ือประสม 

ควรจะค ำนึงถึงธรรมชำติ และระดบักำรเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม เพื่อเตรียมควำมพร้อมใหก้บักลุ่มผูเ้รียน  

                   6.  อำรมณ์ (Emotion) กำรเรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบัอำรมณ์และควำมรู้สึกของบุคคลพอ ๆ 

กบัควำมสำมำรถของสติปัญญำ   ดงันั้นในกำรสร้ำงส่ือประสมควรตอบสนองอำรมณ์   ซ่ึงก่อให้เกิด 

แรงจูงใจในกำรเรียนรู้เป็นส ำคญั  

  7.  กำรมีส่วนร่วม (Participation)  กำรเรียนรู้จะบงัเกิดผลอยำ่งรวดเร็วและคงทน หำกให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้  ทั้งทำงสติปัญญำและทำงกำยภำพ และควรจดัเป็นเวลำ

ยำวนำนกว่ำกำรเรียนรู้โดยกำรฟังหรือกำรดู  

                   8.  กำรสะทอ้นกลบั (Feedback) กำรเรียนรู้จะเพ่ิมข้ึนหำกนกัเรียนไดท้รำบควำมกำ้วหนำ้

ในกำรเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ  

                    9.  กำรเสริมแรง (Reinforcement) เม่ือนกัเรียนบรรลุผลในกำรเรียนรู้เน้ือหำสำระใดแลว้

ก็จะถกูกระตุน้ใหเ้กิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองต่อไป   ซ่ึงกำรเรียนรู้น้ีก็เป็นรำงวลัท่ีสร้ำงควำมเช่ือมัน่

และส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมในทำงบวกแก่นกัเรียน  

  10.  กำรฝึกปฏิบติัและกำรท ำซ ้ ำ (Practice and Repetition) บุคคลจะเกิดกำรเรียนรู้ใน

เร่ืองของควำมรู้และทกัษะได ้จะตอ้งอำศยักำรฝึกปฏิบติัและกำรท ำซ ้ำอยูเ่สมอ  น ำไปสู่ควำมคงทนใน

กำรเรียนรู้  

                   11.  กำรน ำไปประยุกต์ใช้  (Application)   ผลลพัธ์ท่ีพึงปรำรถนำของกำรเรียนรู้ ก็คือ 

กำรเพ่ิมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลในกำรประยุกต์หรือกำรถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ คือ สำมำรถน ำไป

ปรับใชก้บัปัญหำหรือสภำพกำรณ์ใหม ่ 



113 

 ประหยดั   จิระวรพงศ ์(http://vod.msu.ac.th/0503765/unit1/mean.html : ควำมหมำยลกัษณะ 

พฒันำกำรของส่ือประสม,  4/01/2552)   กล่ำวถึงหลกักำรและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสมว่ำ ส่ือ 

แต่ละอยำ่งยอ่มมีดีแต่ละอยำ่ง ไม่มีส่ือชนิดใดจะใหผ้ลดีอยำ่งสมบูรณ์   กำรเรียนกำรสอนย่อมตอ้งกำร

พฒันำพฤติกรรมทั้งสำมดำ้นของผูเ้รียน  คือ ควำมรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  จึงตอ้งอำศยักำรบูรณำกำรส่ือ

เขำ้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

               ส่ือประเภทเอกสารประกอบการเรียน       
 

 ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน               

  เอกสำรประกอบกำรเรียน      เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีใชเ้ป็นส่ือกำรเรียนกำรสอน  ส ำหรับ

นักเรียนไดศ้ึกษำคน้ควำ้  อ่ำนเสริมหนังสือเรียน ซ่ึงมีเน้ือหำสำระอิงหลกัสูตรกำรศึกษำ  บำงคร้ัง

เรียกว่ำ  “หนงัสืออ่ำนประกอบ” มีผูใ้หค้วำมหมำยของแบบเรียน หรือเอกสำรประกอบกำรเรียน ดงัน้ี    

   ประภำพรรณ  เส็งวงศ ์(2550 : 42)  กล่ำวว่ำ เอกสำรประกอบกำรเรียน หมำยถึง เอกสำรท่ี

บอกวิธีกำรแกปั้ญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนเฉพำะเร่ืองหรือเฉพำะจุดประสงค์กำรเรียนรู้ตำมกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้เพื่อให้ครูหรือผูเ้รียนใชป้ระกอบกำรจดักำรเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตำมหลกัสูตร ซ่ึง

จะตอ้งมีหัวขอ้และเน้ือหำครอบคลุม และครบถว้นตำมรำยละเอียดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ี

ก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่ำ 1 หน่วยกำรเรียน/รำยวิชำ     

                  ถวลัย ์ มำศจรัส และคณะ  (2550 : 25-32)   กล่ำวว่ำ   เอกสำรประกอบกำรเรียนเป็นหนังสือท่ี

ให้ประโยชน์ในแง่ควำมรู้  ควำมคิด  เน้ือหำ   มีทั้งค  ำประพนัธ์ร้อยแกว้และร้อยกรอง มีภำพประกอบ  

เพื่อโนม้นำ้วจิตใจให้อยำกอ่ำน  กำรเขียนเอกสำรประกอบกำรเรียนไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นครูผูส้อนกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   ครูผูจ้ดัท ำท่ีสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ก็สำมำรถจดัท ำเอกสำร

ประกอบกำรเรียนไดเ้ช่นกนั  

                สุวิทย ์ มูลค ำ และ สุนันทำ  สุนทรประเสริฐ  (2552 : 41)  กล่ำวว่ำ  เอกสำรประกอบกำรเรียน

กำรสอน คือ เอกสำรท่ีจดัท ำข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบกำรสอนของครู หรือประกอบกำรเรียนของนักเรียน

วิชำใดวิชำหน่ึง ควรมีหัวขอ้เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหำสำระและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิด

กำรเรียนรู้ตำมท่ีหลกัสูตรตอ้งกำร ดงันั้น กำรผลิตเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนจึงท ำไดห้ลำย

รูปแบบ  ตำมควำมเหมำะสมของเน้ือหำและกิจกรรมในแต่ละวิชำ   ซ่ึงอำจรวมถึงบทเรียนส ำเร็จรูป  

ใบควำมรู้  และแบบฝึกในลกัษณะต่ำง ๆ 
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 จุฬำพร  ค  ำพิมลู (2556 : 15) กล่ำวว่ำ เอกสำรประกอบกำรเรียน  หมำยถึง ส่ือท่ีจดัท ำข้ึนเพ่ือ

ใชป้ระกอบกำรสอนของครู  หรือประกอบกำรเรียนของนกัเรียนวิชำใดวิชำหน่ึง หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

สำมำรถท ำไดห้ลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสมของเน้ือหำและกิจกรรม  อำจมีหัวขอ้เร่ือง จุดประสงค ์

เน้ือหำสำระและกิจกรรม  เพื่อจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดกำรเรียนรู้ตำมควำมหลกัสูตรท่ีก  ำหนด 

ดงันั้นกำรผลิตเอกสำรประกอบกำรเรียนจึงสำมำรถท ำไดห้ลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสมของเน้ือหำ

และกิจกรรมในแต่ละวิชำ ซ่ึงอำจรวมไปถึงใบควำมรู้ ใบงำนและแบบฝึกในลกัษณะต่ำง ๆ ดว้ย 

  โศภน  รัตนะ (2556 : 16) กล่ำวว่ำ  เอกสำรประกอบกำรเรียน หมำยถึง ส่ือนวตักรรมประเภท
เอกสำรส่ิงพิมพท่ี์จดัท ำข้ึน เพื่อใชป้ระกอบกำรสอนของครูหรือประกอบกำรเรียนของนักเรียนท่ีใช้
ประกอบกำรจดักำรเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตำมหลกัสูตร  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนดว้ยตนเอง ใช้
ประกอบกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูและนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 

 

              จำกท่ีกล่ำวมำ สรุปไดว้่ำ  เอกสำรประกอบกำรเรียน หมำยถึง ส่ือกำรเรียนรู้ ประเภทส่ิงพิมพ ์
ท่ีครูผูส้อนไดส้ร้ำงและพฒันำข้ึนมำ เพ่ือใชใ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำใดรำยวิชำวิชำหน่ึง    
มีหัวขอ้  และเน้ือหำครอบคลุมตำมรำยละเอียดของวิชำท่ีก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตร  ควรประกอบดว้ย 
หวัขอ้เร่ือง  มำตรฐำนกำรเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สำระกำรเรียนรู้  จุดประสงค์  เน้ือหำสำระ  และกิจกรรม
ครบถว้นตำมค ำอธิบำยรำยวิชำ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  ใช้ประกอบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู  และพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียนในรำยวิชำนั้ นๆ ให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
 

                ความส าคญัของเอกสารประกอบการเรียน 

 เอกสำรประกอบกำรเรียนมีควำมส ำคญัต่อกำรเรียนรู้  ท ำหนำ้ท่ีถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ 
ควำมรู้สึก   เพ่ิมพนูประสบกำรณ์  และสร้ำงสถำนกำรณ์ในกำรเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน กระตุน้ให้เกิดกำร
พฒันำศกัยภำพทำงกำรคิด  ไดแ้ก่ กำรคิดไตร่ตรอง  กำรคิดสร้ำงสรรค ์ และกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ
ตลอดจนกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมใหแ้ก่ผูเ้รียน  เอกสำรประกอบกำรเรียนในยุค
ปัจจุบนัมีอิทธิพลสูงต่อกำรกระตุน้ให้ผูเ้รียนกลำยเป็นผูแ้สวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง  ควำมส ำคญัของ
เอกสำรประกอบกำรเรียน  มีดงัน้ี 
                          กระทรวงศึกษำธิกำร (2551 : 6-7)   กล่าวถึงความส าคญัของการใชเ้อกสารประกอบการเรียน
ไวเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
                     1.  ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความคิดรวบยอดไดง่้ายข้ึน รวดเร็วข้ึน  
                     2.   ช่วยใหผู้เ้รียนมองเห็นส่ิงท่ีก  าลงัเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการ  
                     3.   ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ 
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                      4.  สร้างสภาพแวดลอ้ม และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ ใหน่้าสนใจ  และท าให้ 

อยากรู้อยากเห็น  

                   5.  ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างผูเ้รียน 

                      6.  เก้ือหนุนผูเ้รียนท่ีมคีวามสนใจและมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีต่างกนัใหเ้รียนรู้ได ้

เท่าเทียมกนั 

                      7.   ช่วยใหผู้เ้รียนบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้ช่ือมโยงกนั 

                      8.   ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการใชส่ื้อและแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ  เพื่อการคน้ควา้เพ่ิมเติม  

                      9.   ช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บการเรียนรู้ในหลายมิติจากส่ือท่ีหลากหลาย  

                     10.  เช่ือมโยงโลกท่ีอยูไ่กลตวัผูเ้รียนใหเ้ขา้มาสู่การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

                     11.  ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ยงัช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาดา้นต่าง ๆ  
 

                กล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ  เอกสำรประกอบกำรเรียนเป็นส่ือการสอนท่ีมีควำมส ำคญัส ำหรับผูเ้รียน

มำก  เพรำะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแทจ้ริง  เป็นกำรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน  

ฝึกฝนกำรศึกษำคน้ควำ้หำควำมรู้  สรุปควำมรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้  ตลอดจนพฒันำกำรใชภ้ำษำ

ของผูเ้รียน   โดยฝึกใหรู้้จกัเลือกอ่ำนหนงัสือตำมควำมสนใจ และเป็นกำรใชเ้วลำว่ำงให้เป็นประโยชน์

อีกดว้ย    
 

                 ส่วนประกอบของเอกสำรประกอบกำรเรียน 

       สุวิทย ์ มลูค  า และ สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ   (2552 : 41-42) ไดก้ล่าวถึง เอกสารประกอบการเรียน

ว่าไม่มีรูปแบบท่ีจ าเพาะเจาะจง  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูผ้ลิตท่ีจะค านึงถึงลกัษณะการน าไปใชแ้ละ

กลุ่มผูเ้รียนเป็นส าคญั และไดน้ าเสนอส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนมีดงัน้ี    

   1.   ส่วนปก  ควรมีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

   1.1 ปกนอก 

   1.2 ปกใน 

   1.3 ค าน า 

   1.4 สารบญั 

   1.5 ค าช้ีแจง หรือค าแนะน าในการใช ้

   1.6 จุดประสงคห์ลกั 
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   2. ส่วนเน้ือหา  อาจแบ่งเป็นเร่ืองยอ่ย หรือเป็นตอนตามลกัษณะของเน้ือหามีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

   2.1 ช่ือบท หรือช่ือหน่วย หรือช่ือเร่ือง 

   2.2 หวัขอ้เร่ืองยอ่ย 

    2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   2.4 กิจกรรมหลกั 

    2.5 เน้ือหาโดยละเอียด หรือใบความรู้ 

    2.6 กิจกรรมฝึกปฏิบติั หรือแบบฝึก หรือใบงาน 

   2.7 บทสรุป (ถา้มี)  

  3. ส่วนอา้งอิง อาจอยู่ส่วนทา้ยของเน้ือหาในแต่ละตอน หรืออยู่ทา้ยเล่มเอกสาร ควรมี

ส่วนประกอบดงัน้ี 

   3.1 เอกสารอา้งอิงประจ าบท หรือบรรณานุกรม 

   3.2 ภาคผนวก (ถา้มี) เช่น เฉลยแบบฝึกปฏิบติั 
 

 ประภำพรรณ  เส็งวงศ ์(2550 : 42)  กล่ำวไวว้่ำ ส่วนประกอบของเอกสำรประกอบกำรเรียน 

ควรประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  1.  ควำมส ำคญัและกำรเกิดปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

 2.  จุดมุ่งหมำยในกำรแกปั้ญหำ 

 3.  เน้ือหำ 

 4.  วิธีด  ำเนินกำร กิจกรรมและวิธีสอน 

 5.  กำรวดัผลและประเมินผล 
 

 กล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ  เอกสำรประกอบกำรเรียนไม่มีรูปแบบท่ีจ ำเพำะเจำะจง  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

ดุลยพินิจของผูส้ร้ำงและลกัษณะของกำรน ำไปใชป้ระกอบกำรเรียนกำรสอน  ซ่ึงอำจประกอบดว้ย  

ส่วนปก  ส่วนเน้ือหา  ส่วนอา้งอิง หรืออาจแบ่งเป็นหน่วยหรือบท  ประกอบดว้ยสาระส าคญั   จุดประสงค ์   

เน้ือหา   กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล เป็นตน้ 
 

              ข้อควรพจิำรณำในกำรสร้ำงเอกสำรประกอบกำรเรียน 

 สุวิทย ์ มูลค า   และ สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2552 : 42-44)  กล่าวว่า ในการสร้างเอกสาร

ประกอบการเรียน  ควรทราบถึงเทคนิคการเขียนและขอ้ควรพิจารณา ดงัน้ี   
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   1. กลุ่มเป้าหมาย 

   ควรพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายในดา้นจิตวิทยา วุฒิภาวะ และวยัของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

เพราะผูเ้รียนในแต่ละระดบัย่อมมีความตอ้งการแตกต่างกนั ทั้งในดา้นเน้ือหา การใชภ้าษา  ภาพประกอบ และ

ขนาดตวัอกัษรท่ีใชใ้นเอกสารประกอบการเรียน  

  2. การก าหนดเน้ือหา   การก าหนดเน้ือหา ตอ้งมีความถกูตอ้งและเหมาะสม ความถกูตอ้ง

ได้แก่  การมีเน้ือหาสาระตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  มีความเท่ียงตรงของข้อมูลท่ีน าเสนอ มีความชดัเจน 

ทนัสมยัเป็นปัจจุบนั  ไม่ก  ากวมสบัสน หรือเบ่ียงเบนขอ้เท็จจริง ส่วนความเหมาะสม ไดแ้ก่ ความยาก

ง่ายของเน้ือหาสาระ โดยพิจารณาถึงดา้นวยัวุฒิ ประสบการณ์และพ้ืนฐานของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

                 3.  การเรียบเรียงถอ้ยค า  เป็นเทคนิคส าคญัในการน าเสนอเน้ือหา ควรค านึงถึง 

                      3.1 รูปแบบ  ควรเขียนให้สั้นกะทดัรัด แต่ไดใ้จความ ไม่มีค  าขยายท่ีท าให้เยิ่นเยอ้โดย

ไม่จ  าเป็น 

   3.2 การเวน้วรรคตอน ควรฝึกใหเ้ป็นนิสยั เพราะการเขียนโดยไม่เวน้วรรคตอนหรือเวน้

วรรคตอนท่ีผดิ อาจจะท าใหผ้ดิความหมายและเกิดความเสียหายต่อผูเ้รียนได  ้ 

                       3.3 การย่อหน้า  ควรย่อหน้าเม่ือเปล่ียนประเด็นของเน้ือหา หรือเพื่อต้องการดึงดูด

ความสนใจของผูเ้รียน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นส าคญั 

  4. การใช้ภาษา ควรเขียนให้อ่านง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ค  านึงถึงเน้ือหาและ    

กลุ่มเป้าหมายในการท่ีจะส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ควรหลีกเล่ียงการใชค้  าซ ้าซากและเล่นค า 

          5. เทคนิคการน าเสนอ  ตอ้งมีความน่าสนใจ  น่าติดตามศึกษาต่อไป  ไม่บรรจุความรู้และ

ขอ้มลูท่ีอดัแน่นจนเกินไป    มีบรรยากาศของความเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียนกบัผูเ้รียน  เป็นการส่ือสารใน

เชิงการพดูคุยเสมือนตวัหนงัสือมีวิญญาณ  การใชภ้าพประกอบการน าเสนอ เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีช่วยเร้า

ความสนใจ หรือเพ่ิมความเข้าใจ ในเน้ือหาให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ควรใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีความ

ชดัเจน  มีเทคนิคการใชค้  าถามน าท่ีกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน เพื่อน าไปสู่การคน้หาค าตอบในเน้ือหา ซ่ึงจะ

ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีก  าลงัศึกษามากข้ึน การมีกิจกรรม  แบบฝึกหัด  แบบประเมินผล หรือแบบทดสอบ เป็น

ส่ิงจ  าเป็นท่ีจะช่วยใหก้ารใชเ้อกสารประกอบการเรียนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน 

    เอกสำรประกอบกำรเรียน เป็นคู่มือครูชนิดหน่ึงท่ีสำมำรถน ำมำแกปั้ญหำกำรเรียนกำรสอน

ได ้  ดงันั้น จึงมีผูก้ล่ำวถึงประโยชน์ของเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนไว ้ดงัน้ี 
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    สุชำติ  ศิริสุขไพบูลย ์(2550 : 6) ไดก้ล่ำวถึงประโยชน์ของเอกสำรประกอบกำรเรียน ดงัน้ี   

                     1.  ใหน้กัเรียนน ำไปใชใ้นกำรศึกษำทบทวนทั้ งในระหว่ำงเรียนและหลงัเรียน  

       2.  ใชเ้พื่อแสดงถึงควำมสำมำรถหรือควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำรของผูส้อน  (จึงตอ้งเป็น 

ผลงำนของตนเอง ไม่ไดล้อกใครมำ)        
 

  สุภำพร   สิงห์ทอง (2551 : 37)  ไดก้ล่ำวถึงประโยชน์ของเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน

ไวว้่ำ ควำมส ำคญัของเอกสำรประกอบกำรเรียนมีหลำยประกำร ดงัน้ี คือ         

  1.  ช่วยขยำยเน้ือหำ ในแบบเรียนให้กวำ้งขวำงข้ึน เอกสำรประกอบกำรเรียนจดัท ำข้ึน

เพื่อจุดมุ่งหมำยเฉพำะส่วนย่อยท่ีช่วยเน้นขยำยเน้ือหำ  และยงัมีภำพประกอบ ท ำให้เกิดควำมรู้ควำม

เขำ้ใจไดก้วำ้งขวำงข้ึน ดีข้ึนและง่ำยข้ึน                      

    2.  สร้ำงเสริมนิสัยรักกำรค้นควำ้  และพฒันำกำรอ่ำนเอกสำรประกอบกำรเรียน  เด็ก 

สำมำรถอ่ำนไดอ้ยำ่งมีอิสระ ไม่จ  ำกดัสถำนท่ี  เป็นกำรเสริมสร้ำงลกัษณะนิสัยให้รักกำรศึกษำคน้ควำ้

หำควำมรู้ดว้ยตนเอง  ฝึกทกัษะในกำรอ่ำนอยูเ่สมอ  รวมทั้งยงัเป็นกำรใชเ้วลำว่ำง ใหเ้กิดประโยชน์  

   3.  ส่งเสริมใหเ้ด็กมีนิสยัรักกำรอ่ำนหนงัสือ เอกสำรประกอบกำรเ รียนมีเร่ืองรำว เน้ือหำ

ท่ีสนุกสนำนเพลิดเพลิน มีภำพประกอบและเหมำะสมกับวยัจึงสำมำรถเร้ำควำมสนใจ ท่ีจะอ่ำน 

มำกกว่ำแบบเรียน ซ่ึงจะปลกูฝังใหเ้กิดนิสยัรักกำรอ่ำนในท่ีสุด               

   4.  ช่วยชดเชยควำมบกพร่องทำงดำ้นจิตใจของเด็ก  เอกสำรประกอบกำรเรียน ท่ีเป็น 

เร่ืองรำวสำมำรถชดเชยควำมรู้สึกบกพร่องทำงดำ้นจิตใจ  เสริมสร้ำงคุณธรรม ไดดี้กว่ำแบบเรียนทัว่ไป                         

   5. ช่วยให้เด็กได้รับควำมเพลิดเพลินบนัเทิงใจ   ลบัสมอง และส่งเสริมเชำว์ปัญญำ 

เอกสำรประกอบกำรเรียนมีเน้ือหำสำระเป็นเร่ืองรำวท่ีสนุกสนำนแฝงไวด้ว้ยควำมรู้ มีควำมเหมำะสม 

กบัวยั จึงเป็นส่ือส ำคญัท่ีสร้ำงควำมเพลิดเพลิน ส่งเสริมเชำวปั์ญญำใหแ้ก่เด็ก  
 

 

   นคร  พนัธุณ์รงค ์(2553 : 25) กล่ำวถึงประโยชน์ของเอกสำรประกอบกำรเรียน ดงัน้ี 

          1.  เป็นผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเปิดโอกำสใหค้รูผูส้อน มีโอกำสคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ทำงดำ้น

วิชำกำร เพรำะครูผูส้อนตอ้งศึกษำหลกัสูตร ศึกษำค ำอธิบำยรำยวิชำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิเครำะห์

เวลำ และเขียนจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ของวิชำท่ีสอน 

           2.  เป็นผลงำนทำงดำ้นวิชำกำรท่ีมีควำมสมบูรณ์ครบถว้นทั้งในส่วนท่ีเป็นเน้ือหำวิชำและ

ในส่วนท่ีเป็นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 

           3.  เป็นผลงำนทำงดำ้นวิชำกำร ท่ีเปิดโอกำสให้ครูผูส้อนสำมำรถคน้ควำ้ในส่วนท่ีเป็น

เน้ือหำท่ีสอนไดอ้ยำ่งเต็มควำมสำมำรถ 
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  4.  เป็นผลงำนทำงดำ้นวิชำกำรท่ีครูผูส้อนสำมำรถจดัเตรียมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้
อยำ่งละเอียด และสอดคลอ้งกบัสภำพกำรสอนจริงในหอ้งเรียน 
  5.  เป็นผลงำนทำงดำ้นวิชำกำรท่ีช่วยให้ครูผูส้อนสำมำรถใชเ้ป็นคู่มือกำรสอนไดเ้ป็น
อยำ่งดี และยงัสำมำรถใชเ้ป็นคู่มือครูท่ีสอนไดเ้ป็นอยำ่งดีอีกดว้ย 

 

 จำกท่ีกล่ำวมำ  สรุปไดว้่ำ   เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนมีประโยชน์ต่อกำรจดักำร
เรียนรู้   คือ สำมำรถสนองควำมตอ้งกำรของนกัเรียนในกำรใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ิมประสบกำรณ์  ควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจเน้ือหำสำระท่ีถกูตอ้ง ท่ีสำมำรถตอบตอ้งกำรมำกยิง่ข้ึน  ช่วยเพ่ิมแนวคิดใหแ้ก่นกัเรียน และ
ครูใชเ้ป็นคู่มือพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภำพ  
       

     ขั้นตอนการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน    

               จำกกำรศึกษำทฤษฎี  เอกสำร ท่ีกล่ำวมำ  ผูว้ิจยัไดส้รุปเพื่อวำงแผนสร้ำงและพฒันำเอกสำร

ประกอบกำรเรียน  เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต  รำยวิชำสุขศึกษำ ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6    

เป็นส่ือกำรเรียนรู้    ท่ีผูเ้รียนสำมำรถใชป้ระกอบกำรศกึษำคน้ควำ้ หรือเรียนรู้ดว้ยตนเอง    ดงันั้น 

หลกักำรพ้ืนฐำนส ำคญัของกำรพฒันำเพ่ือออกแบบเอกสำรประกอบกำรเรียน ไดแ้ก่  หลกักำรออกแบบ

และกำรพฒันำระบบกำรเรียนกำรสอนนัน่เอง   ซ่ึงหลกักำรดงักล่ำว ผูว้ิจยัได ้ประยกุตใ์ชข้ั้นตอนทั้ง  5 

ของ  ADDIE  Model  (Kevin Kruse, 2009: 1-20  อำ้งถึงใน สุไม บิลไบ.2557 : 1-2 )  มีขั้นตอน   ดงัน้ี 
 

 ขั้นท่ี  1  กำรส ำรวจปัญหำและกำรวิเครำะห์ (Analysis) 

               ขั้นท่ี  2  กำรออกแบบ (Design) 

                ขั้นท่ี  3  กำรพฒันำบทเรียน (Development) 

           ขั้นท่ี  4  กำรน ำไปใชแ้ละทดลองใชส้อน (Implementation) 

            ขั้นท่ี  5  กำรประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข (Evaluation and Revision)        
 

 ขั้นที่  1  การวเิคราะห์ (Analysis) 

                กำรวิเครำะห์กำรพฒันำเอกสำรประกอบกำรเรียน เร่ือง กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต   

รำยวิชำ สุขศึกษำ   ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  มีขั้นตอน ดงัน้ี 

  1.1 กำรวิเครำะห์หลกัสูตรและเน้ือหำ 

                      ขั้นตอนน้ีส ำคัญท่ีสุดของกระบวนกำรออกแบบเอกสำรประกอบกำรเรียน โดย

วิเครำะห์สภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน สำรสนเทศเก่ียวกบัควำมต้องกำร  ชุมชน  ผูป้กครอง  

นกัเรียน  และหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ

และพลศึกษำ   น ำมำสรุปเพื่อพฒันำเป็นเอกสำรประกอบกำรเรียน    โดยในส่วนของเน้ือหำกำรเรียน
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แต่ละหน่วยกำรเรียน ไดม้ำจำกกำรวิเครำะห์สภำพของนกัเรียน ชุมชน สงัคม  เพือ่น ำมำสู่กำรวิเครำะห์

ตวัช้ีวดั  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  ขอบข่ำย  สำระรำยวิชำ ในรำยละเอียดของเน้ือหำรำยวิชำท่ีตอ้งกำร

แลว้ปฏิบติั  ดงัน้ี 

    1.1.1 น ำตวัช้ีวดั  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ และพฤติกรรม

บ่งช้ี 

    1.1.2 วำงแผนจดัล  ำดับเน้ือหำให้มีควำมสัมพนัธ์ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั และเขียน

ควำมส ำคญัของเน้ือหำ 

     1.1.3  ก ำหนดหน่วยกำรเรียนตำมล ำดบัของเน้ือหำ 

    1.1.4   เลือกหวัเร่ือง  และเขียนหวัขอ้ยอ่ย 

    1.1.5   เลือกเน้ือหำสำระกำรเรียนรู้ท่ีตอ้งกำรน ำมำพฒันำเอกสำรประกอบกำรเรียน 

    1.1.6   น ำเร่ืองในสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ท่ีตอ้งกำรพฒันำมำตั้งช่ือหน่วยกำรเรียน 

และแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย   และจดัล  ำดบัควำมต่อเน่ืองและควำมสมัพนัธใ์นหวัขอ้ยอ่ยของเน้ือหำ 

                   1.2 กำรวิเครำะห์เพื่อก  ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำเอกสำรประกอบกำรเรียน     

                        วตัถุประสงคข์องกำรพฒันำเอกสำรประกอบกำรเรียน   เป็นแนวทำงท่ีก  ำหนดไวเ้พื่อ

คำดหวงัให้ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถเชิงรูปธรรม ในกำรน ำองค์ควำมรู้ท่ีเกิดข้ึนไปใชป้ระโยชน์อย่ำง

สร้ำงสรรค ์   สำมำรถผลิตผลงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อโรงเรียน  และชุมชนต่อไป  หลงัจำก 

กำรเรียนดว้ยเอกสำรประกอบกำรเรียนจบบทเรียน  วตัถุประสงค์จึงเป็นส่ิงส ำคญัท่ีสุดในกำรเขียน

พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสำมำรถวดัได ้ สงัเกตได ้ ท ำได ้ แกปั้ญหำไดว้่ำ ผูเ้รียนมีพฤติกรรมอยำ่งไรในระหว่ำง

กำรเรียน  หรือหลงัจำกเรียนจบหน่วยกำรเรียนรู้แลว้  

  1.3 กำรวิเครำะห์ตัวช้ีวดัและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  ในขั้นตอนน้ียึดหลกัตำม  

ตวัช้ีวดั  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 - 6  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  

                    1.4 วิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ และพฤติกรรมบ่งช้ี  โดยน ำตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

มำวิเครำะห์ก  ำหนดเป็นหลกัในแต่ละหน่วยกำรเรียนโดยกำรขยำยควำม  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

   1.4.1 ก ำหนดวิเครำะห์เน้ือหำ แนวคิดท่ีส ำคญั (Concept) ท่ีคำดหวงัว่ำ ตอ้งกำรให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ 

   1.4.2 เขียนสำระกำรเรียนแกนกลำง และเพ่ิมเติม จำกนั้นน ำสำระกำรเรียนรู้มำจดัท ำ

ผงัสำระเน้ือหำกำรเรียนรู้  (Webbing) 

                   1.4.3 ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ และพฤติกรรมบ่งช้ีใหส้อดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้ 
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                     1.4.4 จดัล  ำดบัของเน้ือหำแต่ละตอน ใหมี้ควำมต่อเน่ืองของเน้ือหำ  

                        1.4.5 จดัหำรูปภำพท่ีสมัพนัธก์บัเน้ือหำ 

                           1.4.6 ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใหส้มัพนัธก์บัเน้ือหำ 

                          1.4.7 ร่ำงแบบฝึกทักษะท้ำยหน่วยกำรเรียน ท่ีครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ 

กระบวนกำร  

  1.5 กำรก ำหนดขอบข่ำยของหน่วยกำรเรียน  ก ำหนดขอบข่ำยของเอกสำรประกอบ     

กำรเรียน  หมำยถึง กำรก ำหนดควำมสัมพนัธ์ ควำมสอดคลอ้งของเน้ือหำแต่ละหัวขอ้ย่อย ในกรณีท่ี

สำระเน้ือหำในหน่วยกำรเรียนดงักล่ำว  แยกเป็นหวัเร่ืองยอ่ยหลำยขอ้  จ ำเป็นตอ้งก ำหนดขอบข่ำยของ

เน้ือหำแต่ละเร่ือง  เพื่อควำมสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

  1.6  กำรลงมือเขียนร่ำงรำยละเอียดของเน้ือหำในแต่ละตอน  กำรเขียนร่ำงรำยละเอียด

ของเน้ือหำแต่ละตอน ตอ้งสอดคลอ้งสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนั      โดยพิจำรณำถึงควำมเช่ือมโยงของ 

แต่ละเร่ือง 
 

               ขั้นที่  2  การออกแบบ (Design) 

            กำรออกแบบเป็นกำรวำงแผนเพื่อพฒันำเอกสำรประกอบกำรเรียน  ด  ำเนินกำร  ดงัน้ี 

   2.1 กำรสร้ำงแผนผงัขั้นตอน (Flowchart) แผนผงัเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวในกำรสร้ำง

หรือพฒันำเอกสำรประกอบกำรเรียน   เป็นตัวน ำทำงหรือแนวทำงในผลิตกำรส่ือกำรเรียนรู้  หรือ      

กำรพฒันำเอกสำรประกอบกำรเรียนใหเ้กิดประสิทธิภำพ     

    2.2 ลงมือเขียนเอกสำรประกอบกำรเรียน ตำมแนวทำงท่ีได้วิเครำะห์กำรออกแบบ

เอกสำรประกอบกำรเรียนแต่ละหน่วยกำรเรียน  
 

 ขั้นที่  3  การพฒันาเอกสารประกอบการเรียน (Development) 

             กำรพฒันำเอกสำรประกอบกำรเรียน  นับว่ำมีควำมส ำคญัประกำรหน่ึง  เน่ืองจำกเป็น

ขั้นตอนท่ีจะไดน้วตักรรมท่ีดี   มีประสิทธิภำพ   ภำยหลงัจำกกำรเขียนในแต่ละหน่วยกำรเรียน   โดยมี

องคป์ระกอบครบถว้นสมบูรณ์  ขั้นน้ีไดน้ ำเอกสำรประกอบกำรเรียนตรวจสอบควำมสมบูรณ์ ดงัน้ี 

  3.1  ตรวจสอบดว้ยตนเองในดำ้นรูปแบบ ส่ิงท่ีคำดหวงั ขอ้มูล และ ควำมสมบูรณ์ของ

เน้ือหำ  ภำพประกอบ  แบบฝึกทกัษะทำ้ยหน่วยกำรเรียน 
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   3.2  ตรวจสอบโดยผูค้รูผูส้อนรำยวิชำสุขศึกษำ ในดำ้นรูปแบบ  แนวคิดท่ีส ำคญั  แผนผงั

สำระกำรเรียนรู้  ผลกำรเรียนรู้  พฤติกรรมบ่งช้ี  ควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงของสำระเน้ือหำ  ขอ้มูล และ

ควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำ ภำพประกอบ  เอกสำรอำ้งอิง  แบบฝึกทกัษะทำ้ยหน่วยกำรเรียน 

   3.3  ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชำญท่ีเก่ียวขอ้งดำ้นรูปแบบ ควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงของสำระ

เน้ือหำ ขอ้มลู และควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำ ภำพประกอบ เอกสำรอำ้งอิง และแบบฝึกทกัษะทำ้ยหน่วย

กำรเรียน 

  3.4  ตรวจสอบโดยน ำมำใชจ้ดักิจกรรมกำรเรียนรู้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  ดำ้น

ควำมเหมำะสม  สำระของเน้ือหำ  ควำมทนัสมยัของขอ้มูล  ควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำ ภำพประกอบ    

เอกสำรอำ้งอิง  และแบบฝึกทกัษะทำ้ยหน่วยกำรเรียน  

 ในขั้นน้ีจ  ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบ  เพื่อน ำจุดบกพร่องจำกกำรเสนอแนะมำ

ปรับปรุง พฒันำ และแกไ้ข เพื่อให้ได้เอกสำรประกอบกำรเรียนท่ีสมบูรณ์  สำมำรถบูรณำกำรใช้

ประกอบกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรศึกษำคน้ควำ้เพ่ิมเติม  
 
 

 ขั้นที่  4  น าไปใช้และทดลองใช้ (Implementation) เพือ่ประเมนิผล 

     4.1 ไดน้ ำเอกสำรประกอบกำรเรียนท่ีพฒันำข้ึนมำไปทดลองใชจ้ดักิจกรรมกำรเรียนรู้กบั

นักเรียน   และพฒันำปรับปรุงเน้ือหำให้เหมะสม  และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ     

ขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศกัรำช  2551  ซ่ึงเป็นส่ิงจ  ำเป็นท่ีจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบและประเมิน

บทเรียนก่อน  เพ่ือประเมินผลในขั้นแรกของเอกสำรประกอบกำรเรียนว่ำมีคุณภำพอยำ่งไร ซ่ึงพิจำรณำ

ดงัน้ี 

   4.1.1 กำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของกำรพิมพ ์     

   4.1.2  กำรทดสอบก่อนเรียน จ  ำเป็นตอ้งมีกำรทดสอบก่อนเรียน และทดสอบแต่ละ

หน่วยกำรเรียนรู้ก่อนท่ีจะน ำไปใชง้ำน  

   4.1.3  กำรประเมินผล   มีจุดประสงค์เพื่อกำรประเมินผลเอกสำรประกอบกำรเรียน 

กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน และน ำผลจำกกำรทดลองใชม้ำพฒันำและปรับปรุงแกไ้ขให้เกิด

ควำมสมบูรณ์ ก่อนน ำเอกสำรประกอบกำรเรียนไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้   เพื่อให้ได้เอกสำร

ประกอบกำรเรียนท่ีมีคุณภำพ  

       4.2  น ำเอกสำรประกอบกำรเรียนท่ีผำ่นกำรประเมินผล  และปรับปรุงแกไ้ข  ไปทดลอง

ใชจ้ริง เพื่อประเมินคุณภำพก่อนน ำไปใชป้ระกอบกำรเรียนกำรสอน  ซ่ึงมีเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

ของเอกสำรประกอบกำรเรียน เป็นแนวทำง     
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 ขั้นที่  5  การประเมนิผลและการปรับปรุงแก้ไข (Evaluation and Revision) 

  กำรประเมินผลเอกสำรประกอบกำรเรียน  เป็นขั้นตอนสุดทำ้ยก่อนท่ีจะไดน้ ำขอ้มูลจำก

กำรประเมินมำปรับปรุงแกไ้ขใหเ้อกสำรประกอบกำรเรียนให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน  ให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในกำรพฒันำ   และกำรใชป้ระกอบกำรเรียนของนักเรียน  และประกอบ 

กำรจดักิจกรรมกำรสอนของครูต่อไป ก่อนท่ีจะเผยแพร่  
 

               ส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint  
 

 ความส าคญัของส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint     

  ส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint  เป็นส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร โปรแกรม 

หน่ึงท่ีมีประสิทธิภำพในกำรน ำเสนอผลงำน เป็นเคร่ืองมือส่ือสำรระหว่ำงผูส้อนและผูเ้รียนไดเ้ป็น

อย่ำงดี   และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำงดีของผูส้อน  เปรียบเสมือนเข็มทิศน ำทำงให้ผูส้อน

สำมำรถส่ือสำรกบัผูเ้รียนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  พบว่ำ  กำรน ำเสนอผลงำนเป็นส่ิงจ  ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

เพื่อใหส่ื้อท่ีใชน้ ำเสนอใหผู้เ้รียนเขำ้ใจเน้ือหำไดง่้ำยข้ึน  จนบรรลุวตัถุประสงค์กำรเรียนกำรสอนนั้นมี

หลำยชนิดใหเ้ลือกใชใ้นกำรน ำเสนอตำมควำมถนัดและควำมเหมำะสมของเน้ือหำกำรเรียนกำรสอน 

เช่น วีดิทศัน์  แผน่ใส  สไลด ์ แผนภำพ  แผนภูมิ  ฯลฯ  แลว้แต่ผูใ้ชจ้ะเลือกใหเ้หมำะสมกบัเน้ือหำ   

 ซ่ึงโปรแกรมน ำเสนอท่ีไดรั้บควำมนิยมอยู่ในปัจจุบนั คือ ส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint    

ซ่ึงเป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีสำมำรถน ำมำพฒันำส่ือกำรสอนทำงคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะช่วยพฒันำกำรเรียน 

กำรสอน  ท ำให้ผูเ้รียนสำมำรถบรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้ งไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพรำะโปรแกรม 

PowerPoint  เป็นโปรแกรมท่ีมีลกัษณะเด่นหลำยอย่ำง  คือ สำมำรถใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่ำง

สะดวก   เพรำะโปรแกรมท่ีใชน้ ำเสนอผลงำนน ำขอ้มูลทำงตวัเลขและตวัอกัษรในรูปแบบกรำฟ และ

สไลด์ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมำก ตัวโปรแกรมมีสมรรถภำพสูงเทียบกับโปรแกรมสร้ำงส่ือกำรสอนอ่ืน ๆ      

ดงันั้น จึงมีกำรพฒันำโปรแกรมน้ีในกำรสร้ำงส่ือกำรเรียนกำรสอน  ส ำหรับผูท่ี้ไม่มีควำมรู้ในกำรเขียน

โปรแกรม แต่มีควำมรู้ในเน้ือหำวิชำ  และมีประสบกำรณ์ในกำรเรียนกำรสอน   ให้สำมำรถสร้ำงส่ือ

กำรสอนไดอ้ยำ่งง่ำย  สำมำรถพฒันำใหเ้กิดประโยชน์ในงำท่ีเป็นบทเรียนท่ีดีทั้งในเน้ือหำและวิธีสอน   

นบัว่ำเป็นกำรลดเวลำในกำรผลิตและพฒันำบทเรียน   กำรใชโ้ปรแกรม  PowerPoint  เพื่อพฒันำส่ือ

กำรสอน จึงเป็นแนวทำงหน่ึงในกำรใชโ้ปรแกรม PowerPoint  มีขั้นตอนกำรท ำงำน  ผูท่ี้ไม่เคยใชใ้น

ซอต์ฟแวร์อ่ืนมำก่อนใชง้ำนง่ำย ไม่ยุ่งยำก  รูปแบบกำรน ำเสนอ  มีสีสันสวยงำมมีควำมน่ำสนใจ    

สำมำรถท ำใหต้วัอกัษร  และภำพเคล่ือนไหวได ้ ท ำใหง้ำนท่ีน ำเสนอ ดูมีชีวิตชีวำยิง่ข้ึน  เหมำะส ำหรับ

กำรน ำเสนอผลงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ไดดี้   
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 ปัจจุบนัมีกำรน ำเสนอผลงำนดว้ยส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint ท่ีหลำกหลำย ซ่ึงโปรแกรม 

PowerPoint  เป็นอีกทำงเลือกหน่ึง  ในกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน ประกอบกำรบรรยำยเน้ือหำต่ำง ๆ 

ในกำรเรียนกำรสอน จนได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก เพรำะเป็นโปรแกรมท่ีใช้งำนง่ำย  สะดวก   

ประหยดัเวลำ  และค่ำใชจ่้ำยอยำ่งมีประสิทธิภำพในกำรน ำเสนอ 
 

 ความส าคญัส าหรับผู้ส่งสาร 

   สุรชยั ศรีใส (www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/wp.../01.important.doc) ไดก้ล่ำวถึงควำมส ำคญั

ของกำรรับสำร มีดงัน้ี 

             1. ประหยดัแรงงำน   กำรอธิบำยเร่ืองรำวท่ีสลบัซบัซ้อน   เร่ืองท่ีแปลกใหม่   ผูฟั้งจะ

แปลควำมตำมประสบกำรณ์ท่ีตนเคยมี ซ่ึงอำจแตกต่ำงกันได ้ กำรน ำเสนอดว้ยส่ือประสมประเภท 

Presentation โปรแกรม PowerPoint   ช่วยท ำใหน้ำมธรรมกลำยเป็นรูปธรรม  ท ำให้ผูรั้บสำรเห็นภำพ

และเขำ้ใจไดท้นัที  ไม่จ  ำเป็นตอ้งอธิบำยยดืยำว         

  2. เตรียมกำรไดล่้วงหนำ้ผูส่้งสำรสำมำรถเตรียมกำรผลิตส่ือ ICTโปรแกรม PowerPoint

ไดก่้อนกำรบรรยำย  มีเวลำท่ีจะแสวงหำภำพท่ีส่ือควำมหมำยไดช้ดัเจน  สำมำรถแกไ้ข   ตรวจสอบ 

และทดลองใช ้เพื่อใหก้ำรน ำไปใชม้ีประสิทธิภำพ 

                   3.  ประหยดัเวลำ ไม่จ  ำเป็นตอ้งวำดภำพประกอบค ำบรรยำยในขณะนั้น   สำมำรถใช ้

PowerPoint  ท่ีเตรียมไวเ้ป็นอยำ่งดีแลว้ไดเ้ลย 

             4. ผูใ้ชเ้กิดควำมมัน่ใจว่ำสำมำรถส่ือควำมหมำยกบัผูรั้บสำรได ้ตำมเทคนิคและควำม

ตอ้งกำร   ท ำใหผู้ส่้งและผูรั้บสำรหนัหนำ้เขำ้หำกนัไดต้ลอดเวลำ  และผูส่้งสำรสำมำรถประเมินผลกำร

ส่งสำรดว้ยกำรสงัเกต หรือดูปฏิกิริยำยอ้นกลบัไดต้ลอดเวลำ 
 

 ความส าคญัส าหรับผู้รับสาร 

  1. ช่วยท ำใหผู้รั้บสำรหรือผูฟั้งเกิดควำมสนใจมำกข้ึน 

  2.  ช่วยท ำใหผู้รั้บสำรรับขอ้มลูข่ำวสำรไดม้ำกข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบักำรฟังกำรบรรยำย

เพียงอยำ่งเดียว 

     3.  ช่วยท ำใหผู้รั้บสำรเขำ้ใจเร่ืองรำวไดเ้ร็วข้ึน จดจ ำและบนัทึกขอ้มูลต่ำง ๆ ไดม้ำกกว่ำ

กำรบรรยำยเพียงอยำ่งเดียว  

      4.  ช่วยท ำใหเ้ขำ้ใจเร่ืองรำวท่ียุง่ยำก สลบัซบัซอ้นไดง่้ำยข้ึน 



125 

  5. สำมำรถยอ่ส่ิงท่ีใหญ่มำกใหเ้ลก็ลง  เช่น  เคร่ืองบิน  รถไฟ  และขยำยส่ิงท่ีเลก็มำก เช่น 

มด  แมลงวนั ใหมี้ขนำดใหญ่ข้ึน กำรยอ่หรือกำรขยำยน้ีจะท ำใหไ้ดภ้ำพในขนำดท่ีเหมำะสมกบักำรน ำ 

ไปใชป้ระกอบกำรบรรยำย และสำมำรถสร้ำงภำพท่ีไม่สำมำรถมองเห็นดว้ยตำเปล่ำได ้
 

 ประโยชน์ของส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint   

   1.  ช่วยเพ่ิมคุณภำพในกำรเรียนกำรสอน   ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีผลิตดว้ยโปรแกรม  

PowerPoint  สำมำรถน ำไปประยกุตก์บัส่ืออ่ืน ๆ  ไดห้ลำยประเภท ทั้งส่ือภำพน่ิง ส่ือภำพเคล่ือนไหว 

ส่ือเสียง  หรือท่ีเรียกว่ำ “ส่ือประสม” (Multimedia) ท ำใหก้ำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ 

   2. ท ำใหก้ำรเรียนกำรสอนสะดวกรวดเร็วกว่ำวิธีดั้งเดิม (Traditional learning) ประหยดั

งบประมำณและเวลำในกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน 

                 3. ท ำให้เกิดเครือข่ำยของควำมรู้ ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีผลิตดว้ยส่ือ ICT  โปรแกรม 

PowerPoint  สำมำรถจดัเก็บไวบ้นเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต   ผูเ้รียนสำมำรถเขำ้ไปคน้ควำ้ ศึกษำไดอ้ย่ำง

ไม่จ  ำกดัเวลำ และสถำนท่ี  ท ำให้เกิดคลงัควำมรู้ขนำดมหำศำล  และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยักว่ำ

เอกสำรและต ำรำทัว่ไป เพรำะมีกำรปรับปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

  4.  ควำมส ำคญัดำ้นกำรถ่ำยทอดขอ้มลูข่ำวสำรควำมรู้ และกำรอบรม งำนทุกอยำ่งจะตอ้ง

มีกำรส่ือสำรเพื่อถ่ำยทอดขอ้มลู ข่ำวสำร ควำมรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น กำรท่ีครูสอนนกัเรียนจ ำเป็นอยำ่งยิง่

ท่ีจะตอ้งอำศยักำรส่ือสำรท่ีดีมีคุณภำพ เพ่ือใหก้ำรเรียนกำรสอนบรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้

  5.  เป็นเคร่ืองประกนัประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน ขั้นตอนกำรสอนท่ีออกแบบไว ้

ตอ้งมีกำรทดสอบ และกำรน ำไปใช ้เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรสอนตำมขั้นตอนท่ีออกแบบ

ไว ้ ท ำใหก้ำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  6.  เป็นเคร่ืองมือส่ือสำรระหว่ำงผูส้อนกบัผูเ้รียน   เน้ือหำกำรเรียนกำรสอนไดถู้กจดัท ำ

ในรูปแบบของชุดกำรสอน ดว้ยส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint   ผูส้อนคนอ่ืนสำมำรถน ำไปสอนได ้

  7.  เป็นเคร่ืองมือเตรียมควำมพร้อมระหว่ำงผูส้อนกับผูเ้รียน ระบบกำรสอนท่ีถูก

ออกแบบไวอ้ยำ่งสมบูรณ์แลว้  และไดก้  ำหนดล ำดบัขั้นตอนต่ำง ๆ ไวอ้ย่ำงดีแลว้ ท ำให้ผูส้อนสอนได้

อยำ่งมีประสิทธิภำพ   ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ จนบรรลุวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้       

  8.  เป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน  จำกกำรน ำเสนอเน้ือหำต่ำง ๆ ดว้ยส่ือ 

ICT โปรแกรม PowerPoint จะมีขอ้มูลยอ้นกลบั ทั้งขอ้ดีและขอ้จ ำกดั เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรปรับปรุง

พฒันำ                
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 จำกท่ีกล่ำวมำสรุปไดว้่ำ  ส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint  เป็นส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภำพในกำรน ำเสนองำน  ผูส้อนควรเลือกใชใ้ห้เหมำะสมกบัเน้ือหำ จึงจะเกิดประสิทธิภำพ  

และประสิทธิผลสูงสุดในกำรส่ือสำร  ส่ิงส ำคญัผูส้อนใชส่ื้อ  ICT โปรแกรม PowerPoint  ตอ้งมีควำมรู้ 

มีควำมเขำ้ใจในกำรใชเ้ทคโนโลย ี เขำ้ใจเน้ือหำท่ีจะบรรยำยเป็นอย่ำงดี   จึงจะสำมำรถถ่ำยทอดไปถึง

ผูเ้รียนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ   ซ่ึงโปรแกรม PowerPoint  เป็นเพียงเคร่ืองมืออยำ่งหน่ึง ท่ีช่วยใหผู้ส้อน

ใชติ้ดต่อส่ือสำร  บรรยำย สรุปเน้ือหำ  ล  ำดบัขั้นภำพ  สอดแทรกคลิปวีดิโอ รวมถึงควำมตั้งใจจริงท่ีจะ

ถ่ำยทอดควำมรู้ เจตคติ  และผูเ้รียนก็มีควำมพร้อมท่ีจะเรียนรู้จำกส่ือ  กำรส่ือสำรนั้นจึงจะประสบ

ผลส ำเร็จ 
 

 ขั้นตอนการพฒันาส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint                      

             จำกกำรศึกษำทฤษฎี เอกสำร ท่ีกล่ำวมำ    ผูว้ิจยัไดส้รุปควำมส ำคญัของกำรใชเ้ทคโนโลยี

เพื่อวำงแผนสร้ำงและพฒันำส่ือ  ICT  โปรแกรม  PowerPoint   ตำมเอกสำรประกอบกำรเรียน เร่ือง 

กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  สร้ำงและพฒันำข้ึนมำ  เป็นส่ือกำรเรียนรู้ท่ี

ผูเ้รียนสำมำรถใชป้ระกอบกำรศกึษำ  สรุปบทเรียน  เรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดงันั้น หลกักำรพ้ืนฐำนส ำคญั

ของกำรพฒันำเพ่ือออกแบบส่ือ  ICT  โปรแกรม  PowerPoint   เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัใน

ชีวิต ไดแ้ก่ หลกักำรออกแบบและกำรพฒันำระบบกำรเรียนกำรสอนนัน่เอง  ซ่ึงหลกักำรดงักล่ำว ผูว้ิจยั

ได ้ประยกุตใ์ชข้ั้นตอนทั้ง 5 ของ ADDIE  Model  (Kevin Kruse, 2009: 1-20.  อำ้งถึงใน สุไม บิลไบ.

2557 : 1-2 ) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี  1  กำรส ำรวจปัญหำและกำรวิเครำะห์ (Analysis) 

                   ขั้นท่ี  2  กำรออกแบบ (Design)  

                   ขั้นท่ี  3  กำรพฒันำบทเรียน (Development) 

                  ขั้นท่ี  4  กำรน ำไปใชแ้ละทดลองใชส้อน (Implementation) 

                   ขั้นท่ี  5  กำรประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข (Evaluation and Revision)   
 

               ขั้นที่  1  การวเิคราะห์ (Analysis) 

           กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพฒันำ ส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint  ยึดตำมเอกสำรประกอบ 

กำรเรียน รำยวิชำสุขศึกษำ  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  เร่ือง กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต  ท่ีพฒันำ 

ข้ึนมำ  ดงัน้ี 
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  1.1 กำรวิเครำะห์หลกัสูตรและเน้ือหำ 

   ขั้นตอนน้ีส ำคญัท่ีสุดของกระบวนกำรออกแบบ ส่ือ  ICT  โปรแกรม  PowerPoint

เร่ือง กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยั ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 โดยวิเครำะห์สภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน  

ขอ้มลูสำรสนเทศเก่ียวกบัสภำพกำรด ำเนินชีวิต เศรษฐกิจ กำรศึกษำ  สงัคม ควำมเป็นอยู ่ควำมตอ้งกำร

ผูป้กครอง  ครอบครัว  ชุมชน  ผูเ้รียนในโรงเรียนวำรินช ำรำบ  และเป้ำหมำยหลกัสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    เป้ำหมำยกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีเป็นโรงเรียนแกนน ำ ICT  และกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  น ำมำเรียงล ำดบัควำมส ำคญั เพื่อสรุปประเด็นสู่กำรพฒันำจดัท ำ

ส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint  ตำมสำระท่ี 2   สำระท่ี 4   สำระท่ี 5  และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ พ 2.1,  

พ 4.1,  พ 5.1   ตวัช้ีวดั  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ช่วงชั้น ม.4–6   เพ่ือวิเครำะห์ตวัช้ีวดั  และสำระ   

กำรเรียนรู้แกนกลำง  แบ่งขอบข่ำยเน้ือหำสำระ ไดร้ำยละเอียดของเน้ือหำในแต่ละหน่วยท่ีตอ้งกำรตำม

เอกสำรประกอบกำรเรียน เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต   

  1.2 กำรวิเครำะห์เพื่อก  ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint    

                 1.3 กำรวิเครำะห์ตวัช้ีวดั  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงในขั้นตอนน้ียึดหลกัตำมตวัช้ีวดั  

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงช่วงชั้น  ของเอกสำรประกอบกำรเรียน  เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยั

ในชีวิต   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ท่ีพฒันำข้ึนมำ 

                1.4  น ำผลกำรเรียนรู้และพฤติกรรมบ่งช้ี สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4-6  

จำกเอกสำรประกอบกำรเรียน ท่ีพฒันำข้ึนมำ  มำก ำหนดเป็นหลกัในแต่ละหน่วยกำรเรียน โดยมี

รำยละเอียด ดงัน้ี 

   1.4.1  ก ำหนดวิเครำะห์เน้ือหำ แนวคิดท่ีส ำคญั (Concept) ท่ีคำดหวงัว่ำ ตอ้งกำรให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 

                        1.4.2  จดัท ำเฟรมแผนผงัเน้ือหำกำรเรียนรู้ และเฟรมเขียนแนวคิดท่ีส ำคญั     

                         1.4.3  จดัท ำเฟรมผลกำรเรียนรู้และพฤติกรรมบ่งช้ีใหส้อดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้ 

                     1.4.4  จดัล  ำดบัของเน้ือหำ  ระดบัเน้ือหำ  ควำมต่อเน่ืองของเน้ือหำแต่ละกรอบ    

ควำมยำกง่ำยของเน้ือหำ  เลือกส่ือท่ีจะช่วยใหเ้กิดกำรเรียนรู้ พิจำรณำในแต่ละเฟรมตอ้งใชส่ื้อชนิดใด

แต่ละตอน 

   1.4.5  จดัหำรูปภำพ และคลิปวิดีโอ ท่ีสมัพนัธก์บัเน้ือหำ   
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              1.4.6  ออกแบบจอภำพและแสดงผล ไดแ้ก่ บทน ำ กำรจดักรอบหรือแต่ละหน้ำจอ 

กำรให้สี แสง  ภำพกรำฟิกต่ำง ๆ  กำรพิจำรณำรูปแบบตวัอกัษร กำรตอบสนอง กำรแสดงผลบน

จอภำพ  

   1.4.7  ก ำหนดควำมสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ ควำมสมัพนัธข์องเน้ือหำควำมสมัพนัธข์องภำพ 

    1.5  กำรก ำหนดขอบข่ำยของหน่วยเรียน  ก ำหนดขอบข่ำยของส่ือ ICT  โปรแกรม   

PowerPoint  หมำยถึง กำรก ำหนดควำมสมัพนัธ ์ควำมสอดคลอ้งของเน้ือหำแต่ละหัวขอ้ย่อย ในกรณีท่ี

สำระเน้ือหำในหน่วยกำรเรียนดงักล่ำว แยกเป็นหวัเร่ืองยอ่ยหลำยขอ้  จ ำเป็นตอ้งก ำหนดขอบข่ำยของ

เน้ือหำแต่ละเร่ือง  เพื่อควำมสมัพนัธแ์ละควำมสอดคลอ้งกบัเน้ือหำในเอกสำรประกอบกำรเรียน  

  1.6 กำรก ำหนดวิธีกำรน ำเสนอ   กำรน ำเสนอเน้ือหำแต่ละเฟรมในขั้นน้ี  ไดแ้ก่  กำรเลือก

รูปแบบกำรน ำเสนอเน้ือหำในแต่ละกรอบว่ำจะใชรู้ปแบบใด  กำรจดัต ำแหน่งและขนำดของเน้ือหำ  

กำรออกแบบ และแสดงภำพกรำฟิกบนจอภำพ กำรออกแบบกรอบเฟรม ของบทเรียนและกำรน ำเสนอ  
 

                ขั้นที่  2  การออกแบบ (Design) 

                   กำรออกแบบเป็นกำรวำงแผนเพื่อพฒันำส่ือ  ICT โปรแกรม  PowerPoint   เร่ือง  

กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต  ด  ำเนินกำร ดงัน้ี 

  2.1  กำรสร้ำงแผนผงัขั้นตอน (Flowchart)  แผนผงัเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวในกำรสร้ำง

หรือพฒันำบทเรียน  ผงังำนจะเป็นเสมือนแผนท่ี  (Site Map)   เป็นตวัน ำทำงหรือแนวทำงในผลิตส่ือให้

เกิดประสิทธิภำพ  ซ่ึงไดก้  ำหนดแผนผงัในกำรพฒันำส่ือ ICT  โปรแกรม PowerPoint    

  2.2  ลงมือจดัท ำส่ือ ICT  โปรแกรม  PowerPoint    ตำมแนวทำงท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์

กำรออกแบบแต่ละหน่วยกำรเรียน 

  2.3  กำรออกแบบพฒันำส่ืออ่ืน ๆ ประกอบบทเรียน  เช่น กำรดำวน์โหลดคลิปวิดีโอ   

กำรแทรกวิดีโอประกอบบทเรียน เป็นตน้   
 

  ขั้นที่  3  การพฒันา (Development) 

               กำรพฒันำส่ือ ICT  โปรแกรม PowerPoint  นับว่ำมีควำมส ำคญัประกำรหน่ึง เน่ืองจำก

เป็นขั้นตอนท่ีจะไดน้วตักรรมท่ีดี  และมีประสิทธิภำพ  ภำยหลงัจำกไดท้ ำตำมขั้นตอนต่ำง ๆ แลว้  ซ่ึง

ในขั้นน้ีจะด ำเนินกำรตำมผงังำนและกรอบท่ีก  ำหนดไวท้ั้งหมด  นับตั้งแต่กำรออกแบบกรอบเปล่ำ

หนำ้จอ   กำรก ำหนดสีท่ีจะใชง้ำนจริง   รูปแบบของตวัอกัษร  ขนำดของตวัอกัษรท่ีจะใช ้ ภำพกรำฟิก 

ภำพเคล่ือนไหวท่ีส่ือควำมหมำย สีพ้ืนและสีตวัอกัษร กำรแทรกคลิปวีดิโอ ดงัน้ี 
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  3.1  ตรวจสอบดว้ยตนเอง ในดำ้นรูปแบบ  ส่ิงท่ีคำดหวงั  ขอ้มลูท่ีแสดงบนจอ  และควำม

สมบูรณ์ของเน้ือหำ  ตวัอกัษร  ภำพประกอบ   

              3.2  ตรวจสอบ โดยครูผูส้อนรำยวิชำสุขศึกษำในโรงเรียน ดำ้นรูปแบบ  แนวคิดท่ีส ำคญั  

แผนผงั ผลกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ี ควำมสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของสำระเน้ือหำของแต่ละหน่วยกำรเรียน  

ขอ้มลู  ควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำ กำรพฒันำภำพประกอบ  ตวัอกัษร  สีพ้ืนหลงั  กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงเน้ือหำแต่ละกรอบเฟรม และรูปแบบกำรน ำเสนอ 

  3.3 ตรวจสอบ โดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งในดำ้นรูปแบบ ควำมสัมพนัธ์

เช่ือมโยงของสำระเน้ือหำ   ขอ้มูล   ควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำ   ควำมเหมำะสม  ควำมสอดคลอ้งของ

ภำพประกอบ     

  3.4 ตรวจสอบโดยน ำมำใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้ กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ใน

ประเด็น ดงัน้ี 1)  ดำ้นควำมสอดคลอ้งของเน้ือหำภำพ 2)  ล ำดบัขั้นตอนในกำรน ำเสนอเน้ือหำ 3) ควำม

น่ำสนใจในกำรด ำเนินเร่ือง  4)  ภำษำท่ีใชม้ีควำมเหมำะสมถกูตอ้ง   5) กำรใชสี้ในตวัอกัษรแต่ละเฟรม 

มีควำมเหมำะสมกบัเน้ือหำ  6)  ควำมทนัสมยัของขอ้มลู   
 

  ขั้นที่  4  น าไปใช้และทดลองใช้ (Implementation) เพือ่ประเมนิผล 

  4.1 น ำส่ือ  ICT โปรแกรม  PowerPoint  ท่ีสร้ำงและพฒันำข้ึนไปทดลองใชใ้นกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอน   และพฒันำปรับปรุงเน้ือหำใหเ้กิดควำมเหมะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหำ ตำมหลกัสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551  ซ่ึงเป็นส่ิงจ  ำเป็นท่ีจะต้องผ่ำนกระบวนกำร

ตรวจสอบและประเมินผลในขั้นแรกของส่ือ  ICTโปรแกรม PowerPoint ให้รู้ว่ำมีคุณภำพอย่ำงไร  ซ่ึง

พิจำรณำ   ดงัน้ี 

   4.1.1  กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหำของเอกสำรประกอบกำรเรียน 

และภำพท่ีส่ือสำรมีควำมเหมำะสม       

      4.1.2  กำรทดสอบใชง้ำนส่ือICT โปรแกรม PowerPoint  ตอ้งมีกำรทดสอบก่อนใช ้  

เพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง  ควำมสมบูรณ์ในกำรใชง้ำน ก่อนท่ีจะน ำไปใชง้ำน 

   4.1.3  กำรประเมินผลแต่ละหน่วยกำรเรียน  มีจุดประสงคเ์พื่อกำรประเมินผลส่ือ ICT 

โปรแกรม PowerPoint  ท่ีผลิตและพฒันำข้ึนมำ    และประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเพื่อให้ได้

ส่ือคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภำพ โดยกำรทดลองใชส่ื้อ ICT โปรแกรม PowerPoint ดู (Review)  ก่อนท่ีจะ

ประเมินจริง ๆ  ว่ำโปรแกรมท ำงำนเรียบร้อยตำมท่ีออกแบบไวห้รือไม่   ดีเพียงใด  และใชส่ื้อ ICT 

โปรแกรม PowerPoint รอบท่ีสอง  เพ่ือพิจำรณำในรำยละเอียดแต่ละเฟรม ใหเ้กิดควำมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน                     
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  4.2 น ำส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint   ท่ีผ่ำนกำรประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขใน

แต่ละคร้ังไปพฒันำเพ่ิมเติมแกไ้ข   ก่อนน ำไปทดลองใชก้บันักเรียนเพื่อประเมินคุณภำพ  ซ่ึงมีเกณฑ์

กำรประเมินคุณภำพของส่ือ ICT โปรแกรม Power Point   เป็นแนวทำง ดงัน้ี 

   4.2.1  ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำในหน่วยกำรเรียนแต่ละเฟรม ครอบคลุม

เน้ือหำตำมเอกสำรประกอบกำรเรียน  ทั้งตวัช้ีวดั  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  

                     4.2.2  ตรวจสอบขั้นตอนของเน้ือหำแต่ละเฟรม     

                         4.2.3  ตรวจสอบล ำดบัขั้นตอนในกำรน ำเสนอเน้ือหำ  ส่ือและรูปภำพ    

   4.2.4  ตรวจสอบ ควำมน่ำสนใจในกำรด ำเนินเร่ือง    

                          4.2.5  ตรวจสอบภำษำท่ีใชม้ีควำมเหมำะสมถกูตอ้ง     

                    4.2.6  ตรวจสอบกำรใชสี้ในเน้ือหำแต่ละเฟรมมีควำมเหมำะสมกบัเน้ือหำ   

                  4.2.7  ตรวจสอบควำมทนัสมยัของขอ้มลู และรูปภำพแต่ละเฟรม 

  4.3  ใช้ส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint   พร้อมเอกสำรประกอบกำรเรียน ท่ีผ่ำนกำร

ประเมินผลเพื่อหำคุณภำพ  และปรับปรุง แกไ้ขแลว้ น ำไปทดลองใช ้เพื่อพิจำรณำในรำยละเอียด  และ

มีกำรบนัทึกผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช ้ 
 

                   ขั้นที่  5  การประเมนิผลและการปรับปรุงแก้ไข (Evaluation and Revision) 

  กำรประเมินส่ือ ICT  โปรแกรม PowerPoint เป็นขั้นตอนสุดทำ้ยก่อนท่ีจะไดน้ ำขอ้มูล

จำกกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไข   ให้ส่ือมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน    สอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงค์ในกำรพฒันำ   เพื่อประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรศึกษำคน้ควำ้เพ่ิมเติม  และใช้เป็น

เคร่ืองมือในกำรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันำใหผู้เ้รียนสำมำรถน ำองคค์วำมรู้ท่ีเกิดข้ึนจำกหอ้งเรียน

สู่กำรปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมอยำ่งแทจ้ริง ในบริบทรอบตวัและบริบทเน้ือหำท่ีเหมำะสม ไปใชป้ระโยชน์

อยำ่งสร้ำงสรรค ์ต่อตนเอง ต่อผูเ้รียนในโรงเรียน และชุมชนสงัคมได ้ ก่อนท่ีจะเผยแพร่ 

         ซ่ึงวตัถุประสงคข์องกำรพฒันำส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint  เป็นแนวทำงท่ีก  ำหนดไว้

เพื่อคำดหวงัใหผู้เ้รียนมีควำมรู้  เพ่ิมพูนทกัษะกำรคิด  วิเครำะห์ ตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหำ มีทกัษะชีวิต  

ทกัษะกำรรู้เท่ำทนัส่ืออยำ่งมีวิจำรณญำณ  และทกัษะกระบวนกำร  เจตคติ เพื่อใหม้ีควำมสำมำรถในเชิง

รูปธรรม ในกำรจดักิจกรรมขั้นกำรตอบแทนสงัคมและจิตสำธำรณะ (Learn to Serve)   ตำมโครงงำน

กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต   หลงัจำกกำรเรียนจบบทเรียน  วตัถุประสงคจึ์งเป็นส่ิงส ำคญัท่ีสุด

ในกำรเขียนพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสำมำรถวดัได้  สังเกตได้  ท ำได้ ท ำเป็น แก้ปัญหำได้ ว่ำผูเ้รียนมี

พฤติกรรมอยำ่งไรในระหว่ำงกำรเรียน หรือหลงัจำกเรียนจบหน่วยกำรเรียนรู้แลว้  
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 จำกกำรกำรศึกษำ ทฤษฎี  เอกสำร  งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัจึงเห็นว่ำกำรน ำเอำเทคโนโลยี

สำรสนเทศดำ้นกำรศึกษำ ส่ือประเภทส่ือประสม  เทคนิค วิธีกำรใหม่ ๆ   เขำ้มำบูรณำกำรผสมผสำน 

ใชป้ระกอบกำรจดักำรเรียนกำรสอนนั้น  เป็นวิธีกำรหน่ึงในกำรพฒันำและแกปั้ญหำกำรจดักำรเรียนรู้  

ดงักล่ำวได ้   ตลอดจนกำรน ำนวตักรรม  ส่ือประสม (Multimedia)  ประกอบดว้ย เอกสำรประกอบ 

กำรเรียน และส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint  วีดิทศัน์  ภำพเคล่ือนไหว  กรณีศึกษำสถำนกำรณ์จริง  

เป็นตน้   เขำ้มำเสริม    เพื่อพฒันำกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีทกัษะกำรเรียนรู้    รู้เท่ำทนั

กำรเปล่ียนแปลงสงัคมโลกยคุปัจจุบนั และรู้จกัคิดแยกแยะ  เลือกใชส่ื้อเทคโนโลยอียำ่งมีประสิทธิภำพ

มำกข้ึน     
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 

   ควำมพึงพอใจเป็นค ำท่ีมีควำมหมำยหลำกหลำย ซ่ึงไดจ้ำกแนวคิดแต่ละทศันะตำมกรอบ

ควำมคิดและควำมเช่ือของแต่ละบุคคลท่ียดึถือ นกัวิชำกำรหลำยท่ำนไดใ้หค้วำมหมำยไว ้ดงัน้ี 

                  ความหมายของความพงึพอใจ   
 จ ำปำ  วฒันศิรินทรเทพ (2550 : 48)  สรุปไวว้่ำ  ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกนึกคิด  

ควำมเช่ือ  กำรแสดงควำมรู้สึก  ควำมคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยแสดงพฤติกรรมออกมำ  2 ลกัษณะ   

คือ ทำงบวก  ซ่ึงแสดงในลกัษณะควำมชอบ ควำมพึงพอใจ ควำมสนใจ เห็นดว้ย ท ำให้อยำกท ำงำน

หรือปฏิบติักิจกรรม อีกลกัษณะหน่ึงคือ ทำงลบ  ซ่ึงจะแสดงออกในลกัษณะของควำมเกลียด  ไม่พึง

ประสงค ์ไม่พอใจ  ไม่สนใจ  ไม่เห็นดว้ย  อำจท ำใหบุ้คคลเกิดควำมเบ่ือหน่ำย หรือตอ้งกำรหนีห่ำงจำก

ส่ิงนั้น นอกจำกน้ีควำมพึงพอใจอำจจะแสดงออกในลกัษณะควำมเป็นกลำงก็ได ้เช่น รู้สึกเฉย ๆ ไม่รัก 

ไม่ชอบไม่น่ำสนใจในส่ิงนั้น ๆ    

 ภำวิณี  เพชรสว่ำง (2552 : 46)  กล่ำวว่ำ  ทศันคติในกำรทำงำนท่ีมีควำมส ำคญัส ำหรับ

องค์กำร คือ ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน หมำยถึง ควำมรู้สึกหรืออำรมณ์ทำงบวกโดยเป็นผลจำก

ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน 

                 ศิริวรรณ   เสรีรัตน์  และคณะ (2552 : 56-58)  กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีดี

ของบุคคลท่ีไดรั้บกำรตอบสนอง   เม่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีตอ้งกำรและคำดหวงั   ควำมพึงพอใจ

เป็นควำมชอบของแต่ละบุคคล  ซ่ึงระดบัควำมพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่ำงกนัอำจเน่ืองจำก

พ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ  ทำงดำ้นเศรษฐกิจ   และส่ิงแวดลอ้มพฤติกรรม  ควำมพึงพอใจของมนุษยเ์ป็น

ควำมพยำยำมท่ีจะขจดัควำมตึงเครียด (Tension)  หรือควำมกระวนกระวำย (Discomfort)  หรือภำวะ
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ไม่ไดดุ้ลยภำพ (Unequilibrium) ในร่ำงกำย  เม่ือมนุษยส์ำมำรถขจดัส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำน้ีไปไดแ้ลว้ มนุษย์

ยอ่มจะไดรั้บควำมพึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองตอ้งกำร 

 ปรียำพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2553 : 122)  กล่ำวว่ำ  ควำมพึงพอใจ  หมำยถึง ควำมรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีต่อกำรท ำงำนในทำงบวก  เป็นควำมสุขของบุคคลท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนและได้รับ

ผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นควำมพึงพอใจท ำให้บุคคลเกิดควำมรู้สึกกระตือรือร้นมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะ

ท ำงำน มีขวญัและก ำลงัใจ และส่ิงเหล่ำน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรท ำงำน 

รวมทั้งส่งผลต่อควำมส ำเร็จและเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององคก์ำร 

     ลดัดำ  ยงยุทธ (2557 : 7)  กล่ำวว่ำ  ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดี

ของบุคคล   ซ่ึงมกัเกิดจำกกำรไดรั้บกำรตอบสนองตำมท่ีตนตอ้งกำร  ก็จะเกิดควำมรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น 

ตรงกนัขำ้มหำกควำมตอ้งกำรของตนไม่ไดรั้บกำรตอบสนองควำมไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

              มอร์ส (Morse.  1958 : 27)  สรุปไวว้่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีสำมำรถถอด

ควำมเครียดของผูท่ี้ท ำงำนใหล้ดนอ้ยลง  ถำ้เกิดควำมเครียดมำกจะท ำให้เกิดควำมพอใจในกำรท ำงำน  

และควำมเครียดน้ีมีผลมำจำกควำมตอ้งกำรของมนุษย ์เมื่อมนุษยม์ีควำมตอ้งกำรมำก จะเกิดปฏิกิริยำ

ร้องหำวิธีกำรตอบสนอง ควำมเครียดก็จะลดนอ้ยลงหรือหมดไป แลว้ควำมพึงพอใจนั้นจะมำกข้ึน                  

 แอปเปิลไวท์ (Applewhite. 1998 : 6)  กล่ำวว่ำ  ควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกส่วนตวัของ

บุคคลในกำรปฏิบติังำน  ซ่ึงรวมไปถึงควำมพึงพอใจในสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพดว้ย กำรมีควำมสุข

ท่ีท ำงำนร่วมกบัคนอ่ืนท่ีเขำ้กนัได ้มีทศันคติท่ีดีต่องำน   

    มลูลินส์ (Mullin.  1985 : 280  อำ้งถึงใน ตรีเพช็ร์ อ ่ำเมือง.  2555 : 11)   กล่ำวว่ำ  ควำมพึงพอใจ

เป็นทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่ำง ๆ หลำย ๆ ดำ้น  เป็นสภำพภำยในท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมรู้สึก

ของบุคคลท่ีประสบควำมส ำเร็จในงำนทั้งดำ้นปริมำณและคุณภำพ  เกิดจำกกำรท่ีมนุษยม์ีแรงผลกัดนับำง

ประกำรในตนเองและพยำยำมจะบรรลุเป้ำหมำยบำงอยำ่งเพื่อท่ีจะสนองตอบควำมตอ้งกำร  หรือควำม

คำดหวงัท่ีมีอยู ่ และเมื่อบรรลุเป้ำหมำยนั้นแลว้จะเกิดควำมพึงพอใจ เป็นผลสะทอ้นกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้ 

เป็นกระบวนกำรหมุนเวียนต่อไปอีก  
 

   กล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ  ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกท่ีเกิดจำกทศันคติ  ควำมตอ้งกำรท่ี

เป็นไปตำมควำมคำดหวงั   ถำ้ควำมตอ้งกำรไดรั้บกำรตอบสนองก็เกิดควำมพึงพอใจข้ึน   และหำก

ไม่ไดรั้บกำรตอบสนองตำมควำมตอ้งกำรตำมควำมคำดหวงัไวค้วำมพึงพอใจก็จะหำยไปทนัที  
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              แนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วกบัความพงึพอใจ 

         ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำนมีส่วนสมัพนัธก์บัทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัควำมตอ้งกำรของมนุษย์

(Human  Needs)  และกำรจูงใจ (Motivation)  เป็นอย่ำงมำก  ซ่ึงนักทฤษฎีและผูรู้้หลำยท่ำนไดก้ล่ำวไว ้

ดงัน้ี 

 ทฤษฎีควำมตอ้งกำรของมนุษย ์Maslow (1970 : 69 - 80 อำ้งถึงใน สำมำรถ บุญโยประกำร, 

2550 : 54)  หมำยถึง  ควำมตอ้งกำรของมนุษยใ์น  3  ดำ้นหลกั คือ  กำย  จิต และสงัคม โดยจดัล  ำดบัขั้น 

ควำมตอ้งกำรเป็น 5 ขั้น  ดงัน้ี 

  1.  ควำมตอ้งกำรทำงร่ำงกำย (Physiological Needs) เป็นควำมตอ้งกำรขั้นมลูฐำนของมนุษย ์     

และเป็นส่ิงจ  ำเป็นท่ีสุดในกำรด ำรงชีวิต  ไดแ้ก่  อำหำร น ้ำ  เคร่ืองนุ่งห่ม ยำรักษำโรค กำรพกัผอ่น ท่ีพกั

อำศยั   และควำมตอ้งกำรทำงเพศ    ควำมตอ้งกำรทำงดำ้นร่ำงกำย   จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตน 

ก็ต่อเม่ือควำมตอ้งกำรทั้งหมดของตนยงัไม่ไดรั้บกำรตอบสนอง 

               2.  ควำมต้องกำรดำ้นควำมปลอดภัยและควำมมัน่คง (Security of Safety Needs) หำกควำม

ต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำยได้รับกำรตอบสนองตำมสมควรแลว้  มนุษยก์็จะต้องกำรในขั้นสูงต่อไป เป็น

ควำมรู้สึกท่ีตอ้งกำรควำมมัน่คงปลอดภยัในชีวิต ทั้งในปัจจุบนัและอนำคต  ซ่ึงรวมถึงควำมกำ้วหน้ำและ

ควำมอบอุ่นใจ 

                   3. ควำมตอ้งกำรทำงสังคม (Social or Belonging Needs)    เป็นควำมตอ้งกำรทำงดำ้น

ร่ำงกำยและควำมปลอดภยัไดรั้บกำรตอบสนองแลว้   ควำมตอ้งกำรทำงดำ้นสงัคมก็จะเร่ิมเป็นส่ิงจูงใจ

ท่ีส ำคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล  เป็นควำมตอ้งกำรท่ีจะให้สังคมยอมรับตนเขำ้เป็นสมำชิกไดรั้บกำร

ยอมรับจำกคนอ่ืน ๆ  ไดรั้บควำมเป็นมิตร และควำมรักจำกเพื่อนร่วมงำน 

               4.   ควำมตอ้งกำรท่ีจะไดรั้บกำรยกยอ่งนบัถือ (Esteem  Needs)  เป็นควำมตอ้งกำรให้บุคคลอ่ืน

ยกยอ่ง สรรเสริญ ใหเ้กียรติ และเห็นควำมส ำคญัของตน  รวมถึงอยำกเด่นในสงัคม รวมถึงควำมส ำเร็จ  

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมถึงควำมเป็นอิสระ มีเสรีภำพ 

             5.  ควำมตอ้งกำรท่ีจะไดรั้บควำมส ำเร็จในชีวิต  (Self – Actualization Needs)   เป็นควำม

ตอ้งกำรระดบัสูงสุดของมนุษย ์ ซ่ึงเป็นควำมตอ้งกำรท่ีอยำกจะใหเ้กิดควำมส ำเร็จในทุกส่ิงทุกอยำ่งตำม

ควำมนึกคิดของตนเอง เป็นควำมตอ้งกำรท่ียำกแก่กำรเสำะแสวงหำมำได  ้    

                   ในระยะหลงั Maslow ไดเ้พ่ิมระดบัควำมตอ้งกำรอีก  2  ขั้น คือ ควำมตอ้งกำรท่ีจะรู้ และ

เขำ้ใจ (Need to know and understand)  ไดแ้ก่  ควำมตอ้งกำรท่ีจะแสวงหำควำมรู้ท่ีมีคุณค่ำ  
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ผลตอบแทน 
ท่ีไดรั้บ 

ควำมพึงพอใจ
ของผูป้ฏิบติังำน 

 

แรงจูงใจ 
กำรปฏิบติังำน 
ท่ีมีประสิทธิภำพ 

 ทฤษฎีกำรจูงใจในกำรปฏิบติังำนของเฮอร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg et al., 1993, pp. 

113-115 อำ้งอิงใน  สิริพร  เมฆสุวรรณ. 2558 : 18)  นกัจิตวิทยำไดคิ้ดคน้ทฤษฎีแรงจูงใจในกำรท ำงำน

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันอย่ำงกวำ้งขวำงในวงกำรบริหำร ไดท้ ำวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในกำรท ำงำนของ

มนุษย ์ และไดส้รุปออกมำเป็นแนวคิด  ตำมทฤษฎีสองปัจจยั (Two factors theory) ซ่ึงแบ่งออกเป็น     

2 ปัจจยั คือ 

  1. ปัจจยักระตุน้ (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำน ซ่ึงมีผลก่อเกิดควำม

พึงพอใจในกำรท ำงำน 

  2. ปัจจยัค  ้ ำจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำน และมี

หนำ้ท่ีใหบุ้คคลเกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 

 ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรกำรเรียนกำรสอน  ควำมพึงพอใจเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะกระตุน้ให้

ผูเ้รียนท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย  หรือตอ้งกำรปฏิบติัให้บรรลุผลตำมวตัถุประสงค์  ครูผูส้อนซ่ึงใน

สภำพปัจจุบนัเป็นเพียงผูอ้  ำนวยควำมสะดวก หรือให้ค  ำแนะน ำปรึกษำ จึงตอ้งค ำนึงถึงควำมพึงพอใจ

ในกำรเรียนรู้   กำรท ำให้ผูเ้รียนเกิดควำมพึงพอใจ หรือกำรปฏิบัติงำน   มีแนวคิดพ้ืนฐำนท่ีต่ำงกัน        

2  ลกัษณะ คือ 

  1. ควำมพึงพอใจน ำไปสู่กำรปฏิบติังำน        

                       กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูป้ฏิบติังำนจนเกิดควำมพึงพอใจ  จะท ำให้เกิด

แรงจูงใจในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีสูงกว่ำกำรไม่ไดรั้บกำรตอบสนอง  ทศันะตำมแนวคิด

ดงักล่ำว  สำมำรถแสดงดว้ยภำพประกอบ ดงัน้ี   

 
                            
                      
                          

แผนภำพท่ี  3  ควำมพึงพอใจน ำไปสู่กำรปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
 

  2.  ผลของกำรปฏิบติังำนน ำไปสู่ควำมพึงพอใจ    

                        ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงควำมพึงพอใจ และผลกำรปฏิบติังำน จะถูกเช่ือมโยงดว้ยปัจจยั

อ่ืน ๆ    ผลกำรปฏิบติังำนท่ีดีจะน ำไปสู่กำรตอบแทนท่ีเหมำะสม    และน ำไปสู่กำรตอบสนองควำม  

พึงพอใจ   ผลกำรปฏิบติังำนยอ่มไดรั้บกำรตอบสนองในรูปของรำงวลั  หรือผลตอบแทน  โดยกำรผ่ำน
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กำรรับรู้เก่ียวกบัควำมยติุธรรมของผลกำรตอบแทน  ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีปริมำณของผลตอบแทนท่ีผูป้ฏิบติั

ไดรั้บ  นัน่คือ  ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำนจะถกูก  ำหนด  โดยควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริง  และกำรรับรู้เร่ืองเก่ียวกบัควำมยุติธรรมของผลตอบแทนท่ีรับรู้แลว้   ควำมพึงพอใจย่อม

เกิดข้ึน   
 

 จำกแนวคิดดังกล่ำวขำ้งตน้  เมื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ผลตอบแทน หรือรำงวลัภำยใน เป็นผลทำงด้ำนควำมรู้สึกของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึน เช่น ควำมรู้สึกต่อ

ควำมส ำเร็จท่ีเกิดข้ึน  เมื่อสำมำรถเอำชนะปัญหำอุปสรรค  ควำมยุ่งยำกต่ำง ๆ  และสำมำรถด ำเนินงำน

ภำยใตค้วำมยุง่ยำกทั้งหลำยไดส้ ำเร็จ   อนัส่งใหเ้กิดควำมภำคภูมิใจ  ควำมมัน่ใจในตนเอง  ตลอดจนกำร

ไดรั้บกำรยกยอ่ง ชมเชยจำกครูผูส้อน เพื่อน พ่อแม่  ผูป้กครอง  หรือแมแ้ต่กำรไดค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิ

กำรเรียนในระดบัท่ีน่ำพอใจ ซ่ึงเป็นกำรตอบแทนจำกภำยนอก     
 

 จึงกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  ควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนมี

ควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวก   ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติันั้น  ท ำให้ผูเ้รียนไดรั้บกำร

ตอบสนองควำมตอ้งกำรทั้งทำงดำ้นร่ำงกำยและจิตใจ   ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะท ำให้เกิดควำมสมบูรณ์

ของชีวิตมำกน้อยเพียงใด  นั่นคือ  ส่ิงท่ีครูผูส้อนตอ้งค ำนึงถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ ในกำรเสริมสร้ำง

ควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน             
 

บริบทของโรงเรียนวำรินช ำรำบ และนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 6 
 

         โรงเรียนวารินช าราบ  เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง  ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 1  หมู่ท่ี 8 บา้น

ท่าข้องเหล็ก  ถนนอุบล-ศรีสะเกษ ต าบลค าน ้ าแซบ อ  าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29  ปัจจุบนั เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  จ  านวน  5 ต  าบล  คือ   1. ต  าบลค าน ้ าแซบ  2. ต  าบล     

บุ่งหวาย  3.  ต  าบลหว้ยขะยงุ   4.  ต  าบลแสนสุข   5.  ต  าบลโนนผึ้ง  ประกอบดว้ย 61 หมู่บา้น  สภาพ

ชุมชนรอบโรงเรียนมีลกัษณะเป็นชุมชนก่ึงเมือง ก่ึงชนบท   ส่วนหน่ึงเป็นการอยู่รวมกนัเป็นหมู่บา้น

เก่าแก่  อาชีพหลกัของชุมชน คือท าเตาเผา ป้ันหมอ้  เตาอั้งโล่  และอาชีพจบัปลาในล าน ้ ามลู   เน่ืองจาก

หมู่บา้นตั้งอยู่ ริมฝ่ังล  าน ้ ามูล   ผูป้กครองนักเรียนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น   

ประกอบอำชีพรับจำ้งและเกษตรกรรม  นับถือศำสนำพุทธ   ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยไดโ้ดยเฉล่ียต่อ

ครอบครัว ต่อปี  ประมำณ  25,000 – 30,000  บำท  สถำนท่ีรำชกำร ท่ีอยูใ่กลโ้รงเรียน คือ โรงพยาบาล

วารินช าราบ  โรงเรียนมีข้อจ  ากัดเน่ืองจากสภาพชุมชนใกลเ้คียงโดยรอบของโรงเรียนส่วนใหญ่
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และบางส่วนประกอบอาชีพรับจา้งรายวนั  มีประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี

สืบทอดกนัมา  มีความหลากหลายในแนวการปฏิบติัและความเช่ือของชุมชน  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ

โรงเรียน  ไดแ้ก่  ชุมชนบา้นค านางรวย  ชุมชนบา้นท่าขอ้งเหล็ก  ชุมชนบา้นนิมิตพฒันา บา้นโพธ์ิมูล    

บา้นเพียเพา้  บา้นช่างหมอ้  เป็นตน้  โรงเรียนวารินช าราบ จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  และจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวารินช าราบ พุทธศกัราช 2552  

ท่ีเนน้การบูรณาการคุณธรรมน าความรู้ และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการจดั 

การเรียนรู้  เนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์ วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมายของสถานศึกษา 

อตัลกัษณ์  เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ทกัษะกระบวนการ  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม  

และสอดคลอ้งกบัจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  ชุมชน  น าเอาจุดเด่นดา้นประเพณีวฒันธรรม  ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา

ประยกุต ์และจดัการความรู้ท่ีหลากหลาย   ซ่ึงปีการศึกษา 2551 - ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วม

โครงการโรงเรียนผูน้  า  26 ICT  และ  46 ICT  โรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา  2554 - ปีการศึกษาปัจจุบนั 

มีการพฒันาต่อยอดยกระดบัสู่สากลและมีการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือในการพฒันายกระดบัสู่ e-School อย่างเป็นรูปธรรม  และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบให้โรงเรียนวารินช าราบเป็นท่ีตั้งของศูนยพ์ฒันาการเรียน 

การสอนโรงเรียนศนูยแ์ม่ข่าย ICT  จงัหวดัอุบลราชธานี  

               สภาพนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวารินช าราบ  มีขอ้จ  ากดั เน่ืองจากนกัเรียนมาจาก

ชุมชนท่ีห่างจากโรงเรียนอยา่งนอ้ยระยะทาง  5  กิโลเมตรข้ึนไป   ครอบครัวมีความแตกต่างในอาชีพ

ของผูป้กครอง  เช่น  อาชีพเกษตรกร  ท านา  เล้ียงสัตว ์ รับจ้าง  รวมถึงระดับการศึกษาผูป้กครอง

นกัเรียนส่วนใหญ่จบระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นส่วนมาก   สภาพปัญหาครอบครัว

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า  ร้อยละ  24.80  สภาพครอบครัวนักเรียนหย่าร้าง  ร้อยละ 37.20  

นกัเรียนตอ้งอาศยัอยูก่บัญาติผูใ้หญ่ของบิดาหรือมารดา  เน่ืองจากบิดามารดาไปท างานรับจา้งอยูต่่างถ่ิน  

ร้อยละ 11.62  นกัเรียนอาศยัอยูต่ามล าพงัโดยมีบา้นญาติอยูใ่นละแวกเดียวกนั   และร้อยละ 23.25  บิดำ

มำรดำอยู่ร่วมกัน  ซ่ึงครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการศึกษาต่อของนักเรียนใน

ระดบัอุดมศึกษานอ้ย  เน่ืองจากสภาพฐานะทางเศรษฐกิจมีความขดัสน มีขอ้จ  ากดัในศกัยภาพการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาต่อ   และพบว่าส่วนมากเมื่อจบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จึงมุ่งเขา้สู่

ตลาดแรงงาน  มากกว่าการเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา   ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6   จึงมุ่งเนน้การจดัการศึกษาให้นักเรียนมีทกัษะชีวิต ท่ีเปรียบเสมือนวคัซีนชีวิต  ให้สามารถน า
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ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบนัไดอ้ย่างปลอดภยั และมี

ความสุข  ไม่เป็นภาระของครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
 

              เน่ืองจำกงำนวิจัย เร่ืองกระบวนกำรเรียนรู้  5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง กำร

เสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษำนั้นมีงำนวิจัย

เก่ียวกบักระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  นอ้ยมำก  ยงัไม่มีขอ้มลูแพร่หลำย  เพรำะเป็นวิธีกำรสอนใหม่ท่ี

น ำร่องในโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษำ

งำนวิจัยท่ีมีควำมใกลเ้คียงเพื่อเทียบคียงกับกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  โดยได้น ำเสนอหัวข้อ

งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี    
 

           1.  งานวจิยัในประเทศ              

                 1.1 งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  กำรเรียนรู้ตำมรูปแบบบนัได   
5 ขั้น (QSCCS)  หรือ ตำมรูปแบบ  Big Five Learning    
                     พิชญะ  กันธิยะ (2559 : 87)   ไดพ้ฒันำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ โดยใชก้ำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น (QSCCS) วิชำวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้  ผลกำรวิจยั
พบว่ำ  1) ทกัษะกำรคิดวิเครำะห์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บกำรเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น (QSCCS) นักเรียน
มีทกัษะกำรคิดวิเครำะห์สูงกว่ำก่อนไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึง
นกัเรียนมีทกัษะกำรคิดวิเครำะห์ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัดี   2) ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลงัไดรั้บกำร
เรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น (QSCCS)  สูงกว่ำค่ำเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน  อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .01   3) ควำมพึงพอใจของนกัเรียนช้นัมธัยมศึกษำตอนตน้  ท่ีมีต่อกำรเรียนรู้ดว้ยกำรเรียนรู้แบบ
บนัได 5 ขั้น  (QSCCS)  ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำก โดยควำมพึงพอใจมำก    อนัดบัแรก
มีค่ำเฉล่ียเท่ำกนั คือ  4.57  จ  ำนวน 3 รำยกำร   ไดแ้ก่  นักเรียนสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจดว้ยตนเองได้    
นักเรียนสำมำรถตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล  และนักเรียนกลำ้แสดงควำมคิดเห็น   รองลงมำไดค่้ำเฉล่ีย 
เท่ำกนัคือ  4.54  จ  ำนวน 2 รำยกำร  ไดแ้ก่  บรรยำกำศของกำรเรียนเปิดโอกำสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมใน
กำรท ำกิจกรรม   และกิจกรรมกำรเรียนรู้  ท ำให้นักเรียนกลำ้คิดกลำ้ตอบในกำรแสดงควำมคิดเห็น   
และอนัดบัสุดทำ้ยคือกิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมกบัเน้ือหำ  ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.35                      
                   กนกวรรณ   ขอบทอง (2558 : 4)  ไดศ้ึกษำควำมสำมำรถดำ้นกำรคิดวิเครำะห์ และ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน รำยวิชำสังคมศึกษำ โดยใชก้ำรจัดกำรเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น  (Big Five 
Learning)  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5  ผลกำรวิจัยสรุปไดว้่ำ   1) ควำมสำมำรถดำ้นกำรคิด
วิเครำะห์ของนักเรียนท่ีไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น (Big Five Learning)  ร้อยละ 82.76   
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ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 78.13   ซ่ึงสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก  ำหนดไว ้ 70/70    2) ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น (Big Five Learning) ร้อยละ 82.76 ผ่ำนเกณฑ์ ร้อย
ละ 80.06  ซ่ึงสูงกว่ำเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้ 70/70   
 เพญ็พกัตร์ ช่วยพนัธ ์(2558 : 129–130) ไดศ้ึกษำผลของกำรใชก้ระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ท่ีมีต่อทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงวิทยำศำสตร์  กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3    ผลกำรวิจยั พบว่ำ  1) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษำ
ปีท่ี 3  มีระดบัทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์สูงข้ึน  อยำ่งมีนัยส ำคญัท่ีมีควำมเช่ือมัน่  ร้อยละ 95    
หลงัไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  เมื่อเทียบกบักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยวิธี
สอนปกติ    2)  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  มีระดบัควำมคิดสร้ำงสรรคท์ำงวิทยำศำสตร์สูงข้ึนอยำ่งมี
นยัส ำคญัท่ีมีควำมเช่ือมัน่   ร้อยละ 95  หลงัไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  
                 สุภำณี  เส็งศรี และวลีพร  ปันนำ ( 2558 : 1364-1365)  ไดศ้ึกษำผลกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้
โดยกระบวนกำรเรียนรู้  QSCCS  ร่วมกับกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถกำรเช่ือมโยงทำงคณิตศำสตร์  ส ำหรับนกัเรียนมธัยมศึกษำ  ผลกำรวิจยัพบว่ำ  1) ผลกำร
สร้ำงและหำประสิทธิภำพของแผนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรเรียนรู้ QSCCS  ร่วมกบั
กำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถกำรเช่ือมโยงทำงคณิตศำสตร์    
ส ำหรับนักเรียนมธัยมศึกษำปีท่ี 2    มีประสิทธิภำพ E1/ E2  เท่ำกบั 85.75/84.67  ซ่ึงเป็นไปตำมท่ี
ก  ำหนดไว ้80/80  2) ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรเรียนรู้ QSCCS  ร่วมกบักำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถ
กำรเช่ือมโยงทำงคณิตศำสตร์เร่ือง กำรแปลงทำงเรขำคณิต ส ำหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 สูงกว่ำ
ก่อนจดักิจกรรมกำรเรียนรู้  อยำ่งมีนยัส ำำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05   โดยมีคะแนนเฉล่ียของกำรทดสอบ
ก่อนเรียนของนกัเรียน เท่ำกบั  9.67   และคะแนนเฉล่ียของกำรทดสอบหลงัเรียนของนักเรียน เท่ำกบั 
25.40   ค่ำ  t  เท่ำกบั 37.66   3) ควำมสำมำรถกำรเช่ือมโยงทำงคณิตศำสตร์ของนกัเรียนหลงัจดักิจกรรม
กำรเรียนรู้โดยใช ้กระบวนกำรเรียนรู้ QSCCS ร่วมกบักำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถกำรเช่ือมโยงทำงคณิตศำสตร์   เร่ือง  กำรแปลงทำงเรขำคณิต  ส ำหรับนักเรียน              
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  2  สูงกว่ำก่อนจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
คะแนนเฉล่ียของกำรทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน เท่ำกบั  3.10   และคะแนนเฉล่ียของกำรทดสอบ
หลงัเรียนของนกัเรียน เท่ำกบั  25.37  ค่ำ  t  เท่ำกบั  56.35 
                ทิพรัตน์ สิทธิวงศ ์ และทะเนศ  วงศน์ำม  (2558 : 95)  ไดศ้ึกษำผลกำรใชกิ้จกรรมกำรเรียน
กำรสอนดว้ยบนัได 5 ขั้น (QSCCS)  ส ำหรับนิสิตปริญญำโท  สำขำเทคโนโลยีและส่ือสำรกำรศึกษำ  
คณะศึกษำศำสตร์   มหำวิทยำลยันเรศวร   ผลกำรศึกษำพบว่ำ พบว่ำ  1) ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
ผูเ้รียนท่ีเรียนรำยวิชำบูรณำกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรจดักำรเรียนรู้   หลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05   2) พฤติกรรมกำรใชกิ้จกรรมกำรเรียนรู้กระบวนทศัน์บนัได  5 ขั้น 
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(QSCCS)  ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก     เมื่อพิจำรณำเป็นรำยดำ้นพบว่ำ ดำ้นกำรสืบคน้ควำมรู้และ
สำรสนเทศ (Learn to Search : S) โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก  ดำ้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (Learn to 
Construct : C)   ดำ้นกำรส่ือสำรและน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ (Learn to Communicate : C) โดย
ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก   ดำ้นกำรบริกำรสงัคมและจิตสำธำรณะ (Learn to Serve: S) โดยภำพรวมอยู่
ในระดบัมำก  และดำ้นกำรตั้งค  ำถำม (Learn to Question : Q)  โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง   และ
3) ควำมคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อกำรใชกิ้จกรรมกำรเรียนกำรสอนดว้ยบนัได 5 ขั้น (QSCCS)  รำยวิชำ
บูรณำกำรเทคโนโลยเีพื่อกำรจดักำรเรียนรู้    โดยภำพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก  และเมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยดำ้น เรียงตำมล ำดบั 3 ล ำดับแรก  พบว่ำ ดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด  คือเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ดว้ยตนเอง   รองลงมำมี 3 ดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียเท่ำกนั  คือ  กิจกรรมกำรเรียนโดยใช้ QSCCS ช่วย
สร้ำงบรรยำกำศส ำหรับส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้   กำรใชกิ้จกรรม QSCCS ช่วยให้บรรยำกำศใน
กำรเรียนเป็นกันเองมำกยิ่งข้ึน  และกิจกรรมกำรเรียนโดยใช้ QSCCS ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ ควำมรู้ และทศันคติระหว่ำงเพื่อน  ส่วนล ำดบั 3  มี 2 ดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียเท่ำกนั
คือ  มีกำรช้ีแจงวตัถุประสงค์รำยละเอียดของเน้ือหำและกระบวนกำรเรียนกำรสอน  QSCCS  และ
ภำพรวมในกำรใช ้ QSCCS ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในหอ้งเรียน  
    ศนัทนีย ์  มีนำค  (2557 : 514-515)   ไดพ้ฒันำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เร่ือง สำรชีวโมเลกุล 
โดยใชก้ระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)  ส ำหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  ผลกำร 
ศึกษำพบว่ำ  1) ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เร่ือง สำรชีวโมเลกุล โดยใชก้ระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
(QSCCS) ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมในระดบัมำก 
ประสิทธิภำพเท่ำกบั  76.83/75.67   2) ผลกำรใชชุ้ดกิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ือง สำรชีวโมเลกุล   โดยใช้
กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)  ส ำหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนหลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01    3) นักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 6  มีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนดว้ยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เร่ือง สำรชีวโมเลกุล  โดยใช้
กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)  มีควำมพึงพอใจในระดบัมำก      
 

                               วำสนำ   กีรติจ  ำเริญ  และเจษฎำ  กิตติสุนทร (2557 : 16-17)   ไดศ้ึกษำทกัษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  ของนักศึกษำรำยวิชำกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
รูปแบบ  Big Five Learning  ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมและให้ควำม
ร่วมมือของนกัศึกษำจำกกำรจดักำรเรียนรู้  ตำมรูปแบบ  Big Five Learning  ของนักศึกษำ  หลงัเรียน
สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05    2) ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรและกำร
น ำเสนอของนกัศึกษำจำกกำรจดักำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ  Big Five Learning  ของนักศึกษำ  หลงัเรียน
สูงกว่ำก่อนเรียน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05   และ 3) ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจดั 
กำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ  Big Five Learning   หลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน  อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยควำมพึงพอใจของนกัศึกษำในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด         
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                1.2 งานวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม 

                    สุวฒัน์  โกมลแมน (2557: ก)  ไดร้ำยงำนผลกำรใชส่ื้อประสม วิชำสุขศึกษำ (พ22101)   
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    ผลกำรวิจยัพบว่ำ  1) ประสิทธิภำพ
ของกำรเรียนกำรสอนดว้ยส่ือประสม วิชำสุขศึกษำ (พ22101)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  มีประสิทธิภำพ
โดยรวมเท่ำกบั   83.37/85.43   ตำมเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ 80 / 80      2) ค่ำดชันีประสิทธิผลของกำรเรียนดว้ย
ส่ือประสม   วิชำสุขศึกษำ (พ22101) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2   มีค่ำ  0.8617    3)  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
วิชำสุขศึกษำ  (พ22101)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยกำรใชส่ื้อประสม
หลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบั .01     4) ผลกำรเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนระหว่ำงนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยกำรใชส่ื้อประสม  กบักลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยกำร
สอนปกติ  วิชำ สุขศึกษำ (พ22101)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  พบว่ำ  แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั .01   และ 5) ควำมพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อกำรเรียนกำรสอนโดยใชส่ื้อประสม    
ประกอบกำรเรียนกำรสอน วิชำสุขศึกษำ (พ22101) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  พบว่ำอยูใ่นระดบัมำก 
                 ธชำมำศ รัตนจินดำ และพรเทพ  เมืองแมน (2556 : 157) ไดพ้ฒันำส่ือประสมเชิงปฏิสัมพนัธ ์  

เร่ือง  ระบบหำยใจ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   ส ำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4    

ผลกำรวิจยั พบว่ำ  1) ส่ือประสมเชิงปฏิสมัพนัธ ์เร่ือง  ระบบหำยใจ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ

พลศึกษำ  ส ำหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  ท่ีผูว้ิจยัพฒันำข้ึน  มีประสิทธิภำพเท่ำกบั  84.44/83.75     

ซ่ึงสูงกว่ำเกณฑ ์ 80/80  ท่ีก  ำหนดไว ้  และ 2) ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  

ท่ีเรียนดว้ยส่ือประสม เชิงปฏิสมัพนัธ ์ เร่ือง  ระบบหำยใจ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  

หลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05   

               เบญจมินทร์   เฟอร์เรีย (2556 : 116)  ไดพ้ฒันำกำรเรียนรู้ เร่ือง ควำมปลอดภยัในชีวิต   โดย

ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4    

ผลกำรวิจยั พบว่ำ  1) ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง ควำมปลอดภยัในชีวิต  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  มีประสิทธิภำพ  82.89/81.85  2) ดชันี 

ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง  ควำมปลอดภยัในชีวิต    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

สุขศึกษำและพลศึกษำ   ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4   มีค่ำเท่ำกบั  0.6356   3) ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  เร่ือง 

ควำมปลอดภัยในชีวิต   โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ      

พลศึกษำ  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  หลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบั .01    และ

3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  เร่ือง ควำมปลอดภยัในชีวิต โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  โดยภำพรวม

อยูใ่นระดบัมำก 
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  ปำลิดำ   ทองแกว้ (2556 : ก)  ไดเ้ปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำสุขศึกษำ  เร่ือง  

ยำเสพติด  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  ระหว่ำงกำรสอนโดยใชส่ื้อประสม กบักำรสอนดว้ยวิธี

ปกติ   ผลกำรวิจยัพบว่ำ  1) ส่ือประสมวิชำสุขศึกษำ  เร่ือง  ยำเสพติด  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  

มีประสิทธิภำพเท่ำกบั  81.03 / 81.83   ซ่ึงสูงกว่ำเกณฑ์  80 / 80  ท่ีก  ำหนดไว ้  2)  นักเรียนท่ีเรียนดว้ย

ส่ือประสมวิชำสุขศึกษำ  เร่ือง  ยำเสพติด  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

สูงกว่ำนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกำรสอนแบบปกติ    อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  

                   อรอนงค ์  บุญกำญจน์ (2556 : 89)  ไดเ้ปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้วิชำสุขศึกษำ เร่ือง  เพศ

กบัวยัรุ่น  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดส่ือประสมและกำรเรียนดว้ยบทเรียนบน

เครือข่ำยแบบผสมผสำน  ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ชุดส่ือประสม มีประสิทธิภำพโดยรวมเท่ำกับ 

81.85/80.58   และบทเรียนบนเครือข่ำยแบบผสมผสำน  มีประสิทธิภำพโดยรวมเท่ำกบั  81.93/89.25   

2) ดชันีประสิทธิผลของชุดส่ือประสมมีค่ำเท่ำกบั  .70  แสดงว่ำนักเรียนมีควำมกำ้วหน้ำทำงกำรเรียน

คิดเป็นร้อยละ 70   และกำรเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ำยแบบผสมผสำน มีค่ำเท่ำกบั .81  แสดงว่ำ

นักเรียนมีควำมกำ้วหน้ำทำงกำรเรียน คิดเป็นร้อยละ81    3) นักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมและ

บทเรียนบนเครือข่ำยแบบผสมผสำน   มีค่ำเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญั

ทำงสถิติท่ีระดบั  .05    4) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ำยแบบผสมผสำน  มีเจตคติเร่ืองเพศ 

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด    และนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดส่ือประสม  มีเจตคติเร่ืองเพศอยู่ในระดับมำก          

5) นักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ำยแบบผสมผสำน มีควำมพึงพอใจในระดบัมำกท่ีสุด และ

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก 
 

         2.  งานวจิยัต่างประเทศ  

                   2.1  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบักระบวนการเรียนรู้     

                         เน่ืองจำกกระบวนกำรเรียนรู้  5  ขั้นตอน   เป็นวิธีกำรจดักำรเรียนรู้แนวใหม่   ไม่ม ี   

ผูศ้ึกษำงำนวิจยัต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง   ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษำและรวรวมงำนวิจยัต่ำงประเทศท่ีเทียบเคียง

กบักระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ  กำรสอนแบบสืบเสำะควำมรู้  วฏัจกัรกำรเรียนรู้ 5 ขั้น  ดงัมี

รำยละเอียดต่อไปน้ี 

                       กำร์เซีย  (Garcia.  2005 : 1067)      ไดศึ้กษำผลสมัฤทธ์ิของกำรใชว้ฏัจกัรกำรเรียนรู้ 

5 ขั้น เปรียบเทียบกำรศึกษำแบบดั้งเดิม  โดยใชสู้ตรของ Hunter  และศึกษำบรรยำกำศของกำรเรียน 

รวมทั้งเจตคติของกำรเรียน   โดยใชแ้บบทดสอบ Tree Evolution Test  และแบบทดสอบเจตคติต่อวิชำ

วิทยำศำสตร์  กำรศึกษำคร้ังน้ีท ำในโรงเรียนระดบัประถมศึกษำ   ซ่ึงมีนักเรียน 150 คน   ระดบัเกรด 7   
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นกัเรียนสำยวิทยำศำสตร์  เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบว่ำนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนแบบวฏัจกัร

กำรเรียนรู้ 5 ขั้น มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ  ในเร่ืองวิวฒันำกำร และเจตคติต่อวิชำ

วิทยำศำสตร์   ดงันั้นสมควรใชก้ำรเรียนรู้แบบวฏัจกัรกำรเรียนรู้ 5 ขั้น  ในกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์    

เพื่อใชป้รับปรุงนกัเรียนนกัเรียนท่ีมีผลกำรเรียนต ่ำ 

     โรลเลย ์ (Rowley. 2007 : unpaged) ไดศ้ึกษำผลจำกกำรใชค้วำมคิดและวฏัจกัรกำรเรียนรู้

สืบเสำะหำควำมรู้ บนควำมเข้ำใจของนักเรียนท่ีมีต่อมวลในกำรหมุนอย่ำงอิสระในแนวระนำบ  

กำรศึกษำน้ีเป็นวิธีกำรท่ีผสมกนัระหว่ำงวิธีกำรก่ึงทดลอง  ซ่ึงประกอบดว้ยกำรหำคุณภำพและกำร

วิเครำะห์ขอ้มลูดำ้นคุณภำพ  กำรรวบรวมและทดสอบ    จำกกำรรวบรวมขอ้มูลดำ้นกำรศึกษำโดยใช้

ไคแสควร์ แมกซเ์วลสจ๊วต ในกำรประเมินสถิติกำรเปล่ียนแปลงควำมเขำ้ใจในกำรหมุนในแนวระนำบ 

โดยใชค้วำมคิดและกำรสืบเสำะหำควำมรู้     ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ   นักเรียนรำยงำนควำมเขำ้ใจใน

กำรหมุนและกฎของนิวตนัไดอ้ย่ำงสมบูรณ์   โดยกำรใชค้วำมคิดและวฏัจกัรกำรเรียนรู้   นอกจำกน้ี

กำรวิเครำะห์ดำ้นคุณภำพและกำรประเมินโดยใชไ้คแสควร์ แมกซเ์วลสจ๊วต    นกัเรียนมีควำมเขำ้ใจใน

เร่ืองกำรหมุนและกฎของนิวตนั อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบั  0.05  จำกกำรศึกษำช้ีแนะใหเ้ห็นว่ำกำรศึกษำ

ท่ีใชท้ั้งควำมคิดและวฏัจกัรกำรสืบเสำะหำควำมรู้  ท ำใหน้กัเรียนมีควำมเขำ้ใจในควำมคิดรวบยอดดำ้น

วิทยำศำสตร์มำกข้ึน 

    คำน และ อิคบำล  (Khan & Iqbal : 2011)   ไดศ้กึษำผลกำรเรียนกำรสอนแบบสืบเสำะหำ

ควำมรู้กบัวิธีกำรสอนแบบดั้งเดิม (Traditional lab method) ในวิชำชีววิทยำ  ระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 3   

เพื่อศึกษำผลกระทบของวิธีกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ต่อทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ของ

นกัเรียน โดยทดสอบ Pre-test เพื่อวดัระดบัทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ของนักเรียนทั้งสอง

กลุ่ม  หลงัจำกนั้นนักเรียนกลุ่มตวัอย่ำงถูกสอนโดยวิธีสืบเสำะหำควำมรู้โดยใช ้ 7E Learning cycle 

model  และกลุ่มควบคุมถูกสอนโดยวิธีกำรสอนแบบดั้งเดิม   เป็นเวลำ 30 วนั  แลว้ท ำกำรทดสอบ 

Post-test และท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มลูทำงสถิติโดยใช ้t - test  พบว่ำ ทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์

ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง มีประสิทธิภำพสูงกว่ำนกัเรียนกลุ่มควบคุม และยงัพบว่ำวิธีสอนกำรทดลอง 

(Lab)  แบบสืบเสำะหำควำมรู้ให้ประสิทธิผลต่อกำรพฒันำทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์วิชำ

ชีววิทยำของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  มำกกว่ำกำรสอนแบบดั้งเดิม                 

                    สโตกเกอร์ (Stoker. 1999 : 37-A)  ไดท้  ำกำรวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตรพลศึกษำและสุขศึกษำ  

เร่ือง  กำรศึกษำควำมคิดเห็นของนกัเรียนมธัยมศึกษำต่อกำรเรียนแบบร่วมมือ  จุดมุ่งหมำยของกำรวิจยั

เพือ่เป็นกำรศึกษำหลกัสูตรพลศึกษำและสุขศึกษำ   ท่ีน ำมำใชป้ระกอบกำรเรียนแบบร่วมมือโดยศึกษำ

กบันกัเรียนเกรด 7  ในชั้นเรียนสุขศึกษำท่ีใชห้ลกัสูตรใน 6 สปัดำห์   โดยมุ่งเนน้ศึกษำถึงควำมสมัพนัธ์
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ในดำ้นกิจกรรมกำรสอนปฏิบติักิจกรรมพลศึกษำ   ผลกำรวิจยัพบว่ำ เจตคติของนักเ รียนท่ีมีต่อพล

ศึกษำเพ่ิมสูงข้ึน  หลงัจำกกำรมีกำรเพ่ิมหลกัสูตรสุขศึกษำท่ีมีควำมส ำคญัต่อกิจกรรมต่ำง ๆนอกจำกน้ี

ยงัค้นพบว่ำ วิชำสุขศึกษำมีประโยชน์ต่อสุขภำพ  และช่วยให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิถีชีวิตท่ี

กระตือรือร้น         
 

               2.2  งานวจิยัเกีย่วกบัการใช้ส่ือประสม 

                      กิลเบอร์ท (Gilbert. 1974 : 5589 - A) ไดศึ้กษำเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

วิชำคณิตศำสตร์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3   ในรัฐมินนิโซตำ สหรัฐอเมริกำ โดยใชว้ิธีสอน

สำมแบบ  คือ  กลุ่มทดลอง   ใชก้ำรสอนแบบส่ือประสมท่ีสร้ำงข้ึน  โดยให้นักเรียนเรียนดว้ยตนเอง

เป็นรำยบุคคล   กลุ่มควบคุมอีกสองกลุ่มใชก้ำรสอนแบบใหส้ังเกต  พร้อมกบัค ำแนะน ำจำกผูส้อนกบั

กำรสอนแบบกลุ่มเลก็ ๆ   โดยใชส่ื้อกำรเรียนร่วมกนั    เน้ือหำท่ีใชท้ดลอง คือ กำรบวกเลขสองหลกั 

ใชเ้วลำท ำกำรทดลองเท่ำกนั  ผลกำรทดสอบปรำกฏว่ำ  นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

วิชำคณิตศำสตร์ สูงกว่ำกลุ่มควบคุมอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

                     ฮิรำมทัสุ (Hamamatsu. 1982 : 386-A) ได้ท ำกำรวิจัยเร่ือง กำรท ำชุดกำรเรียน

รำยบุคคลแบบใชส่ื้อประสม  กบันกัเรียนวิทยำลยัชุมชนฟุตฮิลด ์(Foothill)  ในประเทศญ่ีปุ่น นักศึกษำ

เรียนโดยใชต้  ำรำเรียนเทปโทรทศัน์ เทปวิทย ุและเทปแม่เหลก็  ผลปรำกฏว่ำ ผลกำรเรียนรู้ของนกัเรียน

เป็นท่ีน่ำพอใจ  และกำรใชชุ้ดกำรเรียนรำยบุคคล แบบใชส่ื้อประสม  ท ำให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

โปรแกรมกำรเรียน 

                     ทิมเมอร์แมน และ ครูป (Timmerman and Kruepke.  2006 : 73 - 104) ไดศ้ึกษำ

ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีต่อกำรเรียนรู้และกำรปฏิบติัของนกัศึกษำระดบัวิทยำลยั จ  ำนวน 

12,398  คน   ผลกำรศึกษำพบว่ำ  นกัศึกษำมีควำมสำมำรถในดำ้นกำรปฏิบติัดีข้ึน หลงัจำกท่ีเรียนรู้โดย

ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดีกว่ำกำรสอนแบบปกติ นอกจำกน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงั

ส่งผลต่อพหุวิทยำกำรทำงดำ้นสงัคมศำสตร์ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ก  ำลงัไดรั้บควำมนิยม 

อยำ่งแพร่หลำยมำกยิง่ข้ึน             
 

    จำกผลกำรศึกษำงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่ำ  เทคนิคและวิธีกำรสอนท่ีน ำมำพฒันำทกัษะ

กำรเรียนรู้ของนักเรียนนั้ นมีหลำกหลำยวิธี โดยแต่ละวิธีสำมำรถพฒันำนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี 

โดยเฉพำะกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

เป็นขั้นตอน   ซ่ึงผลงำนวิจยัจะพบว่ำกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  หรือบนัได 5 ขั้น  สำมำรถบูรณำ

กำรแนวกำรจดักำรเรียนรู้ไดห้ลำกหลำยวิธีกำร  เช่น กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยกระบวนกำรสืบเสำะ (5 Es)   
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กำรเรียนรู้โดยใชโ้ครงงำนเป็นฐำน (Project - Based Learning : PBL) กำรเรียนรู้โดยใชปั้ญหำเป็นหลกั 

(Problem - Based Learning)  และกำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  (Scientific Method) เป็นตน้ 

ซ่ึงกำรเรียนรู้ดังกล่ำว   ทุกขั้นตอนมีควำมสัมพนัธ์สอดคล้องกัน  เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภำพวิธีหน่ึง  ท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันำทกัษะกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่ำงมีระบบเป็นขั้นตอน  

เหมำะท่ีจะใชพ้ฒันำศกัยภำพในกำรเรียนรู้ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยำ่งครบถว้น นกักำรศึกษำ 

ไทยและนกักำรศึกษำต่ำงประเทศ   ต่ำงใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันำทกัษะ

กำรเรียนรู้ของผูเ้รียน   รวมทั้งควำมสำมำรถตำมสมรรถนะทั้ง 5  ประกำร ของหลกัสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยเฉพำะกำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำเก่ียวขอ้งประกอบกำรจดักำรเรียนรู้  ซ่ึงผูว้ิจยั

ไดน้ ำส่ือประสมเขำ้มำประกอบกำรจดักำรเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรเรียนรู้  5 ขั้นตอน       

จำกกำรศึกษำงำนวิจยัทั้งในประเทศและในต่ำงประเทศ   พบว่ำ ส่ือประสมเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อตวั

ผูส้อนและกำรเรียนรู้ของนกัเรียน  ช่วยสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ ท ำให้จ  ำเน้ือหำไดเ้ร็ว  เขำ้ใจส่ิงท่ี

เป็นนำมธรรมไดง่้ำย  ท ำใหน้กัเรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียน   เกิดทกัษะกำรคิดวิเครำะห์  สำมำรถ

ใชท้บทวนเน้ือหำท่ีเรียนผำ่นมำแลว้ไดทุ้กเวลำอยำ่งสะดวก ซ่ึงกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยกรำบวนกำรเรียนรู้ 

5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เป็นแนวกำรจดักำรเรียนรู้อีกวิธีกำรหน่ึงท่ีน่ำสนใจ   ท่ีผูว้ิจยัคำดหวงัว่ำ

จะสำมำรถช่วยพฒันำทกัษะกำรเรียนรู้  พฒันำทกัษะกำรด ำรงชีวิต  รวมทั้งสำมำรถพฒันำศกัยภำพใน

ดำ้นอ่ืน ๆ ใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน   เพื่อควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินชีวิตในสงัคมโลกปัจจุบนั   ผูว้ิจยัจึง

สรุปกำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยั

ในชีวิต  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6    เพื่อน ำมำใชใ้นกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ และหวงัว่ำ

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนจะสูงข้ึน ตำมแผนภำพท่ี  4  ดงัน้ี 
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แผนภำพท่ี  4  กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม 
เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต 

กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน 
ประกอบส่ือประสม 
ขั้นที่  1  การตั้งประเด็นค าถามและปัญหา 
-   ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิด สงัเกต  ตั้งขอ้สงสยั     
    และตั้งค  ำถำมอยำ่งมีเหตุผล พร้อม 
    กำรคำดคะเนหำค ำตอบ  
ขั้นที่  2  การสืบค้นข้อมูล  
-  ฝึกแสวงหำควำมรู้ ขอ้มลูและสำรสนเทศ    
   จำกส่ือกำรเรียนรู้ ท่ีหลำกหลำย 
ขั้นที่  3  การสรุปองค์ความรู้ 
-  ฝึกใหส้ำมำรถน ำควำมรู้ ขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนจำก 
   กำรศึกษำ คน้ควำ้  มำอภิปรำย ถกเถียง   
   คิดวิเครำะห์  สงัเครำะห์  และสรุปเป็น  
   องคค์วำมรู้ใหม่ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ขั้นที่  4  การส่ือสารและน าเสนอผลงาน  
-  นกัเรียนน ำควำมรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน มำสร้ำง 
   งำนเพื่อน ำเสนอในรูปแบบต่ำง ๆ ได ้
   อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ขั้นที่  5  การตอบแทนสังคมและจติสาธารณะ            
-  นกัเรียนน ำองคค์วำมรู้ท่ีเกิดข้ึนไปสร้ำง 
   ผลงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน   
   ชุมชน  ผำ่นกิจกรรมโครงงำน 
 

    กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน     
    -  พิมพนัธ ์ เดชะคุปต ์   (2556 : 1-2)     
 -  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ 
    ขั้นพ้ืนฐำน  (2556 : 24)     

1.  แนวคดิทฤษฎีพหุปัญญา     
     -  ผูเ้รียนมีเชำวปั์ญญำไม่เหมือนกนั    
     -  กิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 
        ช่วยส่งเสริมเชำวปั์ญญำหลำย ๆ ดำ้น     

2. แนวคดิทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง   
    -  ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหำ คน้พบและ 
       สร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง  
 
3.  แนวคดิทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน    
     -  กำรคน้พบสร้ำงและสรุปควำมรู้ดว้ย 
        ตนเอง   
    -  ผูเ้รียนเรียนรู้ผำ่นกำรลงมือท ำ         
    -  ใชเ้ทคโนโลยต่ีำง ๆ เพื่อสรุปควำมรู้ 
       และสร้ำงผลงำนดว้ยตนเอง 
    -  ประยกุตใ์ชค้วำมรู้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ได ้4.  แนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
    -  ทกัษะกำรปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคล 
    -  กำรพ่ึงพำและเก้ือกลูกนั 
    -  ควำมรับผดิชอบร่วมกนั 

 5.  การวเิคราะห์เนือ้หา  
     - สำระกำรเรียนรู้ท่ี 2  สำระกำรเรียนรู้ท่ี 4  
     - สำระกำรเรียนรู้ท่ี 5 
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บทที่  3 
 

 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

               การวิจยัเร่ือง การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps)  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง 

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ระบวนการวิจยั

และพฒันา (Research and Development : R & D) มาประยุกต์ใชใ้นการพฒันา ซ่ึงมีรายละเอียดและ

ขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี                     

               ขั้นตอนท่ี  1 การพฒันาและหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้   5  ขั้นตอน  ประกอบ    

ส่ือประสม  รวมถึงการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต      

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6     

               ขั้นตอนท่ี  2   การน ากระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม ไปทดลองใชจ้ริง   

สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้   ประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนักเรียน ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

              ขั้นตอนท่ี  3  การประเมินและศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ขั้นตอนกำรวจิยั 
 

             การวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม เร่ือง   

การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันาและหา

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  ขั้นตอนท่ี 2 การน ากระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสมไปทดลองใชจ้ริง โดย สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และประเมิน

พฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาตามขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ดว้ยกิจกรรม

โครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  และขั้นตอนท่ี 3 การประเมินและศึกษาความพึงพอใจ

ต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต    
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            ขั้นตอนที่  1 การพฒันาและหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบ 

ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   รวมถึง 

การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
        

 วธิีด ำเนินกำร 

              1. ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จุดเน้น  อตัลกัษณ์ของโรงเรียนวารินช าราบ  โดยศึกษาวิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงนโยบายการจดัการศึกษา    เป้าหมายในการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ

แนวทางการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

               2. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบันักเรียน   ทั้งขอ้มูลจากการเยี่ยมบา้น    สภาพปัญหา

การจดัการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา และวิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ 

 3.  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  ต  ารา  ผลงานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียน 

การสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้   กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)    ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่ม

พุทธินิยม (Cognitivism)   ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)   ทฤษฎีการสร้างความรู้

ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน (Constructionism)   ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 

Learning)  หลกัการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั   หลกัการจดัการเรียนการสอนแบบ

เนน้ความรู้ความสามารถ  เช่น การจดัการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning)  แบบเนน้ประสบการณ์ 

(Experiential Learning)  แบบเนน้ปัญหาโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem - Based - Learning)  การจดั 

การเรียนรู้โดยใช้โครงการ  หรือโครงงานเป็นหลัก (Project-Based-Learning) แบบเน้นทักษะ

กระบวนการ  เช่น  การจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการสืบสอบ (Inquiry - Based - Learning) การจดั 

การเรียนรู้โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) รวมทั้งแนวคิดว่าดว้ยการจดัการศึกษา

ของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to live with the others, Learning to be  

และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ท่ีตอบโจทยก์ารจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน (คือดา้นความรู้ความเข้าใจ  ด้านทักษะกระบวนการ และด้าน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์)  เพราะสังคมโลกปัจจุบนัเปล่ียนแปลงเร็วข้ึน ไม่หยุดน่ิง  และมีความ

สลบัซบัซอ้นมากข้ึน   พบว่า คนท่ีขาดทกัษะดา้นการเรียนรู้ และนวตักรรมจะเป็นคนท่ีตามโลกไม่ทนั  

เป็นคนอ่อนแอ การด าเนินชีวิตในชุมชนสงัคมจะล าบาก ไม่ปลอดภยั  ดงันั้น  เป้าหมายในการจดัการ

เรียนรู้  ต้องปรับเปล่ียนบทบาทของครูผูส้อน บทบาทของผูเ้รียน กระบวนการเรียนรู้ การวัด
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ประเมินผลการเรียนรู้ แลว้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สรุปเป็นหลกัการ จุดมุ่งหมาย  เพื่อวางแผน

รูปแบบการจดัการเรียนรู้  โดยพิจารณารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ือง  และพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนทั้ง  5  ประการ  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551   

 4.  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และ

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มาสร้างและพฒันาส่ือการเรียนรู้ ประเภทส่ือประสม 
 

ตำรำงที่  1  สรุปวิธีการด าเนินการวจิยัขั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

วตัถุประสงค์ วธิีกำร กลุ่มเป้ำหมำย/เอกสำร 
เคร่ืองมอื/ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

1.  ศึกษาและวิเคราะห์ 
    หลกัสูตรแกนกลาง 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 
    และหลกัสูตรโรงเรียน 

ศึกษา
เอกสาร 

1.  จุดหมาย ตวัช้ีวดั/ 
    สาระการเรียนรู้   
    แกนกลาง 
2.  นโยบายเป้าหมาย 
    และแนวทางการจดั 
    การศึกษาของ 
    โรงเรียน 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content  
Analysis) 

ขอ้มลูพ้ืนฐาน
แนวคิดเพื่อ 
การยกร่าง
กระบวนการ
เรียนรู้  
5 ขั้นตอน 

2.  ศึกษา และวิเคราะห์ 
    ขอ้มลูนกัเรียน   
    การจดั การเรียนรู้ 
    และวิธีการเรียนรู้ 

ศึกษา
เอกสาร 

3.  ขอ้มลูนกัเรียน  
    ครอบครัว   สภาพ 
    การจดั การเรียนรู้  
    และวิธีการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis)   

3.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
    การเรียนรู้  งานวจิยั 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี 
    การสร้างความรู้ดว้ย 
    ตนเอง   และแนวคิด 
    ว่าดว้ยการจดัการศึกษา 
    ของ  UNESCO    

ศึกษา
เอกสาร 

4.  แนวคิด ทฤษฎี 
    การเรียนรู้  งานวจิยั 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี 
    การสร้างความรู้ดว้ย 
    ตนเอง และแนวคิด 
    ว่าดว้ยการจดั 
    การศึกษาของ  
    UNESCO    

การวิเคราะห์
เน้ือหา ( Content  
Analysis)   
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ตำรำงที่  1  (ต่อ)    
 

วตัถุประสงค์ วธิีกำร กลุ่มเป้ำหมำย/เอกสำร 
เคร่ืองมอื/ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผลทีไ่ด้ 

4.  ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  

    และผลงานวิจยัท่ี 

    เก่ียวกบักระบวนการ 

    เรียนรู้และส่ือประสม   

ศึกษา

เอกสาร 

แนวคิด  หลกัการ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การสร้างส่ือประสม   

การวิเคราะห์

เน้ือหา ( Content  

Analysis)   
 

 

 

              สรุปจากขั้นตอนท่ี  1  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องทั้งหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หลกัสูตรโรงเรียน  จุดเน้น

กรอบเน้ือหาตามตัวช้ีวดั และแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง  พบว่า  กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม   เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั   เป็นแนวทางการจดักิจกรรม  

การเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ทั้งกระบวนการคิดเพื่อแกปั้ญหา   ทกัษะชีวิต  และเสริมสร้าง

สมรรถนะ 5 ประการ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  ท่ีสอดคลอ้งตาม

ตวัช้ีวดั   ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นักเรียนสามารถเรียนรู้และสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  และส่ือประสมยงัท าหนา้ท่ีถ่ายทอด

ความรู้ ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  เพ่ิมพนูทกัษะประสบการณ์  และช่วยสร้างสถานการณ์การเรียนรู้  ช่วย

กระตุน้ให้เกิดการพฒันาศกัยภาพทางการคิด  การคิดไตร่ตรอง  การคิดสร้างสรรค์  การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามให้แก่นักเรียนอีกด้วย   

เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ทางดา้นจิตใจ  ร่างกาย  สติปัญญา  และสงัคม            
 

 5. กำรจดักำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps)      

  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดขอบเขตของเน้ือหา และรายละเอียดท่ีตอ้งการสร้าง

แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ตามแนวทางการสร้าง

ไดศ้ึกษามา ดงัน้ี   

  5.1 ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  เร่ือง  

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ซ่ึงแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีมุ่งส่งเสริม

และพฒันาทักษะการเรียนรู้  และสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551  ทั้งทกัษะการคิดวิเคราะห์  ทกัษะการตดัสินใจแกปั้ญหา ทกัษะการส่ือสาร   
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ทกัษะการสืบคน้ขอ้มลู ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีและทกัษะชีวิต  รวมทั้งทกัษะกระบวนการท างานกลุ่ม  

ท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  และภาวะผูน้  า  มุ่งให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์  โดยก าหนดการด าเนินการ  2  ปีการศึกษา    เก็บขอ้มูลจากการด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

  5.2 แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน เร่ือง การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต  รายวิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง 

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี        

     1)  ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ / สาระท่ี / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 

                           2)  สาระส าคญั               

                           3)  ผลการเรียนรู้ 

     4)  พฤติกรรมบ่งช้ี 

                           5)  สาระการเรียนรู้แกนกลาง                          

     6)  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

     7)  การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      8)  องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต 

     9)  กิจกรรมการเรียนรู้ 

                        10)  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

                          11)  การวดัผลและประเมินผล  

   12)  กิจกรรมเสนอแนะ 

                         13)  กิจกรรมต่อเน่ือง 

                          14)  บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

        15)  ภาคผนวก 

ประกอบดว้ย 8  แผน  ดงัน้ี 

                    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  เขา้ใจปกป้องคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค  จ  านวน 2 ชัว่โมง  
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง  เปิดไฟ สวมหมวกนิรภยั ใส่ใจการขบัข่ี ชีวีปลอดภยั  

จ  านวน 2 ชัว่โมง 
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                       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง พฒันาการใชย้าถกูวิธี ชีวีปลอดภยั  จ  านวน 2 ชัว่โมง 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง วยัรุ่นยุคสดใส ห่างไกลสารเสพติด และร่วมยุติ

ความขดัแยง้สู่ความรุนแรง จ านวน 4 ชัว่โมง 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง  ปัจจยัเส่ียง  เล่ียงไดเ้สมอ   จ  านวน 2 ชัว่โมง 

                        แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  มีคุณค่าเสมอ จ านวน  

2 ชัว่โมง 

               แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7  เร่ือง  วางแผนชีวิตท่ีดี  มีค่าเสมอ  จ  านวน 2 ชัว่โมง 

              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8   เร่ือง  ป้องกนัได ้ ปลอดภยัเสมอ  จ  านวน 2 ชัว่โมง 

                 แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้  

5 ขั้นตอน   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี     

    ขั้นท่ี  1  การตั้งประเด็นปัญหา 

    ขั้นท่ี  2  การสืบคน้ขอ้มลู  

 ขั้นท่ี  3  การสรุปองคค์วามรู้  

 ขั้นท่ี  4  การส่ือสารและน าเสนอผลงาน  

 ขั้นท่ี  5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ 

                  5.3  น าแผนการจัดการเรียนรู้จ  านวน 8 แผน รายวิชาสุขศึกษา ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ท่ีจดัท าเรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ โดย

เป็นผูม้ีประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาท่ีมีประสบการณ์ไม่ต  ่ากว่า  20 ปี  

หรือมีวุฒิการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน (ตามรายช่ือ ภาคผนวก ก หน้า 246-263)  

เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct 

Validity)  มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมิน (Rating  Scale)  5 ระดบั   ประเมินความถูกตอ้งเหมาะสม

ของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล การ

ประเมินความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้  ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ( )  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้น ามาแปล

ความหมายตามเกณฑ์  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู ้เช่ียวชาญและการแปลความหมาย  5 ระดับ   

ก  าหนดเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี  (มาเรียม  นิลพนัธุ.์  2555 : 179)  
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         ระดบั  5  หมายถึง  มคีวามถกูตอ้งเหมาะสม  ในระดบัมากท่ีสุด 

                         ระดบั  4  หมายถึง  มีความถกูตอ้งเหมาะสม  ในระดบัมาก 

                         ระดบั  3  หมายถึง  มีความถกูตอ้งเหมาะสม  ในระดบัปานกลาง  

                         ระดบั  2  หมายถึง  มีความถกูตอ้งเหมาะสม  ในระดบันอ้ย 

                        ระดบั  1  หมายถึง  มีความถกูตอ้งเหมาะสม  ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

                          การวิเคราะห์ขอ้มลูความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 

5 ขั้นตอน  น าผลการประเมินมาพิจารณาค่าเฉล่ียความถูกต้องเหมาะสม  ตามความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ  และน ามาแปลความหมายตามเกณฑด์งัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธุ.์  2555 : 196) ดงัน้ี         

   ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.50–5.00  หมายถึง  มีความถกูตอ้ง เหมาะสมระดบัมากท่ีสุด

      ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.50–4.49  หมายถึง  มีความถกูตอ้ง เหมาะสมระดบัมาก 

             ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.50–3.49  หมายถึง  มีความถกูตอ้ง เหมาะสมระดบัปานกลาง  

                         ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.50–2.49  หมายถึง  มีความถกูตอ้ง เหมาะสมระดบันอ้ย 

                         ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00–1.49  หมายถึง  มีความถกูตอ้ง เหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด   

  5.4 น าข้อมูลท่ีรวบรวมคืนจากผูเ้ช่ียวชาญ  มาค านวณหาค่าเฉล่ีย  (  )   และค่า         

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ   คือ ค่าเฉล่ียคะแนนความ

ถกูตอ้งเหมาะสม ตามประเด็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง  8  แผน   ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 

5 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  สาระส าคญั  ผลการเรียนรู้  พฤติกรรมบ่งช้ี  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สมรรถนะ

ส าคญัของผูเ้รียน  การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  องค์ประกอบของทกัษะ

ชีวิต   กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล   อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด (  = 4.80 -  = 5.00)  ซ่ึงแสดงว่า แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน    

ประกอบส่ือประสมท่ี พฒันาข้ึน  มีความถกูตอ้ง เหมาะสม  ยอมรับไดทุ้กแผนการจดัการเรียนรู้  และ

ถือว่าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ เพื่อใช้

เก็บรวบรวมขอ้มลูได ้(ดงัรายละเอียด ตามภาคผนวก  ข  หนา้  259 – 284)  

  5.5  น าแผนการจดัการเรียนรู้  ไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ   

ในประเด็นการใชภ้าษาใหก้ระชบั ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัเวลาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

ก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง  

  5.6  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  ไปปรับปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  เร่ือง การเสริม 
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สร้างความปลอดภยัในชีวิต  ท่ีปรับปรุงแกไ้ข  และมีความสมบูรณ์ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ

เหมาะสมอีกคร้ัง น าไปหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  ดงัน้ี  

   1)  ขั้นทดลองคร้ังท่ี  1 โดยน าไปศึกษากบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   โดยผูว้ิจยั

เป็นผูท้  าการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8    

ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2556  กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  3 คน  (คดัเลือกนักเรียน

เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จากผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษา ) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษา เน้ือหา   

กิจกรรมการเรียนรู้  ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ใบงานตามกรณีศึกษา  ส่ือประสมท่ี

ประกอบดว้ยเอกสารประกอบการเรียน   และส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint  แบบประเมินพฤติกรรม

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เพื่อน าผลท่ีได้มาค านวณหาค่า  

ประสิทธิภาพ  (E1 / E2) ไดค่้าประสิทธิภาพ เท่ากบั  78. 67 / 76.00   (ดงัรายละเอียด  ตามภาคผนวก  ช  

หนา้  310 – 312) 

    น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  ประกอบส่ือประสมท่ี

ผา่นการทดลองคร้ังท่ี  1   มาพิจารณาจุดบกพร่องท่ีควรปรับเปล่ียน  แกไ้ข   ประกอบดว้ย  กิจกรรม

การเรียนรู้  ความเหมาะสมของเวลา  ส่ือการเรียนรู้  กรณีศึกษาประกอบใบงาน   ใบงาน  แบบฝึกทกัษะ

กระบวนการ ใหเ้กิดความสมบูรณ์  ครอบคลุม  กระชบัมากยิ่งข้ึน   โดยไดน้ ามาแกไ้ขจุดบกพร่องทั้ง

การจดัการเรียนรู้  และน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบและเสนอแนะอีกคร้ัง 

   2) ขั้นทดลองคร้ังท่ี 2  โดยน าไปศึกษากบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ผูว้ิจยัเป็น

ผูท้  าการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ใน

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2557  กับนักเรียน จ านวน 9 คน   เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  กรณีศึกษาตามใบงาน   ความเหมาะสมของเวลา  แบบประเมิน

พฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และส่ือประสม  แบบ

ฝึกทักษะกระบวนการ   แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้   เพื่อน าผลท่ีได้มาค านวณหาค่า เ น้ือหา 

ประสิทธิภาพ (E1/E2)ไดค่้าประสิทธิภาพ เท่ากบั  80.11 / 80.00  (ดงัรายละเอียด ตามภาคผนวก ซ  หนา้  

313 – 315) 

                          น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8  ประกอบส่ือประสมท่ี

ผา่นการทดลองคร้ังท่ี  2   มาพิจารณาจุดบกพร่อง ท่ีควรปรับเปล่ียน แกไ้ข   ประกอบดว้ย กิจกรรม 

การเรียนตามกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน กรณีศึกษาประกอบใบงาน  แบบฝึกทกัษะกระบวนการ 
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ให้กระชับมากยิ่งข้ึน โดยน ามาแก้ไขจุดบกพร่องในการจัดการเรียนรู้ และน าไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญ

ตรวจสอบอีกคร้ัง 

   3)  ขั้นทดลองคร้ังท่ี  3   ผูว้ิจยัน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผนการจดัการเรียนรู้

ท่ี 8  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ท่ีปรับปรุงแลว้  ใชท้ดลองจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใน

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558   กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน  29  คน   เพือ่พิจารณาความ

เหมาะสม  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ภาษา กรณีศึกษาตามใบงาน  

เวลาในการจดัการเรียนรู้  และเพ่ิมการสนทนาด้วยเทคนิค R-C-A  เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  แบบฝึก

ทกัษะกระบวนการ   แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอน ด้วย

กิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดจากการ

ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง  8 แผนการจดัการเรียนรู้   โดยไดด้  าเนินการสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน   การจดบนัทึก   การสัมภาษณ์   การน าเสนอผลงาน  การบนัทึกภาพในการเรียนรู้  การ

ทดสอบวัดผลการเรียนทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้   เพื่อน าผลท่ีได้มาค านวณหาค่า  

ประสิทธิภาพ (E1/E2) ไดค่้าประสิทธิภาพ เท่ากบั  82.40 / 81.10    (ดงัรายละเอียด  ตามภาคผนวก  ฌ  

หนา้  316 - 320) 

                            น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8  ประกอบส่ือประสมท่ี

ผา่นการทดลองคร้ังท่ี  3  มาพิจารณาจุดบกพร่องท่ีควรปรับเปล่ียน และน ามาแกไ้ขจุดบกพร่องให้เกิด

ความเหมาะสมทั้งกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรู้ การสนทนาดว้ย

เทคนิค   R-C-A  เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต   แบบฝึกทกัษะกระบวนการ ให้เกิดความกระชบัมากยิ่งข้ึน   

และน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

                5.7 น ากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต ท่ีปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องใหส้มบูรณ์ จนไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1–แผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี  8  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ท่ีมีความสมบูรณ์   

ก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   จ  านวน  56  คน    โรงเรียนวารินช าราบ  ใน

ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2559  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

                  จากขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบ  

ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 5  
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แผนภาพท่ี  5  แสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  
ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  

 
 

การสร้างและหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 5 ข ั้นตอน  
 

ศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 
 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 /ทฤษฏี /เทคนิค/หลกัการจดัการเรียนรู้ และงานวิจยั  

 
วิเคราะห์ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง  สู่ส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ 5 ขั้นตอน เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   

 ใหค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  8  แผนการจดัการเรียนรู้  

 

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
และความตรงตามโครงสร้าง  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ก่อนน าไปทดลองใช ้ปีการศึกษา  2556  (1) 
(1) 

 
 

ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

น ากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม   ที่สมบูรณ์ ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

สรุป / รำยงำนผล 

N 

ปรับปรุง/แกไ้ข 
Y 

ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  ก่อนน าไปทดลองใช้
กบักลุ่มทดลอง ในปีการศึกษา 2557   จ  านวน 9 คน  (2) 

 
ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

สรุปผลการทดลองใช ้ทั้ง 8  แผนการจดัการเรียนรู้ใหส้มบูรณ์  ก่อนน าไปทดลองใชใ้นปีการศึกษา  2558  
(3)  

 
 

ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

สรุป/ประเมินตรวจสอบ 
N 

ปรับปรุง/แกไ้ข 

Y 
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              6.    กำรสร้ำงส่ือประสม    ประกอบดว้ย 

  6.1 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

                            ขั้นที่  1   กำรวเิครำะห์ (Analysis) 

   1.1   วิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูลโรงเรียน ขอ้มูลนักเรียนเก่ียวกบั

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน/การเยีย่มบา้น ขอ้มลูชุมชนของนกัเรียน ขอ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพ

ความปลอดภยัของนกัเรียน    

   1.2 วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  และ

ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
 

   ขั้นที่  2  กำรออกแบบ (Design) 

   2.1  ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เทคนิค การผลิตส่ือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสม  

เพื่อน ามาสงัเคราะห์ ในขั้นตอนกระบวนการผลิตส่ือการเรียนรู้  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 37-39)   

จุดเน้นการจัดการศึกษา    จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร    และลกัษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้    

สุขศึกษาและพลศึกษา  อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้     จุดเน้นการพฒันาผูเ้รียนเขา้สู่

ศตวรรษท่ี 21  และศึกษาเอกสารแนวทางจากต ารา  ส่ือต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคลและวตัถุ เพื่อ

เป็นแนวทางประกอบการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ  เป้าหมาย  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

   2.2 ก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพื่อมองถึง

อนาคตว่าโลกและสงัคมรอบ ๆ ตวันกัเรียนจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร    เพื่อป้องกนัและหลีกเล่ียง

จากความไม่ปลอดภยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพ สถานศึกษาจะตอ้งปรับตวั  ปรับหลกัสูตร การจดักิจกรรม 

การเรียนการสอน     เพื่อพฒันานักเรียนให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม   ปลอดภัย            

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

    1)  วิสยัทศัน ์

     2)  ภารกิจ 

                             3)  เป้าหมาย 

                             4)  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์        
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        2.3  ศึกษาคู่มือการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา  สาระ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั   สาระการเรียนรู้แกนกลาง  เพื่อก  าหนดโครงสร้าง การสร้างเอกสาร

ประกอบการเรียน จากวิสยัทศัน์ ภารกิจ  และเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้

   2.4  ก าหนดผลการเรียนรู้  พฤติกรรมบ่งช้ี   ก าหนดสาระการเรียนรู้รายภาค ก าหนด

ช่ือหน่วยการเรียน   ก  าหนดเวลา   จดัท าค  าอธิบายรายวิชา   จดัท าหน่วยการเรียน   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

ตามหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงแต่ละหน่วยการเรียน

ประกอบดว้ย         

    1)  ช่ือหน่วยการเรียน 

                                   2)  สาระท่ี / มาตรฐานการเรียนรู้                

                                     3)  ตวัช้ีวดั / สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

                                    4)  แนวคิดส าคญั  

                                    5)  ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมบ่งช้ี 

           6)  แผนผงัสาระการเรียนรู้ 

           7)  รายละเอียดเน้ือหา   

            8)  สรุป 

           9)  เอกสารอา้งอิง 

                                     10)  กิจกรรมฝึกทกัษะทา้ยหน่วยการเรียน   

   2.5 ด าเนินการปรับเอกสารประกอบการเรียนท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาจากปีการศึกษา 

2552  สู่ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 อยา่งต่อเน่ือง    

ซ่ึงเน้ือหาในแต่ละตอนสอดคลอ้งสมัพนัธแ์ละต่อเน่ือง  โดยพิจารณาถึงความเช่ือมโยงของแต่ละเร่ือง  

แต่ละหน่วยการเรียนของเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ท่ีมี

เน้ือหาครอบคลุมตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้  สาระท่ี 2  สาระท่ี 4  และสาระท่ี 5 จ  านวน 8 หน่วยการเรียน  
 

                     ขั้นที่  3  กำรพฒันำ (Development) 

        3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยของเอกสารประกอบการเรียน  

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จ  านวน 8 หน่วยการเรียน  และน าไปให้ครูผูส้อนท่ีมี

ประสบการณ์ในการท าเอกสารหรือหนังสือประกอบการเรียน  และครูสอนรายวิชาสุขศึกษาท่ีมี

ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้มากกว่า  20  ปี  จ  านวน 5 คน พิจารณาในดา้นรูปแบบ  แนวคิดท่ีส าคญั   



158 

แผนผงัสาระการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้  พฤติกรรมบ่งช้ี  ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของสาระเน้ือหา   

ขอ้มลู และความสมบูรณ์ของเน้ือหา ภาพประกอบ   เอกสารอา้งอิง   แบบฝึกทกัษะทา้ยหน่วยการเรียน  

                        น าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต แต่ละหน่วย

การเรียน ท่ีไดรั้บค าแนะน า  ไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องคือ การพิมพต์กหล่น พิมพผ์ิด  รายละเอียด

ของเน้ือเร่ืองแต่ละหน่วยการเรียน แบบฝึกทกัษะทา้ยหน่วยการเรียน ใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน            

                       3.2 น าแบบสอบถามประเมินความเหมาะสม พร้อมเอกสารประกอบการเรียน     

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา  จ  านวน  8 หน่วยการเรียน ให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน 5 คน  (ดงัภาคผนวก  ก  หน้า 241-258)    

ตรวจสอบประเมินผลโครงสร้างความเหมาะสม  ซ่ึงเป็นแบบประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า (rating 

scale)  5 ระดบั  ของไลเคริทส์ (Likert ) (มาเรียม  นิลพนัธุ.์  2555 : 196)    ดงัน้ี  

   ระดบั  5  หมายถึง  เอกสารฯ มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัมากท่ีสุด               

   ระดบั  4  หมายถึง  เอกสารฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัมาก          

   ระดบั  3  หมายถึง  เอกสารฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัปานกลาง   

   ระดบั  2  หมายถึง  เอกสารฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบันอ้ย               

   ระดบั  1  หมายถึง  เอกสารฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบันอ้ยท่ีสุด   

             ด าเนินการแปลความหมายตามเกณฑด์งัน้ี เบสท ์ (Best  อา้งถึงใน รวิวรรณ ชินะตระกูล.  

2550 : 27)  ดงัน้ี    

   4.51 – 5.00   หมายถึง  เอกสารฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบัมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50   หมายถึง  เอกสารฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบัมาก 

   2.51 – 3.50   หมายถึง  เอกสารฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบัปานกลาง  

   1.51 – 2.50   หมายถึง  เอกสารฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบันอ้ย  

    1.00 – 1.50   หมายถึง  เอกสารฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด  

เพื่อตรวจดา้นรูปแบบ  ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของสาระเน้ือหา  ขอ้มูลและ ความสมบูรณ์ของเน้ือหา   

ภาพประกอบ  เอกสารอา้งอิง  และแบบฝึกทกัษะทา้ยหน่วยการเรียน  พบว่า  เอกสารประกอบการเรียน   

เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  หน่วยการเรียนท่ี 1 – หน่วยการเรียนท่ี 8   ภาพรวมมีความ

เหมาะสมกบัการใชส้อน ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย  4.93)  (ดงัรายละเอียด  ตามภาคผนวก  ง  หน้า  

292 – 296) 



159 

             ขั้นที่  4  น ำไปทดลองใช้ (Implementation) เพือ่ประเมนิผล 

                     น าเอกสารประกอบการเรียน   เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 8 หน่วยการเรียน โดยน าไปทดลองใช้

กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 3  กลุ่ม ดงัน้ี    

  กลุ่มท่ี  1  กลุ่มเลก็ เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวารินช าราบ ในปีการศึกษา 

2556   เก็บขอ้มูล จ  านวน 3 คน เป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน  และอ่อน 1 คน เพื่อหาความ

เหมาะสม สาระของเน้ือหา  ความทันสมัยของข้อมูล ความสมบูรณ์ของเน้ือหา  ภาพประกอบ  

เอกสารอา้งอิง  และแบบฝึกทกัษะทา้ยหน่วยการเรียน 

  กลุ่มท่ี 2  กลุ่มกลาง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวารินช าราบ ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2557  เก็บขอ้มลู จ  านวน 9 คน เป็นนกัเรียนเก่ง  3 คน  ปานกลาง 3 คน  และอ่อน 3 คน  

  กลุ่มท่ี 3  กลุ่มใหญ่  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวารินช าราบ ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2558  เก็บข้อมูล  จ  านวน 29 คน  พร้อมประเมินความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อประเภท

เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    
 

  ขั้นที่  5  กำรประเมนิผลและกำรปรับปรุงแก้ไข (Evaluation and Revision) 

  ผูว้ิจยัน าเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    จ  านวน  

8  หน่วยการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มาประเมินผล

การทดลองใช้ และปรับปรุงข้อบกพร่องให้เหมาะสม  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน      

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการพฒันาการใชส่ื้อประสมประกอบการเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียน  ก่อนน าไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และออกเผยแพร่ต่อไป 

                  จากขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพส่ือประเภทเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง 

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สามารถสรุปได ้ ตามแผนภาพท่ี  6 
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    ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพส่ือประเภทเอกสารประกอบการเรียน  
 เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

(2)  ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี  เทคนิค การผลิตส่ือ และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลิตส่ือประสม  

สงัเคราะห์ ใ 
 ศึกษากรอบตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง จากตารางวเิคราะห์ รวบรวมเน้ือหา / รูปภาพ 

 ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา ตวัช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
 

(3)  จดัพิมพร์ายละเอียดเน้ือหาเอกสารประกอบการเรียน 
หน่วยการเรียนที่ 1- หน่วยการเรียนที่ 8 ที่สมบูรณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยแลว้   

   

 

 การลงมือเขียนร่างรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละตอน ที่สอดคลอ้งสัมพนัธ์และต่อเน่ือง  

  ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ จ านวน 5 คน 

(4) น าเอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 1-หน่วยการเรียนที่  8 ไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556    กลุ่มที่ 2  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการใชเ้อกสารประกอบการเรียน ทั้ง 8 หน่วยการเรียน 
กบันกัเรียนกลุ่มที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558  

 

 

สรุป / รายงานผล 

N 

พฒันา/ปรับปรุง 

Y 

แผนภาพท่ี  6  แสดงขั้นตอนการสร้างส่ือประสมชุดเอกสารประกอบการเรียน 
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  

 

(5) น าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  ต่อไป 

 

(1) การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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                6.2 ส่ือ  ICT   โปรแกรม PowerPoint    เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสร้างตามล าดบั

ขั้นตอนตามกรอบแนวคิดการวิจยัทั้ง 5 ขั้นตอน   ดงัน้ี    
 

   ขั้นที่  1  กำรวเิครำะห์   (Analysis) 

   การวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐาน  เน้ือหา  ตามตารางการวิเคราะห์ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้

แกนกลาง  ผลการเรียนรู้  และพฤติกรรมบ่งช้ี   
 

   ขั้นที่  2  กำรออกแบบ (Design) 

   2.1   ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และเทคนิค การผลิตส่ือเพื่อน ามาสังเคราะห์ ในขั้นตอน

กระบวนการผลิตส่ือการเรียนรู้  และศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการน าส่ือเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  (ICT)  

มาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ท่ีตอ้งการให้โรงเรียนผูน้  า  ICT โรงเรียนในฝัน (Lab School  Leadership Centre)  พฒันา

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  สู่ระบบการจดัการเรียนการสอน  การผลิต

ส่ือ/นวตักรรมการเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2555 : 1–4)  และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัส่ือประสม   

   2.2   ศึกษากรอบแนวคิด   เทคนิค  วิธีการ  ขั้นตอนการสร้างส่ือเทคโนโลยี (ICT) 

โปรแกรม PowerPoint  2007  จากต ารา  เอกสาร   และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนคอมพิวเตอร์

(สุไม  บิลไบ. 2557 : 1-2 และช ัยยงค ์ พรหมวงศ.์ 2556 : 3-8)  เพื่อน ามาสังเคราะห์และประยุกต์ใชใ้น

การผลิตส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  รายวิชาสุขศึกษา 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

     2.3   จดัเตรียมทรัพยากรท่ีใชใ้นการสร้างส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint   ไดแ้ก่ 

เน้ือหาจากเอกสารประกอบการเรียน   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   รูปภาพ  การสร้าง

ภาพเคล่ือนไหว   คลิปวิดีโอ  และเทคนิคต่าง ๆ  เช่น การใชโ้ปรแกรม  Photos cape, โปรแกรมการ

ดาวน์โหลด โปรแกรม Adobe Photoshop   มาเตรียมความพร้อมในการออกแบบส่ือท่ีสอดคลอ้งกบั

เน้ือหาแต่ละหน่วยการเรียนตามเอกสารประกอบการเรียน   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

ทั้ง  8 หน่วยการเรียน  
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   ขั้นที่  3  กำรพฒันำบทเรียน   (Development) 

   3.1  สร้างส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint ท่ีสอดคลอ้งกบัเอกสารประกอบการเรียน   

เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   จ  านวน  8  หน่วยการเรียน  (ไดด้  าเนินการพฒันาสร้าง  

ส่ือ  ICT โปรแกรม  PowerPoint   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ทั้ง 8 หน่วยการเรียน   

ในปีการศึกษา 2552  และปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้มา)           

   3.2  น าส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

จ  านวน 8 หน่วยการเรียน ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาโครงสร้าง ความถูกตอ้ง

และความเหมาะสม ในการออกแบบส่ือประเภทคอมพิวเตอร์                                        

   3.4  น าส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 

5 คน  (ดังรายละเอียด  ตามภาคผนวก  ก  หน้า 241-258)  ตรวจสอบโครงสร้าง  ความเหมาะสม  

พิจารณาความถูกต้อง  ความสอดคลอ้งกับเอกสารประกอบการเรียน และความเหมาะสมในการ

ออกแบบส่ือคอมพิวเตอร์    ซ่ึงเป็นแบบประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  5 ระดบั  ของ

ไลเคริทส์ (Likert) (มาเรียม  นิลพนัธุ.์  2555 : 196)    ดงัน้ี  

   ระดบั  5  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัมากท่ีสุด               

   ระดบั  4  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัมาก          

   ระดบั  3  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัปานกลาง   

   ระดบั  2  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบันอ้ย               

   ระดบั  1  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบันอ้ยท่ีสุด   

              ด าเนินการแปรความหมายตามเกณฑ์ดงัน้ี เบสท์ (Best อา้งถึงใน รวิวรรณ ชินะ-

ตระกลู. 2550 : 27)  ดงัน้ี    

   4.51 – 5.00  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบัมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบัมาก 

   2.51 – 3.50  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบัปานกลาง 

   1.51 – 2.50  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบันอ้ย 

   1.00 – 1.50  หมายถึง  ส่ือ ICTฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด 

                 ส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต โดยภาพรวม  

ความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 4.96) (ดงัภาคผนวก   ง  หนา้ 292-296) 
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  ผลการตรวจพิจารณาความเหมาะสมถูกตอ้งของส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint   ไดรั้บ

ค าแนะน าในเร่ืองการแทรกคลิปวิดีโอ  เมื่อผูว้ิจยัไดรั้บค าแนะน า และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ ได้

น าไปปรับปรุงแกไ้ขจนถกูตอ้ง เกิดความสมบูรณ์แต่ละหน่วยการเรียน      
 

   ขั้นที่  4  กำรน ำไปทดลองใช้ (Implementation) 

   น าส่ือ  ICT โปรแกรม  PowerPoint   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   

จ  านวน  8  หน่วยการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ไป

ทดลองใชร่้วมกบัเอกสารประกอบการเรียน กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี   

         กลุ่มท่ี  1  กลุ่มเลก็  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวารินช าราบ    

ในปีการศึกษา 2556   เก็บขอ้มลู จ  านวน 3 คน  เป็นนกัเรียนเก่ง 1 คน  ปานกลาง 1 คน  และอ่อน 1 คน  

   กลุ่มท่ี  2  กลุ่มกลาง  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนวารินช าราบ  

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2557  เก็บขอ้มลู จ  านวน 9 คน  เป็นนกัเรียนเก่ง 3 คน  ปานกลาง 3 คน และ

อ่อน 3 คน 

   กลุ่มท่ี  3  กลุ่มใหญ่  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1  โรงเรียนวารินช าราบ  

ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศกึษา 2558  เก็บขอ้มลู จ  านวน  29  คน  พร้อมประเมินความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ 

ประเภทส่ือ ICT  โปรแกรม PowerPoint  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   
 

   ขั้นที่  5  กำรประเมนิและปรับปรุงแก้ไข (Evaluation and Revision) 

                 ผูว้ิจยัน าส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    

จ  านวน 8 หน่วยการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มา

ประเมินผลการทดลองใช ้ และปรับปรุงขอ้บกพร่องให้เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการ

พฒันาการใช้ส่ือประสมประกอบการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียน  ก่อน

น าไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และ

ออกเผยแพร่ต่อไป 

                     จากขั้นตอนการสร้างและพฒันาส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint   เร่ือง   การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  สามารถสรุป

ไดต้ามแผนภาพท่ี 7    
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    ขั้นตอนการสร้างส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint     
 เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ 

(1) วเิคราะห์ขอ้มูล/หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเน้นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และจุดเน้นโรงเรียนผูน้ า  ICT 

ศึกษากรอบตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลางและเน้ือหาหน่วยการเรียนที ่1-หน่วยการเรียนที ่8 

 

(2) ศึกษารูปแบบ/เทคนิค/งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบับทเรียนคอมพิวเตอร์/โปรแกรมการพฒันาส่ือ ICT  
  

(3)  สร้างส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ 
ที่สอดคลอ้งกบัเอกสารประกอบการเรียน จ านวน  8 หน่วยการเรียน 

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 

(4) ปรับปรุงแกไ้ขส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint  ให้สอดคลอ้งเหมาะสมทั้งคลิปวดีิโอ/ภาพ 
และน าไปใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มทดลอง  คร้ังที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 

 
ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ น าส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint     ปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่อง ทั้ง 8 หน่วยการเรียน 

ไปใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มทดลอง คร้ังที่  2-3  ในปีการศึกษา  2557-2558 
 

 (5) สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อ ICT โปรแกรม PowerPoint   หน่วยการเรียนที่ 1-8 
ก่อนน าไปใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้  กบักลุ่มตวัอย่าง ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

สรุป / รายงานผล 

N 
พฒันา/ปรับปรุง 

Y 

แผนภาพท่ี  7  แสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ 
ของส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 
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   7. แบบทดสอบวดัผลกำรเรียนรู้   เร่ือง กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวติ    กลุ่มสระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 6    
                    แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ  านวน 50  ขอ้  เกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ   เมื่อตอบถกูได ้ 1 คะแนน  เมื่อตอบผดิได ้0 คะแนน  เพื่อมุ่ง
วดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 5  ระดบั  ผูว้ิจยัมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
 

                ขั้นตอนที่  1  ขั้นตอนกำรสร้ำง 
  1.  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  หลกัสูตรกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา และคู่มือการจดัการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัประเมินผลการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิธีสร้างขอ้สอบ  เทคนิคการเขียนขอ้สอบจากหนังสือและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  2.  ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม 
                   3. วิเคราะห์หลกัสูตร ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง ผลการเรียนรู้ และพฤติกรรม
บ่งช้ี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  เพื่อก  าหนดความส าคญัของ
เน้ือหา   และสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ รายวิชาสุขศึกษา ตามหลกัของบลมู  ซ่ึงวดัความสามารถทั้ง 
6  ดา้น คือ ดา้นความรู้ ความจ า ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการน าไปใช ้ดา้นการวิเคราะห์ ดา้นการสงัเคราะห์ 
และดา้นการประเมินค่า ครอบคลุมเน้ือหา   
                  
ตำรำงที่  2  ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีสอดคลอ้งตามผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 

คว
าม
รู้ค
วา
มจ

 า 
       คว

าม
เขา้

ใจ
 

  งค
วา
มรู้

 
           กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รว
ิเคร

าะ
ห ์

กา
รส
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รา
ะห

 ์

กา
รป

ระ
เมิ
นค

่า 

รว
มจ

 าแ
นก

ตา
มผ

ลก
าร
เรีย

นรู้
 

ขอ้
สอ

บท
ี่ตอ้

งก
าร

 

1.  เขา้ใจและตระหนักในสิทธิการปกป้อง คุม้ครองผูบ้ริโภค    
     และวเิคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาที่เก่ียวกบัสุขภาพ   
     เพื่อตดัสินใจเลือกซ้ือใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพ อย่างปลอดภยั   
     และมีบทบาทร่วมจดักิจกรรมเพื่อรวมพลงัปกป้อง  
     คุม้ครอง สิทธิผูบ้ริโภค   

- - 2 4 - 1 7 5 
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ตำรำงที่  2  (ต่อ)  
 

ผลการเรียนรู้ 

คว
าม
รู้ค

วา
มจ
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2.  วเิคราะห์พฤติกรรมเส่ียงผลกระทบที่เกิดจากอุบตัิเหตุ 

     การจราจร   ตระหนักและมีส่วนร่วมวางแผนพฒันากลวธีิ 

     ป้องกนัปัญหาการเกิดอุบตัิเหตุจากการจราจร 

- - 2 2 - 2 6 4 

3.  วเิคราะห์สาเหตุ  อนัตราย ผลขา้งเคียงจากการใชย้าที่ผดิ     

     และมีส่วนร่วมวางแผนพฒันากลวธีิการใชย้าให้ปลอดภยั   

     เพื่อสุขภาพของตนเอง  บุคคล และครอบครัว 

- - 3 3 - 2 8 5 

4.  วเิคราะห์อนัตรายผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้ 

     สารเสพติด  ใชท้กัษะการตดัสินใจแกปั้ญหา  

     ในสถานการณ์   เส่ียง  ตระหนักและมีส่วนร่วม 

     ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภยั เพื่อป้องกนั 

     แกไ้ขปัญหาสารเสพติดในชุมชน  สังคม 

- - 4 4 1 1 8 8 

5.  วเิคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อสุขภาพ จากความรุนแรง   

     ใชท้กัษะการตดัสินใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ที่เส่ียงต่อ 

     การใชค้วามรุนแรง  มีส่วนร่วมในการวางแผนจดั 

     กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  เพื่อป้องกนั  

     ปัญหาความรุนแรง ต่อตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน   

     สังคม    

- - 4 4 1 1 10 7 

6.  เขา้ใจและตระหนักในปัจจยัเส่ียง ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรม 

     เส่ียงทางเพศ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาทกัษะ 

     การด าเนินชีวติต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

- 1 3 2 1 - 7 6 

7.  เขา้ใจและตระหนักในขอบเขตของสัมพนัธภาพทางเพศ  

     ที่ถูกตอ้งเหมาะสม  และ มีทกัษะในการปฏิบตัิตนตาม 

     ค่านิยมทางเพศที่ถูกตอ้งเหมาะสม 

- 1 3 2 1 - 7 5 
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ตำรำงที่  2 (ต่อ)   
 

ผลการเรียนรู้ 
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8.  ก าหนดเป้าหมายของการวางแผนชีวติและการสร้าง 

     ความพร้อมในครอบครัว และมีทกัษะในการตดัสินใจ  

     แกปั้ญหา เพื่อประเมินความขดัแยง้ในเร่ืองเพศ ต่อตนเอง  

     ครอบครัว ในอนาคต  และเสนอแนวทางการป้องกนัโรค 

     ทางพนัธุกรรม  

- 1 2 2 1 1 7 5 

9.  วเิคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาเพศสัมพนัธ์  และ 

     มีทกัษะการด าเนินชีวิตประเมินผลการปฏิบตัิตน 

     เพื่อป้องกนัการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียนไดป้ลอดภยั 

- - 2 2 1 1 6 5 

รวม       70 50 

 

                   4. สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   การสร้างค าถามจะตอ้งมีความชดัเจน 

ในการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  แต่ละค าถามจะมีค  าตอบท่ีถูกเพียงค าตอบเดียว  ส่วนตัวเลือกจะเป็น

ประเด็นเร่ืองเดียวกนั  มีความยาวใกลเ้คียงกนั กระจายค าตอบใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมบ่งช้ี ส าหรับ

ใชท้ดสอบวดัผลก่อนเรียนและหลงัเรียน   

                  5.  พิจารณาคุณภาพของแบบทดสอบตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความสอดคลอ้งระหว่าง

แบบทดสอบแต่ละขอ้กบัผลการเรียนรู้เป็นรายขอ้ เหตุผลในการสร้างตวัเลือก รวมทั้งค  าตอบท่ีถกูตอ้ง  

                  6.  สร้างแบบทดสอบวดัการเรียนรู้ เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั  โดยการ

สร้างแบบวดั  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตวัเลือก ตามตารางท่ีสร้างข้ึน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ระหว่างแบบทดสอบแต่ละขอ้กบัผลการเรียนรู้   
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                     ขั้นตอนที่  2  ขั้นตอนกำรพฒันำ  

  ขั้นตอนการพฒันาแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ผูว้ิจยัด  าเนินการ ดงัน้ี 

  1. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  70  ขอ้  ท่ีสร้างข้ึนตามตารางวิเคราะห์ 

ขอ้สอบ โดยเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)   

และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการหาค่า IOC (Index of Item Objective 

Congruence) โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 คน (ดงัรายละเอียด ภาคผนวก  ก  หนา้ 241 -258)   ผูท้รงคุณวุฒิ

เห็นว่าเหมาะสมสอดคลอ้ง  (+1)   ไม่เห็นดว้ย  (-1)  และไม่แน่ใจ  (0)    ขอ้ใดไดค่้าเฉล่ียต ่ากว่า  .80  

ตดัออก   และคดัเลือกขอ้สอบท่ีใชไ้ดต้ามเกณฑ ์ โดยก าหนดค่า  IOC ท่ี  .080  ซ่ึงแบบทดสอบฉบบัน้ี

ทุกขอ้มีค่า IOC  มีค่า  .80 – 1.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด (ดงัรายละเอียด  ตามภาคผนวก  ค  

หนา้  285 – 291) 

  2.  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีคดัเลือกไวจ้  านวน 60 ขอ้ น าไป Try out  กบั

นกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  85 คน  โรงเรียนวารินช าราบ   

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2557  หลงัเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม  ประเภทเอกสารประกอบการเรียน  และส่ือ  ICT โปรแกรม PowerPoint  เร่ือง  การ

เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   น าผลการท าแบบทดสอบวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ  านาจจ าแนก (r) และ

ค่าความยากง่าย (p)  โดยวิเคราะห์รายขอ้ (Item Analysis)  แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย อยู่

ระหว่าง  0.20 – 0.80  และมีค่าอ  านาจจ าแนก ตั้งแต่  0.20  ข้ึนไป  และปรับปรุงแกไ้ขขอ้ท่ีไม่ถึงเกณฑ ์ 

ซ่ึงผูว้ิจยัหาค่าอ  านาจจ าแนกเป็นรายขอ้   พบว่า  มีค่าอ  านาจจ าแนกระหว่าง 0.21 – 0.65  มีค่าความยาก

ง่ายระหว่าง  0.23 – 0.78  ผูว้ิจยัจึงท าการตดัขอ้ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑอ์อกเหลือ 50  ขอ้   

  3.  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีคดัเลือกปรับปรุงแกไ้ขแลว้  น าไปทดลองใช้

กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   โรงเรียนวารินช าราบ   ในภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา 2558   จ  านวน  

29 คน  พบว่า  มีค่าอ  านาจจ าแนกระหว่าง (r)  0.22 – 0.68  มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.22 – 0.68    

และน าแบบทดสอบทั้งฉบบัท่ีคดัเลือกไวม้าหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีของโลเวท (Lovett   

Method)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั  0.90    
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      ขั้นตอนที ่ 3  ขั้นตอนกำรน ำไปใช้ 

            ขั้นตอนการน าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ไปใช ้ผูว้ิจยัด  าเนินการ ดงัน้ี 

  1. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ไปใชก้บันกัเรียน โรงเรียนวารินช าราบ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 และ 

6/2  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 56 คน 

               2.  น าผลการใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มาวิเคราะห์และสรุปผล 

               3.  น าผลการใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ออกเผยแพร่ 

               จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัใน

ชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 8  

ดงัน้ี 
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ขั้นตอนการสร้าง และหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้    
 
 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  /คู่มือครู/คู่มือการวดัและประเมินผล  
หลกัการเขียนขอ้สอบและการสร้างแบบทดสอบ 

 

วเิคราะห์ตวัช้ีวดัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สาระการเรียนรู้แกนกลางสู่ ผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมบ่งช้ี 
 

สร้างแบบทดสอบวดัผลทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ  านวน 72 ขอ้ 

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ/ตรวจสอบ 

น าแบบทดสอบไปศึกษาน าร่องกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 (1) 
 
 

ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

สรุป / รายงานผล 

N 

ปรับปรุง/แกไ้ข 

Y 

น าแบบทดสอบวดัผลทางการเรียนไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2558 (2 ) 
 

จดัท าแบบทดสอบวดัผลทางการเรียนฉบบัสมบูรณ์  เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่างการวิจยัต่อไป  

วเิคราะห์ความยากง่ายของแบบทดสอบ 0.20 – 0.80  และค่าอ  านาจจ าแนก 0.20  ขึ้นไป 

คดัเลือกขอ้สอบ  จ  านวน 50 ขอ้  และหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

แผนภาพท่ี  8  แสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ 
ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  

 

น าแบบทดสอบวดัผลทางการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้  เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความตรงตามเน้ือหา และความตรงตามโครงสร้าง และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

 
ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
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              8.  แบบประเมนิพฤตกิรรมควำมสำมำรถในกำรคดิแก้ปัญหำด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ 

5  ขั้นตอน  เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวติ  

  แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้            

5 ขั้นตอน  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบบนัทึกท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการสังเกตส าหรับครูผูส้อนใช้

ประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

  ขั้นตอนที่  1  ขั้นตอนกำรสร้ำง 

  1.  ศึกษาต าราและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินความสามารถในการคิด 

และการแกปั้ญหา   แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน    

  2.  ก าหนดนิยาม  ประเด็น   โครงสร้างของพฤติกรรมบ่งช้ีของกระบวนการเรียนรู้          

5  ขั้นตอน  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา มาวางแผนก าหนดลกัษณะของแบบประเมินพฤติกรรม

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 5 ดา้น  คือ  

     1)  ความสามารถดา้นการก าหนดปัญหา     

                           2)  ความสามารถดา้นการวางแผนการท างาน   

                           3)  ความสามารถดา้นการสืบคน้และจดักระท าขอ้มลู   

                           4)  ความสามารถดา้นการสรุปความรู้  

                           5)  ความสามารถดา้นการน าเสนอผลงาน  

  3. สร้างแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน  เป็นชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยปรับใชจ้ากแบบสงัเกตวดัทกัษะ

การปฏิบติัดา้นกระบวนการ (ประคอง กรรณสูตร. 2535 : 157 อา้งถึงใน สิทธิญา รัสสยัการ. 2551 : 55)    

โดยผูว้ิจยัก  าหนดเกณฑท่ี์แสดงถึงรายการคุณลกัษณะของแต่ละขอ้ความ ตั้งแต่รายการประเมิน หรือ

ระดบัคุณภาพมากท่ีสุดจนกระทัง่นอ้ยท่ีสุด   ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้จะก าหนดน ้ าหนักของ

ตวัเลือกในช่อง   5  4   3  2  1   ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดระดบัคะแนนการประเมิน เป็นแบบประเมินตาม

มาตราส่วนประมาณค่า  (rating  scale)  5  ระดบั ของไลเคริทส์  (Likert  อา้งในรวิวรรณ  ชินะตระกูล. 

2550 : 25)  ดงัน้ี 
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          ระดบั  5  หมายถึง  แบบประเมินฯ  มีความเหมาะสมในระดบัดีมาก              

          ระดบั  4  หมายถึง  แบบประเมินฯ  มีความเหมาะสมในระดบัดี          

          ระดบั  3  หมายถึง  แบบประเมินฯ  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง               

          ระดบั  2  หมายถึง  แบบประเมินฯ  มีความเหมาะสมในระดบัพอใช ้      

         ระดบั  1  หมายถึง  แบบประเมินฯ  มีความเหมาะสมในระดบัปรับปรุง   

  4.  ก าหนดเกณฑ์แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วย 

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   จากเกณฑก์ารใหค้ะแนน พิจารณาจากค่าเฉล่ีย และ

น ามาด าเนินการแปลผลโดยใชเ้กณฑ์ของ เบสท์ (Best อา้งถึงใน รวิวรรณ ชินะตระกูล. 2550 : 27)  

ดงัน้ี    

   ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.50 – 5.00   หมายถึง  มีความสามารถฯ ในระดบัดีมาก                        

                           ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.50 – 4.49   หมายถึง  มีความสามารถฯ ในระดบัดี 

                           ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.50 – 3.49   หมายถึง  มีความสามารถฯ ในระดบัปานกลาง  

                           ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.50 – 2.49   หมายถึง  มีความสามารถฯ ในระดบัพอใช ้

                           ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00 – 1.49   หมายถึง  มีความสามารถฯ ในระดบัปรับปรุง  

   โดยสร้างข้อค าถามแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะศึกษา กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   จ  านวน  23  ขอ้ 
 

       ขั้นตอนที่  2  ขั้นตอนกำรพฒันำ 

           ขั้นตอนการพฒันาแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วย

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ผูว้ิจยัด  าเนินการ ดงัน้ี  

  1. น าแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  

5  ขั้นตอน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีสร้างข้ึนและตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้  โดยเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ   

จ  านวน  5  คน  (ภาคผนวก  ก  หนา้  241-258)  เพื่อประเมินค่าความตรงตามเน้ือหา  (Content Validity)   

และความตรงโครงสร้าง (Construct Validity) มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมิน (Rating Scale) 5 ระดบั 

ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย  ( )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ของคะแนนความ

สอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์  พบว่า แบบประเมิน

พฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
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4.60 – 5.00  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   ทุกรายการประเมิน  ซ่ึงแสดงว่า  แบบประเมินมีความสอดคลอ้ง 

สามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูได ้ (รายละเอียดภาคผนวก  จ  หนา้  297 – 301)  

                2. น าแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  

5 ขั้นตอน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   หาประสิทธิภาพโดยใชม้าตราส่วนระดบัความคิดเห็นเป็น rating  scale 

5 ระดบั ของไลเคิร์ท  คือ  มีความสามารถในระดบัมากท่ีสุด = 5,  มาก  =  4,  ปานกลาง  =  3, น้อย  =  2, 

นอ้ยท่ีสุด = 5 ซ่ึงผูว้ิจยัใชป้ระเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาตามขั้นตอนกระบวนการ

เรียนรู้  5 ขั้นตอน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 29 คน โรงเรียนวารินช าราบ ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา  2558  แลว้น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าทางสถิติ   ตามเกณฑ์ของ เบทส์ (Best)   อา้งถึงใน 

รวิวรรณ  ชินะตระกลู.  2550 : 27)   โดยก าหนดค่าดชันีช้ีวดัความสอดคลอ้งเท่ากบั 3.51  ข้ึนไป  

(ลว้น  สายยศ  และ องัคณา  สายยศ.  2553 : 35)  ซ่ึงแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฉบบัน้ีมีค่าเฉล่ีย 4.40  อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ ์
 

                     ขั้นตอนที ่ 3  ขั้นตอนกำรน ำไปใช้ 

          การน าแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  

5 ขั้นตอน  หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  และ

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไปใช ้ผูว้ิจยัด  าเนินการดงัน้ี 

           1. น าแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  

5  ขั้นตอน   ใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวารินช าราบ  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2559   

จ านวน 56 คน 

          2.  น าผลการใช้แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วย 

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มาวิเคราะห์และสรุปผล 

        3.  น าผลการใช้แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วย 

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ออกเผยแพร่โดยการน าเสนอผลงาน 

                 จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วย 

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 9  ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี  9  การสร้างแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน 

ก าหนดนิยาม ประเดน็ โครงสร้างของพฤติกรรมบ่งช้ีของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

(2) สร้างแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

 
 

น าขอ้มูลที่รวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญ ค านวณหา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปรับปรุง แกไ้ข 

 
 
 
 

 
 

น าแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน 
หาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2558 

 
 

(1) ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี รูปแบบ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งวธีิการสร้างแบบประเมิน 
 

 (2) น าไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 

N 

ปรับปรุง/แกไ้ข 

Y 

(3) น าแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ไปเก็บขอ้มูลกบันักเรียน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

 
 

 
 

ขั้นตอนการสร้าง แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  
 
 

    สรุป / รายงานผล 
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            9.   แบบสอบถำมควำมพงึพอใจของนักเรียนที่มต่ีอกำรจดักำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้  

5 ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวติ    ของนักเรียน 

ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 6    
 

      แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้          

5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6  มีขั้นตอนการสร้างและการเก็บขอ้มลู ดงัน้ี 
 

  ขั้นตอนที่  1  ขั้นตอนกำรสร้ำง 

  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ผูว้ิจยัด  าเนินการ ดงัน้ี 

  1.  ศึกษาต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และเทคนิคการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ   

และการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   

    2.  ก าหนดประเด็นนิยามโครงสร้างของการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การ

เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ประกอบดว้ย 3 ดา้น  ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้  ดา้นการจดั 

การเรียนรู้  และดา้นประโยชน์และการน าไปใช ้   ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้จะก าหนดน ้ าหนกั

ของตวัเลือกในช่อง  5  4  3  2  1   ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดระดบัคะแนนการประเมิน เป็นแบบประเมินตาม

มาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale)  5 ระดบั ของ ไลเคริทส์ (Likert  อา้งใน รวิวรรณ  ชินะตระกูล. 

2550 : 25)  ดงัน้ี 

          ระดบั  5  หมายถึง  แบบสอบถามฯ  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด               

          ระดบั  4  หมายถึง  แบบสอบถามฯ  มีความเหมาะสมในระดบัมาก          

          ระดบั  3  หมายถึง  แบบสอบถามฯ  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง               

          ระดบั  2  หมายถึง  แบบสอบถามฯ  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย       

          ระดบั  1  หมายถึง  แบบสอบถามฯ  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด   

        3.  ก  าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 จากเกณฑ์การให้คะแนน   และแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best)           

(รวิวรรณ  ชินะตระกลู. 2550 : 60)  ดงัน้ี  



176 

              คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

              คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

              คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 

              คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ย 

              คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

     โดยสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้    ดา้นการจดั 

การเรียนรู้    และดา้นประโยชน์และการน าไปใช ้ จ  านวน  23   ขอ้     
 

     ขั้นตอนที่  2  ขั้นตอนกำรพฒันำ 

               ขั้นตอนการพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ผูว้ิจยัด  าเนินการ ดงัน้ี  

                   1.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต     ของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีไดส้ร้างข้ึน  เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  (ดงัภาคผนวก  ก   หน้า  241-258)   

เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  และความตรงตามโครงสร้าง (Construct   

Validity)  โดยมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า  5 ระดับ  เพื่อประเมินความสอดคล้องความ

เหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  

5  ขั้นตอน  ผลการประเมินจากค่าเฉล่ีย  ( )   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความ

เหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  5  คน   น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์  และปรับปรุง

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะใหส้มบรูณ์  จ  านวน  21  ขอ้      

  2.  น าขอ้มลูท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( )   และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดค่้าเฉล่ียของขอ้ค าถาม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (   = 5.00)   (ดังรายละเอียดภาคผนวก  ฉ  หน้า  302-309)  ซ่ึงแสดงว่ า

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ประกอบส่ือประสม สามารถน าไปใชจ้ริง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใชใ้นการสะทอ้นผลการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม      
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  3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้  5 ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีสมบูรณ์แลว้ไปทดลองใช ้(Try - Out) เพื่อหาประสิทธิภาพโดยใชม้าตราส่วนระดบั

ความคิดเห็นเป็น rating scale  5  ระดบั  ของไลเคิร์ท  ไดแ้ก่   พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด = 5,  มาก = 4, 

ปานกลาง = 3,  น้อย = 2,  น้อยท่ีสุด = 1  โดยให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/1 โรงเรียนวารินช าราบ    

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2558  จ  านวน  29  คน  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยั

ในชีวิต ฉบบัน้ี  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.26  (ดัง

รายละเอียดภาคผนวก  ฎ   หน้า  360 – 363)   และน าแบบสอบถามความพึงพอใจหาความเช่ือมัน่แบบ

สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 117) 

พบว่า มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั  0.90 
 

  ขั้นตอนที ่ 3  ขั้นตอนกำรน ำไปใช้ 

        ขั้นตอนการน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ไปใช ้ ผูว้ิจยัด  าเนินการ ดงัน้ี 

           1.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้  5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนักเรียน  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ไปใชก้บันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวารินช าราบ  ปีการศึกษา 2559   

จ  านวน  56  คน 

              2.  น าผลการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มาวิเคราะห์และสรุปผล              

 3.  น าผลการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ออก

เผยแพร่ 

                   จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   

สามารถสรุปได ้ตามแผนภาพท่ี 10  ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี  10  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมต่ีอการจดั 
การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 

ก าหนดกรอบแนวคิด นิยาม โครงสร้างในการสร้างเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อ กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนประกอบส่ือประสม 
 

 
 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเสนอผูเ้ช่ียวชาญแลว้ 
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และความตรงตามโครงสร้าง 

 
 
 
 

 
 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาค่าเฉลี่ยความเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
ของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปทดลองใช ้

 
 
 

 
 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 29 คน  เพื่อน าขอ้มูลวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบบั 

และค่าความเช่ือมัน่ 
 
 

 
 

 
 

จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  

 
 

 
 

ศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ/ตรวจสอบ 
N 

ปรับปรุง/แกไ้ข 
Y 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  
 
 

    สรุป / รายงานผล 
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ขั้นตอนที ่ 2   กำรจดักำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง   

กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวติ   ไปทดลองใช้จริง    
 

 2.1 วตัถุประสงค์ 

     เพื่อทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

  2.2 กำรน ำไปทดลองใช้จริง     

                       ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดน้ ากระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง   

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ท่ีไดป้รับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และจากผลการศึกษา

กบักลุ่มทดลองท่ีใชใ้นแต่ละปีการศึกษา ไปทดลองใชจ้ริง ดงัน้ี        
 

        ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง                  

   ประชำกร คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนวารินช าราบ   ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 4  หอ้งเรียน โดยการจดันกัเรียน          

แต่ละหอ้งแบบคละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีนกัเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

6/1 – 6/4  จ านวน  89  คน 

                     กลุ่มตัวอย่ำง   คือ   นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/1,  6/2  จ  านวน  56  คน   ภาคเรียนท่ี 1       

ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนวารินช าราบ   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   เขต 29   ผูว้ิจยัใช้

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)   โดยทั้งสองหอ้งเป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียน

ใกลเ้คียงกนั   มีพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่แตกต่างกนั   และผูว้ิจยัเป็นครูท่ีปรึกษา และปฏิบติัหน้าท่ีสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   เป็นกลุ่มตวัอยา่งและเป็นผูใ้หข้อ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี  

 ระยะเวลำ  ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา 2559  ใชเ้วลาในการพฒันา 

การจดัการเรียนรู้ จ  านวน 20 ชัว่โมง   

  เนื้อหำ   ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเน้ือหารายวิชาสุขศึกษา เร่ือง  การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต   ประกอบดว้ยสาระท่ี 2  สาระท่ี 4  และสาระท่ี 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551   เป็นสาระการเรียนรู้ใน

กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนวารินช าราบ   ประกอบดว้ย  

8 หน่วยการเรียน   ดงัน้ี 
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   หน่วยการเรียนท่ี  1  เขา้ใจ  ปกป้อง คุม้ครองผูบ้ริโภค 

                             หน่วยการเรียนท่ี  2  เปิดไฟ  สวมหมวกนิรภยั ใส่ใจการขบัข่ี  ชีวีปลอดภยั                     

         หน่วยการเรียนท่ี  3  พฒันากลวิธีใชย้าถกูวิธี ชีวีปลอดภยั 

   หน่วยการเรียนท่ี  4  วยัรุ่นสดใส ห่างไกลสารเสพติด และร่วมยติุความขดัแยง้สู่

ความรุนแรง 

           หน่วยการเรียนท่ี  5  ปัจจยัเส่ียง เล่ียงไดเ้สมอ 

   หน่วยการเรียนท่ี  6  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  มีคุณค่าเสมอ 

   หน่วยการเรียนท่ี  7  วางแผนชีวิต พิชิตปัญหา 

         หน่วยการเรียนท่ี  8  ป้องกนัได ้ปลอดภยัเสมอ  
 

 ตวัแปรที่ศึกษำ 

  ตวัแปรตน้  คือ  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต                              

  ตวัแปรตาม  คือ 

1. ผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบ 

ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

  2.  พฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน    

เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต            

  3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    
 

 แบบแผนที่ใช้ในกำรวจิยั 

                    การวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแบบแผนในการวิจยัก่ึงทดลอง ( Quasi- Experimental 

Research)  โดยใชก้ลุ่มเดียวในการทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียน (One – Group Pretest - Posttest 

Design)  (มาเรียม นิลพนัธุ ์2554: 147)  ซ่ึงแสดงเป็นแบบแผนการวิจยั  ดงัน้ี 
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ตำรำงที่  3  การแสดงแบบแผนการวิจยั 
 

T1  X T2 
                          
                 เมื่อ   T1    หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน 

                  X     หมายถึง   การทดลอง (การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

               ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ) 

                        T2    หมายถึง   การทดสอบหลงัเรียน 

 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรวจิยั     

                     ในการวจิยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือในการวิจยั ประกอบดว้ย                                                 

                    1.  แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง 

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบดว้ย 8 แผน คือ 

                         แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เขา้ใจ ปกป้อง คุม้ครองผูบ้ริโภค 

                           แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  เปิดไฟ   สวมหมวกนิรภยั ใส่ใจการขบัข่ี ชีวีปลอดภยั             

                           แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  พฒันากลวิธีใชย้าถกูวิธี ชีวีปลอดภยั 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  วยัรุ่นสดใส   ห่างไกลสารเสพติด และร่วมยติุความขดัแยง้

สู่ความรุนแรง 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  ปัจจยัเส่ียง เล่ียงไดเ้สมอ 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี   มีคุณค่าเสมอ 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7  วางแผนชีวิต พิชิตปัญหา 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  ป้องกนัได ้ปลอดภยัเสมอ  

  2. ส่ือประสม หมายถึง ส่ือท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึนมาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ 

เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    ประกอบดว้ย 

   2.1 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต จ  านวน     

8  หน่วยการเรียน 

   2.2 ส่ือ ICT หมายถึง ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศ ท่ีผูว้ิจยัน ามาสู่การจดัท าส่ือ ICT

โปรแกรม  PowerPoint   คลิปวีดิโอ ภาพเคล่ือนไหว   กรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง ท่ีสอดคลอ้งกบั
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เน้ือหาแต่ละหน่วยการเรียนของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    

ประกอบดว้ย 8 หน่วยการเรียน คือ 
 

                        หน่วยการเรียนท่ี  1  เขา้ใจ ปกป้อง คุม้ครองผูบ้ริโภค 

                              หน่วยการเรียนท่ี  2  เปิดไฟ สวมหมวกนิรภยั ใส่ใจการขบัข่ี ชีวีปลอดภยั                     

      หน่วยการเรียนท่ี  3  พฒันากลวิธีใชย้าถกูวิธี ชีวีปลอดภยั 

    หน่วยการเรียนท่ี  4  วยัรุ่นสดใส ห่างไกลสารเสพติด และร่วมยติุความขดัแยง้สู่

ความรุนแรง 

    หน่วยการเรียนท่ี  5  ปัจจยัเส่ียง เล่ียงไดเ้สมอ 

    หน่วยการเรียนท่ี  6  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี มีคุณค่าเสมอ 

    หน่วยการเรียนท่ี  7  วางแผนชีวิต พิชิตปัญหา 

    หน่วยการเรียนท่ี  8  ป้องกนัได ้ปลอดภยัเสมอ  

  3. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน   เร่ือง   การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ  านวน 

50  ขอ้  

  4.  แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 

5  ขั้นตอน  ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า   จ  านวน  23  ขอ้ 

  5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ท่ีมีลกัษณะเป็น

แบบประมาณค่า  จ  านวน  21  ขอ้ 

 2.3 กำรด ำเนินกำร 

                   2.3.1  ท าบนัทึกถึงฝ่ายบริหาร  โรงเรียนวารินช าราบ   เพื่อขออนุญาตในการทดลองใช้

เคร่ืองมือท่ีไดพ้ฒันาข้ึน   เพื่อแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบ

ส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

  2.3.2 ขั้นทดลองใชจ้ริง  เป็นการน าการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   

ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีผา่นการตรวจหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  ในขั้นท่ี 2 มาทดลอง

ใชจ้ริงกบันักเรียนโรงเรียนวารินช าราบ   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    จ  านวน 56  คน    ในภาคเรียนท่ี 1      

ปีการศึกษา 2559   โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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   1) ช้ีแจงท าความเข้าใจกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  

5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ว่ามีขั้นตอนอะไรบา้ง   

นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนอย่างไร และ

นกัเรียนจะเกิดพฤติกรรมอะไรบา้งจากการจดัการเรียนรู้ 

   2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ท าแบบทดสอบวดัผลทางการเรียนรู้ก่อนเรียน   

(Pre - test)  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   จ  านวน  50  ขอ้ 

   3) จดัการเรียนรู้ตามตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8   

ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   

จ  านวน 8 แผน  

   4) นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ตามภาระงานแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้   

ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    

   5) ครูสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน

ของกระบวนการเรียนรู้ทั้ง  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

    5.1)  การจดบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้    

     5.2)  การสมัภาษณ์นกัเรียน ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเป็นแบบปลายเปิด โดยใชค้  าถาม

ท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดเห็น  และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ส าหรับครูผูส้อน

(ผูว้ิจยั) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ไม่เป็นทางการ  หลงัจากผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผนการจดั 

การเรียนรู้จบลง  เพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

         5.3)  แบบบนัทึกความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละกลุ่ม (ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน

เป็นแบบปลายเปิด    โดยใชค้  าถามท่ีเปิดโอกาสให้ผูต้อบไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดเห็นและความรู้สึก

นึกคิดของตนเอง  โดยใชแ้บบบนัทึกความคิดเห็นไม่เป็นทางการ  หลงัจากผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมการ

เรียนรู้จบในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัจริตของนกัเรียน) 

   6) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขั้นท่ี 5 การตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะตาม

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน   ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต     

                              7)  ประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้

ทั้ง 5 ขั้นตอน  กิจกรรมขั้นท่ี  5 การตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมโครงงานการ
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เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ  1) ดา้นการก าหนดประเด็นปัญหา 2) ดา้น

การวางแผนการท างาน  3) ด้านความสามารถสืบคน้และการจัดกระท ากบัขอ้มูล   4) ด้านการสรุป

ความรู้  และ 5) ด้านการน าเสนอผลงาน รวม 23 ข้อ   และแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อ

ความสามารถในการจดักิจกรรมขั้นท่ี 5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะของนกัเรียน 

   8) นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลทางการเรียนหลงัเรียน (Post – test)  เร่ือง  

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต จ  านวน 50 ขอ้ 

          3. น าคะแนนท่ีนกัเรียนท าไดจ้ากกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ และการท า

แบบทดสอบหลงัเรียนมาวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าประสิทธิภาพ ( E1 / E2)  ไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากับ 

90.15 / 87.10  สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้(80 / 80) 

 

ตารางที ่4   สรุปวิธีด  าเนินการขั้นตอนการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม 

       เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ไปทดลองใชจ้ริง  
 

วตัถุประสงค ์ วิธีการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 

เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การจดัการเรียนรู้

ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้  5  ข ั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม 

1.  ขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียน 

     วารินช าราบ    เพือ่ขอความ 

     อนุเคราะห์เพื่อพฒันา 

     กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

     ประกอบส่ือประสม 

2.  ข ั้นทดลองใชจ้ริง เป็นการจดั  

     การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ 

     เรียนรู้  5  ข ั้นตอน  

     2.1  ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบั 

     นกัเรียนเก่ียวกบัการจดั 

     การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ 

     เรียนรู้   

นกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

จ านวน 56  คน  

โรงเรียนวารินช าราบ 

1.  หนงัสือขออนุญาต 

     ในการขอทดลอง 

     การใชแ้ผนการจดั 

     การเรียนรู้ดว้ย 

     กระบวนการเรียนรู้  

     5 ขั้นตอน  ประกอบ 

     ส่ือประสม  เร่ือง 

     การเสริมสร้างความ 

     ปลอดภยัในชีวิต 
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ตำรำงที ่ 4  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์ วิธีการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 
การจดัการเรียนรู้

ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้  5 ขั้นตอน  

ประกอบ 

ส่ือประสม 

    2.2  นกัเรียนท าแบบทดสอบ 

    ก่อนเรียน 

     2.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม 

     แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 - 8 

     ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  

     5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม 

     2.4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม 

     การเรียนรู้ ตามภาระงาน  

     2.5  สงัเกตพฤติกรรมการ 

     เรียนรู้  บนัทึกความคิดเห็น   

     สมัภาษณ์นกัเรียนในการ 

     ปฏิบติักิจกรรมตามกระบวน  

     การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   แต่ละ 

     แผนการจดัการเรียนรู้ 

    2.6  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตาม 

     ขั้นท่ี 5  การตอบแทนสงัคม 

     และจิตสาธารณะ ผา่นกิจกรรม 

     โครงงาน 

     2.7  ประเมินพฤติกรรมความ-     

     สามารถในการคิดแกปั้ญหาตาม 

     ขั้นตอนท่ี 5  และแบบสอบถาม 

     แสดงความคิดเห็น 

     2.8  นกัเรียนท าแบบทดสอบ 

     วดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน 

 นกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

จ านวน 56  คน  

โรงเรียนวารินช าราบ 

 

2.  แผนการจดั 

     การเรียนรู้ท่ี 1 - 8 

3.  แบบทดสอบ 

     วดัผลการเรียนรู้ 

4.  แบบสงัเกต 

     พฤติกรรม 

     การเรียนรู้ 

5.  แบบประเมิน 

     พฤติกรรม   

     ความสามารถใน 

     การคิดแกปั้ญหา  

     และแบบสอบถาม 

     แสดงความคิดเห็น 

6.  ค่าเฉล่ีย  (  )   

7.  ค่าส่วนเบ่ียงเบน 

     มาตรฐาน  (S.D.)   

8.  ค่าร้อยละ (%) 

9.  หาค่าประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนที่  3  กำรประเมนิควำมพงึพอใจของนักเรียนต่อกระบวนกำรเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ประกอบ 

  ส่ือประสม   เร่ือง กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวติ   ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 6 
 

 3.1  วตัถุประสงค์ 

                     เพื่อประเมินประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  
(5 Steps)   ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีสร้างข้ึนแลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 
 

            3.2  วธิีกำรด ำเนนิ      

                     1.  ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม   
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                     1.1  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1–แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 

5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ไปทดลองจริงกบันกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ในภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2559   จ านวน  56  คน    น ามาหาค่าประสิทธิภาพ 

( E1/E2) ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 80/80    

   1.2  ทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน (Post-test) เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยั

ในชีวิต   น าผลคะแนนท่ีไดท้ั้งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  มาวิเคราะห์ค่าความแตกต่างโดยการ

ทดสอบค่า t – test   

                           1.3  น าแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ย กระบวนการ

เรียนรู้  5  ขั้นตอน  จ  านวน  23 ขอ้     และแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของครูต่อความสามารถใน

การจดักิจกรรมขั้นท่ี 5  การตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ   ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน 

ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  จ  านวน 11 ข้อ  ไปประเมินกับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6     

                    2. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปสอบถามความรู้สึกของนกัเรียน ท่ีมต่ีอการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยั

ในชีวิต  ประกอบดว้ย  3  ดา้น  คือ  ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้    ดา้นการจดัการเรียนรู้   และ

ดา้นประโยชน์และการน าไปใช้     รวมทั้งหมด 21 ขอ้   ไปสอบถามนักเรียน  โรงเรียนวารินช าราบ  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  จ านวน 56 คน เพื่อน าผลมาหาค่าเฉล่ีย ( )  

และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  



187 

                    3.  การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้าง
ความปลอดภยัในชีวิต   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 
หลังจากผูว้ิจัยได้น าไปทดลองใช้จริง  แล้วได้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ชัดเจน 
เหมาะสมมากข้ึน   
  ซ่ึงไดท้ าการปรับปรุง คือ กรณีศึกษาแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ทนัเหตุการณ์   
และปรับปรุงใบงานใหก้ระชบัมากยิง่ข้ึน  ตรวจสอบการพิมพต์วัสะกด  ส่วนส่ือประสมประเภท  ICT
โปรแกรม PowerPoint  ไดป้รับปรุง ข่าวกรณีศึกษาให้ทนัต่อเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบนัมากข้ึน และ
ปรับรูปภาพในส่ือประสมใหเ้หมาะสม น่าสนใจ  และจดจ าไดน้าน 
 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวจิยั 
 

 เวลาในการด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2559  โดยใชเ้วลาในการทดลอง  จ  านวน  20  ชัว่โมง  (โดยไม่รวม
เวลาของการจดักิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ) รายละเอียดตามตารางท่ี 5    
   

 ตำรำงที่  5  ก  าหนดวนั เวลา  ทดลองกิจกรรม  
 

แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
วนั / เดือน/ ปี 
ท่ีจดัการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

ปฐมนิเทศ  ทดสอบก่อนสอน  18 พฤษภาคม 2559 1 
ท่ี  1 

 
เขา้ใจ ปกป้องคุม้ครอง 
 สิทธิผูบ้ริโภค 

25 พฤษภาคม 2559 
1  มิถุนายน 2559 

2 

ท่ี  2 
 

เปิดไฟ สวมหมวกนิรภยั  
ใส่ใจการขบัข่ี ชีวีปลอดภยั 

8, 15  มิถุนายน 2559 2 

ท่ี  3 
 

พฒันาการใชย้าถกูวิธี   ชีวี
ปลอดภยั 

22, 29 มิถุนายน 2559 2 

ท่ี  4 
 

วยัรุ่นสดใสห่างไกลสารเสพติด 6, 13  กรกฎาคม 2559 2 

ร่วมยติุความขดัแยง้สู่ความรุนแรง 
27  กรกฎาคม 2559 
3  สิงหาคม 2559 

2 

กิจกรรมขั้นตอบแทน 
สงัคมและจิตสาธารณะ 

แผนการจดัการเรียนรู้แผนท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 นอกเวลา
เรียน 
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ตารางท่ี  5 (ต่อ) 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
วนั / เดือน/ ปี 
ท่ีจดัการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

ท่ี  5 ปัจจยัเส่ียง  เล่ียงไดเ้สมอ 10, 17 สิงหาคม 2559 2 
ท่ี  6 สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี มีคุณค่าเสมอ 24, 31 สิงหาคม 2559 2 
ท่ี  7 วางแผนชีวิต พิชิตปัญหา   7,  14 กนัยายน 2559 2 
ท่ี  8 ป้องกนัได ้ปลอดภยัเสมอ 16, 21 กนัยายน 2559 2 

กิจกรรมขั้นตอบแทน
สงัคมและจิตสาธารณะ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 
นอก 

เวลาเรียน 
 ทดสอบหลงัเรียน    28 กนัยายน 2559 1 

 
กำรวเิครำะห์ผลกำรวจิยั 
 

  เพ่ือให้การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์และสอดคลอ้งกับขั้นตอนท่ีก  าหนด 

ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดระเบียบวิธีการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 1.  กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  

  ผูว้ิจยัน าขอ้มลู จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวบรวมเรียบเรียง และวิเคราะห์เน้ือหาจาก

แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน   แบบสังเกต

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม   แบบประเมินการน าเสนอผลงาน   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตสัมภาษณ์  

มาวิเคราะห์  ตีความ และสรุป  เพ่ือประเมินสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนรู้ ว่าส่ิงท่ีปฏิบติั

เหมาะสมเพียงใด  มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึนหรือไม่ และหาวิธีการท่ีจะแกไ้ข  ปรับปรุง พฒันา

กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน

ของการพฒันาการจัดการเรียนรู้   เพื่อให้นักเรียนเป็นนักเรียนรู้  มีทกัษะการด ารงชีวิตของคนใน

ศตวรรษท่ี 21 

 2.  กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 

                      ตรวจสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี   

                      2.1   ตรวจสอบหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและ
พลศึกษา 
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   2.1.1  หาความเหมาะสมของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง 

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใชแ้บบประเมินมาตรส่วน 5  ระดบั 

   2.1.2  หาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง   

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา

โดยการใชสู้ตร E1 / E2  ตามเกณฑ ์80 / 80  (รวิวรรณ  ชินะตระกลู. 2550 : 95) 

     สูตรท่ี  1    E1    =   

A
N

100X 
 

                              เมื่อ E1    แทน  ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนผูเ้รียนทั้งหมดท่ีไดจ้ากการปฏิบติั  

                                                                     กิจกรรมระหวา่งเรียน 

      X แทน  คะแนนรวมของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการวดัระหว่างเรียน                                                            

                                                                      แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

      A แทน  คะแนนเต็มของแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – 8  รวมกนั 

                                         N แทน  จ านวนนกัเรียน 

                สูตรท่ี  2    E2    =   

B
N

100F 
  

    เมื่อ    E2  แทน   ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนทั้งหมดท่ีนกัเรียน 

          ท าแบบทดสอบหลงัเรียน                                                          

            F แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 

     B แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 

                                       N แทน  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

  2.2 ตรวจสอบแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   ด าเนินการดงัน้ี 

                      2.2.1  หาค่าความยาก (p) และค่าอ  านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต รายวิชา สุขศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา   โดยใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้ (Item Analysis)  (บุญชม ศรีสะอาด.  

2556 : 117 ) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
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    P     =   
N
R

 

                                   เมื่อ P    แทน   ระดบัความยากของค าถามแต่ละขอ้ 

     R แทน   จ านวนผูต้อบถกูในแต่ละขอ้ 

     N แทน   จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

 

    r     =     

2
N

RR LU 
 

                           เมื่อ     r     แทน   ค่าอ  านาจจ าแนกของค าถามแต่ละขอ้ 

       RU แทน   จ านวนผูต้อบถกูในกลุ่มสูง  

                                        RL แทน   จ านวนผูต้อบถกูในกลุ่มต ่า  

       N    แทน   จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

   2.2.2 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัผลการเรียนรู้ โดยใชสู้ตรของ 

 โลเวท  (Lovett)   (บุญชม  ศรีสะอาด.  2556 : 117)  
 

    rcc      =     
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                       เมื่อ   rcc   แทน    ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

                                     k     แทน    จ  านวนขอ้สอบ 

                                     X i   แทน    คะแนนของแต่ละคน 

                                    C     แทน   คะแนนเกณฑห์รือจุดตดัของแบบทดสอบ   
   

                         2.2.3 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าทั้งฉบบั   

โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha - Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)  (บุญชม  ศรีสะอาด. 

2556 : 117)   
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    เมื่อ  α แทน  สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

                  K แทน  จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 

              2

iS  แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

                 2

iS    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

  2.3 กำรทดสอบสมมตฐิำน 

                           2.3.1 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ รายวิชา 

สุขศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ใชค่้าสถิติ  คือ ค่าเฉล่ีย  (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ใชสู้ตรดงัน้ี 

                                  1)  หาค่าคะแนนเฉล่ีย (X )   (บุญชม ศรีสะอาด.  2556 : 124) 

      X      =    
N
X

   

       เมื่อ X  แทน   คะแนนเฉล่ีย 

      X แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      N แทน   จ านวนนกัเรียนในกลุ่มทดลอง           
 

            2)  หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.  

2556 : 126) 

       S.D   =     
)1n(n

)X(Xn 22



 
   

                                     เมื่อ    S.D   แทน     ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

       X     แทน    ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

                 X2  แทน    ผลรวมคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

         n    แทน      จ  านวนนกัเรียนในกลุ่มทดลอง         
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                      2.3.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   วิเคราะห์ความแตกต่าง โดยการทดสอบค่า t – test 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 126)  ดงัน้ี 
 

    t    =    
 
1-n

DDn

D

22 




 

 

    เมื่อ t  แทน ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต 

     D แทน ค่าผลต่างระหว่างคะแนน 

     D  แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลงัเรียน 

            และก่อนเรียน 

     D2  แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลงัเรียน 

       และก่อนเรียนยกก าลงัสอง 

     n แทน จ านวนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
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บทที่  4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps)   ประกอบส่ือประสม เร่ือง 

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา โรงเรียนวารินช าราบ  อ  าเภอวารินช าราบ   จงัหวดัอุบลราชธานี     ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29   ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู และเสนอผลการวิจารณ์ขอ้มูล 

ดงัน้ี          
 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

                ในวิเคราะห์ขอ้มลูและการแปลความหมายของขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี    เพื่อให้เกิดความ

เขา้ใจตรงกนัในการอ่านผลการศึกษา   ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มลู  ดงัน้ี 

 E1  แทน     ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps) ประกอบส่ือประสม  

                                        เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต คิดเป็นร้อยละจากการท ากิจกรรม 

                              ระหว่างเรียน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

                   E2  แทน   ประสิทธิภาพของผลลพัธท่ี์เกิดข้ึนหลงัเรียน ดว้ยกระบวนการเรียนรู้   

                                        5 ขั้นตอน (5 Steps)  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยั 

                                              ในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6         

               N         แทน     จ านวนนกัเรียน       

    แทน ค่าเฉล่ีย 

  SD แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   pre แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 

   post แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน  

                t          แทน      ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติเมื่อทราบความมีนยัส าคญั  

                *         แทน      มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
  
ตอนที่  1    ผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้าง  

 ความปลอดภัยในชีวติ  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6   
                     
 1.1  ผลการศึกษา แนวคิด  หลกัการ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้          

5  ขั้นตอน    พบว่า  กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน   เป็นการจดัการเรียนรู้อยู่บนวิธีทางวิทยาศาสตร์ท่ี 

ยึดหลกัเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั    มุ่งเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   ผูเ้รียนมีส่วนร่วม        

มีปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  สามารถสร้างความรู้  สรุปความรู้ดว้ยตนเอง โดยครู

ช่วยเช่ือมโยง  เพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน จะพฒันานักเรียน

ใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต อยา่งมีคุณภาพ  แต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ จะช่วยเสริมสร้างและ

พฒันาทกัษะการอ่าน  การคิดเป็น  การท างานเป็น  การแกปั้ญหาเป็น และจุดเน้นท่ีส าคญั คือ การรู้

หนังสือ : คือการอ่าน การคิด วิเคราะห์ การเขียน  การรู้เร่ืองจ านวน : คือ การวิเคราะห์ขอ้มูล และ

ความสามารถในการใชเ้หตุผล : คือ  การคิดวิเคราะห์ใชเ้หตุและผล   ซ่ึงแต่ละขั้นของกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบดว้ย  ขั้นที่ 1  การตั้งประเด็นปัญหา ในขั้นน้ีผูว้ิจยัฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเกต  

คิด  ตั้งค  าถาม  ผา่นส่ือประสม คลิปวีดิโอ กรณีศึกษาเหตุการณ์จริง ผา่นส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint  

หรือกรณีศึกษา พร้อมตั้งประเด็นปัญหา/ค าถาม  R-C-A  ซ่ึงผูว้ิจยัไดฝึ้กนักเรียนให้สะทอ้นความรู้สึก

ตามมุมมองของตน (R : Reflect) คาดคะเนค าตอบ ซ่ึงจะช่วยพฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะการอ่าน การคิด 

วิเคราะห์ และการเขียน รวมทั้งการรู้จกัคิดใชเ้หตุผล เพื่อคาดคะเนค าตอบตามสถานการณ์นั้น ๆ  ผ่าน

ส่ือประสม    ขั้นที่  2   ขั้นการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ   ในขั้นน้ีผูว้ิจยัออกแบบ และนักเรียน

ร่วมมือกนัออกแบบตามกลุ่ม วางแผนสืบคน้ขอ้มลู  การเก็บรวบรวมขอ้มลู จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ

แสวงหาความรู้   เช่น  จากเอกสารประกอบการเรียน   เว็บไซต ์  อินเทอร์เน็ต   ท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะ

ใหเ้กิดข้ึนท่ีส าคญั คือ  การอ่าน การคิดวิเคราะห์  ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสืบคน้ได ้ การรู้ 

เท่าทนัส่ือ  การเก็บรวบรวม  เพื่อเขียนบนัทึกขอ้มูล  และเขียนแหล่งอา้งอิงของขอ้มูลท่ีสืบคน้ไดใ้ห้

เขา้ใจ  ขั้นที่  3  การสรุปองค์ความรู้ เป็นจุดเด่นส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ซ่ึงเป็นการฝึก 

ใหน้กัเรียนแต่ละคนน าขอ้มูลท่ีไดจ้าการสืบคน้  มาร่วมแลกเปล่ียน อภิปรายถกเถียง   สะทอ้นความ

คิดเห็นร่วมกนัภายในกลุ่ม   เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล น าไปสู่การหลอมรวมขอ้มูลของกลุ่ม  

สรุปเป็นองคค์วามรู้ใหมต่ามประเด็นปัญหา   และการคาดคะเนค าตอบท่ีไดรั้บมอบหมายตามภาระงาน 

เพื่อน าไปสู่การสร้างผลงานของกลุ่มผ่านส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint / Clip VDO / การสรุปผ่าน
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แผนผงัความคิด (mind mapping) ผูว้ิจยัมีหนา้ท่ีในการร่วมเช่ือมโยงในการสรุปความรู้ท่ีถกูตอ้ง เพื่อให้

นกัเรียนเขา้ใจไดช้ดัเจน     พร้อมสงัเกตพฤติกรรมการท างานตามขั้นตอน   ในขั้นน้ีช่วยพฒันาทกัษะ  

ท่ีส าคญั  คือ การอ่าน การรู้จกัคิดวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างมีวิจารณญาณ  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ   

การคิดใชเ้หตุผลในการเช่ือมโยงขอ้มูล  การตดัสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การร่วมมือเก้ือกูล

พึ่งพาอาศยัในกลุ่ม  ความรับผิดชอบต่องาน และการสร้างช้ินงาน  ขั้นที่ 4  การส่ือสารและน าเสนอ

ผลงาน  เป็นการฝึกใหน้กัเรียนน าความรู้และผลงานท่ีคิดสร้างสรรค์ข้ึนมาจากขั้นท่ี 3 มาน าเสนอผ่าน

ส่ือ ICT / คลิป VDO / แผนผงัความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ  ขั้นน้ีจะช่วยพฒันาความกลา้แสดงออก  

กลา้เปิดเผยตนเองสะทอ้นความรู้สึกนึกคิด   ผ่านทกัษะการพูด การอ่าน การคิดแกปั้ญหา  การใชส่ื้อ 

ICT น าเสนอ  และทกัษะชีวิตท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนกัเรียนสามารถน าเอาความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างความรู้ 

มาสรุป  และน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  บางกรณีผูว้ิจยัและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมเรียนรู้และเติม

ประสบการณ์ไปพร้อมกนักบักลุ่มนกัเรียนท่ีน าเสนอผลงาน ท่ีน าตวัอยา่งประกอบการน าเสนอผลงาน   

ผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  สัมภาษณ์  ซกัถามนักเรียน  บนัทึกผลการน าเสนอผลงาน  ตรวจ

ผลงาน และมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมประเมินการน าเสนอผลงาน  การฝึกซกัถาม  

การตั้งค  าถาม  R-C-A   ซ่ึงในขั้นน้ีผูว้ิจ ัยให้นักเรียนคิดเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ความรู้กับ

ความคิดท่ีเกิดจากความรู้ใหม่ (C : Connect)  จากการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม และตั้งค  าถามเพื่อการปรับใชใ้น

สถานการณ์จริงในชีวิตหากเผชิญเหตุการณ์ (A : Apply)  ผูว้ิจัยร่วมตรวจสอบ และเพ่ิมเติมหลงัการ

น าเสนอผลงานเสร็จส้ินกระบวนการเรียนรู้  พร้อมใหแ้รงเสริมเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการสร้าง

ภาวะผูน้  า  ผ่านการน าเสนอผลงาน  การสร้างและใชส่ื้อ ICT  เพื่อการน าเสนอผลงาน   ขั้นที่ 5 การ

ตอบแทนสังคมและจติสาธารณะ  ผูว้ิจยัซกัถามนกัเรียนว่าไดอ้ะไรในการน าเสนองานตามแผนการจดั 

การเรียนรู้เร่ืองน้ี  ร่วมสรุปเติมเต็มความรู้ และขั้นตอนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงงาน ดว้ยส่ือ  

ICT โปรแกรม PowerPoint ซ่ึงเป็นขั้นท่ีส าคญัมาก เพราะการจดัการเรียนรู้จะไดผ้ลนั้น ตอ้งใหน้กัเรียน

สามารถสรุป เพื่อน าความรู้ท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้นสถานการณ์จริงในการด าเนินชีวิตได ้ในขั้นน้ีนักเรียน

สามารถน าความรู้ ทกัษะท่ีเกิดข้ึนไปร่วมคิด ร่วมสรุปประเด็นท่ีเป็นปัญหาส าคญั – จดัเรียงล าดบั – ร่วม

วางแผนจดักิจกรรม – ร่วมสร้างผลงาน (นอกเวลาเรียน) สู่กิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ  

กิจกรรมจะช่วยเติมเต็มให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง  ไดฝึ้กทกัษะและสร้างเสริมประสบการณ์

ตรง (Experience Learning)  ในการเป็นผูน้  าทุกขั้นตอน  เกิดทกัษะการเรียนรู้จริง ทั้งการวางแผน

ท างานเป็นตามขั้นตอน  P–D–C–A การมีส่วนร่วม  การมีวินยั  ความรับผดิชอบ เพื่อเตรียมความพร้อม

จดักิจกรรมตามกรอบงาน  ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้หค้  าปรึกษา  คอยดูแล  ก  ากบั ติดตาม สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์  
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และขออนุญาตการจัดกิจกรรมโครงงานของนักเรียน  ให้แรงเสริม พร้อมดูความก้าวหน้าในการ

วางแผนจดักิจกรรมตามกรอบท่ีไดต้กลงร่วมกนัไว ้ ซ่ึงกิจกรรมจะช่วยพฒันานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ี

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคมและปัญญา  มีความสุขอยู่ในโลกปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

ปลอดภยั  และสูงสุดของการท ากิจกรรมเพื่อตอบแทนสงัคม คือ การท ากิจกรรมโครงงาน และ Slavin  

David Johnson และ Roger Johnso  (ทิศนา แขมมณี. 2555 : 25)  ไดก้ล่าวว่า การท่ีครูเป็นผูว้างแผน 

การจดัการเรียนรู้  เตรียมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั  ดูแล  ก  ากบั และให้ความช่วยเหลือกลุ่ม จะท าให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เน่ืองจากการร่วมมือจะช่วยให้นักเรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้

บรรลุเป้าหมาย  มีแรงจูงใจภายใน  แรงจูงใจสมัฤทธ์ิ  รู้จกัการใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ และรู้จกัคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ  และท่ีส าคญัยงัท าใหน้กัเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อกนัและดีข้ึน และมีสุขภาพจิตท่ีดี

ดว้ย   
 

 1.2  การพฒันา การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง 

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในขั้นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน กรอบเน้ือหาตามสาระการเรียนรู้

ส าหรับการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  ผูว้ิจยัได้

น ามาสังเคราะห์เพื่อวางแผนการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ประกอบส่ือประสม  ประเภทเอกสารประกอบการเรียน และส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint  ประกอบ

เน้ือหาตามเอกสารประกอบการเรียน คลิปวีดิโอ กรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว   

โดยขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

ประกอบดว้ยรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 –  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8   ส่วนหน้าของ

แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยหลกัสูตร  ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  การวิเคราะห์ผลการ

เรียนรู้   การก าหนดช่ือแผนการจดั การเรียนรู้ วิสัยทศัน์ แผนผงัการจดั การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อน

และหลงัเรียน  และส่วนแผนการจดั การเรียนรู้ คือ  ช่ือแผน  เร่ือง รายวิชา  สาระท่ี  มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  

สาระส าคญั  ผลการเรียนรู้  พฤติกรรมบ่งช้ี  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   (เน้ือหาสาระ / สาระการเรียนรู้

เพ่ิมเติม)  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน   การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต    กระบวนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้  

การประเมินผลการเรียนรู้  กิจกรรมเสนอแนะ  กิจกรรมต่อเน่ือง  บนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ และ
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ภาคผนวก  ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริม 

สร้างความปลอดภยัในชีวิต จ  านวน  8  แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  ดงัน้ี 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เขา้ใจ ปกป้อง คุม้ครองผูบ้ริโภค 

                        แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  เปิดไฟ สวมหมวกนิรภยั ใส่ใจการขบัข่ี ชีวีปลอดภยั                     

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  พฒันากลวิธีใชย้าถกูวิธี ชีวีปลอดภยั 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  วยัรุ่นสดใส ห่างไกลสารเสพติด และร่วมยติุความขดัแยง้สู่

ความรุนแรง 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  ปัจจยัเส่ียง เล่ียงไดเ้สมอ 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี มีคุณค่าเสมอ   

               แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7  วางแผนชีวิต พิชิตปัญหา 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  ป้องกนัได ้ปลอดภยัเสมอ  
 

                ส่ือประสม   ประกอบดว้ยส่ือท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึนมา และพฒันาอย่างต่อเน่ือง  เพื่อใช้

ประกอบการจดัการเรียนรู้ เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต คือ 

  -   เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    ของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  8  หน่วยการเรียน  

  -  ส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint / คลิปวิดีโอ / กรณีศึกษาสถานการณ์จริง ภาพน่ิง   

ภาพเคล่ือนไหว ท่ีสัมพนัธ์กับเน้ือหาตามเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง   การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต  จ านวน  8  หน่วยการเรียน 
 

 1.3 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง 
การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    
  การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1)  ขั้นทดลองคร้ังท่ี  1 น าไปศึกษากบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยผูว้ิจยัเป็นผูท้  า

การจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  พร้อม

ส่ือประสม  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2556  กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน 3 คน  ท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกนั (คดัเลือกนกัเรียนเก่ง  ปานกลาง อ่อน  จากผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษา) เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหาตามส่ือประสม กรณีศึกษา ใบงาน แบบประเมิน 
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พฤติกรรม  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เพื่อน าผลท่ีไดม้าค านวณหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  ไดค่้า

ประสิทธิภาพ เท่ากบั  78.67 / 76.00   ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ก  าหนดไว ้คือ 80 / 80  (ดงัภาคผนวก ช  หน้า  

310-312) แลว้น าจุดบกพร่องของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 พร้อมส่ือประสม  

มาปรับปรุงและแกไ้ขใหเ้กิดความสมบูรณ์ 

  2) ขั้นทดลองคร้ังท่ี  2  น าไปศึกษากบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยผูว้ิจยัเป็นผูท้  า

การจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8  พร้อม

ส่ือประสม  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2557  กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 9 คน เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

กรณีศึกษาตามใบงาน  เอกสารประกอบการเรียน ส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint / คลิปวิดีโอ และ

แบบประเมินความพึงพอใจ โดยน าผลท่ีไดม้าค านวณหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  ไดค่้าประสิทธิภาพ 

เท่ากบั  80.11 / 80.00  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑก์  าหนดไว ้คือ  80 / 80 (ดงัภาคผนวก  ซ  หน้า  313 - 315)  แลว้

น าจุดบกพร่องกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  ใบงาน  

แบบฝึกทกัษะกระบวนการ มาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดความสมบูรณ์  ครอบคลุม กระชบัมากยิ่งข้ึน และ

น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาอีกคร้ัง 

  3)  ขั้นทดลองคร้ังท่ี  3  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 พร้อม

ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ไปทดลองใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2558   ทั้งภาคเรียน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน  

29 คน  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ  กรณีศึกษาตามใบงาน  เวลา   

แบบฝึกทกัษะกระบวนการ   แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   การเพ่ิมเทคนิคการใชค้  าถาม เพื่อพฒันา

ทกัษะชีวิต  (R-C-A)  ประกอบดว้ยค าถาม  เพื่อใหน้กัเรียนสะทอ้น (Reflect)  ความรู้สึกนึกคิดมุมมอง

ของตนเอง  ค าถามเพื่อใหคิ้ดเช่ือมโยง  (Connect)   ประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่   และค าถามเพื่อ

การปรับใช้ (Apply)  ในสถานการณ์จริงท่ีเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต  แบบประเมินพฤติกรรม

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน   ขั้นท่ี 5  การตอบแทนสงัคมและ

จิตสาธารณะ ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  และแบบประเมินความ     

พึงพอใจ  เพื่อน าผลท่ีไดม้าค านวณหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.40/81.10   

ซ่ึงสูงกว่าเกณฑก์  าหนดไวคื้อ 80/80  (ภาคผนวก  ฌ  หนา้  316 – 320)  แลว้ปรับปรุงแกไ้ข  
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ตารางที่  6    สรุปผลการหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  

   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

   กลุ่มทดลอง  ขั้นการทดลองคร้ังท่ี 1 – การทดลองคร้ังท่ี 3 
 

การหาประสิทธิภาพ n 
ค่าประสิทธิภาพ

(E1/E2)  ท่ีตั้งไว ้   

ค่าประสิทธิภาพ 

(E1/E2)  ท่ีตั้งไว ้   
ความหมาย 

คร้ังท่ี 1 ทดลองใชภ้าคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2556 

3 80 / 80       78.67 / 76.00 ต ่ากว่าเกณฑ ์

คร้ังท่ี 2  ทดลองใชภ้าคเรียนท่ี 1   

ปีการศึกษา 2557 

9 80 / 80 80.11 / 80.00   สูงกว่าเกณฑ ์

คร้ังท่ี 3  ทดลองใชภ้าคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2558 

29 80 / 80       82.40 / 81.10    สูงกว่าเกณฑ ์

 

 
ตอนที่  2    ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบ 

 ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
 

 ผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง 

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   จ  านวน 8 แผนการจดัการเรียนรู้  ไปทดลองใชจ้ริง กบันักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนวารินช าราบ  อ  าเภอวารินช าราบ   จงัหวดัอุบลราชธานี  ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29   จ  านวน  56  คน  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2559  ใชเ้วลาในการ

ทดลอง  20  สปัดาห์  สปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง   เร่ิมจากชัว่โมงแรกท าการทดสอบก่อนเรียน และปฐมนิเทศ

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต โดยแบ่งเป็น  2  ระยะ คือ 
 

 ระยะที่  1 
 

  1.1 ผูว้ิจัยช้ีแจงท าความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนกัเรียนทั้ง             
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5 ประการ  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย

อะไรบา้ง  กรอบเน้ือหาการท ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  นักเรียน

ตอ้งท ากิจกรรมอะไรบา้ง  และบทสรุปสุดทา้ยของการจดัการเรียนรู้ คือ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในการจดักิจกรรมขั้นท่ี 5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ  ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต เพื่อใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ของกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  

  1.2 นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต เป็นขอ้สอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ จ านวน  50  ขอ้      

  1.3 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ี  4   ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   พร้อมสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ในการปฏิบติังานตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม   

ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม   สัมภาษณ์นักเรียน  บันทึกความคิดเห็น  และ

ประเมินผลงานกลุ่ม  พบว่า   นักเรียนแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน อยูใ่นระดบัดีมาก (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) หลงัการน าเสนอผลงานเสร็จส้ิน

กระบวนการลง ไดฝึ้กใหน้กัเรียนใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม (R–C–A)  เพื่อให้นักเรียนกลุ่มท่ีน าเสนอได้

สะท้อนความรู้สึกนึกคิด  (Reflect) – คิดเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  

(Connect ) – สู่การปรับใชเ้มื่อเผชิญสถานการณ์จริงในชีวิต (Apply) โดยผูว้ิจยัไดส้รุปเพ่ิมเติม และให้

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาทกัษะชีวิต  เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนทั้ง 5 ประการตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทกัษะของการเรียนรู้ (Learning skill) ของคนในศตวรรษท่ี 21 

  1.4 นักเรียนทุกกลุ่มร่วมคิด สรุปประเด็นปัญหาจากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผน 

การจดัการเรียนรู้ท่ี 4  เพื่อน าไปวางแผนการจดักิจกรรมตามขั้นตอน (Plan–Do–Check–Action) ขั้นท่ี 5 

การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ระยะ

ท่ี 1  กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 - 2  ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” กิจกรรมอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม”  และจดักิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงหลงัเคารพธงชาติในช่วงเชา้ก่อนเขา้ชั้นเรียน”  โดยบูรณาการ

กรอบเน้ือหารายวิชาสุขศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 2       

  1.5 นกัเรียนด าเนินการจดักิจกรรม  ขั้นท่ี 5 การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ  ผูว้ิจยั

ร่วมประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ประเมิน

ความคิดเห็นของครูต่อการจดักิจกรรมขั้นตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้              

5 ขั้นตอน  และประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี                                      
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  1.6 ผูว้ิจยัร่วมสรุปผลการจดักิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกิจกรรม

โครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  เพื่อการพฒันาจุดบกพร่องแต่ละประเด็น และช่ืนชม

ความสามารถตามศกัยภาพของนกัเรียนในทุกดา้น   พร้อมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น ในจุดเด่น 

และจุดท่ีควรพฒันาปรับปรุงของกลุ่ม เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมคร้ังต่อไป  
 

 ระยะที่ 2 

  2.1 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – แผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ี  8  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  พร้อมสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  บันทึกความคิดเห็น  

สัมภาษณ์นักเรียน  ประเมินผลการน าเสนองาน  ประเมินผลงานกลุ่ม  พบว่า  นักเรียนแต่ละกลุ่มมี

พฤติกรรมการปฏิบติังานตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน อยูใ่นระดบัดีมาก (ร้อยละ 80 

ข้ึนไป)  มีการพฒันากระบวนการท างานตามขั้นตอนได้คล่องรวดเร็วข้ึน สามารถบูรณาการสู่การ

เรียนรู้ดว้ยวิธีทางวิทยาศาสตร์   การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน  เป็นตน้  

หลงัการน าเสนอผลงานเสร็จส้ินกระบวนการ ไดฝึ้กให้นักเรียนใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม (R–C–A) 

เพื่อใหน้กัเรียนกลุ่มท่ีน าเสนอไดส้ะทอ้นความรู้สึกนึกคิด (Reflect) – คิดเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์

และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (Connect) – สู่การปรับใชเ้มื่อเผชิญสถานการณ์จริงในชีวิต (Apply) โดยผูว้ิจยั

ไดส้รุปเพ่ิมเติม  และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต    เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนทั้ง 

5 ประการ  และทกัษะของการเรียนรู้ (Learning skill)  ของนกัเรียน 

  2.2 นกัเรียนร่วมสรุปการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5 – แผน 

การจดัการเรียนรู้ท่ี 8  เพ่ือร่วมวางแผนการท างานตามขั้นตอน (Plan–Do–Check–Action) สู่การจดั

กิจกรรมขั้นท่ี 5  การตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ ระยะท่ี 2  กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

“กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม” โดยการบูรณาการกรอบเน้ือหาวิชาสุขศึกษา เร่ือง  เพศศึกษา 

  2.3 นักเรียนลงมือจดักิจกรรมขั้นท่ี 5 การตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ ระยะท่ี 2 

ผูว้ิจยัร่วมประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาตามขั้นตอน ประเมินความคิดเห็นของ

ครูต่อการจัดกิจกรรมขั้นตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  และ

ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม                     

  2.4 ผูว้ิจัยร่วมสรุปผลการจัดกิจกรรมขั้นตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรม

โครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   เพื่อช่ืนชมความสามารถตามศกัยภาพของนักเรียนใน
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ทุกด้าน   พร้อมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น จุดเด่น  และจุดท่ีควรพฒันาปรับปรุง เพื่อพฒันา

ทกัษะของการเรียนรู้ต่อไป  

  2.5 นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน  เร่ือง การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต  เป็นขอ้สอบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ จ านวน  50  ขอ้      

  2.6 น าคะแนนวดัผลทางการเรียนไปหาค่าประสิทธิภาพ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้าง
ความปลอดภยัในชีวิต  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาปรากฏ  (ดงัรายละเอียด ภาคผนวก  ญ  หน้า  321 – 328)   
ดงัน้ี 
 

ตารางที่  7   สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม 
  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    
  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา 2559    
 

แผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี 

n คะแนนเต็ม คะแนนรวม   S.D. ประสิทธิภาพ 

1 56 25 1272 22.71 1.60 90.85 

2 56 25 1315 23.48 1.26 93.92 

3 56 20 1017 18.16 1.29 90.80 

4 56 35 1766 31.53 3.35 90.10 

5 56 20 1064 19.00 0.97 95.00 

6 56 20 1028 18.35 1.43 91.78 

7 56 20 1011 18.05 1.45 90.26 

8 56 35 1818 32.46 1.71 92.75 

รวม 56 200 10291 183.76 13.08 91.93 

  

              จากตารางท่ี  7   พบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 

2559  ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  91.93   ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้80 
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  2.7 น าคะแนนทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  เป็นขอ้สอบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  

จ  านวน 50 ขอ้  เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน หลงัการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดว้ย  t – test  (ดงัรายละเอียด ภาคผนวก ญ หนา้ 321-328) 

 

ตารางที ่ 8  แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้   

                      5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ   

  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6     
            
             

นกัเรียน การสอบ คะแนนเต็ม   S.D. ร้อยละ t – test 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนท่ี  1 

ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 56  คน 

ก่อนเรียน

(pretest) 

50 19.13 3.29 38.25 66.63* 

หลงัเรียน

(posttest) 

50 43.14 1.85 86.29 

                                 

                                                      * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 

             จากตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยกระบวน 

การเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 และ 6/2 โรงเรียนวารินช าราบ  ในภาคเรียนท่ี 1   

ปีการศึกษา  2559   จ านวน  56  คน  มีคะแนนก่อนเรียน (pretest) ค่าเฉล่ีย (X ) = 19.13  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  =  3.29  ไดค้ะแนนร้อยละ  =  38.25    และคะแนนหลงัเรียน (posttest)    ค่าเฉล่ีย (X )  = 

43.14  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) =  1.85  ไดค้ะแนนร้อยละ = 86.29 มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 โดยพิจารณาจากค่าที (t – test)  = 66.63*  ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้         
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ตอนที่  3   ผลการประเมนิพฤตกิรรมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้  
 5  ขั้นตอน   ขั้นที่  5  การตอบแทนสังคมและจติสาธารณะ ด้วยกจิกรรมโครงงาน    
 ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6    
               หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  และ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  นักเรียนไดน้ าความรู้ไปใชส้ร้างผลงาน สร้าง
ช้ินงานอยา่งสร้างสรรค ์  และเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ผ่านกิจกรรมขั้น
ท่ี 5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    
ผูว้ิจยัไดป้ระเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวารินช าราบ  จ  านวน 56 คน (โดยปรับใชจ้ากแบบสังเกตวดั
ทกัษะการปฏิบติัดา้นกระบวนการ ของ ประคอง  กรรณสูตร. 2535 : 157 อา้งถึงใน สิทธิญา  รัสสยัการ.  
2551 : 55)   
 

ตารางที่  9  แสดงผลการประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 
   5  ขั้นตอน  ขั้นท่ี  5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะดว้ยกิจกรรมโครงงาน 
  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉล่ีย (X )  และ 
  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
 

ข้อความ 

n = 56 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ   S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 

1.  ความสามารถด้านการก าหนดปัญหา         

     1.1  ร่วมเสนอประเด็นความส าคญั 

             ของปัญหาในการศกึษาได ้

 

4.39 

 

0.56 

 

มาก 

 

4.61 

 

0.49 

 

ดีมาก 

     1.2  สรุปส่ิงท่ีเป็นปัญหาในการศึกษาได ้ 4.32 0.60 มาก 4.52 0.50 ดีมาก 

 1.3  อธิบายสาเหตุของปัญหาไดม้ากกว่า 

        1  แนวคิด 

 

4.41 

 

0.62 

 

มาก 

 

4.59 

 

0.49 

 

ดีมาก 

    1.4  ตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนค าตอบ 

           ตามประเด็นปัญหาไดม้ากกว่า  

           1  ประเด็น 

 

 

4.23 

 

 

0.68 

 

 

มาก 

 

 

4.52 

 

 

0.57 

 

 

ดีมาก 

รวมเฉล่ีย 4.44 0.54 มาก 4.55 0.49 ดีมาก  
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ตารางที่  9  (ต่อ)  
 

ข้อความ 

n = 56 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ   S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 

2.  ความสามารถด้านการวางแผน 

     การท างาน  

      

     2.1  ร่วมปรึกษาหารือในกลุ่ม วางแผน 

            ขั้นตอนการท างานและก าหนด 

            บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 

 

 

4.54 

 

 

0.50 ดีมาก 

 

 

4.59 

 

 

0.49 

 

 

ดีมาก 

     2.2  มีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์

            ในการวางแผนการท างาน 

 

4.32 

 

0.60 มาก 

 

4.57 

 

0.49 

 

ดีมาก 

     2.3  ก  าหนดบทบาทหนา้ท่ีวางแผน 

            ท างานตามขั้นตอนอยา่งชดัเจน 

 

4.50 

 

0.50 ดีมาก 

 

4.54 

 

0.50 

 

ดีมาก 

     2.4  มีการปฏิบติังานตามขั้นตอน 
             (P-D-C-A)  และปรับปรุงแกไ้ข 
             การท างาน 

 
 

4.52 

 
 

0.50 

 
 

ดีมาก 

 
 

4.63 

 
 

0.48 

 
 

ดีมาก 
รวมเฉล่ีย 4.47 0.53 มาก 4.58 0.49 ดีมาก 

3.  ความสามารถด้านการสืบค้นและ 
     จดักระท าข้อมูล 

      

     3.1  มีการสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 
            ท่ีหลากหลาย 

 
4.43 

 
0.49 

 
มาก 

 
4.52 

 
0.50 

 
ดีมาก 

     3.2  จดัระบบขอ้มลูจากผลการวิเคราะห์ 
            ขอ้มลูใหเ้ขา้ใจง่าย 

 
4.43 

 
0.68 

 
มาก 

 
4.48 

 
0.50 

 
มาก 

     3.3  วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มลู 
            ท่ีสืบคน้ไดช้ดัเจน 

 
4.38 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.48 

 
0.50 

 
มาก 

     3.4  สามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ ์
            ของเหตุและผลของขอ้มลูท่ี 
            วิเคราะห์จากการสืบคน้ได ้           

 
 

4.30 

 
 

0.62 

 
 

มาก 

 
 

4.55 

 
 

0.50 

 
 

ดีมาก 
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ตารางที่  9  (ต่อ) 
 

ข้อความ 

n = 56 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ   S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 

     3.5  สามารถเขียนแหล่งอา้งอิง 
            ของขอ้มลูท่ีสืบคน้ไดถ้กูตอ้ง 

 
4.38 

 
0.67 

 
มาก 

 
4.59 

 
0.49 

 
ดีมาก 

รวม 4.38 0.61 มาก 4.53 0.50 ดีมาก 
4.  ความสามารถด้านการสรุปความรู้       
     4.1  มีการล าดบัขอ้มลูตามขั้นตอน 
            ไดถ้กูตอ้ง ไม่สบัสนในเน้ือหา 

 
4.52 

 
0.67 

 
ดีมาก 

 
4.46 

 
0.50 

 
มาก 

     4.2  เช่ือมโยงขอ้มลูสู่การสรุปความรู้ 
             ในเน้ือหาใหเ้ขา้ใจไดง่้าย   

 
4.45 

 
0.60 

 
มาก 

 
4.59 

 
0.49 

 
ดีมาก 

     4.3  สามารถสรุปความรู้ผา่นส่ือดว้ย 
            วิธีต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  และอธิบาย 
            เน้ือหาใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 

 
 

4.54 

 
 

0.50 

 
 

ดีมาก 

 
 

4.57 

 
 

0.49 

 
 

ดีมาก 
     4.4  สามารถตอบโตข้อ้มลูดว้ยเหตุ 
            และผลไดค้ล่องแคล่ว 

 
4.46 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.54 

 
0.50 

 
ดีมาก 

รวม 4.49 0.52 มาก 4.54 0.50 ดีมาก 
5.  ความสามารถด้านการน าเสนอผลงาน       
     5.1  สามารถถ่ายทอดขอ้มลูใหผู้อ่ื้น 
             เขา้ใจไดง่้ายชดัเจน  

 
4.46 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.55 

 
0.50 

 
ดีมาก 

     5.2  ผลงานและขอ้มลูท่ีคน้พบ  
            มีความสมบูรณ์ถกูตอ้ง  

 
4.26 

 
0.70 

 
มาก 

 
4.54 

 
0.54 

 
ดีมาก 

     5.3  สามารถส่ือสาร และคิดแสดง 
            เหตุผลในการเช่ือมโยงขอ้มลูได ้
            ถกูตอ้ง ชดัเจน พดูไดค้ล่องแคล่ว 

 
 

4.41 

 
 

0.59 

 
 

มาก 

 
 

4.50 

 
 

0.57 

 
 

ดีมาก 
     5.4  สามารถตอบค าถามและแกไ้ข 
            ปัญหาขอ้สงสยั ในการน าเสนอ 
            ผลงานไดช้ดัเจน         

 
 

4.34 

 
 

0.66 

 
 

มาก 

 
 

4.46 

 
 

0.50 

 
 

มาก 
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ตารางที่  9 (ต่อ) 
 

ข้อความ 

n = 56 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ   S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 

     5.5  สามารถใชส่ื้อ  ICT  น าเสนอ 
            ผลงานไดห้ลากหลาย ขอ้มลูชดัเจน           4.50 0.57 

 
ดีมาก 4.52 0.50 

 
ดีมาก 

     5.6  ผลงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
            สามารถถ่ายทอดขอ้มลู ความรู้ 
            ใหผู้อ่ื้นชวนติดตาม  มคีวามสุข   
            ไม่เครียด            4.52 0.50 

 
 
 

ดีมาก 4.54 0.50 

 
 
 

ดีมาก 
รวม 4.47 0.51 มาก 4.53 0.50 ดีมาก 
เฉลีย่ 4.43 0.56 มาก 4.54 0.50 ดีมาก 

 

  จากตารางท่ี 9  พบว่า   พฤติกรรมความสามารถในการคิดการแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ขั้นท่ี 5 การการตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ   ด้วยกิจกรรมโครงงานการ

เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  56  คน        

 ระยะท่ี 1  จากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  ภาพรวมพบว่า นกัเรียน

มีพฤติกรรมความสามารถในการคิดการแก้ปัญหา อยู่ในระดบัมาก  (   = 4.43, S.D. = 0.56)  

เรียงล  าดบัจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ความสามารถด้านการสรุปความรู้  (   = 4.49, S.D. = 0.52)   

ความสามารถดา้นการวางแผนการท างาน (  = 4.47,  S.D. = 0.58)   ความสามารถดา้นการน าเสนอ

ผลงาน (  = 4.47, S.D. = 0.51) ความสามารถดา้นก าหนดปัญหา  (  = 4.44, S.D. = 0.54) และ

ความสามารถดา้นการสืบคน้และจดักระท าขอ้มลู (  = 4.43, S.D. = 0.61) ตามล าดบั       

  ระยะท่ี  2  จากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  ภาพรวมพบว่า

นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิดการแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัดีมาก  (  = 4.54, S.D. = 0.50)     

เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  ความสามารถดา้นการวางแผนการท างาน (  = 4.58, S.D. = 0.49)   

ความสามารถดา้นก าหนดปัญหา (  = 4.55, S.D. = 0.49)  ความสามารถดา้นการสรุปความรู้ (  = 

4.54, S.D. = 0.50)  ความสามารถดา้นการน าเสนอผลงาน (  = 4.53, S.D. = 0.50) และความสามารถ

ดา้นการสืบคน้และจดักระท าขอ้มลู (  = 4.53,  S.D. = 0.50)  ตามล าดบั  
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ตารางที่ 10    แสดงความคิดเห็นของครูจ านวน 6  คน ท่ีมีต่อความสามารถในการจดักิจกรรมขั้นท่ี 5  

  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความ 

  ปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   จ  านวน 56 คน  ระยะท่ี  1   

  และระยะท่ี  2   
 

ข้อ รายการ  

n = 6 

ระยะที่ 1 คุณภาพ ระยะที่ 2 คุณภาพ 

X  S.D. X  S.D. 

 1 นกัเรียนมคีณะท างานชดัเจน                                                           4.67 0.47 ดีมาก 4.83 0.37 ดีมาก 

2 นกัเรียนมคีวามรับผดิชอบต่อ

บทบาทหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย

อยา่งชดัเจน               5.00 0.00 

 

 

ดีมาก 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

ดีมาก 

3 มีกระบวนการท างานตามขั้นตอน

อยา่งชดัเจน (P-D-C-A)                            4.50 0.50 

 

ดีมาก 

 

4.83 

 

0.37 

 

ดีมาก 

4 รูปแบบกิจกรรมน่าสนใจ มีขั้นตอน 

สมัพนัธก์บักรอบเน้ือหาท่ีแจง้ไว ้ 3.83 0.37 

 

มาก 

 

4.67 

 

0.47 

 

ดีมาก 

5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถ

บูรณาการแนวคิดเพื่อการด าเนิน

ชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การจดักิจกรรม 4.33 0.47 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4.83 

 

 

 

0.37 

 

 

 

ดีมาก 

6 มีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด การใช ้

ส่ือประกอบกิจกรรม และใชภ้าษา 

ในการส่ือสารอยา่งคล่องแคล่ว 4.00 0.37 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4.67 

 

 

 

0.47 

 

 

 

ดีมาก 

7 มีการใชส่ื้อ  ICT  อยา่งหลากหลาย  

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ดึงดูดความ

สนใจ  มีประโยชน์  ทนัต่อ

เหตุการณ์ปัจจุบนั 4.17 0.37 

 

 

 

มาก 

 

 

 

5.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

ดีมาก 
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ตารางที่  10  (ต่อ)    
 

ข้อ รายการ  

n = 6 

ระยะที่ 1 คุณภาพ ระยะที่ 2 คุณภาพ 

X  S.D. X  S.D. 

8 กิจกรรมเนน้การท างานเป็น   

คิดเป็น  ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้  

ช่วยพฒันาทกัษะชีวิต  และทกัษะ

ความร่วมมือของนกัเรียนทุกคน  4.50 0.50 

 

 

 

ดีมาก 

 

 

 

5.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

ดีมาก 

9 ผลงานมีประโยชน์ต่อนกัเรียน 

ทุกระดบัชั้น และสามารถน าไป 

ใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้

อยา่งปลอดภยั 4.83 0.37 

 

 

 

ดีมาก 

 

 

 

4.83 

 

 

 

0.37 

 

 

 

ดีมาก 

10 จดักิจกรรมไดเ้สร็จตามเวลา   

และผลงานมีคุณภาพ 4.00 0.00 

 

มาก 

 

4.67 

 

0.47 

 

ดีมาก 

11 ความเห็นโดยสรุปเห็นว่านกัเรียน 

สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ 

ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม  

ค่านิยม  ผลงานเป็นประโยชน ์

ต่อตนเอง  โรงเรียน และส่วนรวม 4.50 0.50 

 

 

 

 

ดีมาก 

 

 

 

 

5.00 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

ดีมาก 

รวม 4.38 0.36 มาก 4.81 0.26 ดีมาก 

 
               จากตาราง  10  พบว่า ความคิดเห็นของครูจ านวน  6 คน  ท่ีมีต่อความสามารถในการจดั

กิจกรรมขั้นท่ี  5  การตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ  ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  56 คน  ระยะท่ี  1 และระยะท่ี  2  ดงัน้ี  

 ระยะท่ี  1  ภาพรวมพบว่า  นกัเรียนมีความสามารถในการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 

4.38)  เรียงล  าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายอยา่งชดัเจน  ผลงานมีประโยชน์ต่อนกัเรียนทุกระดบัชั้น และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัได้อย่างปลอดภยั  นักเรียนมีคณะท างานชัดเจน  ความเห็นโดยสรุปเห็นว่า นักเรียน
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สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้  ทกัษะกระบวนการ  คุณธรรม  ค่านิยม  ผลงานเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  

โรงเรียน  และส่วนรวม   และมีกระบวนการท างานตามขั้นตอนอยา่งชดัเจน ตามล าดบั   
 

 ระยะท่ี  2 ภาพรวมพบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก (X  = 

4.81)  ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัคุณภาพ ดีมาก  ทุกขอ้  เรียงตามล าดบั ดงัน้ี นักเรียนมี

บทบาทหน้าท่ี รับผิดชอบต่อการท างานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย   มีการใช้ส่ือ ICT  อย่าง

หลากหลาย  สอดคลอ้งกับเน้ือหา ช่วยดึงดูดความสนใจ  เกิดประโยชน์ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน      

กิจกรรมเนน้การท างานเป็น การคิดเป็น การตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้พฒันาทกัษะชีวิต  และความเห็น

โดยสรุปเห็นว่า นกัเรียนสามารถประยกุต์ความรู้ ทกัษะกระบวนการ  คุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม ผลิต 

ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  นกัเรียนในโรงเรียน  และส่วนรวมได ้ 

 ขอ้เสนอแนะของครู  จ  านวน  6 คน   ต่อการจดักิจกรรมในขั้นท่ี 5 การตอบแทนสังคมและ

จิตสาธารณะ ตามกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน   เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จากตารางท่ี 10  ดงัน้ี 

   1. กิจกรรมขั้นท่ี 5 การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ท่ีประยกุตค์วามรู้ จากนกัเรียนรุ่นพี่

สู่รุ่นนอ้งเช่นน้ี   ช่วยใหน้กัเรียนรุ่นนอ้งสนใจ เขา้เรียนรู้   เพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านประสบการณ์ท่ี

หลากหลาย ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สงัคมและและจิตวิญญาณ (ทกัษะชีวิต) (คุณครูคนท่ี 1) 

 2. กิจกรรมการเรียนรู้มีประโยชนต่อนกัเรียนมาก  ควรเพ่ิมเวลาจดักิจกรรมให้มาก และใช้

เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ทุกสปัดาห์ (คุณครูคนท่ี 4) 

 3. อยากให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จดักิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอบแทนสังคมเพื่อ

เสริมสร้างทกัษะชีวิตใหน้กัเรียนทุกระดบัชั้นเรียน   เนน้การบริโภค   เพศ   สารเสพติด  ความรุนแรง 

อยูบ่่อย ๆ (คุณครูคนท่ี 5) 

 4. ส่ือ  ICT คลิปวีดิโอ / กรณีศึกษา  มีประโยชน์มาก  น่าสนใจ   ท าให้บรรยากาศน่าสนใจ    

นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็ว  สนใจในบทเรียน จ  าไดแ้ม่น  (คุณครูคนท่ี 2  และคนท่ี  3) 

 5. นกัเรียนวยัใกลเ้คียงกนั   สามารถส่ือสารผา่นกิจกรรม ทั้งกรณีศึกษา   การแสดงบทบาท

สมมติ  ส่ือ  ICT ท่ีสะทอ้นแนวคิดให้นักเรียนรุ่นน้องไดเ้ขา้ใจ   ท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข   

สนุกสนาน  เรียนและเล่น (Learn and Play) ดีมาก น่าช่ืนชม  (คุณครูคนท่ี 6) 
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 6.  การใชส่ื้อ  ICT   ผสมกบักิจกรรมบทบาทสมมติ   มีประโยชน์มากต่อการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ในเวลาสั้น ๆ ท าใหบ้รรยากาศในการจดักิจกรรมสนุกสนาน นกัเรียนมีอารมณ์ร่วม ร่วมกิจกรรม 

อยา่งมีความสุข เขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็ว (คุณครูคนท่ี 1) 
 

ตอนที่ 4    ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนที่มต่ีอการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้  

 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ   ของนกัเรียน 

 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6    
 

ตารางที่  11  แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  

  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  56  คน  ประกอบดว้ย  3  ดา้น  คือ  ดา้นบรรยากาศ 

  ในการจดัการเรียนรู้  ดา้นการจดัการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์และการน าไปใช ้    

  รวมจ านวน  21  ขอ้  
 

ข้อความ X  S.D. 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 

1.  ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้    

     1.1  การน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยส่ือ ICT/คลิปวิดีโอ/กรณีศกึษา 

            น่าสนใจ  เหมาะสมกบัเน้ือหา  เป็นประโยชน์ใน 

            การเรียนรู้       4.52 0.50 

 

 

มากท่ีสุด (1) 

     1.2  นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนการท างาน  กระตือรือร้นและ 

            เขา้เรียนตรงเวลา 4.47 0.63 

 

มาก (5) 

     1.3  นกัเรียนมคีวามสุข  บรรยากาศสนุกสนาน  พอใจ 

            ในการเรียนส่ิงท่ีใกลต้วั  และเป็นประโยชน์  4.52 0.60 

 

มากท่ีสุด (1) 

     1.4  นกัเรียนมีอิสระในการคิด กลา้คิด กลา้พดูแลกเปล่ียน  

            ความคิดเห็นกบักลุ่มเพื่อนสะทอ้นความคิด กลา้วิจารณ์  

            คิด ตดัสินใจ และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ 4.48 0.63 

 

 

มาก (4) 
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ตารางที่  11  (ต่อ)   
 

ข้อความ X  S.D. 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 

     1.5  นกัเรียนมคีวามกลา้แสดงออก ในกิจกรรมทุกขั้นตอน 

            เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลูกบักลุ่มเพื่อน 4.50 0.60 

 

มากท่ีสุด (3) 

รวมเฉลีย่ (3) 4.50 0.59 มากที่สุด  

2.  ด้านการจดัการเรียนรู้    

     2.1  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกัสงัเกต  

            คิดวิเคราะห์เป็น เพ่ือตั้งค  าถาม   4.70 0.46 

 

มากท่ีสุด (1) 

     2.2  กิจกรรมการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกักระบวนการ 

            ท างานตามขั้นตอน (PDCA) อยา่งมีประสิทธิภาพ 4.39 0.65 

 

มาก (7) 

     2.3  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกัการสืบคน้          

            ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ และวิเคราะห์ความ 

            น่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีสืบคน้ได ้และสรุปความรู้ 

            จากการสืบคน้ได ้ 4.52 0.50 

 

 

 

มากท่ีสุด (5) 

     2.4  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ฝึกใหรู้้จกัการคิด 

            วิเคราะห์ แยกแยะ  สามารถวางแผนท างานเป็น 

            และตดัสินใจ  แกปั้ญหางานได ้   4.34 0.54 

 

 

มาก  (9) 

     2.5  กิจกรรมการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ฝึกใหรู้้การสรุปความรู้ 

            จากการสืบคน้แหล่งขอ้มลูท่ีหลากหลายเป็นความรู้ใหม่ 

            ท่ีเกิดข้ึน  4.39 0.65 

 

 

มาก  (7) 

     2.6  กิจกรรมการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ช่วยพฒันาความสามารถ 

            ในการน าเสนอผลงาน ผา่นการพดู  เขียน การใชส่ื้อ ICT            4.56 0.56 

 

มากท่ีสุด (4) 

     2.7  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาทกัษะการรู้ 

            เท่าทนัส่ือ การใชส่ื้อ ICT  เพื่อสืบคน้ขอ้มลูผลิตและ 

            การน าเสนอผลงาน           4.61 0.59 

 

 

มากท่ีสุด (3) 

     2.8  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาตนเองใหม้ี 

            วนิยัและความรับผดิชอบต่อภาระงานทุกขั้นตอน    4.63 0.48 

 

มากท่ีสุด (2) 



213 

ตารางที่  11 (ต่อ)   
  

ข้อความ X  S.D. 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 

     2.9  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ฝึกใหส้ามารถ ตั้งประเด็น 
            ค  าถามตามขั้นตอนการพฒันาทกัษะชีวิต (R-C-A) 4.50 0.57 

 
มากท่ีสุด (6) 

รวมเฉลีย่  (2) 4.52 0.56 มากที่สุด 

3.  ด้านประโยชน์และการน าไปใช้    

     3.1  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาการเป็นผูน้  า 
            ในกิจกรรมทุกขั้นตอน   4.43 0.49 

 
มาก  (7) 

     3.2  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ช่วยใหเ้ขา้ใจขั้นตอน 
            การจดัท ากิจกรรมโครงงานมากยิง่ข้ึน 4.64 0.58 

 
มากท่ีสุด  (2) 

     3.3  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาทกัษะ 
            การคิดเป็น  ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้ และฝึกการท างาน 
            ร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถท างานจนบรรลุเป้าหมายไดส้ าเร็จ     4.52 0.50 

 
 

มากท่ีสุด (5) 

     3.4  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาความสามารถ 
            ในการถ่ายทอด แลกเปล่ียน เร่ืองราว ขอ้มลู ความรู้  
            เหตุการณ์ต่าง ๆ ของตนเอง  สู่เพื่อนและครู 
            ดว้ยวิธีหลากหลาย 4.46 0.50 

 
 
 

มาก  (6) 

     3.5  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาทกัษะ   
            การท างานเป็นทีม การลงมือปฏิบติัจริง ผา่นกิจกรรม  
            โครงงาน 4.56 0.50 

 
 

มากท่ีสุด (3) 

     3.6  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาประสบการณ์ 
            ตรง ในจดักิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคม 4.55 0.56 

 
มากท่ีสุด (4) 

     3.7  โดยสรุปนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้  
            5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้าง 
            ความปลอดภยัในชีวิต ท่ีจดัข้ึน  4.71 0.45 

 
 

มากท่ีสุด (1) 

   รวมเฉลีย่  (1) 4.55 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.55 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี  11  พบว่า  ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 56 คน  ต่อ

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต  โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.52, S.D. = 0.55)  เมื่อพิจารณาเป็น

รายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นประโยชน์และการน าไปใช ้ (=  4.55, S.D. = 0.52)  

ดา้นการจดัการเรียนรู้  (X  = 4.52, S.D. = 0.56)  และดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ( X  = 4.50,  

S.D. = 0.59)   ซ่ึงเรียงตามล าดบัความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  ดงัน้ี  

                     1.  โดยสรุปนกัเรียนมคีวามพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบ 

ส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ท่ีจดัข้ึน (X  = 4.71) 

                     2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกัสงัเกตคิดวิเคราะห์เป็น  เพ่ือตั้งค  าถาม  (X  = 

4.70) 

                     3.   กิจกรรมการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   ช่วยใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการจดัท ากิจกรรมโครงงานมาก

ยิง่ข้ึน  (X  = 4.64) 

                      4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ช่วยพฒันาตนเองใหม้ีวินยัและความรับผดิชอบต่อ

ภาระงานทุกขั้นตอน  (X  = 4.63) 

                     5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ช่วยพฒันาทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ การใชส่ื้อ ICT  เพื่อ

สืบคน้ขอ้มลู การผลิตและการน าเสนอผลงาน (X  = 4.61)    

                     6.  กิจกรรมการเรียนรู้  5  ขั้นตอน   ช่วยพฒันาความสามารถในการน าเสนอผลงาน ผา่น

การพดู  เขียน การใชส่ื้อ ICT  และกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ยงัช่วยพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม 

การลงมือปฏิบติัจริง ผา่นกิจกรรมโครงงาน (X  = 4.56) 

                     7.  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาประสบการณ์ตรงในจดักิจกรรมขั้นตอบแทน

สงัคมและจิตสาธารณะ (X  = 4.55) 

                     8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกัการสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 

สามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีสืบคน้ได ้ และสรุปความรู้จากการสืบคน้ได ้  การน าเขา้สู่

บทเรียนดว้ยส่ือ ICT/คลิปวิดีโอ/กรณีศึกษาน่าสนใจ  เหมาะสมกบัเน้ือหา   เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้      

และนกัเรียนมคีวามสุข  บรรยากาศสนุกสนาน  พอใจในการเรียนส่ิงท่ีใกลต้วั และเป็นประโยชน ์

(X  = 4.52)  
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  9. กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ฝึกใหส้ามารถตั้งประเด็นค าถามตามขั้นตอนการพฒันา

ทกัษะชีวิต (R-C-A)  และนกัเรียนมีความกลา้แสดงออก ในกิจกรรมทุกขั้นตอน เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูล

กบักลุ่มเพื่อน (X  = 4.50) 
             
                จากตารางท่ี 11  นักเรียนไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้   5 ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนักเรียน   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ตามแบบบนัทึกความคิดเห็น   ดงัน้ี 

                1. สนุก ชอบ   เขา้ใจการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน นกัเรียนไดฝึ้กคิด

ก าหนดประเด็นปัญหา  ได้แสดงออกทุกบทบาทของกิจกรรมทุกขั้นตอน ดีมาก แต่เห็นใจครูท่ีตอ้ง

ทุ่มเทใหน้กัเรียนทุกปีการศึกษา   สนุกกบัการเรียน     ไดพ้ฒันาตนเอง ทั้งการพดูน าเสนองาน  การเป็น

วิทยากรใหค้วามรู้   การแสดงบทบาทสมมติ  การสร้างส่ือ  ICT การเป็นผูน้  ากิจกรรม  ไดล้งมือท าจริง  

คิดวิเคราะห์  ก  าหนดประเด็นปัญหา และตั้งค  าถามเป็น / ภูมิใจในผลงาน การจดักิจกรรมมาก  กลา้

แสดงออก รู้จกัขั้นตอนการท างาน ช่วยเหลืองานเพื่อนจนจบ ...(นักเรียนคนท่ี 2, 5, 11, 23, 47…  28 

กนัยายน 2559) 

       2.  ชอบการเรียนรู้ผ่านส่ือ  ICT  ท่ีเป็นเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมปัจจุบนั ท่ีครูยกมา

เป็นเน้ือหาให้วิเคราะห์  และเพื่อนน ามาเสนองาน  ไดข้้อคิดมาก  เรียนแลว้ไม่เครียด  เข้าเรียนทุก

ชัว่โมง  (นกัเรียนเลขท่ี 3, 4, 9, 15, 29, 35, 40, 44…  28 กนัยายน  2559)   สนุกไดค้วามรู้ใหม่ ๆ  แมว้่า

ครูใหง้านเยอะ  แต่กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหเ้ราไดพ้ฒันาตนเอง    เน้ือหาเป็นบทเรียนชีวิตท่ีส าคญัมาก     

สามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัจริง (นกัเรียนเลขท่ี  10, 19, 20, 31, 38… 28 กนัยายน 2559) 

 3.  ชอบ  ไดดู้คลิปวิดีโอทุกชัว่โมง  ชอบอนัตรายจากการใชย้าท่ีไม่ปลอดภยั  เช่น การแพ้

เคร่ืองส าอาง   ยาลดความอว้น  ยาหมอ้  และเร่ืองเพศ  ความรุนแรง  สารเสพติด  ไดค้วามรู้ น าไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้  ชอบเรียน   รู้สึกสนุกดี    มีเสียงหวัเราะ  ไดค้วามรู้จริง  ท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริง 

ไดคิ้ด  ไดเ้ขียน  ไดพ้ดูใหเ้พื่อน ๆ ฟัง แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  ชอบการเรียนรู้ผ่านส่ือ  ICT ท่ีครูน า 

มาสอน    และกิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคมท่ีพวกเราไดเ้ป็นผูน้  าทุกดา้นกบัน้อง ๆ  ในการจดักิจกรรม  

(นกัเรียนคนท่ี  1, 6, 18, 22, 24, 26, 34, 37, 51, 52 ….  28 กนัยายน 2559)     

 4.  ชอบเรียนผ่านส่ือ  ICT / คลิปวิดีโอ ทั้งครูน ามาและเพ่ือนน าเสนองาน  ท าให้เขา้ใจ

เน้ือหาไดง่้าย  ต่ืนเตน้  งานเยอะกว่าวิชาอ่ืน  แต่ก็ไดพ้ฒันาตนเองทุกดา้น  น าไปใชไ้ดจ้ริง  ทั้งความ

รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  การท างานร่วมกบักลุ่ม  จ  ากิจกรรมท่ีไดเ้ป็นผูน้  าไดน้าน (นักเรียนคนท่ี 12, 

13, 15, 16, 21, 27, 32, 41, 50, 56 … 28  กนัยายน  2559) 
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 5.  เป็นกิจกรรมท่ีดีทุกคนไดแ้สดงออก  ไดท้ างานร่วมกนั  รู้และเขา้ใจขั้นตอนการท างาน
(P-D-C-A)   ไดป้ระสบการณ์ตรงมาก   กลา้คิด   กลา้พดู   กลา้แสดงออก และเมื่อเกิดปัญหาข้ึน ก็รู้ว่า
จะแกปั้ญหาอยา่งไร ท าใหคิ้ดแยกแยะได ้ตดัสินใจได ้กิจกรรมวนัน้ีสอนใหมี้จิตส านึกท่ีดี  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ดีมาก  แต่นกัเรียนทุกคนก็ไม่ไดม้ีความรับผดิชอบเหมือนกนั/ขอบคุณคุณครูมากท่ีสร้างและเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทุกขั้นตอน  เป็นฮีโร่ในใจนอ้ง ๆ (นกัเรียนเลขท่ี 5, 7, 8, 17, 30, 33, 42, 54 … 
28 กนัยายน 2559) 
 6. กิจกรรมดี  มีสาระ ไดป้ระโยชน์  รู้คิด  รู้ท า  รู้จกัแบ่งปัน  เห็นความสามารถของเพื่อน

ทุกคน   เมื่อมีปัญหาการท างาน   ร่วมกนัคิดแกปั้ญหาผา่นไปไดดี้   กิจกรรมเปิดโอกาสให้ท างานเป็น  

มีความรับผดิชอบเพ่ิมข้ึน  สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตใหป้ลอดภยั  และน าประสบการณ์การท า

โครงงาน (IS) ไปใชเ้รียนต่อได ้(นกัเรียนคนท่ี  5, 12, 28, 36, 39, 46, 49 ... 28  กนัยายน  2559) 

 7.  ขอบคุณผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ทั้งครูผูส้อน ครูทุกวิชา  ผูบ้ริหารโรงเรียน  (นักเรียน

คนท่ี  10, 11, 12, 16, 22, 53 ... 28 กนัยายน 2559) 

 8. กิจกรรมมีประโยชน์ต่อทุกคน  ทุกคนรู้บทบาทหนา้ท่ีตนเอง  กลา้แสดงออก  ฝึกให้กลา้

พดูแสดงความคิดเห็น  และไดฝึ้กพดูภาษากลางชดัมากข้ึน ภูมิใจในการน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน  และ

คุณครูชม  เป็นคนเด่น  (นกัเรียนกลุ่มท่ี  1, 2, 4, 5, 6 ... 28 กนัยายน 2559) 

      9. ได้ฝึกการท าส่ือ PowerPoint ท่ีมีสีสันและได้รับรางวลัการประกวดส่ือของครู ท าให ้

ผลงานของกลุ่มเป็นท่ียอมรับของเพื่อนๆ และครูทุกคนภูมิใจมาก (นกัเรียนกลุ่มท่ี 1, 4, 5 ....   

28 กนัยายน 2559) 
 

 ตวัอย่างจากการสัมภาษณ์การจดักจิกรรมขั้นตอบแทนสังคมและจติสาธารณะ  

               ... ชอบกิจกรรมการสรุปบทเรียน “สู่ขั้นการตอบแทนสังคม” ไดบ้รรยากาศท่ีสนุก ก่อนเขา้

เรียนช่วงเชา้  ขอบคุณคุณครูผูส้อน -ครูในโรงเรียน และผูบ้ริหาร ท่ีเปิดเวที ให้นักเรียนได้แสดงออก  

ไดพ้ฒันาความเป็นตวัตน  ทุกคนมีส่วนร่วมท างาน  ภูมิใจในกิจกรรมของห้องเรียนมาก... (ตวัแทน

นกัเรียนหอ้ง  6/1  คนท่ี  11, 17, 21 … 4  สิงหาคม  2559) 

   ... ชอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แมจ้ะรู้ว่าครูเป็นคนจริงจงั  มีความสุขในการไดเ้รียนรู้   

จากการลงมือท าทุกขั้นตอน  ได้แสดงออกหน้าเวที  แม้จะอาย ไม่กลา้   แต่สุดท้ายก็ท าได้  ได้

ประสบการณ์ตรงมากครับ สนุกมาก ... (ตวัแทนนกัเรียนหอ้ง 6/2 คนท่ี 2, 4, 17 … 17 สิงหาคม 2559)                   

 … ชอบการจดักิจกรรมให้ความรู้กบัน้อง ๆ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ท าให้กลา้แสดงออก 

เป็นผูน้  าในการใหค้วามรู้ การแสดงบทบาทสมมติ    กิจกรรมนันทนาการ   ไดเ้ห็นความสามารถของ
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ทุกคน  และกิจกรรมท าใหท้ างานเป็น คิดสร้างกิจกรรมได ้ร่วมแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริง  ท าให้รู้ว่า

ตนเองมีคุณค่ามาก ... (นกัเรียน หอ้ง 6/1  คนท่ี  10, 13  หอ้ง 6/2  คนท่ี  1, 21,  …  28 กนัยายน 2559) 
 

             ตวัอย่างที่คดัลอกมาจากแบบบันทึกความคดิเห็น 

        ... ตอนแรกไม่กลา้คิดและพดูออกมา  กลวัผดิ อายเพื่อน  แต่ครูใหโ้อกาส และชม  ท าใหก้ลา้

มากข้ึน   มีความสุข  ชอบกิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียน น่าสนใจในประเด็นของคลิปวีดิโอและส่ือ ICT   

เก่ียวกบัสารเสพติดท่ีใชใ้นกลุ่มวยัรุ่น การล่วงละเมิดทางเพศ  เขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็ว  กลา้พูด ไดพู้ดให้

เพื่อน ๆ ฟังจากประสบการณ์ท่ีเคยเห็นคนท่ีใชส้ารเสพติด... (นกัเรียนกลุ่มท่ี 1) 

 ... รู้สึกชอบ   เพราะกิจกรรมได้ฝึกให้เกิดความกลา้  รู้จกัคิดวิเคราะห์ แยกแยะ(ค/ว/ย) 

แก้ปัญหาได้  รู้บทบาทหน้าท่ีในการท างานกลุ่ม  กลา้แสดงออก  พูดชัด (ร/ล) มากข้ึน  สร้างส่ือ

PowerPoint  ไดน่้าสนใจ และภูมิใจในการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน... (นกัเรียนกลุ่มท่ี 3, 5) 

 ... ชอบ  ข่าวกรณีศึกษา ส่ือ ICT ท่ีครูและเพื่อนน ามาเสนอ แมเ้วลาเรียนจะน้อย แต่ชอบ 

เพราะไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีใกลต้วั   เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นชีวิตจริง    ชอบท่าทางการน าเสนองาน

ของเพื่อนแต่ละกลุ่ม... (นกัเรียนกลุ่มท่ี 1, 3) 

 ... ภาพรวมของหอ้งเรียน  ทุกคนมีความสามารถมากข้ึน กลา้คิด  กลา้พูด  ไม่เขินอาย  ชอบ 

การน าเขา้สู่บทเรียน  เพราะคลิปกรณีศึกษาบางเร่ืองเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัเรามาก  เราเรียนแลว้สามารถ

น าไปใช้ได้จริง  ชอบท่ีครูให้โอกาสนักเรียนได้แสดงออก  ให้มีการประเมินผลงานกลุ่ม ได้รู้

ขอ้บกพร่องของตนเอง และร่วมประเมินผลงานเพื่อนท่ีน าเสนองาน... (นกัเรียนกลุ่มท่ี 4, 6) 

 ... ทุกคนมีการพฒันาตนเองดีข้ึน กลา้พูด  กลา้คิด กลา้แสดงออก รับผิดชอบงานมากข้ึน    

ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท าโครงงาน 5 บท  (IS1 - IS3) ทั้งการคน้ขอ้มลู การเขียนแหล่งอา้งอิง  คิดก าหนด

ประเด็นปัญหาเป็น ไดเ้รียนรู้เน้ือหา ท่ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  ชอบท่ีสุดการเรียนรู้ดว้ยคลิป

วิดีโอ  กรณีศึกษาจริง  รู้และจ าไดน้าน  บางเร่ืองเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัพวกเรามาก  เรียนแลว้สามารถน า 

ไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง... (นกัเรียนกลุ่มท่ี  2, 5) 
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บทที่  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัย  เร่ือง  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง              

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีความมุ่งหมาย  เพื่อ             

(1) พฒันากระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัใน

ชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  (2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริม สร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   (3)  ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  และ (4) ศึกษาความ   

พึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนวารินช าราบ   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29   

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 4 ห้องเรียน   โดยการจัดนักเรียนแต่ละห้องแบบคละ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีทั้งนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 – 6/4 

จ  านวน  89  คน   กลุ่มตวัอยา่ง คือ   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/1, 6/2   จ  านวน  56 คน   ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนวารินช าราบ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29  ผูว้ิจยัใชก้าร

เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยทั้งสองห้องเป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียน

ใกลเ้คียงกนั  มีพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่แตกต่างกนั  และผูว้ิจยัเป็นครูท่ีปรึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ีสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เป็นกลุ่มตวัอยา่งและเป็นผูใ้หข้อ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้วลา

ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้  จ  านวน 20 ชัว่โมง  โดยมีกระบวนการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ 1) ผลการ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2) ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

และหลงัเรียน ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3) ผล

การประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา   ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบ
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ส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และ 4) การประเมินและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยั 

ในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีรายละเอียด

สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล  โดยน าเสนอดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปผลการวจิยั 
 

  การวิจยัเร่ืองการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริม 

สร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ   

พลศึกษา  สรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 

  1. ผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

พบว่า กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีความเหมาะสมในระดบั

มากท่ีสุด  มีผลการทดลองหาประสิทธิภาพกบันกัเรียน เท่ากบั  91.93 / 87.70  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 80/80   

 2. ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบ 

ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ

สงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานของนกัเรียนตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  พบว่ามีการพฒันาข้ึน 

โดยสรุปอยูใ่นระดบัดีมาก 

 3.  ผลการประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้        

5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ขั้นการตอบแทนสังคม

และจิตสาธารณะ    โดยใช้กิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนักเรียน       

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   จ านวน 56 คน  ระยะท่ี 1  นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก   และระยะท่ี  2  นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา พบว่า

อยูใ่นระดบั ดีมาก  
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 4. ประเมินและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนักเรียน       

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

 

อภิปรายผล   
 

 1. ผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   มีประสิทธิภาพเท่ากบั  91.93 / 87.70   ซ่ึง

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 80/80   ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก    

       1.1 กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน     ไดผ้่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ  มีการศึกษาวิเคราะห์

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยั   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551    ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระการเรียนรู้  มาตรฐาน  ตวัช้ีวดั  

สู่การวิเคราะห์เน้ือหาและแบ่งเน้ือหาเพ่ือยกร่าง   ให้เกิดความเหมาะสมกับเวลาท่ีจัดการเรียนรู้  

ด  าเนินการสร้างและออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   และ

ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ท่ีสอดคลอ้งตามตวัช้ีวดั  กิจกรรมการเรียนรู้  

ส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  จากนั้นประเมินความสอดคลอ้ง ความเหมาะสมของแผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนมา   โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูม้ีประสบการณ์ดา้นการสอนสุขศึกษา  เพื่อหา

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  ซ่ึงผลการประเมินพบว่า

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8    มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (  = 

4.80 -  = 5.00)   และไดแ้กไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ    จากนั้นจึงน า

แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  ท่ีพฒันาข้ึน  ไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 29 คน  

เพื่อพิจารณาความเหมาะสม กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาษา กรณีศึกษาตามใบงาน เวลา  เพ่ิมการ

สนทนาดว้ยเทคนิค R-C-A  เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต   แบบฝึกทกัษะกระบวนการ   และปัญหาท่ีพบแต่ละ

แผนการจดัการเรียนรู้    เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องและหาประสิทธิภาพ    จนไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต        
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด    สามารถน าไปใช้จดัการเรียนรู้ได ้     

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2550 : 107)  กล่าวว่า   การประเมินแผนจดัการเรียนรู้

ก่อนน าไปใช้เป็นการตรวจสอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    ก่อนน าไปใชส้อนจริงว่ามีความ

ถูกต้องตามรูปแบบเพียงใดแต่ละแผนมีความเหมาะสม  สอดคลอ้ง  ครอบคลุม ถูกต้องตามหลกั

วิชาการหรือไม่   และกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ยดึหลกัการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่ดว้ยการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง     ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการสรรคส์ร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง (Wilson. 1996 : 18 – 20,  ชยัอนันต์  สมุทวณิช,  อา้งถึงใน  ทิศนา  แขมมณี.  2555 : 97 – 98, 

188 – 189)  ท่ีกล่าวว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนเรียนรู้จากการลงมือท า  ไดใ้ชค้วามคิด  ไดค้น้พบ

การเรียนรู้  และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง   พฒันาใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้     ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้  

5 ขั้นตอน   ยงัสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21   ในระดบัมธัยมศึกษา 

ท่ีต้องเตรียมคนไปเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีรวดเร็วและรุนแรง  พลิกผนั  คาดไม่ถึง   

(ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย.  2555 : 21)   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุภาณี  เส็งศรี 

และวลีพร  ปันนา (2558 : 1354)   ไดศ้ึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้บนัได 

5 ขั้น (QSCCS)  ร่วมกบัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   เพื่อส่งเสริมความสามารถการเช่ือมโยง

ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษา   พบว่า  ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

กระบวนการเรียนรู้ บนัได 5 ขั้น (QSCCS)   มีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.75/84.67  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์

80/80  ท่ีก  าหนดไว ้     
 

  1.2 ส่ือประสม  ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนประกอบดว้ย  เอกสารประกอบการเรียน  และส่ือ  

ICT โปรแกรม  PowerPoint  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี  6  ทั้ง 8 หน่วยการเรียนรู้  ไดผ้า่นขั้นตอนการสร้างและพฒันาอย่างเป็นระบบและถูกหลกัวิชาการ 

โดยประยกุตใ์ชข้ั้นตอนทั้ง 5 ของ ADDIE  Model  (Kevin Kruse, 2009 : 1-20 อา้งถึงใน สุไม  บิลไบ.

2557 : 1-2)   และส่ือประสมไดผ้า่นการตรวจสอบโครงสร้าง  ความเหมาะสม  พิจารณาความถูกตอ้ง  

ความสอดคลอ้งกับเอกสารประกอบการเรียน และความเหมาะสมในการออกแบบส่ือคอมพิวเตอร์   

และประเมินความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  เร่ือง

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูม้ี

ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี  และการสอนรายวิชาสุขศึกษา   เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข

ขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญอย่างต่อเน่ืองตลอดมา  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
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หลกัปฏิบติัของ ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2556 : 7)  ท่ีกล่าวว่า  การผลิตส่ือนั้น  ก่อนน าไปใชจ้ริงตอ้งน าส่ือ

ท่ีพฒันาข้ึนมาไปทดสอบหาประสิทธิภาพ  เพ่ือดูว่าส่ือนั้นท าให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนหรือไม่          

มีประสิทธิภาพเพียงใด    ซ่ึงผลการประเมินพบว่า ความเหมาะสมของส่ือประสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

(ค่าเฉล่ีย  4.96)  สามารถน าไปทดลองจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอย่างได้จริง   ทั้งน้ีเน่ืองจากส่ือประสม

เป็นการน าเสนอปัญหาท่ีพบเห็นไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั   ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเน้ือหาท่ีเรียน  

จดจ าไดเ้ร็ว   สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตไดจ้ริง   สอดคลอ้งของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2551 : 6)   และกิดานันท์  มลิทอง  (2552 : 191–192)  กล่าวว่า ส่ือประสมประเภทเอกสารประกอบ 

การเรียน และส่ือเทคโนโลย ี เป็นเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้ไดดี้   ช่วย

เพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้ท่ีแปลกใหม่  ช่วยขยายเน้ือหาวิชาท่ีเรียน จดจ าไดน้าน  เกิดความรู้ช่วยเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ใหม่ใหก้วา้งขวางมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธชามาศ  รัตนจินดา  และ พรเทพ  

เมืองแมน (2556 : 157) ไดศ้ึกษาส่ือประสมเชิงปฏิสัมพนัธ์  เร่ือง  ระบบหายใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  พบว่า ส่ือประสมมีประสิทธิภาพเท่ากบั  

84.44 / 83.75   และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  เบญจมินทร์   เฟอร์เรีย (2556 : 116)  ไดพ้ฒันาการ

เรียนรู้  เร่ือง  ความปลอดภยัในชีวิต   โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้       

สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.89 / 81.85   ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 80/80   
                   
  2.  ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบ  

ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     พบว่าผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 

  กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัใน

ชีวิต   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    ได้ผ่านการประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญ  แสดงว่า

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  มีความเหมาะสมก่อนท่ีจะน าไปใช ้และผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน   เน่ืองมาจากกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองทุกขั้นตอน   มีสภาพการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้พร้อมส่ือประสมท่ี

น่าสนใจ  เกิดแรงกระตุน้ท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ือให้ไดค้  าตอบ ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ  เร่ิมจากการไดฝึ้ก

ทกัษะดา้นต่าง ๆ ทั้งกระบวนการคิด  กระบวนการปฎิบติัจริง  โดยเฉพาะการคิดเพ่ือตั้งประเด็นค าถาม/
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ปัญหาดว้ยตนเอง  จากส่ือ ICT ท่ีเป็น คลิปวิดีโอ  กรณีศึกษาท่ีอยูใ่กลต้วั  เป็นสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจ าวนั สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในชุมชน  ซ่ึงนกัเรียนไดฝึ้กการใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 

(R–C–A)  เพื่อพฒันาทักษะชีวิต  โดยได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิด  (Reflect) –เช่ือมโยงระหว่าง

ประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (Connect ) – สู่การปรับใชเ้มื่อเผชิญสถานการณ์จริงใน

ชีวิตประจ าวนั (Apply)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประสาท  อิศรปรีดา (2555 : 131-133)   กล่าวว่า   ความรู้ใหม่

ท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน  จะเป็นความรู้ท่ีมีความหมายต่อนกัเรียน  สามารถน าความรู้ ความคิดของตนเองไป

สร้างช้ินงานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   และสามารถส่ือสารน าเสนอความรู้ใหม่ให้คน

อ่ืนเขา้ใจความคิดของตนเองในรูปแบบท่ีหลากหลาย  สอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  (2556 : 24)  กล่าวว่า  กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  จะน าไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะดา้น

ต่าง ๆ  และช่วยเสริมสร้างศกัยภาพใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

เพ็ญพกัตร์  ช่วยพนัธ์ (2558 : 129-130), สุภาณี  เส็งศรี และ วลีพร ปันนา (2558 : 1354), กนกวรรณ  

ขอบทอง  และ นิลมณี  พิทกัษ ์(2558 : 4)    พบว่า  การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ 

5 ขั้น  หรือบนัได 5 ขั้น (QSCCS)  ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกจากน้ียงัพบว่า  ส่ือประสม ประเภทส่ือ ICT ท าใหน้กัเรียนเกิดความ

กระตือรือร้น  กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู้   ท าใหส้ามารถเลือกดูเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจ  และสามารถยอ้นกลบัไป

ดูเม่ือนกัเรียนเรียนไม่ทนัหรือไม่เขา้ใจในเน้ือหา  และสามารถน าไปศึกษาต่อนอกห้องเรียนและนอก

เวลาเรียนได ้ ซ่ึงการไดเ้รียนผา่นคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้การอยากเรียนรู้ของนักเรียนไดเ้ป็น

อยา่งดี  (ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์  2551 : 100)   สอดคลอ้งกบับทสรุปงานวิจยัของ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ ์ และ

ทะเนศ  วงศน์าม (2558 : 96) พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบนัได 5 ขั้น (QSCCS) พร้อมการน า 

ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็นเคร่ืองมือในขั้นตอนของการเรียนการสอน  จะท าใหกิ้จกรรมการเรียน

การสอนมีความน่าสนใจ   ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  และช่วยให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อรอนงค์ บุญกาญจน์ (2558 : 89)  และปาลิดา   

ทองแกว้ (2556 : ก)  พบว่า  ส่ือประสมมีประโยชน์ต่อนกัเรียน ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งผล

ใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และจาก

การสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานของนกัเรียนตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  พบว่า นักเรียนมี

การพฒันาทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ดีข้ึน   จึงเห็นไดช้ดัเจนว่ากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ประกอบส่ือประสม   ทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง  เกิด

การช่วยเหลือ  แบ่งปัน   เป็นแบบอย่างท่ีดี  ในการเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี   ในการพฒันาการเรียนรู้
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ร่วมกนั  ช่วยท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพ่ิมข้ึน   เน่ืองจากนักเรียนไดเ้ป็นผูค้น้ควา้หา

ความรู้ดว้ยตนเอง  สรุปความรู้  สร้างผลงานเพื่อน าเสนอท าใหส้ามารถจดจ าไดม้ากกว่า    ซ่ึงนบัว่าเป็น

แนวการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  
 

 3. ผลการประเมนิพฤตกิรรมความสามารถในการคดิแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 

5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ  ของนกัเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

  ผลการประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้        

5 ขั้นตอน ขั้นการตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ  ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยั

ในชีวิต  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 56 คน  ระยะท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 –

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4  ภาพรวมพบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิดการแกปั้ญหา

อยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.43, S.D. = 0.56)  ระยะท่ี 2  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – แผนการจดัการเรียนรู้

ท่ี 8   ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิดการแก้ปัญหา  อยู่ในระดบัดีมาก 

( = 4.54, S.D. = 0.50)  และความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความสามารถในการจดักิจกรรมขั้นท่ี 5 การ

ตอบแทนสังคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ระยะท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4  

ภาพรวมพบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิดการแกปั้ญหา อยู่ในระดบัมาก(  = 4.38, 

S.D. = 0.36)   ระยะท่ี 2  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  ภาพรวมพบว่า นกัเรียน

มีพฤติกรรมความสามารถในการคิดการแกปั้ญหา อยู่ในระดบัดีมาก ( = 4.81, S.D. = 0.26)  เรียง

ตามล าดบั ดงัน้ี นกัเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อการท างานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการใช ้

ส่ือ ICT อยา่งหลากหลาย  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาช่วยดึงดูดความสนใจ  เกิดประโยชน์ทนัต่อเหตุการณ์

ปัจจุบนั กิจกรรมเน้นการท างานเป็น การคิดเป็น การตดัสินใจแกปั้ญหาได ้พฒันาทกัษะชีวิต  และ

ความเห็นโดยสรุปเห็นว่า นกัเรียนสามารถประยกุตค์วามรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรมค่านิยมท่ีดีงาม     

ผลิตผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง นกัเรียนในโรงเรียน และส่วนรวมได ้        

    ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม   ขั้นการตอบแทน

สังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve)  ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัใน

ชีวิต    ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งพฒันาทักษะคิด  การศึกษาค้นควา้ แสวงหาความรู้   การส่ือสาร 

สามารถคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  สร้างสรรคผ์ลงาน อยา่งมีประสิทธิผล   มีทกัษะชีวิต  และทกัษะการ
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ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดี    สามารถวางแผนการท างานตามขั้นตอน (PDCA)  ท างานอย่างมี

ระบบ   เป็นหมู่คณะ   คิดเป็น   ท างานเป็น   ตดัสินใจ  หาทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาอย่างมีสติ  รอบคอบ  และ

กิจกรรมยงัเปิดโอกาส  และเพ่ิมพูนประสบการณ์โดยตรงให้นักเรียนไดพ้ฒันาตนเอง ด้านความรู้  

ทกัษะ เจตคติ  สู่การปฏิบติั   เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง นกัเรียนในโรงเรียน และ

ส่วนรวมได ้  เกิดความตระหนกัและเห็นคุณค่าในทกัษะการด ารงชีวิตให้ปลอดภยั   มีค่านิยมท่ีดีงาม  

ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิจารณ์  พานิช (2555 : 15, 71-75)  และวารีรัตน์  

แกว้อุไร (2555 : 12)  กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัผา่นกิจกรรมโครงงาน

หรือโครงการ   จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในมิติท่ีลึกเกิดการเรียนรู้จริง (Mastery Learning) และสามารถ

น าความรู้ไปใชคิ้ดเพื่อแกปั้ญหาเขา้กบัสถานการณ์ในชีวิตจริงในการด าเนินชีวิต จะก่อให้เกิดความสุข

ต่อการเรียน   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดุษฎี  โยเหลา และคณะ (2557 : 20–23)  กล่าวว่า การจดัการ

เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโครงงานจะช่วยสร้างเสริมทกัษะการเรียนรู้ของคนในศตวรรษท่ี  21 ให้สามารถ

เผชิญกบัปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงได ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ขอบทอง 

(2558 : 4)  พบว่า  ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 

5 ขั้น  (Big Five Learning) สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  พิชญะ กนัธิยะ (2559 : 

87)  พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยการจดัการเรียนรู้แบบ

บนัได 5 ขั้น (QSCCS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี    
 

 4.  การประเมนิและศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม    เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภัย ในชีวิต  ของนักเรียน

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

     ผลการความความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 56 คน ท่ีมีต่อการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยั

ในชีวิต  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเรียนด้วย กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน 

ประกอบส่ือประสม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.52, S.D. = 0.55)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  พบว่า  ดา้นประโยชน์และการน าไปใช ้  ดา้นการจดัการเรียนรู้  และดา้น

บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้  ตามล าดับ   นักเรียนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ตามแบบบนัทึกความคิดเห็น  พบว่า  สนุก และชอบเขา้ใจการเรียนดว้ย
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กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ชอบการเรียนรู้ผ่านส่ือ  ICT ท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม

ปัจจุบนัท่ีครูยกมาเป็นเน้ือหาใหว้ิเคราะห์  กิจกรรมทุกคนไดแ้สดงออก ไดท้ างานร่วมกนั  รู้ขั้นตอนการ

ท างาน  มีสาระ ไดป้ระโยชน์ รู้คิด รู้ท า รู้จกัแบ่งปัน  เห็นความสามารถของเพื่อนทุกคน  และทุกคนมี

ความสามารถมากข้ึน มีการพฒันาตนเองดีข้ึน    เน่ืองมาจาก  

  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง   

การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   เนน้การเปิดโอกาสใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุก

ขั้นตอน  เน้ือหาและส่ือการเรียนรู้มีประโยชน์  สอดคลอ้งกบับริบทในชีวิตจริง  และกิจกรรมการ

เรียนรู้ยงัเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21  นักเรียนมีอิสระทาง

ความคิด   ท าใหก้ลา้คิด  กลา้พดู  กลา้แสดงออก ไดคิ้ดตั้งประเด็นค าถาม ไดสื้บคน้ขอ้มลูเพื่อหาค าตอบ

ดว้ยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  สามารถสรุปความรู้   สร้างผลงานดว้ยส่ือ ICT  เพื่อน าเสนอ

ผลงานต่อคนอ่ืน   เป็นท่ียอมรับของเพื่อน และครูในโรงเรียน   เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถ

ของตนเอง  และผลงานของกลุ่มในการเช่ือมโยงความรู้  ทกัษะ เจตคติ ไปประยุกต์ใชใ้นการจดักิจกรรม

ขั้นการตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ตลอดจน

ใชแ้กปั้ญหาในบริบทต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้  ผลงานเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  โรงเรียน  

และส่วนรวม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2555 : 96)  กล่าวว่า  หากนักเรียนสามารถ

สร้างผลงานดว้ยตนเองอยา่งมีความหมาย   นักเรียนจะไม่ลืมง่าย   ท าให้ไดรั้บประสบการณ์โดยตรง  

สามารถถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์ใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจความคิดของตน   และสามารถประยุกต์ใชใ้น

ชีวิตจริงไดอ้ย่างเหหมาะสม   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฮิรามทัสุ (Hamamatsu. 1982 : 386 – A)   

พบว่า   นอกจากผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นท่ีน่าพอใจจากการใชชุ้ดการเรียนแบบใชส่ื้อประสม  ยงั

ท าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้อีกดว้ย   และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ 

(2557 : https://www.youtube.com/watch?v=il_ eUWwU078)  กล่าวว่า  ส่ิงส าคญัในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้   คือ  การท่ีนักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชจ้ดักิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและ   

จิตสาธารณะ  จะช่วยสร้างเสริมสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน  ช่วยพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ

นักเรียน  และเป็นตวัอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการพฒันาศกัยภาพความสามารถของ

นกัเรียนครบทุกดา้นไดอ้ย่างมีความสุข  และยงัช่วยบ่มเพาะนิสัย ให้นักเรียน เรียนรู้อย่างมีคุณธรรม

ในขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้   อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพรัตน์  สิทธิวงศ ์และธเนศ  วงศน์าม 

(2558 : 95)  ท่ีพบว่าผูเ้รียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบ  บนัได 5 ขั้น  (Big Five 

Learning) หรือบนัได 5 ขั้น (QSCCS)  จะช่วยส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21   
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และเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศนัทนีย ์มีนาค  

(2557 : 514-515)  พบว่า  นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง สารชีวโมเลกุล  โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS)  อยู่ในระดบั

มาก     และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วาสนา  กีรติจ  าเริญ  และ เจษฎา กิตติสุนทร (2557 : 16-17)  ได้

ศึกษาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  จากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning   หรือ 

บนัได 5 ขั้น (QSCCS)  ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการเรียนรู้ ภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 

ข้อเสนอแนะ  
 

                จากขอ้คน้พบการวิจยั เร่ือง การพฒันากระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา   ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ และการศึกษาวิจยั 

ดงัน้ี   

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัมาใช้ 

  1.1 ในการศึกษาคร้ังน้ี   ท าให้ทราบว่านักเรียนมีการพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้             

5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ดงันั้นผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรให้ความส าคญัจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด ให้

นักเรียนเป็นนักคิด (Thinking Skill) และเสริมสร้างสมรรถนะ 5 ประการ  ตามหลกัสูตรการศึกษา

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการจดัการเรียนรู้ดา้นน้ีให้กบันักเรียนเพ่ิมมาก

ยิง่ข้ึน 

  1.2 ผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ โดยการน า

ประเด็นข่าว   คลิปวิดีโอ  กรณีศึกษาสถานการณ์จริง  ผ่านส่ือ ICT โปรแกรม PowerPoint  เพื่อให้

นกัเรียนรู้จกัสงัเกต  รู้คิด  วิเคราะห์ เพ่ือตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหา   สู่การสืบคน้ขอ้มลู  สร้างความรู้

ดว้ยตนเอง  สรุปความรู้  สร้างช้ินงาน สู่การน าเสนอผลงานท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม ่เพื่อพฒันา

ทกัษะในการเรียนรู้และเสริมสร้างทกัษะการด ารงชีวิต  ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการลดปัญหาวิกฤต

สงัคม  และยงัช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีดี  
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  1.3 กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิต    ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           

มีขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ชดัเจน  มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของคนในศตวรรษท่ี 21 อย่าง

ต่อเน่ือง  และครูผูส้อนสามารถบูรณาการการเรียนรู้ สู่วิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ( IS 1 - IS 3) ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ   
  1.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา ครูผูส้อนตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดน้ า

ความรู้ท่ีเกิดข้ึนไปประยุกต์ใชจ้ดักิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อพฒันาศกัยภาพความสามารถของ

นกัเรียน รวมทั้งเป็นการเช่ือมโยงความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในการด ารง 

ชีวิตใหป้ลอดภยั  ตลอดจนสร้างบรรทดัฐานในการท างานเป็นหมู่คณะ รู้คิดเป็น  รู้ท างานเป็น  รู้ตดัสินใจ

หาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีสติ  รอบคอบ  ตระหนัก และเห็นคุณค่าในทักษะการด ารงชีวิตให้

ปลอดภยั 
 

 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

                   2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม กบั
การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีอ่ืน    เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะการเรียนรู้   ความสามารถตามสมรรถนะ    

5 ประการ  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นรายวิชาอ่ืน  

  2.2 ครูผูส้อนควรน ากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้รายวิชาอ่ืน  

ในลกัษณะของการผสมผสานกระบวนการเรียนรู้   หรือใชเ้ป็นแนวการสอน  เพื่อพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ และช่วยพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 

  2.3 ควรมีการส่งเสริมพฒันาครูผูส้อนใหม้ีการใชส่ื้อประสมโดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากข้ึน และส่งเสริม

ใหน้กัเรียนสืบคน้แหล่งเรียนรู้จากเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อพฒันาทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ การรอบรู้   

การรู้เท่าทนัส่ือ  ตลอดจนการใชส่ื้ออยา่งมีวิจารณญาณ 

  2.4 ขอ้คน้พบประการหน่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  นกัเรียนมีความสามารถ ภาคภูมิใจในการ

ไดแ้สดงออกในกิจกรรมขั้นท่ี 5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต   ต่อนกัเรียนรุ่นนอ้งทุกคนในโรงเรียน  ในการเป็นผูน้  าในกิจกรรมการแสดงออกทุก

ขั้นตอนของกิจกรรม   ซ่ึงเป็นบทสรุปสุดทา้ยของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถบูรณาการสู่รายวิชาอ่ืน และ

รายวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ( IS 1 – IS 3) ไดอ้ย่างชดัเจน   เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
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วิทยาศาสตร์  ซ่ึงสามารถจดัการเรียนรู้ไดห้ลากหลายวิธีการ  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองเพื่อสร้างความรู้  เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบติั (Learning by doing)  ท าให้เกิดผลการ

เรียนรู้ครบทุกดา้น  คือ  ดา้นความรู้   ดา้นทกัษะการคิด  ดา้นทกัษะการปฏิบติั   และดา้นคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์  ซ่ึงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน จะช่วยเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้  

ทั้งทกัษะการคิดเป็น  ลงมือท าเป็น   ตดัสินใจ  แกปั้ญหาเป็น  และจุดเน้นท่ีส าคญั คือการรู้หนังสือ  

(Literacy)  การรู้เร่ืองจ านวน (Numeracy)  และความสามารถในการใชเ้หตุผล (Reasoning Ability) ใน

การคิดวิเคราะห์  ท่ีหวงัจะพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ  

 
 
 



230 

บรรณานุกรม 
 

กนกวรรณ ขอบทอง. (2558). การศึกษาความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                 รายวชิาสังคมศึกษาโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น (Big Five Learning) ของ 
                 นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 .หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ 
                 การสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2555).   แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาทักษะการคดิ  ตามหลกัสูตร 
                แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
 พลศึกษา  ระดับมธัยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตร 
 แห่งประเทศไทย.  
_________.   (2551).  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพชุ์นชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 
กิดานนัท ์ มลิทอง.  (2552).  เทคโนโลยร่ีวมสมยั.  พิมพค์ร้ังท่ี  5.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทศันศึกษา  
                 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การุณ  ชาญวิชานนท.์  (2551).   การพฒันาส่ือประสมตามแนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ เร่ือง  แบบรูปและความสัมพนัธ์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่3.  
                 วิทยานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑิต. นครราชสีมา : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  (2556).  เอกสารประกอบการพฒันาครูโดยใช้กระบวนการ 
                 สร้างระบบการช้ีแนะและการเป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching and Mentoring). เมษายน – สิงหาคม    
                 2556.   
จ าปา    วฒันศริินทรเทพ.  (2550).  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วธิกีารสอนแบบโครงงาน 
 วทิยาศาสตร์เร่ืองระบบนิเวศ  ช้ันประกาศนียบตัรวชิาชีพปีที่ 3.  การศึกษามหาบณัฑิต  
 สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.    
จุฬาพร  ค  าพิมลู.   (2556).  การพฒันาเอกสารประกอบการเรียนนิทานพืน้บ้านพฒันาทกัษะทางภาษา  

 ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  2.  ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  

  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์  

ชวลิต  ชูก  าแพง.  (2551).  การประเมนิการเรียนรู้.  พิมพค์ร้ังท่ี  2.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์

               มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.    

ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และคณะ.  (2551).  ประมวลสาระชุดวชิาการพฒันาหลกัสูตรและส่ือการเรียน 

                 การสอน.  พิมพค์ร้ังท่ี  2.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 



231 

ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์  (2556).  การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากร 

 ศึกษาศาสตร์วิจยั  ปีท่ี 5  ฉบบัท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556).                    

ไชยยศ   เรืองสุวรรณ.  (2552).  หลกัการและทฤษฎีเกีย่วกบัการสอนในรูปแบบส่ือประสม.   

                 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : 

                 http://vod.msu.ac.th/0503765/unit3/index.html.วนัท่ีสืบคน้  4  มกราคม  2557.  

ดุษฎี  โยเหลา  และคณะ.  (2557).  การศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้าง 

 ชุดความรู้เพือ่สร้าง เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเดก็และเยาวชน : จากประสบการณ์ 

                 ความส าเร็จของโรงเรียนไทย. กรุงเทพฯ : หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ .   

ตรีเพชร  อ ่าเมือง.  (2555).  วจิยักระบวนการให้บริการของทีมเลขานุการผู้บริหาร.  กรุงเทพฯ : 

                 กองบริหารงานทัว่ไป มหาวิทยาลยัมหิดล.         

ถวลัย ์ มาศจรัส  และคณะ.  (2550).  แบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ เพือ่พฒันาการเรียนรู้ผู้เรียนและ 

 การจดัท าผลงานวชิาการของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี  2.       

  กรุงเทพฯ : ธารอกัษร.   

ถวลัย ์ มาศจรัส.  (2552).  นวตักรรมการศึกษาชุด  KM (Knowledge Management).   

 กรุงเทพฯ : ธารอกัษร. 

ทิพรัตน ์สิทธิวงศ ์และธเนศ วงศน์าม. (2558). การศึกษาผลการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วย   

                 บันได 5ขั้น (QSCCS)  ส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

                 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรปีท่ี 18 

                 ฉบบัท่ี 4  ตุลาคม - ธนัวาคม 2559.  

ทิศนา  แขมมณี.  (2555).  ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพือ่การจดักระบวนการเรียนรู้ที่ม ี

 ประสิทธิภาพ.  พิมพค์ร้ังท่ี  15.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ธชามาศ  รัตนจินดา  และพรเทพ  เมืองแมน. (2556).  การพฒันาส่ือประสมเชิง ปฏิสัมพนัธ์  

 เร่ือง ระบบหายใจ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ส าหรับนักเรียน 

                 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

                 ปีท่ี 24  ฉบบัท่ี 3  เดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2556.  

นคร  พนัธุณ์รงค.์  (2553).  เอกสารชุดปฏิรูปการเรียนการสอนหมายเลข 3 การจดัการเรียนรู้ทีเ่น้น 

 ผู้เรียนเป็นส าคญัและการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

บุญชม  ศรีสะอาด.  (2556).  การวจิยัเบือ้งต้น.  พิมพค์ร้ังท่ี  9.  กรุงเทพฯ :  สุวีริยาสาส์น.  



232 

เบญจมินทร์   เฟอร์เรีย.  (2556).  การพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง ความปลอดภัยในชีวติโดยใช้บทเรียน  

                คอมพวิเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4. 

                วารสารบณัฑิตศกึษา ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 49 กรกฎาคม – สิงหาคม 2556.มหาวิทยาลยัราชภฏั- 

                สกลนคร : http://grad.snru.ac.th.                
เบ็ญจพรรณ  ดวงเด่น.  (2550).  การศึกษาการใช้ส่ือประสมในการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 

                คอมพวิเตอร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5.  โรงเรียนหมู่บา้นสหกรณ์ 2  ส านกังานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาเชียงใหม่  เขต 1. 

ประจวบจิตร  ค าจตุัรัส.  (2550).  “การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้” ในประมวลสาระสารัตถะ 

                 และวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์  หน่วยท่ี  8.  นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยั. 

ประภาพรรณ  เส็งวงศ.์  (2550).  การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ด้วยการวจิยัในช้ันเรียน.  

 กรุงเทพฯ : อี.เค.บุ๊คส์. 

ประสาท  อิศรปรีดา.  (2555).  มหาวทิยาลยั : สารัตถะจติวทิยาการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี  6.   
 มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัสารคาม.    
ประสาท  เนืองเฉลิม.  (2553).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคดิ 

                วเิคราะห์และเจตคตเิชิงวทิยาศาสตร์  ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มสาระ   

                 การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ือง  แรงและการเคลือ่นที่  ระหว่างการจดักจิกรรมการเรียนรู้  

                 แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น  กบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL). 

                วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 4(4): 33-41.    

ประหยดั   จิระวรพงศ.์  (2552).  ความหมาย ลกัษณะพฒันาการของส่ือประสม. มหาสารคาม :  

                 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก :          

                 http://vod.msu.ac.th/0503765/unit/mean.html. วนัท่ีสืบคน้  4  มกราคม 2557.                     

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์.  (2553).  จติวทิยาการบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพฯ : ศนูยส่ื์อเสริมกรุงเทพ.                

ปาลิดา   ทองแกว้.  (2556).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสุขศึกษา  เร่ือง  ยาเสพตดิ 

 ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้ส่ือประสมกบัการสอนด้วย 

 วธิีปกต.ิ  สมุทรปราการ : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ,ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                 มธัยมศึกษา  เขต 6. 

พนัธ ์ ทองชุมนุม.  (2552).  การสอนแบบโครงงานและการสอนแบบใช้วจิยัเป็นฐาน : งานท่ีครูประถม 

 ท าได.้  กรุงเทพฯ : สาฮะแอนดซ์นัพร้ินต้ิง จ  ากดั. 



233 

พิชญะ กนัธิยะ.  (2559).  การพฒันาทักษะการคดิวเิคราะห์  โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น                     

                วชิาวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น.  วิทยานิพนธ ์หลกัสูตร 

 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่.   

พิมพนัธ ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข. (2550).  ทักษะ 5C เพือ่การพฒันาหน่วยการเรียนรู้และ 

                 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.     

พิมพนัธ ์ เดชะคุปต.์  (2550). แนวคดิและเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั.กรุงเทพฯ: 
                 เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมนเนจเมน้ท.์ 
_________.  (2556).  ทักษะ 5C เพือ่การพฒันาหน่วยการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน 
                 องิมาตรฐาน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.     
_________.  (2557).  การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.                 
_________.  (2557).  4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps) ใช้อย่างไร.  
                 [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.youtube.com/watch?v=il_eUWwU078. 
                 วนัท่ีสืบคน้ 18  สิงหาคม  2557.  
พิมพนัธ ์ เดชะคุปต,์  พเยาว ์ ยนิดีสุข และราเชน  มีศรี.  (2553).   การสอนคดิด้วยโครงงาน :  
 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ. พิมพค์ร้ังท่ี  2.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
เพญ็พกัตร์  ช่วยพนัธ.์  (2558).  ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ที่มต่ีอทักษะกระบวนการ 
                 ทางวทิยาศาสตร์ และความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 วทิยาศาสตร์  ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
  ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 2  เดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560.  
ภาวิณี  เพชรสว่าง.  (2552).  พฤตกิรรมองค์กร.  พิมพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์ซีวีแอลการพิมพ.์             
มารียะห์  มะเซ็ง.  (2555).  ผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานที่มต่ีอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วทิยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 
                 ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2.  วิทยานิพนธศ์กึษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  
มาเรียม  นิลพนัธุ.์  (2555).  วธิีวจิยัทางการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี  6.  นครปฐม : ศนูยว์ิจยัและพฒันา 
                ทางการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
รชาดา   บวัไพร.  (2552).  การศึกษาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

            แบบโมเดลซิปปา ที่มต่ีอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ 

 ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1.  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

รวิวรรณ  ชินะตระกลู.  (2550).   การท าวจิยัทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ที.พี.พร้ินท ์จ  ากดั.   



234 

โรงเรียนวารินช าราบ.  (2557).  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวารินช าราบ ตามหลกัสูตรแกนกลาง 

                 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  29.                

_________. (2556).  รายงานการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวารินช าราบ.   

    ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29. 

_________. (2556).  รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศกึษา 2556. 

                ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29.                 

ลดัดา   ภู่เกียรติ.  (2552).  การสอนแบบโครงงานและการสอนแบบใช้วจิยัเป็นฐาน : งานท่ีครูประถม 

                 ท าได.้  กรุงเทพฯ : สาฮะแอนดซ์นัพร้ินต้ิง จ  ากดั.               

ลดัดา   ภู่เกียรติ.  (2553).  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน.  เอกสารประกอบการประชุม  

                 Educa 2011.         

ลดัดา   ยงยทุธ.  (2557).  การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการขาดสอบของนกัเรียน/นักศึกษาวทิยาลยั 

                 อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกจิกรุงเทพ. ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  วิทยาลยัอาชีวศึกษา 

 เทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ.                 

ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ.  (2553).  เทคนิคการวจิยัทางการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 11.  
 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.       
วณิชชา  แม่นย  า  และ ทิพรัตน์  สิทธิวงศ.์  (2557).  การจดัการเรียนรู้ตามเป้าหมายบันได  5 ขั้น  
           (QSCCS)  ด้วยส่ือสังคม ออนไลน์  ส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพเพือ่การเรียนรู้ 
 ในศตวรรษที่ 21.วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557. 
วรรณี  ปัดถาวโร.  (2553).  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD  ประกอบ 
 บทเรียนการ์ตูน ชุดนทิานคุณธรรม เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3.  ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
วฒันา  มคัคสมนั. (2551).  การสอนแบบโครงงาน.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์- 
  มหาวิทยาลยั.     
วฒันาพร  ระงบัทุกข.์  (2552).   แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั.  กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช.  
_________.  (2555). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ : แอล ที. เพรส.  
วารีรัตน์  แกว้อุไร. (2555).  โครงการพฒันาคุณภาพครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพีเ่ลีย้ง  
 Coaching and Mentoring.  [ออนไลน].  เขา้ถึงไดจ้าก  
 www. brs.ac.th/_files_school/.../65100487_1_ 20131028-150244.  
 วนัท่ีสืบคน้  5  ธนัวาคม 2559. 



235 

วาสนา  กีรติจ  าเริญ  และเจษฎา กิตติสุนทร. (2557).  การศึกษาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 ของนักศึกษา รายวชิาการออกแบบและการจดัการเรียนรู้  จากการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

                 Big Five Learning.  วารสารชุมชนวจิยั  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปีท่ี : 11  

 ฉบบัท่ี 1  เลขหนา้ : 103-112  ปีพ.ศ. 2560.                 

วิจารณ์ พานิช.  (2555).  วธิีสร้างการเรียนรู้เพือ่ศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ :  มลูนิธิสดศรี– 

                สฤษด์ิวงศ.์                 

วิภาสิทธ์ิ  หิรัญรัตน์.  (2557).  การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิคสเเตด็ระหว่าง 

                ห้องเรียนเสมอืนแบบปกต ิ กบัห้องเรียนเสมอืนที่มกีารช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน  

                ในรายวชิาภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5.  วทิยานิพนธป์ริญญา 

                วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยั 

                 เทคโนโลยสุีรนารี. 

วิมลรัตน ์  สุนทรโรจน์.  (2553).  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิแบบ Backward  Design. 

                  มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

ศนัทนีย ์  มีนาค.  (2557).  การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สารชีวโมเลกลุ  โดยใช้กระบวน 

                 การเรียนรู้  5  ขั้นตอน (QSCCS)   ส าหรับนกัเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6.  สาขาวิชา 

 วิจยัและประเมินผลการศกึษา  กศ.ม.,มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณุโลก..  

ศศิธร  เจียมโคกสูง.  (2552).  ผลการใช้วธิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มต่ีอทกัษะการแก้ปัญหา  

                 ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4  โรงเรียนต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมอืง            

 จงัหวดันครราชสีมา. วิทยานิพนธศ์กึษาศาสตร์มหาบณัฑิต  แขนงวิชาหลกัสูตรและ 

                 การสอน  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช .     

ศิริวรรณ   เสรีรัตน ์ และคณะ.  (2552).  การบริหารตลาดยคุใหม่.  กรุงเทพฯ : พฒันาศึกษา. 

โศภน   รัตนะ.  (2556).  ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง ภูมศิาสตร์ทวปีออสเตรเลยี 

                และโอเชียเนีย ที่มต่ีอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1.              

                 โรงเรียนชะรัตชนูปถมัภ ์ จงัหวดัพทัลุง.  หลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวิชา 

 หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช .        

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2550).  เอกสารการอบรมการสอนแบบสืบเสาะ 
                 หาความรู้ 5  ขั้นตอน (5Es)  สาขาชีววทิยา สสวท.  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก :   
                 https://sites.google.com/site/naranya2010/1.  วนัท่ีสืบคน้ 2  กุมภาพนัธ ์ 2557.     



236 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2550).  รูปแบบการเรียนการสอน  ที่พฒันา 
   กระบวนการคดิระดับสูง วชิาชีววทิยา  ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย. [ออนไลน์].   
                 เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/mag-content10.html. 
                 วนัท่ีสืบคน้ 12  มีนาคม  2556. 
สมนึก  ภทัทิยธนี.  (2556).  การวดัผลการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี  9.  กาฬสินธุ ์: ประสานการพิมพ.์ 
สามารถ บุญโยประการ. (2550).  ความพงึพอใจในการท างานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัตงิาน  
                ที่สถานอีนามยัในจงัหวดัจนัทบุรี.  ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขา 
 การบริหารทัว่ไป  วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา.     
สุชาติ   ศิริสุขไพบูลย.์ (2550).  เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเลือ่นวทิยฐานะ.  กรุงเทพฯ : 
 สาขาวิชาเคร่ืองกล ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
                 พระนครเหนือ.   
สุทศัน์  เอกา.  (2559).  ครูแห่งศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ : บริษทั ก.พล  (1996) จ  ากดั.  
_________.   (2559).  คุณสมบัตทิีต้่องการของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.  [ออนไลน์].  
 เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1073779742670183 5:53am  
                วนัท่ีสืบคน้ 2  กุมภาพนัธ ์ 2559.      
สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ. (2553).  การพฒันาผลงานทางวชิาการสู่การเลือ่นวทิยฐานะ. กรุงเทพฯ : 

                 อี เค บุ๊คส์. 

สุนียน์ารถ  เล่ียมวฒันสุธา.  (2550).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์  เร่ือง  
                 การบวกเลข ส าหรับเดก็ที่มปัีญหาทางการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4   โดยใช้ 
   การสอนแบบส่ือประสม. ปริญญานิพนธ ์กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ).  บณัฑิตวิทยาลยั    
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.      
สุภาณี เส็งศรี และ วลีพร ปันนา.  (2558).  ผลการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ บันได  
                 5 ขั้น  (QSCCS)  ร่วมกบัการเรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ในชุมชน  เพือ่ส่งเสริมความสามารถ 
                 การเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา.  วิทยานิพนธ ์สาขาเทคโนโลย ี

                 และส่ือสารการศึกษา  มหาวิทยาลยันเรศวร :  นเรศวรวิจยั คร้ังท่ี 12.  
สุภาพร   สิงห์ทอง.  (2551).  การสร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้วชิางานเกษตร (ง 40141)  
                 เร่ือง  ไม้ดอกไม้ประดบั  ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4.  กาฬสินธุ ์: 
                โรงเรียนท่าคนัโทวิทยาคาร.   
สุรชยั   ศรีใส.  (2557).  ความส าคญัของการผลติส่ือ  PowerPoint.  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก :   
                 www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/wp-ontent/uploads/.../01.important.doc )  
 วนัท่ีสืบคน้ 24  ตุลาคม  2557.   



237 

สุลกัขณา  คุม้ทรัพย.์  (2555).  ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสมเช่ือมโยงกบัสถานการณ์จริง 

                เร่ือง วธิเีรียงสับเปลีย่นและวธิีจดัหมู่ ที่มต่ีอความสามารถในการคดิวเิคราะห์และแรงจูงใจ 

                 ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5.  

 สารนิพนธ ์ กศ.ม.  (การมธัยมศึกษา) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

สุวฒัน์ โกมลแมน.  (2557).  รายงานผลการใช้ส่ือประสม วชิาสุขศึกษา (พ22101) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2    

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.โรงเรียนวดัพรหมประสิทธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี.                  

สุวิทย ์  มลูค  า  และคณะ.  (2551).  การจดักจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคดิ. กรุงเทพฯ : อี เค บุ๊คส์.  

สุวิทย ์ มลูค  า  และอรทยั  มลูค  า. (2552).  20 วธิีจดัการเรียนรู้ : เพือ่พฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  

                และการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เล่ม 2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพภ์าพพิมพ.์                   

สุวิทย ์ มลูค า และ สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ.  (2552).  ผลงานทางวชิาการ สู่การเลือ่นวทิยฐานะ.  

   กรุงเทพฯ : อี เคบุ๊คส์.  

สุไม บิลไบ.  (2557).  เอกสารประกอบการสอนนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  

                 [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : https://drsumaibinbai.files.wordpress.com/2014/12/addie 

                _design_sumai.pdf.  วนัท่ีสืบคน้ 18  กรกฎาคม  2560.                 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ. (2559).  แนวทางการพฒันา 

                 ทักษะชีวติ. กรุงเทพฯ :โรงพิมพส์ านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.                      

_________.  (2555).  การพฒันาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสู่ระบบการเรียนการสอน : 

                 โรงเรียนในฝัน (Lap School Leadership Centre). กรุงเทพฯ :โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์ 

                 การเกษตรแห่งประเทศไทย.      

_________.  (2558).  การสังเคราะห์เอกสารและงานวจิยัเกีย่วกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

                  ขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช  2551   และผลการใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

                 พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จ ากดั.                    

ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         กระทรวงศึกษาธิการ. (2555).  แนวทางการจดัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   

                ที่เน้นสมรรถนะสาขาวชิาชีพ. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก : 

                http:// www.secondary11.go.th/2016/th/download/files/guidance10.pdf.  

 วนัท่ีสืบคน้ 12  มีนาคม  2558.    

 



238 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                 กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวปฏิบัตกิารวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

                 แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์- 

                  การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ  ากดั.      

ส าลี   รักสุทธี.  (2553).  การพฒันาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

                 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลดงเมอืงน้อย  ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

                 มหาสารคาม เขต  2.  การศกึษามหาบณัฑิต   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

สิทธิญา  รัสสยัการ.  (2551).  ผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

                 และเทคโนโลย.ี  วิทยานิพนธค์รุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

                 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 

สิริพร  เมฆสุวรรณ.  (2558).  ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของครูโรงเรียนปทุมคงคา. 
    สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  2.  การศึกษามหาบณัฑิต    
                สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา. 
อรทยั  ทองจรัส.  (2555).  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลกัการใช้ภาษา และการคดิวเิคราะห์ของ 

                นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจดักจิกรรม 

                 ด้วยกลุ่มร่วมมอืแบบ STAD และ CIRC. วิทยานิพนธ ์กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยั 
                 มหาสารคาม.    
อรอนงค ์ บุญกาญจน.์ (2556).  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาสุขศึกษา เร่ือง  เพศกบัวยัรุ่น 

 ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดส่ือประสม และการเรียนด้วยบทเรียน 

 บนเครือข่ายแบบผสมผสาน.  วารสารมหาวิทยาลยันครพนม ; ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1: มกราคม - 
 เมษายน 2558.       
อาภรณ์  ใจเท่ียง.  (2553).  หลกัการสอน.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

Applewhite,  Phillip  B.  (1965).  Organization   Behavior.  New York : Prentice-hall, 1965.      

Garcia. Catalina M.  (2005).  “Comparing the 5Es and Traditional Approach to  

  Teaching Evolution in a Hispanic Middle School Science Classroom,” Master  

 Abstracts  International. Vol. 43 No.4 : 1067 ; August.     

Gilbert, Robert kennedy.  (1974, February).  A Companion of Three Instructional Approaches  

 Using  Manipulative Devices in Third Grade Mathematics ; Dissertation Abstracts  

   International.   33 (online) : 5189-A .  



239 

Hiramatsu, M.  (1982).  An Individualized Learning Package Program in Beginning Collage  

    Japanese :  A Multi – media Approach, Dissertation Abstracts International.  

 43(6) : 986-A.  

Joyce, B.,  Weil, M. & Calhoun, E.  (2004).   Model of Teaching.  (7th ed.).  Boston : Allyn and  

 Bacon. 

Khan, B. M.  & I Iqbal, M.  (2011).  A Testbed for Continuous Monitoring of the Water 

  Distribution System in Singapore. 12th Annual Conference on Water  Distribution  

 Systems Analysis (WDSA).  

Morse, N. C.  (1958).  Satisfaction in the White Collar Job.  Michigan : University of    

    Michigan Press. 

Rowley, Eric Noel.  (2007).  “The Effects of a Conceptual Change Coupled- inquiry 

                 CycleInvestigation on Student Understanding of the Independence of Mass in  

                 RollingMotion on an Incline Plane,” Dissertation Abstracts International. 68 (1) :  

                 unpaged ; July, 2007.               

Stoker, Steven Vaughn.  (1999).  Physical and Health Education Curriculums : Middle  School  

 Students Attitudes Toward  a Collaborative Approach.  Dissertation Abstracts      

  International.  37(01) : 6080-A.  (1999, February).   

Timmerman, C. Erik and Kristine A. Kruepke.  (2006).  “Computer-Assisted Instruction,  

 Media Richness, and College Student Performance,” Communication Education. 

 55(1) : 73-104 ; January, 2006. 

Tway. Linda.  (1995).  Multimedia  in  Action.  Boston : AP Professional. 

Wilson, B. G.  (1996).  Constructivist learning environment : case studies instructional  design. 

                Englewood Cliffs, NJ : Educational  Technology  Publication. 

 



                                                                                                                     401 

ประวตัผู้ิวิจยั 
 
ช่ือ – นามสกุล นางวลัลภา  จิตถวิล 
วนั  เดือน  ปี เกิด วนัท่ี  24  เดือน มีนาคม  พุทธศกัราช  2502 
ท่ีอยูปั่จจุบนั              4624  ถนนเทศบาล 15  อ  าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนวารินช าราบ   
 จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

ประวตักิารศึกษา   
พ.ศ. 2516      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนนารีนุกลู  จงัหวดัอุบลราชธานี        
พ.ศ. 2519     ประกาศนียบตัรวิชาชีพการศกึษา (ป.กศ.) วิทยาลยัครูอุบลราชธานี                       
พ.ศ. 2523      ปริญญาตรี วชิาเอกพลานามยั  วิชาโทวดัผลการศึกษา  มหาวิทยาลยัรามค าแหง    
พ.ศ. 2548     ปริญญาโท  สาขาหลกัสูตรและการสอน   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

ผลงานดเีด่น 
 

พ.ศ. 2552      -  รางวลัชนะเลิศ การประกวดส่ือ ICT ประเภท Presentation โปรแกรม PowerPoint   
    โรงเรียนในฝัน 26 ICT  ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. 2553       -  รางวลัชนะเลิศ ส่ือ ICT สพฐ.  ระดบัประเทศ  (OBEC  ICT  EDUCATION 2010)  
พ.ศ. 2554       - ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ครูสอนดี เห็นผล   คนยกยอ่ง”  จากส านกังานส่งเสริมสงัคม 

    แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
 -  รางวลัชนะเลิศ ผลงานวิจยัดีเด่น ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29                                
พ.ศ. 2556      -  รางวลัสุดยอดนวตักรรมการศึกษา ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29   
 -  รางวลั ดีเด่นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อนระดบัเขตพ้ืนท่ี 

   การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 
พ.ศ. 2557          -  รางวลัระดบัดีเยีย่ม วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best Practices) โรงเรียนในฝัน    
 -  รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  ผลงานวิจยั ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 
พ.ศ. 2558         -  รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดบัชาติ ครูผูส้อน 

   ยอดเยีย่ม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี
   เพื่อการเรียนการสอน  “ช่ือผลงาน การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  
   ประกอบส่ือประสม”        
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
หนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

หนังสือตอบรับการเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยั  ชุดที่  1 
 
1. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยั 
 ในชีวิต 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
          1.  รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์  ค.บ. (ภาษาองักฤษ)  ค.ม. (วดัผลและ

ประเมินผลการศกึษา) ศษ.ด. (หลกัสูตรและการสอน)  ต  าแหน่ง  รองศาสตราจารย ์คณะศกึษาศาสตร์    

มหาวิทยาลยันเรศวร   

           2.  นายสมโภชน์  หลกัฐาน  ศศ.บ. (พลศึกษา)   ศศ.ม. (พลศึกษา)  ต  าแหน่ง  ศกึษานิเทศก ์  

วิทยฐานะเช่ียวชาญ   สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ   เขต 1  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

ศึกษานิเทศกก์ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา  

           3.  ดร.ไพวุฒิ  ลงักา  ค.บ. (พลศึกษา-สุขศึกษา) กศ.ม.(พลศกึษา)  กศ.ด. (บริหารการศกึษา) 

ภาควิชาพลศกึษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี อดีตครูผูส้อนและศึกษานิเทศก ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา มาเป็นระยะเวลา 14 ปี  

          4.  นางทศันีย ์ อรรถรัตน์ศกัด์ิ  ค.บ. (สุขศกึษา)  ศษ.ม.  ( บริหารการศกึษา) ต าแหน่ง ครู   

วิทยฐานะเช่ียวชาญ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา  โรงเรียนอ านาจเจริญ   จงัหวดั

อ  านาจเจริญ  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 29  มีประสบการณ์การสอนรายวิชา 

สุขศึกษา มาเป็นระยะเวลา 34  ปี  

            5.   นายสุทธิชยั  คงโท  ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะเช่ียวชาญ   กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาวฒันธรรม โรงเรียนวจิิตราพทิยา จงัหวดัอุบลราชธานี  สงักดัส านกังาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29   มีประสบการณ์การสอน มาเป็นระยะเวลา  34  ปี  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยั  ชุดที่  2 
 แผนการจดัการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  

          
           1.   นายสมโภชน์  หลกัฐาน   ศศ.บ. (พลศึกษา)  ศศ.ม. (พลศึกษา)  ต  าแหน่ง  ศกึษานิเทศก ์  

วิทยฐานะเช่ียวชาญ  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ  เขต 1     

           2.   นางทศันีย ์ อรรถรัตน์ศกัด์ิ  ค.บ. (สุขศกึษา)   ศษ.ม.  (บริหารการศกึษา)  ต  าแหน่ง  ครู  

วิทยฐานะเช่ียวชาญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา  โรงเรียนอ านาจเจริญ   จงัหวดั

อ  านาจเจริญ  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 29    และมีประสบการณ์การสอน

รายวิชาสุขศกึษา มาเป็นระยะเวลา  34  ปี        

           3.  ดร.ไพวุฒิ  ลงักา  ค.บ. (พลศึกษา-สุขศึกษา) กศ.ม.(พลศกึษา)  กศ.ด. (บริหารการศกึษา) 

ภาควิชาพลศกึษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี อดีตครูผูส้อนและศึกษานิเทศก ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา มาเป็นระยะเวลา  14  ปี  

           4.   นายสุทธิชยั  คงโท  ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) ต าแหน่งครู  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาวฒันธรรม  โรงเรียนวจิิตราพทิยา  จงัหวดัอุบลราชธานี   สงักดัส านกังาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29   และมีประสบการณ์การสอนมา 34  ปี 

          5.  นางนุชลกัษณ์   หงส์ทอง  ค.บ.(วิทยาศาสตร์)  ต  าแหน่งครู  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  

(ขา้ราชการบ านาญ)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวารินช าราบ   จงัหวดัอุบลราชธานี    

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29   และมีประสบการณ์การสอน มาเป็นระยะเวลา 

35  ปี  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิยั  ชุดที่  3 
  ตรวจสอบคุณภาพ ส่ือ  ICT โปรแกรม   PowerPoint  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  

 
           1.  รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์  ค.บ. (ภาษาองักฤษ)  ค.ม. (วดัผลและ

ประเมินผลการศกึษา) ศษ.ด. (หลกัสูตรและการสอน)  ต  าแหน่ง  รองศาสตราจารย ์คณะศกึษาศาสตร์    

มหาวิทยาลยันเรศวร   

            2.   นายสุรพล  ก่ิมเกล้ียง  ต  าแหน่ง  ครู   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้ 

ศนูยเ์ทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ระบบ  ICT    ศนูยโ์รงเรียนในฝัน   โรงเรียนวารินช าราบ   และมี

ประสบการณ์การสอน  มาเป็นระยะเวลา  25  ปี 

            3.  นายประสิทธ์ิ  สายสุวรรณ   ต  าแหน่ง  ครู   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ปฏิบติัหนา้ท่ี

หวัหนา้งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ระบบ DLIT   โรงเรียนวารินช าราบ   และมีประสบการณ์ 

การสอน มาเป็นระยะเวลา  20  ปี 

            4.  นายสุรชยั   ชอบเสียง   ต  าแหน่ง  ครู   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     ปฏิบติัหนา้ท่ี

เลขานุการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ระบบ DLIT   โรงเรียนวารินช าราบ   และมีประสบการณ์

การสอนมา  18  ปี 

          5.  นางนุชลกัษณ์   หงส์ทอง  ค.บ.(วิทยาศาสตร์)  ต  าแหน่งครู  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  

(ขา้ราชการบ านาญ)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวารินช าราบ   จงัหวดัอุบลราชธานี    

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29   และมีประสบการณ์การสอน มาเป็นระยะเวลา 

35  ปี  
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ภาคผนวก   ข 
 

การหาคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ 
การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 
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ตาราง 12   แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
                 เร่ือง  เขา้ใจปกป้อง  คุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค  (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน) 
 

ประเด็นประเมิน 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน

ที ่1 

คน

ที ่2 

คน

ที ่3 

คน

ที ่4 

คน

ที ่5 

1. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผลการเรียนรู้         

    2.1  ผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

           การเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    2.2  พฤติกรรมบ่งช้ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.3  ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการพฒันานกัเรียน 

           ครบทุกดา้นอยา่งชดัเจน 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

    2.4  มีความสอคลอ้งกบัสมรรถนะที่ส าคญั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.5  ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. สาระการเรียนรู้         

    3.1 สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้   

          ตวัช้ีวดั   

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.89 

 

มากที่สุด 

    3.2  เหมาะสมกบัเวลาในการจดักิจกรรม 

           การเรียนรู้ 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

4. สมรรถนะที่ส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

    และพฤติกรรมบ่งช้ีของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

5. การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

6. การสอดแทรกทกัษะชีวิตสอดคลอ้งกบั 

    ผลการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้         

    7.1 สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และครอบคลุม 

          สาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    7.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน 

          กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน มีความ 

          เหมาะสม 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

มากที่สุด 
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ตาราง 12   (ต่อ) แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
                  เร่ือง  เขา้ใจปกป้อง  คุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค  (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน) 
 

ประเด็นประเมิน 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

   7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้  
        ทกัษะ/กระบวนการ/คุณลกัษณะ และ 
        สมรรถนะที่ส าคญัทั้ง 5 ประการ         

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

   7.4 ช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้ขั้นตอนการคิด 
         เพื่อแกปั้ญหา  การสร้างความรู้ /ช้ินงาน 
         และผลงานไดส้ าเร็จ                  

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากทีสุ่ด 
   7.5  กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
         และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

8. ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้          

    8.1  มีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    8.2  มีความเหมาะสมและหลากหลาย 
          สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

    8.3 สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ 
         ผลการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

9. การวดัและประเมินผล         

    9.1 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
    9.2 ก  าหนดช้ินงาน/ภาระงานอยา่งเหมาะสม  
         กบัการวดัประเมินผล 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

   9.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   9.4  เคร่ืองมือที่ใชว้ดัมีคุณภาพ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ภาคผนวกของแผนการจดัการเรียนรู้         

      10.1 น าเสนอส่ือการเรียนรู้ที่ใชป้ระกอบ 
              การจดัการเรียนรู้เหมาะสม 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

     10.2 น าเสนอเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผล 
              ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

     10.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 
             มีคุณภาพ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 
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ตาราง 13   แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

                เร่ือง  เปิดไฟสวมหมวกนิรภยั  ใส่ใจการขบัข่ี ชีวีปลอดภยั   (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน) 

 

ประเด็นประเมิน 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน

ที ่1 

คน

ที ่2 

คน

ที ่3 

คน

ที ่4 

คน

ที ่5 

1. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผลการเรียนรู้         

    2.1  ผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

           การเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    2.2  พฤติกรรมบ่งช้ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.3  ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการพฒันานกัเรียน 

           ครบทุกดา้นอยา่งชดัเจน 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

    2.4  มีความสอคลอ้งกบัสมรรถนะที่ส าคญั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.5  ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. สาระการเรียนรู้         

    3.1 สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้   

          ตวัช้ีวดั   

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.89 

 

มากที่สุด 

    3.2  เหมาะสมกบัเวลาในการจดักิจกรรม 

           การเรียนรู้ 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

4. สมรรถนะที่ส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

    และพฤติกรรมบ่งช้ีของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

5. การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากทีสุ่ด 

6. การสอดแทรกทกัษะชีวิตสอดคลอ้งกบั 

    ผลการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้         

    7.1 สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และครอบคลุม 

          สาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    7.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน 

          กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน มีความ 

          เหมาะสม 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

มากที่สุด 
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ตาราง 13   (ต่อ) แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

                          เร่ือง  เปิดไฟสวมหมวกนิรภยั  ใส่ใจการขบัข่ี ชีวีปลอดภยั (ผูเ้ช่ียวชาญ 5  คน) 
 

ประเด็นประเมิน 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

   7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้  
        ทกัษะ/กระบวนการ/คุณลกัษณะ และ 
        สมรรถนะท่ีส าคญัทั้ง 5 ประการ         

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

   7.4 ช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้ขั้นตอนการคิด 
         เพื่อแกปั้ญหา  การสร้างความรู้ /ช้ินงาน 
         และผลงานไดส้ าเร็จ                  

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
   7.5  กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
         และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

8. ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้          

    8.1  มีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    8.2  มีความเหมาะสมและหลากหลาย 
          สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

    8.3 สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ 
         ผลการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

9. การวดัและประเมินผล         

    9.1 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
    9.2 ก  าหนดช้ินงาน/ภาระงานอยา่งเหมาะสม  
         กบัการวดัประเมินผล 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

   9.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   9.4  เคร่ืองมือที่ใชว้ดัมีคุณภาพ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ภาคผนวกของแผนการจดัการเรียนรู้         

      10.1 น าเสนอส่ือการเรียนรู้ที่ใชป้ระกอบ 
              การจดัการเรียนรู้เหมาะสม 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

     10.2 น าเสนอเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผล 
              ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

     10.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 
             มีคุณภาพ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

 



264 
 
ตาราง 14  แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  
                 เร่ือง  พฒันาการใชย้าถกูวิธี   ชีวีปลอดภยั    (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน) 
 

ประเด็นประเมิน 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน

ที ่1 

คน

ที ่2 

คน

ที ่3 

คน

ที ่4 

คน

ที ่5 

1. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผลการเรียนรู้         

    2.1  ผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

           การเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    2.2  พฤติกรรมบ่งช้ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.3  ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการพฒันานกัเรียน 

           ครบทุกดา้นอยา่งชดัเจน 

 

5 5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

    2.4  มีความสอคลอ้งกบัสมรรถนะที่ส าคญั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.5  ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. สาระการเรียนรู้         

    3.1 สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้   

          ตวัช้ีวดั   

 

5 5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    3.2  เหมาะสมกบัเวลาในการจดักิจกรรม 

           การเรียนรู้ 

 
4 5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

4. สมรรถนะที่ส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

    และพฤติกรรมบ่งช้ีของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

5. การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

5 5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

6. การสอดแทรกทกัษะชีวิตสอดคลอ้งกบั 

    ผลการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้         

    7.1 สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และครอบคลุม 

          สาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    7.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน 

          กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน มีความ 

          เหมาะสม 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

มากที่สุด 
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ตาราง  14 (ต่อ)   แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  
                           เร่ือง  พฒันาการใชย้าถกูวิธี  ชีวีปลอดภยั    (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน) 
 

ประเด็นประเมิน 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

7.3  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ 
 ทกัษะ/กระบวนการ/คุณลกัษณะ และ 

          สมรรถนะท่ีส าคญัทั้ง 5 ประการ 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

   7.4  ช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้ขั้นตอนการคิด 
    เพื่อแกปั้ญหา  การสร้างความรู้ /ช้ินงาน 

          และผลงานไดส้ าเร็จ 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

    7.5  กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
           และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

 8. ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้          

     8.1  มีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

     8.2  มีความเหมาะสมและหลากหลาย 
           สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

     8.3  สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ 
            ผลการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

9.  การวดัและประเมินผล         

     9.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

     9.2  ก  าหนดช้ินงาน/ภาระงานอยา่งเหมาะสม  
            กบัการวดัประเมินผล 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    9.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    9.4  เคร่ืองมือที่ใชว้ดัมีคุณภาพ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10.  ภาคผนวกของแผนการจดัการเรียนรู้         

       10.1  น าเสนอส่ือการเรียนรู้ที่ใชป้ระกอบ 
                 การจดัการเรียนรู้เหมาะสม 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

       10.2  น าเสนอเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผล 
                ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

       10.3  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 
                มีคุณภาพ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 
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ตาราง  15  แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
 เร่ือง  วยัรุ่นยคุสดใส ห่างไกลสารเสพติด และร่วมยติุความขดัแยง้สู่ความรุนแรง   
                   (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน) 
 

ประเด็นประเมิน 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

1. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผลการเรียนรู้         
    2.1  ผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
           การเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

   2.2  พฤติกรรมบ่งช้ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   2.3  ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการพฒันานกัเรียน 
          ครบทุกดา้นอยา่งชดัเจน 

 
5 5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4.80 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

   2.4  มีความสอคลอ้งกบัสมรรถนะที่ส าคญั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   2.5  ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. สาระการเรียนรู้         
    3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้   
          ตวัช้ีวดั   

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    3.2  เหมาะสมกบัเวลาในการจดักิจกรรม 
           การเรียนรู้ 

 
4 5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

4. สมรรถนะที่ส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 
    และพฤติกรรมบ่งช้ีของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

5. การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

6. การสอดแทรกทกัษะชีวิตสอดคลอ้งกบั 
    ผลการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้         
    7.1 สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และครอบคลุม 
          สาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    7.2  กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน 
           กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน มีความ 
           เหมาะสม 

 
 
5 5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 
มากที่สุด 
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ตาราง  15  (ต่อ)  แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
                           เร่ือง  วยัรุ่นยคุสดใสห่างไกลสารเสพติด และร่วมยติุความขดัแยง้สู่ความรุนแรง   
                (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน) 
 

ประเด็นประเมิน 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

    7.3  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้  
           ทกัษะ/กระบวนการ/คุณลกัษณะ และ 
           สมรรถนะท่ีส าคญัทั้ง 5 ประการ         

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

    7.4  ช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้ขั้นตอนการคิด 
           เพื่อแกปั้ญหา  การสร้างความรู้ /ช้ินงาน 
           และผลงานไดส้ าเร็จ                  

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

    7.5  กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
           และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

8. ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้          
    8.1  มีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
    8.2  มีความเหมาะสมและหลากหลาย 
          สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    8.3  สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ 
          ผลการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

9.  การวดัและประเมินผล         
     9.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

     9.2  ก าหนดช้ินงาน/ภาระงานอยา่งเหมาะสม  
           กบัการวดัประเมินผล 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    9.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
    9.4  เคร่ืองมือที่ใชว้ดัมีคุณภาพ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ภาคผนวกของแผนการจดัการเรียนรู้         

     10.1 น าเสนอส่ือการเรียนรู้ที่ใชป้ระกอบ 
             การจดัการเรียนรู้เหมาะสม 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

     10.2 น าเสนอเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผล 
             ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

     10.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 
             มีคุณภาพ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 
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ตาราง  16   แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
                   เร่ือง  ปัจจยัเส่ียง  เล่ียงไดเ้สมอ  (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน) 
 

ประเด็นประเมิน 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

1. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผลการเรียนรู้         
    2.1 ผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
         การเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    2.2  พฤติกรรมบ่งช้ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.3  ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการพฒันานกัเรียน 
           ครบทุกดา้นอยา่งชดัเจน 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    2.4  มีความสอคลอ้งกบัสมรรถนะที่ส าคญั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.5  ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. สาระการเรียนรู้         
    3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้   
          ตวัช้ีวดั   

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    3.2 เหมาะสมกบัเวลาในการจดักิจกรรม 
         การเรียนรู้ 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

4. สมรรถนะที่ส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 
    และพฤติกรรมบ่งช้ีของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

5. การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

6. การสอดแทรกทกัษะชีวิตสอดคลอ้งกบั 
    ผลการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้         
    7.1 สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และครอบคลุม 
          สาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    7.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน 
          กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน มีความ 
          เหมาะสม 

 
 
5 5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 
0.00 

 
 

มากที่สุด 
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ตาราง  16 (ต่อ)   แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
                           เร่ือง  ปัจจยัเส่ียง  เล่ียงไดเ้สมอ  (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน) 
 

ประเด็นประเมิน 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

    7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้  
          ทกัษะ/กระบวนการ/คุณลกัษณะ และ 
          สมรรถนะท่ีส าคญัทั้ง 5 ประการ         

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

    7.4 ช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้ขั้นตอนการคิด 
          เพื่อแกปั้ญหา  การสร้างความรู้ /ช้ินงาน 
          และผลงานไดส้ าเร็จ                  

 
 
5 5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5.00 

 
 
0.00 

 
 

มากที่สุด 
    7.5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
          และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

 8. ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้          
     8.1  มีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

     8.2  มีความเหมาะสมและหลากหลาย 
           สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
5 5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

     8.2  สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ 
            ผลการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

9. การวดัและประเมินผล         
    9.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
    9.2  ก  าหนดช้ินงาน/ภาระงานอยา่งเหมาะสม  
           กบัการวดัประเมินผล 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    9.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    9.4  เคร่ืองมือที่ใชว้ดัมีคุณภาพ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ภาคผนวกของแผนการจดัการเรียนรู้         
     10.1 น าเสนอส่ือการเรียนรู้ที่ใชป้ระกอบ 
             การจดัการเรียนรู้เหมาะสม 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

     10.2 น าเสนอเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผล 
             ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

     10.3  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 
              มีคุณภาพ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 
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ตาราง  17   แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  
                   เร่ือง  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  มีคุณค่าเสมอ  (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน)                      
 

ประเด็นประเมิน 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน

ที ่1 

คน

ที ่2 

คน

ที ่3 

คน

ที ่4 

คน

ที ่5 

1. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผลการเรียนรู้         

    2.1  ผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

           การเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    2.2  พฤติกรรมบ่งช้ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.3  ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการพฒันานกัเรียน 

           ครบทุกดา้นอยา่งชดัเจน 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    2.4  มีความสอคลอ้งกบัสมรรถนะที่ส าคญั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.5  ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. สาระการเรียนรู้         

    3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้   

           ตวัช้ีวดั   

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

     3.2 เหมาะสมกบัเวลาในการจดักิจกรรม 

           การเรียนรู้ 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

4. สมรรถนะที่ส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

    และพฤติกรรมบ่งช้ีของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

5. การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

6. การสอดแทรกทกัษะชีวิตสอดคลอ้งกบั 

    ผลการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้         

    7.1  สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และครอบคลุม 

           สาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    7.2  กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน 

          กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน มีความ 

          เหมาะสม 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

มากที่สุด 
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ตาราง  17 (ต่อ)    แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  
                             เร่ือง  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  มีคุณค่าเสมอ    (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน)                      
 

ประเด็นประเมิน 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

    7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้  
         ทกัษะ/กระบวนการ/คุณลกัษณะ และ 
         สมรรถนะท่ีส าคญัทั้ง 5 ประการ         

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

    7.4 ช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้ขั้นตอนการคิด 
          เพื่อแกปั้ญหา  การสร้างความรู้ /ช้ินงาน 
          และผลงานไดส้ าเร็จ                  

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

    7.5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
          และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

 8. ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้          

    8.1  มีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
    8.2  มีความเหมาะสมและหลากหลาย 
          สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    8.3 สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ 
         ผลการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

9. การวดัและประเมินผล         

    9.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    9.2  ก  าหนดช้ินงาน/ภาระงานอยา่งเหมาะสม  
           กบัการวดัประเมินผล 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    9.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    9.4  เคร่ืองมือที่ใชว้ดัมีคุณภาพ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ภาคผนวกของแผนการจดัการเรียนรู้         

     10.1 น าเสนอส่ือการเรียนรู้ที่ใชป้ระกอบ 
             การจดัการเรียนรู้เหมาะสม 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

     10.2 น าเสนอเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผล 
             ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

     10.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 
             มีคุณภาพ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 
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ตาราง  18     แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7  
                     เร่ือง  วางแผนชีวิต  พิชิตปัญหา   (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน)                      
 

ประเด็นประเมิน 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน

ที ่1 

คน

ที ่2 

คน

ที ่3 

คน

ที ่4 

คน

ที ่5 

1. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผลการเรียนรู้         

    2.1  ผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

           การเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    2.2  พฤติกรรมบ่งช้ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.3  ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการพฒันานกัเรียน 

           ครบทุกดา้นอยา่งชดัเจน 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    2.4  มีความสอคลอ้งกบัสมรรถนะที่ส าคญั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.5  ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. สาระการเรียนรู้         

    3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้   

           ตวัช้ีวดั   

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

     3.2 เหมาะสมกบัเวลาในการจดักิจกรรม 

           การเรียนรู้ 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

4. สมรรถนะที่ส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

    และพฤติกรรมบ่งช้ีของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

5. การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

6. การสอดแทรกทกัษะชีวิตสอดคลอ้งกบั 

    ผลการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้         

    7.1  สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และครอบคลุม 

           สาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    7.2  กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน 

          กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน มีความ 

          เหมาะสม 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

มากที่สุด 
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ตาราง  18  (ต่อ)  แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7  
                            เร่ือง  วางแผนชีวิต   พิชิตปัญหา  (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน)                      
 

ประเด็นประเมิน 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

    7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้  
         ทกัษะ/กระบวนการ/คุณลกัษณะ และ 
         สมรรถนะท่ีส าคญัทั้ง 5 ประการ         

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

    7.4 ช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้ขั้นตอนการคิด 
          เพื่อแกปั้ญหา  การสร้างความรู้ /ช้ินงาน 
          และผลงานไดส้ าเร็จ                  

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

    7.5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
          และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

 8. ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้          

    8.1  มีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
    8.2  มีความเหมาะสมและหลากหลาย 
          สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    8.3 สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ 
         ผลการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

9. การวดัและประเมินผล         

    9.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    9.2  ก  าหนดช้ินงาน/ภาระงานอยา่งเหมาะสม  
           กบัการวดัประเมินผล 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    9.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    9.4  เคร่ืองมือที่ใชว้ดัมีคุณภาพ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ภาคผนวกของแผนการจดัการเรียนรู้         

     10.1 น าเสนอส่ือการเรียนรู้ที่ใชป้ระกอบ 
             การจดัการเรียนรู้เหมาะสม 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

     10.2 น าเสนอเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผล 
             ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

     10.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 
             มีคุณภาพ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 
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ตาราง  19   แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  
                   เร่ือง  ป้องกนัได ้ ปลอดภยัเสมอ  (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน)                      
 

ประเด็นประเมิน 

คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน

ที ่1 

คน

ที ่2 

คน

ที ่3 

คน

ที ่4 

คน

ที ่5 

1. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ผลการเรียนรู้         

    2.1  ผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

           การเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    2.2  พฤติกรรมบ่งช้ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.3  ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการพฒันานกัเรียน 

           ครบทุกดา้นอยา่งชดัเจน 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    2.4  มีความสอคลอ้งกบัสมรรถนะที่ส าคญั 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    2.5  ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย  ชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. สาระการเรียนรู้         

    3.1  สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้   

           ตวัช้ีวดั   

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

     3.2 เหมาะสมกบัเวลาในการจดักิจกรรม 

           การเรียนรู้ 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

4. สมรรถนะที่ส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 

    และพฤติกรรมบ่งช้ีของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

5. การสอดแทรกแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

6. การสอดแทรกทกัษะชีวิตสอดคลอ้งกบั 

    ผลการเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้         

    7.1  สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และครอบคลุม 

           สาระการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

    7.2  กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน 

          กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน มีความ 

          เหมาะสม 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

มากที่สุด 
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ตาราง 19 (ต่อ)     แสดงผลการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  
                             เร่ือง  ป้องกนัได ้ ปลอดภยัเสมอ  (ผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน)                      
 

ประเด็นประเมิน 
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

  S.D. 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

คน
ที ่4 

คน
ที ่5 

    7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้  
         ทกัษะ/กระบวนการ/คุณลกัษณะ และ 
         สมรรถนะท่ีส าคญัทั้ง 5 ประการ         

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

    7.4 ช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้ขั้นตอนการคิด 
          เพื่อแกปั้ญหา  การสร้างความรู้ /ช้ินงาน 
          และผลงานไดส้ าเร็จ                  

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากที่สุด 
    7.5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
          และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

 8. ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้          

    8.1  มีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 
    8.2  มีความเหมาะสมและหลากหลาย 
          สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    8.3 สนบัสนุนใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ 
         ผลการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

9. การวดัและประเมินผล         

    9.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    9.2  ก  าหนดช้ินงาน/ภาระงานอยา่งเหมาะสม  
           กบัการวดัประเมินผล 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

    9.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
    9.4  เคร่ืองมือที่ใชว้ดัมีคุณภาพ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ภาคผนวกของแผนการจดัการเรียนรู้         

     10.1 น าเสนอส่ือการเรียนรู้ที่ใชป้ระกอบ 
             การจดัการเรียนรู้เหมาะสม 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

     10.2 น าเสนอเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผล 
             ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 

     10.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 
             มีคุณภาพ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 
มากที่สุด 
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การหาคุณภาพของแบบทดสอบท้ายแผนการจดัการเรียนรู้ที่  1 – 8  
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6     
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ตาราง  20 แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  

                     หาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนั และค่าความยากง่าย  (P)   และค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

  แบบทดสอบทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  เขา้ใจ  ปกครอง  คุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 

     ท่ีผา่นการหาคุณภาพแลว้ 

                                            

ขอ้ท่ี IOC ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

1 1 0.48 0.50 

2 1 0.73 0.30 

3 1 0.63 0.41 

4 1 0.70 0.29 

5 1 0.53 0.40 

6 1 0.70 0.30 

7 1 0.64 0.40 

8 1 0.44 0.30 

9 1 0.57 0.29 

10 1 0.50 0.27 

11 1 0.50 0.25 

12 1 0.70 0.51 

13 1 0.59 0.27 

14 1 0.49 0.27 

15 1 0.65 0.22 

                 

   หมายเหตุ 

 ค่า  IOC   =  1.00 

                 ค่าความยากง่าย     อยูร่ะหว่าง  0.48   ถึง  0.73    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 

                 ค่าอ  านาจจ าแนก    อยูร่ะหว่าง  0.22   ถึง  0.51   แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 
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ตาราง  21  แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  

                    หาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนั และค่าความยากง่าย  (P)   และ ค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

  แบบทดสอบทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง  เปิดไฟ สวมหมวกนิรภยั  ใส่ใจการขบัข่ี 

   ชีวีปลอดภยั   ท่ีผา่นการหาคุณภาพแลว้ 

                                            

ขอ้ท่ี IOC ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

1 1 0.77 0.44 

2 1 0.73 0.38 

3 1 0.64 0.45 

4 1 0.53 0.29 

5 0.6 0.60 0.48 

6 1 0.53 0.50 

7 1 0.63 0.40 

8 1 0.63 0.36 

9 1 0.53 0.29 

10 1 0.64 0.37 

11 1 0.75 0.46 

12 0.6 0.44 0.30 

13 1 0.72 0.52 

14 1 0.43 0.64 

15 1 0.50 0.27 

 

                หมายเหตุ 

                ค่า  IOC   อยูร่ะหว่าง     0.60   ถึง 1.00 

                 ค่าความยากง่าย  อยูร่ะหว่าง  0.43   ถึง  0.77    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 

                 ค่าอ  านาจจ าแนก อยูร่ะหว่าง  0.27  ถึง  0.52     แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ                 
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 ตาราง 22   แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  

       หาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนั และค่าความยากง่าย  (P)  และ ค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

                  แบบทดสอบทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  พฒันาการใชย้าถกูวิธี ชีวีปลอดภยั   

 ท่ีผา่นการหาคุณภาพแลว้ 

 

ขอ้ท่ี IOC ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

1 1 0.75 0.34 

2 1 0.62 0.47 

3 1 0.58 0.33 

4 1 0.63 0.40 

5 1 0.64 0.36 

6 1 0.53 0.27 

7 1 0.43 0.35 

8 1 0.63 0.53 

9 1 0.74 0.45 

10 0.6 0.48 0.31 

          

                 หมายเหตุ 

               ค่า  IOC   อยูร่ะหว่าง   0.60  ถึง  1.00 

                 ค่าความยากง่าย    อยูร่ะหว่าง  0.48  ถึง  0.75   แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 

                 ค่าอ  านาจจ าแนก   อยูร่ะหว่าง  0.27  ถึง  0.53    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 
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ตาราง  23   แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  

                   หาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนั และค่าความยากง่าย  (P)   และค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

                    แบบทดสอบทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  วยัรุ่นสดใส  ห่างไกลสารเสพติด 

 และร่วมยติุความขดัแยง้สู่ความรุนแรง  ท่ีผา่นการหาคุณภาพแลว้   

                                            

ขอ้ท่ี IOC ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

1 1 0.56 0.22 

2 1 0.73 0.34 

3 0.6 0.63 0.40 

4 1 0.53 0.27 

5 0.6 0.58 0.22 

6 1 0.75 0.50 

7 1 0.67 0.33 

8 1 0.44 0.29 

9 0.6 0.65 0.31 

10 1 0.58 0.51 

11 1 0.54 0.24 

12 0.6 0.64 0.37 

13 1 0.53 0.29 

14 1 0.55 0.32 

15 1 0.62 0.45 

 

                 หมายเหตุ 

 ค่า  IOC   อยูร่ะหว่าง   0.60   ถึง  1.00 

                 ค่าความยากง่าย     อยูร่ะหว่าง  0.44  ถึง  0.75    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 

                 ค่าอ  านาจจ าแนก    อยูร่ะหว่าง  0.22  ถึง  0.51    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 
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ตาราง  24    แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  

 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนั และค่าความยากง่าย  (P)   และค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

 แบบทดสอบทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  ปัจจยัเส่ียง  เล่ียงไดเ้สมอ  ท่ีผา่นการหา 

 คุณภาพแลว้ 

 

ขอ้ท่ี ค่าความสอดคลอ้ง ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

1 1 0.50 0.45 

2 1 0.64 0.29 

3 0.6 0.58 0.31 

4 1 0.53 0.40 

5 1 0.58 0.33 

6 1 0.60 0.47 

7 1 0.43 0.35 

8 1 0.63 0.27 

9 1 0.75 0.43 

10 1 0.53 0.36 

                       

 หมายเหตุ 

 ค่า  IOC   อยูร่ะหว่าง   0.60   ถึง  1.00 

                 ค่าความยากง่าย     อยูร่ะหว่าง  0.43  ถึง  0.75   แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 

                 ค่าอ  านาจจ าแนก    อยูร่ะหว่าง  0.27  ถึง  0.47   แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 
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ตาราง  25   แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  

      หาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนั และค่าความยากง่าย  (P)   และค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

                 แบบทดสอบทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  มีคุณค่าเสมอ  

 ท่ีผา่นการหาคุณภาพแลว้ 

 

ข้อที ่ IOC ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

1 1 0.63 0.29 

2 0.6 0.73 0.41 

3 1 0.48 0.30 

4 1 0.50 0.40 

5 1 0.67  0.31 

6 1 0.68 0.41 

7 1 0.74 0.50 

8 1 0.63 0.37 

9 1 0.70 0.40 

10 1 0.74 0.50 

                       

             หมายเหตุ 

 ค่า  IOC   อยูร่ะหว่าง   0.60   ถึง  1.00 

                 ค่าความยากง่าย      อยูร่ะหว่าง   0.48  ถึง  0.74   แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 

                 ค่าอ  านาจจ าแนก     อยูร่ะหว่าง  0.29  ถึง  0.50    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 
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ตาราง  26   แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  

         หาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนั และค่าความยากง่าย  (P)   และค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

      แบบทดสอบทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7  วางแผนชีวิต  พิชิตปัญหา   ท่ีผา่นการหา 

 คุณภาพแลว้ 

 

ข้อที ่ IOC ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ  านาจจ าแนก(r) 

1 1 0.54 0.24 

2 1 0.63 0.50 

3 1 0.58 0.44 

4 1 0.74 0.47 

5 1 0.67 0.51 

6 1 0.51 0.47 

7 1 0.58 0.33 

8 1 0.63 0.31 

9 1 0.58 0.36 

10 0.6 0.54 0.34 

                     

                  หมายเหตุ 

 ค่า  IOC   อยูร่ะหว่าง   0.60   ถึง  1.00 

                 ค่าความยากง่าย     อยูร่ะหว่าง   0.51  ถึง  0.74    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 

                 ค่าอ  านาจจ าแนก    อยูร่ะหว่าง   0.24  ถึง  0.51    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 
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ตาราง  27   แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  

       หาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนั และค่าความยากง่าย  (P)   และค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

      แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8  ป้องกนัได ้ ปลอดภยัเสมอ  ท่ีผา่นการหาคุณภาพแลว้ 

                                            

ข้อที ่ IOC ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ  านาจจ าแนก(r) 

1 1 0.51 0.53 

2 1 0.75 0.33 

3 1 0.58 0.45 

4 1 0.73 0.50 

5 1 0.67 0.31 

6 1 0.63 0.40 

7 1 0.67 0.50 

8 1 0.63 0.36 

9 1 0.64 0.37 

10 0.6 0.50 0.42 

11 1 0.56 0.22 

12 1 0.51 0.50 

13 1 0.58 0.34 

14 0.6 0.75 0.27 

15 1 0.73 0.44 

                     

                 หมายเหตุ 

 ค่า  IOC   อยูร่ะหว่าง  0.60   ถึง  1.00 

                 ค่าความยากง่าย     อยูร่ะหว่าง   0.50  ถึง  0.75    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 

                 ค่าอ  านาจจ าแนก    อยูร่ะหว่าง   0.22  ถึง  0.53    แสดงว่าขอ้สอบมีคุณภาพ 
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ภาคผนวก  ค 
 

การหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6     

ผู้เช่ียวชาญ   5  คน 
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ตาราง  28   แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา   

                   โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้สอบ และผลการเรียนรู้ 

                    (Index  of Item –Objective Congruence : IOC ) 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -0.20 ใชไ้ม่ได ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 0 0 +1 0 2 0.40 ใชไ้ม่ได ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 -1 0 -1 0 -1 -3 -0.60 ใชไ้ม่ได ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 -1 +1 +1 0 0 1 0.20 ใชไ้ม่ได ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  28  (ต่อ)  แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา   

  โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้สอบ และผลการเรียนรู้ 

                        (Index  of Item – Objective Congruence : IOC ) 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

32 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 ใชไ้ม่ได ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใชไ้ม่ได ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  28  (ต่อ)  แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา   

  โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้สอบ และผลการเรียนรู้ 

                        (Index  of Item – Objective Congruence : IOC ) 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

43 -1 0 -1 0 -1 -3 -0.6 ใชไ้ม่ได ้

44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

53 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

54 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

55 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

56 +1 0 0 +1 +1 3 0.60 ใชไ้ม่ได ้

57 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

58 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

59 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

60 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

61 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

62 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  28 (ต่อ)  แสดงการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา   

  โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้สอบ และผลการเรียนรู้ 

                        (Index  of Item – Objective Congruence : IOC ) 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่าเฉล่ีย สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

63 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

64 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

65 +1 +1 0 +1 0 3 0.60 ใชไ้ม่ได ้
66 +1 0 +1 +1 0 3 0.60 ใชไ้ม่ได ้
67 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
68 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
69 +1 0 1 +1 -1 0 0.20 ใชไ้ม่ได ้
70 0 -1 -1 0 -1 -3 -0.60 ใชไ้ม่ได ้

 
 *** หมายเหตุ     คดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นการลงความเห็นได ้ค่าเฉล่ีย  0.80  ข้ึนไป  เพ่ือน าไป 
                            เพื่อไปทดลองใช ้( Try out ) 
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ตาราง  29    แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ ค่าความยากง่าย  (P)  ค่าอ  านาจจ าแนก (r)  

                     และการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จ  านวนขอ้สอบ  60  ขอ้    

 จ านวนนกัเรียนเขา้สอบ  85  คน    

                                                  
ขอ้ท่ี ค่าสถิติ ขอ้ท่ี ค่าสถิติ 

ค่าความยากง่าย

(P) 

ค่าอ  านาจจ าแนก 

(r) 

ค่าความยากง่าย

(P) 

ค่าอ  านาจจ าแนก 

(r) 

1 0.70 0.23 21 0.65 0.29 

2 0.73 0.30 22 0.48 0.37 

3 0.63 0.32 23 0.21 0.13* 

4 0.78 -0.14* 24 0.63 0.30 

5 0.73 0.24 25 0.68 0.40 

6 0.70 0.30 26 0.70  0.41 

7 0.68 0.50 27 0.58 0.25 

8 0.53 0.27 28 0.50 0.22 

9 0.70 0.40 29 0.60 0.53 

10 0.44 -0.17* 30 0.65 0.25 

11 0.73 0.33 31 0.73 0.53 

12 0.53 0.54 32 0.60 0.50 

13 0.75 0.33 33 0.44 0.17* 

14 0.70 0.52 34 0.73 0.46 

15 0.43 0.68 35 0.75 0.54 

16 0.50 0.31 36 0.43 0.30 

17 0.58 0.24 37 0.22 0.34* 

18 0.65 0.27 38 0.73 0.52 

19 0.70 0.52 39 0.50 0.29 

20 0.73 0.49 40 0.73 0.60 
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ตาราง  29 (ต่อ) แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ ค่าความยากง่าย  (P)  ค่าอ  านาจจ าแนก (r)  

                      และการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จ  านวนขอ้สอบ  60  ขอ้    

  จ านวนนกัเรียนเขา้สอบ  85  คน    

                                                  
ขอ้ท่ี ค่าสถิติ ขอ้ท่ี ค่าสถิติ 

ค่าความยากง่าย
(P) 

ค่าอ  านาจจ าแนก 
(r) 

ค่าความยากง่าย
(P) 

ค่าอ  านาจจ าแนก 
(r) 

41 0.72 0.36    
42 0.50 0.32 52 0.63 0.06 

43 0.63 0.26 53 0.60 0.36 

44 0.22 -0.06* 54 0.22 -0.06* 

45 0.57 0.39 55 0.70 0.41 

46 0.57 0.39 56 0.68 0.40 

47 0.70 0.23 57 0.70 0.41 

48 0.45 0.44 58 0.58 0.25 

49 0.63 0.32 59 0.50 0.12* 

50 0.58 0.39 60 0.76 0.12* 

51 0.78 0.30 *  ขอ้สอบท่ีคดัออก 

 
 หมายเหตุ    ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั  =   0.91                 
                    ค่าความยากง่าย (P)   0.43 – 0.78    
 ค่าอ  านาจจ าแนก (r)  0.22 – 0.68 
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ภาคผนวก  ง 
 

การประเมินความเหมาะสมของส่ือประสม ที่ใช้ในการวจิยั 

เอกสารประกอบการเรียน และส่ือ  ICT   โปรแกรม PowerPoint  
 เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  จ านวน  8  หน่วยการเรียน      

จากผู้เช่ียวชาญ  5  คน 
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ตาราง 30  แสดงสรุป ค่าเฉล่ีย และระดบัความเหมาะสมส่ือประสมประเภทเอกสารประกอบการเรียน    

                 เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต หน่วยการเรียนท่ี 1 – หน่วยการเรียนท่ี  8   

                 จากผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน 
 

รายการประเมนิ X  ระดับ 

1.  หัวข้อเร่ือง   

1.1  สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ีและ สาระการเรียนรู้ 5.00 มากท่ีสุด 

1.2  เรียงล าดบัความส าคญัของหวัขอ้เร่ืองไดเ้หมาะสม 5.00 มากท่ีสุด 

2.  เนือ้เร่ือง   

2.1  เน้ือเร่ืองมีความเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน 5.00 มากท่ีสุด 

2.2  เน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

       ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4.80 

 

มากท่ีสุด 

2.3  เน้ือเร่ืองครอบคลุม ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 4.80 มากท่ีสุด 

2.4  ใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม 5.00 มากท่ีสุด 

2.5  ความสอดคลอ้งของเน้ือเร่ืองแต่ละตอน 4.80 มากท่ีสุด 

2.6  ความเหมาะสมของเวลาเรียน 4.80 มากท่ีสุด 

2.7  น่าสนใจ ชดัเจน  เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติ 

       ใหป้ลอดภยั 5.00 

 

มากท่ีสุด 

3.  การออกแบบเอกสารประกอบการเรียน   

3.1  แนวคิดส าคญัชดัเจน สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

       ผลการเรียนรู้  พฤติกรรมบ่งช้ี 5.00 

 

มากท่ีสุด 

3.2  เป็นระบบและน าเสนอเน้ือเร่ืองถกูตอ้งตามล าดบัขั้นตอน 5.00 มากท่ีสุด 

3.3  เน้ือเร่ืองถกูตอ้ง  น่าสนใจ สนองความตอ้งการของผูเ้รียน 5.00 มากท่ีสุด 

3.4  รูปภาพเหมาะสม  สมัพนัธก์บัเน้ือเร่ือง 4.80 มากท่ีสุด 

3.5  รูปแบบตวัอกัษรมีขนาดชดัเจน เหมาะสมกบัผูเ้รียน 5.00 มากท่ีสุด 

3.6  การสรุปเน้ือเร่ืองครอบคลุมตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

       ผลการเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ี  4.80 

 

มากท่ีสุด 

3.7  แหล่งอา้งอิง ชดัเจน  สามารถสืบคน้ได ้ 5.00 มากท่ีสุด 
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ตาราง  30 (ต่อ)  แสดงสรุป ค่าเฉล่ียและระดบัความเหมาะสมส่ือประสม ประเภทเอกสาร 

  ประกอบการเรียน  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  

  หน่วยการเรียนท่ี 1 – หน่วยการเรียนท่ี  8   จากผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน 

 
รายการประเมนิ X  ระดับ 

4.  แบบฝึกทกัษะกระบวนการท้ายหน่วยการเรียน   

4.1  ครอบคลุมผลการเรียนรู้และพฤติกรรมบ่งช้ี 5.00 มากท่ีสุด 

4.2  ช่วยใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญั กระจ่างในของเน้ือหาวชิา           5.00 มากท่ีสุด 

4.3  ส่งเสริมการคิด  วิเคราะห์  ทกัษะแกปั้ญหา และช่วยพฒันาทกัษะ 

       ในการเรียนรู้  5.00 

 

มากท่ีสุด 

4.4  ช่วยเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ใหเ้ขา้ใจในบทเรียน 

       มากยิง่ข้ึน และน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตใหป้ลอดภยั 4.80 

 

มากท่ีสุด 

5.  คุณค่าและประโยชน์    

5.1  ผูเ้รียนมีความรู้   มีทกัษะการคิด วิเคราะห์ ขอ้มลูเพ่ิมมากข้ึนและ 

       รู้เท่าทนัขอ้มลูกวา้งขวางข้ึน 4.80 

 

มากท่ีสุด 

5.2  มีความเหมาะสม  ใชป้ระกอบการเรียนรู้ไดช้ดัเจน 5.00 มากท่ีสุด 

5.3  ผูเ้รียนสามารถใชเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สนองความตอ้งการ 

       ของนกัเรียน      4.80 

 

มากท่ีสุด 

5.4  ช่วยเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ เจตคติในการน าองคค์วามรู้ไปใช ้            

       ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งปลอดภยั 5.00 

 

มากท่ีสุด 

                                            เฉลีย่รวม 4.93 มากที่สุด 

 
            ระดบั  5   หมายถึง  เอกสารฯ มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัมากท่ีสุด               

            ระดบั  4    หมายถึง  เอกสารฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัมาก          

            ระดบั  3    หมายถึง  เอกสารฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัปานกลาง   

            ระดบั  2    หมายถึง  เอกสารฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบันอ้ย               

            ระดบั  1    หมายถึง  เอกสารฯ  มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบันอ้ยท่ีสุด   

            ระดบัความเหมาะสมกบัการใชส้อน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (4.93) 
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ตาราง  31   แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความเหมาะสม  ของส่ือประสม  ประเภทส่ือ  ICT 

                   โปรแกรม  PowerPoint   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต    

                   หน่วยการเรียนท่ี 1 – หน่วยการเรียนท่ี  8  จากผูเ้ช่ียวชาญ  5  ท่าน 

                  
รายการ   ระดับ 

1.  ด้านเนือ้หาและการน าเสนอ   

1.1  มีความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาและผลการเรียนรู้ 5.00 มากท่ีสุด 

1.2  เน้ือหามีความถกูตอ้งเหมาะสมกบัระดบัความรู้ผูเ้รียน 5.00 มากท่ีสุด 

1.3  ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละกรอบเหมาะสม 4.80 มากท่ีสุด 

1.4  เน้ือหาก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน 5.00 มากท่ีสุด 

1.5  การเรียนรู้ผา่นส่ือ  ICT  ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้เขา้ใจ  จ  าไดน้าน 5.00 มากท่ีสุด 

1.6  ความเหมาะสมในการเช่ือมโยงเน้ือหาระหว่างหน่วยการเรียน 5.00 มากท่ีสุด 

2.  ด้านกราฟิกและการใช้ภาษา   

2.1  ขนาดและปริมาณของภาพสอดคลอ้งของกบัเน้ือหา  และมีความ 

       ชดัเจน 5.00 

 

มากท่ีสุด 

2.2  การวางภาพอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม 5.00 มากท่ีสุด 

2.3  ภาพเคล่ือนไหวไม่รบกวนผูอ่ื้น 5.00 มากท่ีสุด 

2.4  มีการแทรกคลิปวิดีโอ และมีการใชเ้สียงอยา่งเหมาะสม 4.60 มากท่ีสุด 

2.5  กราฟิกในแต่ละเฟรมท าใหห้น่วยการเรียนเกิดความน่าสนใจ  5.00 มากท่ีสุด 

2.6  ภาษาและภาพท่ีใชใ้นแต่ละหน่วยการเรียนมีความถกูตอ้ง    

        เขา้ใจง่าย 5.00 

 

มากท่ีสุด 

3.  ด้านออกแบบจอภาพและการใช้สี   

3.1  รูปแบบและขนาดของตวัอกัษรเหมาะสม 5.00 มากท่ีสุด 

3.2  พ้ืนหลงัของแต่ละเฟรมไม่ขดัต่อสี หรือตวัอกัษร 5.00 มากท่ีสุด 

3.3  สีท่ีเป็นตวัอกัษร ชดัเจน ทั้งหวัขอ้และเน้ือหาชดัจนเหมาะสม 5.00 มากท่ีสุด 

3.4  การเนน้ขอ้ความดว้ยสีมีความเหมาะสมและชดัเจน    5.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.96 มากที่สุด 
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            ระดบั  5 หมายถึง  ส่ือ  ICTฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัมากท่ีสุด               

            ระดบั  4   หมายถึง  ส่ือ  ICTฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัมาก          

            ระดบั  3   หมายถึง  ส่ือ  ICTฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบัปานกลาง   

            ระดบั  2   หมายถึง  ส่ือ  ICTฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบันอ้ย               

            ระดบั  1   หมายถึง  ส่ือ  ICTฯ   มีความเหมาะสมกบัการใชส้อนในระดบันอ้ยท่ีสุด   

            ระดบัความเหมาะสมกบัการใชส้อน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (4.96) 
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ภาคผนวก  จ 
 

การหาคุณภาพแบบประเมินพฤตกิรรมความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม 

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6 
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน  5  คน 
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ตาราง  32   แสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถ 

                    ในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม                        

                     เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

  จากผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน 

 
 

ประเด็นประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

  S.D 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ท่ี 1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

1.  ความสามารถด้านการก าหนดปัญหา           
    1.1  ร่วมเสนอประเด็นความส าคญั 
ของปัญหา ในการศกึษาได ้         

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

    1.2  สรุปส่ิงท่ีเป็นปัญหาในการศึกษา  
ได ้

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

    1.3  อธิบายสาเหตุของปัญหาได ้
มากกว่า  1  แนวคิด 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

    1.4  ตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนค าตอบ 
ตามประเด็นปัญหาไดม้ากกว่า 1 ประเด็น           

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

2.  ความสามารถด้านการวางแผน 
     การท างาน  

 
 

      

     2.1  ร่วมปรึกษาหารือในกลุ่ม วางแผน 
ขั้นตอนการท างาน และก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากท่ีสุด 
     2.2  มีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์
ในการวางแผนการท างาน           

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

     2.3  ก  าหนดบทบาทหนา้ท่ีวางแผน   
ท างานตามขั้นตอนอยา่งชดัเจน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

     2.4  มีการปฏิบติังานตามขั้นตอน 
(P-D-C-A)  และปรับปรุงแกไ้ข 
การท างาน   

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

4.80 

 
 

0.45 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตาราง  32 (ต่อ)  แสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถ 

                   ในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม      

                    เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

  จากผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน 

 
 

ประเด็นประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

  S.D 
ความ 

เหมาะสม 
คน
ท่ี 1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

คน
ท่ี 4 

คน
ท่ี 5 

3.  ความสามารถด้านการสืบค้นและ 
     จดักระท าข้อมูล 

 
 

      

     3.1 มีการสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 
ท่ีหลากหลาย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

     3.2  จดัระบบขอ้มลู จากผลการ       
วิเคราะห์ขอ้มลูใหเ้ขา้ใจง่าย            

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

     3.3  วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของ    
ขอ้มลูท่ีสืบคน้ไดช้ดัเจน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

      3.4  สามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ ์
ของเหตุและผลของขอ้มลูท่ีวิเคราะห์ 
จากการสืบคน้ได ้

 
 
5 5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

4.80 

 
 

0.45 

 
 

มากท่ีสุด 
     3.5 สามารถเขียนแหล่งอา้งอิง 
ของขอ้มลูท่ีสืบคน้ไดถ้กูตอ้ง 

 
5 5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4.80 

 
0.45 

 
มากท่ีสุด 

4.  ความสามารถด้านการสรุปความรู้         
     4.1  มีการล าดบัขอ้มลูตามขั้นตอนได ้
ถกูตอ้ง  ไม่สบัสนในเน้ือหา    

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

   4.2  เช่ือมโยงขอ้มลูสู่การสรุปความรู้
ในเน้ือหา ใหเ้ขา้ใจไดง่้าย   

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

      4.3  สามารถสรุปความรู้ผา่นส่ือดว้ย 
วิธีต่าง ๆ อยา่งชดัเจน และอธิบายเน้ือหา
ใหเ้ขา้ใจไดง่้าย             

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตาราง  32 (ต่อ)  แสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถ 

                   ในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม      

                    เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

  จากผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน 

 
 

ประเด็นประเมนิ 

ระดบัความคิดเห็น 

  S.D 
ความ 

เหมาะสม 
คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

     4.4   สามารถตอบโตข้อ้มลูดว้ยเหตุ 

และผลไดค้ล่องแคล่ว           

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 

มากท่ีสุด 

5.  ความสามารถด้านการน าเสนอผลงาน         

     5.1  สามารถถ่ายทอดขอ้มลู ใหผู้อ่ื้น 

เขา้ใจไดง่้ายชดัเจน  

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 

มากท่ีสุด 

     5.2  ผลงานและขอ้มลูท่ีคน้พบ มีความ      

สมบูรณ์ ถกูตอ้ง          

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 

มากท่ีสุด 

     5.3 สามารถส่ือสารและคิดแสดง 

เหตุผลในการเช่ือมโยงขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง 

ชดัเจน  พดูไดค้ล่องแคล่ว 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 

 

มากท่ีสุด 

     5.4  สามารถตอบค าถามและแกไ้ข 

ปัญหาขอ้สงสยั ในการน าเสนอผลงาน 

ไดช้ดัเจน         

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 

 

มากท่ีสุด 

     5.5  สามารถใชส่ื้อ ICT  น าเสนอ 

ผลงานได ้หลากหลายขอ้มลูชดัเจน     

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 

มากท่ีสุด 

     5.6   ผลงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

สามารถถ่ายทอดขอ้มลูความรู้ใหผู้อ่ื้น 

ชวนติดตาม มีความสุข ไมเ่ครียด      

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 

 

มากท่ีสุด 
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                 ระดบั  5   หมายถึง  แบบประเมินฯ   มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด               
                 ระดบั  4   หมายถึง  แบบประเมินฯ    มีความเหมาะสมในระดบัมาก          

                  ระดบั  3    หมายถึง  แบบประเมินฯ    มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง               

                  ระดบั  2    หมายถึง  แบบประเมินฯ    มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย       

                  ระดบั  1   หมายถึง  แบบประเมินฯ    มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด   
 

          ระดบัความเหมาะสมของแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

               ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.80 – 5.00) 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

การหาคุณภาพแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม 

เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  5  คน 
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ตาราง  33   แสดงความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

                    ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้   5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้าง 

 ความปลอดภยัในชีวิต  จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน 

                  

ประเด็นประเมนิ 

ระดบัความเหมาะสม 

  
ความ

เหมาะสม 
คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

1.  ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้        

     1.1  การน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยส่ือ ICT /

คลิปวิดีโอ/ กรณีศึกษาน่าสนใจ  เหมาะสม 

กบัเน้ือหาเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้       

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

มากท่ีสุด 

     1.2  นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนการท างาน 

กระตือรือร้นและเขา้เรียนตรงเวลา 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 

มากท่ีสุด 

     1.3  นกัเรียนมคีวามสุข  บรรยากาศ

สนุกสนาน   พอใจในการเรียนส่ิงท่ีใกลต้วั  

และเป็นประโยชน ์ 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

มากท่ีสุด 

     1.4  นกัเรียนมีอิสระในการคิด กลา้คิด 

กลา้พดูแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่มเพื่อน  

สะทอ้นความคิดกลา้วจิารณ์ คิด ตดัสินใจ 

และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5.00 

 

 

 

มากท่ีสุด 

     1.5  นกัเรียนมคีวามกลา้แสดงออก  

ในกิจกรรมทุกขั้นตอนเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลู 

กบักลุ่มเพื่อน 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

มากท่ีสุด 

2.  ด้านการจดัการเรียนรู้        

     2.1  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกให้

รู้จกัสงัเกต คิดวิเคราะห์เป็น  เพ่ือตั้งค  าถาม   

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 

มากท่ีสุด 
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ตาราง  33  (ต่อ)  แสดงความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียน 

                          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  

                           เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน 

                     

ประเด็นประเมนิ 

ระดบัความคิดเห็น 

  
ความ 

เหมาะสม 
คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

     2.2  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกั

กระบวนการท างานตามขั้นตอน (P-D-C-A)  

อยา่งมี ประสิทธิภาพ 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

มากท่ีสุด 

     2.3  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกั

การสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ  และ

วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีสืบคน้ได ้

และสรุปความรู้จากการสืบคน้ได ้

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5.00 

 

 

 

มากท่ีสุด 

     2.4  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   ฝึกใหรู้้จกั

การคิดวิเคราะห์  แยกแยะสามารถวางแผนท างาน

เป็นและตดัสินใจ  แกปั้ญหางานได ้   

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

มากท่ีสุด 

     2.5  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้ 

การสรุปความรู้จากการสืบคน้แหล่งขอ้มลู 

ท่ีหลากหลายเป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

มากท่ีสุด 

     2.6  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันา

ความสามารถในการน าเสนอผลงาน  ผา่นการพดู  

เขียน การใชส่ื้อ  ICT     

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

มากท่ีสุด 
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ตาราง  33  (ต่อ)  แสดงความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียน 

                          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  

                           เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน 

                       

ประเด็นประเมนิ 

ระดบัความคิดเห็น 

  
ความ 

เหมาะสม 
คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

     2.7  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันา

ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ การใชส่ื้อ (ICT ) เพื่อ

สืบคน้ขอ้มลูผลิตและการน าเสนอผลงาน           

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

มากท่ีสุด 

     2.8  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันา

ตนเองใหม้ีวินยัและความรับผดิชอบต่อภาระงาน

ทุกขั้นตอน    

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

มากท่ีสุด 

     2.9  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ฝึกให้

สามารถตั้งประเด็นค าถามตามขั้นตอนการพฒันา

ทกัษะชีวิต  ( R-C-A) 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

มากท่ีสุด 

3.  ด้านประโยชน์และการน าไปใช้        

     3.1  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันา 

การเป็นผูน้  าในกิจกรรมทุกขั้นตอน   

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 

มากท่ีสุด 

     3.2  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยให้

เขา้ใจขั้นตอนการจดัท ากิจกรรมโครงงานมาก

ยิง่ข้ึน 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

5.00 

 
 

มากท่ีสุด 

     3.3  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันา

ทกัษะการคิดเป็น  ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้ และฝึก

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถท างานจนบรรลุ

เป้าหมายไดส้ าเร็จ     

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5.00 

 

 

 

มากท่ีสุด 
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ตาราง  33  (ต่อ)  แสดงความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียน 

                          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  

                           เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน 
 

ประเด็นประเมนิ 

ระดบัความคิดเห็น 

  
ความ 

เหมาะสม 
คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

     3.4  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วย

พฒันาความสามารถในการถ่ายทอด แลกเปล่ียน

เร่ืองราว  ขอ้มลู ความรู้ เหตุการณ์ต่าง ๆ   

ของตนเองสู่เพื่อนและครูดว้ยวิธีหลากหลาย 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5.00 

 

 

 

มากท่ีสุด 

     3.5  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วย

พฒันาทกัษะ  การท างานเป็นทีม  การลงมือ

ปฏิบติัจริง ผา่นกิจกรรมโครงงาน 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

มากท่ีสุด 

     3.6  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วย

พฒันาประสบการณ์ตรง  ในจดักิจกรรมขั้นตอบ

แทนสงัคม 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

มากท่ีสุด 

     3.7  โดยสรุปนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบ          

ส่ือประสม  เร่ือง การสริมสร้างความปลอดภยั

ในชีวิต  ท่ีจดัข้ึน  

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5.00 

 

 

 

มากท่ีสุด 

รวม 5.00 มากที่สุด 

 
 ระดบั  5 หมายถึง  แบบสอบถามฯ   มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด               
       ระดบั  4  หมายถึง  แบบสอบถามฯ   มีความเหมาะสมในระดบัมาก          
        ระดบั  3  หมายถึง  แบบสอบถามฯ   มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง               
        ระดบั  2  หมายถึง  แบบสอบถามฯ   มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย       
        ระดบั  1   หมายถึง  แบบสอบถามฯ    มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด   
               ระดบัความเหมาะสมของแบบสอบถามฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (5.00) 
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การหาคุณภาพแบบสอบถามความคดิเห็นของครูต่อกิจกรรม 
ขั้นตอบแทนสังคมและจติสาธารณะ  โดยโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  5  คน 
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ตาราง  34     แสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นของครู 

                     ต่อกิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ โดยใชโ้ครงงานการเสริมสร้าง 

                    ความปลอดภยัในชีวิต  ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน 

 
ประเด็นประเมนิ ระดบัความคิดเห็น 

  ความ 

เหมาะสม คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

1.  นกัเรียนมคีณะท างานชดัเจน                                                       5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

2.  นกัเรียนมคีวามรับผดิชอบต่อ

บทบาทหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง

ชดัเจน               

 

 

5 5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

มากท่ีสุด 

3.  มีกระบวนการท างานตามขั้นตอน

อยา่งชดัเจน 

 

5 5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

มากท่ีสุด 

4.  รูปแบบกิจกรรมน่าสนใจ  

มีขั้นตอน สมัพนัธ ์กบักรอบเน้ือหา 

ท่ีแจง้ไว ้

 

 

5 5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

มากท่ีสุด 

5 . มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และ

สามารถบูรณาการแนวคิดเพื่อการ

ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจดักิจกรรม 

 

 

 

5 5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5.00 

 

 

 

มากท่ีสุด 

6.  มีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด  การใชส่ื้อ

ประกอบกิจกรรม  และใชภ้าษาใน 

การส่ือสารอยา่งคล่องแคล่ว 

 

 

 

5 5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5.00 

 

 

 

มากท่ีสุด 

7.  มีการใชส่ื้อ  ICT  อยา่งหลากหลาย  

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ดึงดูดความสนใจ  

มีประโยชน์  ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5.00 

 

 

มากท่ีสุด 
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ตาราง  34 (ต่อ)  แสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นของครู 

                          ต่อกิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ  โดยใชโ้ครงงานการเสริมสร้าง 

                           ความปลอดภยัในชีวิต  ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  5  คน 

 
ประเด็นประเมนิ ระดบัความคิดเห็น 

  ความ 

เหมาะสม คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

8.  กิจกรรมเนน้การท างานเป็น  
คิดเป็น ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้ 
ช่วยเสริมทกัษะชีวิต และทกัษะ 
ความร่วมมือของนกัเรียนทุกคน  

 
 
 
5 5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

5.00 

 
 
 

มากท่ีสุด 
9.  ผลงานมีประโยชน์ต่อนกัเรียน 
ทุกระดบัชั้น และสามารถน าไปใช ้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

5.00 

 
 
 

มากท่ีสุด 
10.  จดักิจกรรมไดเ้สร็จตามเวลา และ
ผลงานมีคุณภาพ 

 
5 5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
มากท่ีสุด 

11.  ความเห็นโดยสรุปเห็นว่านกัเรียน
สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ ทกัษะ
กระบวนการ คุณธรรม  ค่านิยม  
ผลงานเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
โรงเรียน และส่วนรวม 

 
 
 
 
5 5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 

มากท่ีสุด 
รวม 5.00 มากที่สุด 

 

             ระดบั  5   หมายถึง  แบบสอบถามความคิดเห็นฯ  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด               
             ระดบั  4   หมายถึง  แบบสอบถามความคิดเห็นฯ   มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก          
             ระดบั  3   หมายถึง  แบบสอบถามความคิดเห็นฯ   มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง               
             ระดบั  2   หมายถึง  แบบสอบถามความคิดเห็นฯ   มคีวามเหมาะสมในระดบันอ้ย       
             ระดบั  1   หมายถึง  แบบสอบถามความคิดเห็นฯ   มคีวามเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด   
    ระดบัความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นฯ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (5.00) 
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ภาคผนวก  ช 
 

การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม 

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  (ทดลองใช้คร้ังที่  1) 
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ตาราง  35   แสดงการหาประสิทธิภาพ  (E1/ E2)  ของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  

                     ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน 

                     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  

                    ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา  2556  ทดลองใชค้ร้ังท่ี 1  จ  านวน  3  คน                           

 

คนท่ี 

n = 3 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(20) 

4 

(35) 

5 

(20) 

6 

(20) 

7 

(20) 

8 

(35) 

รวม 

200 

1 16 20 15 27 15 14 15 29 151 

2 17 21 15 29 15 16 15 27 155 

3 19 22 17 28 17 15 18 30 166 

รวม 52 63 47 84 47 45 48 86 472 

เฉล่ีย 17.33 21 15.66 28 15.66 15 15.66 28.66 157.33 

S.D. 1.53 1.00 1.15 1.00 1.15 1.00 1.73 1.53 7.77 

ร้อยละ 69.33 84 78.33 80 78.33 75 80 81.9 78.67 
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ตาราง  36  แสดงผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  

                    หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   เร่ือง การเสริมสร้าง 

 ความปลอดภยั ในชีวิต  ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศกึษา 2556   ทดลองใชค้ร้ังท่ี 1  

 จ านวน  3  คน          

 

เลขท่ี 
ก่อนเรียน 

(50) 

หลงัเรียน 

(50) 

ผลต่าง 

D 

ผลต่างก าลงัสอง 

D2 

1 15 37 22 484 

2 18 40 22 484 

3 19 37 18 324 

รวม 52 114 62 1292 

เฉล่ีย 17.33 38.00   

S.D. 16.42 6.16   

ร้อยละ 35.82 76.00   
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ภาคผนวก  ซ 
 

การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม 

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  ทดลองใช้คร้ังที่  2   จ านวน  9  คน 
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ตาราง  37   แสดงการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบ 

 ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6     

                    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา 2557 

                    ทดลองใชค้ร้ังท่ี  2   จ  านวน  9  คน          

 

คนท่ี 

n = 9 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(20) 

4 

(35) 

5 

(20) 

6 

(20) 

7 

(20) 

8 

(35) 

รวม 

200 

1 15 20 16 29 17 16 17 25 155 

2 17 21 15 29 15 16 14 29 156 

3 19 22 17 28 17 15 18 30 166 

4 19 18 17 29 15 18 17 30 163 

5 19 21 15 29 16 16 18 26 160 

6 19 18 18 26 18 17 17 24 157 

7 18 20 16 27 16 16 15 29 157 

8 21 19 17 25 17 16 19 27 161 

9 20 19 15 30 16 17 20 30 167 

รวม 167 178 146 252 147 147 155 250 1442 

เฉล่ีย 18.33 19.78 16.22 28.00 16.33 16.33 17.22 27.78 160.22 

S.D. 1.50 1.39 1.09 1.66 1.00 0.87 1.86 2.33 4.38 

ร้อยละ 74.22 79.11 81.11 80.00 81.67 81.67 86.11 79.37 80.11 
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ตาราง  38   แสดงผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6    

                    หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม   

                    เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2557       

                   ทดลองใชค้ร้ังท่ี 2  จ านวน  9  คน          

 
เลขท่ี 

n = 9 

ก่อนเรียน 

(50) 

หลงัเรียน 

(50) 

ผลต่าง 

D 

ผลต่างก าลงัสอง 

D2 

1 17 40 23 529 

2 16 35 19 361 

3 23 42 19 361 

4 22 40 18 324 

5 23 41 18 324 

6 21 39 18 324 

7 19 41 22 484 

8 19 40 21 441 

9 22 42 20 400 

รวม 182 360   

เฉล่ีย 20.22 40.00   

S.D. 2.59 2.12   

ร้อยละ 40.44 80.00   
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ภาคผนวก  ฌ 
 

การหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม 

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  (กลุ่มใหญ่) ทดลองใช้คร้ังที่  3 
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ตาราง  39    แสดงการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน  ประกอบ 

 ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2558   

 ทดลองใชค้ร้ังท่ี 3  จ  ำนวน  29  คน                         

 
คนท่ี 

n = 29 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(20) 

4 

(35) 

5 

(20) 

6 

(20) 

7 

(20) 

8 

(35) 

รวม 

200 

1 18 18 17 29 16 15 15 27 155 

2 17 20 15 26 15 16 16 28 153 

3 19 19 18 29 20 15 17 29 166 

4 19 22 16 30 16 14 18 27 162 

5 20 20 18 28 15 16 16 29 158 

6 17 20 17 26 17 17 14 30 158 

7 19 21 17 30 19 16 17 28 167 

8 18 19 16 31 17 18 16 30 165 

9 17 21 15 27 17 20 18 31 166 

10 18 20 18 28 18 14 15 29 158       

11 17 21 17 30 20 15 16 29 161 

12 15 19 16 26 15 18 17 30 156 

13 19 22 19 28 16 17 19 27 162 

14 18 22 20 29 16 16 14 29 164 

15 16 20 17 27 18 17 16 31 162 

16 20 19 18 30 15 15 15 29 156 

17 21 17 16 31 19 16 18 28 166 

18 20 16 18 29 16 17 19 29 164 

19 17 21 20 26 17 15 17 30 163 

20 16 20 15 28 16 14 20 29 158 
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ตำรำง  39 (ต่อ) แสดงกำรหำประสิทธิภำพ (E1/E2) ของกระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน 

  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6   แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 1 – แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 8  

  ภำคเรียนท่ี  1  ปีกำรศกึษำ  2558   ทดลองใชค้ร้ังท่ี  3  จ  ำนวน  29  คน           

 

คนท่ี 

n = 29 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(20) 

4 

(35) 

5 

(20) 

6 

(20) 

7 

(20) 

8 

(35) 

รวม 

200 

21 22 18 16 25 15 16 15 30 157 

22 19 18 16 29 16 15 16 28 157 

23 18 19 19 31 20 15 16 31 169 

24 21 19 16 30 17 14 15 28 160 

25 20 20 17 28 15 16 16 30 162 

26 21 19 15 29 17 15 15 29 157 

27 19 18 17 28 15 17 17 30 158 

28 18 21 17 30 16 18 16 30 166 

29 19 19 17 29 17 18 18 31 168 

รวม 580 584 496 840 486 468 477 848 4779 

เฉล่ีย 20.00 20.14 17.10 28.97 16.76 16.14 16.45 29.24 164.79 

S.D. 1.67 1.64 1.35 1.40 1.60 1.43 1.50 1.12 4.05 

ร้อยละ 80.00 80.55 85.52 82.76 83.79 80.69 82.24 83.55 82.40 
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ตาราง  40   แสดงผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

                    ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้าง 

 ความปลอดภยัในชีวิต   ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศกึษา  2558   ทดลองใชค้ร้ังท่ี 3   

 จ านวน  29  คน                         

                                                                            
เลขท่ี 

n = 29 

ก่อนเรียน 

(50) 

หลงัเรียน 

(50) 

ผลต่ำง 

D 

ผลต่ำงก ำลงัสอง 

D2 

1 16 40 24 576 

2 16 41 25 625 

3 19 40 21 441 

4 16 42 26 676 

5 17 40 23 529 

6 15 41 26 676 

7 21 40 19 361 

8 20 42 22 484 

9 22 42 20 400 

10 21 41 20 400 

11 18 39 21 441 

12 17 37 20 400 

13 15 37 22 484 

14 19 41 22 484 

15 21 40 19 361 

16 24 41 17 289 

17 17 39 22 484 

18 15 39 24 576 

19 19 42 23 529 

20 16 39 23 529 

21 20 41 21 441 
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ตาราง  40 (ต่อ) แสดงผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

                     ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้าง 

  ความปลอดภยัในชีวิต   ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศกึษา  2558   ทดลองใชค้ร้ังท่ี 3   

  จ านวน  29  คน                         

  
เลขท่ี 

n = 29 

ก่อนเรียน 

(50) 

หลงัเรียน 

(50) 

ผลต่ำง 

D 

ผลต่ำงก ำลงัสอง 

D2 

22 20 42 22 484 

23 19 42 23 529 

24 18 40 22 484 

25 17 39 22 484 

26 19 42 23 529 

27 19 42 23 529 

28 20 42 22 484 

29 24 43 19 361 

รวม 540 1176 636 377458 

เฉล่ีย 18.55 40.03   

S.D. 2.47 1.88     

ร้อยละ 37.10 81.10   
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ภาคผนวก  ญ 
 

           -   การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน    

              ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ   
              ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 
          - ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน  
              ด้วยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม  
  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  ของนักเรียน 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2559      
  โดยทดสอบด้วยค่าท ี  (t - test) 
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ตาราง  41    แสดงการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบ 

                   ส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8   ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา 2559      

 (กลุ่มตวัอยา่ง = 56 คน) 

 
คนท่ี 

n=56 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(20) 

4 

(35) 

5 

(20) 

6 

(20) 

7 

(20) 

8 

(35) 

รวม 

200 

1 22 22 19 31 18 18 17 33 180 

2 21 22 20 32 20 17 18 31 181 

3 23 24 18 33 18 17 16 33 182 

4 22 22 17 32 20 17 18 31 179 

5 24 22 17 33 20 18 16 29 179 

6 24 25 19 30 16 17 18 30 179 

7 24 25 18 25 18 19 18 34 181 

8 24 23 17 33 19 19 17 35 187 

9 23 25 17 33 19 18 19 33 187 

10 25 23 20 32 20 16 17 32 185 

11 24 25 18 32 20 20 20 35 194 

12 23 22 15 35 19 16 18 35 183 

13 25 23 18 32 19 19 17 33 186 

14 21 22 17 32 17 20 16 33 178 

15 22 25 18 33 19 18 18 33 186 

16 21 25 17 34 19 19 20 35 190 

17 23 23 18 33 18 20 16 33 184 

18 25 23 17 32 20 18 19 32 186 

19 22 23 20 32 18 17 16 34 182 

20 24 23 18 33 19 19 20 33 189 

21 23 21 18 32 18 20 18 31 181 
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ตาราง  41  (ต่อ) แสดงการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน    
                           ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน 
                           ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8    
                           ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศกึษา  2559     
 

เลขท่ี 

n=56 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(20) 

4 

(35) 

5 

(20) 

6 

(20) 

7 

(20) 

8 

(35) 

รวม 

200 

22 25 24 20 33 20 18 19 34 193 

23 22 24 19 35 19 20 19 33 191 

24 24 25 17 32 19 17 20 35 189 

25 21 23 16 31 20 19 17 34 181 

26 24 25 17 33 18 20 19 31 187 

27 23 22 19 33 20 18 17 33 185 

28 20 24 18 31 18 17 20 30 178 

29 21 22 17 30 19 17 18 31 175 

30 20 22 17 31 18 18 16 29 171 

31 24 25 19 30 20 17 18 30 183 

32 22 24 17 31 18 18 17 33 180 

33 20 22 19 30 20 20 16 30 177 

34 25 24 18 31 18 20 20 32 188 

35 22 25 20 30 17 16 18 33 181 

36 22 24 19 35 19 20 19 33 191 

37 24 25 17 32 19 17 16 35 185 

38 23 24 20 33 18 20 17 33 188 

39 20 24 19 33 20 20 19 35 190 

40 24 25 17 32 19 17 16 32 182 

41 20 24 16 18 19 17 18 30 162 

42 22 25 17 19 20 15 20 33 171 

43 23 20 20 35 20 19 17 32 186 
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ตาราง  41  (ต่อ) แสดงการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน    
                           ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียน 
                           ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8    
                           ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศกึษา  2559     
   
เลขท่ี 

n=56 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(20) 

4 

(35) 

5 

(20) 

6 

(20) 

7 

(20) 

8 

(35) 

รวม 

200 

44 22 24 19 35 19 20 15 32 186 

45 24 25 20 35 19 17 20 35 195 

46 22 23 18 30 20 18 20 31 182 

47 24 23 20 34 20 17 17 30 185 

48 20 22 17 33 20 20 18 30 180 

49 25 24 18 31 18 20 19 32 187 

50 20 25 20 33 20 20 18 33 189 

51 21 23 20 34 19 20 20 30 187 

52 25 22 19 22 20 20 20 32 180 

53 24 25 20 32 19 17 20 35 192 

54 25 23 17 32 20 20 19 32 188 

55 22 23 18 30 20 20 17 33 183 

56 22 23 17 33 18 17 20 34 184 

รวม 1272 1315 1017 1766 1064 1028 1011 1818 10291 

เฉล่ีย 22.71 23.48 18.16 31.53 19.00 18.35 18.05 32.46 183.76 

S.D. 1.60 1.26 1.29 3.35 0.97 1.43 1.45 1.71 13.08 

ร้อยละ 90.85 93.92 90.80 90.10 95.00 91.78 90.26 92.75 91.93 
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ตาราง  42   แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน 

                    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม      

                     เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2559    

 (กลุ่มตวัอยา่ง = 56 คน) 

 
เลขท่ี 

n=56 

ก่อนเรียน 

(50) 

หลงัเรียน 

(50) 

ผลต่าง 

D 

ผลต่างก าลงัสอง 

D2 

1 19 44 25 625 

2 16 42 26 676 

3 22 44 22 484 

4 25 46 21 441 

5 22 41 19 361 

6 20 46 26 676 

7 21 44 23 529 

8 24 44 20 400 

9 20 44 24 576 

10 19 43 24 576 

11 25 45 20 400 

12 15 43 28 784 

13 14 45 31 961 

14 18 43 25 625 

15 22 45 23 529 

16 18 43 25 625 

17 18 42 24 576 

18 18 45 27 729 

19 25 44 19 361 

20 20 44 24 576 

21 19 43 24 576 
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ตาราง  42 (ต่อ) แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน 
                     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม      
                      เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2559    
  (กลุ่มตวัอยา่ง = 56 คน) 
 

คนท่ี 
n=56 

ก่อนเรียน 
(50) 

หลงัเรียน 
(50) 

ผลต่าง 

D 

ผลต่างก าลงัสอง 

D2 

22 27 46 19 361 
23 22 45 23 529 
24 17 43 26 676 
25 19 42 23 529 
26 22 46 24 576 
27 20 42 22 484 
28 17 45 28 784 
29 15 42 27 729 
30 16 40 24 576 
31 20 44 24 576 
32 14 40 26 676 
33 16 39 23 529 
34 14 40 26 676 
35 18 43 25 625 
36 20 44 24 576 
37 19 45 26 676 
38 22 44 22 484 
39 21 43 22 484 
40 14 40 26 676 
41 17 43 26 676 
42 13 39 26 676 
43 18 40 22 484 
44 16 42 26 676 



327 

ตาราง  42 (ต่อ) แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน 

                     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   ประกอบส่ือประสม      

                      เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2559    

  (กลุ่มตวัอยา่ง = 56 คน) 

 
คนท่ี 

 n=56 

ก่อนเรียน 

(50) 

หลงัเรียน 

(50) 

ผลต่าง 

D 

ผลต่างก าลงัสอง 

D2 

45 14 44 30 900 

46 18 40 22 484 

47 17 43 26 676 

48 16 42 26 676 

49 18 45 27 729 

50 22 45 23 529 

51 20 42 22 484 

52 19 43 24 576 

53 24 45 21 441 

54 20 42 22 484 

55 24 45 21 441 

56 22 43 21 441 

ผลรวม 1021 2366 1345 32681 

เฉล่ีย 19.13 43.14 24.02 583.59 

S.D. 3.29 1.85 2.62 127.27 

ร้อยละ 38.25 86.29   

ค่า t-test 66.6306 

df = 55 1.673034 
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แสดง    ผลการเปรียบเทียบขอ้มลูก่อนเรียน – หลงัเรียน  โดยทดสอบดว้ยค่าที (t – test) 
 

      

 
t-Test: Paired Two Sample for Means 

   

      

 
  Variable 1 

Variable 
2 

  

 
Mean 19.125 42.98214 

  

 
Variance 10.83863636 3.54513 

  

 
Observations 56 56 

  

 
Pearson Correlation 0.581129862 

   

 

Hypothesized Mean 
Difference 0 

   

 

df 55 

   

 

t Stat -66.63061012 

   

 

P(T<=t) one-tail 1.3874E-54 

   

 

t Critical one-tail 1.673033966 

   

 

P(T<=t) two-tail 2.77481E-54 

   

 
t Critical two-tail 2.004044769   
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ภาคผนวก  ฎ 
 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ (ฉบับก่อนเรียน – ฉบับหลังเรียน) 
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ 

รายวชิา  สุขศึกษา  5  พ33101    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียน (ฉบบัทดสอบก่อนเรียน)  

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ 

รายวชิา  สุขศึกษา  5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6 

 

ค าช้ีแจง   1.   แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นชนิดปรนยัเลือกตอบ  มจี านวน  50  ข้อ   เวลา  30  นาท ี

     2.  จงเลือกค ำตอบท่ีถกูท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (ขอ้ละ  1  คะแนน)   

 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อที่  1 

  “มำนะไปซ้ือน ้ ำด่ืมบรรจุขวดมำบริโภคท่ีร้ำนสะดวกซ้ือหนำ้โรงเรียน   เมื่อเปิดขวดพบว่ำ   

มีเศษพลำสติกใส ๆ ลอยอยูก่น้ขวด”    

1. จากกรณดีังกล่าวมานะถูกละเมดิสิทธิของผู้บริโภคในข้อใด 

    ก.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  2   

    ข.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  3 

    ค.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  4 

    ง.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  5 

2. น าชัยได้รับจดหมายแจ้งว่าคุณเป็นผู้โชคดไีด้รับรางวลัเป็นเงินสดจ าหนวนหนึ่ง  แต่คุณต้อง 

 ส่ังซ้ือสินค้า คอื หนงัสือชุดพเิศษจากทางบริษัท  ดอกแก้วถูกละเมดิสิทธิผู้บริโภคข้อใด 

     ก.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  5 

    ข.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  4 

     ค.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  3 

     ง. สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  2 

3.  เพราะเหตุใดต้องมกีารรักษา คุ้มครอง สิทธผิู้บริโภค 

    ก.  ผูบ้ริโภคไดรั้บควำมปลอดภยัและเป็นธรรมจำกกำรซ้ือหรือใชบ้ริกำรสินคำ้   

    ข.  ผูบ้ริโภคไดรั้บควำมพึงพอใจจำกกำรซ้ือ กำรใชแ้ละกำรบริโภค 

    ค.  ผูบ้ริโภคไดรั้บควำมเป็นธรรม 

   ง.  ผูบ้ริโภคมีโอกำสซ้ือสินคำ้รำคำถกู 
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อ่านข้อความต่อไปนี ้ ตอบค าถามข้อที่  4 – 5    

     “สมดีซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ช่ือดงัมำขบัข่ีไดเ้พยีง 2  เดือน  ปรำกฏว่ำรถมีปัญหำ น ้ ำมนัร่ัวจำกตวัถงั 

และระบบเบรก  ตอ้งน ำรถเขำ้ศนูยซ่์อมอยูบ่่อย ๆ  สมดีไดติ้ดต่อขอเปล่ียนรถยนตเ์ป็นคนัใหม่จำก 

บริษทั โดยยนิดีเสียเงินเพ่ิม แต่สมดีไม่ไดรั้บกำรตอบรับและกำรแกไ้ขปัญหำท่ีถกูตอ้งใหจ้ำกบริษทั 

ผูข้ำยรถ”   

 

 4.  หากเป็นนกัเรียนถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกละเมดิสิทธิ และไม่ได้รับความเป็นธรรม นักเรียน 

 จะท าอย่างไร 

    ก.  แจง้ควำมและส่งเร่ืองร้องเรียนท่ีกระทรวงพำณิชย ์

    ข.  แจง้ควำมท่ีสถำนีต ำรวจทอ้งท่ีและส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

   ค.  แจง้ควำม และร้องเรียนไปท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) 

   ง.  ร้องเรียนไปยงัปลดักระทรวงอุตสำหกรรมท่ีส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม 

  (สมอ.) 

5. นักเรียนคดิว่าสมดี ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในด้านใด 

    ก.  สิทธิท่ีจะไดรั้บข่ำวสำรรวมทั้งค  ำพรรณนำคุณภำพท่ีถกูตอ้งของสินคำ้และบริกำร 

    ข.  สิทธิท่ีจะไดรั้บกำรพจิำรณำและชดเชยควำมเสียหำย 

    ค.  สิทธิท่ีจะไดรั้บควำมเป็นธรรมในกำรท ำสญัญำก่อนซ้ือ 

    ง.  สิทธิท่ีจะไดรั้บควำมปลอดภยัจำกกำรใชสิ้นคำ้และบริกำร 

6.   ข้อใดเกดิประโยชน์มากที่สุด  “หากนักเรียนมคีวามรู้และเข้าใจถึงสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย 

 คุ้มครองผู้บริโภคทีบ่ัญญัตไิว้” 

     ก.  เพื่อสำมำรถด ำเนินกำรร้องเรียนสิทธิของตนเองไปยงัหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ 

    ข. เพ่ือจะไดน้ ำควำมรู้บอกกล่ำวแก่ผูใ้กลชิ้ดใหเ้ขำ้ใจสิทธิผูบ้ริโภคมำกข้ึน 

    ค.  เพื่อสำมำรถน ำควำมรู้แนะน ำและเผยแพร่ดำ้นกฎหมำยใหก้บัผูอ่ื้นไดถ้กูตอ้ง 

   ง.  เพื่อจะไดรั้บควำมปลอดภยัจำกกำรใชสิ้นคำ้และกำรบริกำรทุกประเภท 

 

 
 



332 

  7. ค าว่า “นักเรียนหรือประชาชน “  ต้องรู้เท่าทนัส่ือ (Media  Literacy)   เพราะเหตุใด 

 จงึมคีวามส าคญัต่อผู้บริโภค 

  ก.  ผูบ้ริโภคสำมำรถนึกคิดและเช่ือถือส่ือจำกกำรบอกเล่ำอยำ่งรอบคอบ 

  ข.  ผูบ้ริโภคมีควำมไวต่อกำรเป็นผูรั้บรู้ส่ือและมีสติในอยำ่งรู้เท่ำทนั  

  ค.  ผูบ้ริโภคมคีวำมเช่ือและควำมไวต่อกำรตีควำมของส่ือโฆษณำอยำ่งมีสติ  

  ง.  ผูบ้ริโภคสำมำรถเขำ้ถึงส่ือ คิด วิเครำะห์ พิจำรณำ แยกแยะเน้ือหำส่ือไดช้ดัเจน 

  8. “สมนึกท าสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ากบัร้านค้าในชุมชน” การท าสัญญาของสมนึก 

 มคีวาม จ าเป็นในการปกป้องสิทธิผู้บริโภคอย่างไร                       

      ก.  เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย    

       ข.  เพื่อใชเ้ป็นสญัญำในกำรผอ่นช ำระเงิน 

       ค.  เพ่ือรักษำผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน      

       ง.  เพื่อคุม้ครองสิทธิของมยรีุ 

  9. หากนกัเรียนพบว่าบุคคลในครอบครัวและชุมชน ถูกละเมดิสิทธขิองผู้บริโภค เราต้องปฏิบัตติน 

 อย่างไร 

       ก.  แนะน ำไปร้องเรียนต่อร้ำนสะดวกซ้ือ 

       ข.  แนะน ำและพำไปแจง้ควำมต่อสถำนีต ำรวจ   

       ค.  พำไปแจง้ต่อเจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบท่ีโรงพยำบำลใกลบ้ำ้น 

      ง. แนะน ำและพำร้องเรียนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภคประจ ำจงัหวดั      

10. หากนกัเรียนเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดจะมวีธิีแนะน าการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ปลอดภัย 

 อย่างไร 

      ก.  สินคำ้ท่ีมีฉลำกทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษก ำกบับอกแหล่งผลิต 

     ข.  สินคำ้มีฉลำกภำษำไทยแสดงช่ือผลิตภณัฑ ์ท่ีอยูผู่ผ้ลิต  วนั เดือนปีผลิต 

      ค.  เคร่ืองส ำอำงน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศตอ้งมีฉลำกภำษำไทย ช่ือสินคำ้และวิธีใชเ้ท่ำนั้น 

      ง.  สินคำ้ท่ีผลิตในประเทศไทยมีฉลำกก ำกบัแสดงท่ีอยูผู่ผ้ลิตเท่ำนั้น 
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11. อุบัตเิหตุมกัเกดิขึน้ในช่วงเทศกาลต่างๆมากมาย   นกัเรียนเห็นด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด 

     ก.  เห็นดว้ย  เพรำะเป็นเทศกำลท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งเดินทำงกลบับำ้น 

     ข.  เห็นดว้ย  เพรำะเป็นโอกำสเหมำะส ำหรับกำรเล้ียงเฉลิมฉลอง สงัสรรค ์

     ค. ไม่เห็นดว้ย เพรำะอุบติัเหตุมกัเกิดไดต้ลอดเวลำ 

     ง. ไม่เห็นดว้ย  เพรำะอุบติัเหตุเกิดจำกควำมประมำทของบุคคล มกัเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ   

12. เพราะเหตุใดสุราจงึเป็นปัจจยัทีก่่อให้เกดิอุบัตเิหตุบนท้องถนนได้ 

     ก.  ฤทธ์ิของสุรำท ำใหข้ำดสติ 

     ข.  ฤทธ์ิของสุรำท ำใหมึ้นงง 

     ค.  ฤทธ์ิของสุรำท ำใหห้ลบัใน 

     ง.  ฤทธ์ิของสุรำท ำใหเ้กิดควำมประมำท 

13.  หากต้องการสร้างความตระหนักรู้ เร่ืองความปลอดภัยให้กบันักเรียนในโรงเรียนและ 

 ประชาชนในชุมชน  นกัเรียนควรท าอย่างไร 

     ก.  สร้ำงวฒันธรรมควำมเป็นอยูท่ี่ดีใหป้ระชำชน 

     ข.  สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีถกูตอ้งในกำรป้องกนัโรคใหก้บัประชำชน 

     ค.  ควบคุมกำรโฆษณำและกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นชุมชน 

     ง.  ปลกูฝังควำมรู้สึกนึกคิดท่ีดีดำ้นควำมปลอดภยัใหก้บันกัเรียนและประชำชนในชุมชน 

14.  เพราะเหตุใดการจดักจิกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงเรียนและชุมชน  จงึมกัจดั 

 ในรูปแบบของโครงการ 

    ก.  เพรำะจ ำนวนประชำชนในชุมชนมีจ  ำนวนมำก 

      ข.  เพรำะตอ้งกำรใหทุ้กคนในชุมชนมีควำมเขม้แข็งมำกข้ึน 

      ค.  เพรำะตอ้งกำรใหทุ้กคนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม 

        ง.  เพรำะกำรจดักิจกรรมในรูปแบบโครงกำรจะรวดเร็ว และประหยดังบประมำณมำกกว่ำ     

15. กลวธิกีารมส่ีวนร่วมป้องกนัการบาดเจบ็จากอุบัตเิหตุนกัเรียนสามารถท าได้โดยวธิใีด 

     ก.  ปฏิบติัตนและยดึหลกั “ปลอดภยัไวก่้อน” เสมอ 

     ข.  หำควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีทนัสมยั  

     ค.  ปฏิบติัตำมกฎหมำยควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด  

      ง.  ตรวจเคร่ืองมือ เคร่ืองใชโ้ดยสม ่ำเสมอ      
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16. ส่ิงใดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการจราจรของบุคคลมากที่สุด      

    ก.  กำรปรับปรุงสภำพยำนพำหนะ  สภำพถนน โดยใหค้วำมส ำคญัเพ่ือเอ้ือต่อควำมปลอดภยั   

        ข.  กำรพฒันำควำมรู้ ควำมคิด ควำมเช่ือ ทกัษะของบุคคลใหป้ฏิบติัตนเองใหเ้กิดควำมปลอดภยั 

       ค.  กำรมีส่วนร่วมสูงสุดของประชำชนในทุกระดบัในกำรแกไ้ขปัญหำร่วมกนั 

       ง.  กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยม พฤติกรรมของบุคคลในกำรขบัข่ีให้ถกูระเบียบ 

17.   การควบคุมและการป้องกนัการเกดิอบุัตเิหตุในปัจจุบันข้อใดบรรลุผลได้มากที่สุด 

      ก.  กำรใหก้ำรศกึษำและเปล่ียนพฤติกรรม 

     ข.  กำรปรับปรุงถนนตำมค ำแนะน ำดำ้นวิศวกรรม 

      ค.  กำรควบคุมปริมำณรถยนต/์รถจกัรยำนยนตใ์หล้ดลง 

     ง.  กำรบงัคบัใชแ้ละเข็มงวดเร่ืองกฎหมำย 

18.  หากนกัเรียนพบผู้ประสบอบุัตเิหตุบริเวณส่ีแยกหน้าโรงเรียน ควรปฏบิัตตินตามข้อใดก่อน 

  ก. พยำยำมควบคุมสติไม่ใหเ้กิดควำมต่ืนเตน้ตกใจ 

 ข.  รีบแจง้เจำ้หนำ้ท่ีต  ำรวจท่ีอยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุรับทรำบ 

 ค.  รีบใหก้ำรช่วยเหลือปฐมพยำบำลผูบ้ำดเจ็บก่อน 

  ง.  รีบพำคนเจ็บข้ึนรถตนเอง และน ำส่งโรงพยำบำล 

19. “การมบีทบาทร่วมในการแนะน าผู้อืน่ เพือ่ป้องกนัอนัตรายที่เกดิจากการใช้ยา” ข้อใดถูกต้อง 

      ก.  ใชย้ำถกูฉลำก  ถกูวิธีกำร  ถกูควำมตอ้งกำร 

      ข.  ใชย้ำถกูหลกั  ถกูเวลำ  ถกูคน  ถกูปริมำณ 

     ค.  ใชย้ำถกูคน  ถกูเวลำ  ถกูทำง ถกูขนำด  ถกูโรค 

     ง.  ใชย้ำถกูขนำน  ถกูคน  ถกูสถำนกำรณ์  ถกูปริมำณ 

20. เพราะเหตุใดเมือ่นกัเรียนป่วยเป็นโรคชนิดเดยีวกนักบัเพือ่นจงึใช้ยาต่างขนานกนั 

     ก.  ควำมทนทำนและตอบสนองฤทธ์ิยำเท่ำกนั 

    ข.  แพทยม์ีควำมเห็นไม่ตรงกนั ผูป่้วยอำจด้ือยำ 

    ค.  ระยะท่ีเร่ิมมีอำกำรและควำมไวต่อเช้ือโรคต่ำงกนั 

    ง.  ควำมทนทำน และกำรตอบสนองต่อฤทธ์ิยำต่ำงกนั 
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21. ข้อใดควรพจิารณาในการเลอืกซ้ือยาลกูกลอนมารับประทานมากที่สุด 

    ก.  ยำตอ้งมีทะเบียนระบุ รำยละเอียดชดัเจน เหมือนยำแผนปัจจุบนั 

  ข.  ซ้ือยำลกูกลอนจำกร้ำนในหมู่บำ้น หรือร้ำนท่ีเช่ือถือไดเ้ท่ำนั้น       

    ค.  ซ้ือยำท่ีมีกำรโฆษณำเพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในวิธีกำรใชย้ำ และสรรพคุณ  

    ง.  ซ้ือยำท่ีมีหีบห่อบรรจุสวยงำม และระบุสรรพคุณกำรรักษำท่ีใชไ้ดผ้ล 

22. การพฒันากลวธิีการเลอืกซ้ือยาเพือ่แก้ปัญหายาปลอมข้อใดเกีย่วข้องมากที่สุด 

    ก.  นุย้  ซ้ือยำจำกร้ำนขำยำหนำ้โรงพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น 

    ข.  ตุ๊   ซ้ือยำจำกร้ำนขำยยำท่ีไดรั้บกำรอนุญำตขำยยำถกูตอ้ง เท่ำนั้น 

    ค.  นอ้ย  อ่ำนฉลำกยำ ก่อนซ้ือพิจำรณำลกัษณะของ สี กล่ิน รส ลกัษณะของเมด็ยำ   

    ง.  ปลำ  ดูฉลำกช่ือยำ  พิจำรณำฉลำกอยำ่งรอบคอบ พร้อมรำคำท่ีขำยยำตอ้งถกูกว่ำปกติ 

23.  ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกดิจากการที่วยัรุ่นหลงเช่ือ ครอบครอง  ตดัสินใจใช้ และลงมอื 

 จ าหน่ายสารเสพตดิ  ต่อด้านเศรษฐกจิมากที่สุด   

    ก.  สูญเสียรำยไดข้องครอบครัว  

    ข.  กำรพฒันำในดำ้นสงัคมเส่ือมทรม 

    ค.  ใชเ้งินเปลืองผดิปกติ จนเป็นท่ีน่ำสงสยั 

    ง. บ่อนท ำลำยควำมมัน่คงของประเทศ 

24. หากนกัเรียนเป็นผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในชุมชน จะมข้ีอสังเกตผู้ตดิสารเสพตดิและผู้เสพยา 

 เพือ่การบ าบดัรักษาอย่างไร 

      ก.  ผูติ้ดสำรเสพติดเมื่อใชส้ำรเสพติดเป็นเวลำนำนร่ำงกำยจะเบ่ือหน่ำยควำมตอ้งกำร 

      ข.  ผูเ้สพสำรเสพติดมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลง   อำรมณ์และจิตใจยงัควบคุมได ้

      ค.  ผูติ้ดสำรเสพติดสมองถกูท ำลำย พฤติกรรมเปล่ียนแปลงบำงขณะ 

      ง.  ผูเ้สพสำรเสพติดสุขภำพร่ำงกำยทรุดโทรม ควบคุมไม่ได ้  

25.   ครอบครัวทุกครอบครัว มส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาการไม่นิยมความรุนแรงได้อย่างไร 

      ก.  กำรอบรมสัง่สอนใหรู้้จกักำรใชส้ติปัญญำในกำรแกปั้ญหำเป็นหนำ้ท่ีของพ่อ 

      ข.  ยกตวัอยำ่งกรณีศกึษำกำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้ท่ีน ำไปสู่ควำมรุนแรงใหเ้ขำ้ใจปัญหำ 

              ถกูตอ้ง 

       ค.  พ่อแม่หรือสมำชิกในครอบครัวตอ้งไม่เคยขดัแยง้ หรือทะเลำะวิวำทโดยใชอ้ำรมณ์ 

       ง.  สร้ำงควำมสมัพนัธท่ี์ดีใชค้  ำพดูท่ีสุภำพ  และไม่ใชอ้ำรมณ์ในกำรแกปั้ญหำท่ีเกิดข้ึน 
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26.  การมส่ีวนร่วมปฏิบตัตินของผู้น าชุมชนในการป้องกนัชุมชนให้ห่างไกลจากสารเสพตดิ 

 ข้อใดเกีย่วข้องมากที่สุด 

        ก.  แจง้ข่ำวสำร ขอ้มลู เก่ียวกบัแหล่งสำรเสพติดใหบุ้คคลรู้ 

        ข. จดัตั้งกลุ่มบุคคลเพ่ือต่อตำ้นรณรงค ์โดยเนน้ไปท่ี ดนตรี  กีฬำ  แหล่งพกัผอ่น 

        ค.  พยำยำมแนะน ำและชกัจูงผูท่ี้หลงผดิในกำรใชส้ำรเสพติดใหคิ้ดใหม่  ท ำใหม่ 

        ง.  ส ำรวจปัญหำและคดัเลือกหมู่บำ้น เพื่อขยำยผลท ำกิจกรรมต่อตำ้นสำรเสพติด 

27. การพฒันากลวธิีป้องกนัปัญหาความรุนแรงในสังคมทีเ่กดิขึน้ข้อใดน่าจะเกดิผลดทีี่สุด 

       ก.  ควบคุมส่ือลดควำมรุนแรงต่ำง ๆ 

       ข.  ลดควำมกดดนัและควำมขดัแยง้ต่อกนั 

         ค.  เปิดสอนวิชำป้องกนัควำมรุนแรงในโรงเรียน 

    ง.  ออกกฎหมำยใหม้ีบทลงโทษท่ีรุนแรงและชดัเจน 

28.  หากมปัีญหาความขัดแย้งและน าไปสู่ความรุนแรงในโรงเรียนเกดิขึน้  ข้อใดจะช่วยป้องกนั 

 และแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด 

     ก.  นอ้ย  แกปั้ญหำโดยกำรพดูจำตกลงระหว่ำงคู่กรณีเท่ำนั้น 

     ข.  ไก่  ควบคุมอำรมณ์และเดินหนีจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนบำงขณะ 

      ค.  ป่ำน  ช่ืนชมมนสั ท่ีอดกลั้น ควบคุมอำรมณ์ทุกคร้ัง เม่ือโกรธจำกกำรทะเลำะกบัเพ่ือน 

      ง.  กบ  ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกเพื่อนใหช่้วยแกปั้ญหำ โดยกำรบงัคบัข่มขู่กลุ่มเพื่อน 

29.  การกระท าในข้อใด ทีช่่วยลดปัญหาความขัดแย้งสู่ความรุนแรงในนักเรียน และสภาพสังคม 

 ปัจจุบันได้ผลดทีี่สุด 

       ก.  กำรออกกฎหมำยและใชม้ำตรกำรกำรลงโทษท่ีรุนแรงของเจำ้หนำ้ท่ีต  ำรวจ 

       ข.  กำรก่อตั้งสำรวตัรนกัเรียนหรือกลุ่มอำสำสมคัรช่วยดูแลชุมชน 

       ค.  กำรควบคุมกำรแพร่ภำพท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมขดัแยง้หรือควำมรุนแรง 

       ง.  กำรส่งเสริมกระบวนกำรพฒันำควำมรักควำมอบอุ่นในครอบครัว 
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30. หากบุคคลในครอบครัวถูกล่วงละเมดิทางเพศ  ควรให้การช่วยเหลอืเพือ่ให้อยู่ในสังคม 

        ได้อย่างไร 

     ก.  สอบถำมว่ำตอ้งกำรใหด้  ำเนินคดีทำงกฎหมำยเพียงใด  และต ำหนิในเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 

        ข.  สร้ำงควำมไวว้ำงใจ ไม่เปิดเผยเร่ืองรำวของผูเ้สียหำยท่ีเกิดข้ึน ใหก้  ำลงัใจ ไม่ต ำหนิติเตียน 

      ค.  สอบถำมถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึน  ใหค้วำมมัน่ใจ  และแจง้ก  ำนนัผูใ้หญ่บำ้นรับรู้ 

      ง.  แจง้ต ำรวจใหด้  ำเนินคดีถึงท่ีสุด รับฟังและใหก้  ำลงัใจ  ไม่ต ำหนิ 

31.  ส่ิงที่วยัรุ่นชาย – หญิง ควรปฏิบัตมิากที่สุดในการคบเพือ่นต่างเพศ 

       ก.  คบเฉพำะเพื่อนท่ีผูป้กครองรู้จกั 

       ข.  วำงตวัเป็นปกติส ำรวมกิริยำมำรยำท 

       ค.  แต่งกำยใหเ้ด่นเพื่อควำมสวยงำม 

       ง.  ไม่ไปไหนตำมล ำพงักบัเพื่อนต่ำงเพศ 

32. ส่ือในข้อใดที่สามารถกระตุ้นการเกดิอารมณ์ทางเพศและเกดิปฏกิริิยาตอบสนองได้ง่ายที่สุด 

    ก.  วีซีดีลำมก            

   ข.  เวบ็ไซตโ์ป๊ในอินเทอร์เน็ต 

    ค.  โทรศพัทม์ือถือท่ีโหลดภำพโป๊            

   ง.  รำยกำรในโทรทศัน์ท่ีมฉีำกย ัว่ยวนหรือกระตุน้อำรมณ์ทำงเพศ 

33. การสร้างสัมพนัธภาพที่ดต่ีอกนั  คุณลกัษณะใดที่วยัรุ่นควรให้ความส าคญั 

 ก.  ควำมมีเมตตำกรุณำ  อดทนต่อกำรกระท ำท่ีไม่ถนดั  แต่งกำยดี 

 ข.  กิริยามารยาท   การไม่เอารัดเอาเปรียบ  เห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั 

 ค.  จริงใจ  ซ่ือสตัย ์ มีเมตตำ  กิริยำมำรยำทงำม  เป็นผูพ้ดูท่ีดี 

  ง.  จริงใจ  ซ่ือสตัย ์ ช่วยเหลือเพ่ือน  อดกลั้น  และไม่เอำรัดเอำเปรียบเพ่ือน  
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34. จากรูปภาพต่อไปนี ้ สถานการณ์ใดที่อาจเส่ียงต่อการเกดิเพศสัมพนัธ์ได้มากที่สุด 
 
 
 
        ก.  กำรไปเท่ียวงำนวนัเกิดของเพื่อนชำย-หญิง 
 
 
 
 
 
 ข.  กำรอยูห่อ้งพกัคนเดียว 
 
 
 
 
 
 
 ค.  กำรไปเท่ียวต่ำงจงัหวดัและ 
           คำ้งคืนดว้ยกนั 
 
 
 
 
 ง.  กำรไปเท่ียวดว้ยกนัสองต่อสอง                   
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35. จากภาพที่ก าหนดให้  นกัเรียนสามารถหลกีเลีย่ง เพือ่ป้องกนัตนเองจากสถานการณ์เส่ียง 

 ได้ดีที่สุดอย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 

       ก.  ควบคุมสติและอำรมณ์ใหม้ัน่คง 

 ข.  ใหค้วำมสนิทสนมแต่รู้จกักำรปฏิเสธ 

    ค.  พดูจำสุภำพวำงตวัเหมำะสมกบัเพื่อนต่ำงเพศ 

     ง.  ไม่ปล่อยใหเ้พศตรงขำ้มจบัมือหรือลวนลำมร่ำงกำย  

36.  การปฏิบัตติามค่านิยมที่เหมาะสมตามข้อใด ป้องกนัการถูกข่มขืนได้มากที่สุด 

 ก.  หลีกเล่ียงจำกสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงสูง เช่น  กำรนัง่ซอ้นมอเตอร์ไซค ์

 ข.  แต่งกำยดว้ยเส้ือผำ้ท่ีรัดกุม เรียบร้อย ไม่ย ัว่ยวน หรือใส่เส้ือผำ้ท่ีทะมดัทะแมง 

 ค.  เดินคนเดียวตำมตรอกซอยท่ีมืดเปล่ียว หรือในเวลำค ่ำมืดกบัเพื่อนท่ีสนิท 

 ง.  ไม่หยดุรถช่วยเหลือคนแปลกหนำ้  หรือรับคนแปลกหนำ้ข้ึนรถ 

37. วธิีการระบายอารมณ์ทางเพศที่ดทีี่สุด เกีย่วข้องกบัข้อใด 

      ก. ไม่หมกมุ่นกบัเพศตรงขำ้มมำกเกินไป 

      ข.  จินตนำกำรส่ิงไม่ดีของเพศตรงขำ้ม 

     ค.  หำเวลำว่ำงอยูค่นเดียวใหม้ำกข้ึน 

     ง.  สร้ำงทศันคติท่ีไม่ดีต่อกำรส ำเร็จควำมใคร่ดว้ยตนเอง 

38. ข้อใดเป็นภาวะทางด้านอารมณ์และจติใจจากปัญหาการมเีพศสัมพนัธ์ทีไ่ม่มคีวามพร้อม 

 ก.  กระทอ้น  ใหแ้ฟนหลัง่ภำยนอกทุกคร้ังเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์

 ข.  สม้ ใชย้ำนอนหลบัทุกวนั เพรำะกลวัแฟนตวัออกห่ำง 

 ค.  โม  ซ้ือยำฆ่ำหญำ้มำเตรียมกินเพื่อประชดชีวิต ท่ีตนเองท ำผดิพลำดไป 

        ง.  นุ่น   เกิดควำมวิตกกงัวลว่ำตนเองท ำผดิ ละอำยใจ กลวัคนอ่ืนรู้ 
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39. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบตัตินที่สามารถป้องกนัการมเีพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

 ก.  เตือนตวัเองทุกคร้ังเม่ือใหค้วำมสนิทสนมกบัเพ่ือนเพศชำยและหญิง 

 ข.  เพศชำยขอสมัผสัร่ำงกำยภำยในภำยนอก  มีสติทุกคร้ังและยบัย ั้งใจได ้

 ค.  หลีกเล่ียงกำรเปิดโอกำส  กำรเขำ้ไปอยูใ่นบรรยำกำศในผบั และสถำนท่ีท่ีมีควำมเส่ียง 

 ง.  ไปเท่ียวกบัเพศตรงขำ้มตำมปกติ ไม่ควรกงัวล  หำกเรำมีทกัษะกำรปฏิเสธและมีสติ 

40.  ส่ิงใดที่จะช่วยลดความขดัแย้งในสังคมได้มากที่สุด 

        ก.  กำรใหอ้ภยัและเคำรพในศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 

        ข.  กำรรู้จกักำรเป็นผูใ้หม้ำกกว่ำกำรเป็นผูรั้บจำกผูอ่ื้น 

        ค.  กำรรู้จกัเคำรพกำรตดัสินใจและแกปั้ญหำ 

        ง.  กำรรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

41. ทักษะชีวติในการแก้ปัญหาความขดัแย้งในครอบครัว ข้อใดน่าจะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 

 ได้มากที่สุด 

       ก.  ทกัษะกำรปฏิเสธ และกำรหำทำงออก 

      ข.  ทกัษะกำรส่ือสำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

       ค.  ทกัษะกำรตดัสินใจ แกไ้ขปัญหำ 

       ง. ทกัษะกำรคิดวิเครำะห์ 

42. ข้อใดเกีย่วข้องกบัการใช้ยาเมด็คุมฉุกเฉินเพือ่ป้องกนัการตั้งครรภ์และเกดิความปลอดภัยที่สุด 

     ก. หำซ้ือง่ำย  รำคำถกู  มีประสิทธิภำพ 

   ข.  ป้องกนักำรตั้งครรภใ์นกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้นสำมำรถใชไ้ดทุ้กเดือน 

 ค.  มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำกบักำรคุมก ำเนิดแบบทัว่ไปเพรำะสำมำรถใชติ้ดต่อไดท้ั้งเดือน 

        ง.  ใชไ้ดบ่้อยคร้ังตำมตอ้งกำรอำจเส่ียงต่อควำมลม้เหลวในกำรตั้งครรภแ์ละอนัตรำย 

  ต่อเพศหญิง 

43. ข้อใดเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเมือ่เกดิปัญหาขึน้ในครอบครัว  

       ก.  มำนะ ใชส้ติและค ำพดูท่ีสุภำพพดูจำกบัภรรยำ ใชค้วำมอดทนและอดกลั้นต่อปัญหำ 

       ข.  นำรี ปรับปรุงตนเอง และใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั มีอำรมณ์บำงคร้ังเม่ือเกิดปัญหำข้ึนมำ 

       ค.  นอ้ย ไม่ปฏิเสธควำมผดิพลำดท่ีเกิดข้ึน อดทน อดกลั้นเอำชนะปัญหำใหไ้ด ้แมจ้ะทุกขใ์จ 

       ง.  น ้ำฝน  ตั้งสติใหม้ัน่ ตดัสินใจในกำรแกปั้ญหำไดเ้ร็ว ระบำยควำมรู้สึกกบัเพื่อนท่ีรู้ใจเสมอ   
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44.  ก่อนแต่งงานชายและหญิง จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องตรวจร่างกาย  เพราะเหตุใด 

 ก.  ไม่จ  ำเป็น  เพรำะร่ำงกำยแข็งแรงและมีควำมพร้อมทั้งคู ่

 ข.  ไม่จ  ำเป็น  เพรำะระดบัฮอร์โมนเพศชำยและหญิงสมบูรณ์ 

 ค.  จ ำเป็น  เพรำะตอ้งกำรหำระดบัควำมผดิปกติของน ้ ำตำลในเลือด 

  ง.  จ ำเป็น  เพรำะตอ้งตรวจหำควำมผดิปกติของกลุ่มเลือดและควำมบกพร่องของยนี 

45.  ครอบครัวใดก าลงัสร้างปัญหาความขดัแย้งทีไ่ม่ดี ให้เกดิขึน้กบัครอบครัวมากที่สุด 

        ก. ทะนง  ท ำงำนนอกเวลำทุกวนัไม่เวน้วนัเสำร์อำทิตย ์เพื่อช่วยพยุงฐำนะกำรเงินในครอบครัว 

        ข. ออ้มใจ  อำสำไปเฝ้ำไขแ้ม่สำมีท่ีโรงพยำบำลแทนสำมี    เห็นใจท่ีสำมีท ำงำนหนกัตลอดวนั 

        ค. น่ำรัก  แอบไปเท่ียวกบัเพื่อนชำยท่ีสนิทสนมดว้ยสองต่อสอง แต่กลวัสำมีเสียใจ จึงปิดบงัไว ้

        ง.  สรำวุฒิ  มีปัญหำจำกท่ีท ำงำน ไมก่ลำ้เล่ำใหภ้รรยำฟัง ใชเ้วลำด่ืมเบียร์ผอ่นคลำยทุกวนัท่ีบำ้น 

46. ข้อใดเกีย่วข้องกบัหลกัธรรมในการครองเรือนที่มคีวามสุข 

      ก.  ไตรลกัษณ์ธรรม 

      ข.  พรหมวิหารธรรม 

       ค.  ฆรำวำสธรรม 

       ง.  พลธรรม 

47. ทางเลอืกใดที่วยัรุ่นควรให้ความส าคญัและปลอดภยัมากทีสุ่ด  ในการป้องกนัการตั้งครรภ์  

 และโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

      ก.  ถุงยำงอนำมยั และถุงยำงอนำมยัสตรี 

        ข. ยำเมด็คุมก ำเนิด  และยำฝังคุมก ำเนิด 

        ค.  ยำคุมฉุกเฉิน และถุงยำงอนำมยัสตรี 

       ง.  หลัง่ภำยนอก  และถุงยำงอนำมยั 

48. ข้อใดไม่เกีย่วข้องกบักลุ่มโรคที่ตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

   ก.  แผลริมอ่อน  หูดหงอนไก่  หูดขำ้วสุก  ซิฟิลิส    

   ข.  แผลกำมโรคเร้ือรัง  หนองในเทียม  เริม  เอดส์ 

   ค.  พยำธิในช่องคลอด  เช้ือรำในช่องคลอด  กลำก  สงัคงั 

   ง.  ไวรัสตบั    งูสวดั   หิด    พยำธิในช่องคลอด   
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49.  หากเพือ่นมาปรึกษา นักเรียนในปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อม  “เกีย่วกบัประจ าเดือนไม่มา 

 ได้  9 สัปดาห์แล้ว  และเพือ่นชายกห็ายเงยีบ ไม่ส่งข่าวมาเลย” นกัเรียนจะให้ค าปรึกษาอย่างไร 

    ก.  แจง้ครูแนะแนว  และครูท่ีปรึกษำ เพื่อขอหยดุเรียน 

    ข.  ซ้ือเคร่ืองตรวจสอบมำทดสอบกำรตั้งครรภเ์พ่ือใหแ้น่ใจ 

        ค. เล่ำควำมจริงใหพ่้อแม่  ผูป้กครอง และคุณครูรับทรำบเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 

     ง.   ชวนไปวดัเพื่อคลำยควำมทุกขใ์จ และติดตำมเพื่อนชำยใหรั้บผดิชอบ 

50.  ข้อใดเกีย่วข้อง กบัหน่วยงานทีใ่ห้การปรึกษา ทางเลอืกส าหรับหญงิท้องไม่พร้อมในวยัเรียน  

   ก.  คลินิกเวชกรรมสมำคมวำงแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 

   ข.  สำยด่วน ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 

   ค.  ศนูยป์ระชำบดี กระทรวงมหำดไทย 

   ง.  คลินิกเวชกรรมกระทรวงสำธำรณสุขทุกจงัหวดั  

 

 

 
……………………………………………………………… 
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เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ 
รายวชิา  สุขศึกษา 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6 

 
ข้อที ่ ตอบข้อ ข้อที ่ ตอบข้อ ข้อที ่ ตอบข้อ 

1 ข 21 ก 41 ข 

2 ง 22 ค 42 ง 

3 ก 23 ง 43 ก 

4 ค 24 ข 44 ง 

5 ข 25 ง 45 ค 

6 ก 26 ข 46 ข 

7 ง 27 ก 47 ก 

8 ก 28 ค 48 ง 

9 ง 29 ง 49 ค 

10 ข 30 ข 50 ก 

11 ข 31 ข   

12 ก 32 ก   

13 ง 33 ค   

14 ก 34 ง   

15 ค 35 ค   

16 ข 36 ข   

17 ง 37 ก   

18 ก 38 ง   

19 ค 39 ค   

20 ง 40 ก   

 
 

เฉลยแบบทดสอบวดัผลก่อนเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียน (ฉบับทดสอบหลังเรียน)  

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ 

รายวชิา  สุขศึกษา  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 

 
ค าช้ีแจง   1.   แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นชนิดปรนยัเลือกตอบ  มจี านวน  50  ข้อ   เวลา  30  นาท ี

 2.  จงเลือกค ำตอบท่ีถกูท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (ขอ้ละ  1  คะแนน)   

 
 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อที่  1  

      “ทวีปไปซ้ือน ้ ำด่ืมบรรจุขวดมำบริโภคท่ีร้ำนสะดวกซ้ือหนำ้สนำมกีฬำ   เม่ือเปิดขวดพบว่ำ  

 มีเศษของปีกแมลงเลก็ ๆ ตกตะกอนอยูภ่ำยในขวด”    
 

1.   จากกรณดีังกล่าวทวปีถูกละเมดิสิทธิของผู้บริโภคในข้อใด 

    ก.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  2   

    ข.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  3 

    ค.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  4 

    ง.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี   5 

2. “นงคราญได้รับจดหมายแจ้งว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวลัเป็นเงินสดจ าหนวนหนึ่ง  แต่คุณต้อง 

ส่ังซ้ือสินค้า คอื หนงัสือชุดพเิศษจากทางบริษัท  นกัเรียนคดิว่านงคราญถูกละเมดิสิทธิผู้บริโภค

ข้อใด 

     ก.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  2 

    ข.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  3 

     ค.  สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  4 

     ง.   สิทธิผูบ้ริโภคขอ้ท่ี  5 
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อ่านข้อความต่อไปนี ้ ตอบค าถามข้อที่  3 – 4  

       “นุดีตดัสินใจ  ซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ช่ือดงัมำขบัข่ีไดเ้พียง  2 เดือนปรำกฏว่ำรถมีปัญหำ น ้ ำมนัร่ัวจำก

ตวัถงัและระบบเบรก ตอ้งน ำรถเขำ้ศนูยซ่์อมอยูบ่่อย ๆ   นุดีไดติ้ดต่อขอเปล่ียนรถยนตเ์ป็นคนัใหม่

จำกบริษทัตวัแทน โดยยนิดีเสียเงินเพ่ิม แต่นุดีไม่ไดรั้บกำรตอบรับและกำรแกไ้ขปัญหำท่ีถกูตอ้งจำก

บริษทัผูข้ำยรถ  ท ำใหเ้กิดภำวะควำมเครียด”      

 

3.  หากเป็นนกัเรียนถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกละเมดิสิทธิ และไม่ได้รับความเป็นธรรม 

     นักเรียนจะท าอย่าไร 

     ก.  แจง้ควำมท่ีสถำนีต ำรวจทอ้งท่ีและส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

     ข.  แจง้ควำมและส่งเร่ืองร้องเรียนท่ีกระทรวงพำณิชย ์ 

     ค.  แจง้ควำม และร้องเรียนไปท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) 

     ง.  ร้องเรียนไปยงัปลดักระทรวงอุตสำหกรรมท่ีส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม 

  (สมอ.) 

4.  นักเรียนคดิว่านุดี ควรได้รับการคุ้มครองสิทธผิู้บริโภคในด้านใด 

     ก.  สิทธิท่ีจะไดรั้บข่ำวสำรรวมทั้งค  ำพรรณนำคุณภำพท่ีถกูตอ้งของสินคำ้และบริกำร 

     ข.  สิทธิท่ีจะไดรั้บกำรพจิำรณำและชดเชยควำมเสียหำย 

     ค.  สิทธิท่ีจะไดรั้บควำมเป็นธรรมในกำรท ำสญัญำก่อนซ้ือ 

     ง.  สิทธิท่ีจะไดรั้บควำมปลอดภยัจำกกำรใชสิ้นคำ้และบริกำร 

5.  เพราะเหตุใดต้องมกีารรักษาคุ้มครองสิทธผิู้บริโภค 

    ก.  ผูบ้ริโภคไดรั้บควำมเป็นธรรม 

    ข.  ผูบ้ริโภคมีโอกำสซ้ือสินคำ้รำคำถกู 

    ค.  ผูบ้ริโภคไดรั้บควำมพอใจในกำรบริโภค 

    ง.  ผูบ้ริโภคไดรั้บควำมปลอดภยัและเป็นธรรมจำกกำรซ้ือหรือใชแ้ละบริกำรสินคำ้ 

 

 

 
 



346 

 

6.  เพราะเหตุผลใดที่ท าให้ประชาชนผู้บริโภคเกดิปัญหาสุขภาพหลงัการใช้สินค้าและผลติภัณฑ์ 

 ตามส่ือการโฆษณา 

      ก.  ค่ำนิยม  กำรคลอ้ยตำมกำรโฆษณำท่ีชวนเช่ือและมีส่ิงของแจกแถม 

      ข.  เลือกซ้ือสินคำ้ตำมเพ่ือนแนะน ำ ขำดกำรไตร่ตรอง ก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือและใชบ้ริกำร 

     ค.  ขำดทกัษะกำรคิดวิเครำะห์อยำ่งมีเหตุผล ก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือและเลือกใชบ้ริกำร 

      ง.  ใชสิ้นคำ้นั้นมำกเกินควำมตอ้งกำรของร่ำงกำย และส่ือโฆษณำมีเน้ือหำและภำพประกอบ 

             น่ำเช่ือถือ 

7.   ค าว่านักเรียนหรือประชาชนต้องรู้เท่าทนัส่ือ (Media  Literacy)  เพราะเหตุใดจงึมคีวามส าคญั 

 ต่อผู้บริโภค 

      ก.  ผูบ้ริโภคสำมำรถเขำ้ถึงส่ือ คิด วิเครำะห์ พิจำรณำ แยกแยะเน้ือหำส่ือไดช้ดัเจน  

       ข.  ผูบ้ริโภคมคีวำมไวต่อกำรเป็นผูรั้บรู้ส่ือและมีสติในอยำ่งรู้เท่ำทนั  

       ค.  ผูบ้ริโภคสำมำรถนึกคิดและเช่ือถือส่ือจำกกำรบอกเล่ำอยำ่งรอบคอบ 

       ง.   ผูบ้ริโภคมคีวำมเช่ือและควำมไวต่อกำรตีควำมของส่ือโฆษณำอยำ่งมีสติ 

8.   ข้อใดเกดิประโยชน์มากที่สุด “หากนักเรียนมคีวามรู้และเข้าใจถึงสิทธิของผู้บริโภค 

 ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บญัญัตไิว้” 

     ก.  เพื่อจะไดน้ ำควำมรู้บอกกล่ำวแก่ผูใ้กลชิ้ดใหเ้ขำ้ใจสิทธิผูบ้ริโภคมำกข้ึน 

      ข.  เพื่อสำมำรถด ำเนินกำรร้องเรียนสิทธิของตนเองไปยงัหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ 

       ค.  เพื่อสำมำรถน ำควำมรู้แนะน ำและเผยแพร่ดำ้นกฎหมำยใหก้บัผูอ่ื้นไดถ้กูตอ้ง 

      ง.  เพื่อจะไดรั้บควำมปลอดภยัจำกกำรใชสิ้นคำ้และกำรบริกำรทุกประเภท   

9.    หากนักเรียนทุกคน“ฉลาดคดิ และฉลาดด าเนินชีวติ” ในการเลอืกรับข่าวสาร สอดคล้องกบั 

      การพฒันาทักษะในด้านใดมากที่สุด 

      ก.  ค่ำนิยมและทศันคติ 

     ข.  กำรรับรู้และควำมเช่ือ     

  ค.  กำรคิดวิเครำะห์               

 ง.  กำรประเมินค่ำส่ือ                                                                                 
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      อ่านข้อความต่อไปนี ้ ตอบค าถามข้อ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ของคนไข้ที่ใช้ครีมทาผวิขาว”  และเปิดเผยว่ำ ปริมำณกำรใชค้รีมทำผวิขำวในเซเนกลัไดเ้พ่ิมปริมำณ

ข้ึนมำกกว่ำ 10 ปี  “ครีมเหล่ำน้ีวำงขำยอยำ่งเสรี ทั้งท่ีควรเป็นครีมท่ีแพทยเ์ป็นผูส้ัง่จ่ำยใหค้นไขต้ำม

อำกำรต่ำง ๆ ทำงผวิหนงั   ดว้ยควำมท่ีเป็นครีมท่ีผูใ้ชเ้ส่ียงท่ีไดรั้บผลขำ้งเคียงจำกสำรอนัตรำยในครีม

ทำผวิปัญหำท่ีพบในคนไขท่ี้มำพบหลงัใชค้รีม   มีทั้งปัญหำสิว  จุดด่ำงด ำ ผวิหนงับวม  ควำมเส่ียงท่ี

จะท ำใหผ้วิหนงัเกิดกำรอกัเสบ ติดเช้ือในกระแสเลือด” มนักลำย เป็นปัญหำสุขภำพอยำ่งมำก ยำกท่ี

จะแกไ้ข   เพรำะว่ำส่วนหน่ึงมำจำกกำรขำดควำมมัน่ใจ   ควำมเช่ือของผูห้ญิง ท่ีมีควำมเช่ือว่ำกำรมีสี

ผวิขำว หมำยถึง ควำมทนัสมยั  กำรมีเสน่ห์   และช่วยใหด้มีูระดบัทำงสงัคมข้ึน”                              

                             ท่ีมำ : มติชน  วนัจนัทร์ท่ี  13  กรกฎำคม  2552  หนำ้  25 
 

10.  หากนกัเรียนซ้ือผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางผวิขาวมาใช้ นกัเรียนคดิว่าปัญหาที่เกดิขึน้    

 เป็นผลมาจากสาเหตุใด 

     ก.  ขำดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรตดัสินเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส ำอำงควำมสวยงำม 

      ข.  ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงตำมค ำบอกเล่ำและโฆษณำท่ีเกินควำมเป็นจริง 

      ค.  เลือกเคร่ืองส ำอำงท่ีไม่เหมำะกบัสภำพผวิของตนเอง  และใชข้อ้ควำมท่ีเป็นเท็จโฆษณำ            

      ง.  ซ้ือเคร่ืองส ำอำงท่ีไม่มีฉลำก บอกรำยละเอียด เก่ียวกบั ขนำด  ปริมำณ น ้ ำหนกั ค  ำเตือน  

  วนัเดือนปีท่ีหมดอำย ุไม่มีเคร่ืองหมำย อย. 
 

 

            หญิงเซเนกลั  เจอพษิสุดช็อค... ครีมผวิขาว!! 
    จำกกำรรำยงำนของแพทยผ์วิหนงั ชำวเซเนกลั เมื่อ 
ปี 2546   บอกว่ำประชำชนใชค้รีมหน้ำขำวกันอย่ำง
แพร่หลำย   เพรำะควำมเข้ำใจผิดท่ีอยำกผิวขำวสวย  
ประมำณ 25-67% ใชค้รีมหน้ำขำวเป็นประจ ำ เพรำะ
หกัหำ้มใจใหเ้ลิกใชย้ำก   แมจ้ะเกิดผลขำ้งเคียงต่อ 
 ร่ำง กำย  แพทยห์ญิงซูแซน  อูมูเนียง   แพทยผ์ิวหนัง
โรงพยำบำลเอริสไทดแ์ดนเทค   กรุงดำกำร์  ประเทศ             
เซเนกลั   “ ช้ีให้ดูแผลอกัเสบ และ ตดิเช้ือ 
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 จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ตอบค าถามข้อ  11 – 12   

       “ปัจจุบนัมีขอ้มลูสถิติเก่ียวกบัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงในประเทศไทย โดยเฉพำะช่วงวนัหยดุ

ส ำคญั ๆ ว่ำมีสถิติเพ่ิมข้ึนทุกปี อุบติัเหตุท่ีเกิดมำกท่ีสุดคือกำรขบัข่ียำนพำหนะดว้ยควำมประมำท 

และมีกำรด่ืมสุรำ พร้อมเสพสำรเสพติด เมื่อเกิดอุบติัเหตุข้ึนจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิ์น”       

 

11. อุบัตเิหตุมกัเกดิขึน้ในช่วงเทศกาลมากมาย นกัเรียนเห็นด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด 

       ก.  เห็นดว้ย  เพรำะเป็นโอกำสเหมำะส ำหรับกำรเล้ียงเฉลิมฉลอง สงัสรรค ์

      ข.  เห็นดว้ย  เพรำะเป็นเทศกำลท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งเดินทำงกลบับำ้น 

      ค. ไม่เห็นดว้ย เพรำะอุบติัเหตุมกัเกิดไดต้ลอดเวลำ 

  ง. ไม่เห็นดว้ย  เพรำะอุบติัเหตุเกิดจำกควำมประมำทของบุคคล มกัเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ   

12.  เพราะเหตุใดสุราจงึเป็นปัจจยัทีก่่อให้เกดิอุบัตเิหตุบนท้องถนนได้ 

     ก.  ฤทธ์ิของสุรำท ำใหห้ลบัใน 

     ข.  ฤทธ์ิของสุรำท ำใหมึ้นงง 

     ค.  ฤทธ์ิของสุรำท ำใหข้ำดสติ 

     ง.  ฤทธ์ิของสุรำท ำใหเ้กิดควำมประมำท 

13. หากนกัเรียนจะสร้างความตระหนกัรู้ เร่ืองความปลอดภัยให้กบันักเรียนในโรงเรียน 

 และประชาชนในชุมชน  นักเรียนควรท าอย่างไร 

     ก.  สร้ำงวฒันธรรมควำมเป็นอยูท่ี่ดีใหป้ระชำชน 

     ข.  สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีถกูตอ้งในกำรป้องกนัโรคใหก้บัประชำชน 

     ค.  ควบคุมกำรโฆษณำและกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นชุมชน 

     ง.  ปลกูฝังควำมรู้สึกนึกคิดท่ีดีดำ้นควำมปลอดภยัใหก้บันกัเรียนและประชำชนในชุมชน 
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14.   กลวธิกีารป้องกนัการบาดเจบ็จากอุบัตเิหตุ สามารถท าได้โดยวธิใีด 

     ก.  ปฏิบติัตนและยดึหลกั “ปลอดภยัไวก่้อน”  เสมอ 

     ข.  ปฏิบติัตำมกฎหมำยควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด 

     ค.  หำควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีทนัสมยั  

     ง.  ตรวจเคร่ืองมือ เคร่ืองใชโ้ดยสม ่ำเสมอ 

15.   หากนกัเรียนพบผู้ประสบอบุัตเิหตุบริเวณส่ีแยกหน้าโรงเรียน ควรปฏิบัตตินตามข้อใดก่อน 

     ก.  รีบใหก้ำรช่วยเหลือปฐมพยำบำลผูบ้ำดเจ็บก่อน 

    ข.  รีบแจง้เจำ้หนำ้ท่ีต  ำรวจท่ีอยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุรับทรำบ 

     ค.  พยำยำมควบคุมสติไม่ใหเ้กิดควำมต่ืนเตน้ตกใจ 

     ง.  รีบพำคนเจ็บข้ึนรถตนเอง และน ำส่งโรงพยำบำล 

16.   เพราะเหตุใดการจดักจิกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน จงึมกัจะจดัในรูปแบบ 

 ของโครงการ 

      ก.  เพรำะจ ำนวนประชำชนในชุมชนมีจ  ำนวนมำก 

      ข.  เพรำะตอ้งกำรใหทุ้กคนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม 

      ค.  เพรำะตอ้งกำรใหทุ้กคนในชุมชนมีวินยัมีควำมเขม้แข็งมำกข้ึน 

      ง.  เพรำะกำรจดักิจกรรมในรูปแบบโครงกำรจะรวดเร็วและประหยดังบประมำณมำกกว่ำ 

17.  ส่ิงใดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการจราจรของบุคคล 

        มากที่สุด      

       ก.  กำรพฒันำควำมรู้ควำมคิด ควำมเช่ือ ทกัษะของบุคคล ใหป้ฏิบติัตนเองใหเ้กิดควำมปลอดภยั 

       ข.  กำรปรับปรุงสภำพยำนพำหนะ สภำพถนน โดยใหค้วำมส ำคญัเพ่ือเอ้ือต่อควำมปลอดภยั   

       ค.  กำรมีส่วนร่วมสูงสุดของประชำชนในทุกระดบัในกำรแกไ้ขปัญหำร่วมกนั 

       ง.  กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยม พฤติกรรมของบุคคลในกำรขบัข่ีใหถ้กูระเบียบ 
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18.   การควบคุมและการป้องกนัการเกดิอบุัตเิหตุในปัจจุบนัที่ไม่ประสบผล ข้อใดที่นักเรียนคดิว่า 

 จะบรรลุผลมากที่สุด 

      ก.  กำรใหก้ำรศกึษำและเปล่ียนพฤติกรรม 

      ข.  กำรควบคุมปริมำณรถยนต/์รถจกัรยำนยนตใ์หล้ดลง 

      ค.  กำรปรับปรุงถนนตำมค ำแนะน ำดำ้นวิศวกรรม 

     ง.  กำรบงัคบัใชแ้ละเข็มงวดเร่ืองกฎหมำย 

19.  “หากนกัเรียนมบีทบาทร่วมในการแนะน าผู้อืน่ เพือ่ป้องกนัอนัตรายที่เกดิจากการใช้ยา”  

 ข้อใดถูกต้อง 

    ก.  ใชย้ำถกูฉลำก  ถกูวิธีกำร  ถกูควำมตอ้งกำร 

    ข.  ใชย้ำถกูหลกั  ถกูเวลำ  ถกูคน  ถกูปริมำณ 

    ค.  ใชย้ำถกูคน  ถกูเวลำ  ถกูทำง ถกูขนำด  ถกูโรค 

    ง.  ใชย้ำถกูขนำน  ถกูคน  ถกูสถำนกำรณ์  ถกูปริมำณ 

20. เหตุใดคนไข้ทีป่่วยเป็นโรคชนิดเดียวกนัจงึใช้ยาต่างขนานกนั 

   ก.  ควำมทนทำนและตอบสนองฤทธ์ิยำเท่ำกนั 

   ข.  แพทยมี์ควำมเห็นไม่ตรงกนั ผูป่้วยอำจด้ือยำ 

  ค.  ระยะท่ีเร่ิมมีอำกำรและควำมไวต่อเช้ือโรคต่ำงกนั 

  ง.  ควำมทนทำนและตอบสนองฤทธ์ิยำต่ำงกนั 

21.  ข้อใดควรพจิารณาในการเลอืกซ้ือยาลกูกลอนมารับประทานมากที่สุด 

   ก.  ยำตอ้งมีทะเบียนระบุ รำยละเอียดชดัเจน เหมือนยำแผนปัจจุบนั 

   ข.  ซ้ือยำท่ีมีกำรโฆษณำเพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในวิธีกำรใชย้ำและสรรพคุณ  

   ค.  ซ้ือยำท่ีมีหีบห่อบรรจุสวยงำม  และระบุสรรพคุณกำรรักษำท่ีใชไ้ดผ้ล 

   ง.  ซ้ือยำลกูกลอนจำกร้ำนในหมู่บำ้น หรือร้ำนท่ีเช่ือถือไดเ้ท่ำนั้น       
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22. การพฒันากลวธิีการเลอืกซ้ือยาเพือ่แก้ปัญหายาปลอมข้อใดเกีย่วข้องมากที่สุด 

   ก.  ตุ๊   ซ้ือยำจำกร้ำนขำยยำท่ีไดรั้บกำรอนุญำตขำยยำถกูตอ้ง เท่ำนั้น 

  ข.  นุย้  ซ้ือยำจำกร้ำนขำยำหนำ้โรงพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น 

   ค.  นอ้ย  อ่ำนฉลำกยำ ก่อนซ้ือพิจำรณำลกัษณะของ สี กล่ิน รส ลกัษณะของเมด็ยำ   

   ง.  ปลำ  ดูฉลำกช่ือยำ  พิจำรณำฉลำกอยำ่งรอบคอบ พร้อมรำคำท่ีขำยยำตอ้งถกูกว่ำปกติ 

23. หากเป็นผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในชุมชนจะสังเกตผู้ตดิสารเสพตดิและผู้เสพยาเพือ่การบ าบัดรักษา 

 อย่างไร 

  ก.  ผูติ้ดสำรเสพติดเมื่อใชส้ำรเสพติดเป็นเวลำนำนร่ำงกำยจะเบ่ือหน่ำยควำมตอ้งกำร 

 ข.  ผูเ้สพสำรเสพติดมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงอำรมณ์ / จิตใจยงัควบคุมได ้

 ค.  ผูติ้ดสำรเสพติดสมองถกูท ำลำย พฤติกรรมเปล่ียนแปลงบำงขณะ 

 ง.  ผูเ้สพสำรเสพติดสุขภำพร่ำงกำยทรุดโทรม ควบคุมไม่ได ้  

24. ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกดิจากการที่วยัรุ่นหลงเช่ือ  ครอบครอง  ตดัสินใจใช้ และลงมอื 

 จ าหน่ายสารเสพตดิ  ต่อด้านเศรษฐกจิมากที่สุด   

        ก.  สูญเสียรำยไดข้องครอบครัว  

        ข.  กำรพฒันำในดำ้นสงัคมเส่ือมทรม 

        ค.  บ่อนท ำลำยควำมมัน่คงของประเทศ 

        ง.  ใชเ้งินเปลืองผดิปกติ จนเป็นท่ีน่ำสงสยั 

25. ข้อใดเกีย่วข้องกบัการมส่ีวนร่วมปฏิบัตตินของผู้น าชุมชนในการป้องกนัชุมชนให้ห่างไกล 

 จากสารเสพตดิ 

        ก. แจง้ข่ำวสำร ขอ้มลู  เก่ียวกบัแหล่งสำรเสพติดใหบุ้คคลรู้ 

        ข. ส ำรวจปัญหำและคดัเลือกหมู่บำ้น เพื่อขยำยผลท ำกิจกรรมต่อตำ้นสำรเสพติด 

        ค.  พยำยำมแนะน ำและชกัจูงผูท่ี้หลงผดิในกำรใชส้ำรเสพติดใหคิ้ดใหม่  ท ำใหม่ 

        ง.  จดัตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อต่อตำ้นรณรงค ์โดยเนน้ไปท่ี ดนตรี  กีฬำ  แหล่งพกัผอ่น 
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26. นักเรียนคดิว่าครอบครัวควรมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาการไม่นิยมความรุนแรงได้อย่างไร 

         ก.  กำรอบรมสัง่สอนใหรู้้จกักำรใชส้ติปัญญำในกำรแกปั้ญหำเป็นหนำ้ท่ีของพ่อ 

         ข.  สร้ำงควำมสมัพนัธท่ี์ดีใชค้  ำพดูท่ีสุภำพ  และไม่ใชอ้ำรมณ์ในกำรแกปั้ญหำท่ีเกิดข้ึน 

         ค.  ยกตวัอยำ่งกรณีศกึษำกำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้ท่ีน ำไปสู่ ควำมรุนแรงใหเ้ขำ้ใจปัญหำ  

              ถกูตอ้ง 

         ง.  พ่อแม่หรือสมำชิกในครอบครัวตอ้งไม่เคยขดัแยง้  หรือทะเลำะวิวำทโดยใชอ้ำรมณ์ 

27. หากมปัีญหาความรุนแรงเกดิขึน้ในโรงเรียนข้อใดจะช่วยป้องกนัปัญหาได้ดีที่สุด 

     ก.  นอ้ย  แกปั้ญหำโดยกำรพดูจำตกลงระหว่ำงคู่กรณีเท่ำนั้น 

     ข.  ไก่  ควบคุมอำรมณ์และเดินหนีจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนบำงขณะ 

      ค.  กบ  ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกเพื่อนใหช่้วยแกปั้ญหำ โดยกำรบงัคบัข่มขู่กลุ่มเพื่อน 

      ง.  ป่ำน  ช่ืนชมมนสั ท่ีอดกลั้น ควบคุมอำรมณ์ทุกคร้ัง เม่ือโกรธจำกกำรทะเลำะกบัเพ่ือน 

28. การพฒันากลการมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนัปัญหาความรุนแรงในสังคมที่เกดิขึน้ 

         ข้อใดน่าจะเกดิผลด ี

       ก.  ควบคุมส่ือลดควำมรุนแรงต่ำง ๆ 

       ข.  ลดควำมกดดนัและควำมขดัแยง้ต่อกนั 

         ค.  เปิดสอนวิชำป้องกนัควำมรุนแรงในโรงเรียน 

    ง.  ออกกฎหมำยใหม้ีบทลงโทษท่ีรุนแรงและชดัเจน 

29. หากบุคคลในครอบครัวถูกล่วงละเมดิทางเพศ ควรให้การช่วยเหลอืเพือ่ให้อยู่ในสังคม 

 ได้อย่างไร 

     ก.  สอบถำมว่ำตอ้งกำรใหด้  ำเนินคดีทำงกฎหมำยเพียงใด และต ำหนิในเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 

        ข.  สร้ำงควำมไวว้ำงใจ ไม่เปิดเผยเร่ืองรำวของผูเ้สียหำยท่ีเกิดข้ึน ใหก้  ำลงัใจ   

             ไม่ต  ำหนิติเตียน 

     ค.  สอบถำมถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึน ใหค้วำมมัน่ใจ และแจง้ก  ำนนัผูใ้หญ่บำ้นรับรู้ 

 ง.  แจง้ต ำรวจใหด้  ำเนินคดีถึงท่ีสุด รับฟังและใหก้  ำลงัใจ ไม่ต ำหนิ 
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30. ในสังคมปัจจุบันการกระท าในข้อใด ทีช่่วยลดปัญหาความขัดแย้งในนกัเรียน ได้ผลดีที่สุด 

        ก.  กำรควบคุมกำรแพร่ภำพท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมขดัแยง้หรือควำมรุนแรง 

        ข.  กำรออกกฎหมำยและใชม้ำตรกำรกำรลงโทษท่ีรุนแรงของเจำ้หนำ้ท่ีต  ำรวจ 

        ค.  กำรก่อตั้งสำรวตัรนกัเรียนหรือกลุ่มอำสำสมคัรช่วยดูแลชุมชน 

        ง.  กำรส่งเสริมกระบวนกำรพฒันำควำมรักควำมอบอุ่นในครอบครัว 

31.  ส่ือในข้อใดที่สามารถกระตุ้นการเกดิอารมณ์ทางเพศได้ง่ายที่สุด 

    ก. วีซีดีลำมก            

   ข.  เวบ็ไซตโ์ป๊ในอินเทอร์เน็ต 

    ค.  โทรศพัทม์ือถือท่ีโหลดภำพโป๊            

   ง.  รำยกำรโทรทศัน์ในฉำกย ัว่ยวนอำรมณ์     

32.  ส่ิงที่วยัรุ่นชาย – หญิง ควรปฏิบัตมิากที่สุดในการคบเพือ่นต่างเพศ 

       ก.  คบเฉพำะเพื่อนท่ีผูป้กครองรู้จกั 

       ข.  วำงตวัเป็นปกติส ำรวมกิริยำมำรยำท 

       ค.  แต่งกำยใหเ้ด่นเพื่อควำมสวยงำม 

       ง.  ไม่ไปไหนตำมล ำพงักบัเพื่อนต่ำงเพศ 

33. หากวยัรุ่นเกดิอารมณ์ทางเพศขึน้มาวธิกีารระบายอารมณ์ทางเพศที่ดีที่สุด เกีย่วข้องกบัข้อใด 

      ก. หำเวลำว่ำงอยูค่นเดียวใหม้ำกข้ึน 

      ข. จินตนำกำรส่ิงไม่ดีของเพศตรงขำ้ม 

     ค. ไม่หมกมุ่นกบัเร่ืองเพศตรงขำ้มมำกเกินไป 

     ง. สร้ำงทศันคติท่ีไม่ดีต่อกำรส ำเร็จควำมใคร่ดว้ยตนเอง 

34.  การสร้างสัมพนัธภาพที่ดต่ีอกนั  คุณลกัษณะใดที่วยัรุ่นควรให้ความส าคญั 

 ก. ควำมมีเมตตำกรุณำ  อดทนต่อกำรกระท ำท่ีไม่ถนดั  แต่งกำยดี 

 ข. จริงใจ  ซ่ือสตัย ์ มีเมตตา  กิริยามารยาทงาม  เป็นผูพ้ดูท่ีดี 

 ค.  กิริยำมำรยำท   กำรไม่เอำรัดเอำเปรียบ  เห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั 

  ง.  จริงใจ  ซ่ือสตัย ์ ช่วยเหลือเพ่ือน  อดกลั้น  และไม่เอำรัดเอำเปรียบเพ่ือน  
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35. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบตัตินที่สามารถป้องกนัการมเีพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 

 ก.  เตือนตวัเองทุกคร้ังเม่ือใหค้วำมสนิทสนมกบัเพ่ือนเพศชำยและหญิง 

 ข.  เพศชำยขอสมัผสัร่ำงกำยภำยในภำยนอก  มีสติทุกคร้ังและยบัย ั้งใจได ้

 ค. ไปเท่ียวกบัเพศตรงขำ้มตำมปกติ ไม่ควรกงัวล  หำกเรำมีทกัษะกำรปฏิเสธและมีสติ 

   ง.   หลีกเล่ียงกำรเปิดโอกำส กำรเขำ้ไปอยูใ่นบรรยำกำศ และบรรยำกำศสถำนท่ี ท่ีมีควำมเส่ียง 

36. จากภาพที่ก าหนดให้   นกัเรียนสามารถหลกีเลีย่ง เพือ่ป้องกนัตนเองจากสถานการณ์เส่ียง 

        ได้ดีที่สุดอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
        ก.  ควบคุมสติและอำรมณ์ใหม้ัน่คง 

 ข.  ใหค้วำมสนิทสนมแต่รู้จกักำรปฏิเสธ 

    ค.  พดูจำสุภำพวำงตวัเหมำะสมกบัเพื่อนต่ำงเพศ 

     ง. ไม่ปล่อยใหเ้พศตรงขำ้มจบัมือ หรือลวนลำมร่ำงกำย 

37. การปฏิบัตติามค่านิยมที่เหมาะสมตามข้อใด ป้องกนัการถูกข่มขืนได้มากที่สุด 

 ก.  หลีกเล่ียงจำกสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงสูง เช่น  กำรนัง่ซอ้นมอเตอร์ไซค ์

        ข.  แต่งกำยดว้ยเส้ือผำ้ท่ีรัดกุม เรียบร้อย ไม่ย ัว่ยวน หรือใส่เส้ือผำ้ท่ีทะมดัทะแมง 

 ค.  เดินคนเดียวตำมตรอกซอยท่ีมืดเปล่ียว หรือในเวลำค ่ำมืดกบัเพื่อนท่ีสนิท 

 ง. ไม่หยดุรถช่วยเหลือคนแปลกหนำ้  หรือรับคนแปลกหนำ้ข้ึนรถ 
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38. จากรูปภาพต่อไปนี ้ สถานการณ์ใดที่อาจเส่ียงต่อการเกดิเพศสัมพนัธ์ได้มากที่สุด 
 
        ก.  กำรไปเท่ียวงำนวนัเกิดของเพื่อนชำย-หญิง 
 
 
 
 
 
 ข.  กำรอยูห่อ้งพกัคนเดียว 
 
 
 
 
 
 
 ค.  กำรไปเท่ียวต่ำงจงัหวดัและ 
           คำ้งคืนดว้ยกนั 
 
 
 
 
 ง.  กำรไปเท่ียวดว้ยกนัสองต่อสอง                   
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39. ข้อใดเป็นภาวะทางด้านอารมณ์และจติใจจากปัญหาการมเีพศสัมพนัธ์ทีไ่ม่มคีวามพร้อม 

 ก.  กระทอ้น ใหแ้ฟนหลัง่ภำยนอกทุกคร้ังเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์

 ข.  สม้ ใชย้ำนอนหลบัทุกวนั เพรำะกลวัแฟนตวัออกห่ำง 

 ค.  โม  ซ้ือยำฆ่ำหญำ้มำเตรียมกินเพ่ือประชดชีวิต ท่ีตนเองท ำผดิพลำดไป 

        ง.  นุ่น  เกิดควำมวิตกกงัวลว่ำตนเองท ำผดิ ละอำยใจ กลวัคนอ่ืนรู้ 

40. ข้อใดเกีย่วข้องกบัการใช้ยาเมด็คุมฉุกเฉินเพือ่ป้องกนัการตั้งครรภ์และเกดิความปลอดภัยที่สุด 

     ก.  หำซ้ือง่ำย รำคำถกู มีประสิทธิภำพ 

   ข.  ป้องกนักำรตั้งครรภใ์นกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้นสำมำรถใชไ้ดทุ้กเดือน 

 ค.  ใชไ้ดบ่้อยคร้ังตำมตอ้งกำรอำจเส่ียงต่อควำมลม้เหลวในกำรตั้งครรภแ์ละอนัตรำย 

  ต่อเพศหญิง 

        ง.  มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำกบักำรคุมก ำเนิดแบบทัว่ไปเพรำะสำมำรถใชติ้ดต่อไดท้ั้งเดือน 

41. หากในครอบครัวมปัีญหาความขดัแย้งและน าไปสู่ความรุนแรง   ทักษะชีวติในข้อใด 

 น่าจะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้มากที่สุดเพือ่ลดความขดัแย้งและแก้ปัญหา  

        ก.  ทกัษะกำรส่ือสำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

       ข.  ทกัษะกำรปฏิเสธ และกำรหำทำงออก 

       ค.  ทกัษะกำรตดัสินใจ แกไ้ขปัญหำ 

        ง.  ทกัษะกำรคิดวิเครำะห์ 

42. ก่อนแต่งงานชายและหญิง จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องตรวจร่างกาย  เพราะเหตุใด 

 ก. ไม่จ  ำเป็น  เพรำะร่ำงกำยแข็งแรงและมีควำมพร้อมทั้งคู ่

 ข. ไม่จ  ำเป็น  เพรำะระดบัฮอร์โมนเพศชำยและหญิงสมบูรณ์ 

 ค. จ ำเป็น  เพรำะตอ้งกำรหำระดบัควำมผดิปกติของน ้ ำตำลในเลือด 

  ง. จ ำเป็น  เพรำะตอ้งตรวจหำควำมผดิปกติของกลุ่มเลือดและควำมบกพร่องของยนี 

43. ส่ิงใดที่จะช่วยลดความขดัแย้งในปัญหาในครอบครัว  ชุมชน  และสังคมได้มากที่สุด 

       ก.  กำรรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

        ข. กำรรู้จกัเคำรพกำรตดัสินใจและแกปั้ญหำ 

        ค.  กำรใหอ้ภยัและเคำรพในศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 

        ง.  กำรรู้จกักำรเป็นผูใ้หม้ำกกว่ำกำรเป็นผูรั้บจำกผูอ่ื้น 
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44. ข้อใดเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเมือ่เกดิปัญหาขึน้ในครอบครัว  

        ก.  มำนะ ใชส้ติและค ำพดูท่ีสุภำพพดูจำกบัภรรยำ ใชค้วำมอดทนและอดกลั้นต่อปัญหำ 

        ข.  นำรี ปรับปรุงตนเอง และใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั มีอำรมณ์บำงคร้ังเม่ือเกิดปัญหำข้ึนมำ 

        ค.  นอ้ย ไม่ปฏิเสธควำมผดิพลำดท่ีเกิดข้ึน อดทน อดกลั้นเอำชนะปัญหำใหไ้ด ้แมจ้ะทุกขใ์จ 

        ง.  น ้ำฝน  ตั้งสติใหม้ัน่  ตดัสินใจในกำรแกปั้ญหำไดเ้ร็ว ระบำยควำมรู้สึกกบัเพื่อนท่ีรู้ใจเสมอ   

45. ข้อใดถูกต้องที่สุด   “น า้ทิพย์รู้มั้ยคะ...ว่าราก าลงัสร้างปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ดี ให้เกดิขึน้ 

 กบัครอบครัวมากที่สุด” 

       ก. ทะนง  ท ำงำนนอกเวลำทุกวนัไม่เวน้วนัเสำร์อำทิตย ์เพื่อช่วยพยงุฐำนะกำรเงินในครอบครัว 

        ข. น่ำรัก  แอบไปเท่ียวกบัเพื่อนชำยท่ีสนิทสนมดว้ยสองต่อสอง แต่กลวัสำมีเสียใจ จึงปิดบงัไว ้

        ค. ออ้มใจ อำสำไปเฝ้ำไขแ้ม่สำมีท่ีโรงพยำบำลแทนสำมี    เพรำะเห็นว่ำสำมีท ำงำนหนกั 

       ง.  สรำวุฒิ  มีปัญหำจำกท่ีท ำงำน ไม่กลำ้เล่ำใหภ้รรยำฟัง ใชเ้วลำด่ืมเบียร์ผอ่นคลำย 

            ทุกวนัท่ีบำ้น 

46. ข้อใดเกีย่วข้องกบัหลกัธรรมในการครองเรือนที่มคีวามสุข 

 ก.  พรหมวิหำรธรรม 

 ข.  ไตรลกัษณ์ธรรม 

 ค.  ฆรำวำสธรรม 

   ง.  พลธรรม 

47. หากเพือ่นมาปรึกษา นักเรียนในปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อม “ว่าประจ าเดือนไม่มาได้   

         9 สัปดาห์แล้ว  และเพือ่นชายที่คบหากห็าย เงยีบ  ไม่ส่งข่าวมาเลย” นกัเรียนจะให้ค าปรึกษา 

         อย่างไร  

        ก.  แจง้ครูแนะแนว  และครูท่ีปรึกษำ เพื่อขอหยดุเรียน 

        ข.  ซ้ือเคร่ืองตรวจสอบมำทดสอบกำรตั้งครรภเ์พ่ือใหแ้น่ใจ 

        ค.  เล่ำควำมจริงใหพ่้อแม่  ผูป้กครอง และคุณครูรับทรำบเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 

        ง.  ชวนไปวดัเพื่อคลำยควำมทุกขใ์จ และติดตำมเพื่อนชำยใหรั้บผดิชอบ 
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48. ข้อใดไม่เกีย่วข้องกบักลุ่มโรคที่ตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

        ก.  แผลริมอ่อน  หูดหงอนไก่  หูดขำ้วสุก  ซิฟิลิส    

        ข.  แผลกำมโรคเร้ือรัง  หนองในเทียม  เริม  เอดส์ 

        ค.  พยำธิในช่องคลอด  เช้ือรำในช่องคลอด  กลำก  สงัคงั 

        ง.  ไวรัสตบั    งูสวดั   หิด    พยำธิในช่องคลอด   
49. ข้อใดเกีย่วข้อง กบัหน่วยงานทีใ่ห้การปรึกษา ทางเลอืกส าหรับหญงิท้องไม่พร้อมในวยัเรียน  

        ก.  ศนูยป์ระชำบดี กระทรวงมหำดไทย 

        ข.  สำยด่วน ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 

        ค.  มลูนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ 

       ง.  คลินิกเวชกรรมทุกจงัหวดั  

50. ทางเลอืกใดที่วยัรุ่นควรให้ความส าคญัและปลอดภยัมากทีสุ่ด  ในการป้องกนัการตั้งครรภ์  

 และโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

        ก.  ยำเมด็คุมก ำเนิด  และยำฝังคุมก ำเนิด 

        ข.  ถุงยำงอนำมยั และถุงยำงอนำมยัสตรี 

        ค.  ยำคุมฉุกเฉิน และถุงยำงอนำมยัสตรี 

        ง.  หลัง่ภำยนอก  และยำฉีดคุมก ำเนิด 
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เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ 
รายวชิา  สุขศึกษา  5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6 

 
ข้อที ่ ตอบข้อ ข้อที ่ ตอบข้อ ข้อที ่ ตอบข้อ 

1 ข 21 ก 41 ก 

2 ก 22 ค 42 ง 

3 ค 23 ข 43 ค 

4 ข 24 ค 44 ก 

5 ง 25 ง 45 ข 

6 ค 26 ข 46 ก 

7 ก 27 ง 47 ค 

8 ข 28 ก 48 ง 

9 ค 29 ข 49 ค 

10 ก 30 ง 50 ข 

11 ง 31 ง   

12 ค 32 ข   

13 ง 33 ค   

14 ก 34 ก   

15 ค 35 ง   

16 ข 36 ค   

17 ก 37 ข   

18 ง 38 ค   

19 ค 39 ก   

20 ข 40 ง   

 

เฉลยแบบทดสอบวดัผลหลังเรียน 
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ภาคผนวก  ฏ 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อ 

กระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม 

เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มใหญ่ 
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ตาราง  43   แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   
                  ประกอบส่ือประสม   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   
 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2558   
                  (กลุ่มใหญ่) จ  านวน  29  คน   
 

ขอ้ความ 
  S.D. 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

1.  ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้    

     1.1  การน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยส่ือICT /คลิปวิดีโอ/ กรณีศกึษา

น่าสนใจ  เหมาะสมกบัเน้ือหาเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้       4.24 0.57 

 

มาก 

     1.2  นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอนการท างาน  กระตือรือร้นและ 

เขา้เรียนตรงเวลา 4.31 0.46 

 

มาก 

     1.3  นกัเรียนมคีวามสุข  บรรยากาศสนุกสนาน   พอใจ 

ในการเรียนส่ิงท่ีใกลต้วั  และเป็นประโยชน ์ 4.21 0.66 

 

มาก 

     1.4  นกัเรียนมีอิสระในการคิด กลา้คิด กลา้พดูแลกเปล่ียน  

ความคิดเห็นกบักลุ่มเพื่อน  สะทอ้นความคิดกลา้วิจารณ์ คิด 

ตดัสินใจ และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ 4.14 0.78 

 

 

มาก 

     1.5  นกัเรียนมคีวามกลา้แสดงออก ในกิจกรรมทุกขั้นตอน 

เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลู กบักลุ่มเพื่อน 4.21 0.66 

 

มาก 

รวมเฉล่ีย 4.22 0.67 มาก (1) 

2.  ด้านการจดัการเรียนรู้    

     2.1  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกัสงัเกต คิด

วิเคราะห์เป็น  เพ่ือตั้งค  าถาม   4.03 0.81 

 

มาก 

     2.2  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกักระบวนการ

ท างานตามขั้นตอน (P-D-C-A) อยา่งมี ประสิทธิภาพ 4.24 0.68 

 

มาก 

     2.3  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ฝึกใหรู้้จกัการสืบคน้

ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  และวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ 

ของขอ้มลูท่ีสืบคน้ได ้และสรุปความรู้จากการสืบคน้ได ้ 4.21 0.66 

 

 

มาก 
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ตาราง  4.3 (ต่อ)  แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   

                       ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มใหญ่)  จ  านวน  29  คน   
 

ขอ้ความ 
  S.D. 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

     2.4   กิจกรรมการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน    ฝึกใหรู้้จกัการคิด
วิเคราะห์  แยกแยะสามารถวางแผนท างานเป็นและตดัสินใจ  
แกปั้ญหางานได ้   

 
 

4.24 

 
 

0.57 

 
 

มาก 
     2.5  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ฝึกใหรู้้การ  สรุปความรู้
จากการสืบคน้แหล่งขอ้มลูท่ีหลากหลายเป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  

 
4.10 

 
0.80 

 
มาก 

     2.6  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาความสามารถ
ในการน าเสนอผลงาน   ผา่นการพดู  เขียน การใชส่ื้อICT            

 
4.10 

 
0.76 

 
มาก 

     2.7  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาทกัษะ 
การรู้เท่าทนัส่ือ การใชส่ื้อ  ICT  เพื่อสืบคน้ขอ้มลูผลิตและ 
การน าเสนอผลงาน           

 
 

4.24 

 
 

0.57 

 
 

มาก 
     2.8  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาตนเองใหม้ีวินยั
และความรับผดิชอบต่อภาระงานทุกขั้นตอน    

 
4.17 

 
0.70 

 
มาก 

     2.9  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ฝึกใหส้ามารถ  ตั้งประเด็น
ค าถามตามขั้นตอนการพฒันาทกัษะชีวิต ( R-C-A) 

 
4.48 

 
0.50 

 
มาก 

รวมเฉล่ีย 4.20 0.67 มาก (3) 

3.  ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 

     3.1  กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันาการเป็นผูน้  า 
ในกิจกรรมทุกขั้นตอน   

 
 

4.28 

 
 

0.74 

 
 

มาก 

     3.2  กิจกรรมการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ช่วยใหเ้ขา้ใจขั้นตอน 
การจดัท ากิจกรรมโครงงานมากยิง่ข้ึน 

 
4.17 

 
0.70 

 
มาก 

     3.3  กิจกรรมการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ช่วยพฒันาทกัษะ 
การคิดเป็น  ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้ และฝึกการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น สามารถท างานจนบรรลุเป้าหมายไดส้ าเร็จ     

 
 

4.24 

 
 

0.57 

 
 

มาก 
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ตาราง  4.3 (ต่อ)  แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน   

                       ประกอบส่ือประสม เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มใหญ่)  จ  านวน  29  คน   

 

ขอ้ความ 
  S.D. 

ระดบั 

ความพึงพอใจ 

     3.4  กิจกรรมการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ช่วยพฒันา  

ความสามารถในการถ่ายทอด แลกเปล่ียน เร่ืองราว ขอ้มลู 

ความรู้ เหตุการณ์ ต่าง ๆ ของตนเองสู่เพื่อนและครูดว้ย 

วิธีหลากหลาย 

 

 

 

4.31 

 

 

 

0.59 

 

 

 

มาก 

     3.5  กิจกรรมการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ช่วยพฒันาทกัษะ   

การท างานเป็นทีม การลงมือปฏิบติัจริง ผา่นกิจกรรม 

โครงงาน 

 

 

4.37 

 

 

0.60 

 

 

มาก 

     3.6  กิจกรรมการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ช่วยพฒันา

ประสบการณ์ตรง  ในจดักิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคม 

 

4.48 

 

0.56 

 

มาก 

     3.7  โดยสรุปนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต  ท่ีจดัข้ึน  

 

 

4.61 

 

 

0.49 

 

 

มากท่ีสุด 

   รวมเฉล่ีย   4.35 0.61 มาก  (1) 

รวม 4.26 0.64 มาก 

 
 

       ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ฯ อยู่ในระดบัมาก  (4.26) 

              เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
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ภาคผนวก  ฐ 
 

แบบสอบถามความคดิเห็นของครู ที่มีต่อความสามารถในการจดักิจกรรม 

ขั้นที่  5  การตอบแทนสังคมและจติสาธารณะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน 

ประกอบส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   ระยะที่  1  และระยะที่  2 

กลุ่มตวัอย่าง จ านวน  56  คน 
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ตาราง  44   แสดงความคิดเห็นของครูจ านวน  6 คน ท่ีมีต่อความสามารถในการจดักิจกรรมขั้นท่ี 5   

                  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน  

                  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ระยะที่  1   (แผนการจดัการเรียนรู้ที่  1 – 4) 
 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. คุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1 นกัเรียนมีคณะท างานชดัเจน                                                           4 2 - - - 4.67 0.47 ดีมาก 

2 นกัเรียนมคีวามรับผดิชอบต่อบทบาท

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งชดัเจน               

6 - - - - 5.00 0.00 ดีมาก 

3 มีกระบวนการท างานตามขั้นตอนอยา่ง

ชดัเจน (P-D-C-A)                            

3 3 - - - 4.50 0.50 ดี 

4 รูปแบบกิจกรรมน่าสนใจ  มีขั้นตอน 

สมัพนัธก์บักรอบเน้ือหาท่ีแจง้ไว ้

- 5 1 - - 4.17 0.37 ดี 

5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และสามารถ 

บูรณาการแนวคิดเพื่อการด าเนินชีวิต

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การจดักิจกรรม 

2 4 - - - 4.33 0.47 ดี 

6 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

ความรู้สึกนึกคิด  การใชส่ื้อประกอบ

กิจกรรม  และใชภ้าษาในการส่ือสาร

อยา่งคล่องแคล่ว 

- 6 - - - 4.17 0.37 ดี 

7 มีการใชส่ื้อ  ICT   อยา่งหลากหลาย  

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  ดึงดูดความสนใจ  

มีประโยชน์   ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 

1 5  - - 4.17 0.37 ดี 
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ตาราง  44 (ต่อ)  แสดงความคิดเห็นของครูจ านวน 6 คน ท่ีมีต่อความสามารถในการจดักิจกรรมขั้นท่ี 5   

                           การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  

                           ประกอบส่ือประสม   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ระยะที่  1  (แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 1 – 4) 
  

ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. คุณภาพ 
5 4 3 2 1 

8 กิจกรรมเนน้การท างานเป็น  คิดเป็น  

ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้  ช่วยเสริม

ทกัษะชีวิต  และทกัษะความร่วมมือ

ของนกัเรียนทุกคน  

3 3 - - - 4.50 0.50 ดีมาก 

9 ผลงานมีประโยชน์ต่อนกัเรียน 

ทุกระดบัชั้น และสามารถน าไปใช ้

ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั 

5 1 - - - 4.83 0.37 ดีมาก 

10 จดักิจกรรมไดเ้สร็จตามเวลา  และ

ผลงานมีคุณภาพ 

- 6 - - - 4.00 0.00 ดี 

11 ความเห็นโดยสรุปเห็นว่า นกัเรียน

สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ ทกัษะ 

กระบวนการ คุณธรรม  ค่านิยม  

ผลงานเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  

โรงเรียน และส่วนรวม 

3 3 - - - 4.50 0.50 ดีมาก 

 รวม 4.39 0.32 ด ี
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ตาราง  45   แสดงความคิดเห็นของครูจ านวน  6  คน ท่ีมีต่อความสามารถในการจดักิจกรรมขั้นท่ี 5   

                  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  

                  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ระยะที่ 2   (แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 5 – 8) 
 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

คุณภาพ X  S.D. 
5 4 3 2 1 

1 นกัเรียนมคีณะท างานชดัเจน                                                           5 1 - - - ดีมาก 4.83 0.37 

2 นกัเรียนมคีวามรับผดิชอบต่อบทบาท

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งชดัเจน               

6 - - - - ดีมาก 5.00 0.00 

3 มีกระบวนการท างานตามขั้นตอนอยา่ง

ชดัเจน (P-D-C-A)                            

5 1 - - - ดีมาก 4.83 0.37 

4 รูปแบบกิจกรรมน่าสนใจ  มีขั้นตอน 

สมัพนัธ ์กบักรอบเน้ือหาท่ีแจง้ไว ้

4 2  - - ดีมาก 4.67 0.47 

5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และสามารถ 

บูรณาการแนวคิดเพื่อการด าเนินชีวิต

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การจดักิจกรรม 

5 1 - - - ดีมาก 4.83 0.37 

6 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

ความรู้สึกนึกคิด  การใชส่ื้อประกอบ

กิจกรรม  และใชภ้าษาในการส่ือสาร

อยา่งคล่องแคล่ว 

2 4 - - - ดีมาก 4.67 0.47 

7 มีการใชส่ื้อ  ICT   อยา่งหลากหลาย  

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  ดึงดูดความสนใจ  

มีประโยชน์  ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 

6 -  - - ดีมาก 5.00 0.00 
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ตาราง  45 (ต่อ)  แสดงความคิดเห็นของครูจ านวน 6 คน ท่ีมีต่อความสามารถในการจดักิจกรรมขั้นท่ี 5   

                           การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  

                           ประกอบส่ือประสม   เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ระยะที่ 2  (แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 – 8) 

 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

คุณภาพ X  S.D. 
5 4 3 2 1 

8 กิจกรรมเนน้การท างานเป็น  คิดเป็น  

ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้  ช่วยเสริม

ทกัษะชีวิต  และทกัษะความร่วมมือ

ของนกัเรียนทุกคน  

6 - - - - ดีมาก 5.00 0.00 

9 ผลงานมีประโยชน์ต่อนกัเรียน 

ทุกระดบัชั้น และสามารถน าไปใช ้

ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั 

5 1 - - - ดีมาก 4.83 0.37 

10 จดักิจกรรมไดเ้สร็จตามเวลา  และ 

ผลงานมีคุณภาพ 

4 2 - - - ดีมาก 4.67 0.47 

11 ความเห็นโดยสรุปเห็นว่า นกัเรียน

สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ ทกัษะ 

กระบวนการ คุณธรรม  ค่านิยม  

ผลงานเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

โรงเรียน และส่วนรวม 

6 - - - - ดีมาก 5.00 0.00 

 รวม      ดีมาก 4.81 0.26 
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ภาคผนวก  ฑ 
 

ตวัอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัและพฒันากระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน 
ประกอบส่ือประสม   เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ 

 
          1.   แบบประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 
         2.  แบบประเมนิคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน     
               เร่ือง   การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ   ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6    
 3.   แบบประเมนิคุณภาพส่ือประสม ประเภทส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint  
                เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ     
 4.   แบบสอบถามพฤตกิรรมความสามารถในการคดิแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเรียนรู้  
                5  ขั้นตอน   โดยใช้กจิกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ                 
 5.    แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการ  
          6 .  แบบประเมนิความคดิเหน็ของครูต่อการจดักจิกรรมขั้นการตอบแทนสังคม                
                 โดยใช้กจิกรรม โครงงานการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ                 
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จุดประสงค์ เพื่อน ำขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะไปใชใ้นกำรปรับปรุงและพฒันำแผนกำรจดั 
  กำรเรียนรู้ ดว้ยกระบวนกำรเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6 ใหมี้คุณภำพดียิง่ข้ึน 
 

ค าช้ีแจง    โปรดเขียนเคร่ืองหมำย   (  )  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบักำรประเมินควำมถกูตอ้ง 
  เหมำะสมของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
ระดับการประเมนิ    
 5   หมำยถึง   มีควำมถกูตอ้งเหมำะสม  ในระดบัมำกท่ีสุด 

                 4    หมำยถึง   มีควำมถกูตอ้งเหมำะสม  ในระดบัมำก 

                 3    หมำยถึง   มีควำมถกูตอ้งเหมำะสม  ในระดบัปำนกลำง  

                 2    หมำยถึง    มีควำมถกูตอ้งเหมำะสม  ในระดบันอ้ย 

                 1    หมำยถึง   มีควำมถกูตอ้งเหมำะสม  ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ประเด็นประเมนิ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1.  สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนและตวัช้ีวดั      

2.  ผลกำรเรียนรู้      

     2.1  ผลกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

            และตวัช้ีวดั 

 

 

   

     2.2  พฤติกรรมบ่งช้ีสอดคลอ้งกบัผลกำรเรียนรู้      

     2.3  ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งกำรพฒันำนกัเรียน ครบทุกดำ้น 

            อยำ่งชดัเจน 

 

 

   

     2.4  มีควำมสอคลอ้งกบัสมรรถนะท่ีส ำคญั      

     2.5  ใชภ้ำษำเขำ้ใจง่ำย  ชดัเจน      

3.  สำระกำรเรียนรู้      

     3.1  สำระกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลกำรเรียนรู้  ตวัช้ีวดั                 

     3.2  เหมำะสมกบัเวลำในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้               

แบบประเมนิความสอดคล้องเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 – แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 
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(ต่อ) 
 

ประเด็นประเมนิ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
4.  สมรรถนะท่ีส ำคญั สอดคลอ้งกบัผลกำรเรียนรู้ และ 

     พฤติกรรมบ่งช้ีของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

 

 

   

5.  กำรสอดแทรกแนวคิดตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ 

     พอเพียงสอดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้ 

 

 

   

6.  กำรสอดแทรกทกัษะชีวิตสอดคลอ้งกบัผลกำรเรียนรู้ 

     ของแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

 

 

   

7.  กจิกรรมการเรียนรู้      

     7.1  สอดคลอ้งกบัผลกำรเรียนรู้และครอบคลุมสำระ 

            กำรเรียนรู้ 

 

 

   

     7.2  กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอนกระบวนกำรเรียนรู้  

            5  ขั้นตอน มีควำมเหมำะสม 

 

 

   

     7.3  กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมใหเ้กิดควำมรู้ ทกัษะ/   

            กระบวนกำร/คุณลกัษณะ และสมรรถนะท่ีส ำคญั  

           ทั้ง  5  ประกำร         

 

 

   

     7.4  ช่วยใหน้กัเรียน เรียนรู้ขั้นตอนกำรคิดเพ่ือแกปั้ญหำ   

            กำรสร้ำงควำมรู้ /ช้ินงำนและผลงำนไดส้ ำเร็จ                  

 

 

   

     7.5  กิจกรรมกำรเรียนรู้มคีวำมหลำกหลำยและสำมำรถ     

           ปฏิบติัไดจ้ริง 

 

 

   

8.  ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้       

     8.1  มีเหมำะสมกบัสำระกำรเรียนรู้      

     8.2  มีควำมเหมำะสมและหลำกหลำยสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

            กำรเรียนรู้ 

 

 

   

     8.3  สนบัสนุนใหก้ำรจดักำรเรียนรู้บรรลุผลกำรเรียนรู้ 

            แต่ละแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
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(ต่อ) 
 

ประเด็นประเมนิ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

  9.   การวดัและประเมนิผล      

        9.1  สอดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้ผลกำรเรียนรู้      

        9.2  ก  ำหนดช้ินงำน/ภำระงำนอยำ่งเหมำะสม  

               กบักำรวดัประเมินผล 

 

 

   

        9.3  นกัเรียนมีส่วนร่วมในกำรวดัและประเมินผล      

        9.4  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัมีคุณภำพ      

10.  ภาคผนวกของแผนการจดัการเรียนรู้      

       10.1  น ำเสนอส่ือกำรเรียนรู้ท่ีใชป้ระกอบกำรจดักำรเรียนรู้ 

                 เหมำะสม 

 

 

   

       10.2  น ำเสนอเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวดัผลในแผนกำรจดั 

                กำรเรียนรู้ 

 

 

   

       10.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวดัผลประเมินผลมีคุณภำพ      

 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ( โปรดระบุ)....................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
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จุดประสงค์   เพื่อน ำขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะไปใชใ้นกำรปรับปรุงและพฒันำเอกสำรประกอบ 

  กำรเรียน  เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  6 ใหม้ ี

  คุณภำพประสิทธิภำพดียิง่ข้ึน 

ค าช้ีแจง    ท ำเคร่ืองหมำย    ตรงกบัระดบัควำมคิดเห็นของท่ำนและใหข้อ้เสนอแนะ 

ระดับการประเมนิ 

        5   หมำยถึง  เอกสำรฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบัมำกท่ีสุด               

                      4    หมำยถึง  เอกสำรฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบัมำก          

                      3    หมำยถึง  เอกสำรฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบัปำนกลำง   

                      2    หมำยถึง  เอกสำรฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบันอ้ย               

                      1    หมำยถึง  เอกสำรฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบันอ้ยท่ีสุด   

 

รายการประเมนิ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1.  หัวข้อเร่ือง 
     1.1 สอดคลอ้งกบัผลกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ี  และสำระ 
           กำรเรียนรู้            

     

     1.2  เรียงล ำดบัควำมส ำคญัของหวัขอ้เร่ืองไดเ้หมำะสม      
2.  เนือ้เร่ือง 
     2.1  เน้ือเร่ืองมีควำมเหมำะสมกบัระดบัชั้นเรียน 

     

     2.2  เน้ือเร่ืองท่ีน ำเสนอสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัสำระกำรเรียนรู้ 
            แกนกลำง ของหลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

     

     2.3  เน้ือเร่ืองครอบคลุม ผลกำรเรียนรู้ และสำระกำรเรียนรู้      
     2.4  ใชภ้ำษำถกูตอ้งเหมำะสม      
     2.5  ควำมสอดคลอ้งของเน้ือเร่ืองแต่ละตอน      

 

แบบประเมนิคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน   
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ  จ านวน  8  หน่วยการเรียน 

รายวชิา  สุขศึกษา   ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6   ส าหรับผู้เช่ียวชาญ         
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(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
     2.6  ควำมเหมำะสมของเวลำเรียน      

      2.7  น่ำสนใจ ชดัเจน  เกิดประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช ้

             ในกำรด ำเนินชีวิตใหป้ลอดภยั 

     

3.  การออกแบบเอกสารประกอบการเรียน 

     3.1  แนวคิดส ำคญัชดัเจน สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้ 

            แกนกลำง ผลกำรเรียนรู้   พฤติกรรมบ่งช้ี 

     

     3.2  เป็นระบบและน ำเสนอเน้ือเร่ืองถกูตอ้งตำมล ำดบัขั้นตอน      

     3.3  เน้ือเร่ืองถกูตอ้ง  น่ำสนใจ สนองควำมตอ้งกำรของผูเ้รียน      

     3.4  รูปภำพเหมำะสม  สมัพนัธก์บัเน้ือเร่ือง      

     3.5  รูปแบบตวัอกัษรมีขนำดชดัเจน เหมำะสมกบัผูเ้รียน      

     3.6  กำรสรุปเน้ือเร่ืองครอบคลุมตวัช้ีวดั  สำระกำรเรียนรู้ 

            แกนกลำงผลกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ี             

     

     3.7  แหล่งอำ้งอิง ชดัเจน  สำมำรถสืบคน้ได ้      

4.  แบบฝึกทกัษะท้ายหน่วยการเรียนรู้ 

     4.1  ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้และพฤติกรรมบ่งช้ี 

     

     4.2  ช่วยใหผู้เ้รียนเห็นควำมส ำคญั กระจ่ำงในของเน้ือหำวิชำ                

     4.3  ส่งเสริมกำรคิด  วิเครำะห์  ทกัษะแกปั้ญหำ และช่วยพฒันำ 

            ทกัษะในกำรเรียนรู้  

     

     4.4  ช่วยเพ่ิมพนูควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ ใหเ้ขำ้ใจใน 

            บทเรียนมำกยิง่ข้ึน  และน ำควำมรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นกำร 

            ด  ำเนินชีวติใหป้ลอดภยั 

     

5.  คุณค่าและประโยชน์  

     5.1  ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะการคิด วิเคราะห์ ขอ้มลูเพ่ิมมากข้ึน    

            และรู้เท่าทนัขอ้มลู กวา้งขวางข้ึน 
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(ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

     5.2  มีควำมเหมำะสม  ใชป้ระกอบกำรเรียนรู้ไดช้ดัเจน      

     5.3  ผูเ้รียนสำมำรถใชเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  สนองควำมตอ้งกำร 

            ของนกัเรียน      

     

     5.4  ช่วยเพ่ิมพนูควำมรู้ ทกัษะ เจตคติในกำรน ำองคค์วำมรู้ 

            ไปใชใ้น ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

     

 

 

 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ( โปรดระบุ)....................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
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ค าช้ีแจง   ใหท้ ำเคร่ืองหมำย   ตำมควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุดต่อคุณภำพของส่ือประสม            

                 ประเภทส่ือ  ICT  โปรแกรม  PowerPoint   เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต   

         ท่ีตรงกบัสภำพท่ีเป็นจริงตำมขอ้ควำมต่อไปน้ี 

ระดับการประเมนิ 

           5    หมำยถึง  ส่ือ  ICTฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบัมำกท่ีสุด               

              4    หมำยถึง  ส่ือ  ICTฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบัมำก          

             3    หมำยถึง  ส่ือ  ICTฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบัปำนกลำง   

                 2    หมำยถึง  ส่ือ  ICTฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบันอ้ย               

                 1    หมำยถึง  ส่ือ  ICTฯ  มีควำมเหมำะสมกบักำรใชส้อนในระดบันอ้ยท่ีสุด   

 

รำยกำร 
ระดบัควำมเหมำะสม 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านเนือ้หาและการน าเสนอ      

     1.1  มีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงเน้ือหำและผลกำรเรียนรู้      

     1.2  เน้ือหำมีควำมถกูตอ้งเหมำะสมกบัระดบัควำมรู้ผูเ้รียน      

     1.3  ปริมำณของเน้ือหำในแต่ละกรอบเหมำะสม      

     1.4  เน้ือหำก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในกำรเรียน      

     1.5  กำรเรียนรู้ผำ่นส่ือ  ICT ท ำใหผู้เ้รียนมีควำมรู้เขำ้ใจ จ  ำไดน้ำน      

     1.6  ควำมเหมำะสมในกำรเช่ือมโยงเน้ือหำระหว่ำงหน่วยกำรเรียน      

2.  ด้านกราฟิกและการใช้ภาษา      

     2.1  ขนำดและปริมำณของภำพสอดคลอ้งของกบัเน้ือหำ 

            และมีควำมชดัเจน 

     

 

ผลการประเมนิคุณภาพส่ือประสม ประเภทส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint 
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
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(ต่อ) 
 

รำยกำร 
ระดบัควำมเหมำะสม 

5 4 3 2 1 

     2.2  กำรวำงภำพอยูใ่นต ำแหน่งท่ีเหมำะสม      

     2.3  ภำพเคล่ือนไหวไม่รบกวนผูอ่ื้น      

     2.4  มีกำรแทรกคลิปวิดีโอ และมีกำรใชเ้สียงอยำ่งเหมำะสม      

     2.5  กรำฟิกในแต่ละเฟรมท ำใหห้น่วยกำรเรียนเกิดควำมน่ำสนใจ       

     2.6  ภำษำและภำพท่ีใชใ้นแต่ละหน่วยกำรเรียนมีควำมถกูตอ้ง   

             เขำ้ใจง่ำย 

     

3.  ด้านออกแบบจอภาพและการใช้สี      

     3.1  รูปแบบและขนำดของตวัอกัษรเหมำะสม      

     3.2  พ้ืนหลงัของแต่ละเฟรมไม่ขดัต่อสี หรือตวัอกัษร      

     3.3  สีท่ีเป็นตวัอกัษร ชดัเจน ทั้งหวัขอ้และเน้ือหำชดัเจนเหมำะสม      

     3.4  กำรเนน้ขอ้ควำมดว้ยสีมีควำมเหมำะสมและชดัเจน         

 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ( โปรดระบุ)....................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
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ค าช้ีแจง   ใหท้ ำเคร่ืองหมำย   ( )  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภำพท่ีเป็นจริงตำมขอ้ควำมต่อไปน้ี 

                 มำกนอ้ยเพียงใดตำมเกณฑร์ะดบัควำมคิดเห็น       

ระดับการประเมนิ                 

   5   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบัมำกท่ีสุด               

   4   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบัมำก          

  3   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบัปำนกลำง               

   2   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบันอ้ย       

   1   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด   

 

ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1.  ความสามารถด้านการก าหนดปัญหา   

     1.1   ร่วมเสนอประเด็นควำมส ำคญัของปัญหำในกำรศกึษำได ้

 

  

  

     1.2  สรุปส่ิงท่ีเป็นปัญหำในกำรศึกษำได ้      

     1.3  อธิบำยสำเหตุของปัญหำไดม้ำกกว่ำ1 แนวคิด      

     1.4  ตั้งสมมติฐำนหรือคำดคะเนค ำตอบตำมประเด็นปัญหำได ้ 

            มำกกว่ำ   1 ประเด็น 

 

  

  

2.  ความสามารถด้านการวางแผนการท างาน  

     2.1  ร่วมปรึกษำหำรือในกลุ่ม วำงแผนขั้นตอนกำรท ำงำน   

            และก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีของสมำชิกในกลุ่ม 

 

 

   

     2.2  มีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในกำรวำงแผน 

            กำรท ำงำน 

 

 

   

 

แบบสอบถามพฤตกิรรมความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  

ตามกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน 

โดยใช้กจิกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 
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(ต่อ)  
 

ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

      2.3  ก  ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีวำงแผนท ำงำนตำมขั้นตอน 
             อยำ่งชดัเจน 

 
  

  

      2.4  มีกำรปฏิบติังำนตำมขั้นตอน  (PDCA)  และปรับปรุง  
             แกไ้ขกำรท ำงำน 

 
  

  

3.  ความสามารถด้านการสืบค้นและจดักระท าข้อมูล 

      3.1  มีกำรสืบคน้ขอ้มลูจำกแหล่งขอ้มลูท่ีหลำกหลำย 

 

  

  

      3.2  จดัระบบขอ้มลู จำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้มลูใหเ้ขำ้ใจง่ำย      

      3.3  วิเครำะห์ควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มลูท่ีสืบคน้ไดช้ดัเจน      

      3.4  สำมำรถเช่ือมโยงควำมสมัพนัธข์องเหตุและผล 

             ของขอ้มลูท่ีวิเครำะห์จำกกำรสืบคน้ได ้     

 

  

  

      3.5  สำมำรถเขียนแหล่งอำ้งอิงของขอ้มลูท่ีสืบคน้ไดถ้กูตอ้ง      
 4.  ความสามารถด้านการสรุปความรู้ 
      4.1  มีกำรล ำดบัขอ้มลูตำมขั้นตอนไดถ้กูตอ้ง  ไม่สบัสน 
            ในเน้ือหำ 

 

  

  

      4.2  เช่ือมโยงขอ้มลูสู่กำรสรุปควำมรู้ในเน้ือหำใหเ้ขำ้ใจ 
             ไดง่้ำย   

 
  

  

     4.3  สำมำรถสรุปควำมรู้ผำ่นส่ือดว้ยวิธีต่ำงๆอยำ่งชดัเจน            
             และอธิบำยเน้ือหำใหเ้ขำ้ใจไดง่้ำย       

 
  

  

     4.4  สำมำรถตอบโตข้อ้มลูดว้ยเหตุและผลไดค้ล่องแคล่ว      
5.  ความสามารถด้านการน าเสนอผลงาน 

     5.1  สำมำรถถ่ำยทอดขอ้มลู ใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจไดง่้ำยชดัเจน  

 

  

  

     5.2  ผลงำนและขอ้มลูท่ีคน้พบ มีควำมสมบูรณ์ถกูตอ้ง  

            ชดัเจน 

 

  

  

     5.3  สำมำรถส่ือสำรและคิดแสดงเหตุผล ในกำรเช่ือมโยง 

            ขอ้มลูไดถ้กูตอ้งชดัเจนพดูไดค้ล่องแคล่ว                 
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(ต่อ) 
 

ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

    5.4  สำมำรถตอบค ำถำมและแกไ้ขปัญหำขอ้สงสยั ใน 

           กำรน ำเสนอผลงำนไดช้ดัเจน 

 

  

  

    5.5  สำมำรถใชส่ื้อ ICT  น ำเสนอผลงำนไดห้ลำกหลำย  

           ขอ้มลูชดัเจน          

 

  

  

    5.6  ผลงำนมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์สำมำรถ ถ่ำยทอดขอ้มลู 

          ควำมรู้ใหผู้อ่ื้นชวนติดตำม มคีวำมสุข  ไม่เครียด             

 

  

  

 

ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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ค าช้ีแจง   ใหท้ ำเคร่ืองหมำย    ท่ีตรงกบัสภำพท่ีเป็นจริงตำมเกณฑร์ะดบัควำมคิดเห็น 
 ท่ีมีควำมสอดคลอ้งสมัพนัธ ์ตำมขอ้ควำมต่อไปน้ี 
ระดับการประเมนิ                 

   5   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบัมำกท่ีสุด               

   4   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบัมำก          

  3   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบัปำนกลำง               

   2   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบันอ้ย       

   1   หมำยถึง   แบบประเมินฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด   

 

ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้      

     1.1  กำรน ำเขำ้สู่บทเรียนดว้ยส่ือICT /คลิปวิดีโอ/  กรณีศึกษำ

น่ำสนใจ  เหมำะสมกบัเน้ือหำเป็นประโยชน์ในกำรเรียนรู้       

 

  

  

     1.2  นกัเรียนเขำ้ใจขั้นตอนกำรท ำงำน  กระตือรือร้นและ 

เขำ้เรียนตรงเวลำ 

 

  

  

     1.3  นกัเรียนมคีวำมสุข  บรรยำกำศสนุกสนำน  พอใจในกำร

เรียนส่ิงท่ีใกลต้วั  และเป็นประโยชน ์ 

 

  

  

     1.4  นกัเรียนมีอิสระในกำรคิด กลำ้คิด กลำ้พดูแลกเปล่ียน  

ควำมคิดเห็นกบักลุ่มเพื่อน  สะทอ้นควำมคิด  กลำ้วิจำรณ์  

คิด ตดัสินใจ และแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ได ้ 

 

  

  

      1.5  นกัเรียนมคีวำมกลำ้แสดงออก ในกิจกรรมทุกขั้นตอน 

เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลู กบักลุ่มเพื่อน 

 

  

  

 

แบบประเมนิความพงึพอใจ 
ของนักเรียนต่อกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน (Steps)      
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ   ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 
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(ต่อ) 
 

ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.  ด้านการจดัการเรียนรู้      

     2.1  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ฝึกใหรู้้จกั สงัเกต  

คิดวิเครำะห์เป็น เพ่ือตั้งค  ำถำม   

 

  

  

     2.2  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ฝึกใหรู้้จกักระบวนกำร

ท ำงำนตำมขั้นตอน (P-D-C-A) อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

  

  

     2.3  กิจกรรมกำรเรียนรู้5 ขั้นตอน ฝึกใหรู้้จกักำรสืบคน้ขอ้มลู

จำกแหล่งขอ้มลูต่ำง ๆ และวิเครำะห์ควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มลู 

ท่ีสืบคน้ได ้และสรุปควำมรู้จำกกำรสืบคน้ได ้

 

  

  

     2.4   กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ฝึกใหรู้้จกักำรคิดวิเครำะห์  

แยกแยะ สำมำรถวำงแผนท ำงำนเป็นตดัสินใจแกปั้ญหำงำนได ้   

 

  

  

     2.5  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ฝึกใหรู้้กำรสรุปควำมรู้จำก

กำรสืบคน้แหล่งขอ้มลูท่ีหลำกหลำย เป็นควำมรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  

 

  

  

     2.6  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันำควำมสำมำรถ

ในกำรน ำเสนอผลงำน  ผำ่นกำรพดู  เขียน        

 

  

  

     2.7  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันำทกัษะกำรรู้ 

เท่ำทนัส่ือ กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ (ICT)  เพื่อสืบคน้ขอ้มลู  

ผลิตและกำรน ำเสนอผลงำน           

 

  

  

     2.8  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันำตนเองใหม้ีวินยั

และควำมรับผดิชอบต่อภำระงำนทุกขั้นตอน    

 

  

  

     2.9  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ฝึกใหส้ำมำรถ ตั้งประเด็น

ค ำถำมตำมขั้นตอนกำรพฒันำทกัษะชีวิต  ( R-C-A) 
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(ต่อ) 
 

ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

3.  ด้านประโยชน์และการน าไปใช้      

     3.1  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันำกำรเป็นผูน้  ำ 

ในกิจกรรมทุกขั้นตอน   

 

  

  

     3.2   กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยใหเ้ขำ้ใจขั้นตอน 

กำรจดัท ำกิจกรรมโครงงำนมำกยิง่ข้ึน 

 

  

  

     3.3   กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ช่วยพฒันำทกัษะ 

กำรคิดเป็น  ตดัสินใจ แกปั้ญหำได ้ และฝึกกำรท ำงำน 

ร่วมกบัผูอ่ื้น สำมำรถท ำงำนจนบรรลุเป้ำหมำยไดส้ ำเร็จ             

 

  

  

     3.4   กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันำควำมสำมำรถ

ในกำรถ่ำยทอด  แลกเปล่ียนเร่ืองรำว ขอ้มลูควำมรู้ เหตุกำรณ์ 

ต่ำง ๆ ของตนเองสู่เพื่อนและครูดว้ยวิธีหลำกหลำย 

 

  

  

     3.5  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันำทกัษะ 

กำรท ำงำนเป็นทีม  กำรลงมือปฏิบติัจริง ผำ่นกิจกรรมโครงงำน 

 

  

  

     3.6  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ช่วยพฒันำประสบกำรณ์ 

ตรง  ในจดักิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคม 

 

  

  

     3.7 โดยสรุปนกัเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรเรียนรู้  

5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงควำม

ปลอดภยัในชีวิต  ท่ีจดัข้ึน  

 

  

  

 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม (โปรดระบุ)......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง   แบบประเมินควำมคิดเห็นของครูต่อกำรจดักิจกรรมขั้นตอบแทนสงัคมและจิตสำธำรณะ 

  โดยใชกิ้จกรรมโครงงำนกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียน 

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 

ค าช้ีแจง    ใหท้ ำเคร่ืองหมำย   ตำมควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด ในขั้นตอนกำรจดักิจกรรม 

 เพื่อตอบแทนสงัคม ท่ีตรงกบัสภำพท่ีเป็นจริงตำมขอ้ควำมต่อไปน้ี 

          5  หมำยถึง  แบบสอบถำมฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบัมำกท่ีสุด               

          4  หมำยถึง  แบบสอบถำมฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบัมำก          

          3  หมำยถึง  แบบสอบถำมฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบัปำนกลำง               

          2  หมำยถึง  แบบสอบถำมฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบันอ้ย       

          1  หมำยถึง  แบบสอบถำมฯ  มีควำมเหมำะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด   

 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1.  นกัเรียนมคีณะท ำงำนชดัเจน                                                                

2.  นกัเรียนมคีวำมรับผดิชอบต่อบทบำทหนำ้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

     อยำ่งชดัเจน               

     

3.  มีกระบวนกำรท ำงำนตำมขั้นตอนอยำ่งชดัเจน (P-D-C-A)                         

4.  รูปแบบกิจกรรมน่ำสนใจ  มีขั้นตอน สมัพนัธ ์ กบักรอบเน้ือหำ 

     ท่ีแจง้ไว ้

     

5.  มีควำมริเร่ิมสร้ำงสรรค ์และสำมำรถบูรณำกำรกำรแนวคิด 

     เพื่อกำรด ำเนินชีวิต  ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

     สู่กำรจดักิจกรรม 

     

 

แบบประเมนิความคดิเหน็ของครู ต่อการจดักจิกรรมขั้นการตอบแทนสังคม 

โดยใช้กจิกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6  ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
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(ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

6.  มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมรู้สึกนึกคิด  

     กำรใชส่ื้อประกอบกิจกรรม  และใชภ้ำษำในกำรส่ือสำร 

     อยำ่งคล่องแคล่ว 

     

7.  มีกำรใชส่ื้อ  ICT   อยำ่งหลำกหลำย  สอดคลอ้งกบัเน้ือหำ   

     ดึงดูดควำมสนใจ  มีประโยชน์   ทนัต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบนั 

     

8.  กิจกรรมเนน้กำรท ำงำนเป็น  คิดเป็น  ตดัสินใจ แกปั้ญหำได ้    

     ช่วยเสริมทกัษะชีวิต  และทกัษะควำมร่วมมือของนกัเรียน 

     ทุกคน 

     

9.  ผลงำนมีประโยชน์ต่อนกัเรียนทุกระดบัชั้น และสำมำรถ 

     น ำไปใชใ้นกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

     

10.  จดักิจกรรมไดเ้สร็จตำมเวลำ ผลงำนมีคุณภำพ      

11.  ควำมเห็นโดยสรุปเห็นว่ำ นกัเรียนสำมำรถประยกุต ์

       องคค์วำมรู้ ทกัษะกระบวนกำร คุณธรรม  ค่ำนิยม ผลงำน 

       ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  โรงเรียน  และส่วนรวม 

     

 

 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ( โปรดระบุ)......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก  ฒ 
 

ตวัอย่างกิจกรรมขั้นที่  5  การตอบแทนสังคมและจติสาธารณะ 

โดยใช้โครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ  
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ตวัอย่าง   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม 
เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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การบูรณาการสู่วิชาการศกึษาคน้ควา้อิสระ (IS 1 – IS 2 ) 
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กจิกรรมขั้นที่  5  การตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ  (IS 3) 
ดว้ยกิจกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในนชีวิต 
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ภาคผนวก  ณ 
 

เผยแพร่ผลงานวชิาการโดยการส่งประกวดแข่งขัน การจดันิทรรศการ 

และการน าเสนอผลงานทางวชิาการ    ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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1.   การเผยแพร่ผลงานดว้ยการจดันิทรรศการน าเสนอผลงาน การเขา้ประกวด รางวลัทรงคุณค่า   

 OBEC AWARDS สพฐ.  ระดับชาต ิ คร้ังท่ี  64  รางวลัเหรียญทอง  ประจ าปีการศกึษา 2557 

  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน   

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ณ โรงแรมแมก๊ซ ์กรุงเทพมหานคร    

 เมื่อวนัท่ี  20  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2558 
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2.  เผยแพร่โดยการน าเสนอผลงานการวิจยัการคงสภาพโรงเรียนในฝัน   รุ่นท่ี  1 – 2  

 “การพฒันากระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน (5 Steps) ” ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

  เขต  29   (อุบลราชธานี – อ  านาจเจริญ)   ณ โรงแรมกิจตรงวิลล ์  จงัหวดัอุบลราชธานี  

 เมื่อวนัท่ี  19   สิงหาคม  2559 
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3.  การเผยแพร่ผลงานโดยการจดันิทรรศการและน าเสนอผลงานการประกวดรางวลัทรงคุณค่า  
 OBEC  AWARDS   ระดับภูมภิาค  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี
 เพื่อการเรียนการสอน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ณ จงัหวดัสกลนคร    
 เมื่อวนัท่ี  7 – 9  ธนัวาคม   พ.ศ. 2557       
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4.  เผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ และน าเสนอผลงานการประกวด   รางวลัทรงคุณค่า 
  OBEC AWARDS  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29  ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี
 เพื่อการเรียนการสอน  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ณ  หอประชุมตริยางกรูศรี     
 โรงเรียนเบญจจะมะมหาราช   วนัท่ี  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
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5. การเผยแพร่โดยการน าเสนอผลงานและการจดันิทรรศการการส่งเขา้ประกวดส่ือ ICT  สพฐ.  
 (OBEC  ICT   EDUCATION  2010)  ประเภท VDO/DVD   ได้รับรางวลัระดบัประเทศ  
 จากส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
 ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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6.   เผยแพร่โดยน าเสนอผลงานการประกวดสุดยอดนวตักรรม  งานวจิยัดเีด่น  และวธิีการปฏบิัต ิ

 ที่เป็นเลศิ (Best Practice)   โรงเรียนในฝัน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา    

 ระดบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29  (อุบลราชธานี - อ  านาจเจริญ)   

 ไดรั้บรางวลัผูม้ีผลงานนวตักรรมคุณภาพดีเยีย่ม  โรงเรียนในฝัน   ปีการศึกษา 2557     
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7.   เผยแพร่โดยการ น าเสนอผลการจดัการเรียนรู้แบบ  Active Learning โรงเรียนในฝัน 

 46 + 1  แกนน า  ICT   “ การจดัการความรู้โดยใช้ส่ือ ICT ”   ณ  โรงเรียนน ้ าพองศึกษา   

 จงัหวดัขอนแก่น 
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8.   การเผยแพร่โดยการน าเสนอผลงานวิจยัและนวตักรรมดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 สุขศึกษาและพลศึกษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ระดบัส านกังาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29  ( อุบลราชธานี-อ านาจเจริญ)  “ในเวที  1  ปีที่ผ่านมา  

 ก้าวหน้าสู่สากล”   ณ  โรงแรมสุนียแ์กรนด ์ จงัหวดัอุบลราชธานี  เมื่อวนัท่ี  30  กนัยายน  2555  
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การเผยแพร่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน  โดยใชกิ้จกรรมโครงงาน 

สู่กิจกรรมลกูเสือวิสามญั ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

ในภาคเรียนท่ี 1 – ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 – ปีการศึกษา 2559   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


