การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พัชราพร ศรีจันทร์อินทร์. 2561. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัด ขอนแก่น ที่มีต่อ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษ ฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษ ฐ์จากเศษวัส ดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรีย นรู้การงานอาชี พ และเทคโนโลยี กลุ่มตัว อย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น นั กเรี ย นที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จานวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) รูป แบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษ ฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรีย นที่มีค วามบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 8 เล่ม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานใช้ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการนาไปใช้จัดการเรียนการสอน
ซึ่งมีขั้นสอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน ขั้นที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ

ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน และขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
2. ผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่ งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 88.99/84.76
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.71

กิตติกรรมประกาศ
การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนงานประดิ ษ ฐ์ เรื่ อ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากเศษวั ส ดุ เหลื อ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้แก่ ดร.วิชัย กันหาชน ข้าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้ อานวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผศ.ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และประธานสาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เศษและภาษาไทย ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษาพิ เศษ
นายมานิตย์ คางาม ข้าราชการบานาญ อดีตผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นายอานาจ ชนชนะชัย ข้าราชการบานาญ อดีตผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดอุดรธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการเรียนรู้ และนางสายสมร เพชรอยู่ ข้าราชการบานาญ อดีตครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ซึ่งได้ อุทิ ศเวลาให้ ค าปรึกษา แนะน า ตรวจแก้ไขข้อ บกพร่องต่างๆ จนท าให้ วิจัยฉบั บ นี้ สาเร็จเรียบร้อ ย
สมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอขอบพระคุณนายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะครู
นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ คุณประโยชน์และความดีที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ขอมอบเป็ นกุศลแด่ คุณแม่ คุณพ่อ
ผู้อบรมเลี้ยงดู ตลอดจนครู อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน ผู้มีพระคุณ
ในการสนับสนุนช่วยเหลือ และให้กาลังใจที่ดีตลอดมา
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ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................
บรรณำนุกรม.........................................................................................................................
ภำคผนวก..............................................................................................................................
ภาคผนวก ก...........................................................................................................
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ..........................................................................................
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ....................................................
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย.........................
หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย.......................................

182
185
189

189

193
194
195
196
196
196
197
203
205
218
219
220
221
226
227

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก ข...........................................................................................................
แบบสังเกตการสอน........................................................................................
แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสังเกตการสอน....................................
แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน.............................................
แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน.........................
แบบประเมินชุดการสอน...............................................................................
แบบประเมินความพึงพอใจ...........................................................................
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม.........................................................................
ภาคผนวก ค...........................................................................................................
แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน.............
แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้...................
แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์..............
ภาคผนวก ง............................................................................................................
แสดงผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน...........................
แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้..................................
แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนงานประดิษฐ์..............................
ภาคผนวก จ............................................................................................................
ตารางแสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ................................................
ภาคผนวก ฉ...........................................................................................................
ตารางแสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบ.....
ภาคผนวก ช...........................................................................................................
ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
โดยผู้เชี่ยวชาญ...............................................................................................
ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ของนักเรียน...................................................................................................

228
229
231
233
235
236
237
239
246
247
248
249
258
259
260
261
262
263
265
266
267
268
269

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก ซ...........................................................................................................
ตารางแสดงประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80...............................
ภาคผนวก ฌ...........................................................................................................
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ................................................................
ภาคผนวก ญ...........................................................................................................
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนการสอน เรือ่ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้..........................................................................................................
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานสิง่ ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้.....
ตัวอย่างภาพการนาสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ไปตกแต่ง
เพื่อความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย........................................................
ประวัติย่อผู้วิจัย......................................................................................................................

270

271
274
275
283
284
286
288
291

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่นามาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์..........................................................................................
2 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความคาดหวังเชิงนโยบายกับสภาพความเป็นจริง..........
3 รูปแบบแผนการทดลอง.......................................................................................
4 กาหนดการดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี.....................................................................................................
5 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80................................................................
6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี..............................................
7 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี...............................................................................
8 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6..........................................................................................
9 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้.........................
10 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 1................................................................................................................

60
157
179

181

193

194

195

247
248

249

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่
11 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 2................................................................................................................
12 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 3................................................................................................................
13 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 4................................................................................................................
14 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 5................................................................................................................
15 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 6................................................................................................................
16 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 7................................................................................................................
17 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 8................................................................................................................
18 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 1-8.............................................................................................................

250

251

252

253

254

255

256

257

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่
19 แสดงผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.........................................................................................
20 แสดงผลการประเมินคุณภาพของของแผนการจัดการเรียนรู้..............................
21 แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.............
22 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี..............................................
23 แสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี...............................................................................
24 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (โดยผู้เชี่ยวชาญ)...............................................................
25 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มตี ่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี.....................................................................................................
26 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
(ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว).......................................................................

259
260
261

263

266

268

269

271

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่
27 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
(ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม)........................................................................ 272
28 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
(ทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม) .............................................................. 273

สารบัญบัญชีภาพ
หน้า
ภาพประกอบ
1 กรอบแนวคิดการวิจัย...........................................................................................
2 แสดงระบบการสร้างหรือจัดระบบ.....................................................................
3 ความสัมพันธ์รูปแบบ ADDIE Model..................................................................
4 รูปแบบแนวคิด ADDIE Model............................................................................
5 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับร่าง) .....................
6 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)................................................................................................
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องให้
ความส าคั ญกั บ การเสริม สร้ างทุ น ของประเทศที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เข้ ม แข็ง และมี พลั ง เพีย งพอในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้าง
ปัจ จั ย แวดล้ อ มที่ เ อื้อ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณภาพของคน การศึก ษาเป็ นกระบวนการทางสั ง คมในการสร้ า ง
และพัฒนาคนให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม ช่วยให้คนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
มีหลักการสาคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีค วามเป็นคนที่ส มบูรณ์ มีวิ นัย ใฝ่ รู้ มี ความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : ก)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 54 บัญญั ติไ ว้ว่า รัฐต้อ ง
ดาเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และความในวรรคสี่ กาหนดว่า การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2559 : 15) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในมาตรา 10
ให้ยึดหลักว่า การจัดการศึกษาต้อ งจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัด
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
และในวรรคสี่ ระบุว่า การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดรูปแบบที่เหมาะสม
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โดยคานึงถึงความสามารถของบุค คลนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 3-5) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) ปรับปรุง พ.ศ. 2556 มาตรา 5 ระบุไว้ว่า 1) คนพิการ
มีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รั บ
เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษา 2) เลือกบริการ
ทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษา โดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และความต้องการจาเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน และประกันคุ ณภาพการศึกษา
รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล (สานักงานคณะกรรมการราชกฤษฎีกา. 2556 : 3) ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลก
ได้อย่างสันติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึก
ในความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อ การศึกษา ต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานที่เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้เต็ม ศักยภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 4) นอกจากนั้น หลักสูตร
ยั ง ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น คนดี มี ปั ญ ญา มี ค วามสุ ข ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส าคั ญ คื อ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี มีความรักชาติ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย โดยกาหนดสมรรถนะเพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สาคัญ คือ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบในการวางแผน
การด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ตรวจสอบ ตลอดจนปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
เพื่ อ พัฒ นาเยาวชนของชาติต ามมาตรฐานการเรีย นรู้ ที่ ก าหนดไว้ (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน. 2551 : 4-6) ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมาย
ส าคั ญ ส าหรั บ การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน โดยยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ทุ ก คนมี ค วามรู้
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ต้อ งส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการ
ทางสมอง เน้นให้ความสาคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และนาไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ เรี ยน (กระทรวงศึ กษาธิ การ. 2552 : 1-2) นอกจากนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 4 เกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษา ซึ่งในมาตรา 23
และมาตรา 24 กาหนดให้การจัดการศึกษา ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นต้อ งจัด
เนื้อ หาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดาเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น และสถานศึกษายังเป็นส่วนที่สาคัญในการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้น
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้
เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งเน้นกระบวนการทางานและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการออกแบบงาน และการทางานอย่างมีกลยุทธ์
โดยเฉพาะกระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตลอดจนการน าเทคโนโลยี ม าใช้
และประยุก ต์ใช้ ในการทางาน เน้น การใช้ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อ มและพลังงานอย่ างประหยั ด
และคุ้มค่า เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ จึงกาหนดการจัดการเรียนรู้ที่ยึดงาน กระบวนการจัดการ และการแก้ปัญหา
เป็นสาคัญ บนพื้นฐานของการใช้หลักการ และทฤษฎีเป็นหลักในการทางาน และการแก้ปัญหางานที่นามา
ฝึ ก ฝนเพื่ อ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องกลุ่ ม นั้ น เป็ น งานเพื่ อ การด ารงชี วิ ต ในครอบครั ว สั ง คม และงานเพื่ อ
การประกอบอาชีพ กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
กลวิธีการเรียนรู้ ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ต้องกาหนดเป็นงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้ง 7 หัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของงาน
ความสาคัญและประโยชน์ของงาน หลักการทางาน วิธีการและขั้นตอนการทางาน กระบวนการทางาน
การจัดการ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน และคุณธรรมในการทางาน เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จ
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ในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงต้องอาศัยรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการทางาน มี 4 รูปแบบ ผู้สอนอาจจัดให้ครบหรือไม่ครบก็ไ ด้ รูปแบบดังกล่าว คือ การเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้จากการทางานกลุ่ม
จากจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ดังกล่าวนั้ น แสดงให้เห็ นถึงบทบาทสาคั ญของผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้ อ งทุ กฝ่า ย
รวมทั้งครูผู้สอน ต้องรู้จักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ด้านความคิด เนื่องจากพัฒนาการทางด้านความคิดของผู้เรียนจะพัฒนาเป็นลาดับขั้นตามช่วงวัย ตามธรรมชาติ
การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละช่วงวัยไปสู่ขั้นที่สูงกว่า จะสามารถช่วยให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการได้เร็วขึ้น ผู้เรียนจะสามารถเลือกรับรู้สิ่งที่ตนสนใจ และเกิดการเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง
(ทิศนา แขมมณี. 2555 : 64-66)
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยินระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอยู่ประจา นักเรียนเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของการรับรู้
ทางภาษา เนื่องจากสูญเสียการได้ยิน ทาให้ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยวิธีปกติ การสื่อสารใช้ภาษามือในการ
สื่อสาร รับรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่านามธรรม จุดเด่นเฉพาะคือมีความเร็วต่อการรับรู้ และการจาที่เกิดจาก
การใช้สายตา จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ผู้วิจัย พบว่า
สภาพปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 นักเรียน
ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ไม่ใฝ่เรียนรู้ ขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขาดการฝึกฝน
การทางานที่เป็นระบบ ขั้นตอน ไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่กระตือรือร้นในการเรียน ไม่เห็นคุณค่า
และประโยชน์ของงานที่ปฏิบัติ มีเจตคติที่ไม่ดีต่องานที่ปฏิบัติ ขาดทักษะการทางานกลุ่ม ซึ่งการปฏิบัติงานกลุ่ม
จะมีนั กเรี ยนเก่งเท่ านั้น ที่เป็ นผู้ป ฏิบัติง าน นักเรียนที่เรีย นอ่อ นไม่ ช่วยเพื่อ นทางาน เพราะคิด ว่าตนเอง
ไม่สามารถทาได้ดีเท่ากับเพื่อน เมื่อนักเรียนที่เรียนเก่งทางานเสร็จไม่ช่วยเหลือเพื่อ นคนอื่นๆ การปฏิบัติ
กิจกรรมแต่ละครั้งจะจับกลุ่มรวมเฉพาะคนที่เก่งด้วยกัน ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลางจะอยู่
อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากสภาพปัญหาดัง กล่าว ส่ งผลต่อ การจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของ
นักเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ จะเห็นได้จากผลการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนมีผลการประเมินด้านการปฏิบัติงาน (ขั้นตอน
การทางาน ทักษะการทางาน คุณภาพของงาน และความคิดสร้างสรรค์) มีคะแนนเฉลี่ยคิ ดเป็นร้อยละ 58.92
อยู่ในระดับพอใช้ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น. 2557 : 31) เพราะฉะนั้น การจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจึงต้องมีรูปแบบวิธีการเฉพาะในการนาเสนอขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม มองเห็นจับต้องได้ มี ลาดับการเรียนรู้ก่อน-หลัง เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงในทุ กขั้นตอนของการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน รู้ขั้นตอน
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การปฏิบัติงาน มีทักษะในการทางาน มีเทคนิคการทางานให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษามือในการอธิบายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ หรือการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ และอีกปัญหาหนึ่ง
ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ ครูผู้สอน เนื่อ งจากครูผู้สอน
ใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ไม่เป็นระบบ หรือไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติ
นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เสร็จทันตามเวลาที่กาหนด ลักษณะของกิจกรรมไม่เน้นความสาคัญ
ของผู้เรียนเท่าที่ควร โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง คิดวางแผนปฏิบัติ
เพื่อหาคาตอบของคาถามหรือข้อสงสัยด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนยังขาดสิ่งเร้า หรือสิ่งจูงใจในการเรียน
การจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่ ทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และทั กษะกระบวนการปฏิบัติ ไม่มี เอกสารหรือ วิ ธีการสอนที่เ หมาะสมกับ นักเรี ยนที่ มีความบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน หรือกิจกรรมรองรับอย่างเพียงพอ เครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่ใช้ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล รวมถึงสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพอใจ ไม่หลากหลาย ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน และไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอย่างถาวรยั่งยืน จนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
อย่างแท้จริง พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาด้านทักษะพิสัยเป็นรูปแบบที่มี ความสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิ น เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ มุ่ งให้ ผู้ เรี ยนเกิดความรู้
ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนไม่เพียงแต่ใช้อวัยวะ
ส่วนต่ างๆ ของร่ างกายปฏิ บั ติ งานเท่ านั้ น แต่ ยังใช้ ความคิ ด การรั บรู้ การท าความเข้ าใจกั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ
ของตนเองอีกด้วย ส่งผลให้เกิด การคิดและการแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ไ ด้ โดยอาศัยหลักการ
ที่เ รี ย กว่ า เรี ย นด้ วยการปฏิ บั ติ หรื อ ลงมื อ ทา ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ ทิศ นา แขมมนี (2555 : 224) ที่ กล่ า วว่ า
เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทา หรือการแสดงออกต่างๆ
ซึ่งจาเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
งานประดิ ษฐ์ เรื่ อง สิ่ งประดิ ษฐ์ จากเศษวั สดุ เหลื อใช้ รวมถึงสร้ างสื่อประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
ซึ่งเป็นชุดการสอนงานประดิษฐ์ มีกิจกรรมการปฏิบัติที่หลากหลาย มีรูปภาพประกอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
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ตลอดจนมีแบบทดสอบให้ผู้เรียนตรวจสอบประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง และผู้วิจัยได้นาเสนอ
ข้อมูลของชุดการสอนงานประดิษฐ์ลงในเว็บไซด์ www.teacherwork2019.com รวมถึงติดคิวอาร์โค้ท (qr code)
ลงบนชุดการสอนของแต่ละชุด เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้ การทบทวนบทเรียน การส่งต่อความรู้ที่นอกเหนือ
จากการเปิดหนังสือ และเป็นการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อ พัฒ นารูป แบบการเรี ยนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษ ฐ์จ ากเศษวั สดุ เหลือ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิ น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ส าหรั บนัก เรีย นที่มี ความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 6
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวั ดขอนแก่น เป็นรูป แบบที่ มีความเหมาะสม และเป็ นไปได้ในการนาไปใช้จั ด
การเรียนการสอน
2. รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ส าหรั บนัก เรีย นที่มี ความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ไ ด้ รั บ การสอนด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนงานประดิ ษ ฐ์ เรื่ อ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรี ยนโสตศึ ก ษาจัง หวั ดขอนแก่ น และโรงเรีย นโสตศึ กษาจั งหวัด อุด รธานี ปีก ารศึก ษา 2558
ถึงปีการศึกษา 2561 จานวน 70 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรี ย นโสตศึ กษาจั งหวั ด ขอนแก่น และโรงเรี ยนโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด อุ ดรธานี ปี การศึ กษา 2558
ถึงปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อ มูลพื้นฐาน ในประเด็นการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกลุ่ม เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 10 คน
2) กลุ่มตั วอย่า งที่ใ ช้ใ นการตรวจสอบหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
งานประดิ ษ ฐ์ เรื่อ ง สิ่ ง ประดิษ ฐ์ จากเศษวัส ดุ เหลื อ ใช้ จ านวน 33 คน แบ่ง เป็ น กลุ่ม เก่ง กลุ่ ม ปานกลาง
และกลุ่มอ่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) กลุ่มตัวอย่างสาหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่ งประดิษฐ์ จากเศษวัส ดุเหลือ ใช้ เป็ นนักเรียนที่ มีความบกพร่อ ง
ทางการได้ ยิ น ที่ กาลั งเรี ยนในชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโสตศึ กษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรี ยนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 จานวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
(2) กลุ่มตัวอย่างสาหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จานวน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
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(3) กลุ่มตัวอย่างสาหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม ในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่ งประดิ ษฐ์จ ากเศษวัสดุ เหลือ ใช้ เป็น นัก เรีย นที่ มีความบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรีย นโสตศึก ษาจัง หวัด อุดรธานี ภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2561 จานวน 22 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้น
ที่ 2 สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ จานวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) รอบรู้งานประดิษฐ์ 2) สารพันเลือกสรรเครื่องมือ 3) สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 4) ถังขยะรีไซเคิล 5) นาฬิกาพาเพลิน 6) โมบายแสนสวย 7) โคมไฟหลากสี
และ8) ราชินีกรอบรูป
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6
2) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรีย นโสตศึก ษาจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบการเรียนการสอนงานประดิษ ฐ์ เรื่อ ง
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4) ความพึง พอใจของนัก เรีย นที่มี ความบกพร่ อ งทางการได้ ยิน ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 6
โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด ขอนแก่ น ที่มี ต่ อรู ปแบบการเรี ยนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่ อ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ระยะเวลาในการศึก ษาและวิเคราะห์ข้ อ มู ลพื้น ฐานการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์ จากเศษวัสดุ เหลือ ใช้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
4.2 ระยะเวลาในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4.3 ระยะเวลาในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การดาเนินการสร้างและพัฒนากระบวนการจัด
การเรียนรู้ จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (analysis) ระยะที่ 2 การพัฒนา
(Development : D1) การออกแบบและพัฒนา (design and development) ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R2)
นาไปใช้จริง(implementation) และระยะที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินผล (evaluation) เพื่อให้
ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการนาไปใช้จัดการเรียนการสอน สาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2. รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแต่ละขั้นตอน
มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีลักษณะเฉพาะที่ต้องการพัฒนาในแต่ละ
ขั้นตอน เนื้อหาการเรียนเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง จากกิจกรรมที่มีความ
หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการทางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ ประกอบด้วยขั้นสอน 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้ นการรั บรู้ ขั้ นนี้ เป็ นขั้ นที่ ให้ผู้ เรี ยนได้ รับรู้ ในสิ่ งที่จะท า เห็ นทั กษะหรื อการกระท า
ที่ต้องการ โดยให้นักเรียนสังเกตการทางานอย่างตั้งใจ
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ขั้ นที่ 2 ขั้ นการวางแผนปฏิ บั ติ งาน ขั้ น นี้ เป็ นขั้ นที่ ให้ ผู้ เรี ยนได้ ร่ วมกั นแสดงความคิ ดเห็ น
วางแผนการทางานร่วมกัน หลังจากที่ได้รับรู้โดยภาพรวมของทักษะหรือการกระทาแล้ว โดยการกาหนด
เป้าหมาย จัดลาดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะปฏิบัติ เพื่อให้งานนั้นประสบผลสาเร็จ
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น การลงมื อ ปฏิ บั ติ เป็ น ขั้ น ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ว างไว้ ตั้ ง แต่ ต้ น
จนจบ ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ โดยไม่มีการสาธิตทักษะหรือการกระทานั้น มีชุดการสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้
ในการทบทวนหรือเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนแนะนาเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทาได้ง่ายขึ้น ประณีต สวยงาม รวดเร็ว หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น
ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน ขั้นนี้ เป็ นการตรวจสอบผลการปฏิ บัติ งานว่ าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ขั้นที่ 5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานตามที่ได้
ตรวจสอบและประเมินผลไว้ จนได้ผลงานตามที่ต้องการ
ขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบั ติงานด้วยความภาคภู มิใจ เป็นขั้นที่นั กเรียนนาเสนอผลงานของตนเอง
ภาคภูมิใจในผลงาน และนาประสบการณ์จากการทางานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หมายถึง สิ่งที่จัดทาขึ้นจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์
ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย โดยการนาวัสดุที่เหลือใช้ในชีวิตประจาวัน และวัสดุที่มีมากในท้องถิ่น
มาออกแบบ สร้ างสรรค์ ชิ้นงานให้เกิดความประณีต สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
ในชีวิตประจาวัน
4. ชุดการสอนงานประดิษฐ์ หมายถึง สื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยชุดการสอน จานวน 8 เล่ม ได้แก่ 1) รอบรู้
งานประดิษฐ์ 2) สารพันเลือกสรรเครื่องมือ 3) สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 4) ถังขยะรีไซเคิล
5) นาฬิกาพาเพลิน 6) โมบายแสนสวย 7) โคมไฟหลากสี และ 8) ราชินีกรอบรูป
5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง นักเรียนที่สูญเสียการได้ยินมาก ไม่สามารถ
รับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง มีการได้ยินระดับหูหนวก 90 เดซิเบล ขึ้นไป
มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีความพิการซ้อน เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ถึงภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
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7. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ หมายถึง ผลการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เรื่ อง สิ่งประดิษฐ์ จากเศษวัส ดุเ หลือ ใช้ ที่ ผู้วิ จัย สร้ างขึ้น แล้ว นาไปทดลองใช้กั บ
นักเรียนกลุ่มทดลอง โดยกาหนดเกณฑ์ 80/80
80 ตัว แรก หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ย ที่ ไ ด้ จากการปฏิ บัติ กิ จกรรมระหว่า งเรี ยนในแต่ล ะเรื่ อ ง
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้ ของนักเรียนทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้ว ยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่ งประดิ ษฐ์ จ ากเศษวัส ดุ เ หลื อ ใช้ ของนั ก เรี ยนทั้ ง หมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น ที่ เ รี ย นด้ ว ยรู ปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่ อง สิ่งประดิ ษฐ์ จ ากเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
9. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ที่มีต่อ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เหลือ ใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งวัดได้ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจ มีลัก ษณะเป็ นแบบมาตรส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน 10 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกอบด้วยขั้นสอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้
ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีความบกพร่อง
ทางการได้ยนิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุม่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
1. ได้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2. รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80
3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมากขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ สั งเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อ ง
ตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. รูปแบบการเรียนการสอน
4. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
5. แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้
6. งานประดิษฐ์
7. ชุดการสอน
8. ความพึงพอใจ
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เบส และฮูมเมส (Bess; & Humes. 2008 : 322) ได้ให้ความหมายของความบกพร่องทางการได้ยิน
ไว้ว่า เป็นอาการผิดปกติของการได้ยินตั้งแต่หูตึงเล็กน้อยถึงหูหนวก ได้แก่
หูหนวก คือ ความผิดปกติของกระบวนการได้ยินที่เครื่องช่วยฟังไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่
หูตึง คือ ความผิดปกติของกระบวนการได้ยินที่เครื่อ งช่วยฟังสามารถช่วยได้อ ย่างเต็มที่
ซึ่งจะใช้การได้ยินที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด การสูญเสียการได้ยินระดับหูตึงนี้จะทาให้ไม่สามารถ
แยกแยะเสียงที่เหมือนกันบางเสียงได้
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 45) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสีย
การได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
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คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมาก ไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยิน
ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมี การสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบล
ขึ้นไป
คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน
โดยทั่ วไปจะใส่ เครื่อ งช่วยฟั ง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ ยินจะมีการสู ญ เสียการได้ยิน น้ อ ยกว่า 90 เดซิ เบล
ลงมาถึง 26 เดซิเบล
กรองทอง จุลิรัชนีกร (2554 : 18) ได้ให้ความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
หมายถึง สมรรถภาพในการได้ยินลดน้อยลงกว่าระดับที่คนปกติได้ยิน การแบ่งระดับสมรรถภาพการได้ยิน
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของระดับเริ่มได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศที่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ การได้ยินเสียง
ที่ระดับปกติ ค่าเฉลี่ยของระดับเริ่มได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศไม่เกิน 25 เดซิเบล ระดับผิดปกติมีค่าเฉลี่ย
ทางการได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศมากกว่า 25 เดซิเบล
ภูฟ้ า เสวกพั นธุ์ (2555 : 79) ได้ให้ ความหมายของบุ คคลที่ มี ความบกพร่องทางการได้ยิ นไว้ว่ า
คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรงถึงระดับน้อย สมรรถภาพทางการได้ยินลดน้อยกว่าระดับที่คนปกติได้ยิน
การแบ่งระดับสมรรถภาพการได้ยินพื้ นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของระดั บเริ่ม ได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศ
ที่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ การได้ยินเสียงที่ระดับปกติ ค่าเฉลี่ยของระดับเริ่มได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศ
ไม่ เกิ น 25 เดซิ เบล ระดั บ ผิ ด ปกติ มี ค่ าเฉลี่ ยทางการได้ ยิน เสี ยงบริสุ ท ธิ์ ท างอากาศมากกว่า 25 เดซิ เบล
(เดซิ เบลเป็นหน่วยวัดความดังของเสียง) บุค คลที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน แบ่งเป็ น 2 ประเภท คื อ
1) คนหูหนวก หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อ มูลผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่
หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม โดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะสูญเสียการได้ยินประมาณ 90 เดซิเบลขึ้นไป
หมายถึง คนเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังไม่เกิน 25 เดซิเบล แต่คนหูหนวกจะเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังมากกว่า
90 เดซิเบล และ 2) คนหูตึง หมายถึง คนที่มีการได้ยินเล็กน้อยพอที่จะรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไป
จะใส่เครื่องช่วยฟัง และหากตรวจการได้ยินจะพบว่า มีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบล ลงมาจนถึง
26 เดซิเบล ซึ่งคนหูตึงจะเริ่มได้ยินเสียงที่ดังมากว่า 26 เดซิเบล จนถึง 90 เดซิเบล
ดารัส ดาราศักดิ์ (2557 : 36) ได้กล่าวถึงคนหูพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินที่สิ้นสุดการรักษาแล้ว หรือไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้แล้วด้วยวิธีการใดๆ แบ่งออกเป็น
คนหู ตึ ง หมายถึ ง คนที่ ส ามารถได้ ยิ น เสี ย งพู ด จากเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง และสามารถพั ฒ น า
ให้สื่อความหมายด้วยภาษาพูดได้ อาจสูญเสียการได้ยินมากกว่าหรือน้อยกว่า 90 เดซิเบล
คนหูหนวก คือ คนที่ไม่สามารถได้ยินเสียงพูดจากเครื่อ งช่วยฟัง และต้องสื่อความหมาย
ด้วยการพัฒนาภาษามือ มักสูญเสียการได้ยินมากกว่า 90 เดซิเบล
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นิภาธร สาระพันธ์ (2558 : 7) ได้กล่าวถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสีย
การได้ยินมากจนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม โดยทั่วไป
หากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญ เสียการได้ยินตั้งแต่ 90 เดซิเบล ขึ้นไป คือ เมื่ อ เปรียบเทียบระดับเริ่ม
การได้ยินของคนทั่วไป เมื่อเสียงดังไม่เกิน 25 เดซิเบล คนหูหนวกจะเริ่มได้ยินเสียงที่ดังมากกว่า 90 เดซิเบล
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2559 : 14-15) ได้กล่าวถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น หมายถึง
เด็กที่มีความบกพร่องหรือสูญเสียการได้ยินจนเป็นเหตุให้การรับฟังเสียงต่างๆ ไม่ชัดเจน มี 2 ประเภท ดังนี้
1. เด็ ก หู ตึ ง หมายถึ ง ผู้ ที่ สู ญ เสี ยการได้ ยิ น ไม่ เข้ าใจค าพู ด และการสนทนา โดยจ าแนก
ตามเกณฑ์อัตราการได้ยินของหูของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยการได้ยิน
ที่ ความถี่ 500, 1000 และ 2000 เฮิ รตซ์ (Hz) ในหู ข้ างที่ ดี กว่ า เด็ กหู ตึงอาจแบ่ งระดั บการได้ ยิน ได้ 4 กลุ่ ม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) เด็กหูตึงระดับที่ 1 มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 26 - 40 เดซิเบล (dB) จะพบปัญหาในการ
รับฟังเสียงเบาๆ อาทิเช่น เสียงกระซิบ เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติในห้องเรียนได้ โดยจัดที่นั่งเรียน
อย่างเหมาะสมให้สามารถมองเห็นคุณครูและเพื่อนๆ ได้
2) เด็กหูตึงระดับที่ 2 มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 41 - 55 เดซิเบล (dB) จะมีปัญหาในการ
ฟังเสียงพูดคุยที่ดังในระดับปกติที่มีระยะ 3-5 ฟุต และไม่เห็นหน้าผู้พูด ดังนั้นเมื่อพูดด้วยเสียงธรรมดาก็จะได้ยิน
ไม่ชัด หรือไม่ได้ยิน รวมทั้งจับใจความไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการจับใจความเล็กน้อย เช่น พูดไม่ชัด
พูดเสียงเบา ออกเสียงเพี้ยน เป็นต้น
3) เด็กหูตึงระดับที่ 3 มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 56 - 70 เดซิเบล (dB) มักพบปัญหาในการรับฟัง
และเข้าใจคาพูดเมื่อพูดคุยกันด้วยเสียงดังเต็มที่ก็ยังไม่ได้ยิน มีปัญหาในการรับฟังเสียงหลายๆ เสียง พร้อมกัน
เช่น เสียงในห้องประชุม เป็นต้น รวมถึงพบว่าเด็กมีพั ฒนาการทางภาษาและการพูดช้ากว่า เด็กปกติ เช่น
เด็กพูดไม่ชัด เสียงเพี้ยน และเด็กบางคนไม่พูด เป็นต้น
4) เด็กหูตึงระดับที่ 4 มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 71 - 90 เดซิเบล (dB) เป็นกลุ่มเด็กที่หูตึง
รุนแรงมาก มักพบปัญหาในการรับฟัง และการที่จะเข้าใจคาพูด เด็กสามารถได้ยินเสียงใกล้หูระยะทาง 1 ฟุต
ซึ่งต้องตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียงถึงจะได้ยินเสียง ถึงแม้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะใช้เครื่องช่วยฟัง ก็มักพบปัญหา
ในการแยกเสียง อาจจะแยกเสียงสระได้ แต่แยกเสียงพยัญชนะไม่ไ ด้ ซึ่งเด็กมักพูดไม่ชัด มีเสียงผิดปกติ
และไม่สามารถพูดได้
2. หูหนวก หมายถึง ผู้ที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจหรือใช้ภาษาพูดได้ถึงแม้ว่า
จะใช้เครื่องช่วยฟังก็ตาม และถ้าวัดระดับการได้ยินที่ 500-2000 เฮิรตซ์ (Hz) มีการได้ยินเฉลี่ย 90 เดซิเบล (dB)
ขึ้นไป

16

สรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กที่มีการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ
หูตึงเล็กน้อยถึงขั้นระดับหูหนวก ซึ่งการได้ยินระดับหูตึงสามารถใช้เครื่องช่วยฟัง ช่วยในการฟังเสียงที่เหลืออยู่
ให้เป็นประโยชน์ แต่ไม่สามารถแยกเสียงบางเสียงที่เหมือนกันได้ ส่วนการได้ยินระดับหูหนวก ไม่สามารถ
ใช้เครื่องช่วยฟังช่วยในการได้ยินเสียงได้อย่างเต็มที่
1.2 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน
เฟรน (Friend. 2008 : 312) ได้แบ่งสาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยินออกเป็น 2 สาเหตุ ดังนี้
1. การสูญเสียการได้ยินที่พบตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม ซึ่งบิดามารดา
ที่มีภาวะสูญ เสียการได้ยินเป็นผลให้ เด็กบกพร่อ งทางการได้ยิน รวมถึงการที่มารดาเป็น โรคหัดเยอรมัน
หรือภาวะคลอดก่อนกาหนด อีกทั้งเกิดจากมารดาเป็นเบาหวาน ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือเด็กขาดออกซิเจน
2. การสูญเสียการได้ยินในภายหลัง การสูญเสียที่พบสามารถแบ่งได้เป็นการสูญเสียก่อนที่จะ
มีการพัฒนาทางภาษาและการสูญเสียหลังจากที่มีพัฒนาการแล้ว มักพบว่าเกิดจากโรคบางชนิด เช่น โรคสมอง
อักเสบ หัดเยอรมัน หูน้าหนวก รวมทั้งการได้รับยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียงหรือ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
เสียงดังเกินขนาดมากเป็นเวลานาน
องค์การอนามัยโลก (WHO. 2010 : Online) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยิน ดังนี้
1. สาเหตุจากกรรมพันธุ์ การมีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวคนใดมีภาวะหูพิการตั้งแต่ กาเนิด
ทาให้เด็กเกิดมามีโอกาสเสี่ยงที่จะมีความบกพร่องทางการได้ยินมาก
2. สาเหตุทเี่ กิดระหว่างการคลอด ซึ่งมีสาเหตุ ได้แก่
1) การคลอดก่อนกาหนด
2) มารดาเจ็บท้องคลอดนานผิดปกติ ทาให้ทารกขาดอากาศหายใจ
3) การติดเชื้อหัดเยอรมัน หรือติดเชื้อต่างๆ ขณะตั้งครรภ์
4) การที่มารดาได้รับยาซึ่งมีปริมาณ 130 ชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ เพราะมีผลต่อประสาทหู
ชั้นในทารก
5) โรคดีซ่าน จะมีผลต่อเส้นประสาทการรับฟังในทารกแรกเกิด
3. สาเหตุจากโรคต่างๆ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หัด คางทูม เป็นต้น
4. สาเหตุจากการได้รับยาที่เป็นอันตรายต่อหูในทุกช่วงอายุ รวมถึงยาปฏิชีวนะ ยาต่อต้านมาลาเรีย
5. สาเหตุจากการถูกกระทบกระเทือนบริเวณหูอย่างรุนแรง
6. สาเหตุจากการมีขี้หูหรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันรูหู
7. สาเหตุจากการอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อหู เช่น การอยู่ในที่มีเสียงดังมากๆ
เช่น ฟังเพลงเสียงดัง หรือได้ยินเสียงดังมากๆ เช่น เสียงระเบิด เป็นต้น
8. สาเหตุจากการรับฟังเสียงเสื่อมตามวัย
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ดารัส ดาราศักดิ์ (2557 : 36-37) กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยิน ไว้ดังนี้
ความพิการที่เกิดจากพันธุกรรม
1. ความพิการของหูชั้นนอก ได้แก่ การไม่มีช่องหูชั้นนอก
2. ความพิ การของหูชั้ นนอกร่วมกับหู ชั้นกลาง เช่ น การมีใบหู เล็กหรือ ผิดรู ป คางเล็ ก
หางตาเฉียงลง
3. ความพิการของหูชั้นใน ได้แก่ การไม่มีหูชั้นใน การเจริญเติบโตของโคเคลียไม่สมบูรณ์
หรือเสื่อม
4. การเสื่อมของการได้ยินโดยไม่ทราบสาเหตุ
ความพิการที่ไม่ได้มีสาเหตุจากพันธุกรรม
1. ประสาทหูพิการที่เกิดในระยะมารดาตั้งครรภ์ที่พบบ่อย ได้แก่
1) หัดเยอรมัน มารดาที่เป็นหัดเยอรมันในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์มีโอกาส
ที่ลูกจะหูตึง
2) การติดเชื้อไวรัสอื่นๆ เช่น คางทูม งูสวัด โปลิโอ ไข้หวัดใหญ่
3) ประสาทหูพิการจากยา เช่น ควินิน ทาลิโดไมด์
4) สาเหตุอื่นๆ เช่น มารดาเป็นเบาหวาน ภาวะขาดออกซิเจนของเด็ก และผลจากรังสี
2. ประสาทหูพิการระหว่างคลอด
1) สมองขาดออกซิเจน ทาให้โคเคลียและก้านสมองถูกทาลาย
2) การคลอดก่อนกาหนด พบว่า มีเลือดออกในโคเคลีย
3. ประสาทหูพิ การที่เกิด ขึ้นภายหลั งคลอด เช่น การอักเสบติดเชื้อ ของเยื่อ หุ้ม สมอง
และสมองอักเสบ คางทูม หัด และหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังลุกลามเข้าไปในหูชั้นใน ทาให้ประสาทหูเสื่อม
สรุปได้ว่า สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินมีสาเหตุมาจากหลายประการที่สาคัญ ประการแรก
คือ หูหนวกก่อนคลอด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หูหนวกตามกรรมพันธุ์ หูหนวกที่ไม่ใช่กรรมพันธุ์ และสาเหตุ
อีกประการ คือ หู หนวกหลังคลอด ซึ่งทารกที่ เกิดมามีอ วัยวะและประสาทหู ปกติแต่เกิด ความพิ การขึ้ น
ภายหลัง โดยมีสาเหตุมาจากโรคประสาทหู หูหนวกจากพิษยา และสารเคมี หรือทารกได้รับความกระทบกระเทือน
อย่างรุนแรง
1.3 ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน
วิ ชิ ต ชี วเรื องโรจน์ (2550 : 29-32) แบ่ งประเภทการสู ญ เสี ยการได้ ยิ น หรื อ ความบกพร่ อ ง
ทางการได้ยิน ดังนี้
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1. การสู ญ เสี ย การได้ ยิ น ชนิ ด การน าเสี ย งบกพร่ อ ง (conductive hearing loss) เป็ น ภาวะ
การนาเสียงบกพร่อง ซึ่งเป็นผลจากโรคที่ทาให้เกิดความผิดปกติที่หูชั้นนอกและหูชั้นกลาง นอกหน้าต่าง
รูปไข่ออกมา เป็นผลให้มีความผิดปกติของกลไกการส่งผ่านคลื่นเสียงไปสู่หูชั้นใน
2. การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง (sensorineural hearing loss) เป็นภาวะ
ที่เกิดจากความผิดปกติที่หูชั้นใน หรือประสาทรับเสียง ทาให้มีความยากลาบากในการรับฟังเสียง โดยเฉพาะ
เสียงสนทนา คือ ได้ยินแต่ฟังไม่รู้เรื่อง
3. การสูญเสียการได้ยินชนิดการรับฟังเสียงบกพร่องแบบผสม (mixed hearing loss) เป็นภาวะ
ที่เกิดจากความผิดปกติในการนาเสียงร่ว มกับ ประสาทรับ ฟังเสียงบกพร่อ ง พบในโรคที่มีค วามผิด ปกติ
ที่หูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ร่วมกับความผิดปกติของหูชั้นใน
4. การรับฟังเสียงบกพร่องจากสมองส่วนกลาง (central hearing loss) เป็นความบกพร่อ ง
ของสมองส่วนกลาง คือ ได้ยิน เสียงแต่ไม่ สามารถแปลสัญ ญาณเสียงนั้ นได้ ขณะเดียวกัน ก็ไ ม่ส ามารถ
โต้ตอบสัญญาณนั้นกลับไปด้วย
5. การรั บ ฟั งเสี ยงบกพร่ อ งจากสภาวะทางจิ ต ใจ (functional or psychological hearing loss)
เกิดจากความผิดปกติทางจิตใจ มิใช่สาเหตุทางกาย
โรงพยาบาลรามาธิบดี (2556 : ออนไลน์) แบ่งประเภทการสูญเสียการได้ยินหรือความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ตามลักษณะการทางานในแต่ละส่วน ดังนี้
1. การนาเสียงบกพร่อง เป็นภาวะรับเสียงบกพร่องซึ่งเกิดจากโรคหรือพยาธิสภาพที่กาหนด
ให้ เกิดความผิด ปกติ ที่หู ชั้น นอกและหู ชั้นกลาง ซึ่งโรคเหล่านี้รักษาให้ หายได้ด้วยการรัก ษาทางยาหรือ
การผ่าตัด
2. ประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติที่หูชั้นใน หรือประสาท
รับฟังเสียงที่ทาให้มีความลาบากในการรับฟังเสียง โดยเฉพาะเสียงสนทนา คือ ได้ยินแต่ไม่รู้เรื่อง
3. การรับ ฟั งเสี ยงบกพร่อ งแบบผสม เป็ น ภาวะที่ เกิดจากการน าเสีย งบกพร่อ งร่ว มกับ
ประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง พบในบุคคลที่มีโรคที่มีความผิดปกติของหูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ร่วมกับ
ความผิดปกติของหูชั้นใน
4. การรับฟังเสียงบกพร่องจากสมองส่วนกลาง เป็นความบกพร่องของสมองส่วนกลาง
ที่ทาให้ผู้ป่วยได้ยินเสียง แต่ไม่สามารถแปลความหมายของสัญญาณเสียงนั้นๆ ได้ เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือด
สมองตีบ แตก หรือตัน
5. การรับฟังเสียงบกพร่องจากสภาวะทางจิตใจ เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติท างจิตใจ
ไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางร่างกาย ในการวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจโดยเฉพาะ และต้องปรึกษาแผนกจิตเวช
เพื่อการรักษา
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สรุปได้ว่า การสูญเสียการได้ยิน หรือ ความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งประเภทตามลักษณะ
การทางานของแต่ละส่วน ได้แก่ การสูญเสียการได้ยินประเภทการนาเสียงบกพร่อง ประสาทรับฟังเสียง
บกพร่อง การรับฟังเสียงบกพร่องแบบผสม การรับฟังเสียงบกพร่องจากสมองส่วนกลาง และการรับฟังเสียง
บกพร่อ งจากสภาวะทางจิ ต ใจ ซึ่ ง แต่ ล ะประเภทมี ส าเหตุ ข องความผิ ด ปกติ ที่ ส่ วนใดส่ ว นหนึ่ งของหู
หรือสมอง รวมทั้งความผิดปกติที่เกิดจากจิตใจ
1.4 ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
นักการศึกษาพิเศษ ครู หรือนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ เด็กที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน
ได้กล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไว้ดังนี้
ศรียา นิยมธรรม (2550 : 130) ได้อธิบายลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินว่า บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาเรื่อ งการสื่อสารด้วยการพูด ยิ่งสูญเสีย
การได้ยินมากก็จะมีปัญหามากทั้งด้านการเข้าใจคาพูดของคนอื่น หากถึงขั้นหูหนวก และไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ก็จะพูดไม่ไ ด้ โดยทั่วไปบุคคลหู ตึ งเล็กน้อ ยอาจสั งเกตได้ยาก มักไม่หั นตามเสียงเรียก ตอบไม่ตรงคาถาม
จ้องหน้าผู้พูดตลอดเวลา ใช้มือและท่าทางประกอบการพูดมากกว่าคนทั่วไป พฤติกรรมบางอย่างที่สังเกตได้
ในชั้นเรียน ได้แก่ การพูดเสียงเบาหรือดังมาก มักขอให้คู่สนทนาพูดซ้า พูดไม่ชัด ไม่สามารถปฏิบัติตาม
คาสั่งได้ อ่านหนังสือไม่ค่อยได้ มักเขียนหนังสือผิด ผลการเรียนอ่อนลง ไม่ตอบคาถามเมื่อผู้พูดอยู่ข้างหลัง
หรืออยู่ไกล บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจมีพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้หลายอย่าง จะพบมาก
ในผู้ที่มีความบกพร่องในระดับรุนแรงหรือรุนแรงมาก กรณีบกพร่องในระดับเล็กน้อยหรือปานกลางอาจจะ
แสดงออกเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน
ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ (2550 : 3) กล่ า วถึ ง ลั กษณะและพฤติ ก รรมของเด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ดังนี้
1. การพูด เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาทางการพูด เด็กอาจพูดไม่ได้ หรือ
พูดไม่ ชัดซึ่ งขึ้ นอยู่กับ ระดับ การสู ญ เสียการได้ยินของเด็ ก เด็ก ที่ สูญ เสียการได้ยิน เล็ กน้ อ ยอาจพอพูดได้
ส่วนเด็กที่ สูญเสี ยการได้ ยินมากหรือหู หนวก อาจพู ดไม่ได้ เลย หากไม่ ได้รับการสอนพู ดตั้งแต่ในวัยเด็ ก
นอกจากนี้การพูดขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเมื่อสูญเสียการได้ยินอีกด้วย หากเด็กสูญเสียการได้ยินมาแต่กาเนิด
เด็กก็จะมีปัญหาในการพูดอย่างมาก แต่ถ้าเด็กสูญเสียการได้ยินหลังจากที่เด็กพูดได้แล้ว ปัญหาในการพูด
จะน้อยกว่าเด็กที่สูญเสียการได้ยินมาแต่กาเนิน ปัญหาในการพูดของเด็กนอกจากจะขึ้นอยู่กับความรุนแรง
ของการสูญเสียการได้ยินแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเมื่อสูญเสียการได้ยินอีกด้วย
2. ภาษา เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาเกี่ยวกับภาษา เช่น มีความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาในวงจากัด เรียงคาในประโยคผิดหลักภาษา เป็ นต้น ปัญ หาทางภาษาของเด็ก คล้ายคลึงกับ ปัญ หา
ในการพูด คือ เด็กที่สูญเสียการได้ยินมากเท่าใดยิ่งมีปัญหาทางภาษามากขึ้น
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3. ความสามารถทางสติปัญญา ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อาจคิดว่า
เด็กประเภทนี้มีระดับสติปัญญาต่า ความจริงแล้วไม่เป็ นเช่นนั้น เพราะว่าท่านไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้
หากท่านสามารถสื่อสารกับเขาได้อ ย่างดีแล้ว ท่านอาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนฉลาดก็ได้ ความจริงแล้วระดับ
สติปัญญาของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากรายงานวิจัย พบว่า มีการกระจายตัวคล้ายเด็กปกติ
บางคนอาจฉลาดน้ อ ย บางคนอาจฉลาด บางคนฉลาดถึ ง ขั้ น เป็ น อั จฉริย ะก็ มี จึ งอาจสรุ ป ได้ ว่ าเด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยินไม่ใช่เด็กที่มีระดับสติปัญญาต่าทุกคน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจานวนมากมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่า ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าวิธีการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน
เหมาะที่จะนามาใช้กับนักเรียนปกติมากกว่า วิธีการบางอย่างจึงไม่เหมาะสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ยิ่งไปกว่านั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาทางภาษา และมีทักษะทางภาษาจากัด
จึงเป็นอุปสรรคในการทาข้อสอบ ด้วยเหตุนี้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ค่อนข้างต่ากว่าเด็กปกติ
5. การปรับตัว เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาในการปรับตัว สาเหตุส่วนใหญ่
มาจากการสื่อสารกับผู้อื่น หากเด็กสามารถสื่อ สารได้ดี ปัญหาทางอารมณ์อาจจะลดลงทาให้เด็กสามารถ
ปรับตัวได้ แต่ถ้าเด็กไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี เด็กอาจเกิดความคับข้องใจ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
ทาให้ต้องปรับตัวมากกว่าเด็กปกติเสียอีก
เกยู ร วงศ์ ก้ อม (2553 : 28-29) ได้อ ธิ บายลั กษณะของเด็กที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ ยิน ว่ า
ถ้ามองที่สภาพร่างกายจะไม่แตกต่างจากเด็กปกติ เพราะเด็กจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคมเหมือนกับเด็กปกติ แต่ถ้าสังเกตจากการสื่อสารจะทราบว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ซึ่งลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินพอจะสังเกตได้ ดังนี้
1. มีการใช้ภาษามือในการสื่อสาร โดยเฉพาะเด็กหูหนวกจะใช้ภาษามือ ส่วนเด็ก ที่สูญเสีย
การได้ยินน้อยจะใช้การพูดหรืออาจใช้ทั้งภาษาพูดและภาษามือ เพื่อให้มีความเข้าใจในการสื่อสารยิ่งขึ้น
2. การพูด เด็กอาจพูดไม่ได้หรือ พู ดไม่ชัด ขึ้นอยู่กับ ระดับการสูญ เสียการได้ยินของเด็ก
เด็กที่จะสูญเสียการได้ยินระดับเล็กน้อยอาจพอพูดได้ ส่วนเด็กหูหนวกจะพูดไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสอนพูด
ตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงจาเป็นต้องใช้ภาษามือแทนภาษาพูด นอกจากนั้นการพูดยังขึ้นอยู่กับระยะเวลา หรืออายุ
ของเด็กที่เริ่มสูญเสียการได้ยิน กล่าวคือ หากเด็กสูญ เสียการได้ยินตั้งแต่กาเนิดเด็กจะมีปัญหาในการพู ด
มากกว่าเด็กที่สูญเสียการได้ยินหลังจากมีภาษาพูดแล้ว
3. การใช้ภาษาค่อนข้างจากัดและไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การแสดงออกถึงความเข้าใจ
ทางภาษาเขียนจะพบว่ามี ปัญหามาก กล่าวคือ เด็กจะรู้คาศัพ ท์ในวงจากัด ไม่ส ามารถที่ จะน าคาศัพท์นั้ น
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ไปขยายให้เกิดประโยคที่หลากหลายได้ หรือ ไม่เข้าใจคาศัพ ท์เดี ยวกันแต่อ ยู่ต่างสถานการณ์ ไ ด้ รวมทั้ ง
ภาษาเขียนสลับที่ของข้อความในประโยคทาให้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยินส่วนมากจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการสูญเสียการได้ยินมีผลต่อความสามารถในการเข้าใจภาษาทั้งการพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน ส่วนภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ พบว่า เด็กจะไม่มีปัญหารวมทั้งเด็กที่สูญเสียการได้ยินน้อย
จะมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ
5. มีสายตาที่ไวต่อสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น
6. ชอบความสนุ กสนาน และชอบอยู่ กั บเพื่ อนที่ เป็นเด็ กที่ มีความบกพร่องทางการได้ยิ น
ด้วยกันในการทากิจกรรมต่างๆ
7. มีความอยากรู้อยากเห็น และชอบแสดงออก
8. ชอบท ากิ จกรรมที่ เป็ น ทั ก ษะที่ ไ ม่ ใ ช่ทั ก ษะทางภาษา เช่ น งานศิ ล ปะ การท าอาหาร
งานเย็บปักถักร้อย งานเสริม งานช่าง หรืองานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
9. มีลักษณะรักสวยรักงามทั้งเด็กชายและเด็กหญิง
10. มักแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเปิดเผยตามที่ตัวเองรู้สึก
11. มีความสามารถทางด้านต่างๆ ที่ไม่ใช่ความสามารถในการฟัง และภาษาที่หลากหลาย
คล้ายเด็กปกติ
สมเกตุ อุทธโยธา (2554 : 49-50) กล่าวถึง ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ดังนี้
1. การพูด เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาทางการพูด เด็กอาจพูดไม่ได้ หรือพูด
ไม่ชัด ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยิน เช่น เด็กที่สูญเสียการได้ยินระดับน้อยอาจพูดได้ เด็กที่สูญเสีย
การได้ยินระดับปานกลางอาจพูดได้ แต่ไม่ชัด ส่วนเด็กที่สูญเสียการได้ยินรุนแรงหรือหูหนวก อาจพูดไม่ได้เลย
นอกจากนี้การพูดยังขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเมื่อสูญเสียการได้ยินด้วย หากเด็กสูญเสียการได้ยินมาแต่กาเนิ ด
เด็กจะมีปัญหาในการพูดมาก แต่ถ้าสูญเสียการได้ยินหลังจากที่เด็กพูดได้แล้ว ปัญหาในด้านการพูดจะมีน้อยลง
2. ภาษา เด็ กที่ มี ความบกพร่ อ งทางการได้ ยิน มี ปั ญ หาเกี่ ยวกั บภาษา เช่ น ความรู้ เกี่ ยวกั บ
คาศัพท์อยู่ในวงจากัด เรียงคาเป็นประโยคที่ผิดหลักภาษา ปัญหาทางภาษาของเด็กคล้ายกับปัญหาในการพูด
นั่นคือ เด็กยิ่งสูญเสียการได้ยินมากยิ่งมีปัญหาในทางภาษามากเท่านั้น
3. ความสามารถทางสติปัญญา ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อาจคิดว่า
เด็กกลุ่มนี้มีระดับสติปัญญาต่า ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น อาจเป็นเพราะว่าท่านไม่อาจสื่อสารกับเด็กได้
ความจริงเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีระดับสติปัญญาเหมือนเด็กปกติ หรืออาจฉลาดมากกว่าเด็กปกติด้วย
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4. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน เด็กที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ ยินส่ วนมากจะมีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนต่า หากครูใช้วิธีการสอนเหมือนเด็กปกติ เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหา
ทางภาษา และมีทักษะทางภาษาที่จากัด จึงเป็นอุปสรรคในการทาข้อสอบ หากครูใช้วิธีการวัดผลเหมือ น
เด็กปกติ เพราะผู้ที่ทาข้อสอบได้ดีจะต้องมีความสามารถทางภาษาเป็นอย่างดี
5. การปรับตัวเข้าสังคม เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อาจจะมีปัญหาในการปรับตัว
ต่อ สั งคม สาเหตุ ส่ วนใหญ่ มาจากการสื่อสารกั บผู้ อื่น เด็ กอาจเกิดความคั บข้อ งใจ ซึ่ งส่ งผลต่ อ พฤติ กรรม
การปรับตัวเข้าสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2557 : ออนไลน์) กล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ดังนี้
1. การพู ด ปั ญ หาทางการพู ด ขึ้ น อยู่กั บ ระดั บ การสู ญ เสี ย การได้ ยิ น ถ้ าสู ญ เสี ยเล็ ก น้ อ ย
สามารถพูดได้ ถ้าสูญเสียในระดับปานกลางอาจพอพูดได้ แต่อาจไม่ชัด ส่วนสูญเสียมากหรือหูหนวกอาจพูด
ไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสอนพูดตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากนี้การพูดขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก หากเด็กสูญเสีย
การได้ยินมาตั้งแต่กาเนิด จะมีปัญหาในการพูดมากกว่าเด็กที่พูดได้แล้ว
2. ภาษา ปัญหาในทางภาษาจะคล้ายกับปัญหาในการพูด ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นกับระดับ
การสูญเสียการได้ยิน ส่งผลให้มีผู้บกพร่องทางการได้ยินมีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ในวงจากัด หรือ เรียงคา
เป็นประโยคที่ผิดหลักภาษา เป็นต้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นเหมาะสม
กับ คนปกติ ม ากกว่ าผู้ ที่ มี ค วามบกพร่อ งทางการได้ ยิน และการท าข้อ สอบให้ ไ ด้ ผ ลดี นั้ น ต้ อ งมี ค วามรู้
ทางภาษาเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาทางภาษา และมีทักษะทางภาษาจากัด
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนข้างต่ากว่าคนปกติ
4. อารมณ์ เนื่องจากผู้ที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยินจะมีปัญ หาในการสื่อ สารกับผู้อื่น
เมื่อ อยู่ในสังคมที่ไม่ยอมรับ ก็จะเพิ่มปัญ หาทาให้เกิดความคับข้อ งใจ โกรธง่าย เอาแต่ใจตัวเอง ขี้ระแวง
ขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น
5. การปรับตัว ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น เกิดความ
คับข้องใจ มีปัญหาทางอารมณ์ตามมาทาให้เด็กมีปัญหาในการปรับตัว
สรุปได้ว่า ลักษณะและพฤติกรรมของเด็ก ที่มี ความบกพร่อ งทางการได้ยิน นั้น จะมีปัญ หา
เกือบทุกเรื่อง เมื่อเทียบกับเด็กปกติไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด การใช้ภาษา สติปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปรับตัว อันเป็นผลมาจากการที่เด็กไม่สามารถสื่อสาร ความคิด ความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทาให้เด็กเกิดความอึดอัดคับข้องใจ และแสดงออกมาในทางก้าวร้าว คนทั่วไปจึงอาจมองว่าเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินนั้นมีอารมณ์รุนแรงและก้าวร้าว มีระดับสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ ดังนั้น ผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กที่มี
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ความบกพร่องทางการได้ยินควรทาความเข้าใจในปัญหาของเด็ก เพื่อที่จะช่วยเหลือหาแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการเขียน จึงเป็นวิธีการสื่อสารอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้คนปกติ
เข้าใจเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้ ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมพัฒนา
ไปในทางที่ดีด้วย
1.5 พัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น มี พั ฒ นาการบางด้ านเหมื อ นกั บ นั ก เรีย นปกติ และมี
พัฒนาการบางด้านแตกต่างออกไปจากนักเรียนปกติ นักจิตวิทยา และนักการศึกษาได้ศึกษาและกล่าวถึง
พัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไว้ดังนี้
1. พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย
เช่นเดียวกับเด็กปกติ แต่เด็กที่บกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะการได้ยิน สาหรับส่วนสูง
น้าหนั ก สุ ขภาพ และสมรรถภาพทางกายไม่มี อ ะไรแตกต่างจากเด็กปกติ บางทีอ าจเหนือ กว่ าเด็ กปกติ
(แสงจันทร์ คาเมือง. ม.ป.ป. : 2)
2. พั ฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญ หาสาคัญ
คือ การสื่อสาร เด็กจะฟังคนอื่นพูดไม่เข้าใจทั้งหมด บางครั้งก็ผิดความหมายไป และต้อ งอาศัยการสังเกต
จากสีหน้า ท่าทางประกอบ ซึ่งแสดงว่าการเข้าใจความหมายด้วยการได้ยินนั้นน้อยที่สุด จึงเป็นสาเหตุให้มี
ความผิดปกติทางอารมณ์มากที่สุด มีปัญหาเรื่องความคงที่ทางอารมณ์มากกว่าเด็กปกติ ก้าวร้าว หวาดระแวง
วิตกกังวล ฉุนเฉียว โกรธง่าย มีลักษณะการแข่งขันมากกว่าเด็กปกติ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีลักษณะ
การเก็บตัว (สุมาลี จันทบุตร. 2550 : 30)
3. พัฒนาการด้านสังคมและบุคลิกภาพ การที่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เกิดมาอยู่
ร่วมกับบุคคลในสังคม และผลจากการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและพูดไม่ได้ทาให้เด็กขาดภาษาที่จะ
สื่อความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองแก่ผู้อื่น เป็นผลให้เด็กแสวงหาความสัมพันธ์ทางสังคมน้อย
มักจะเกาะกลุ่มกันเฉพาะพวกเดียวกัน มักแสดงการก้าวร้าวทางสังคมอย่างชั ดเจน ขี้โมโห เอาแต่ใจตัวเอง
ขาดการยับยั้งชั่งใจ ไม่ทาตามระเบียบข้อบังคับ เห็นแก่ตัว มีวุฒิภาวะทางสังคมต่ากว่าเด็กปกติ ลักษณะความเป็น
ผู้นาจะขึ้นอยู่กับคาชมเชยมากกว่าการจัดการหรือแนวทางของกิจกรรม (สุมาลี จันทบุตร. 2550 : 30)
4. พัฒนาการทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เริ่มแสดงพัฒนาการที่ล่าช้า
ให้ ป รากฏในช่ ว งปลายของวั ย ก่ อ นเข้ า เรี ย น เนื่ อ งจากความบกพร่ อ งทางภาษาของเด็ ก จึ ง ส่ ง ผลถึ ง
การประมวลข้อมูลและก่อให้เกิดการขาดประสบการณ์แต่อย่างไรก็ตามพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน มั กจะแตกต่างไปจากเด็กปกติ เพราะมีความบกพร่อ งในการรับรู้ที่ ส่งผลทางการได้ ยิน
ย่อ มจะมีความล่าช้าทางภาษากว่าเด็กปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความบกพร่อ งทางการได้ยิน (แสงจันทร์
คาเมือง. ม.ป.ป. : 23)
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ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (ม.ป.ป. : 96) ได้อธิบายลาดับขั้นพัฒนาการการเรียนรู้
ภาษาพูดของเด็กหูหนวกไว้ดังนี้คือ เด็กหูหนวกต่างจากเด็กปกติในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ภาษาตั้งแต่
ก้าวแรก เด็กปกติคิดและรับรู้ภาษาโดยอาศัยการฟัง และแม้จะแสดงออกทางภาษาหรือรับรู้การแสดงออก
ทางภาษา เช่น ฟังเสียงพูดของตัวเองก็อาศัยโสตประสาททั้งสิ้น ส่วนเด็กหูหนวกนั้น การแสดงออกทางภาษา
อาศัยการพูด แต่อาจใช้โสตประสาท หรือประสาทตาที่ช่วยให้เกิดการรับรู้ทางภาษา มาเป็นเครื่องประเมิน
การพูดของตนได้ เด็กปกติเมื่อพูดก็สามารถได้ยินเสียงพูดของตนเอง เท่ากับเป็นการประเมินการพูดไปในตัว
แต่เด็กหูหนวกต้องอาศัยประสาทสัมผัสอื่นช่วยในการพูด ซึ่งเป็นปัญหามาก เนื่องจากการได้ฟังเสียงพูดของ
ตนเป็นเรื่องสาคัญในการเรียนรู้ทางภาษา
ศรียา นิยมธรรม และประภัสร นิยมธรรม (ม.ป.ป. : 11) กล่าวถึงการสื่อสารของมนุษย์มีภาษา
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในการสื่อสาร ดังนั้น ภาษาจึงรวมเอาวิธีการทุกๆ อย่างที่ใช้ในการติดต่อ
เพื่อสื่อสารความหมาย หรือเพื่อแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นทั้งมวล ภาษาจึงหมายรวมทั้งการพูด การเขียน
การทาท่าทางประกอบ การใช้ภาษาใบ้ การแสดงสีหน้า การแสดงออกทางศิลปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้เป็น
เครื่องมือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นนามธรรมต่อกัน
ศรียา นิยมธรรม และประภัสร นิยมธรรม (ม.ป.ป. : 94) กล่าถึงเด็กที่ หูหนวกมาแต่กาเนิ ด
หรือในระยะเยาว์วัยก่อนจะพูดได้นั้น จะมีความล่าช้าของพัฒนาการทางภาษาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูด
การอ่าน หรือการเขียน และยังไม่มีวิธีสอนแบบใดที่จะเอาชนะอุปสรรคนี้ได้ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการไม่ได้ยิน
เป็นอุปสรรคขวางกั้นการเรียนรู้ภาษา การพูดของคนจะเป็นภาษาก็ต่อเมื่อผู้พูดเข้าใจความหมายของสิ่งที่ตนพูด
ทานองเดียวกันการแสดงออกทางภาษาโดยการเขียนจะทาได้ ก็ต่อเมื่อคนสามารถอ่านให้เข้าใจภาษาเขียน
หรือจนกว่าเขาจะอ่านเข้าใจได้ ซึ่งลาดับขั้นตอนของพฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นพัฒนาการของภาษา
สรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีพัฒนาการด้านร่างกายเหมือนนักเรียนปกติทั่วไป
พัฒนาการด้านอารมณ์จะรุนแรงกว่านักเรียนปกติ พัฒนาการทางสังคม และบุคลิกภาพแตกต่างจากเด็กปกติ
เนื่ อ งจากไม่ สามารถสื่ อ สารกับ ผู้ อื่ น ได้ ท าให้ มี ผลกระทบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ท างสั งคม และพั ฒ นาการ
ด้านสติปัญญามีความล่าช้าทางภาษากว่าเด็กปกติ เพราะมีความบกพร่องในการรับรู้ที่ส่งผลทางการได้ยิน
1.6 วิธีการสื่อสารของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ (2550 : 57-62) ได้กล่าวถึงการสื่อความหมายของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ไว้ 3 วิธี ดังนี้
1. การสื่อความหมายโดยการใช้ท่าทาง (manual communication) การใช้ท่าทางเพื่อแสดงถึง
ความหมายด้วยการเคลื่อนไหวมือ ใบหน้า นัยน์ตา และลาตัว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษามือ ซึ่งเป็นภาษาอิสระ
อีกภาษาหนึ่ง แตกต่างจากท่าธรรมชาติ (natural gestures) ภาษามือ มิใช่เป็นการแปลภาษาพูด แต่เป็นท่าทาง
ที่ถูกจัดระบบอย่างมาตรฐาน เพื่อใช้ในการสื่อความหมาย
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2. การสื่อความหมายโดยการฟังและการพูด (oral communication) เด็กหูพิการแต่กาเนิ ด
ส่วนใหญ่มักจะมีการได้ยินเหลืออยู่ ส่วนความบกพร่องทางการได้ยินชนิดที่ไม่ได้ยินอะไรเลย จะมีจานวนน้อย
ดังนั้นหากเด็กหูพิการที่มีการได้ยินเหลืออยู่ ได้รับการช่วยเหลือก่อนอายุ 6 เดือน ด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง
ที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับการกระตุ้นการได้ยินและฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน เด็กก็จะสามารถรับรู้เสียงและมี
พัฒนาการทางภาษาและการพูดใกล้เคียงกับเด็กปกติ โดยการสอนให้เด็กพูดและอ่านริมฝีปากจะช่วยให้เด็ก
ปรับตัวเข้ากับสังคมที่ใช้การสื่อสารด้วยการพูดเป็นหลักได้เร็วขึ้น
3. การสื่อความหมายโดยใช้ระบบรวม (total communication) เป็ นการใช้วิธีสื่ อความหมาย
หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งภาษามือ ร่วมกับการฟังและการพูด เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้การสื่อความหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดารณี ศั ก ดิ์ ศิ ริ ผ ล (2555 : 2-6) ได้ เรี ย บเรี ย งวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารสื่ อ สารของบุ ค คลที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน มีพัฒนาการทางภาษา และการพูดได้ดีขึ้นนั้น มี 3 วิธี ดังนี้
1. ภาษามื อ และการสื่ อ สารระบบรวม (sign language and total communication) เป็ น วิ ธี
การสอนภาษามือแก่บุ คคลที่มีความบกพร่อ งทางการได้ ยิน ในมหาวิทยาลัยสาหรับคนหู หนวกที่ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา การเรียนการสอนจะใช้ภาษามือ โดยมีพื้นฐานความเชื่อ ในเรื่องวัฒนธรรมของคนหูหนวก
ผู้ปกครองของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องการให้ลูกของตนสื่อสารโดยใช้ภาษามือไม่ต้องการ
ให้เด็กใส่เครื่องช่วยฟัง และอาจมีข้อจากัดในการพาลูกไปรับการฝึกพูด จึงไม่ต้องการให้ใช้ภาษาพูดในการ
สื่อสารก็เป็นได้
2. การสอนพูด (auditory-oral education) โดยใช้การดู การฟัง และการสัมผัส นอกจากนี้
Alexander Graham Bell ได้ให้ความสาคัญกับการสอนพูดมากกว่าการสอนภาษามือ ซึ่งการสอนด้ว ยวิธีนี้
จะทาให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนรู้ภาษาพูด
3. การสอนโดยใช้การฟั งเสียงในภาษา (auditory verbal therapy : AVT) เป็ นการสอนโดยเน้ น
ให้เด็กฟังด้วยการใช้การได้ยินที่เหลืออยู่ แต่วิธีนี้ไม่ได้ใช้การฟังเพียงอย่างเดียว แต่จะใช้การสอนภาษาอีกด้วย
ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2557 : ออนไลน์) กล่าวถึงการสื่อสารของผูท้ มี่ ีความบกพร่องทางการได้ยิน
ว่าการสื่ อ สารหลั กของบุ คคลกลุ่ มนี้ คื อ “ภาษามื อ ” ซึ่ งเป็ น ภาษาที่ ใช้ในการสื่อ สารสาหรับ ผู้ บกพร่อ ง
ทางการได้ ยิน ใช้มื อ สีห น้ า และกิ ริยาท่าทาง ประกอบในการสื่อ สารความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์
แทนการใช้เสียงพูดของคนปกติ เพราะผู้บกพร่องทางการได้ยินจะไม่สามารถได้ยินเสียงพูดเหมือนคนปกติ
จึงไม่ สามารถพู ดได้ แต่ส ายตาของผู้บ กพร่อ งทางการได้ยิน นั้น สามารถมองเห็ นได้ เป็น ปกติ จึงสังเกต
กิริยาอาการ ท่าทางต่างๆ เพื่อเรียนรู้ความหมายของกิริยาอาการท่าทางต่างๆ
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สรุปได้ว่า วิธีการสื่อสารของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีหลายวิธี ได้แก่ การอ่านริมฝีปาก
(lip reading) ภาษามื อ (sign language) การสะกดตั ว อั ก ษรด้ ว ยนิ้ ว มื อ (finger spelling) ท่ า แนะค าพู ด
(cued speech) และการสื่อสารรวม (total communication) ซึ่งวิธีการสื่อความหมายที่กล่าวมานี้ ครอบคลุม
วิธีการสื่ อ ความหมายได้ทั้ ง 3 ทาง คือ ทางการใช้ท่าทาง ทางการใช้คาพูด ทางการใช้ระบบรวม ซึ่งเป็ น
วิธีการสื่อความหมายหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งภาษามือ ร่วมกับการฟัง และการพูด เพื่อจุดมุ่งหมาย
ที่จะให้การสื่อความหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1.7 การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ดารณี ศั ก ดิ์ ศิ ริ ผ ล (2553 : 22) ได้ อ ธิ บ ายการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการได้ยิน ซึ่งมีทั้งการจัดในลักษณะของโรงเรียนเฉพาะ การจัดการเรียนร่วม และการเรียนรวมกับเด็กปกติ
หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่จะมีการปรับหลักสูตร
ในส่วนของสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ละคน ด้วยการจัดทาแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีความบกพร่องในการรับรู้จากการได้ยิน ในการจัด
การเรียนการสอนควรต้องเพิ่มเรื่องของการฝึกฟัง การฝึกทักษะด้านการพูด การฝึกสายตา การฝึกทักษะ
ทางภาษา ตลอดจนการใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของเด็กกลุ่มนี้ในการพัฒนาการเรียนรู้
กิ่งสร เกาะประเสริฐ (2555 : 8-9) กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือทางการศึกษาสาหรับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน การช่วยเหลือทางการศึกษาควรเป็นหลักสูตรสาหรับผู้ เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ควรมีการสอนในเรื่องการฝึกฟังและพัฒนาทักษะการพูด ทักษะภาษา มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
หรือ ใกล้ เคี ยงกั บ ผู้ เรี ย นปกติ ซึ่ งต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ที่ แ ตกต่ า งออกไป โดยการจั ด การศึ ก ษานี้ เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อ มสาหรับการเรียนรวมกับเด็กปกติ ดังนั้นอุ ปกรณ์ที่จะใช้นั้นเป็นเครื่อ งช่วยฟัง พร้อ มทั้งการฝึก
แก้ไขการพูด และควรจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งการช่วยเหลือที่จาเป็นสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น มีดังนี้
1. การสอนภาษามือ เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถอ่าน
และเขียนได้ตามความสามารถแต่ละบุคคล
2. การใช้เทคโนโลยีและสิ่งช่วยเหลือ ประกอบไปด้วย เครื่องช่วยฟัง ทาให้สามารถได้ฟังเสียง
เร็วเท่าใดจะสามารถพัฒนาฟังเสียงได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ยังมีการปลูกถ่ายประสาทหูเทียม ซึ่งเป็นการฝังประสาทหูเทียม
ภายในอวัยวะ เพื่อกระตุ้นต่อประสาทการรับรู้การได้ยินโดยตรง ส่วนผู้แปลล่ามภาษามือนั้นช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ในสถานศึกษา ซึ่งยังมีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่ช่วยแปลงภาษาพูดให้เป็นตัวอักษร เป็นต้น
ดังนั้นผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรได้รับอุปกรณ์หรือการบริการทางการศึกษาให้เหมาะสม
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
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สมพร หวานเสร็จ (2560 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ดังนี้
1. การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic education) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมตัวเองเข้ากับโลก
ความสัมพันธ์นี้ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกตลอดจนจิตวิญญาณ ต้องเป็นการศึกษา
ที่ไม่ยึดติดกับเทคนิคหรือหลักสูตรใดๆ สอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงโลกภายนอกกับตนเอง และตนเอง
กับ โลกภายนอก ครูต้องยอมรับศักยภาพที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน ต้องไม่พยายามใช้มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งในการตัดสินเด็ก
2. การจัดการศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิล (Summer hill) คือ แนวคิดการศึกษาที่เน้นให้สิทธิเสรีภาพ
อย่างเต็มที่แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและการปกครองตนเอง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่าง
การเรียนเป็น เรื่อ งของการเลื อกไม่ใช่ การบั งคับ เพราะต้อ งการให้ เด็ กมี ความเป็ น ตัว ของตั วเอง การจั ด
การศึ กษาแบบนี้ มี ความเชื่ อว่ า เด็ กเกิ ดมาพร้ อมกั บความเฉลี ยวฉลาด โรงเรี ยนตามการศึ กษาแบบนี้ จะจั ด
โครงสร้างในโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนที่นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามสนใจ นักเรียน
จะเป็นผู้ที่ขวนขวายแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เด็กจะไม่ถูกบังคับให้เชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือนับถือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ การปฏิบัติต่อกันเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องตัดสินใจหรือวางข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบ
ของคณะกรรมการร่วม
3. การศึ ก ษาตามแนวของวอลดอร์ ฟ (Waldorf education) คื อ การจั ด การศึ ก ษาที่ เน้ น
การพัฒนาแบบรอบด้าน โดยเด็กแต่ละช่วงอายุจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน โดยเด็กอายุ 0-7 ปี
จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการเลียนแบบ เด็กอายุ 7-14 ปี จะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพด้ วยอารมณ์
ความรู้สึก และเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป จะเน้นกระบวนการคิดและความมีเหตุผล กระบวนการเรียนใช้ดนตรี
ศิลปะ การเคลื่อนไหวร่างกาย ตลอดจนการให้เด็กคิดค้นสิ่งต่างๆ เอง เป็นสื่อสาคัญในการสร้างความเข้าใจ
และยอมรับตนเอง เป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาในทุกช่วงอายุ สอนให้มนุษย์รู้จักจุดยืนที่สมดุลของตน
ในโลกมนุ ษ ย์ป รัช ญาเน้ น ความส าคั ญ ของการสร้างความสมดุ ล ใน 3 วิถี ท างในกิ จ กรรมของการเรีย น
การสอน คือ ผ่านกิจกรรมทางกาย ผ่านอารมณ์ความรู้สึก และผ่านการคิด เน้นให้เกิดความสมดุลสอดคล้อง
กลมกลืนในแต่ละช่วงวัยของเด็กเพื่อที่เขาจะได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับศักยภาพสูงสุดและพร้อมสาหรับ
การเผชิญกับ สิ่งท้าทายใหม่ๆ ในโลกที่กว้างใหญ่ ครูผู้สอนเป็น ผู้อานวยความสะดวกให้ นักเรียนเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น ใช้ปัญญาที่มีอยู่ในตนเองให้เกิดคุณภาพสูงสุด
สรุปได้ว่า ไม่ว่าการสอนโดยวิธีใดหรือจัดการศึกษาระบบใดก็ตาม ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง
ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ระบบ แต่ ห ากอยู่ ที่ ก ารเลื อ กใช้ วิ ธี ส อนให้ เหมาะสมกั บ ความบกพร่อ ง ว่ ามี ค วามบกพร่อ ง
ทางการได้ยินในระดับใด ควรใช้วิธีสอนแบบใด จึงจะให้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งนับเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
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ทฤษฎี การให้การศึ กษาที่ดีนั้น จะต้องยึด หลักว่า “จัดระบบให้เหมาะสมกับ เด็ ก ไม่ ใช่บั งคั บให้เด็กเรียน
ตามระบบที่จัดให้เท่านั้น”
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการ และแนวคิดสาคัญ คือ
มี ม าตรฐานการเรี ย นรู้ ที่ เป็ น เป้ าหมายในการพั ฒ นาผู้ เรี ยน (standards-based curriculum) โดยส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้น มาตรฐานการเรียนรู้
มีความสาคัญกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แต่กาหนด
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อให้ชัดเจน และสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
การเรี ย นรู้ ด้ า นผู้ เรี ย น มาตรฐานการเรี ย นรู้ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นทราบถึ ง สิ่ งที่ ต นต้ อ งรู้ และปฏิ บั ติ รวมทั้ ง
คุณลักษณะสาคัญ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงจุดนั้น ด้านผู้สอน มาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร ออกแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล
ทาให้ ทราบว่าอะไรเป็ นสิ่ งส าคั ญ ที่ นั กเรียนควรจะรู้ และปฏิบั ติ ไ ด้ ด้ านชุ มชน ท้ อ งถิ่น และระดั บชาติ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นความคาดหวังทางการศึกษาที่ตั้งไว้ร่วมกัน ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสื่อสารเข้าใจ
ตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตร ทาให้บุคคลและส่วนต่างๆ ในระบบการศึกษาทางานร่วมกันในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 3)
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สาคัญดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมาย และมาตรฐาน
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับการเป็นสากล
2. เป็ น หลัก สู ต รการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน ที่ ป ระชาชนทุ ก คนมี โ อกาสได้ รับ การศึ กษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
3. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่ส นองการกระจายอ านาจ ให้ สังคมมี ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัด
การเรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือ งไทย และพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิ ตส านึ ก ในการอนุ รั กษ์ วัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทย การอนุ รักษ์ และพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพั ฒ นาผู้ เรี ยนตามหลั ก สู ต รสถานศึ กษาโรงเรี ยนที่ จัดการเรียนการสอนนั กเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรสถานศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อ สาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒ นาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อ รอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อ มูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่า งสร้า งสรรค์ การคิด อย่างมีวิจ ารณญาณ และการคิด เป็น ระบบ เพื ่อ น าไปสู ่ก ารสร้างองค์ค วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ทีเ่ ผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ ในการป้องกัน
และแก้ไ ขปัญหา และมีการตัดสิน ใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อ ตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสั ง คมด้ ว ยการสร้ างเสริ มความสั มพั นธ์ อั นดี ระหว่ างบุ คคล การจั ด การปั ญ หาและความขั ดแย้ งต่ างๆ
อย่ างเหมาะสม การปรั บตั วให้ ทั นกั บ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและสภาพแวดล้อ ม การรู้จั ก หลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อกและใช้ เทคโนโลยี
ด้ านต่ างๆ และมี ทั กษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ การพั ฒ นาตนเองและสั งคม ในด้ านการเรี ยนรู้
การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั กสู ต รสถานศึ กษาที่ จั ด การเรี ยนการสอนนั ก เรี ยนที่ มี ความบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เพื่ อ ให้ สามารถอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข ในฐานะเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2557 : 50-54) ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ
ธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรง
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
3. มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนรู้
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและความรับผิดชอบ
ในการทาหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
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7. รักความเป็น ไทย หมายถึง คุณ ลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็ นคุณ ค่ า
ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือ รือ ร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้เป็ นสิ่งที่ บ่ งบอกถึงสิ่ งที่ คาดหวังหรือจุ ดหมายปลายทางของการศึกษา
ว่ าอะไรคื อ สิ่ งที่ ต้ องการให้ นั กเรี ยนทุ กคนรู้ และปฏิ บั ติ ได้ เพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ตเป็ น พลเมื อ งดี ในสั งคม
และการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป สาหรับประเทศไทยได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและเกณฑ์
ในการพั ฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ภาพของผู้ เรี ยนในระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน 8 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 2-3) ได้แก่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเสมือนกรอบทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นพื้นฐานจาเป็นในโลกปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้มาตรฐานการเรียนรู้จึงถือเป็นตัวจักร
สาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานบอกให้ทราบว่าจะสอนและประเมินอะไร
และส่วนกลางจะมีกลไกในการตรวจสอบเพื่อประกันระดับคุณภาพดังกล่าว โดยใช้กระบวนการประเมิน
ภายในและการประเมินภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติที่จะเป็น
ตัวบ่งชี้สาคัญว่า สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนดหรือไม่
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
แนวทางการดาเนินการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557 : 39) ดังนี้
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1. สถานศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การวั ด และประเมิ น ผลให้ ค รบองค์ ป ระกอบทั้ ง 4 ด้ า น
(การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เคราะห์ และเขี ย น
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ตามแนวทางและวิธีการของ
การวัดและประเมิน ผลแต่ละองค์ ประกอบ และกาหนดเอกสารบั นทึ กผลการประเมิน ให้ส อดคล้อ งกั บ
แนวทางการวัดและประเมินผล
2. ให้ค รูผู้ส อนนาผลการประเมิน แต่ล ะองค์ป ระกอบบัน ทึก ลงในเอกสารบัน ทึก
ผลการประเมินตามที่สถานศึกษากาหนดและนาเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน
4. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒ นาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค
5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกาหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนา
ผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนซ้ารายวิชาหรือซ้าชั้น
6. สถานศึกษากาหนดแนวทางในการกากับ ติดตาม การบันทึกผลการประเมินในเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และแบบที่สถานศึกษากาหนด
กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 61) กาหนดเกณฑ์ การตัดสินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา
1. ตัด สิน ผลการเรียนเป็น รายวิชา ผู้เรียนต้อ งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่ น้อ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชา
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

33

นอกจากนี้ สถานศึ กษาสามารถก าหนดคุ ณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์ เพิ่ มเติ ม ให้ ส อดคล้ อ ง
ตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง
ตั วชี้ วัด ระบุ สิ่ งที่ ผู้ เรี ยนพึ งรู้ และปฏิ บั ติ ได้ รวมทั้ งคุ ณลั กษณะของผู้ เรี ยนในแต่ ล ะระดั บชั้ น
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นาไปใช้ในการกาหนด
เนื้ อ หา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็น เกณฑ์ สาคัญ สาหรับการวัดผลประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
1. ตั ว ชี้ วั ด ชั้ น ปี เป็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาผู้ เรี ย นแต่ ล ะชั้ น ปี ในระดั บการศึ ก ษา
ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)
2. ตั วชี้ วั ดช่ วงชั้ น เป็ นเป้ าหมายในการพั ฒ นาผู้ เรี ยนในระดั บชั้ น มั ธยมศึ กษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
2.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้
ในการจัด การศึกษาสาหรับพั ฒ นาเยาวชนของชาติให้ มีค วามรู้ ทั กษะ และคุ ณ ลัก ษณะที่จาเป็ นส าหรับ
การด ารงชี วิ ต และการศึ กษาต่ อ โดยได้ ก าหนดเป้ าหมายคุ ณ ภาพเป็ น มาตรฐานการเรีย นรู้ และตั ว ชี้ วั ด
ในระดับชั้นต่างๆ และให้มีความยืดหยุ่นในการนาสู่การปฏิบัติสาหรับการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน
หลากหลาย การจัดการศึกษาบางประเภทสาหรั บ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การจัด การศึก ษาเฉพาะทาง
การศึ กษาส าหรับ ผู้มี ค วามสามารถพิ เศษ การศึก ษาทางเลือ ก การศึ กษาส าหรับ ผู้ด้ อยโอกาส การศึก ษา
ตามอัธยาศัย สามารถนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท และความ
แตกต่างของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายด้วยกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลที่แตกต่างกันได้ หรือสามารถปรับปรุงเพิ่มเติม ส่วนที่ต้องการเน้น หรือความรู้ทักษะ
เฉพาะทางได้ตามความเหมาะสม โดยการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 15-17) ควรคานึงถึงหลักความสาคัญ ดังนี้
1. มุ่ งพั ฒ นาผู้ เรียนสู่ค วามเป็น มนุ ษย์ที่ สมบูรณ์ การจัดหลัก สูตรและการเรียนการสอน
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในทุกรูปแบบ ควรคานึงถึง การพัฒนาผู้เรียนโดยรอบ ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม
เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องผสมผสาน
ทั้งสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ต้องพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนด้วย
2. พั ฒ นาผู้เรียนให้ มีคุ ณ ภาพบรรลุ มาตรฐานการเรีย นรู้ที่ กาหนด การปรับ ใช้ ห ลักสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย โครงสร้างเวลาเรียน เกณฑ์การวัด
และประเมินผล และการจบหลักสูตร หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ นั้น ควรจะเอื้ออานวยให้ผู้เรียน
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ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาในระบบส่วนใหญ่
โดยการจัดการศึกษาต้องสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่จาเป็นพื้นฐานตามาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้
กาหนดมาจากความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมสาหรับการพัฒนาคนในชาติ
3. คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการศึกษา การรายงานผลการเรียน ควรคานึงถึง
ประโยชน์ ที่ ผู้เรีย นจะรับ เป็ น ส าคัญ เพื่ อให้ ผู้ เรียนจบการศึก ษาอย่างมี ศัก ดิ์แ ละสิท ธิ์ และเป็ น ที่ ยอมรั บ
เช่น เดียวกับ ผู้เรียนส่ วนใหญ่ ในระบบ และไม่ก่ อ ให้ เกิด ข้อ จากัด หรื อ ปั ญ หาอุป สรรคในการเที ยบโอน
หรือการศึกษาต่อ ตลอดจนการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในสังคม
4. คานึ งถึงความเป็ น เอกภาพและความมั่น คงของชาติ การปรั บใช้ ห ลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการเพิ่มเติมสาระความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ตามจุดเน้นและความต้องการของผู้เรียน
จะต้ อ งไม่ ขั ด แย้ง กั บ นโยบาย จารี ต ประเพณี วั ฒ นธรรม ความเป็ น ไทย ความเป็ น เอกภาพ ตลอดจน
ความมั่นคงของชาติ
2.3 การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งในส่วนของโครงสร้าง เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการวัด
และประเมิ นผลการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกั บสภาพ บริ บท ความต้องการ และปรัชญาการศึ กษา เพื่ อ พัฒ นา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด โดยในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 17-21) ดังนี้
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
หลั กสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ได้ ก าหนดสมรรถนะส าคั ญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาจากฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ตัวชี้วัดในการพัฒนาผู้เรียน โดยอาจนาไปจัดการเรียนการสอน
เป็นรายชั้นปี ช่วงชั้น หรือหลอมรวมบูรณาการจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์สาหรับสอนในระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ค รอบคลุม องค์ค วามรู้ ทักษะ และคุณ ลัก ษณะสาคัญ ที่ระบุไ ว้ในมาตรฐานการเรียนรู้แ ละตัว ชี้วัด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเหมาะสมกับสภาพบริบท ธรรมชาติการเรียนรู้และศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยสามารถเลือกหรือพัฒนาปรับใช้ตัว ชีวัดดังกล่าวให้เหมาะสมในระหว่างกระบวนการจัด
การเรียนรู้ได้
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สาระการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการเรียน
ด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ได้กาหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 1) กิจกรรม
แนะแนว 2) กิจ กรรมนัก เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนุม ชมรม ฯลฯ) 3) กิจ กรรมเพื่อ สังคม
และสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข
ดังนั้น การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น
ควรจั ด ให้ ผู้ เรี ยนได้ มี โอกาสเข้ าร่ว มกิ จกรรมต่ างๆ ซึ่ งอาจเป็ น กิ จ กรรมทั้ ง 3 ประเภท ที่ ก าหนดไว้ใ น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงวัยและศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละระดับ
ระดับการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในระบบส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ และการศึ ก ษาส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับ เพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษาของชาติ ได้แก่
1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดโครงสร้างเวลาเรียน
เพื่ อ เป็ นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่ มสาระการเรียนรู้ สาหรับ ผู้เรียนในระดั บชั้น ต่างๆ
ซึ่งการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถพิจารณาจัดได้ 2 ลักษณะ ตามรูปแบบการจัดการศึกษา
ดังนี้
1. กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะที่ เป็ น การศึ ก ษาในระบบ จั ด เวลาเรีย นเป็ น รายภาค หรื อ รายปี
โดยเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์สามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
โดยให้มีเวลาเรียนรวมของแต่ละปีในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา เวลาเรียนรวมประมาณ 1,000 ชั่วโมง/ปี
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เวลาเรียนรวมประมาณ 1,200 ชั่วโมง/ปี
และให้จัดเป็นระบบหน่วยกิต กาหนดเวลาเรียน 40 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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ในกรณีผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ
พิจารณาปรับเวลาในการเรียนให้เหมาะกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถจัด
เวลาเรียนเป็นรายภาค หรือรายปี หรือช่วงชั้นได้ โดยเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์
สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษาแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีเวลาเรียน
เหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้
การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ สถานศึกษา/ผู้จัดการศึกษาควรมีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สถานศึกษาและผู้จัดการศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบวิธีการ ตามปรัชญาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐาน โดยอาจสอดแทรกบูรณาการสาระวิชาต่างๆ รวมทั้งสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะ
อัน พึ งประสงค์ เข้าด้ วยกั น ตามแนวคิ ดหรือ ปรัช ญาการศึ กษา สภาพและบริ บทที่ มี ลัก ษณะเฉพาะของ
กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทัก ษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ มีการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การตัด สิ น ผลการเรียนส าหรับ กลุ่ม เป้ าหมายเฉพาะ อาจมี ลัก ษณะแตกต่ างกั น ออกไป
ตามบริบทและความจาเป็น ดังนั้น การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในเรื่องการตัดสินผลการเรียนสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆ สามารถปรับจากข้อกาหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ เหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2555 : 25-26)
โดยสามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษาในระบบ สามารถตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี หรือ
รายภาคตามความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนและโครงสร้างเวลาเรียน
2. กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะที่เป็นการศึ กษานอกระบบหรือ การศึก ษาตามอัธยาศัยให้ พิจารณา
ตัดสิ นผลการเรียนตามความเหมาะสม อาจใช้การตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี รายภาคหรือ เป็นช่วงชั้น
ตามระยะเวลาของกลุ่มประสบการณ์ที่จัดขึ้น
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เกณฑ์การตัดสิน
1. เวลาเรี ย น กลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะที่ เป็ น การศึ ก ษาในระบบ ผู้ เรี ย นควรมี เวลาเรี ย น
ไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 80 ของเวลาเรียนทั้ ง หมด ส าหรั บ กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะที่ เป็ น การศึ กษานอกระบบ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา/ผู้จัดการศึกษา
2. คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณภาพที่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะปรับใช้
3. มิติของการประเมิน ผู้เรียนควรได้รับการประเมินและตัดสินผลครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา/ผู้จัดการศึกษากาหนด
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั กราช 2551 ได้ กาหนดกรอบและทิ ศ ทางการพั ฒ นาหลัก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พ
และเทคโนโลยีของสถานศึ กษา เพื่ อเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เป็ นแนวทางเดี ยวกั น
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 204-205) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ทาไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่ มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน
มีค วามรู้ ความเข้าใจ มีทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ต่อ การดารงชี วิ ต และรู้เท่าทั น การเปลี่ ยนแปลงสามารถ
นาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมีความคิ ด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็น แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมี
เจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข
เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การดารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ ยวกับการทางานในชีวิตประจาวัน ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลสาเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
2. การออกแบบและเทคโนโลยี เป็น สาระเกี่ยวกั บการพัฒ นาความสามารถของมนุ ษ ย์
อย่างสร้างสรรค์ โดยนาความรู้มาใช้กั บกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่อ งใช้ วิธีการหรือ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดารงชีวิต
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3. เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ น สาระเกี่ ย วกั บ กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา หรือการสร้างงาน
คุณค่า และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การอาชี พ เป็ น สาระเกี่ยวกั บ ทั กษะที่ จาเป็ น ต่อ อาชี พ เห็น ความสาคั ญ ของคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
คุณภาพผู้เรียน เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. เข้าใจการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการทางาน
ร่วมกัน ทางานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทางานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสานึกในการใช้น้า ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. เข้าใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และส่วนประกอบของเทคโนโลยี มีความคิด
ในการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย นาความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กาหนดปัญหา
หรือ ความต้องการ รวบรวมข้ อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด เป็ นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิ ด
ลงมือสร้าง และประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ
เทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
3. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษา
ข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นาเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสานึกและรับผิดชอบ
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 12 ปี
สาระที่ 1 : การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิต
และครอบครัว
สาระที่ 2 : การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้ าใจเทคโนโลยีแ ละกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้า ง
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
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สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
สาระที่ 4 : การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในการอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาคัญในการนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 เป็ น หลั ก สู ต รที่ มีม าตรฐานการเรีย นรู้ สมรรถนะที่ ส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร และเพื่อให้การจัดการเรียนรู้
เป็น การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน ครูผู้สอนจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อ งให้ความสาคัญ กับ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทียบเท่ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ พยายามคัดสรรกระบวนการ
เรียนรู้ จัด การเรียนรู้ ให้ ผู้เรี ยนเรีย นรู้จากประสบการณ์ ในบริ บ ทประจาวัน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจ
และพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้เรียนให้ สามารถสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการทางานให้มี
ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ปลูกฝัง เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทั กษะต่างๆ
อันเป็นสมรรถนะสาคัญให้ผู้เรียนพึ่งตนเอง ดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
กลวิธีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 127-130) ได้กล่าวว่า กลวิธีการจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจสาคัญของ
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาหรับกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี แนวความคิดหลัก
ของกลวิธีการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. จัดการเรี ยนรู้ให้ ครบองค์ รวมของการพั ฒนาศั กยภาพผู้ เรียน คื อ ผู้ เรียนต้ องมี ทั้ งความรู้
ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
2. การจัดการเรียนรู้ต้องกาหนดเป็นงาน โดยแต่ละงานต้องเป็นไปตามโครงสร้างของการเรียนรู้
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้ง 7 หัวข้อ คือ
1) ความหมายของงาน
2) ความสาคัญและประโยชน์ของงาน
3) มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการของงาน
4) วิธีการและขั้นตอนการทางาน
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5) กระบวนการทางาน การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางในการประกอบอาชีพ
6) การน าเทคโนโลยี เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ ในการท างาน การสร้างและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ
7) คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการทางานและการประกอบอาชีพ
ผู้สอนสามารถสอนแต่ละงานครบหรือไม่ครบทั้ง 7 หัวข้อก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ทั้งนี้
ต้องสอนครบมาตรฐานด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3. การจัดการเรียนรู้โดยครู ผู้สอนสามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการ และด้ านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมจากสาระภายในกลุ่มวิชาอื่นมาบูรณาการกับสาระของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้
เพื่ อให้ ผู้เรี ยนสามารถปฏิ บั ติ งานตามกระบวนการเรียนรู้ต่ างๆ เช่ น กระบวนการท างาน กระบวนการคิ ด
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตลอดจน
เกิดทักษะในการทางาน และได้ชิ้นงาน รวมทั้งสร้างพัฒนางานใหม่
4. การจั ดการเรียนรู้ภายในชั้ นเรียน นอกชั้ นเรี ยน โดยจัดในสถานปฏิ บั ติ จริ ง แหล่ งวิ ทยาการ
สถานประกอบการ โดยคานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
5. จัดการเรี ยนรู้โดยกระตุ้ นให้ ผู้เรียนกาหนดงานที่มี ความหมายกั บ ผู้เรียน ซึ่ งจะท าให้
ผู้เรียนเห็นประโยชน์ ความสาคัญ เห็นคุณค่า ย่อมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
6. จัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนต้องคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางร่างกาย
อุปนิสัย สติปัญญา และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
รูปแบบการจั ดการเรีย นรู้ เพื่ อ ให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนกลุ่ ม สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเสนอแนะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทางานจริง มีขั้นตอน
อย่างน้อย 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์
2) ขั้นวางแผน
3) ขั้นปฏิบัติ ผู้สอนให้คาแนะนา ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนฝึกฝน
4) ขั้นประเมิน/ปรับปรุง
2. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ในเรื่องที่ สนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ จนสามารถสนองแรงจู งใจใฝ่รู้ของตนเอง ทั้ งนี้ควรสอนให้ ผู้เรีย น
เรียบเรียงกระบวนการแสวงหาความรู้ เสนอต่อผู้สอน และหรือกลุ่มของผู้เรียน
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3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการเรียนที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ครูผู้สอนสร้างกิจกรรมโดยที่กิจกรรมนั้นอาจจะเชื่อมโยงกับ สถานการณ์ของผู้เรียน
หรือเป็นกิจกรรมใหม่ หรือประสบการณ์ในชีวิตประจาวันก็ได้
2) ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรม โดยการอภิปราย การศึกษากรณี ตัวอย่าง หรือการปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นๆ
3) ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร
4) สรุปผลที่ได้จากข้อ 3 เพื่อนาไปใช้กิจกรรมใหม่หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือสถานการณ์ ใหม่
ต่อไป
5) นาหลักการแนวคิดจากข้อ 3) ไปใช้กับกิจกรรมใหม่หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือสถานการณ์ใหม่
ต่อไป อนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้สอนควรดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้ครบ
ทั้ง 5 ขั้นตอน
4. การเรียนรู้จากการทางานกลุ่ม เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างนิยม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการทางาน
กับผู้อื่นในการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสาเร็จ
การประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment)
การประเมินผลสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยงานหรือกิ จกรรมที่ ม อบหมายให้ ผู้ ป ฏิ บัติ จะเป็ น งานหรือ สถานการณ์ ที่ เป็ น จริง หรือ ใกล้ เคี ยงกั บ
ชีวิตจริง จึงเป็ นงานที่มี สถานการณ์ ซับซ้อนและเป็นองค์รวมมากกว่างานปฏิ บัติ ในกิจกรรมการเรียนทั่ วไป
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2553 : 198-202)
แนวคิดและหลักการประเมินผลตามสภาพจริง
1. ไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐาน แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทางาน
ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน
2. เป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
3. เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบันของผู้เรียน และสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
4. เป็นการให้ความสาคัญกับงานที่เป็นจริงโดยพิจารณาจากงานหลายๆ ชิ้น
5. ผู้ประเมินควรมีหลายคน มีการประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
6. การประเมินต้องดาเนินการไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. นาการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แท้จริง
8. ควรมีการประเมินทั้งการประเมินที่เน้นการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
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ลักษณะสาคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
1.ใช้วิธีการประเมินตามกระบวนการคิดที่ซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพ
ของผู้เรียน มากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจาความรู้อะไรได้บ้าง
2. เป็ น การประเมิ น ความสามารถของผู้ เรีย น เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ยผู้ เรีย นในส่ วนที่ ค วรส่ งเสริ ม
และส่วนที่ควรจะแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ
และความต้องการของแต่ละบุคคล
3. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน
ร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้
4. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวางแผน
การจัดการเรียนรู้ว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนแต่ ละบุคคล
ได้หรือไม่
5. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้
6. ประเมินด้านต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้
เพื่ อให้ การวัดและประเมิ นผลได้สะท้ อนความสามารถที่ แท้ จริงของผู้เรียนผลการประเมิ น
อาจจะได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน และกระบวนการ
3. การสัมภาษณ์
4. บันทึกของผู้เรียน
5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู
6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (practical assessment)
7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (performance assessment)
8. แฟ้มผลงาน (portfolio)
9. การประเมินตนเอง
10. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
11. การประเมินกลุม่
12. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบทั้งแบบอัตนัย และแบบปรนัย
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สรุปได้ว่า การประเมินสภาพจริง เป็ นการประเมินที่เน้นให้ ผู้เรียนปฏิบั ติ ถ้าสามารถปฏิบัติ ไ ด้
ในสถานการณ์จริงจะดีมาก แต่ถ้าไม่ได้อาจใช้สถานการณ์จาลองให้เหมือนจริงมากที่สุด หรืออาจให้ผู้เรียน
ไปปฏิบัตินอกห้ องเรียน หรือที่บ้านเก็บผลงานไว้ ในแฟ้มสะสมงาน แล้วผู้สอนเรียกมาประเมินภายหลัง
สถานการณ์ที่ประเมินควรเป็นสถานการณ์ที่ประเมินผู้เรียนได้หลายมิติ เช่น ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
การคิด และคุณลักษณะต่างๆ วิธีการที่ใช้ประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกัน
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจงาน ชิ้นงาน บันทึกของผู้เรียน การประชุมระหว่างครูกับนักเรียน
แฟ้มสะสมงาน การวัดผลภาคปฏิบัติ การวัดผลด้านความสามารถ การประเมินตนเองของผู้เรียน กลุ่มเพื่อน
การประเมินกลุ่ม การประเมินโดยใช้แบบทดสอบทั้งแบบอัตนัย และแบบปรนัย เป็นต้น
3. รูปแบบการเรียนการสอน
3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
เอกเกนและคอชัค (Eggen & Kauchak. 2006 : 21) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง
กลวิธีการสอนเฉพาะที่ได้รับการออกแบบโดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ และการจูงใจเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
บรรลุจุด ประสงค์ การเรียนรู้เฉพาะรูปแบบการสอน จะบรรยายสภาพทั่วไปของการดาเนิ นการที่ ครูท า
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมิได้เป็นลักษณะของการสั่งการให้ครูทาตามทุกอย่าง รูปแบบการสอน
เป็นแนวทางทั่วไปสาหรับชี้แนะการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งไม่สามารถแทนที่ทักษะหรือความชานาญการ
ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้
จอยซ์ และเวลล์ (Joyce & Weil. 2009 : 25) ได้ก ล่ าวว่า รูป แบบการเรียนการสอน หมายถึ ง
การนาแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนมาจัดระบบ โดยแบ่งออกได้ 4 ประการ
คือ 1) ลาดับขั้นของการสอน (syntax) 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน (social system) 3) ปฏิกิริยาของ
ครูต่อพฤติกรรมของผู้เรียน (principles of reaction) และ 4) สิ่งสนับสนุนการสอน (support system)
ทิศนา แขมมณี (2555 : 221) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพลักษณะ
ของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระบบ ตามหลักปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆโดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสาคัญในการเรียน
การสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี
หลักการสอน หรือแนวคิดที่ยึดถือรูปแบบการเรียนการสอนจะต้อ งได้รับการพิสูจน์ทดสอบหรือ ยอมรับว่า
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ
ทิศนา แขมมณี (2555 : 447) กล่าวว่ารูปแบบการสอน คือ แบบแผนการดาเนินการสอนที่ได้รับ
การจัดเป็นระบบ อย่างมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้ หรือการสอนที่เป็นรูปแบบนั้น
ยึดถือและได้รับการพิสูจน์ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
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เฉพาะของรูป แบบนั้นๆ โดยทั่วไปแบบแผนการดาเนิ นการสอนดังกล่าวประกอบด้วย ทฤษฎี หลักการ
ที่รูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะนาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะที่รูปแบบ
นั้นกาหนด ซึ่งผู้สอนสามารถนาไปใช้เป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการจัดและดาเนินการสอนอื่นๆ ที่มี
จุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้
กิต ติ ม า ปั ท มาวิ ไล (2559 : 30) กล่าวว่า รู ป แบบการเรียนการสอน หมายถึ ง ลั ก ษณะของ
การเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบสาคัญต่างๆ ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตาม
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี โดยมีกระบวนการหรือ ขั้นตอนที่จะนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ อให้
ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
นิยม กิมานุวัฒน์ (2559 : 29) กล่าวว่ารูปแบบการสอน หมายถึง แบบแผนของการสอนที่ผู้สอน
ได้กาหนดขึ้น โดยแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกระทา เพื่อให้ได้ผลแก่ผู้เรียน
ตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ในการสอนนั้นไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สรุ ปได้ ว่ า รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง แบบแผนของการสอนที่ ผู้ สอนได้ ก าหนดขึ้ น
โดยแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกระทา เพื่อให้ได้ผลแก่ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย
หรือเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ในการสอนนั้ นไว้อย่ างมี ประสิ ทธิภาพสู งสุด และเป็ นกรอบแนวคิดที่สามารถ
อธิ บ ายเกี่ ยวกั บ การจั ด การเรี ยนรู้ อ ย่ างเป็ น ระบบ โดยอาศั ย พื้ น ฐานจากแนวคิ ด หรื อ ทฤษฎี ต่ างๆ ที่ มี
การตรวจสอบหรือมีมาตรฐาน และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
3.2 ลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอน
เอกเกนและคอชัค (Eggen & Kauchak. 2006 : 18) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบแผน
การดาเนินการสอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไปอยู่ 4 ประการ ได้แก่
1. รูปแบบการเรียนการสอนได้รับการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบการสอนนั้น
2. รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยขั้นตอนการเรี ยนการสอนเฉพาะที่ กาหนดขึ้ น
เพี่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของรูปแบบการสอนนั้น
3. รูปแบบการสอนมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้
4. รูปแบบการสอนได้รับการส่งเสริมด้วยทฤษฎีการจูงใจ
3.3 ประเภทของรูปแบบการเรียนการสอน
อาเรนด์ (Arends. 2001 : 25) ได้แบ่งรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณา
จากบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง (teacher-centered model) หมายถึง รูปแบบ
การเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเตรียมเนื้อหา และเป็นผู้ควบคุมกากับขั้นตอนของการเรียน
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การสอน ชื่อที่ใช้เรียกรูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ มักเรียกว่า รูปแบบการเรียนการสอน เช่น รูปแบบ
การสอนตรง (direct instruction model) รูปแบบการสอนความคิดรวบยอด (concept teaching model) เป็นต้น
2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered model) หมายถึง
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ หรือเป็นผู้สร้างความรู้ บทบาท
ของครูทาหน้าที่อานวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาการทางานของผู้เรียน ชื่อของรูปแบบการเรียนการสอน
ในกลุ่มนี้ นิ ยมเรียกว่า รูป แบบการเรียนรู้ม ากกว่ารูป แบบการสอน เช่น รูป แบบการเรียนรู้ แบบร่วมมื อ
(cooperation learning) รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน (problem-based learning) รูปแบบการเรียนรู้
ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT : the circle of learning model) เป็นต้น ส่วนคาว่ารูปแบบการเรียนการสอน
มักเป็นคากลางๆ ที่นามาใช้แทนคาว่า รูปแบบการสอน และรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อ สะท้อนความสาคัญ
บทบาทของครูและบทบาทของนักเรียนร่วมกัน
จอยซ์และเวลล์ (Joyce & Weil. 2015 : 10-17) ได้จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อกาหนด
ทิศทางและวิธีการเรียนรู้ให้เกิดผลที่ต้องการกับตัวผู้เรียน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. รูปแบบการสอนที่เน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศ หรือกระบวนการคิด (the informationprocessing family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและการจัดระเบียบข้อมูล การเข้าใจปัญหาต่างๆ
การศึกษาหาวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนสร้างความคิดรวบยอด และใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอด
วิธีการแก้ปัญหานั้น โดยมุ่งเน้นความสาคัญไปที่สมรรถภาพการคิดของผู้เรียน และวิธีการต่ างๆ ในการพัฒนา
การเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนการคิดเชิงอนุมาน (inductive
thinking) การฝึกกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (scientific inquiry) รูปแบบอุปนัยรูปภาพโลก (the picture
world inductive model) การสอนการสร้างมโนทัศน์ (concept attainment) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (synectics)
การสอนการจา (memorization) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด (advance organizers) และการฝึก
กระบวนการสืบสอบ (inquiry training) เป็นต้น
2. รูปแบบการสอนที่เน้น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (the social family) เน้นความสัมพันธ์กับ
บุ ค คลอื่ น โดยใช้ การประนี ประนอมในการแก้ ปั ญหา การมี ส่ วนร่วมกั บผู้ อื่ นตามหลั กการประชาธิ ปไตย
การท างานร่วมกันโดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่
การเรียนรู้ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน (partners in learning) การสอนแบบค้นคว้าทางานเป็นกลุ่ม (group investigation)
และการแสดงบทบาทสมมติ (role play) เป็นต้น
3. รูปแบบการสอนที่เน้น การพั ฒนาคน (the personal family) เน้นการพัฒนาที่ตัวบุคคล
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพัฒนาเอกัตภาพ อารมณ์ของตนเอง มุ่งสอน
ให้รู้จักการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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และรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนแบบไม่สั่งการ
(nondirective teaching) การสอนเพื่อพัฒนามโนทัศน์เชิงบวกในตนเอง (developing positive self-concept)
4. รูปแบบการสอนที่เน้นด้านพฤติกรรม (the behavioral system family) รูปแบบการสอน
ในกลุ่มนี้ได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เน้นการปรับพฤติกรรมการตอบสนองหรือ
การเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมผู้ เรี ยน รู ปแบบการสอนในกลุ่ มนี้ ได้ แก่ การเรียนการสอนที่ ชั ดเจน (explicit
instruction) การเรียนแบบรอบรู้ (mastery learning) การสอนตรง (direct instruction) และสถานการณ์ จาลอง
(simulation) เป็นต้น
ทิศนา แขมมณี (2554 : 34 - 39) ได้กล่าวถึงรูปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho motor domain ) ว่าเป็น รูปแบบที่ช่วยมุ่งพัฒนาความสามารถของผู้ เรียนในด้านการปฏิ บัติ การกระทาหรือ
การแสดงออกต่างๆ ซึ่งจาเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัย หรือพุทธิพิสัย
รูปแบบที่สามารถช่วยผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะพิสัยทางด้านนี้ที่สาคัญ ๆ ซึ่งจะนาเสนอในที่นี้
มี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์สัน (Instructional
Model Based on Simpson’ Processes for psycho-motor skill development)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
ซิมพ์สัน (Simpson. 1972 : 56-60) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ทางกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการทางานของกล้ามเนื้อหรือร่างกายในการทางานที่มี
ความซับซ้อนและต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลายๆ ส่วน การทางานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จาก
การสั่งงานของสมอง ซึ่งต้องมี ปฏิสัม พันธ์กับ ความรู้สึกที่ เกิด ขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้ สามารถพัฒ นาได้ด้วย
การฝึ ก ซึ่ งหากได้รับ การฝึก ที่ ดีแ ล้ว จะเกิด ความถู ก ต้อ ง ความคล่อ งแคล่ว ความเชี่ย วชาญชานาญการ
และความอดทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทาสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยา ความแรง
หรือความราบรื่นในการจัดการ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่ อให้ ผู้เรียนสามารถปฏิบั ติ หรือท างานที่ ต้ องอาศั ยการเคลื่ อนไหวหรื อการประสานงาน
ของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้อง และมีความชานาญ
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้น การรับ รู้ เป็น ขั้น การให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่ งที่ จะท า โดยการให้ผู้ เรียนสั งเกต
การทางานนั้นอย่างตั้งใจ
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ขั้น ที่ 2 ขั้น การเตรียมความพร้ อ ม เป็ น ขั้น การปรับ ตั วให้ พ ร้อ มเพื่ อ การท างานหรื อ
แสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมที่จะทาการเคลื่อนไหว
หรือแสดงทักษะนั้นๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะทาหรือแสดงทักษะนั้นๆ
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น การตอบสนองภายใต้ ก ารควบคุ ม เป็ น ขั้ น ที่ ให้ โ อกาสแก่ ผู้ เรี ย นในการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบการกระทา หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้
วิธีให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก จนกระทั่งสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง
ขั้น ที่ 4 ขั้น การลงมื อ ให้ ก ระท าจนกลายเป็ น กลไกที่ ส ามารถกระท าได้ เอง เป็ น ขั้ น
ที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการกระทาสิ่งนั้นๆ
ขั้ น ที่ 5 ขั้ น กระท าอย่ า งช านาญ เป็ น ขั้ น ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ฝนการกระท านั้ น ๆ
จนผู้เรียนสามารถทาได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญเป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
ขั ้น ที ่ 6 ขั ้น การปรับ ปรุง และประยุก ต์ใ ช้เ ป็น ขั ้น ที ่ช ่ว ยให้ ผู ้เ รีย นปรับ ปรุง ทัก ษะ
หรือการปฏิบัติของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และการประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่างๆ
ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชานาญ
และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ๆ ในการกระทา
หรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ
ผลที่ ผู้ เรี ยนจะได้ รั บ จากการเรี ยนตามรู ป แบบ ผู้ เรี ยนจะสามารถกระท าหรื อ แสดงออก
อย่ างคล่ อ งแคล่ ว ช านาญในสิ่ งที่ ต้ องการให้ ผู้ เรี ยนท าได้ นอกจากนั้ นยังช่ วยพั ฒ นาความคิ ดสร้างสรรค์
และความอดทนให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนด้วย
2. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for
psychomotor domain)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
แฮร์โรว์ (Harrow. 1972 : 96-99) ได้ จั ดล าดั บการเรียนรู้ ทางด้ านทั กษะปฏิ บั ติ ไว้ 5 ขั้ น
โดยเริ่มจากระดั บที่ ซั บซ้ อนน้ อยไปจนถึ งระดั บที่ ซั บซ้ อนมาก ดังนั้ นการกระท าจึงเริ่ มจากการเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อใหญ่ไปจนถึงกล้ามเนื้อย่อย ลาดับขั้นดังกล่าว ได้แก่ การเลียนแบบ การลงมือกระทาตามคาสั่ง
การกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออก และการกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบนี้มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้านทักษะปฏิบัติต่างๆ กล่าวคือ ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติหรือกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และชานาญ
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กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการกระทาที่ต้องการให้ผู้เรียนทาได้
ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะสามารถบอกได้ว่า
ขั้นตอนหลักของการกระทานั้นๆ มีอะไรบ้าง
ขั้น ที่ 2 ขั้ น การลงมื อ กระท าตามค าสั่ ง เมื่ อ ผู้ เรียนได้ เห็ น และสามารถบอกขั้ น ตอน
ของการกระทาที่ต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือทาโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือทาตามคาสั่ง
ของผู้สอน หรือทาตามคาสั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามคาสั่งนี้แม้ผู้เรียนจะไม่สามารถ
ทาได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือทา และค้นพบปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ และการปรับการกระทาให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น
ขั้นที่ 3 ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถ
ทาสิ่งนั้นๆ ได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จาเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีคาสั่งนาทางการกระทา การกระทาที่ถูกต้อง
แม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องสามารถทาได้ในขั้นนี้
ขั้นที่ 4 ขั้นการแสดงออก ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระทั่งสามารถ
กระทาสิ่งนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความมั่นใจ
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถกระทาสิ่งนั้นๆ
อย่างสบายๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อยๆ
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย
ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติ
จนสามารถกระทาได้ถูกต้องสมบูรณ์
3. รู ป แบบการเรี ย นการสอนทั ก ษะปฏิ บั ติ ข องเดวี ส์ (Davies’s Instructional Model for
psychomotor domain)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
เดวีส์ (Davies. 1971 : 50-56) ได้ น าเสนอแนวคิด เกี่ยวกับ การพั ฒ นาทั กษะปฏิ บั ติว่ า
ทั กษะส่ วนใหญ่ จ ะประกอบไปด้ วยทั ก ษะย่อ ยๆ จ านวนมาก การฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นสามารถท าทั ก ษะย่อ ยๆ
เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จและรวดเร็วขึ้น
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะที่ประกอบด้วยทักษะย่อยจานวนมาก
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กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้น ที่ 1 ขั้ น สาธิ ต ทั ก ษะหรือ การกระท า ขั้ น นี้ เป็ น ขั้ น ที่ ใ ห้ ผู้ เรีย นได้ เห็ น ทั ก ษะหรื อ
การกระทาที่ต้องการให้ผู้เรียนทาได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทักษะหรือ
การกระทาที่สาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น จะต้องเป็นการกระทาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ
ก่ อ นการสาธิ ต ครู ค วรให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ เรีย นในการสั ง เกต ควรชี้ แ นะจุ ด ส าคั ญ ที่ ค วรให้ ค วามสนใจ
เป็นพิเศษในการสังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระทา
หรือ ทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อยๆ หรือ แบ่ งสิ่งที่กระทาออกเป็ น
ส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและทาตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิต
หรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้คาชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนทาได้ เมื่อได้แล้ว
ผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนทาได้ ทาเช่นนี้ไปจนกระทั่ง
ครบทุกส่วน
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะนาเทคนิควิธีการ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทาได้ประณีตสวยงามขึ้น ทาได้รวดเร็วขึ้น ทาได้ง่ายขึ้น
หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น
ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยเป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
แต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อ ยๆ ต่อ เนื่องกั นตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้ง
จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างชานาญ
ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูป แบบ ผู้ เรียนจะสามารถปฏิบัติทั กษะได้อ ย่างดี
มีประสิทธิภาพ
ดี เชคโค (De Cecco : 1974 : 272-279) ได้เสนอขั้นตอนการสอนเพื่ อให้เกิดทักษะไว้ 5 ขั้นตอน
ดังนี้
1. วิเคราะห์ทักษะที่จะสอน เป็นขั้นแรกของการสอนทักษะ โดยที่ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์งาน
ที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติก่อนว่างานนั้นประกอบด้วยทักษะย่อยอะไรบ้าง
2. ประเมินความสามารถเบื้องต้นของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพื้นฐานเพียงพอ
ที่จะเรียนทักษะใหม่หรือไม่ ถ้ายังขาดความรู้ ความสามารถที่จาเป็นต่อการเรียนทักษะนั้นก็ต้องเรียนเสริม
ให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอเสียก่อน
3. จัดขั้นตอนการฝึกให้เป็นไปตามลาดับขั้นจากง่ายไปยาก จากทักษะพื้นฐานไปสู่ทักษะ
ที่มีความสลับซับซ้อน จัดให้มีการฝึกทักษะย่อยเสียก่อน แล้วฝึกรวมทั้งหมด

50

4. สาธิตและอธิบายแนะนา เป็นขั้นให้ผู้เรียนได้เห็นลาดับขั้นตอนการปฏิบัติจากตัวอย่าง
ที่ผู้สอนสาธิตให้ดู หรือจากภาพยนตร์ จากวีดิทัศน์ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเห็นรายละเอียดการปฏิบัติในขั้นตอน
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
5. จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยคานึงถึงหลักการต่อไปนี้
5.1 ความต่อเนื่อง จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะที่เรียนตามลาดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
5.2 การฝึกหัด ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ เน้นทักษะย่อยที่สาคัญ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ในส่วนที่ผิด ในการฝึกนี้ต้องจัดแบ่งเวลาฝึก เวลาพักให้เหมาะสม
5.3 การให้แรงเสริม โดยให้ผู้เรียนได้รู้ผลของการฝึกปฏิบัติ (feedback) ซึ่งมี 2 ทาง คือ
การรู้ผลจากภายนอก (extrinsic feedback) คือจากคาบอกกล่าวของครูว่าดีหรือบกพร่องอย่างไร ควรแก้ไข
อย่างไร พอผู้เรียนเกิดความก้าวหน้าไปถึงขั้นที่จะเพิ่มพูนความชานาญ เขาจะรู้ได้โดยการสังเกตด้วยตนเอง
เป็นการรู้ผลจากภายในตนเอง (intrinsic feedback)
ฟิททส์ (Fitts. 1964 : 259) ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาทักษะการกระทาที่ชานาญจะเกิดขึ้น
ภายใต้ขั้นตอนการพัฒนาทักษะไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นความรู้ ความเข้าใจ (the cognitive phase) เป็นขั้นตอนที่จะบอกถึงทักษะและความรู้
ทางทฤษฎี ที่ เกี่ย วข้อ ง ซึ่ งผู้ ส อนควรให้ ข้ อ มูล แก่ผู้ เรียนในด้ านต่ างๆ ได้แ ก่ ต้ อ งท าอะไรบ้ าง ต้ อ งดู แ ล
และหลีกเลี่ยงในเรื่องอะไรบ้าง กระบวนการที่ต้อ งทางาน อะไรที่จาเป็นต้อ งรู้ ต้อ งระมัดระวังอะไรบ้าง
และระดับมาตรฐานที่ต้องการ ผู้เรียนควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในด้านการวิเคราะห์ข้อ ผิดพลาดต่างๆ
ขั้นความรู้ ความเข้าใจนี้ควรจะกระทาในช่วงเวลาสั้นๆ
2. ขั้นปฏิบัติ (the associative phase) เป็นการกระทาเพื่อให้ได้พฤติกรรมในรูปแบบที่ถูกต้อง
ทักษะจะเกิดขึ้ นได้เมื่อ ได้ ลงมื อปฏิ บัติการ ข้อ ผิดพลาดหรือ พฤติกรรมที่ ไม่ ถูกต้อ งควรได้รับการจากั ด
ขั้น ปฏิ บั ติ การนี้ ผู้ส อนควรจัด ให้ ผู้ เรียนด้ านต่างๆ ได้แ ก่ การสาธิ ตทั ก ษะที่ จ ะฝึ ก เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย น
ได้เลี ยนแบบทั กษะ ฝึ กหั ด ทัก ษะนั้ น ด้วยสถานการณ์ จ ริงและสถานการณ์ จาลอง ให้ ค วามรู้และข้อ มู ล
เกี่ยวกับผลของทักษะ และให้คาแนะนาช่วยเหลือและช่วยเหลือ ตามความจาเป็น ขั้นตอนนี้ควรจะเริ่มต้น
ต่อจากขั้นความรู้ ความเข้าใจ และควรกระทาติดต่อไปเป็นระยะ
3. ขั้ น ช านาญ (the autonomous phase) เป็ น ขั้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ทั ก ษะนั้ น รวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง
ตลอดจนโอกาสจะกระทาผิดก็จะไม่เกิดขึ้น ทักษะที่เกิดขึ้นเป็นการเพิ่มพูนความชานาญเป็นอัตโนมัติมากขึ้น
ในขั้นนี้เราเรียกว่าขั้นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องใช้การปฏิบัติมากๆ การฝึกทักษะในขั้นนี้ถือว่าได้บรรลุถึงขั้นสุดท้าย
ของระดั บ Taxonomy ในทั ก ษะพิ สั ย ซึ่ ง ในขั้ น นี้ ผู้ส อนควรจัด ให้ ผู้ เรี ยนได้ ก ระท าในด้ านต่ างๆ ได้ แ ก่
การฝึกทักษะจนถึงระดับเกินพอ เรียนรู้วิธีการเอาชนะความเครียดและการสอดแทรกต่างๆ เพิ่มพูนความเร็ว
และความถูกต้อง และบรรลุถึงประสบการณ์ในระดับมาตรฐานที่ต้องการ ในขั้นนี้ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะ
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แสดงผลสาเร็จที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันนี้มักขึ้นอยู่กับความสามารถ ความสนใจ นิสัย อารมณ์
และความขยัน หมั่นเพียรของผู้เรียน
วูดรัฟฟ์ (Woodruff.1961 : 115) และ จอยซ์ และเวลล์ (Joyce & Weil. 1972 : 211-212) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบที่ควรมีในกระบวนการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ดังนี้
1. มีชิ้นงานต้นแบบ
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดและชัดเจน
3. การสาธิต การปฏิบัติอย่างละเอียดและชัดเจน
4. การสาธิต การทางานซ้าอีกครั้งตั้งแต่ต้นจนจบ
5. การแสดงการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนอย่างง่ายๆ และทาให้ดูอย่างช้าๆ
6. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทาเอง ตั้งแต่ต้นจนจบในสายตาครูและครูเป็นพี่เลี้ยง
7. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทางานเองตามลาพั ง แล้วนาผลงานที่ ทาได้ มาตรวจสอบกั บ
ชิ้นงานต้นแบบ
จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย สรุปได้ว่า เป็นรูปแบบ
ที่ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทาหรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจาเป็นต้องใช้
หลักการวิธีการที่ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูในการเลื อกรูปแบบการเรียนการสอนให้ เหมาะสม
กับบทเรียน สอดคล้องวัตถุประสงค์การสอน เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน จานวนผู้เรียน เวลาเรียน
และสื่อการสอนที่ใช้ โดยอาจมีการเลือกใช้วิธีสอนหลายๆ แบบผสมผสานกันก็ได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
3.4 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2555 : 222) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญ ของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่จาเป็นต้องมี ได้แก่
1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบ
การสอน
2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อ ง
กับหลักการที่ยึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให้สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ
4. มีก ารอธิ บ ายหรือ ให้ ข้ อ มูล เกี่ ยวกั บวิ ธีส อนหรื อ เทคนิ คการสอนต่ างๆ อั น จะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ทิศนา แขมมณี (2556 : 220) ได้กล่าวถึงรูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. รูปแบบจะต้องนาไปสู่การทานาย (Prediction) ผลที่ตามมาสามารถพิสูจน์และทดสอบได้
สามารถนาไปสร้างเครื่องมือเพื่อนาไปพิสูจน์และทดสอบได้
2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship)
ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือเรื่องนั้นได้
3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (imagination) มโนทัศน์ (concept) ความสัมพันธ์
(interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้
4. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (structural relationships) มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (associative relationships)
ทั้งนี้ รูป แบบการจัดการเรีย นรู้จ ะต้อ งได้รับ การพิ สู จน์ ทดสอบ และสามารถทานายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการสร้างความคิดรวบยอดและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้
สมาน อัศวภูมิ (ม.ป.ป. : 55) กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบที่ดีควรประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบใดๆ ก็ตาม ผู้ออกแบบต้องรู้ว่าจะออกแบบ
รูปแบบการดาเนินงานนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุป ระสงค์ใด ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพัฒนารูปแบบขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหา
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพื่อให้การดาเนินงานเกิดผลดีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขึ้นมาก็เพื่อให้การดาเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
2. ทฤษฎีพื้ นฐานและหลักการของรูปแบบ เพื่อให้การดาเนินงานของรูปแบบเป็นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ผู้ อ อกแบบรูป แบบต้ อ งก าหนดว่า จะออกแบบรูป แบบนั้ น ๆบนพื้ น ฐาน คิ ด
ของทฤษฎีและหลักการใดบ้าง เช่น หลักการประการหนึ่ งของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คือ “หลั กร่วมกั นรั บผิ ดชอบ” หมายความว่ า คุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาจะเกิ ด ขึ้น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบ เป็นต้น
3. ระบบงานและกลไกของรูปแบบ เพื่อ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามกลไกของรูปแบบ
ผู้พัฒนารูปแบบต้องออกแบบระบบงานของรูปแบบเพื่อเป็นกลไกในการดาเนินงานของรูปแบบ เช่น การจัด
โครงสร้างองค์กร การตั้งคณะกรรมการและคณะทางานต่างๆ และที่จาเป็นอื่น พร้อมกับการกาหนดบทบาท
หน้าที่ ความสัมพันธ์ และการทางานร่วมกันของระบบเหล่านั้น เพื่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ที่กาหนดไว้
4. วิธีการดาเนิ นงานของรูป แบบ โดยการกาหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีก าร กิจกรรม
และอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
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5. แนวการประเมินรูปแบบ หมายถึง การกาหนดแนวทางและเครื่องมือในการประเมินผลรูปแบบ
ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ และการประเมินการดาเนินงานตามรูปแบบว่าเป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
เพียงใด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่ารูปแบบทาหน้าที่ตามที่อ อกแบบในการพัฒนารูปแบบต่อเนื่อ ง
ต่อไปได้
6. คาอธิบายประกอบรูปแบบ หมายถึง การอธิบายคาศัพท์เฉพาะที่นามาใช้ในการออกแบบ
รูปแบบเพื่อสื่อความให้ตรงกันในการนารูปแบบไปใช้
7. ระบุเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ เนื่องจากรูปแบบมีข้อจากัดของตนเอง ดังนั้นผู้ออกแบบ
รูปแบบควรได้ระบุเงื่อนไขที่จะทาให้การนารูปแบบไปใช้ประสบผลสาเร็จ และข้อระมัดระวังเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ทฤษฎี
พื้ น ฐาน หลั ก การของรูป แบบ กระบวนการของรู ป แบบ การประเมิ น รู ป แบบ เงื่อ นไขการน ารู ปแบบ
ไปใช้ ซึ่ งแต่ละรูปแบบประกอบด้วยอะไร จานวนเท่ าใด มี โครงสร้างและความสัมพันธ์ กั นอย่างไร จะมี
ความแตกต่างกันออกไป มีส่วนเหมือนกันและต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ
ที่กาลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบนั้นๆ
เป็นหลัก
3.5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ดิค แครี และแครี (Dick, Carey & Carey. 2001 : 6-9) ได้เสนอขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอน
อย่างเป็ นระบบ ซึ่ ง เหมาะส าหรับ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานและเป็ น ที่ นิ ยมอย่างกว้างขวาง เพราะมี ขั้ น ตอน
ที่แน่นอน ชัดเจน ในการออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประเมิ นความต้องการเพื่อ ใช้ในการกาหนดเป้าหมาย ขั้นตอนแรกของการออกแบบ
การเรียนการสอนคือการพิจารณาเป้ าหมายของการเรียนรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนทาอะไรได้ภายหลังจากที่
ผู้ เรี ย นได้ รับ การจั ด การเรี ย นการสอนเสร็จ สิ้ น แล้ ว การก าหนดป้ าหมายการเรี ย นรู้ส ามารถน าข้ อ มู ล
จากการประเมินความต้องการของผู้เรียน ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อมูลจากผู้ทางานในด้านที่เรียนมา
และการวิเคราะห์บทเรียนใหม่ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านใด
2. วิเคราะห์การเรียนการสอน ในขั้นตอนนี้ครูต้องพิจารณาถึงลาดับขั้นตอนการเรียนการสอน
ที่ทาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ จากนั้นจึงพิจารณาว่าทักษะ ความรู้ และเจตคติซึ่งเป็น
พฤติกรรมพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในการเรียนคืออะไร
3. วิเคราะห์ผู้เรียนและบริบทการเรียนรู้ นอกจากการวิเคราะห์เป้าหมายในการเรียนรู้แล้ว
สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์คือผู้เรียน ได้แก่ ทักษะ ความชอบ และเจตคติของผู้เรียน และสภาพของสิ่งแวดล้อ ม
ในการเรียนการสอน และการนาทักษะที่เรียนไปใช้ ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการสร้างยุทธศาสตร์การสอน
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4. เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ข้อ มูลที่ ได้ จากการวิเคราะห์การเรียนการสอน
การวิเคราะห์ผู้เรียน และบริบทการเรียนรู้ จะนามาใช้ในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ซึ่งเป็น
ข้อความที่ต้องเขียนอย่างชัดเจนว่าภายหลังที่ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนต้องมีทักษะใด
เงื่อนไขในการแสดงทักษะเป็นอย่างไร และระบุเกณฑ์ของการปฏิบัติที่วัดความสาเร็จของผู้เรียนเป็นอย่างไร
5. พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผล การประเมินความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียน
หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนแล้ว จะต้องเป็นการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ได้กาหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลต้องวัดการปฏิบัติของผู้เรียนได้
6. พัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอน จากข้อมูลทั้ง 5 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น นาไปใช้ในการ
กาหนดขั้นตอนในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ปลายทางที่ตั้งไว้ ขั้นตอนการเรียน
การสอนโดยทั่วไปประกอบด้วย กิจกรรมก่อนการเรียน การนาเสนอข้อมูล การฝึกฝนและให้ข้อมูลย้อนกลับ
การทาแบบทดสอบ และกิจกรรมหลังการเรียน การสร้างกลยุทธ์การเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี
การเรียนรู้ งานวิจัยด้านการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เนื้อหาที่เรียน และลัก ษณะของผู้เรียน ข้อมูล
เหล่านี้นามาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนในการเรียนรู้
7. พัฒนาและเลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ในขั้นนี้ครูจะใช้กลยุทธ์การเรียนการสอน
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนที่รวมถึงสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และสื่อ
ที่ครูใช้ในการสอน เช่น ใบงาน ชุดการเรียน เครื่องฉายสไลด์ วีดิโอ เทป และสื่อที่ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ การที่ครู
จะตัดสินใจว่าควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหม่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของบทเรียน สื่อการเรียนการสอน
ที่มีอยู่แล้ว และทรัพยากรที่หาได้ในโรงเรียน
8. ออกแบบและประเมินความก้าวหน้า หมายถึง การประเมินในระหว่างการเรียนการสอน
มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินความก้าวหน้าแบ่งได้เป็น
3 ลักษณะ คือ การประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลแบบตัวต่อตัว การประเมินผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย และการประเมิน
ภาคสนาม แต่ละวิธีทาให้ได้ข้อมูลที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นลาดับ
9. การปรับปรุงการสอน ข้อมูลจากการประเมินความก้าวหน้านามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน ข้อมูลเหล่านี้ทาให้ทราบอุปสรรคของผู้เรียนที่ประสบในระหว่างการเรียน ซึ่งทาให้ผู้เรียน
ไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนที่กาหนดไว้ได้ นอกจากนาข้อมูลจากการประเมินมาปรับปรุงการเรียน
การสอนแล้ว ข้อมูลดังกล่าวยังช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์พฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนที่จาเป็นต้องมีก่อนเริ่มการเรียนอีกด้วย ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงปฏิ บัติ
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
10. การประเมินผลสรุป หมายถึง การประเมิน ภายหลั งสิ้น สุดการเรียนการสอนซึ่ งเป็ น
การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพโดยรวมของการเรียนการสอนทั้งหมด การประเมินผลสรุปไม่ได้เป็น
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ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการออกแบบการสอน ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนจะสิ้นสุดเมื่อได้มีการ
พัฒ นาปรับปรุงจากผลการประเมิน ความก้าวหน้ า โดยทั่วไปการประเมิ นผลสรุป นี้มักเป็ นการประเมิ น
จากผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบการเรียนการสอน
คลาร์ก (Clark. 2003 : 12) ได้ เสนอแนวคิด ในการพั ฒ นารูป แบบการสอน ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ด
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ (analyze) เป็นขั้นตอนในการสร้างความเข้าใจในการดาเนินการและบริบท
ของสิ่ งที่ จ ะด าเนิ น การ เป็ น ช่ วงของการเตรีย มการ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เช่น การวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์บริบทสิ่ง แวดล้อมต่างๆ วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการในการเรียนรู้ และศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. การออกแบบ (design) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ค รู ผู้ ส อนตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารหรื อ รู ป แบบ
ที่ ส ามารถท าให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ เป้ าหมายของการเรี ย นรู้ และด าเนิ น การออกแบบให้ ค รบองค์ ประกอบ
ของรูปแบบการสอนให้สอดคล้องสัมพันธ์กับรูปแบบการสอนที่เลือ ก ทั้งนี้ ผู้สอนต้อ งมีความรู้ เกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เป็นอย่างดี
ซึ่งจะส่ งผลต่ อการกาหนดองค์ป ระกอบของรูป แบบการสอนให้ สัม พัน ธ์กั น ทั้ งหลักการ วั ตถุป ระสงค์
เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้สอนควรออกแบบ
การสร้างเครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือ ในขั้นตอนนี้ด้วย
3. การพั ฒ นา (development) เป็ น ขั้ น ตอนในการสร้ าง และพั ฒ นาแนวทางที่ ค รู ผู้ส อน
ได้ดาเนินการออกแบบไว้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมายของการเรียนรู้ เช่น พัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ให้ น่ าสนใจ กาหนดกลุ่ ม ประชากร พั ฒ นาเครื่อ งมื อ ทดลองและเก็ บ ข้ อ มู ล วิ เคราะห์ ผล และขั้ น ตอน
การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นต้น
4. การนาไปใช้ (implementation) เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนดาเนินการสอนตามรูปแบบการสอน
ที่ตนเองเลือกและพัฒนาไว้ โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ ที่ครูนามาใช้ และบทบาท
ของครูผู้สอนขึ้นอยู่กับทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าวเช่นกัน
5. การประเมิน (evaluation) ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อบกพร่องของการพัฒนารูปแบบการสอน
ซึ่งครูผู้สอนสามารถประเมินได้ในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ ทั้งก่อนการดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ
และหลังดาเนินการ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเพื่อหาข้อบกพร่องของรูปแบบ
การสอน ซึ่งจะได้นาข้อบกพร่องของรูปแบบการสอนไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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จอยซ์ และเวลล์ (Joyce & Weil. 2015 : 25) ได้ เสนอแนวคิ ด ในการพั ฒ นารูป แบบการสอน
ซึ่งมีรายละเอียดหลักการพัฒนารูปแบบการสอน ประกอบด้วย
1. รูปแบบการสอน ต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นต้น
2. หลังจากพัฒนารูปแบบการสอนแล้ว จะต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบ
คุณภาพในเชิงการใช้ในสถานการณ์จริง จากนั้นนาข้อค้นพบที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆ ก่อนนารูปแบบ
การสอนไปใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบของจอยซ์และเวลล์ (Joyce & Weil)
ได้มีงานวิจัยรองรับมากมาย รวมทั้งการนาไปทดลองใช้ในห้องเรียน จนเป็นหลักประกันได้ว่าสามารถใช้ได้
อย่างสะดวกและได้ผลดี
3. การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้ หลายลักษณะทั้ งการใช้อย่างกว้างขวาง
หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบดังกล่าวก็ได้
4. การพัฒนารูปแบบการสอน จะเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อจุดมุ่งหมายหลัก ถ้าผู้ใช้นารูปแบบ
การสอนไปใช้ ตรงกั บ จุดมุ่ งหมายหลั ก และสามารถน ารูป แบบนั้ น ไปประยุก ต์ใช้ในสถานการณ์ อื่ น ๆ
ตามความเหมาะสม
ทิศนา แขมมณี (2555 : 201-204) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใช้แนวคิดของ
การจัดระบบ ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ชัดเจน
2. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการจัด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการสอน
3. ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการค้นหาองค์ประกอบที่สาคัญที่จะ
ช่วยให้รูปแบบมีประสิทธิภาพเมื่อนาไปใช้จริง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องนามาพิจารณาในการจัด
องค์ประกอบต่างๆ และจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งหลาย การนาข้อ มูลจากความเป็นจริงมาใช้
ในการสร้างรูปแบบจะช่วยทาให้รูปแบบนั้นขาดประสิทธิภาพ
4. กาหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยให้
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลสาเร็จ ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์
5. นาองค์ประกอบต่างๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการคิดและการดาเนินการ
ในขั้นต่อไป
6. จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุและเป็นผล
ขึ้นต่อกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลัง
7. สร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงแบบจาลองขององค์ประกอบ
8. ทดลองใช้รูปแบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
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9. ประเมินผล โดยการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้รูปแบบว่าได้ผลตามเป้าหมาย
หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
10. ปรับปรุงรูปแบบ โดยการนาผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบให้ดียิ่งขึ้น
จะเห็ นได้ ว่ า แนวคิ ดในการพั ฒนารูปแบบเพื่ อจั ดระบบการพั ฒนานี้ มี ความชั ดเจน เข้ าใจง่าย
สามารถดาเนินการได้สะดวก ไม่สับสนต่อการนาไปสู่การปฏิบัติจริงในภาคสนาม ดังภาพที่ 2
กาหนดจุดมุ่งหมาย
ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล
ป้อนกลับ

ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กาหนดองค์ประกอบของระบบ

ปรับปรุง

จัดหมวดหมู่องค์ประกอบของระบบ

ปรับปรุง

จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ

ระบบที่มี
ประสิทธิภาพ

เขียนผังแสดงระบบ

ปรับปรุง

ทดลอง พิสูจน์ ทดสอบ

ปรับปรุง

ประเมินผลระบบ

ภาพที่ 2 แสดงระบบการสร้างหรือจัดระบบ (ทิศนา แขมมณี. 2555 : 204)

58

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2555 : 4-5) กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ว่าเป็ น กิ จกรรมที่ น ารูป แบบหรือ แบบจ าลอง (model) ที่ มี ก ารพั ฒ นาไว้ม าเป็ น กรอบในการดาเนิ น งาน
โดยคานึงถึงรายละเอียดต่างๆ ตามบริบทในแต่ละสถานการณ์ รูปแบบหรือแบบจาลองเป็นภาพสื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ กระบวนการต่างๆ หรือความคิดที่ซับซ้อ นได้สะดวกขึ้น การสร้างรูปแบบให้เห็น
เป็นภาพโครงสร้างที่สามารถเข้าใจได้ง่าย จะช่วยสะท้อ นกระบวนการอย่างเป็นระบบ กาหนดภาระงาน
เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน รูปแบบจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ และสื่อสาร
(conceptual and communication tools) และเครื่องมื อในการปฏิบั ติงาน (operational tools) ซึ่งผลจากการน า
รูปแบบไปใช้จะเกิดผลลัพธ์ใน 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะบริบทนั้นๆ (instructional
model) และหรือ 2) รูปแบบหรือแบบจาลองการออกแบบการเรียนการสอน (instructional design model)
ที่จะเป็นแนวทางให้กับบุคคลอื่นๆ ได้ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนต่อไป
สมจิต จันทร์ฉาย (2557 : 20) กล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอนว่าเป็นการวางแผนในการจัด
องค์ประกอบของการเรียนการสอน ให้มีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการเรียนรู้ที่ยึดถือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเนื้อหา สื่อ วัสดุ กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผล กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเป็นการดาเนินการ
ที่นาวิธีเชิงระบบ (system approach) มาใช้ในการวางแผน หลักการของการออกแบบการเรียนการสอนคือ
1. มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือกระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน
2. คานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
3. ประยุกต์หลักการเรียนการสอนมาใช้ในการออกแบบ
4. ใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลาย
5. มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินทั้งกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน
7. องค์ประกอบการเรียนการสอนทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นการดาเนินการที่นาวิธีเชิงระบบ (system
approach) มาใช้ในการวางแผน มีการวิเคราะห์ข้อมู ลเกี่ยวกับผู้เรียน บริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับภาระงาน
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ เพื่อนามากาหนดเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นลาดับแรก
แล้ ว จึ ง ก าหนดรู ป แบบของการประเมิ น จากนั้ น เลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ ต ามล าดับ องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ งคื อ ขั้น ตอนการปรับ ปรุงแก้ ไ ขรู ป แบบ
การเรี ย นการสอน ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การหลั งจากมี ก ารประเมิ น ผลได้ ข้ อ มู ล มาแล้ ว
โดยผู้พัฒนารูปแบบจะต้องพิจารณาย้อนกลับไปยังขั้นตอนต่างๆ ในระยะเบื้องต้นที่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
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ยังเป็นปัญหา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบหรือรูปแบบการเรียนการสอนในทุกขั้นตอน
ให้ได้มากที่สุด
การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ประกอบด้วยกิจกรรมในการดาเนินงาน
5 กิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ (analyze) การออกแบบ (design) การพัฒนา (develop) การนาไปใช้ (implement)
และการประเมิน (evaluate) ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วมีลักษณะคล้ายกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา การนาเสนอแนวทางแก้ปัญหา การเตรียมการแก้ปัญหา การทดลองการแก้ปัญหา
และสุดท้ายประเมินแนวทางการแก้ปัญหาว่าประสบความสาเร็จหรือไม่ รูปแบบนี้จึงเป็นรูปแบบที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะมีผู้นาไปใช้
ในการออกแบบสื่อ วัสดุการเรียนการสอน เช่น การออกแบบชุดการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียน
แบบโปรแกรม เป็ น ต้น ตลอดจนน ามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนระบบการศึ กษาในชุ มชน
และการออกแบบการเรียนการสอนในระดับห้องเรียน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ
องค์ประกอบของกิจกรรมทั้ง 5 งานนี้ มีความสัมพันธ์เสนอเป็นภาพ ดังนี้
การวิเคราะห์

การนาไปใช้

การประเมิน

การออกแบบ

การพัฒนา
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์รูปแบบ ADDIE Model (Richey, Klein & Tracey. 2011 : 19)
จากภาพที่ 2 กิจกรรมที่จะต้องปฏิบั ติในแต่ล ะขั้น ตอนของการออกแบบการเรียนการสอน
ตามรูปแบบของ ADDIE Model มีดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (analyze) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่
1. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม
2. การวิเคราะห์ระบบ สิ่งแวดล้อม และสภาพองค์กร เพื่อพิจารณาถึงทรัพยากรและอุปสรรคต่างๆ
3. การศึกษาลักษณะของกลุ่มประชากร
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4. การวิเคราะห์เป้าหมายและจุดประสงค์ว่าเป็นการเรียนรู้ในลักษณะใด เช่น การเรียนรู้
เนื้อหา การเรียนรู้ทักษะ หรือการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการเฉพาะ
ขั้นที่ 2 การออกแบบ (design) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่
1. การกาหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ที่สามารถสังเกตได้ วัดได้
2. การจัดลาดับเป้าหมายและจุดประสงค์ให้ง่ายต่อการเรียนและการปฏิบัติ
3. การวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการปฏิบัติ
4. การพิ จารณากลวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะกับ เนื้ อ หา การจัดกลุ่มการท ากิจกรรม
ของผู้เรียนในลักษณะต่างๆ ในลักษณะกลุ่มและรายบุคคล
5. การคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน
ขั้นที่ 3 การพัฒนา (develop) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่
1. การสร้างสื่อ/กิจกรรม หรือโปรแกรมการเรียนการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้
2. การทดสอบ (try out) สื่อ/กิจกรรม หรือโปรแกรมการเรียนการสอนกับกลุ่มเป้าหมาย
3. การปรับปรุงสื่อ/กิจกรรม หรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 4 การนาไปใช้ (implement) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่
1. การเผยแพร่สื่อ /กิจกรรม หรือ โปรแกรมการเรียนการสอนที่ส ร้างขึ้ น เช่น การติดตั้ ง
การซ่อมบารุงสื่อ การจัดอบรมให้ครูรู้วิธีการใช้สื่อ/กิจกรรม หรือโปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น
การให้คาแนะนาและนิเทศการใช้สื่อ/กิจกรรม หรือโปรแกรมการเรียนการสอน
2. การให้ความช่วยเหลือ สนับ สนุน ให้ ครูยอมรับ สื่อ /กิจกรรม หรือ โปรแกรมการเรียน
การสอนที่สร้างขึ้นและนาสื่อไปใช้
ขั้นที่ 5 การประเมิน (evaluate) กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่
1. การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินสื่อ/กิจกรรม หรือโปรแกรมการเรียนการสอนตามจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้
2. การทดสอบ (try out) สื่อ/กิจกรรม หรือโปรแกรมการเรียนการสอนและเครื่องมือวัดประเมินผล
กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ผลการเรี ย นรู้ ที่ เกิ ด จากผู้ เรี ย น และรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความส าเร็ จ
และความล้มเหลวในการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อนาไปปรับปรุงให้สมบูรณ์
3. การประเมิ น ภายหลัง การน าสื่อ /กิจกรรม หรือ โปรแกรมการเรียนการสอนไปใช้กั บ
กลุ่มประชากร
การพั ฒ นารูป แบบการเรียนการสอนงานประดิษ ฐ์ เรื่อ ง สิ่ งประดิ ษ ฐ์จากเศษวัส ดุ เหลือ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา(Research
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and Development) มาประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model
ของเควิน ครูส (Kevin Kruse. 2009 : 1-2) โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การวิ จั ย (Research : R1) การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (analysis)
เป็ น การวิเคราะห์ ปั ญ หาที่ แท้ จริง เพื่ อสรุปข้ อ มู ลที่ ไ ด้เป็ น แนวทางในการกาหนดกรอบของการพั ฒ นา
รูปแบบการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและพัฒนา (design and development)
วางแผนเลือ กนวัต กรรมทางการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมในการแก้ ปั ญ หาที่ วิเคราะห์ ไ ด้ ลงมื อ สร้า ง
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R2) นาไปใช้จริง (implementation) เป็นการนารูปแบบการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
ระยะที่ 4 การพั ฒ นา (Development : D2) ประเมิ น ผล (evaluation) เป็ น การประเมิ น ผล
จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
จากวิธีการเชิงระบบ (system approach) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (effectiveness)
และมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง (appropriateness) ได้เสนอเป็นภาพประกอบดังนี้
วิเคราะห์
(analysis)

นาไปใช้
(implement)

ประเมิน
(evaluate)

พัฒนา
(develop)
ภาพที่ 4 รูปแบบแนวคิด ADDIE Model (Kevin Kruse. 2009 : 1-2)

ออกแบบ
(design)
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จากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยนามาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่นามาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์

ดี เชคโค (De Cecco : 1974 :
272-279)

เดวีส์ (Davies. 1971 : 50-56)

วูดรัฟฟ์(Woodruff.1961: 115)
และ จอยซ์ และเวลล์ (Joyce &
Weil. 1972 : 211-212)









ฟิททส์ (Fitts. 1964 : 259)

1. ขั้นการรับรู้
2. ขั้นการเตรียมความพร้อม
3. ขั้นการตอบสนองภายใต้การควบคุม
4. ขั้นการลงมือให้กระทา
5. ขั้นกระทาอย่างชานาญ
6. ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้
7. ขั้นการคิดริเริ่ม
8. ขั้นการเลียนแบบ
9. ขั้นการลงมือกระทาตามคาสั่ง
10. ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์
11. ขั้นการแสดงออก
12. ขั้นการกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ
13. ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทา
14. ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย
15. ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย
16. ขั้นให้เทคนิควิธีการ
17. ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย
เป็นทักษะที่สมบูรณ์
18. ขั้นการตรวจสอบชิ้นงาน
19. ขั้นการนาเสนอและประเมินผล

แฮร์โรว์ (Harrow.1972 : 96-99

รูปแบบการเรียนการสอน

ซิมพ์สัน (Simpson.1972 : 56-60)

นักวิชาการ/นักการศึกษา





































รวมความถี่

3
1
1
2
1
2
1
3
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
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จากตารางที่ 1 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) ของนักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่ าน พบว่า มีระดับความถี่ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเลือ ก
ความถี่ที่ ระดั บ 3 ขึ้น ไป ในการจั ดลาดับ ขั้น สอน เพื่อ นามาร่างรูป แบบการเรียนการสอนงานประดิษ ฐ์
โดยแบ่งขั้นการสอนออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นเลียนแบบจากตัวต้นแบบ ขั้นที่ 3
ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ และขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย
เป็นทักษะที่สมบูรณ์
4. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
4.1 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555 : 29-32) ได้นาเสนอดังนี้
1. ประเมินตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ภาษา กิจกรรม รูปภาพประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสื่อ/นวัตกรรม โดยใช้แบบประเมินในประเด็นต่อไปนี้
1) เนื้อหาสาระถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
2) เนื้อหาสาระยากง่ายพอเหมาะกับวัย และระดับชั้น
3) เนื้อหาสาระมีความสั้นยาวพอเหมาะกับเวลาและความสนใจ
4) เนื้อหาสาระจัดเรียงตามลาดับความยากง่าย
5) เนื้อหาสาระถูกต้องตามหลักวิชาและทันสมัย
6) เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
7) ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ชัดเจน
8) ภาษาเหมาะกับระดับวัยของผู้เรียน
9) คาศัพท์ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
10) กิจกรรมคาถามมีความยากง่ายพอเหมาะ
11) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้
12) กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุก ท้าทาย
13) กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
14) ภาพ แผนภูมิ แผนผัง มีความโดดเด่น สวยงาม
15) ภาพ แผนภูมิ แผนผัง สื่อให้เข้าใจเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น
16) ภาพ แผนภูมิ แผนผัง สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ
17) รูปเล่มมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์
18) รูปเล่มมีเอกภาพโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ
19) รูปเล่มกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้ศึกษา
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2. การนารูปแบบการเรียนการสอนมาทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพก่อนนาไปใช้จริง โดยมี
การทดลอง 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นการนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้
กับผู้เรียน จานวน 3 คน ที่มีระดับสติปัญญา 3 ระดับ คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน
2) การทดลองกลุ่ ม เล็ ก เป็ น การน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
จากการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ไปทดลองกับผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญา 3 ระดับ คือ เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน
และอ่อน 3 คน
3) การทดลองภาคสนาม เป็นการนารูปแบบการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไข จากการ
ทดลองกลุ่มเล็ก ไปทดลองกับนักเรียน จานวน 20-30 คน เมื่อมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ
แล้วจึงนาไปใช้จริงต่อไป
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 11-12) ได้แนะนาขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ ดังนี้
1. การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน
ทดสอบประสิทธิภาพกับสื่อกับผู้เรียน 1-3 คน โดยใช้เด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพ
ให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือ กิจกรรม
หรือภารกิจ และงานที่ได้รับมอบหมายให้ทา และทดสอบหลังเรียน นาคะแนนที่ได้มาคานวณหาประสิทธิภาพ
หากยังไม่ถึงเกณฑ์ ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนให้ ดีขึ้น
โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนี้จะได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ต้อง
วิตกกังวล เมื่อปรับปรุงแล้วจะสูงขึ้นมาก ก่อนนาไปทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม
2. การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน
ทดสอบประสิทธิภาพกับสื่อกับผู้เรียน 6-10 คน (คละผู้เรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน) ระหว่างทดสอบ
ประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ประเมินการเรียนจากกระบวนการ
คือ กิจกรรม หรือภารกิจที่มอบให้ทา และประเมินผลลัพธ์ คือ การทดสอบหลังเรียน และงานสุดท้ายที่มอบ
ให้ นั กเรีย นท าส่ งก่ อนสอบประจาหน่ วย ให้น าคะแนนมาคานวณหาประสิ ทธิ ภาพ หากยังไม่ถึ งเกณฑ์
ต้องปรับปรุงกิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น
3. การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เป็นการการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน
ทดสอบประสิทธิภาพกับสื่อกับผู้เรียนทั้งชั้น (ปกติให้ใช้กับผู้เรียน 30 คน แต่ในโรงเรียนขนาดเล็ก อนุโลมให้
15 คน ขึ้นไป) ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรม หรือภารกิจที่มอบให้ทา และประเมินผลลัพธ์ คือการทดสอบ
หลังเรียน และงานสุดท้ายที่มอบให้นักเรียนทาส่งก่อนสอบประจาหน่วย ให้นาคะแนนมาคานวณหาประสิทธิภาพ
หากยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงกิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น แล้วนาไปทดสอบ
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ภาคสนามซ้ากับนักเรียนต่างกลุ่ม อาจทดสอบประสิทธิภาพ 2-3 ครั้ง จนได้ค่าประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขั้นต่า
ด้วยเหตุนี้ ขั้นทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามจึงเขียนแทนด้วย 1:100
4.2 การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 8) ได้ให้ความหมายของเกณฑ์ว่า เป็นขีดกาหนดที่จะยอมรับว่า สิ่งใด
หรือพฤติกรรมใด มีคุณภาพหรือปริมาณที่ยอมรับได้ การตั้งเกณฑ์ต้องตั้งไว้ครั้งแรก ครั้งเดียว เพื่อจะปรับปรุง
คุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่าที่ตั้งไว้ จะตั้งเกณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพไว้แตกต่างกันไม่ได้ เช่น เมื่อมีการทดสอบ
ประสิ ท ธิภ าพแบบเดี่ ยว ตั้งเกณฑ์ ไว้ 60/60 แบบกลุ่ มตั้ งไว้ 70/70 ส่ วนภาคสนามตั้ งเกณฑ์ 80/80 ถื อ ว่ า
ไม่ถูกต้อง
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อ นวัตกรรมที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้
เป็นระดับที่ผู้ผลิตสื่อ นวัตกรรมพึงพอใจว่า หากสื่อ นวัตกรรมมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว สื่อ นวัตกรรม
นั้นมีคุณค่าที่จะนาไปสอนผู้เรียน และคุ้มค่าแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจานวนมาก การกาหนดเกณฑ์
ประสิ ท ธิ ภ าพกระท าได้ โ ดยการประเมิ น ผลพฤติ ก รรมของผู้ เรีย น 2 ประเภท คื อ พฤติ ก รรมต่ อ เนื่ อ ง
(กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยกาหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ) และ E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่ อง (transitional behavior) คือ ประเมินผลต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย
พฤติกรรมย่อยหลายๆ พฤติกรรม เรียกว่า “กระบวนการ” ของผู้เรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
รายงานของกลุ่ม และรายงานรายบุคคล ได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมอื่นใดที่ผู้สอนกาหนดไว้
2. การประเมินขั้นสุดท้าย (terminal behavior) คือ ประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยพิจารณา
จากการสอบหลังเรียน และการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ประสิทธิภาพของสื่อ นวัตกรรม จะกาหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยกาหนดเป็นร้อยละของผลเฉลี่ยของคะแนนการทางานและประกอบกิจกรรม
ของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เช่น 80/80 ซึ่ง 80 ตัวแรก หมายความว่า เมื่อเรียนจากสื่อ นวัตกรรม
ผู้เรียนสามารถทาแบบฝึกหัดหรือใบงานได้ผลเฉลี่ย 80% ส่วน 80 ตัวที่สอง หมายความว่า เมื่อผู้เรียนเรียน
จากสื่อ นวัตกรรมแล้วผลการเรียนจะต้องได้ผลเฉลี่ย 80%
การที่จะกาหนดเกณฑ์ E1 / E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ โดยปกติ
เนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจาจะตั้งไว้ 90/90 85/85 หรือ 80/80 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ
จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝนและพัฒนา ไม่สามารถให้ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะเรียน จึงอนุโลม
ให้ตั้งไว้ต่าลง เช่น 75/75
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4.3 วิธีหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ กระทาได้ 2 วิธี คือโดยใช้สูตรและโดยการคานวณธรรมดา (ชัยยงค์
พรหมวงศ์. 2556 : 10 )
ก. โดยใช้สูตร กระทาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้
สูตรที่ 1 E1 =

X
X 100
N
A

หรือ XA X 100

เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ΣX คือ คะแนนของแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่ทาระหว่างเรียน
ทั้งที่เป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือออนไลน์
A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติ ทุกชิ้นรวมกัน
N คือ จานวนผู้เรียน
สูตรที่ 2 E2 =

F
X 100
N
B

หรือ FB X 100

เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ΣF คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน
B คือ คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้ายของแต่ละหน่วยประกอบด้วย
ผลการสอบหลังเรียน และคะแนนจากการประเมินงานสุดท้าย
N คือ จานวนผู้เรียน
ข. โดยใช้วิธีการคานวณโดยไม่ใช้สูตร
E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบัติ กระทาได้โดยการนาคะแนนงาน
ทุกชิ้นของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละ
E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียนแต่ละสื่อหรือ ชุดการสอน
กระทาได้โดยเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนและคะแนนจากงานสุดท้ายของนักเรียนทั้งหมดรวมกันหา
ค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ
4.4 การยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 12) ได้กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม
ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หากต่ากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 ให้ยอมรับว่าสื่อมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ หากค่าที่ได้ต่ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 ให้ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้าจนกว่า

67

จะถึงเกณฑ์ หากสูงกว่าเกณฑ์ไม่เกิน +2.5 ก็ยอมรับว่าสื่อมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และหากได้ ค่า
สูงกว่าเกณฑ์ +2.5 ให้ปรับขึ้นเป็น 85/85 หรือ 90/90 ตามค่าประสิทธิภาพที่ทดสอบประสิทธิภาพได้
เหตุผลการกาหนดเกณฑ์ 80/80 ในกรณีนี้คือ การที่ ผู้วิจัยสร้างสื่อ วิธีการสอน หรือ นวัตกรรม
ขึ้นมาสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียน ทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
ย่อมชี้ถึงการมีประสิทธิภาพสูง
5. แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้
5.1 กระบวนการเรียนรู้
วรรณี ลิมอักษร (2551 : 51) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ คือ การกระทาหรือพฤติกรรมต่างๆ
ของผู้เรียนในขณะที่กาลังเรียน เพื่อให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น จะโดยการรับสัมผัส การรับรู้ การซักถาม การคิด
หาเหตุผล หรือการทดลองก็ได้ การกระทาหรือพฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นพฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรม
ภายนอกก็ได้เช่นกัน
พิจิตรา ทีสุกะ (2556 : 45) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ คือ การวางแผนการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนด้วยวิธีการสอนที่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความสนใจ
การรับรู้ ความทรงจา การแสดงออกและการจูงใจ การดูตัวอย่าง การเลียนแบบ การลองทา การคิดวิเคราะห์
การลงมือทา จึงจะเกิดการเรียนรู้แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (2557 : 45) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ กระบวนการ
ที่ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันจัดเป็นกิจกรรมขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ อันจะทาให้เกิด
ความรู้ ความเข้ าใจ ทั ก ษะ ความสามารถ เจตคติ และค่ านิ ยมที่ดี ในการจัดการเรียนรู้ ให้ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์ของการเรียนและจุดเน้นของสาระสาคัญนั้น ผู้สอนควรมียุทธวิธีในการดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลดี
คือ คิด ค้นคว้า แสวงหาหลักการแนวทางต่างๆ และนาวิธีการใหม่ๆ ไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
สรุปได้ ว่า กระบวนการเรียนรู้คือ กระบวนการที่ท าให้ คนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม
ความคิด ความสามารถ เรียนรู้ได้โดยการรับการสัมผัส การรับรู้ การแสดงออก การจูงใจ การซักถาม การคิด
วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจนนาไปสู่ความคิดรวบยอด
5.2 องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสภาพการเรียนรู้ต่างๆ
ย่อมประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ 1) ตัวผู้เรียน (learner) 2) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นตัวเร้า
(stimulus situation) และ3) การกระท าหรือ การตอบสนอง (action) หรื อ (response) นอกจากนี้ เมเยอร์
(Meyer. 2002 : 144-240) ได้ ก ล่ าวถึ งการเรี ยนรู้มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 3 ประการ คื อ การเรี ยนรู้ ที่ เป็ น
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กระบวนการไม่ใช่ผลผลิ ต มีกระบวนการนี้เกิดขึ้น แล้ว โดยอาศัยการอ้างอิงจากผลผลิตหรือ ผลงานของ
นักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรม หรือทัศนคติ การเปลี่ยนแปลง
นี้ค่อ ยๆ เกิด ขึ้น มี ผลกระทบที่ค งอยู่ยาวนานต่อ วิธีคิด และการกระท าของนัก เรียน การเรียนรู้เป็ นเรื่อ ง
ที่นักเรียนกระทาต่อตนเอง เป็นผลโดยตรงจากวิธีที่นักเรียนตีความและตอบสนองต่อประสบการณ์ของตน
ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน
5.3 ลาดับขั้นของกระบวนการเรียนรู้
กาเย่ (Gagne) ได้ เสนอหลั กการที่ ส าคัญเกี่ ยวกับการเรียนรู้ว่า ไม่ มีทฤษฎี หนึ่ งหรือทฤษฎี ใด
สามารถอธิ บ ายการเรี ยนรู้ข องบุ คคลได้ ส มบู รณ์ ดั งนั้ น กาเย่ จึ งได้ น าทฤษฎี การเรี ยนรู้ แ บบสิ่ งเร้ าและ
การตอบสนอง (S-R theory) กับทฤษฎีความรู้ (cognitive field theory) มาผสมผสานกันในลักษณะของการจัด
ลาดับการเรียนรู้ ดังนี้ (Gagne and Briggs. 1974 : 121-136)
1. การเรียนรู้แบบสั ญญาณ (signal learning) เป็ น การเรี ยนรู้ที่ เกิ ด จากการตอบสนองต่อ สิ่ งเร้ า
ที่เป็ นไปโดยอัต โนมัติ อยู่นอกเหนือ อานาจจิตใจ ผู้เรียนไม่ สามารถบั งคั บพฤติก รรมใหม่ ให้ เกิด ขึ้น ได้
การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการที่คนเรานาเอาลักษณะการตอบสนองที่มีอ ยู่แล้วมาสัมพันธ์กับสิ่งเร้าใหม่ที่มี
ความใกล้ชิดกับสิ่งเร้าเดิม การเรียนรู้สัญญาณเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ
2. การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบสนอง (stimulus response) เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้สัญญาณ เพราะผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรม
ตนเองได้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเนื่องจากได้รับแรงเสริม การเรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้
แบบเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ และการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข (operant conditioning) ของสกินเนอร์ ซึ่งเชื่อว่า
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทาเองมิใช่รอให้สิ่งเร้าภายนอกมากระทาพฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจาก
สิ่งเร้าภายในของผู้เรียนเอง
3. การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อ เนื่อ ง (chaining) เป็น การเรียนรู้ที่เชื่อ มโยงระหว่างสิ่งเร้า
และการตอบสนองที่ต่อเนื่องกันตามลาดับ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทา การเคลื่อนไหว
4. การเชื่อมโยงทางภาษา (verbal association) เป็ นการเรียนรู้ในลักษณะคล้ายกับ การเรียนรู้
การเชื่อ มโยงแบบต่อเนื่อง แต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา การเรียนรู้การรับสิ่งเร้า -การตอบสนอง
เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้แบบต่อเนื่องและการเชื่อมโยงทางภาษา
5. การเรียนรู้ความแตกต่าง (discrimination learning) เป็นการเรียนรู้ที่ ผสมผสานสามารถมองเห็ น
ความแตกต่างของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลักษณะของวัตถุ
6. การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (concept learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มสิ่งเร้า
ที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน โดยสามารถระบุลักษณะที่เหมือนหรือ แตกต่า งกันได้ พร้อมทั้งสามารถ
ขยายความรู้ไปยังสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที่เคยเห็นมาก่อนได้
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7. การเรียนรู้ กฎ (rule learning) เป็ นการเรียนรู้ ที่ เกิ ดจากการรวมหรื อเชื่ อมโยงความคิ ดรวบยอด
ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป และตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น การที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
นาการเรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ กันได้
8. การเรียนรู้การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา โดยการนากฎเกณฑ์
ต่างๆ มาใช้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดภายในตัวผู้เรียน เป็นการใช้กฎเกณฑ์ในขั้นสูงเพื่อการแก้ปัญหา
ที่ค่อนข้างซับซ้อน และสามารถนากฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานี้ไปใช้กับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้
5.4 หลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทิ ศ นา แขมมณี (2555 : 120-121) ได้ อ ธิ บ ายว่ า ผู้ เรี ยนเป็ น ศู น ย์ กลางก็ คื อ ผู้ เรี ยนเป็ น ส าคั ญ
นั่นเอง หมายถึง การคานึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับมากที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะเกิดขึ้น
ได้เมื่อผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่หรือมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
บทบาทการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมกระบวนการเรี ยนรู้ ทั้ ง 4 ด้ าน ของผู้เรี ยนมี มากกว่ าผู้สอน และผู้ เรียน
ส่วนใหญ่ มี ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว การจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็ นส าคั ญนั้น ต้องอาศั ย
บทบาทของครู และบทบาทของนักเรียนร่วมกัน
จันทิมา เมยประโคน (2555 : 11) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนควรคานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้มากที่สุด ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง ดังจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการจัด
การศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสม
กับช่วงวัยให้เต็มศักยภาพทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งจะสามารถ นาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
ทิศนา แขมมณี (2556 : 123) ให้ข้อสังเกตว่า การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ สามารถทาได้หลายแบบหลายลักษณะต่างกัน กล่าวคือ เป็นแนวคิด
หรื อ หลั ก การที่ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นหลายลั ก ษณะ สามารถขยายหรื อ ผลิ ต เป็ น รู ป แบบ
และกระบวนการต่างๆ ที่หลากหลายได้ ซึ่งแม้ว่าจะใช้วิธีการ หรือกระบวนการที่ดูแตกต่างกันไป แต่หาก
วิธี ก ารและกระบวนการนั้ น ช่ วยให้ ผู้ เรี ยนมี บ ทบาทหรือ มี ส่ ว นร่ วมในกิ จ กรรมการเรี ยนรู้อ ย่ างตื่ น ตั ว
และผู้เรียนได้ สร้างความหมายของสิ่ งที่ เรียนรู้จนเกิด เป็น ความเข้ าใจที่แ ท้จ ริงก็ถือ ได้ ว่าการสอนนั้ น ๆ
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้
สุบิน ยุระรัช (2556 : 15-18) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะเป็น
การสอนแบบเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลัก ได้แก่
1. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (problem based learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้
ผู้ เรี ยนระบุ ปั ญ หาที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ ผู้ เรี ย นจะคิ ด วิ เคราะห์ ปั ญ หา ตั้ ง สมมติ ฐ านอั น เป็ น ที่ ม าของปั ญ หา
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และหาทางทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ มาก่อน เพื่อจะ
สามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่โดยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักได้ หากพื้นความรู้เดิมของผู้เรียนไม่เพียงพอ
จะต้อ งค้น คว้าหาความรู้เพิ่ ม เติม ด้วยตนเอง ในการด าเนิน การสอนครูจะต้อ งนาปั ญ หาที่ เป็น ความจริ ง
มาเขียนเป็น Case หรือสถานการณ์ในการเรียน ผู้เรียน จะต้องดาเนินการตามขั้นตอน คือ (1) ทาความเข้าใจ
กับคาศัพท์บางคาหรือแนวคิดบางอย่างในสถานการณ์นั้นๆ (2) ระบุประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ (3) วิเคราะห์
ประเด็น ปั ญ หา (4) ตั้ งสมมติฐ านเกี่ ยวกั บปั ญ หานั้ น ๆ (5) ทดสอบสมมติ ฐานและจัด ลาดั บความส าคั ญ
(6) กาหนดวัต ถุป ระสงค์ก ารเรียนรู้ (7) รวบรวมข้อ มูล ข่าวสาร และความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง
(8) สั งเคราะห์ ข้อ มูล ใหม่ ที่ ได้พ ร้อ มทั้ งทดสอบ และ(9) สรุป ผลการเรียนรู้ สาหรับ กระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมีลักษณะที่สาคัญ คือ ผู้เรียนจะได้เรียนด้วยกันเป็นกลุ่มๆ ประมาณ 6-8 คน มีการอภิปราย
และค้นคว้าหาความรู้ด้วยกัน มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาสาระที่กาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้นั้น จะเป็นเนื้อหา
ที่เกิดจากการบูรณาการเนื้อหาต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่กาหนดนั้นอย่างชัดเจน
2. การสอนแบบนิรมิตวิทยา (constructivism) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง โดยมีการเชื่อ มโยงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียนอาจได้จากการดาเนินกิจกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ระดมสมอง ศึกษาใบความรู้ ฯลฯ การตรวจสอบองค์ความรู้ใหม่ทาให้ได้ทั้งการตรวจสอบกันเองในระหว่าง
กลุ่ ม ผู้ เรี ย น ครู จ ะเป็ น ผู้ ที่ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ ต รวจสอบความรู้ ใ หม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง รายละเอี ย ดของ
การดาเนิ นการสอนมีลั กษณะ คือ (1) ครูบอกให้ ผู้เรียนทราบถึงเนื้อ หาที่จะเรียน (2) ครูให้ ผู้เรียนระดม
พลังสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน (3) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน (4) ครูให้ผู้เรียนได้นาองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมาใช้ในสถานการณ์ ที่ครูกาหนดให้
(5) ครูให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียน
3. การสอนเพื่ อให้ ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (concept attainment) เป็ นการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งให้ ผู้เรียนทราบถึงคุณ ลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง หรือ เหตุการณ์ใดเหตุก ารณ์ หนึ่ ง
โดยสามารถระบุลักษณะเด่น ลักษณะรองของสิ่งนั้นๆ ได้ สามารถนาความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์
อื่นๆ ได้ ขั้นตอนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ครูจัดสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้โดยการ
นาเสนอเหตุการณ์รายละเอียดของสิ่งนั้น (2) ครูให้ผู้เรียนระบุลักษณะเด่น ลักษณะรองของสิ่งที่ได้สังเกต
และให้ผู้เรียนหาลักษณะที่เหมือนกัน ลักษณะที่แตกต่างกัน (3) ครูให้ผู้เรียนสรุปลักษณะสาคัญที่สังเกตได้
พร้อมให้ชื่อของสิ่งนั้น (4) ครูตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนและความเป็นไปได้ความเหมาะสมของชื่อ
ความคิดรวบยอดนั้น และ(5) ครูกาหนดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้นาความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นไปใช้
4. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (co-operative learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ มุ่ งให้
ผู้เรียนร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อให้
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เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียน ส่วนลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ (1) จัดชั้นเรียนโดยการแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถทางการเรียนมีทั้งเก่ง ปานกลาง
และอ่อน (2) ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการเรียนรู้ของเพื่อนๆ ภายในกลุ่ม
ของตนเองด้ วย (3) สมาชิกทุ กคนในกลุ่ ม จะต้องร่วมมือในการท างานอย่างเต็มความสามารถโดยสนั บสนุ น
ยอมรับ และไวว้างใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด สาหรับรูปแบบกิจกรรม
การสอนเพื่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ประสานใจ ได้ แ ก่ (1) Match Mind (คู่ คิ ด ) (2) Pairs-Check
(คู่ ต รวจสอบ) (3)Tree-StepInterview (4) Think-Pair Share (5) Team-Word Webbing (6)Roundtable (7) Partners (คู่ หู )
และ (8) Jigsaw
5. การสอนเพื่ อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ความคิดพิจารณาตัดสิน
เรื่องราวปัญหาข้อสงสัยต่างๆ อย่างรอบคอบ และมีเหตุผลครูจะเป็นผู้นาเสนอปัญหา และดูแลให้คาแนะนา
ในการทากิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรมการสอนจะเริ่มจากปัญหาที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะ และประสบการณ์
ของผู้เรียน ซึ่งยั่วยุผู้เรียนให้อยากศึกษา ผู้เรียนจะรู้สึกว่าไม่มีคาตอบ หรือคาตอบมีแต่ไม่เพียงพอ ผู้เรียนต้อง
มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ และใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลายรวมทั้งวิเคราะห์ไตร่ตรอง
อย่างมีเหตุผลและเป็นลาดับขั้นตอนเพื่อนาไปสู่การตัดสินเพื่อเลือกคาตอบที่เหมาะสมที่สุดกับปัญหาที่นามาใช้
ในบทเรียน ส าหรับ ขั้ น ตอนการสอนประกอบด้ วย (1) ครูน าเสนอปั ญ หาซึ่ งเป็ น ค าถามที่ เร้าให้ ผู้ เรีย น
เกิด ความคิ ด ผู้เรีย นตอบคาถามของครู โดยให้ ค าตอบที่ ห ลากหลาย (2) ครูให้ ผู้ เรียนช่ วยกั น หาคาตอบ
ที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยการอภิปรายร่วมกัน หรือ ให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้เท่าที่มีอ ยู่ (3) ครูให้ผู้เรียน
ช่วยกันคัดเลือกคาตอบที่ตรงกับประเด็นปัญหา (4) ครูให้ผู้เรียนสรุปคาตอบที่เด่นชัดที่สุด และ(5) แบบเน้นสื่อ
โดยที่ การสอนแบบนี้เป็นประเภทของการสอนในลักษณะใช้สื่อ เป็น หลัก เช่น การสอนโดยใช้บ ทเรียน
สาเร็จรูป การสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนโดยใช้โปรแกรม CAI เป็นต้น
กิตติมา ปัทมาวิไล (2559 : 62) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ
การจั ดการเรี ยนให้ ผู้ เรี ยนสร้างความรู้ ใหม่ โ ดยผ่ านกระบวนการคิ ด ด้ ว ยตนเอง ท าให้ ผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดความเข้าใจ และสามารถนาความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจาวัน และมีคุณสมบัติ
ตรงกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
พิ จิ ตรา ที สุ ก ะ (2556 : 41) กล่ า วว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
หรื อ ผู้ เรียนเป็ น ส าคั ญ มี ความหมายเหมื อนกั น คื อ การเรี ยนรู้ เพื่ อ สนั บ สนุ น สร้ างเสริ ม ให้ ผู้ คิ ด ค้ น คว้ า
ปฏิ บั ติ กิ จกรรมด้ วยความสนใจ ความกระตื อ รื อ ร้ น ด้ วยตนเองจนพบข้ อ ความรู้ โดยมี ครู เป็ น ผู้ แนะน า
จัดกิจกรรมอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
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สรุปได้ว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้นเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่
ที่มีลักษณะแตกต่างจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมทั่วไป คือ
1. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน และเรียนรู้บทบาทของผู้สอนที่เป็นผู้สนับสนุน
และเป็นแหล่งความรู้
2. การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ เนื้ อ หา
และเทคนิคการสอน
3. การเรีย นรู ้จ ะประสบผลส าเร็จ หากผู ้เรีย นมีส ่ว นร่ว มในกิจ กรรมการเรีย นการสอน
ด้วยความสนุกสนาน ได้ทางานร่วมกันท างานร่วมกับ เพื่ อ นๆ และได้ค้นพบข้อ คาถามและคาตอบใหม่
มีสัมพันธภาพในกลุ่มจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการความเป็นผู้ใหญ่ให้แก่ผู้เรียน
4. มุ่ งให้ผู้เรียนมองเห็น ตนเองในแง่มุม ที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนจะมีค วามมั่น ใจในตนเอง
และควบคุมตนเองได้มากขึ้น สามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น
5.5 ทฤษฎีการเรียนรู้
กาเย่ (Gagne. 1985 : 65) ได้พัฒนาทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน โดยมีสาระสาคัญในทฤษฎี
ไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. การพิจารณาการเรียนรู้ การพิจารณาในรูปชุดของกระบวนการต่างๆ ภายในตัวบุคคลซึ่งได้
แปลงการเร้าจากสิ่งเร้าภายนอกรอบตัวบุคคลให้เป็นข้อมูลรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย นาไปสู่การนาพื้นฐาน
ให้มีสภาพเป็นความจาระยะยาวในที่สุด ข้อ มูลจึงได้กลายเป็นความจาระยะยาว ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า
ผลการเรียนรู้ช่วยให้บุคคลเกิดความสามารถในการกระทาสิ่งต่างๆ
2. ความสามารถในการแสดงออกของบุคคล หมายถึง การเรียนสามารถจัดหมวดหมู่ได้หลายวิธี
เช่น การจัดโดยคานึงถึงการนาไปใช้จริง และจัดโดยคานึงถึงทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน เป็นต้น สาหรับวัตถุประสงค์
เพื่อ ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนั้น กาเย่ (Gagne) ได้จัดผลการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประเภทได้แก่
ทักษะทางปัญญา กลวิธีในการจัดการเรียนรู้ ภาษา คาพูด เจตคติ และทักษะการเคลื่อนไหว ความสามารถ
ของมนุษย์ 5 ประเภท หมายความว่า ประสิทธิภาพของการเรียนรู้อันนาไปสู่การแสดงออก ซึ่งแต่ละประเภท
สามารถประเมินด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
3. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ใดๆ โดยหลักการจะมีลักษณะ
ร่วมกันโดยไม่ให้ความสาคัญว่าจะก่อให้เกิดผลการเรียนรู้แบบใด แต่ละวิ ธีดาเนินการในสภาพการเรียน
การสอนเพื่ อให้ เกิ ดผลการเรียนรู้แต่ ละประเภทนั้ น ย่อ มมีลัก ษณะเฉพาะแตกต่ างกัน ไป การเกิดทั กษะ
ทางปัญ ญาจะต้องอาศัยการวางแผน การจัดสภาพการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากแผนการจัดสภาพ
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนภาษา คาพูด หรือ การเรียนทักษะการเคลื่อ นไหว เป็นต้น สาระข้อ นี้
เป็นสาระหลักที่สาคัญที่สุดในทฤษฎีการเรียนการสอนที่อธิบายทั้งหมด
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เกรดเลอร์ (Gredler. 1997 : 8) ทฤษฎีเป็นกรอบแนวคิดที่แยกลักษณะสาคัญออกจากสารสนเทศ
ทั่วไปของปรากฏการณ์ และต้องผ่านการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับ
ทิศนา แขมมณี (2555 : 475) ให้ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ คือ ข้อควรรู้ที่พรรณนา อธิบาย
ทานายปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือกระบวนการสืบสอบ แสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับศาสตร์แต่ละสาขาซึ่งได้รับการยอมรับว่าเชื่อ ถือได้
และสามารถนาไปนิรนัยเป็นหลักหรือกฎการเรียนรู้ย่อยๆ หรือ นาไปใช้เป็นหลักในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ ทฤษฎีโดยทั่วไปมักประกอบด้วยหลักการย่อยๆ หลายหลักการ
ราชบัณฑิตยสถาน (2555 : 544) ทฤษฎี หมายถึง ความคิดหรือชุดของความคิดที่ต้องการอธิบาย
บรรยาย หรือทานายปรากฏการณ์หรือหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง
พิจิตรา ทีสุกะ (2556 : 44) ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความคิ ด คนสามารถเรี ยนได้ จากการได้ ยิ น การสั มผั ส การอ่ าน การใช้ เทคโนโลยี การเรี ยนรู้ ข องเด็ ก
และผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่
แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนาเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้
เช่ น ความเป็น กัน เอง ความเข้ม งวดกวดขั น หรือ ความไม่ มีระเบี ยบวินั ย สิ่งเหล่านี้ผู้ สอนจะเป็ นผู้ส ร้าง
เงื่อ นไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือ กรูปแบบการสอน รวมทั้ง
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นข้อความที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์
ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นกระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางความคิด
5.6 บทบาทของทฤษฎีการเรียนรู้
เกรดเลอร์ (Gredler. 1997 : 9-11) กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้มีบทบาทต่อ การพัฒนาการเรียน
การสอน ดังนี้
1. เป็นกรอบแนวคิดในการดาเนินการวิจัย ทฤษฎีการเรียนรู้ประกอบด้วยหลักการเรียนรู้ย่อย
หลายหลักการที่สามารถตรวจสอบได้ในห้องทดลอง หรือนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งข้อมูล
ที่รวบรวมได้จะช่ วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์การเรียนรู้ต่ างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพราะผ่าน
การตรวจสอบด้ว ยข้อ มูล เชิงประจักษ์ ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎี การเชื่ อ มโยงของธอร์น ไดค์ (Thorndike’s
connectionism) ธอร์นไดค์ เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมซึ่งทาการทดลองความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเร้าที่มีต่อพฤติกรรมการตอบสนองที่เป็นการลงมือปฏิบัติและผลที่ตามมาในหลายหลากลักษณะ
จนสามารถสรุปเป็นหลักการเรียนรู้ ที่เรียกว่า กฎแห่งผล ซึ่งกล่าวว่า พฤติกรรมการตอบสนองต่อ สิ่งเร้าใด
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ที่ได้รับผลที่ทาให้ผู้เรียนพึงพอใจ ผู้เรียนจะกระทาพฤติกรรมนั้นซ้าอีก แต่ถ้าไม่ได้รับผลที่พึงพอใจผู้เรียน
ก็จะหยุดหรือเลิกทาพฤติกรรมนั้น การนาทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจึงเป็น
กรอบการวิจัยที่ จะช่วยพัฒ นาให้เกิด ผลการเรียนรู้ที่เราคาดหวังกั บนั กเรียน โดยการจัดสิ่ งเร้าที่นั กเรียน
พึงพอใจ และให้รางวัลนักเรียนเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ที่เราต้องการพัฒนา
2. ช่ วยในการจั ดการกับ ความรู้ ถ้ าพิ จารณาเนื้ อ หาความรู้ ที่ น ามาสอนในห้ อ งเรียนจะพบว่ า
ความรู้บางอย่างเป็นรูปธรรม บางอย่างเป็นนามธรรม ความรู้บางอย่างเป็นพื้นฐานต้องเรียนก่อน บางอย่าง
มีความซับซ้อน ต้องมีพื้นฐานบางเรื่องมาก่อนจึงจะเรียนรู้ได้ การจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจาก
ต้องเข้าใจธรรมชาติของเนื้อหาแล้ ว ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน
ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ เสนอโดยเพี ยเจต์ นั กจิตวิทยาพั ฒนาการที่ ได้อ ธิบายการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ ละช่ วงวั ย
เป็ นล าดั บ จากเรื่ องที่ ง่ายหรื อเป็ นรู ปธรรมไปสู่ เรื่อ งที่ ซั บซ้ อ นหรือ เป็ นนามธรรม ซึ่ งช่ วยในการจั ดการ
กับความรู้ที่จะนาเสนอให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
3. ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนและปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น ปรากฏการณ์
ที่เกิด ขึ้น ในห้ องเรียนนั้ น มีค วามซับ ซ้อ น หากครูไ ม่ เข้าใจทฤษฎีก ารเรียนรู้อ ย่างถ่ อ งแท้ ก็มัก จะใช้ผิด ๆ
หรือ ไม่เข้าใจว่ าเหตุใดจึงเป็น เช่น นั้น ทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยให้ครูจัดการกับปัญ หาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในห้ อ งเรียนอย่างมี ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้น ยกตัว อย่าง การให้ คาชมเชย ครูที่ ใช้ค าชมเชยอย่ างพร่าเพรื่ อ
แก่นักเรียนจะไม่ส ามารถกระตุ้น หรือส่ งเสริมนัก เรียนให้ แสดงพฤติกรรมที่ค รูต้ อ งการอย่างได้ผลคงที่
แน่นอน จากทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ทาให้ทราบว่า การให้คาชมเชยแก่นักเรียนต้องทาอย่างมีเงื่อนไข
ชัดเจนจึงจะได้ผลตามที่ต้องการ
4. ช่วยในการจัดการกับประสบการณ์ที่ควรมีมาก่อนของผู้เรียน ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ความรู้
พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมนับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะจากทฤษฎีการสร้างความรู้ทาให้ทราบว่า
การเรียนรู้เรื่องใหม่ ต้องมี พื้นฐานจากความรู้ และประสบการณ์ เดิมที่เกี่ยวข้ องจึงจะช่วยให้ การเรียนรู้นั้ น
เกิดขึ้นได้ ครูที่ตระหนักในทฤษฎีดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียน โดยเฉพาะภูมิหลั งและประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน เพื่อจะรู้ว่าควรเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างไรจึงจะมีประสิทธิผล
5. ช่วยในการวางแบบแผนในการทางาน ทฤษฎีเป็นข้อความที่อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุ
ที่ มี ต่ อ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ดั งนั้ น การใช้ ท ฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ในการวางแผนการเรี ยนการสอนจึ งเป็ น การท างาน
อย่างเป็ น ระบบ เพื่ อไปสู่ เป้าหมายหรือผลที่ค าดหวัง ท าให้ก ารด าเนิ น งานประสบความส าเร็จได้ ดีกว่ า
การทางานโดยขาดแนวทาง และเป้าหมายที่ชัดเจน นอกจากนั้นการทางานโดยมีทฤษฎีชี้นายังช่วยให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนการทางานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงได้อี กด้ว ย เพราะทฤษฎี สามารถพั ฒนา
หรือปรับเปลี่ยนได้ หากทฤษฎีไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่าง ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ (Pavlov) ที่เหมาะกับการปรับพฤติกรรมของสัตว์ที่แสดงพฤติกรรมตอบสนอง
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ต่อสิ่งเร้าที่เป็นความต้องการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิ ตทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น อาหาร แต่ไม่สามารถนามาใช้
กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนได้
5.7 ทฤษฎีการสอน
กาเย่แ ละดิ ค (Gagne & Dick. 1983 : 263) กล่ าวว่ า ทฤษฎี ก ารสอน คือ ข้ อ ความที่ อ ธิ บ าย
เงื่อนไขการเรียนการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทาให้จดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน และถ่ายโอนสิ่งที่
เรียนรู้แล้วไปสู่การเรียนรู้เรื่องใหม่ได้ ทฤษฎีการสอนพยายามเชื่อ มโยงเหตุการณ์ของการเรียนการสอน
กับกระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ และการวิจัยเป็นแหล่งข้อมูล
ทฤษฎีการสอนจึงเป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างขั้นตอนที่ใช้ในการดาเนินการเรียน
การสอนและพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ซึ่งเป็นผลที่ตามมา
สมิทและราแกน (Smith & Ragan. 1999 : 25) กล่าวว่า ทฤษฎีการสอนพยายามพรรณนาลักษณะ
ของการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยชี้แจงให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ลักษณะใดที่จะช่วยพัฒนา
หรือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต้องการ
ทิศนา แขมมณี (2555 : 476) กล่าวว่าทฤษฎีการสอน คือข้อความที่พรรณนา อธิบาย ทานาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการสอนที่ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ และการยอมรับว่าเชื่อถือได้ ซึ่งนักจิตวิทยาหรือ
นักการศึกษาอาจพัฒนาหรือแปลงมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน
ให้ เป็ น ไปตามจุด มุ่งหมายที่ ก าหนดไว้ ทฤษฎี การสอนหนึ่ งๆ มั ก ประกอบไปด้ วยหลั ก การสอนย่อ ยๆ
หลายหลักการ
สรุป ได้ว่า ทฤษฎีก ารสอนเป็ น ข้อ ความที่ บ รรยายเงื่ อ นไข และสภาพแวดล้ อ มในการจั ด
การเรียนการสอน หรือขั้นตอนของการดาเนิ นการเรียนการสอนที่สัมพัน ธ์กันและเป็น สาเหตุท าให้ เกิด
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทฤษฎีการสอนมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้และผ่านการวิจัยทดสอบจนเป็นที่
ยอมรับ
5.8 ทฤษฎี และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจะต้องศึกษาก่อนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จะทาให้ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้
ถ้าครูศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนแล้วนาแนวคิดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ คือ การจัดการเรียนรู้ จะทาให้
การจัดการเรียนรู้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะดีก ว่าที่เราจัด การเรียนรู้โดยไม่ มีท ฤษฎี รองรั บ
เพราะทฤษฎีต่างๆ นั้ นได้มีการค้นคว้าทดลองจนเป็ นที่ยอมรับ พูดง่ายๆ ก็คือ ได้ผ่านการพิ สูจน์มาแล้ ว
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้เลย
นักคิดคนสาคัญในกลุ่มทฤษฎีที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ คือ รุสโซ (Russeau) ฟรอเบล
(Froebel) และเพสตาลอสซี (Pestalozzi) นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อดังนี้
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1. ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้
1) มนุ ษ ย์เกิ ด มาพร้อ มกั บ ความดี แ ละการกระท าใดๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากแรงกระตุ้ น ภายใน
ตัวมนุษย์เอง
2) ธรรมชาติของมนุษย์มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองหากได้รับเสรีภาพ
ในการเรียนรู้ มนุษย์ก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปตามธรรมชาติ
3) รุสโซ มีความเชื่อว่า เด็กไม่ใช้ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆ เด็กมีสภาวะของเด็กที่แตกต่างไปจากวัยอื่น
การจัดการศึกษาให้เด็กจึงควรพิจารณาระดับอายุเป็นหลัก
4) รุ สโซ เชื่ อว่ าธรรมชาติ คื อ แหล่ งเรี ยนรู้ ส าคั ญ เด็ กควรจะได้ เรี ยนรู้ ไปตามธรรมชาติ คื อ
การเรียนรู้จากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ จากผลของการกระทาของตนเอง ไม่ใช่การเรียนจากหนั งสื อ
หรือจากคาพูดบรรยาย
5) เพสตาลอสซี มีความเชื่อว่า คนมีธรรมชาติปนกันใน 3 ลักษณะ คือ คนสัตว์ ซึ่งมีลักษณะ
เปิดเผย เป็นทาสของกิเลส คนสังคม มีลักษณะที่จะเข้ากับสังคม คล้อยตามสังคม และคนธรรม ซึ่งมีลักษณะ
ของการรู้จักผิดชอบ ชั่วดี คนจะต้องมีการพัฒนาใน 3 ลักษณะ ดังกล่าว
6) เพสตาลอสซี เชื่อว่า การใช้ของจริงเป็นสื่อในการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี
7) ฟรอเบล เชื่อว่า ควรจะให้การศึกษาชั้นอนุบาลแก่เด็กเล็ก อายุ 3-5 ขวบ โดยให้เด็กเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง
8) ฟรอเบล เชื่อว่า การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่สาคัญของเด็ก
2. หลักการจัดการเรียนการสอน
1) จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กจะต้องมีความแตกต่างไปจากการจัดให้ผู้ใหญ่ เนื่องจาก
เด็กมีสภาวะที่ต่างไปจากวัยอื่น
2) การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เด็ ก ควรยึด เด็ ก เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ให้ เสรี ภ าพแก่ เด็ ก ที่ จ ะเรี ย นรู้
ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ
3) ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสาหรับเด็ก คือ การจัดให้เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติ
ได้แก่ ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้เรียนจากของจริง และประสบการณ์จริง
ให้เด็กได้เรียนรู้จากผลของการกระทาของตนเอง
4) การจัด ประสบการณ์ เรียนรู้ให้ เด็ ก จะต้ อ งค านึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคลและ
ความพร้อมของเด็ก
ณัชชากัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2556 : ออนไลน์) ธรรมชาติ คือ แหล่งเรียนรู้สาคัญ เด็กควรจะได้
เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ การใช้ของจริงเป็นสื่อในการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี การจัดการเรียนการสอน
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ตามทฤษฏีนี้เน้นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กจะต้องมีความแตกต่างไปจากการจัดให้ผู้ใหญ่ และยึดเด็ก
เป็นศูนย์กลางให้เสรีภาพแก่เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตน
สรุปได้ว่า ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ คือ ทฤษฎีที่เป็นการทาให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งจะเรียนรูไ้ ด้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เป็นการใช้ของจริงเป็นสื่อ
ในการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้เน้นการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ให้แก่เด็ก ซึ่งจะต้องมีความแตกต่างไปจากการจัดให้ผู้ใหญ่
ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์สู่การสอน
ทฤษฎีการเรียนรู้สร้างขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู้ เช่น ทฤษฎี
ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมซึ่งนิยามการเรียนรู้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็จะเน้ นองค์ประกอบที่ มี
ต่อ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ส่วนทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยมที่นิยามการเรียนรู้ว่า เป็นกระบวนการคิดหรือ
การพัฒนาทางสติปัญญา ก็จะเน้นที่กระบวนการคิดอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นในการนาเสนอทฤษฎีการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่คัดสรรว่ามีบทบาทต่อการประยุกต์สู่การออกแบบการเรียนการสอนที่จะกล่าวถึงในที่นี้ก็จะกล่าวถึง
องค์ ป ระกอบของการเรี ยนรู้ กฎหรื อ หลั ก การพื้ น ฐานในการเรี ย นรู้ข องทฤษฎี นั้ น และการประยุ ก ต์
สู่การออกแบบการเรียนการสอน
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s connectionism)
ธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นผู้ค้นพบกฎการเรียนรู้จากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง
โดยการกระทาอย่างมีเป้าหมาย จากผลงานการทดลองจับแมวใส่กรงที่มีสลักประตูปดิ ไว้ให้แมวหาทางออก
จากกรงเพื่อกินอาหาร โดยแมวจะต้องหาทางถอดสลักประตูให้ไ ด้จึงจะได้กินอาหาร ซึ่งจากการทดลอง
พบว่า ในระยะแรกแมวใช้วิธีลองถูกลองผิด (trial and error) และค้นพบวิธีถอดสลักประตูโดยบังเอิญทาให้
ประตูเปิดและออกมากินอาหารได้ การทดลองในครั้งต่อ ๆ มา แมวใช้เวลาน้อ ยลงในการหาทางออกมา
กินอาหารได้ การทดลองนี้ทาให้สามารถตั้งกฎการเรียนรู้ที่สาคัญ (Gredler. 1997 : 24) ดังนี้
1. กฎแห่งผล (law of effect) พฤติกรรมการตอบสนองต่อ สิ่งเร้าใดที่ไ ด้รับผลที่ทาให้ผู้เรียน
พึงพอใจ ผู้เรียนจะกระทาพฤติกรรมนั้นซ้าๆ อีกหรือเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าไม่ได้รับผลที่พึงพอใจผู้เรียนก็จะเลิก
ทาพฤติกรรมนั้น
2. กฎแห่ งความพร้อม (law of readiness) การเรีย นรู้จ ะเกิด ขึ้น ได้ ดีถ้ าผู้ เรียนอยู่ในภาวะที่ มี
ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การบังคับหรือฝืนใจจะทาให้หงุดหงิดไม่เกิดการเรียนรู้
3. กฎแห่งการฝึกหัด (law of exercise) การเรียนรู้จะคงทน หรือติดทนนานถ้า ได้รับการฝึกหัด
หรือ กระทาซ้าบ่ อยๆ ทฤษฎีการเรียนรู้ข องธอร์น ไดค์เน้ นความเชื่อ มโยงของสิ่งเร้าและการตอบสนอง
หากผลที่ตามมาหลังปฏิ บัติเป็นสิ่งที่น่าพอใจความเชื่อ มโยงของสิ่งเร้าและการตอบสนองก็จะแน่นแฟ้น
มากยิ่งขึ้นการประยุกต์สู่การสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดังนี้
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1) การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงซึ่งทาให้สามารถ
วัดผลประเมินผลได้ว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ โดยสังเกตจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และแจ้งให้ผู้เรียนทราบ
พฤติกรรมที่คาดหวัง
2) ก่อนเรียนควรสารวจว่าผู้เรียนมีความพร้อมด้ านร่างกาย จิตใจและมีความรู้ พื้นฐานเดิม
ที่พร้อมในการเรียนรู้หรือไม่ เพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
3) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์ปัญหา
ซึ่งเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรียนได้ล องถู กลองผิ ด เพื่ อ หาทางแก้ปั ญ หาด้ว ยตนเอง ซึ่งจะท าให้ ผู้ เรียนเกิด ความ
ภาคภูมิใจเมื่อค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้
4) ควรศึกษาว่าอะไรคือรางวัลหรือผลที่ผู้เรียนพึงพอใจ เพื่อใช้เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
หรือแสดงพฤติกรรมนั้นซ้าอีก
5) ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้แล้วอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดทักษะในสิ่งนั้น
ทิศนา แขมมณี (2555 : 50-51) ได้สรุปทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Throndike’s Classical
Connectionism) (Hergenhahn and Olson. 1993 : 56-57) ว่ า เป็ น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม
(Behaviorism) พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (stimulus-response) การเรียนรู้เกิดจาก
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองลูก (trial and
error) ปรั บ เปลี่ ยนไปเรื่ อยๆ จนกว่ าจะพบรูป แบบการตอบสนองที่ ส ามารถให้ ผ ลที่ พึ งพอใจมากที่ สุ ด
เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วบุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะพยายามใช้
รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ กฎการเรียนของธอร์นไดค์ มีดังนี้
1. กฎแห่ งความพร้ อ ม (law of readiness) การเรี ยนรู้ จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ดี ถ้ าผู้ เรี ยนมี ค วามพร้ อ ม
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2. กฎแห่งการฝึกหัด (law of exercise) การฝึกหัดหรือกระทาบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะทาให้
การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระทาซ้าบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวรและในที่สุดอาจลืมได้
3. กฎแห่งการใช้ และไม่ใช้ (law of use and disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อ มโยงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหากได้มีการนาไปใช้บ่อยๆ หากไม่มีการนาไปใช้
อาจมีการลืมเกิดขึ้นได้
4. กฎแห่ งผลที่ พึ งพอใจ (law of use effect) เมื่ อบุ คคลได้รับผลที่พึ งพอใจย่อ มอยากจะเรีย นรู้
ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับการสะท้อนผลหรือให้ข้อมูลย้อนกลับ
ที่พึงพอใจเป็นปัจจัยสาคัญในการเรียนรู้
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ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการ (operant conditioning theory) ของสกินเนอร์ (Skinner)
สกินเนอร์ (Skinner, cited in Gredler, 1997 : 69) เป็นผู้ที่ให้นิยามการเรียนรู้ว่า คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เป็นผลอันเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร์
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่อธิบายการเรียนรู้ว่าเกิดจากการวางเงื่อนไขของสิ่งเร้า ซึ่งผู้เรียนต้องลงมือกระทาหรือ
ปฏิบัติเพื่อหาทางแก้ปัญหาจึงจะได้รับผลที่พึงพอใจ ถ้ามีการเรียนรู้เกิดขึ้นจะสังเกตได้ว่ามีการตอบสนอง
เพิ่มขึ้น เมื่อไม่มีการเรียนรู้อัตราการตอบสนองจะลดลง การเรียนรู้จึงตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือเทียบได้กับการตอบสนองนั่นเอง การตอบสนองนั้นวัดได้จากอัตรา/ความถี่ของการตอบสนอง ดังนั้น
องค์ประกอบในการเรียนรู้ของสกิน เนอร์จึงประกอบด้วย สิ่งเร้าที่ มีการวางเงื่อ นไข การตอบสนองของ
ผู้เรียน และผลที่ตามมา (Gredler. 1997 : 62) สกินเนอร์ได้ทาการทดลองกับหนูและนกโดยการวางเงื่อนไข
แบบปฏิบัติการในลักษณะต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม โดยสกินเนอร์สนใจการเสริมแรง (reinforcement) ที่มีผล
ต่อ การแสดงพฤติกรรม ทาให้เกิดข้ อสรุปส าคั ญในการเรียนรู้ว่า การกระท าใดๆ ถ้ าได้รับ การเสริม แรง
มีแนวโน้มที่จะกระทาซ้าอีก ส่วนการกระทาใดที่ไม่ มีการเสริมแรงมีแนวโน้มว่าความถี่ของการกระท า
จะลดลงและหายไปในที่สุดการเสริมแรงของสกินเนอร์ แบ่งได้ 2 ประเภท (Gredler. 1997 : 74-79) ได้แก่
1. การเสริม แรงแบบปฐมภู มิ (primary reinforcement) คื อ สิ่ งเร้ าที่ สามารถท าให้ ความถี่ ข อง
การแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้ องอาศัยการฝึกฝน ซึ่งเป็นสิ่งเร้าตามธรรมชาติ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย
เป็นต้น
2. การเสริมแรงแบบวางเงื่อนไขหรือการเสริมแรงทุติยภูมิ (conditioned or secondary reinforcement)
คือ สิ่งเร้าที่ทาให้พฤติกรรมเข้มแข็งขึ้น การเสริมแรงแบบวางเงื่อนไขแบ่งได้ ดังนี้
1) การเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) คือ การให้สิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดผลทางบวก
แก่พฤติกรรม ทาให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้นหรือมีการผลิตซ้าของพฤติกรรม เช่น การที่ผู้เรียนส่งงาน
ครบตามกาหนด เมื่อได้รับคาชมเชยจากผู้สอน ทาให้ผู้เรียนส่งงานครบตามกาหนดอีก
2) การเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement) คือ การลดหรือการถอนสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดผล
ที่ไม่พึงพอใจ ทาให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เช่น เสียงดังและห้ องเรียนที่ร้อนอบอ้าวเป็นสิ่งเร้า
ที่ทาให้นักเรียนหงุดหงิด ไม่สนใจเรี ยน เมื่อติดเครื่อ งปรับอากาศทาให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
หรือนักเรียนรีบออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดทาให้มาถึงโรงเรียนทันเวลา เป็นต้น
ตามแนวคิดของสกินเนอร์การเสริมแรงทางบวกจึงเปรียบได้กับรางวัล สาหรับการลงโทษ หมายถึง
การหยุดให้การเสริมแรงทางบวก เช่น ไม่อนุญาตให้นักเรีย นเล่นเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบ
หรือ เพิ่ ม การเสริมแรงทางลบ เช่น ให้นั กเรียนคัด ไทย 50 จบ เป็น ต้น จากการศึกษาของสกิ นเนอร์เรื่อ ง
ผลของการลงโทษได้ข้อสรุปว่า
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1. การลงโทษช่วยยับยั้งหรือลดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพียงชั่วคราว ซึ่งไม่สามารถ
แก้ปัญหาอย่างถาวร
2. การลงโทษทาให้เกิดการตอบโต้ทางอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ความคับข้องใจ ความโกรธ
และความรู้สึกผิด
3. การลงโทษไม่ได้ช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การลงโทษนักเรียนที่ใช้ไวยากรณ์ผิด
ในการพู ด ไม่ ได้ ช่วยให้ นัก เรียนเรียนรู้ก ารพูด ที่ ถูกต้ อ งในการปรับ พฤติ กรรม สกิ น เนอร์ เสนอแนะให้
หลี ก เลี่ ย งเงื่ อ นไขที่ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารลงโทษไปให้ ก ารเสริ ม แรงกั บ พฤติ ก รรมที่ ต รงข้ ามกั บ พฤติ ก รรม
ที่ไ ม่พึ งประสงค์ เช่น เมื่อไม่ ต้องการให้นั กเรียนแสดงพฤติ กรรมการแข่งขัน ก็ให้ รางวัลกั บพฤติก รรม
การร่วมมื อ เป็น ต้น ส าหรับการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ผู้เรียนจะเรียนรู้ไ ด้เร็วขึ้นเมื่ อ ได้รับการเสริม แรง
ทุกครั้งที่ ตอบสนองได้ ถูกต้ อง เมื่ อผู้เรียนเรียนรู้พ ฤติ กรรมใหม่ แล้ว ควรให้ การเสริม แรงเป็ น ครั้งคราว
เพื่อไม่ให้นักเรียนคาดหวังรางวัลทุกครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร์ ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอน
ได้ดังนี้
1. ควรวิเคราะห์การเรียนรู้ออกเป็นพฤติกรรมย่อยๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันตามลาดับจากพื้นฐาน
ไปสู่ขั้นที่ซับซ้อนขึ้น โดยนาเสนอสิ่งเร้าการเรียนรู้ไ ปตามลาดับขั้นและจัดให้มีการเสริมแรงหรือ รางวัล
ที่ผู้เรียนพอใจเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละขั้นเพื่อให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
ในขั้ นต่อ ไป สื่อ การสอนที่พัฒ นาขึ้น จากหลั กการสอนนี้คือ บทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนสาเร็จรูป
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
2. การเรี ย นที่ ไ ด้ ผ ลดี คื อ การเรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ซึ่ ง ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ ก ระท าด้ ว ยตนเองและ
ปรับพฤติกรรมไปตามผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยครูใช้รางวัล หรือการเสริมแรงเป็นกลไกในการส่งเสริม
การแสดงพฤติกรรม
3. ใช้การเสริมแรงในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนแทนการลงโทษ โดยให้รางวั ล ที่ผู้เรียน
พึ งพอใจเป็ น แรงเสริ ม ส าหรั บ พฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น หรื อ ให้ รางวั ลหรื อ การเสริ มแรงส าหรั บ
พฤติกรรมที่ตรงข้ามกับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้กระทา
ทฤษฎีเกสตัลต์ (gestalt theory)
คาว่า “gestalt” เป็ นค าศั พท์ ในภาษาเยอรมั น หมายถึง รูปร่างหรื อรูปแบบ (form or pattern) ทั้ง ที่
เป็นส่วนย่อยและส่วนทั้งหมด นักทฤษฎีในกลุ่มนี้ศึกษาว่ามนุษย์รับรู้สิ่งที่เห็นอย่างไรและเข้าใจความสัมพันธ์
ของส่วนทั้งหมดกับส่วนย่อยที่ ประกอบกัน เป็น ส่วนทั้งหมดอย่างไร นอกจากนี้ยังเชื่อว่าบุคคลแต่ละคน
ตอบสนอง/รับรู้ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นสถานการณ์เดียวกันมากกว่าการรับรู้แยกกันเป็นแต่ละ
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เหตุการณ์ แนวความคิดหลักของทฤษฎีนี้คือ ส่วนรวมมิใช่เป็นเพียงผลรวมของส่วนย่อย ส่วนรวมเป็นสิ่งที่
มากกว่าผลรวมของส่วนย่อย (the whole is more than the sum of theparts) (ทิศนา แขมมณี. 2555 : 60)
นักจิตวิทยาเกสตัลต์ ได้ อธิบายการเรียนรู้ว่าเกิ ดจากการรับ รู้และการหยั่งเห็ น และสร้างกฎ
การจัดระเบียบการรับรู้ (the laws of perceptual organization) เพื่ออธิบายการรับรู้ของมนุษย์ ดังนี้
1. กฎแห่งความสัมพันธ์ (related laws) เป็นกฎที่อธิบายการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อองค์ประกอบย่อย
ที่เป็นสมาชิกของส่วนรวมหรือส่วนทั้งหมด โดยตั้งกฎการรับรู้ 4 กฎ ได้แก่
1) กฎของความใกล้ เคี ยง (proximity) ชี้ ว่ าองค์ ป ระกอบที่ ใกล้ เคี ยงกั นของสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง
มีแนวโน้มที่จะรับรู้เป็นกลุ่มเดียวกัน
2) กฎของความเหมือน (similarity) อธิบายว่า สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น สี หรือ รูปร่าง
ที่คล้ายกันมีแนวโน้มที่จะถูกจัดเข้ากลุ่มเดียวกัน
3) กฎแห่งความสมบูรณ์ (closure) สมองมีแนวโน้มที่จะรับรู้ภาพของสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นรูป
ที่สมบูรณ์โดยอาศัยประสบการณ์เดิม เพราะภาพปิดมีความแน่นอน ผู้เรียนจึงมีแนวโน้ มที่จะมองภาพเปิด
ราวกับเป็นภาพปิด
4) กฎแห่งความชัดเจน (simplicity) บุคคลรับรู้สิ่งเร้าเป็นภาพรวมมากกว่าการมองส่วนย่อย
ที่แฝงอยู่ในภาพรวมนั้น
2. การหยั่งเห็ น (insight) หมายถึง การเกิดความคิ ดแวบขึ้นมาอย่างฉับ พลั นทั นที ในขณะที่
ประสบปั ญ หา ท าให้ มองเห็ น แนวทางในการแก้ ปั ญ หาอย่างเป็ น ขั้ น เป็ น ตอนจนสามารถแก้ปั ญ หาได้
ผู้ที่ พั ฒ นาแนวคิ ด การหยั่งเห็ น คื อ โคเลอร์ (Kohler, cited in Gredler. 1997 : 38) ในการทดลองที่ ท ากั บ
ลิงชิมแปนซี โดยให้ลิงอยู่ในห้องกว้างที่มีกล้วยแขวนอยู่ และมีกิ่งไม้แห้งวางอยู่มุมห้องทั้งท่อนยาว ท่อนสั้น
หลั ง จากที่ ลิ ง ได้ พ ยายามหาวิ ธี ที่ จ ะคว้ ากล้ ว ยมากิ น ด้ ว ยวิ ธี ต่ าง หลากหลายวิ ธี โดยฉั บ พลั น ทั น ใดลิ ง
เกิดความคิดในการนาไม้ที่ มีอยู่มาต่อกัน และสามารถสอยกล้วยมากินได้ ซึ่งโคเลอร์อ ธิบายว่า การที่ ลิง
มองเห็นท่อ นไม้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานั้น แสดงว่าลิงเกิดการจัดระเบียบใหม่ของการรับรู้ทาให้
มองเห็ นแนวทางหรือความคิดที่ นาไปสู่การแก้ปัญ หาได้ และเรียกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น นี้ว่าการหยั่งเห็ น
โคเลอร์ยังกล่าวว่าการหยั่งเห็นไม่ใช่พฤติกรรมแบบขั้นตอนเดียว อาจมีขั้นตอนในการดาเนินการมากกว่า
2 ขั้นขึ้นไป (a) (b) (c)
ทฤษฎีเกสตัลต์ ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2555 : 62)
1. ในการสอนควรเสนอภาพรวมให้ผู้เรียนเห็นก่อนเสนอภาพย่อย
2. การจัด ระเบี ยบสิ่ งเร้ าที่ ต้ องการให้ ผู้ เรียนเกิ ดการเรี ยนรู้ ไ ด้ ดี ควรจั ดสิ่ งที่ เหมื อ นกั น หรื อ
คล้ายคลึงกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน

82

3. ในการสอน ครูไม่จาเป็นต้องเสียเวลาเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่สมบูรณ์ ครูสามารถเสนอเนื้อหา
แต่เพียงบางส่วนได้
4. การเสนอบทเรียนหรือเนื้อหาควรจัดให้มีความต่อเนื่องกันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีและเร็ว
5. ควรส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ป ระสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย กว้ างขวางเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถ
นาประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาแบบหยั่งเห็นได้
6. ในการแก้ปัญหา ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกมองปัญหาทุกแง่มุม ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลในการ
แก้ปัญหา ไม่มองปัญหาโดยมีอคติ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget ҆s intellectual development theory)
เพี ย เจต์ (Piaget) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการทางด้ า นความคิ ด ของเด็ ก ว่ ามี ขั้ น ตอนหรื อ
กระบวนการอย่างไร เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการ
ไปตามวัยต่างๆ เป็ น ลาดับ ขั้น พั ฒ นาการเป็ น สิ่งที่ เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ ควรที่ จะเร่งเด็ก ให้ ข้ามจาก
พัฒนาการหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะทาให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กในช่วงที่เด็กกาลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้ เด็กพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไร
ก็ตามเพียเจต์ (Piaget) เน้นความสาคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้น
เด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น ซึ่งทิศนา แขมมณี (2555 : 64-66)ได้สรุปสาระ สาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่างๆ เป็นลาดับขั้น ดังนี้
1) ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (sensorimotor period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 0-2 ปี
ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระทา เด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และยังไม่สามารถเข้าใจ
ความคิดเห็นของผู้อื่น
2) ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (preoperational period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 2-7 ปี ความคิด
ของเด็กวัยนี้ ขึ้น อยู่กับการรับรู้เป็น ส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถที่ จะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง แต่ส ามารถเรียนรู้
และใช้สัญลักษณ์ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อยๆ 2 ขั้น คือ
(1) ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (pre-conceptual intellectual period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วง
อายุ 2-4 ปี
(2) ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง (intuitive thinking period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 4-7 ปี
3) ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (concrete operational period) เป็นขั้นพั ฒนาการในช่วงอายุ 7-11 ปี
เป็ น ขั้ นที่ ก ารคิ ดของเด็ กไม่ ขึ้น กับ การรับ รู้จากรูปร่ างเท่ า นั้ น เด็ กสามารถสร้างภาพในใจ และสามารถ
คิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลข และสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น
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4) ขั้นการคิดแบบนามธรรม (formal operational period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 11-15 ปี
เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากของผู้ใหญ่
3. กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะ ดังนี้
1) การซึมซับหรือดูดซึม (assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ เรื่องราว
และข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
2) การปรับและจัดระบบ (accommodation) คือกระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทางสติปัญญาที่ตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้าง
ทางปัญญาใหม่ขึ้น
3) การเกิ ด ความสมดุ ล (equilibration) เป็ น กระบวนการที่ เกิ ด ขึ้ น จากขั้ น ของการปรั บ
หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม่สามารถ
ปรั บประสบการณ์ ใหม่ และประสบการณ์ เดิม ให้ เข้ ากัน ได้ ก็ จะเกิ ดภาวะความไม่ ส มดุ ล เกิด ขึ้น ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล
หลักการจัดการศึกษา/การสอน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) มีดังนี้
1. ในการพั ฒนาเด็ก ควรค านึ งถึงพั ฒนาการทางสติ ปัญ ญาของเด็ ก และจัดประสบการณ์
ให้เด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อมหรือยากเกินพัฒนาการ
ตามวัยของตน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีได้
1) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัยของตนสามารถช่วยให้เด็ก
พัฒนาไปสู่พัฒนาการขั้นสูงขึ้นได้
2) เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน ถึงแม้อายุจะเท่ากันแต่ระดับพัฒนาการอาจไม่
เท่ ากั น ดังนั้ นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็ก มีอิส ระที่ จะเรียนรู้และพั ฒ นาความสามารถของเขา
ไปตามระดับพัฒนาการของเขา
3) ในการสอนควรใช้สิ่ งที่ เป็ น รูป ธรรมเพื่ อ ช่ว ยให้ เด็ก เข้ าใจลั กษณะต่ างๆ ได้ดี ขึ้ น
แม้ในพัฒนาการช่วงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสามารถสร้างภาพในใจได้แต่การสอนที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็น
รูปธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้น
2. การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ทราบลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก
3. ในการสอนเด็กเล็กๆ จะรับรู้ส่ วนรวม (whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย (part) ดังนั้นครูจึงควร
สอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน
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4. ในการสอนสิ่งใดให้กับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้วจึง
เสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การทาเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการซึมซับและจัดระบบความรู้ของเด็ก
เป็นไปด้วยดี
5. การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆ ช่วยให้
เด็กดูดซับข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กอันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner ҆s intellectual development theory)
บรูเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญาต่อเนื่อง
จากเพียเจต์ (Piaget) บรูเนอร์ (Bruner) เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning) ซึ่งทิศนา แขมมณี (2555 : 66-68) ได้สรุปสาระสาคัญ
ดังนี้
1. การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
2. การจัดหลักสู ตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดั บความพร้อ มของผู้เรียน
และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ
3. การคิ ด แบบหยั่ งรู้ (intuition) เป็ น การคิ ด หาเหตุ ผ ลอย่ างอิ ส ระที่ ส ามารถช่ วยพั ฒ นา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
4. แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้
5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้น ใหญ่ๆ คือ
1) ขั้ น การเรี ย นรู้ จ ากการกระท า (enactive stage) คื อ ขั้ น ของการเรี ย นรู้ จ ากการใช้
ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ การลงมือกระทาช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้เกิดจากการกระทา
2) ขั้นการเลียนรู้จากความคิด (iconic stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้
และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้
3) ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (symbolic stage) เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่ ซับซ้อน
และเป็นนามธรรมได้
6. การเรี ยนรู้ เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการที่ ค นเราสามารถสร้ างความคิ ด รวบยอด หรือ สามารถ
จัดประเภทของสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
7. การเรียนรู้ที่ได้ผลที่สุด คือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (discovery learning)
หลักการจัดการศึกษา/การสอน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) มีดังนี้
1. กระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีความหมายสาหรับ
ผู้เรียน
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2. การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องทา
ก่อนการสอน
3. การจั ด หลั ก สู ต รแบบเกลี ย ว (spiral curriculum) เป็ น การจั ด วิ ช าให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ต่อเนื่องกันตามประสบการณ์ของผู้เรี ยนช่วยให้สามารถสอนเนื้อหาหรือความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียน
ทุกวัยได้ โดยต้องจัดเนื้อหาความคิดรวบยอดและวิธีสอนให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผู้เรียน
4. ในการเรียนการสอนควรส่ งเสริ มให้ ผู้ เรียนได้ คิ ดอย่ างอิ สระให้ มากเพื่ อ ช่ วยส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
5. การสร้ างแรงจู งใจภายในให้ เกิ ดขึ้ น กั บ ผู้ เรียน เป็ น สิ่ งจ าเป็ น ในการจั ดประสบการณ์
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน
6. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
7. การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งจาเป็น
8. การจัดประสบการณ์ ให้ ผู้ เรี ยน ได้ ค้ น พบการเรี ยนรู้ด้ วยตนเองสามารถช่ วยให้ ผู้ เรี ยน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (cognitive development theory) ผู้ที่ได้รับการกล่าวถึงในฐานะ
นั กทฤษฎี พั ฒนาการทางสติ ปั ญญา ได้ แก่ เพี ยเจต์ (Piaget) และไวก็ อทสกี (Vygotsky) ทั้ ง สองท่ านอธิ บ าย
พัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แตกต่างกัน ดังนี้
1. พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) อธิบายพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลว่า คือ
การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะหรือการคิดเชิงเหตุผลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ช่วงการเปลี่ ยนแปลงของการให้เหตุผล
จากรูปแบบหนึ่งไปสู่การให้เหตุผลในอีกรูปแบบหนึ่งของบุคคลนั้นจะเป็นไปตามลาดับขั้นตอนแน่นอน
สาหรับทุกคน การเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะเร็วหรือช้าแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ วุฒิภาวะ อิทธิพลทางสังคม และกระบวนการคิดของแต่ละคน (Gredler.
1997 : 217) เพียเจต์ (Piaget) แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ของเด็กตามช่วงวัย เป็น 4 ขั้นตอน
ได้แก่
1) ขั้นรับรู้ทางประสาทสัมผัส (sensorimotor period) เริ่มตั้งแต่แรกเกิด-2 ปี เป็นช่วงที่ทารก
เรียนรู้โลกผ่านการกระทาและรับรู้ข้อมูลจากการสัมผัส ทารกจะใช้ปฏิกิริยาแบบสะท้อน (reflexes) ซึ่งติดตัว
มาแต่เกิดในการโต้ตอบทันทีต่อสิ่งเร้าในระยะแรก และค่อยๆ พัฒนาเป็นการเคลื่อนที่อย่างตั้งใจและมีการ
วางแผนจนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่งตามที่ต้อ งการได้ การกระทาเช่นนี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโลกรอบตัวเด็ก ในช่วงแรกของพัฒนาการเด็กเล็ก ๆ
จะรับรู้และสนใจเฉพาะวัตถุที่จับต้องได้และสามารถมองเห็นในขณะนั้น ยังไม่สามารถแยกตัวเองออกจาก
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สิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ เมื่ อ ถึ ง ตอนปลายของช่ ว งพั ฒ นาการ เด็ ก เริ่ ม รู้ จั ก การแยกตนเองออกจากสิ่ ง ของ
และสิ่งแวดล้อม คือรู้ว่าของยังคงอยู่ที่เดิมแม้ว่าจะมองไม่เห็น ในช่วงนี้เด็กเริ่มเข้าใจเหตุผลในเรื่องเวลา
สถานที่ และมีความสามารถในการสร้างตัวแทนของความคิด
2) ขั้นก่อนปฏิบัติการ (preoperational period) อายุ 2-7 ปี เป็นขั้นที่เด็กเริ่มก้าวจากการกระทา
สู่การคิด หรือการกระทาจากภายใน ก่อนขั้นนี้โครงสร้างความคิดของเด็ก (schema) ยังผูกอยู่ที่การกระทา
หมายถึง เด็กยังไม่สามารถระลึกถึงอดีต การคิดล่วงหน้าหรือ การทานาย เนื่อ งจากการจาได้หรือ การคิด
ล่วงหน้าได้นั้นเด็กต้องสามารถสร้างสัญลักษณ์ขึ้ นในโครงสร้างความคิด ความสามารถในการคิดโดยใช้
สัญลักษณ์ยังเป็นงานที่ยากสาหรับเด็กในวัยนี้ อย่างไรก็ดี เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว
สามารถใช้ภ าษาในการสื่อความหมายและเริ่ม มีพัฒ นาการทางความรู้ ความเข้าใจ และความหมายของ
สัญ ลั กษณ์ หรือเรียนรู้ผ่านจิน ตนาการได้ โดยเริ่ม มีก ารเล่ น เลี ยนแบบ เป็ น ขั้น เริ่ม ต้น ของการใช้เหตุผ ล
กล่ า วคื อ การรั บ รู้ แ ละการคิ ด แก้ ปั ญ หามุ่ งในสิ่ ง ที่ ต นเองเห็ น เป็ น ส่ ว นใหญ่ มองอะไรเพี ย งด้ านเดี ย ว
โดยยังขาดความเข้าใจเรื่องความคงที่ของสาร และไม่สามารถคิดย้อนกลับได้ มีการทดลองที่ยืนยันการคิด
ของเด็กในวัยนี้คือ เมื่อนาเอาภาชนะขนาดเดียวกัน 2 ใบ ใส่น้าให้มีระดับเท่ากันมาให้ดู นักเรียนสามารถ
บอกได้ว่า น้าในภาชนะทั้งสองเท่ากัน แต่เมื่อ นาน้าในอีกภาชนะหนึ่งไปใส่ในภาชนะที่มีรูปทรงสูงกว่า
นักเรียนจะตอบว่า น้าในภาชนะทรงเดิมและภาชนะทรงสูงไม่เท่ากัน จะเห็นว่ าคาตอบของเด็กมีจุดสนใจ
พุ่งไปยังระดับของน้าที่เห็นมากกว่าความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของภาชนะที่ใส่น้าที่มีความสัมพันธ์
กับระดับของน้า กล่าวโดยสรุป เด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถให้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงหรือ คิดวิเคราะห์
จาแนกความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ได้ด้วยหลักเหตุผล
3) ขั้นปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม (concrete operational period) อายุ 7-11 ปี เด็กในวัยนี้สามารถ
คิดอย่างมีเหตุผล ลักษณะสาคัญของการคิดในขั้นนี้ก็คือ การรับรู้ความคงที่ของโลกกายภาพอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล โดยมีความเข้าใจว่าวัตถุไม่ว่าจะเปลี่ยนภาชนะบรรจุ เปลี่ ยนรูปร่างหรือเปลี่ยนที่วางก็ตาม แต่ยังคงมี
ลักษณะพื้นฐานเดิม และเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนกลับคืนได้ พัฒนาการที่สมบูรณ์
ในขั้นนี้ คือ เป็นวัยที่เด็กพัฒนาความสามารถในการจัดประเภทของสิ่งของโดยพิจารณาจากคุณลักษณะเดียว
ของวัตถุ เช่น ถ้าให้นักเรียนจัดกลุ่มปากกาที่มีสีและรูปร่างแตกต่างกัน นักเรียนสามารถจัดกลุ่มปากกาที่มี
รูปร่างต่างกันได้ ในวัยนี้นักเรียนมีความเข้าใจการจัดลาดับ สร้างลาดับได้อ ย่างมีเหตุผล เช่น เรียงลาดับ
สิ่งของจากน้อยไปมาก หรือเรียงลาดับจากสูงไปต่า เป็นต้น สามารถคิดย้อนกลับและสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงใหม่ได้ จึงเป็นขั้นที่นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นตรรกะ แต่ยังต้อ งการ
อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมช่วยในการคิด
4) ขั้ น การคิ ดอย่ างเป็ นเหตุ ผล (formal operational period) อายุ 12 ปี ขึ้ น ไป จนถึ งวั ยผู้ ใหญ่
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กไม่ได้มาถึงในขั้นนี้ทุกคน การเรียนรู้ในขั้นก่อนหน้านี้ยังคงมีอิทธิพลอยู่
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เป็นขั้นพัฒนาจากการคิดเชิงรูปธรรมสู่การคิดเชิงนามธรรม เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดเชิงเหตุ
และผลเพื่ออธิบายและแก้ปัญหาที่พบ สามารถสร้างสมมติฐานและทฤษฎีแบบนักวิทยาศาสตร์
ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของเพี ย เจต์ (Piaget) ประยุ ก ต์ ไ ปใช้ ในการเรีย นการสอน
(Gredler. 1997: 226- 228) ได้ดังนี้
1. การจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ให้ กั บผู้ เรี ยนต้ อ งพิ จารณาให้ สอดคล้ อ งกั บพั ฒ นาการ
ทางสติปัญญาและสังคมตามวัย เช่น ในวัยเด็กเล็กจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรี ยนรู้ผ่านการสัมผัสรับรู้ด้วยการ
ลงมือกระทา และกิจกรรมการเล่นประเภทต่างๆ ในระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความรู้ผ่านการลงมื อปฏิบัติ และเรียนรู้จากสื่อ ในระดับมั ธยมศึกษาให้ ผู้เรียนค้น พบความรู้ผ่านการวิจัย
ทดสอบ สารวจ ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการคิดต่างๆ ในรูปของกิจกรรมโครงงาน เป็นต้น
2. เด็ก แต่ ละคนมี พั ฒ นาการที่ แตกต่ างกัน แม้จ ะอยู่ ในวั ยเดีย วกัน จึงควรให้ เด็ กมี อิ สระ
และได้พัฒนาไปตามความสามารถของแต่ละคน
3. การสอนสิ่ งต่ างๆ ให้ กั บ เด็ ก ควรใช้ สื่ อ และอุ ป กรณ์ ที่ เป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ ช่ ว ยให้ เด็ ก
มีความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นดีกว่าการบอก การเล่า การบรรยายด้วยคาพูดเพียงอย่างเดียว
2. ทฤษฎีพัฒนาการของไวก็อทสกี (Vygotsky) อธิบายพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าเกิดจาก
ประสบการณ์ 3 แบบ ได้แก่ แบบแรกเป็นประสบการณ์จากบรรพบุรุษ ซึ่งรวมประสบการณ์ทางชีวภาพ
และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของคนรุ่นก่อน ทาให้การตอบสนองของมนุษย์กว้างขวางกว่าสัตว์ แบบที่สอง
ประสบการณ์ทางสังคม ซึ่งได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และแบบที่ 3 เป็นประสบการณ์ที่มนุษย์ปรับ
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ตรงที่สัตว์มีการปรับตัวแบบเชิงรับ (passiveadaptation) คือการใช้
ธรรมชาติ ในขณะที่ม นุษ ย์ป รับ ตัว เชิง รุก (active adaptation) คือ เปลี่ย นแปลงธรรมชาติให้ต อบสนอง
ความต้อ งการของตนเอง เช่น ผึ้งสร้า งรัง จากใยของตนเองด้ว ยรูป แบบเดิม ในขณะที่ม นุษ ย์ส ร้า งงาน
จากความคิด ในสมองก่อ น ดัง นั ้น การถัก ทอของมนุษ ย์จึง เปลี่ย นแปลงไปตามจิน ตน าการซึ ่ง มาจาก
ประสบการณ์ที่ทาซ้าๆ ไวก็อทสกี (Vygotsky) เห็นว่าการพัฒนาการคิดของมนุษย์ เช่น การคิดเชิงตรรกะ
การเข้าใจ และการควบคุมตนเองได้ มีหลักการพื้นฐาน ดังนี้ (Gredler. 1997 : 245)
1) สื่อกลางในการพัฒนาความคิด คือ การใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และภาษา เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารความคิด และควบคุมการคิดของตนเอง
2) กระบวนการทางสังคมมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา การพัฒนาความคิดของมนุษย์ มาจาก
ประสบการณ์ทางสังคมซึ่งได้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3) ศัก ยภาพในการเรียนรู้ข องผู้ เรีย น สามารถพั ฒ นาให้ สู งกว่ าระดับ ที่ ผู้เรียนมี อ ยู่ ไ ปสู่
ศักยภาพที่ผู้เรียนจะพัฒนาไปให้ถึงได้ด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าดังนั้น
การเรียนรู้ควรสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือโดยครูช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่าง
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แนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) และไวก็อทสกี (Vygotsky) ก็คือ เพียเจต์ (Piaget) ให้ความสาคัญกับพัฒนาการ
และความพร้อมของผู้เรียนในการพัฒนาสติปัญญา แต่ไวก็อทสกี (Vygotsky) ไม่ได้คิดว่าวุฒิภาวะจะมีส่วน
ในการพั ฒนาทั กษะทางการคิด แต่เชื่ อว่าปฏิ สั มพั นธ์ทางภาษามี ความส าคัญต่ อการรั บรู้ การเรียนรู้เกิ ดขึ้ น
จากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้ และทักษะมากกว่า
ทฤษฎีพัฒนาการการของไวก็อทสกี (Vygotsky) ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอน ได้ดังนี้
1. การประยุ ก ต์ ไ ปใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น ในการจั ด กลุ่ ม ผู้ เรี ย น
แบบอุดมคติ ครู 1 คน ทางานกับนักเรียน 1-2 คน และนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ควรมีอย่างมากไม่เกิน 5-6 คน
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในระดับไม่เท่ากัน ครูจาเป็นต้องรู้ว่า นักเรียนของตน
คนใดมี พั ฒนาการทางความคิ ดเป็ นอย่ างไร เพื่ อวางแผนช่ วยเหลื อให้ นั กเรี ยนแต่ ละคนพั ฒ นาไปถึ งระดั บ
ศักยภาพที่แต่ละคนจะไปให้ถึงได้ สาหรับขั้นตอนในการเรียนการสอนตามแนวคิดของไวก็อทสกี สามารถ
แบ่ ง ได้ เป็ น 3 ขั้ น ตอน คื อ การวิ เคราะห์ ห ลั ก การ และความคิ ด รวบยอดที่ เหมาะกั บ ผู้ เรี ย นแต่ ล ะคน
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการทางานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน การสอน และการประเมินผล
ครูควรพิจารณาถึงงานที่จะค่อยๆ เพิ่มให้กับนักเรียนในขณะที่เริ่มเรียนว่าควรเป็นอย่างไร จะให้นักเรียน
ทางานด้วยตนเองอย่างอิสระอย่างไร และการให้นักเรียนนาทักษะไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่น
2. หลักการเรียนรู้ที่ดี ต้องล้าหน้าพัฒนาการที่ผู้เรียนเป็นอยู่ ดังนั้นควรจัดการเรียนการสอน
ที่ท้าทายการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ ล้าหน้ากว่าพัฒนาการที่ผู้เรียนทาได้เอง แต่อยู่ในวิสัยที่ผู้เรียนจะทาได้
หากได้รับการชี้แนะช่วยเหลือ
3. การจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในช่วงพัฒนาการที่นักเรียนจะพัฒนาไปถึงนั้น ควรเป็น
กิ จ กรรมร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งครู แ ละนั ก เรี ย น โดยค่ อ ยๆ ถ่ ายโอนการควบคุ ม การเรี ย นรู้ ไ ปสู่ นั ก เรี ย น
ให้นักเรียนค่อยๆ เรียนรู้เพิ่มขึ้นจนในที่สุดนักเรียนสามารถทางานได้เอง
4. การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรพิจารณาจากมุมมองของผู้เรียน ดังนั้น
ในการมอบหมายงานให้แก่นักเรียนจึงควรรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายนักเรียน
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivism)
ทฤษฎีการเรียนรู้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ด้วยเหตุผล
ที่ ว่า นั ก ทฤษฎี เกี่ ยวกั บ การสร้างองค์ ความรู้ ด้ว ยตนเอง มีค วามเชื่ อ ว่าผู้เรี ยนสร้างความจริ งด้ว ยตนเอง
หรืออย่างน้อยตีความหมาย ความจริง หรือข้อ มูลเหล่านั้น จากการรับรู้ประสบการณ์ ดังนั้น ความรู้หรือ
การเรียนรู้เรื่องใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสบการณ์เดิม โครงสร้างของสมองและการทางาน
ของสมอง และความเชื่อ ที่น ามาใช้ในการตีค วามหมายสิ่ งต่า งๆ และเหตุการณ์ มนุ ษย์แ ต่ละคนจึงมอง
ความจริงต่างกันเนื่องจากรับรู้และจัดการกับสิ่งที่เรียนรู้ที่แตกต่างกัน
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วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 70) ได้สรุปแนวคิด และความเชื่อของ บรูเนอร์ (Bruner) ว่าการเรียนรู้
เป็นกระบวนกรที่ผู้เรียนสร้างแนวคิดใหม่และความคิดรวบยอดใหม่ขึ้น โดยมีความรู้ปัจจุบันและความรู้
ในอดีต เป็ น ฐานการเรียนรู้ใหม่ ผู้ เรียนจะเป็น ผู้เลือ กและปรับ เปลี่ ยนข้อ มูลตั้งสมมติ ฐาน และตั ดสิน ใจ
ดังนั้ นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีก ารสร้างความรู้ ครูผู้ส อนควรกระตุ้น ให้ผู้เรียนค้น พบหลั กการ
กฎกติกาต่างๆ ด้วยตัวเอง ครูและผู้เรียนต้อ งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการถาม-ตอบ นั้นคือ ครูที่สนใจจะจัด
การเรี ย นรู้ แ บบทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ จ ะต้ อ งเข้ า ใจแนวคิ ด ส าคั ญ หลั ก การของแบบการน าแนวคิ ด
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ทั้ ง ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ ควรค านึ ง ถึ ง เกี่ ย วกั บ การจัด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ดั งกล่ าว เพื่ อ จะได้
เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน
ทฤษฎีการสร้างความรู้ไม่ใช่วิธีสอน แต่เป็นความเชื่อ หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรู้
และวิธี ไ ด้ ม าซึ่ งความรู้ ซึ่ งได้ ม าจากการสร้ างความรู้ ความเข้า ใจด้ ว ยตนเอง จากการได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
กับบุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดังนั้ นการจัดการกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
จึงเป็นองค์ประกอบสาคัญอีกอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้ตามแนวทาง
การสร้ า งความรู้ เป็ น การเรี ย นรู้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งจากความรู้ เดิ ม หรื อ ประสบการณ์ เดิ ม เป็ น การแสวงหา
ความหมายใหม่ ความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเป็นส่วนๆ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ (constructivist learning)
การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นเรื่อ งที่อ ยู่ในความสนใจ
ของนักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันมีนักการศึกษาหลายท่านพยายาม
ที่จะอธิบาย เสนอแนะรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดดังกล่าว จึงเกิดกระบวนการและรูปแบบการสอน
ที่หลากหลายแตกต่าง โดยมีพื้นฐานความเชื่อและหลักการ เป้าหมายหลักเดียวกัน การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น สร้างความหมายของความรู้ด้วยตนเอง
และสร้ า งความรู้ ข องตนเองด้ ว ยกระบวนการคิ ด ไตร่ ต รอง ผู้ เรี ย นจะเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้
อย่างกระตือรือร้น แทนจะเป็นผู้คอยรับความรู้จากครูเพียงฝ่ายเดียว วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 72-73) ได้สรุป
องค์ประกอบที่สาคัญของการเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของ กานอน และคอลลีย์ (Gagnon
and Collery) ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ คือ
1. การจัดสถานการณ์ (situation) การจัดสถานการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ เพื่อการเรียนรู้
หรือการนาเข้าสู่การเรียนรู้ ครูจะต้องคิดพิจารณา และจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ทาความเข้าใจกับเรื่อ ง
ที่จะเรียน มีการอธิบาย เช่น ให้ตั้งชื่อสถานการณ์พร้อมคาอธิบายกระบวนการในการแก้ปัญหา การตอบ
คาถาม สร้างคาพูดเปรียบเทียบ ตัดสินใจหาข้อสรุป การกาหนดเป้าหมายสถานการณ์ที่ประกอบด้วยสิ่งที่เรา
คาดหวังให้นักเรียนปฏิบัติ และสร้างความหมาย และความเข้าใจด้วยตนเอง
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2. การจัดกลุ่มผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ (grouping) การจัดกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ จัดกลุ่มผู้เรียน และสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เรียนต้องใช้
1) การจัด กลุ่ ม ผู้ เรี ย น จะจั ด กลุ่ ม ผู้ เรี ยนในลั ก ษณะใด เช่ น เป็ น กลุ่ ม ทั้ งชั้ น เรี ย น
เป็ นรายบุค คล หรือ ให้ ช่วยกัน คิดเป็ นกลุ่ มๆ ละ 2-6 คน หรือ มากกว่า ใช้ ระบบการจัดกลุ่มอย่างไร เช่ น
ใช้ เพศ ใช้ สี ข องเสื้ อ ผ้ าที่ ใส่ ผลไม้ ที่ ช อบ สี ที่ ช อบ มาเป็ น เกณฑ์ ในการจัด กลุ่ ม ซึ่ งครูจ ะต้ อ งตั ด สิ น ใจ
อย่างเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่วางไว้และสื่อที่มีอยู่
2) การจัด สื่อ วัสดุ อุป กรณ์ สาหรับ การเรียนรู้ จะจัด อย่างไรส าหรับ นั กเรียนได้ ใช้
เพื่ออธิบายสถานการณ์โดยการแสดงให้เห็นได้ชัดเจน เช่น เสนอภาพ กราฟ หรือตัวอย่างงานเขียน จะใช้สื่อ
กี่ชุดสาหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็นต้น
3. การเชื่อมโยง (bridge) การสร้างความเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมแรกที่ครูใช้เพื่ อตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักเรียน กระตุ้นให้เห็นภาพเพื่ อเชื่อ มโยงหรือ โยงเรื่องที่นักเรียนรู้แล้วกับสิ่งที่จะต้อ งให้
นั ก เรี ย นรู้ ด้ ว ยการถามค าถาม นั ก เรี ย นอธิ บ ายสถานการณ์ ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยการให้ แ ก้ ปั ญ หาง่า ยๆ
ให้ นั ก เรี ย นทั้ ง ชั้ น อภิ ป รายผลร่ ว มกั น กระตุ้ น ให้ แ สดงความคิ ด คิ ด ไตร่ ต รอง ให้ นั ก เรี ย นเล่ น เกม
เขียนรายการย่อย ซึ่งกิจกรรมนี้จะเหมาะสมที่สุด ถ้าหากดาเนินการก่อ นการจัดกลุ่มนักเรียนหรือภายหลัง
การจัดกลุ่มนักเรียน ครูจะต้องคิดพิจารณาว่าจัดกิจกรรมอย่างใด วิธีใดจะเหมาะสม
4. การถามคาถาม/ใช้คาถาม (questions) การถามคาถามควรจะดาเนินการในทุกขั้นตอน
เช่ น จะใช้ ค าถามน าอย่ างไร เพื่ อ แนะน าสถานการณ์ เพื่ อ จั ด กลุ่ ม เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมเชื่ อ มโยง เพื่ อ สร้ าง
ความร่วมมื อ เพื่ อให้ กิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นไปอย่างกระตือรือร้น มีชีวิตชี วา หรือให้แสดงออกและกระตุ้ น
ส่งเสริมการไตร่ตรอง สะท้อนความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง เป็นต้น
5. การให้แสดงผลงาน (exhibit) เป็น ขั้นตอนที่ ให้ นักเรียนได้ บัน ทึกผลที่เกิดขึ้น จาก
การเรียนและแสดงออกซึ่งความสามารถ นักเรียนจะแสดงออกซึ่ งความสามารถให้ผู้อื่น ได้เห็ นในเรื่อ ง
ที่ตนเองรู้ ตนเองปฏิบัติ ซึ่งอาจแสดงในลักษณะการเขียนอธิบายสั้นๆ ในแผ่นกระดาษ นาเสนอด้วยปากเปล่า
แสดงด้วยแผนภูมิแบบต่างๆ แสดงบทบาทสมมติ แสดงแบบโดยการใช้วีดิทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง
6. การไตร่ตรองสะท้ อ นความคิ ด (reflections) นั กเรี ยนจะไตร่ ตรองสะท้ อ นความคิ ด
ของตนเอง โดยการอธิบายว่าสถานการณ์ของตนเอง หรือสิ่งที่ตนเองคิด ผลของการปฏิบัติหรือจากการได้ฟัง
เพื่ อ นพู ด สิ่ ง ที่ จ าได้ จ ากกระบวนการคิ ด ความรู้ สึ ก ภาพจิ น ตนาการ เจตคติ ทั ก ษะ ความคิ ด ที่ เกิ ด ขึ้ น
ได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง เรียนรู้เรื่องด้วยวิธีใด และเรื่องใดที่อยากรู้อีก เป็นต้น การเรียนรู้จะมีความหมายยิ่งขึ้น
และมีขอบเขตกว้างขวางลึกซึ้งมากขึ้น ถ้านักเรียนได้ร่วมกันคิดแสดงความคิดไตร่ตรองความคิดของตนเอง
กับเพื่อน
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ (constructivist learning process)
เนื่ อ งจากการเรีย นรู้ต ามแนวทฤษฎีก ารสร้างความรู้ห รือ สร้างความรู้นั้ น เป็น เรื่อ งของ
ตัวความรู้ (knowledge) วิธีการเรียนรู้และการได้มาซึ่งความรู้จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญหลายด้าน
ทั้งกั บ ผู้เรียน เนื้ อหาสาระที่ สาคั ญ ผู้ส อน บรรยากาศในการเรียนรู้ สถานการณ์ การเรีย นรู้ สถานที่ จริ ง
เพื่อการเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่คาดหวังต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เช่น ตัวความรู้ในลักษณะต่างๆ ความรู้ ความเข้าใจ
แบบลึกซึ้งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความหมายและสาคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ต่อไป เป็น ต้น
ดังนั้นการนาทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ในการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน จึงต้องมีการวางแผนและดาเนินการสอน
เป็ น ระบบ เป็ น ลาดับ ขั้น ตอนในบางประเภทของความรู้ เพื่อ การตรวจสอบความรู้ การเรียนรู้ที่เกิ ดขึ้ น
ทุกขั้น ตอนจนถึงขั้น สุดท้ ายที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจด้ วยตนเอง ได้หลั กการทฤษฎีและแนวปฏิบั ติ
เพื่อการนาไปใช้เรียนรู้ลึกและกว้างขวาง ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ต่อ ไปนี้ จึงเป็นแค่แนวทางการปฏิบัติ
ที่ครูควรปรับใช้เพิ่มเติมหรือตัดออกบางกิจกรรม โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจลึกซึ้ง และความรู้ที่ลึกซึ้ง
มีความหมาย สู่สถานการณ์อื่นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนต่อไป
วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 76-78) ได้สรุปว่า กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้เป็นเรื่องของวิธีการเรียนรู้ และการได้มาซึ่งความรู้โดยมีกระบวนการที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน จูงใจ เร้าความสนใจ
1) จูงใจเร้าความสนใจของผู้เรียน
2) แจ้งจุดประสงค์
3) สร้างความสาคัญกับสิ่งที่จะเรียนให้ผู้เรียน
2. ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
1) ระบุตัวอย่างและไม่ใช่ตัวอย่าง และให้นักเรียนสังเกตความแตกต่าง
2) นิยามความหมายและความคิดรวบยอด
3) อภิปรายร่วมกันให้นักเรียนระบุรายการ จัดกลุ่มและอธิบาย
4) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทุกบทเรียน
5) ทา Concept Map หรือ Mind Map เพื่อเสนอแนวคิด/ข้อสรุป
6) ใช้กิจกรรมฝึกการตัดสินใจ เช่น บทบาทสมมติ จาลองสถานการณ์
7) ให้แสดงรูปแบบพฤติกรรมที่คาดหวัง จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
3. ตรวจสอบความเข้าใจโดยครูดาเนินการดังนี้
1) ถามคาถามหลายประเภทที่ส่งเสริมความคิด คาถามไม่ควรจากัดคาตอบ แต่ไม่ควรกว้าง
เกินไปและไม่มีจุดเน้น
2) เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้ ความคิดด้วยตนเอง
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3) ถามคาถามที่สาคัญใช้คาถามแบบเจาะลึก โดยยึดหลักการถามคาถามของ Taba and
Bloom เช่น
(1) ถามเปิดประเด็น ถามให้จัดกลุ่ม และอธิบายประกอบ
(2) ถามย้าจุดเน้น ถามให้อธิบายให้ชัดเจนและให้สรุป
(3) ถามเปิดประเด็น และถามให้ตีความและติดตามผล
4) ถามให้นักเรียนอธิบาย Concept นิยามคุณลักษณะต่างๆ ด้วยคาพูดของตนเอง
5) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
4. จัดโอกาสและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติโดยตรง
1) ให้จัดกิจกรรมที่นักเรียนและครูได้แสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง
2) แสดงรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้นักเรียนปฏิบัติได้
3) กระตุ้นการตอบสนองอย่างเปิดเผย
4) ให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพิจารณาว่านักเรียนคนใดเกิดความคิด ความเข้าใจในประเด็น
สาคัญและใครบ้างที่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมให้
5. การคิดไตร่ตรองและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรียน
1) ให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมสรุปบทเรียน และสิ่งที่ตนเองเกิดการเรียนรู้
2) เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กับบทสรุปของบทเรียน
3) ใช้คาถามระดับสูงที่ส่งเสริมการคิด มีการตอบสนองต่อคาตอบของนักเรียน
4) ใช้คาถาม 2 ระดับ เป็นอย่างน้อย (ความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์สังเคราะห์)
5) เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมอภิปรายให้มากที่สุด และทั่วถึง
6) วัดและประเมินผลดูว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนหรือไม่ เช่น ด้วยการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน การถาม-ตอบ หรือการทดสอบย่อย
6. ให้ฝึกเพิ่มเติมหรือให้ทาโดยอิสระ
1) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้ความรู้ที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง
2) ให้ทาแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนโดยตรง นักเรียนสามารถใช้ความรู้ และทักษะ
ในสถานการณ์อื่นๆ ที่แตกต่างจากที่ฝึกเพียงเล็กน้อย
3) ให้ทาแบบฝึกหัดในห้องให้เสร็จบางส่วน
4) แสดงรูปแบบที่สมบูรณ์ของผลการเรียนรู้ ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
กิจกรรมที่นาเสนอ ครูควรศึกษา คิดพิจารณา เลือกกิจกรรม เตรียมกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
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หรือวิชา เพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แต่ละกลุ่มที่สาคัญคือ ในที่สุดนักเรียนต้อ งสามารถ
สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความหมายได้ด้วยตนเองมากที่สุด
วิธีการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 80) กล่าวถึง วิธีการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากทฤษฎี
การสร้างความรู้และนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว่ามีหลายวิธีซึ่งครูสามารถศึกษาเลือกและปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสาระเนื้อหาวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้บางกิจกรรมเป็นวิธี การจัด
การเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการมีลาดับขั้นตอน หรือวิธีการเรียนรู้บางวิธีสามารถนามาใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ ส าคั ญ ในการจั ดการเรี ยนรู้ แบบสร้ างองค์ ค วามรู้ เช่ น การเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมื อ (collaborative learning)
การเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าอิสระ (independent learning) การเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะ (inquiry based learning)
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (action learning) การเรียนรู้ในสภาพจริง (authentic learning) การเรียนรู้โดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐาน (problem based learning) การเรี ย น รู้ ด้ ว ยการท าโครงงาน (project based learning)
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกรณี ศึ ก ษา (case based learning) การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการฝึ ก งาน (cognitive apprenticeship
learning) ทั้งที่กิจกรรมหรือวิธีการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ จริงแล้วแต่ เป็นทักษะการคิด และใช้ทักษะการคิด
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการเรียนรู้และสร้างความรู้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivism) มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเหตุผลนิยม (rationalism) ซึ่งเชื่อว่า
เหตุผลเป็ นแหล่งกาเนิ ด ของความรู้ ความจริงในโลกนี้เกิด จากการสร้างมากกว่าการค้น พบ นั กปรัช ญา
ในกลุ่ ม เหตุผ ลนิ ย ม กล่ าวว่า ความจริงในโลกไม่ ไ ด้ มี ความจริ งเดีย ว แต่ ล ะบุ ค คลเป็ น ผู้ส ร้างความจริ ง
ของตั ว เองขึ้ น จากการรับ รู้แ ละการให้ ค วามหมายของสิ่ งต่ างๆ ตามประสบการณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ ม
ของประสบการณ์ นั้ น นอกจากนี้ นั กทฤษฎี ในกลุ่ มนี้ ยังเชื่ อ ว่าธรรมชาติข องผู้เรีย นนั้ น มี ความกระหาย
ใคร่เรียนรู้ ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นการสร้างความรู้โดยผู้เรี ยนเป็นผู้ลงมือกระทาด้วยตนเองมากกว่าการรับ
การถ่ายทอดความรู้จากผู้อื่น สิ่งที่เรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่บุคคลแต่ละคนสร้างความหมายจากการรับรู้ในสิ่งนั้น
แนวคิดการสร้างความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (Gredler. 1997 : 57-58)
1. การสร้ างความรู้เป็ นกระบวนการทางปั ญ ญาของแต่ละบุ คคล (cognitive constructivism
หรื อ individual constructivism) มี ที่ ม าจากแนวคิ ด ของเพี ย เจต์ นั ก ทฤษฎี ค นส าคั ญ ในฝ่ า ยพั ฒ นาการ
ทางสติปัญญา (cognitive development) ซึ่งอธิบายการสร้างความรู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับประสบการณ์
หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มตามธรรมชาติ ที่ ท าให้ เกิ ด ภาวะสั บ สน สงสั ย ไม่ เข้ าใจหรื อ ที่ เรี ย กว่ า ภาวะไม่ ส มดุ ล
(disequilibrium) เพื่อให้เข้าสู่ภาวะหายสงสัยหรือภาวะสมดุล (equilibrium) บุคคลจาเป็นต้องปรับโครงสร้าง
ทางปัญญา (schema) ด้วยกระบวนการทางปัญญา (cognitive process) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการรับเข้า
สู่โครงสร้างทางปัญญาเดิม (assimilation) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับสอดคล้องกับประสบการณ์เดิม
บุคคลจะรับความรู้นั้นเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญาเดิม ทาให้ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างทางปัญญาเดิม
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ขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญาเดิมสู่โครงสร้างทางปัญญาใหม่
(accommodation) เกิดขึ้นเมื่อประสบการณ์ ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม จาเป็นต้อ งมีการปรับ
หรือ สร้างโครงสร้างทางปั ญญาขึ้นใหม่กระบวนการทางปั ญญานี้ทาให้บุ คคลมีการปรับ เพิ่ม และขยาย
ความรู้และประสบการณ์ คาว่าโครงสร้างทางปัญญา (schema) เป็นคาที่ใช้เพื่อเป็นตัวแทนขององค์ประกอบ
ของความคิ ดที่ เป็ น หน่ วยย่ อยที่ สุ ดของโครงสร้ างทางปั ญ ญา ซึ่ งอาจอยู่ ในรู ป ของวั ตถุ เหตุ การณ์ ภาพ
และโครงสร้างภาษา เป็นต้น
2. การสร้ างความรู้ เป็ น กระบวนการทางสั งคม (social constructivism) มี ที่ ม าจากแนวคิ ด
ของไวก็ อ ทสกี ซึ่ ง เป็ น นั ก ทฤษฎี ท างสั งคมวั ฒ นธรรมที่ อ ธิ บ ายว่ าความรู้ เป็ น ผลิ ต ผลจากการสะสม
ประสบการณ์ ท างสั ง คมและวัฒ นธรรมตั้ ง แต่ บ รรพบุ รุ ษ การเรี ย นรู้นั้ น เกิ ด ขึ้ น ผ่ า นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ทางสังคมกับผู้อื่นโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้อยู่ในสังคมเป็นสื่อกลางในการจัดการกับความคิด
ไวก็อ ทสกีเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้จากบุ คคลอื่น ๆ ที่ อ ยู่ในสังคมโดยผ่านวิธีการช่วยเหลือ ชี้แนะการคิ ด
เมื่อ อยู่ในช่วงระดับพัฒนาการการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีศักยภาพจะไปให้ถึง หรือ ที่เรียกว่า “zone of proximal
development (ZPD)” ซึ่งหมายถึง ช่องว่างระหว่างระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่บุคคลเป็นอยู่หรือสิ่งที่
บุคคลสามารถทางานโดยลาพังด้วยตนเองกับพัฒนาการทางสติปัญญาที่บุคคลมีศักยภาพจะไปให้ถึงหรือ
สิ่งที่ บุ คคลสามารถท าได้ต่ อเมื่ อได้ รับความช่ วยเหลือ ชี้แนะจากผู้ที่ มีค วามรู้แ ละทั กษะมากกว่ า ดั งนั้ น
การมอบหมายงานที่ผู้เรียนสามารถทาได้เองอยู่แล้วหรือ งานที่ผู้เรียนทาโดยใช้ระดับสติปัญญาที่เป็นอยู่
จึงไม่ได้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ แต่การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนหรืองานที่ต้องใช้
ความสามารถทางสติปัญญาที่สูงกว่าที่ผู้เรียนเป็นจึงจะถือว่าส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนรู้จึงหมายถึงการที่
ผู้เรียนได้บรรลุถึงระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ผู้เรียนมีศักยภาพจะไปถึงหรือสามารถทาสิ่งที่ท้าทายได้
โดยได้รับความช่วยเหลือชี้แนะการคิดจากครู ผู้ใหญ่และเพื่อนที่รู้มากกว่า แนวคิดของไวก็อทสกีเกี่ยวกับ
การเรียนรู้นี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เสนอว่าครูควรสอนสิ่งที่ล้าหน้า
ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี. 2555 : 92)
จากการอธิบายกระบวนการสร้างความรู้ดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ทางปัญญาที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล และกระบวนการทางสังคมร่วมกัน
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ทั้งสองทฤษฎี นามาสรุปเป็นหลักการสาคัญในการเรียนรู้
ได้ดังนี้ (Eggen & Kauchak. 2006 : 27-29)
1. การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ขึ้นกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
2. การเรียนรู้คือการสร้างความหมาย ความเข้าใจของผู้เรียนจากประสบการณ์ที่ได้รับ
3. การสร้างความเข้าใจของผู้เรียนมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่ผู้เรียนรู้มาก่อน
4. การสร้างความเข้าใจของบุคคลเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น
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5. ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีในสิ่งที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบั ติ การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงรุก ไม่ใช่
กระบวนการเชิงรับ
6. ประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่เป็ นรูปธรรมและมีความเชื่ อมโยงกับสภาพจริงท าให้ ผู้เรียน
มีความเข้ าใจอย่ างลึ กซึ้ งมากกกว่าสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมและไม่มี ความเชื่ อ มโยงกั บสภาพจริง การประยุกต์
สู่การสอน ทฤษฎีการสร้างความรู้ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ดังนี้
1) การเรียนรู้ป ระสบการณ์ใหม่ขึ้นกับ ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ดังนั้นก่อ นเรียน
เรื่องใหม่ ผู้สอนควรสารวจความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่จาเป็นต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ เดิ มสู่การเรียนรู้เรื่องใหม่ทาให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจการเรียนรู้
เรื่องใหม่ได้ดีขึ้น เช่น การขี่จักรยานเป็นพื้นฐานของการขี่จักรยานยนต์ ผู้เรียนที่สามารถขี่จักรยานได้ จะมี
พื้นฐานคือการทรงตัวและประสบการณ์ ในการใช้ถนน ดังนั้นเมื่อได้เรียนรู้การสตาร์ทเครื่อ งยนต์และเข้าใจ
กลไกการทางานของเครื่องยนต์ การเรียนรู้การขี่รถจักรยานยนต์ก็จะสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น บทบาทของครู
คือ การก าหนดจุด ประสงค์ การเรีย นรู้ ที่ มี ค วามหมายกั บ ผู้ เรีย น และเตรี ยมกิ จกรรมหรื อ ประสบการณ์
การเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่สร้างนั้น
2) การเรียนรู้คือการสร้างความหมาย ความเข้าใจของผู้เรียนจากประสบการณ์ที่ได้รับ
เช่น การที่ผู้เรียนเข้าใจว่าฤดูร้อน ร้อนกว่าฤดูหนาวเพราะโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่า เสื้อ โคททาให้
ผู้สวมใส่อ บอุ่นเพราะเสื้อโคทเป็นแหล่งกาเนิดของความร้อ น เช่นเดียวกับไฟ การเข้าใจดังกล่าวนี้มาจาก
การแปลความหมายจากประสบการณ์ของผู้เรียนเอง
3) ก่ อนการจัดการเรียนรู้เรื่อ งใหม่ ควรตรวจสอบความรู้เดิ มของผู้ เรียนว่าเป็ นความรู้
ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นความเข้าใจผิด ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะในการสร้าง
ความเข้ าใจใหม่ นั้ น ผู้ เรี ยนจะแปลความหมายของสิ่ งที่ เรียนรู้ ใหม่ จากความรู้ และประสบการณ์ เดิ ม ที่ มี อ ยู่
เช่น เวลาเอามือวางเหนือเตาไฟจะรู้สึกว่ามือร้อน ดังนั้นนักเรียนจึงสรุปว่าในฤดูร้อนที่เรารู้สึกร้อนก็เพราะโลก
อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าในฤดูหนาวนั่นเอง ซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลดี นักเรียนอาจตีความในลักษณะเดียวกันนี้
กั บ เรื่ อ งอื่ น เช่ น การสวมเสื้ อ โคทท าให้ อ บอุ่ น ว่ า เป็ น เพราะเสื้ อ โคทเป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด ของความร้ อ น
เช่นเดียวกับไฟที่ทาให้มือร้อน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
4) การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้ นควรจัดให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุ่มเล็ก
เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้สอนหรือการจัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้ทรงภูมิความรู้ที่อยู่ในท้องถิ่น
5) ลดการบรรยาย จัดกิจกรรมหรือ สถานการณ์ที่ ท้าทายสติปั ญญาและศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้ ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้ วยการลงมือปฏิ บั ติจริ ง ฝึ กปฏิ บั ติ และประยุกต์ ใช้ ความรู้ในสถานการณ์ จริ ง
และสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง
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6) จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ และปัญ หาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงในสังคม
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้
7) ให้ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง ได้แก่ การวางแผนบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเอง ควบคุม
ติดตามผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเมินผล และปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8) บทบาทของครู คือ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ชี้ แ นะการเรี ยนรู้
ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียน
การเรียนรู้ด้วยการฝึกงาน (cognitive apprenticeship approach)
การเรียนรู้ด้วยการฝึกงานเป็นวิธีการเรียนที่เหมาะสมสาหรับนั กเรียนที่ต้ องมีการฝึ กปฏิบั ติ
ตามหลั กการ วิ ธี การที่ ถู กต้ อง เพราะเป็ นวิ ธี การเรี ยนรู้ ให้ รู้ จริ งแบบหนึ่ งที่ มุ่ งให้ ผู้ เรี ยนหรื อผู้ ปฏิ บั ติ งาน
เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทาตามแบบที่ผู้เรียน
ไม่เพียงแต่ใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังใช้ความคิด การรับรู้ การทาความเข้าใจ
กับการฝึกปฏิบัติของตนเองด้วย ลักษณะสาคัญของวิธีการเรียนรู้ด้วยการฝึกงาน คือ 1) เป็นวิธีการเรียนรู้
จากของจริง และการปฏิบัติจริง 2) ต้องมีผู้เชี่ยวชาญแสดงแบบปฏิบั ติให้ดู และคอยกากับดูแลการเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติของผู้เรียนโดยตลอด 3) เป็นการฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้สมอง ใช้ความคิดในการทางาน ทาความเข้าใจ
และสร้างความคิดรวบยอดจากงานที่ฝึกปฏิบัติ 4) ทักษะและความชานาญจะเกิดขึ้นจากการนาไปฝึกเพิ่มเติม
บ่อยๆ และ5) ความรู้และทักษะจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามลาดับจากการได้โอกาสใช้ความรู้ทักษะนั้นอย่างต่อเนื่อง
ความรู้ วิธีการเรียนรู้ด้วยการฝึกงานก็คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจจากการฝึกงาน หรือ ฝึกปฏิบัติงาน
นั่นเอง (cognitive apprenticeship) ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (Collins, Brown and Newman.
1989 : 457-548) ดังต่อไปนี้
1. ขั้นทาแบบหรือแสดงแบบให้ดู (modeling) โดยผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานเป็นแบบให้ผู้เรียน
สังเกตท าความเข้ าใจ ผู้เรียนฝึกตามแบบ สังเกตปฏิบั ติงาน สร้างความเข้าใจ ความคิด รวบยอดเกี่ยวกั บ
การปฏิบัติงานให้สาเร็จ และบรรลุเป้าหมาย
2. ขั้นช่วยเหลือแนะนาการฝึกปฏิบัติ (coaching) ผู้เชี่ยวชาญติดตามดูแลสังเกตการฝึกปฏิบัติ
ของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือแสดงแบบให้ดูใหม่
3. กาหนดและมอบหมายให้นักเรียนแสดงผลงาน โดยให้แสดงความรู้ ความเข้าใจ ให้เหตุผล
การปฏิบั ติ หรือแสดงกระบวนการแก้ ปัญ หา (articulation) แสดงความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการปฏิบัติ
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4. ขั้นไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflection) ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ
และผู้เชี่ยวชาญ คอยดูแลให้ผู้เรียนเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ปัญหาของตนเองกับผู้เชี่ยวชาญ
และเพื่อน
5. ขั้น ศึ ก ษาเพิ่ มเติ ม (exploration) โดยจัด กิ จกรรมและสร้ างโอกาสให้ ผู้เรี ยนแก้ ปั ญ หา
ด้วยตนเอง ให้พิจารณาปัญหา กาหนดขอบเขตของปัญหาที่สนใจที่สามารถจะดาเนินการแก้ไขได้ ในขั้นนี้
ผู้เรียนจะเป็นผู้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดาเนินการแก้ปัญหานามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ผลการปฏิบัติ
กับเพื่อนๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง (authentic learning)
วัชรา เล่ าเรียนดี (2556 : 82-83) กล่าวถึ ง การเรียนรู้ในสถานการณ์ จริงว่าเป็ น กิ จกรรม
ที่ผู้เรียนได้ร่วมกันนาเสนอปัญหาที่เป็นปัญหาในสถานการณ์ จริง และเป็นปัญหาจริงที่พบเสมอในชีวิต
หรือ ให้ ผู้ เรียนเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาในสถานการณ์ จ ริง ซึ่ งต้อ งคิ ด วิธี แก้ ปั ญ หาจากความรู้ ในชี วิต ประจาวั น
การเรียนรู้ในสภาพจริงในสถานการณ์จริง คือ วิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
ที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ผู้เรียนพบกับปัญหานั้นจริงๆ แล้วศึกษาวิธีการแก้ปัญหาจนปัญหานั้นได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนั้นสถานการณ์ เรียนรู้ควรมีลักษณะเป็นสถานการณ์ จริง เป็น ปัญ หาที่ เกิ ดขึ้นจริงๆ ที่ มี
เป้ าหมายของการแก้ปัญ หาไม่ชัดเจน ผู้เรียนต้อ งทาความเข้าใจกับปัญ หาก่อ น และฝึกแก้ปั ญหาให้เป็ น
โดยฝึกกันกับเพื่อนที่มีความรู้ ประสบการณ์ความเชื่อแตกต่างกัน เป็นการรับรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ใช้ความคิด
ร่วมกัน และดาเนินการแก้ปัญหานั้นในสถานการณ์จริงๆ โดยเรียนแบบร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด ประสบการณ์ ให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดและแก้ปัญหานั้นได้
ทฤษฎีการเรียนรู้สาคัญที่กล่าวมาข้างต้นได้ให้ข้อความรู้ที่เป็นประโยชน์ทาให้เราเข้าใจการเรียนรู้
ของผู้เรียนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของครูในยุคศตวรรษที่ 21 คือ 1) ให้นักเรียนรู้จักการทาโครงงาน 2) ให้นักเรียน
ได้ เรี ยนตามหั วข้ อ ที่ ต้ อ งการ 3) นั ก เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ต ามวิ ธี ที่ เหมาะสมตรงกั บ วิ ธี ก ารเรี ยนรู้ ข องตนเอง
4) ให้นั กเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทางานร่วมกันเป็น กลุ่ม 5) ห้ อ งเรียนคือ ชุมชน โลกมีการเชื่อ มโยงกับ
ห้องเรียนของโรงเรียนในต่างประเทศ 6) ให้นักเรียนได้สืบค้นความรู้จากเว็บไซต์ 7) มีการประเมินนักเรียน
เป็นระยะๆ และ8) มุ่งให้นักเรียนสามารถนาความรู้สู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21
จะมีอิสระในการเรียนรู้มากขึ้น คือ 1) มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะ
ของตน 2) ต้องการดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้ตรงตามความพอใจและความต้องการของตน 3) ตรวจหาความจริง
เบื้องหลัง 4) เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อรวมตัวกันเป็นองค์ กร 5) ความสนุกสนาน
และการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน การเรียนรู้ และชีวิตทางสังคม 6) การร่วมมือ และความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่ง
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ของทุกกิจกรรม 7) ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูล และตอบคาถาม และ 8) สร้างนวัตกรรมพัฒนา
ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจาวัน (วิจารณ์ พานิช. 2556 : 4-7)
6. งานประดิษฐ์
6.1 ความหมายของงานประดิษฐ์
เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2554 : 14) กล่าวถึงงานประดิษฐ์ว่า งานประดิษฐ์เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์มีประโยชน์และความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตประจาวันรวมทั้งมีบทบาทในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลงานที่เกิดจากงานประดิษฐ์มีหลายรูปแบบซึ่งได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานประดิษฐ์เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างผลงานด้วยตนเอง
ปัญ จนา ปานิ เสน (2556 : 62) กล่ าวถึงงานประดิษ ฐ์ว่า เป็ นงานศิ ลปะที่ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่ อ
ประโยชน์ใช้สอยแต่คานึงถึงสุนทรียภาพและความสวยงาม งานประดิษฐ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์
ศิลป์ที่มีกระบวนการทางานโดยใช้ฝีมืออันประณีตเป็นสาคัญ และมีลักษณะงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ด้วยฝีมือ เป็นงานที่มีความละเอียดลออ และประณีตงดงาม ใช้วัสดุที่หาง่ายและอยู่ใกล้ตัว และมีประโยชน์
ใช้สอย
สถาบันพัฒนาคุณ ภาพวิชาการ (2557 : 52) กล่าวถึงงานประดิษฐ์ว่า เป็น การนาวัสดุเหลือใช้
ทีไ่ ด้จากธรรมชาติหรือได้จากสังเคราะห์ เช่น ฟางข้าว เมล็ดพืช กระดาษ ขวดพลาสติก เป็นต้น มาออกแบบ
สร้างสรรค์และประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ นั้น เป็นการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ช่วยทาให้เกิดความเพลิดเพลิน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ทาให้เกิดความภูมิใจในตนเอง และยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
คุ้มค่าอีกด้วย
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ (2561 : 86) กล่าวถึงงานประดิษฐ์ว่า หมายถึง การนาเอาวัสดุต่างๆ
ในท้อ งถิ่น หรือเศษวัสดุมาทาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆ เช่น ของเล่น ของใช้ หรือนามาตกแต่งของเล่น
ของใช้เพื่อความสวยงาม
สรุปได้ว่า งานประดิษฐ์ หมายถึง การนาเอาวัสดุต่างๆ มาทาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อประโยชน์
ใช้สอยด้านต่างๆ เช่น เป็นของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่ง หรือเพื่อความสวยงาม
6.2 ความสาคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์
อัจฉรา นาคเมธี และคณะ (2551 : 54) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากงานประดิษฐ์ ดังนี้
1. ฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. ฝึกนิสัยในการทางาน เช่น ละเอียด รอบคอบ อดทน
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4. ช่วยประหยัดทรัพยากร โดยนาเศษวัสดุมาดัดแปลงทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. นาชิ้นงานมาใช้ประโยชน์ เช่น นาไปจาหน่าย นามาใช้ในครอบครัว
6. นาไปประกอบอาชีพ
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ (2561 : 98) ได้สรุปว่า งานประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้
วัสดุในท้องถิ่นมีประโยชน์ ดังนี้
1. เพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น
2. มีของใช้ไว้ใช้สอยและมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึกแก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องซื้อ
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาซื้อได้ง่าย และราคาถูก
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้มาประดิษฐ์เป็นของใช้
5. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานให้มีความสวยงามแปลกใหม่
7. เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทาของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นได้สาเร็จด้วยตนเอง
8. ฝึกความอดทนในการประดิษฐ์ของใช้ให้สาเร็จ
9. นาไปจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้
10. ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เมื่อนาผลงานที่ทาได้ไปจาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว
สรุปได้ว่า ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ฝึกนิ สัยการทางานให้ เป็ นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ สร้างเป็ นรายได้ให้กับ ตนเองและครอบครัว
และเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ที่ย่อยสลายยากนากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อีกทางหนึ่ง
6.3 ลักษณะของงานประดิษฐ์
1) งานประดิษฐ์ทั่วไป เป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มีความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือท้องถิ่น กล่าวคือ
เป็ นงานประดิษ ฐ์ที่บุคคลทั่ วไป สามารถเรียนรู้และนาไปประดิษฐ์ไ ด้โดยอาศัยการศึกษาจากตารา เช่ น
ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ หมวก ตุ๊กตา เครื่องใช้ต่างๆ
2) งานประดิ ษ ฐ์ ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ไ ทย เป็ น งานประดิ ษ ฐ์ ที่ สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ หรื อ
งานประดิษฐ์ที่มีในเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ โดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผู้ใหญ่ในครอบครัวมาสู่ลูกหลาน
งานประดิษฐ์หลายอย่างทาขึ้นเพื่องานประเพณี เช่น พานพุ่ม มาลัย เครื่องแขวน บายศรี และบางอย่างก็ทาขึ้น
เพื่อความสวยงาม สนุกสนาน ภายในครอบครัว เช่น ว่าวไทย รถลาก ตุ๊กตา
6.4 ประเภทของงานประดิษฐ์
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ (2561 : 87-88) ได้สรุปประเภทของงานประดิษฐ์ว่าแบ่งออกเป็น
3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
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1. ของเล่น คือ สิ่งที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว
2. ของใช้ คือ สิ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน
3. ของตกแต่ง คือ สิ่งที่ใช้ประดับตกแต่งเสื้อผ้า ร่างกาย และอาคารสถานที่ให้สวยงาม
งานประดิษฐ์ต่างๆ เราสามารถเลือกชิ้นงานประดิษฐ์ได้ตามประโยชน์ หรือความต้องการใช้สอย
ในโอกาสต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของงานประดิษฐ์ตามโอกาสใช้สอย ดังนี้
1. ประเภทงานประดิษฐ์เครื่องเล่น ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ และฝึกฝนจากผู้ใหญ่มาสู่
ลูกหลานในบ้าน และมีการแพร่กระจายจากเพื่อนมาสู่เพื่อน เช่น การประดิษฐ์ตุ๊กตา ว่าว และรถลาก
2. ประเภทเครื่องใช้ เป็ นชิ้ นงานที่ ท าขึ้น เพื่ อ ความสะดวกสบาย และเป็น เครื่อ งทุ่ นแรง
ในการดาเนินชีวิต หรือประกอบอาชีพในชีวิตประจาวัน เช่น เสื้อผ้า แจกัน หมวก ตะกร้า กระจาด และเข่ง
3. ประเภทเครื่องตกแต่ง ทาขึ้นเพื่ อ ความสวยงาม และเป็ นสิ่งประดิษ ฐ์ใช้ กับบ้ านเรือ น
นอกจากนี้บางชิ้นงานสามารถนามาใช้ในด้านการใช้สอยได้ เช่น กรอบรูป โคมไฟ ภาพวาด งานแกะสลัก
4. ประเภทเครื่องใช้ในพิธี ทาขึ้นเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา ในช่วงโอกาสต่างๆ และงานประเพณี
ที่สาคัญ เช่น งานลอยกระทง งานวันเข้าพรรษา งานศพ งานประดิษฐ์เครื่องใช้ เช่น พานพุ่ม พวงมาลัย บายศรี
การจัดดอกไม้ในงานศพ
6.5 หลักการทางานประดิษฐ์
ในการทางานประดิษฐ์เพื่อให้ไ ด้ผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ควรยึดหลักในการท างาน
ประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้
1. ศึ กษารายละเอียดของงานที่ จะน ามาประดิ ษฐ์ ให้ เข้ าใจ ค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บ
รูปแบบต่างๆ ของงาน และเลือกทาสิ่งประดิษฐ์ให้เหมาะกับความรู้ ความสามารถของตนเอง และเป็นสิ่งที่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วางแผนการทางาน กาหนดขั้นตอนการทางานให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา แรงงาน
ค่าใช้จ่าย และออกแบบรายละเอียดวิธีการประดิษฐ์ไว้ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการท างานประดิ ษฐ์ไว้ให้ ครบถ้ วน และใช้ให้ เหมาะสม
กับการที่อ อกแบบไว้ โดยทั่วไปการเลือกวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์ นิยมเลือ กใช้วัสดุที่ มีอ ยู่ในท้อ งถิ่ น
หรือวัสดุที่มีอยู่ภายในบ้าน ซึ่งหาง่าย มีราคาถูก
4. ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ขณะที่ทาการประดิษฐ์ เมื่อเกิดปัญหา ไม่ควร
ท้อถอย ควรปรึกษาครู หรือผู้ที่มีความสามารถ และควรพยายามตั้งใจปฏิบัติงานต่อไปจนกว่างานจะสาเร็จ
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สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2557 : 56) ได้สรุปขั้นตอนในการทางานประดิษฐ์ ประกอบด้วย
1. วางแผนงาน สารวจความต้องการ
2. ออกแบบชิ้นงานที่ต้องการประดิษฐ์ จากนั้น ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงาน
จนเข้าใจ และจัดลาดับขั้นตอนการทางาน
3. เลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับงาน
4. ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
5. ตรวจสอบและปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขผลงานการประดิ ษ ฐ์ ให้ ส มบู รณ์ จากนั้ น จั ด เก็ บ วั ส ดุ
และอุปกรณ์ในการทางานประดิษฐ์
6.6 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
สถาบันพั ฒ นาคุณ ภาพวิชาการ (2557 : 53) ได้สรุปวัส ดุและเครื่อ งมื อ ที่ใช้ในงานประดิษ ฐ์
ว่าวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ แบ่งตามลักษณะของวัสดุออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ก้อนหิน ขนสัตว์ เปลือกไม้ เป็นต้น
2. วัสดุสังเคราะห์ เป็นสิ่งที่คนประดิษฐ์ขึ้น เช่น ผ้า กระดาษ พลาสติก เชือกไนลอน เป็นต้น
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ (2561 : 92) ได้สรุปว่า งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น
จาเป็ นต้อ งใช้วัสดุ อุปกรณ์ ให้ตรงกับลักษณะงาน เพื่ อ ให้ผลงานสาเร็จสมบูรณ์ สวยงาม ประหยัดเวลา
และประหยัดแรงงานในการทางาน ดังนี้
1. คัดเตอร์ ใช้สาหรับตัดหรือกรีดวัสดุบางๆ เช่น กระดาษ พลาสติกชนิดแผ่น ให้ขาดออก
จากกัน มีดตัด ใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กที่ไม่หนามาก
2. กรรไกร ใช้สาหรับตัดวัสดุบางๆ เช่น กระดาษ พลาสติกชนิดแผ่น ใบไม้แห้ง ผ้า ให้ขาด
ออกจากกัน กรรไกรที่เลือกใช้ต้องจับถนัดมือ และเหมาะกับวัสดุที่จะตัด
3. ค้อน ใช้สาหรับตอกตะปู เคาะ ทุบ วัสดุต่างๆ ให้ได้รูปทรง หรือยึดติดกัน
4. คีม ใช้สาหรับจับ ถอน บีบวัสดุต่างๆ เช่น ตะปู ลวด
5. เลื่อยฉลุ ใช้สาหรับเลื่อย ฉลุลวดลาย หรือตัดแผ่นไม้บางๆ เพื่อให้ได้ตามแบบและขนาด
ทีต่ ้องการ
6. กาว ใช้สาหรับ ปะติดหรือยึดวัสดุให้ติดกัน กาวมีหลายชนิด ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับวัสดุ เช่น กาวลาเทกซ์ใช้ติดกระดาษ ผ้า ไม้ กาวพลังช้างใช้ติดพลาสติก
7. อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอร่างภาพเพื่อออกแบบงานประดิษฐ์ ไม้บรรทัดใช้วัดระยะ
สีน้าและพู่กันใช้ระบายสี
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การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ต้องเลือกให้เหมาะสม จึงจะได้งานออกมามีคุณภาพ
สวยงาม รวมทั้งต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่อ งใช้เหล่านี้ให้อ ยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถ
แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1. ประเภทของเล่น วัสดุที่ใช้ เช่น กระดาษ เชือก ผ้า พลาสติก กระป๋อง ฯลฯ อุปกรณ์ที่ใช้
เช่น มีด กรรไกร คีม เลื่อย เข็ม ด้าย แปรงทาสี ตะปู ค้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องเล่น และวัสดุที่ใช้ทา
2. ประเภทของใช้ วัสดุที่ใช้ เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ ดิน ผ้า ฯลฯ อุปกรณ์ที่ใช้ เช่ น เลื่อย สี
จักรเย็บผ้า กรรไกร เครื่องขัด ฯลฯ
3. ประเภทของตกแต่ง วัสดุที่ใช้ เช่น เปลือกหอย ผ้า กระจก กระดาษ ดินเผา ฯลฯ อุปกรณ์
ที่ใช้ เช่น มีด เลื่อย คีม กรรไกร สี แปรงทาสี เครื่องตอก ฯลฯ
4. ประเภทเครื่องใช้ในงานพิธี วัสดุที่ใช้ เช่น ใบตอง ดอกไม้สด ใบเตย ผ้า ริบบิ้น ฯลฯ อุปกรณ์
ที่ใช้ เช่น เข็มเย็บผ้า เข็มร้อยมาลัย คีม ค้อน เข็มหมุด ฯลฯ
6.7 การใช้และการบารุงรักษาอุปกรณ์ มีหลักการดังนี้
1. ควรเลือกใช้ให้ถูกประเภทของวัสดุและอุปกรณ์
2. ควรศึกษาวิธีการใช้ก่อนลงมือใช้
3. เมื่อใช้แล้วเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ซ่อมแซมเครื่องมือที่ชารุดให้พร้อมใช้เสมอ
จากการศึกษาความรู้พื้นฐานของงานประดิษฐ์ ทาให้ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ๆ สาหรับใช้เป็นของใช้ โดยการนาเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น สีไม้ ขวดพลาสติก
ท่อพีวีซี ฝาขวดน้า กระดาษ เป็นต้น มาใช้ในการประดิษฐ์ของใช้ นอกจากเศษวัสดุเหลือใช้เหล่านี้แล้วต้อง
อาศัยวัสดุ อุปกรณ์ช่วยเพื่อให้ชิ้นงานมีความสวยงาม คงทน เป็นผลิตภั ณฑ์ที่สมบูรณ์ ได้แก่ กรรไกร คีมตัด
ปืนยิงกาว มีดคัดเตอร์ กาวน้า สีโปสเตอร์ เป็นต้น
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในขณะปฏิบัติงานควรวางให้เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ และมี
ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
6.8 การออกแบบสู่การประดิษฐ์
อมรรัตน์ เจริญชัย (2550 : 44-46) กล่าวไว้ว่า การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ จาเป็นต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และจิตใจ คือประโยชน์ในการใช้สอย และความสวยงาม
ด้านศิลปวัฒนธรรม แบบของงานประดิษฐ์เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ จิตนาการ และความสะดวก
ในการใช้งาน และมีการดัดแปลงรูปแบบให้เหมาะสมกับสมัยนิยม ซึ่งอธิบายรายละเอียดในประเด็นสาคัญ
ดังนี้
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1. การออกแบบ หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานให้สมบูรณ์ และสามารถนาความคิด
ขึ้ น มาปฏิ บั ติ เป็ น ชิ้ น งานได้ เพื่ อ สนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ทั้ ง ด้ า นการใช้ ส อย และด้ า นศิ ล ปะ
ความสวยงามหรือจิตใจ
2. ความสาคัญและประโยชน์ของการออกแบบ
1) เป็น การถ่ายทอดแนวความคิดและจินตนาการออกมาเป็นรู ปแบบของวัตถุที่มีตัวตน
และมองเห็นได้
2) เกิ ด ความสะดวกและเข้ าใจมากขึ้ น เมื่ อ น าไปประดิ ษ ฐ์ หรื อ ประกอบเป็ น ชิ้ น งาน
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานประดิษฐ์ได้
3) สามารถแยกชิ้ น งานเป็ น ส่ วนๆ และแบ่ ง ขั้ น ตอนชิ้ น งานประดิ ษ ฐ์ อ อกจากกั น เพื่ อ
ความสะดวกในการนามาประกอบ หรือสร้างชิ้นงานที่สมบูรณ์
4) เกิ ด การพั ฒ นาจากชิ้ น งานประดิ ษ ฐ์ เดิ ม โดยวิ ธีก ารดั ด แปลง และปรับ ปรุ งรู ป แบบ
งานประดิษฐ์
5) สะดวกในการเก็บ รวบรวมรูป แบบของงานประดิษ ฐ์ แบบต่ างๆ และสามารถติด ต่ อ
ขายสิ้นค้างานประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบของชิ้นงาน และสะดวกในการเดินทาง
6) สามารถเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุในการสร้างชิ้นงานประดิษฐ์ได้อ ย่างถูกต้อ ง
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประดิษฐ์
3. หลักการออกแบบ
1) สามารถนารูปแบบลายเส้น สีสันจากธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบได้ เช่น ภูเขา น้าตก
แม่น้า เมฆ ทะเล สัตว์ และพืชต่างๆ
2) สามารถน ารู ป ทรงเรขาคณิ ต ได้ แ ก่ วงกลม วงรี สี่ เหลี่ ย ม สามเหลี่ ย ม หกเหลี่ ย ม
และแปดเหลี่ยม มาใช้ประโยชน์ในการออกแบบ นอกจากนี้ยังสามารถนารูปทรงเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างผลงาน
3) พิ จารณาความสะดวกในการใช้ งาน เช่ น ขนาด รู ป ร่ าง น้ าหนั ก และลั ก ษณะพิ เศษ
หรือลักษณะเด่นของชิ้นงาน
4) พิจารณาความแข็งแรง ทนทานของชิ้นงานที่ออกแบบว่า สามารถใช้ประโยชน์ในด้านใด
5) พิจารณาความนุ่มนวลอ่อนช้อยของชิ้นงานว่าสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
6) พิ จารณาสีสัน ลวดลายตามประเภทของงานประดิษ ฐ์ และโอกาสของการนาชิ้น งาน
ไปใช้ประโยชน์ทางด้านสร้างสรรค์
7) ความประหยั ด ด้ านราคาและวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ น ามาประกอบเป็ น ชิ้ น งานต้ อ งมี ร าคา
เหมาะสมกับคุณภาพของชิ้นงาน
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8) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อ ม เป็นการนาเอาวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ให้สามารถ
นากลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลงเป็นชิ้นงานใหม่
4. คุณธรรมของผู้ออกแบบและดัดแปลงแบบงานประดิษฐ์
1) เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่
2) เป็นผู้ที่มีความรักและศรัทธาในอาชีพหรืองานออกแบของตนเองและผู้อื่น
3) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ไม่นาผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานของตนเอง หากว่าจะต้อ ง
นามาใช้ประโยชน์ในการดัดแปลง ควรจะได้รับอนุญาตจากผู้ประดิษฐ์เสียก่อน
4) มีความขยัน รับผิดชอบ อดทน ใฝ่รู้ หาประสบการณ์ใส่ตนเองอยู่เสมอ
5) เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ
เพราะถือว่าการออกแบบงานประดิษฐ์เป็นการถ่ายทอดทางความคิด ที่ถูกถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ
มาสู่ลูกหลาน
6) ยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดผลประโยชน์
มากที่สุด
สรุป ได้ ว่า การประดิ ษ ฐ์ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ จาเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามคิ ดริ เริ่ม สร้างสรรค์ โดยอาศั ยหลั ก
ของการออกแบบ ซึ่งผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ต้องคานึงถึงประโยชน์ของการใช้งาน คุณธรรม
ในการออกแบบเป็นสาคัญ ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
6.9 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุและเศษวัสดุ
วัสดุ หมายถึง วัตถุที่นามาใช้ในงานต่างๆ ซึ่งมีระยะการใช้งานไม่มากนัก เช่น ดินสอ กระดาษ
เศษวัสดุ หมายถึง เศษวัตถุที่เหลือจากการใช้ เช่น กระป๋องน้าอัดลม แกนกระดาษชาระ หลอดกาแฟ
วัสดุในท้องถิ่น หมายถึง วัตถุตามธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เช่น ผักตบชวา ใบตาล กระบอกไม้ไผ่
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุและเศษวัสดุเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบ
ฝึกฝนให้เรารู้จักวางแผนการทางาน มีความอดทนต่อ งานที่ทา สามารถแก้ปัญ หาจากการปฏิบัติงานและ
ปลูกฝังให้รู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ การประดิษฐ์สิ่งของมีทั้งของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่ง
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ การประดิษฐ์ของใช้ ของประดับตกแต่งเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณค่า และมีเอกลั กษณ์เฉพาะของผู้ประดิษฐ์แต่ละคนโดยเลือกใช้วัสดุต่างๆกัน เช่น เศษวัสดุ
เศษวัสดุเหลือใช้ วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารถนามาประดิษฐ์ให้ เป็นผลงาน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิ ด
ประโยชน์ สร้างความภาคภูมิใจ มีความสนุกสนาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือ สามารถนาไปประกอบอาชีพ
เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
การประดิษฐ์ของใช้ ของใช้เป็นสิ่งของที่นามาช่วยในการทางานโดยใช้งานได้มากน้อยแตกต่างกัน
ซึ่งเราสามารถทาขึ้นใช้ได้เอง เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ตนเองและครอบครัว ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ
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ในผลงาน หรือผู้อื่นที่พบเห็นก็ชื่นชมในผลงานเราด้วย ในการประดิษฐ์ของใช้ ผู้ประดิษฐ์ควรยึดหลักการ
ดังนี้
1. สารวจความต้องการของตนเองว่าประดิษฐ์ชิ้นงานอะไร
2. ศึกษาหลักการและวิธีการประดิษฐ์ของชิ้นงานที่ต้องการประดิษฐ์
3. สารวจว่าชิ้น งานที่สนใจ และต้อ งการประดิษฐ์มีความจาเป็นและสาคัญ ที่จะนามาใช้
ในบ้านของนักเรียนได้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์
4. การประดิ ษฐ์ ชิ้นงานแต่ละชิ้ นควรหาแนวทาง และวิ ธีการท าให้ ชิ้นงานนั้ นมี ความคงทน
ในการใช้งาน
5. ความปลอดภัยในการประดิษฐ์ชิ้นงาน นักเรียนต้องรู้จักวิธีการป้องกันตนเองในขณะทางาน
7. ชุดการสอน
7.1 ความหมายของชุดการสอน
สุดถนอม ธีระคุณ (2555 : 30) ให้ความหมายของชุดการสอนว่า ชุดการสอน หมายถึง ชุดสื่อ
ประสมซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเป็นระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง จัดเนื้อหาเป็นชุดๆ บรรจุอยู่ในซอง
หรือกล่องหรือกระเป๋า ให้นักเรียนมีส่วนดาเนินกิจกรรมการเรียนเองเป็นหลักซึ่งอาศัยครูเป็นผู้ชี้แจง แนะนา
วิธีการเรียนเท่านั้น จึงเป็นระบบการเรียนการสอนที่ ช่วยผ่อ นแรงของผู้สอนได้ ทั้ งยังช่ วยให้ ครูได้มีเวลา
คิดสร้างสรรค์วิธีการเรียนที่น่าสนใจได้มากขึ้น ในบางครั้งชุดการสอนยังช่วยให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
แม้ไม่มีครูประจาวิชามาสอนโดยตรง แต่อาศัยเพื่อนครูช่วยแนะนาวิธีการเรียนแล้วให้นักเรียนดาเนินกิจกรรม
การเรียนด้วยตนเอง ชุดการสอนเป็นสื่อการสอนแบบประสมที่น่ าสนใจ และควรส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อ ง
กับการพัฒ นาและผลิต สื่อได้ร่วมกัน ผลิ ตขึ้นใช้เพราะเป็ นชุดการสอนที่สามารถใช้เรียนได้ทั้งในระบบ
และนอกระบบ ทั้ งการเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้ งยังสามารถให้ โอกาสกับ ผู้ที่ ขาดโอกาสได้ศึกษา
ในสถาบั น การศึ กษาโดยตรงได้ ค้ น คว้ า หาความรู้ เพื่ อ น าไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ การใช้ ชุ ดการสอน
มีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุ กระดับ ในปั จจุบัน และในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็น เครื่อ งมือ ที่จะช่ วย
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อรนุช ลิมตศิริ (2556 : 164) ให้ความหมายของชุดการสอนว่า เป็นการนาสื่อการสอนหลายชนิ ด
เข้ารวมไว้ด้วยกันโดยให้สอดคล้องกับบัตรเนื้อหา และวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุณัชชา เดชสุภา (2558 : 19) ให้ความหมายของชุดการสอนไว้ว่า ชุดที่มีสื่อผสมหลายๆ อย่าง
เข้าด้วยกัน นามาจัด รวมไว้อย่างสมบู รณ์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไ ด้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็ นที่ป รึกษา
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คอยช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดที่กาหนด เป็นทางเลือ กให้ผู้สอนท่านอื่นสามารถนาชุดการสอนที่มี
การตรวจสอบคุณ ภาพชุดการสอนเรียบร้อ ย และสอดคล้อ งกับ เนื้อ หาสาระการเรีย นแกนกลาง ตั วชี้ วัด
ในเรื่องนั้นๆ มาใช้ในการสอน
กฤตมุข ไชยศิริ (2559 : 29) ให้ความหมายของชุดการสอนไว้ว่า ชุดการสอน หมายถึง สื่อการสอน
ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และตอบสนองความต้ องการของผู้เรียนทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นขั้นตอนตามระบบ โดยมีครูเป็นผู้ให้
คาแนะนาและช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายการเรียน
ที่ตั้งไว้
ทศพร แสงสว่าง (2559 : 1-3) ชุดการสอนมี ความสั มพัน ธ์กันตามวัตถุป ระสงค์การใช้งาน
ซึ่งชุดการเรียนจะเน้นผู้เรียนเป็นผู้ใช้ให้ได้รับทักษะการเรียนรู้ด้วยมากขึ้นจากเดิม ส่วนชุดการสอนจะเน้น
ผู้สอนเป็นผู้ใช้ดาเนินการสอนให้ผู้สอนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการสอน และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กระทั่ ง
สามารถบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ ท างการเรี ยน ดัง นั้ น ทั้ งชุด การเรียนและชุด การสอนที่ ผู้ ส อนสร้ างขึ้ น จึง มี
ความหมายคล้ า ยคลึ ง กั น ในแง่ ข องการสร้ า งขึ้ น เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นและผู้ ส อนบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ทางการเรียนการสอน
สรุปได้ ว่า ชุ ดการสอน หมายถึ ง สื่ อการสอนที่ ครู เป็ นผู้ สร้ างขึ้ นประกอบด้ วย วั ส ดุ อุ ป กรณ์
หลายชนิด และองค์ประกอบอื่น เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยครูคอยให้คาแนะนาช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ทาให้เกิดทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
7.2 ประเภทของชุดการสอน
สุจิต เหมวัล (2555 : 35) ได้จัดประเภทของชุดกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ชุ ด กิ จ กรรมประเภทสิ่ งพิ ม พ์ ซึ่ ง ครู ผู้ ส อนจั ด ท าขึ้ น ในลั ก ษณะเป็ น ชุ ด ๆ มี ลั ก ษณะ
2 ประเภท ได้แก่ ชุดกิจกรรมสาหรับครู และชุดกิจกรรมสาหรับนักเรียน
2. ชุดกิจกรรมประเภทวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งนามาจัดทาเป็นชุดๆ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์
3. ชุดกิจกรรมประเภทสื่ ออิเล็กทอนิ กส์ ซึ่งเป็ นการน าองค์ความรู้ท างด้านคอมพิ วเตอร์
และกิจกรรมมาจัดทาในลักษณะเป็นแอปพลิเคชั่นเป็นชุดๆ แล้วให้ดาเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามโปรแกรม
และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแอปพลิเคชั่นนั้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน
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วันวิสาข์ ศรีวิไล (2556 : 38-39) ได้จัดประเภทของชุดการเรียนการสอนออกเป็น 4 ประเภท
ดังนี้
1. ชุดการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอน เป็นชุดการสอนที่ครูใช้ประกอบการสอน ประกอบด้วย
คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมและสื่อการสอน ประกอบการบรรยายของผู้สอน
ชุดการเรียนการสอนนี้มีเนื้อหาสาระวิชาเพียงหน่วยเดียวและใช้กับผู้เรียนทั้งชั้น แบ่งเป็นหัวข้อที่จะบรรยาย
มีการกาหนดกิจกรรมตามลาดับขั้นตอน
2. ชุดการเรียนการสอนสาหรับกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดการเรียนการสอนที่ให้ ผู้เรียนได้ศึกษา
ความรู้ร่วมกัน โดยปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ในชุดการเรียนการสอน หรืออาจจะเรียนรู้
ชุดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียน กล่าวคือในแต่ละศูนย์การเรียนรู้จะมีชุดการเรียนการสอนหมุน เวียน
ศึกษาความรู้ และทากิจกรรมของชุดการสอนจนครบทุกศูนย์การเรียนรู้
3. ชุ ด การเรี ยนการสอนรายบุ ค คล เป็ น ชุ ด การเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาความรู้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในชุดการเรี ยนการสอน ซึ่งสามารถศึกษาได้ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน และเมื่อศึกษาจนครบตามขั้นตอนแล้ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเองได้ด้วยตนเอง
4. ชุ ดการเรียนการสอนแบบผสม เป็ นชุ ดการเรียนการสอนที่ มี การจัดกิ จกรรมหลากหลาย
บางขั้นตอนผู้สอนอาจใช้วิธีการบรรยายปะกอบการใช้สื่อ บางขั้นตอนผู้สอนอาจให้ผู้เรียนศึกษาความรู้
ด้ว ยตนเองเป็ น รายบุ ค คล และบางขั้ น ตอนอาจให้ ผู้เรี ยนศึ กษาความรู้จ ากชุ ด การเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น
ณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี (2556 : 16-17) กล่าวว่า ชุดการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีหลาย
ประเภทแต่ละประเภทมีระบบการสร้างสื่อการสอน และดาเนินกิจกรรมแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะว่าชุดการสอน
แต่ละประเภทผลิต ขึ้น มาเพื่ อให้ เหมาะสมกับ ผู้เรียนแต่ ละกลุ่มที่ มี ระดับ วัย ความพร้อ ม ความสามารถ
ความสนใจ สภาพแวดล้ อ มที่ แ ตกต่ างกั น ให้ ไ ด้ ป ระกอบกิ จกรรมหรื อ ศึ ก ษาเนื้ อ หาเพื่ อ การเรี ยนรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
กฤตมุข ไชยศิริ (2559 : 38) ได้แบ่งประเภทของชุดการสอนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ชุดการสอนประเภทประกอบคาบรรยาย เน้นใช้สอนกับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ ช่วยให้เวลา
การอธิบายของครูน้อยลง
2. ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม สาหรับสอนนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 4-8 คน มีจุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมร่วมกัน ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะนาช่วยเหลือผู้เรียน
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3. ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนสามารถศึก ษาหาความรู้ได้ตามความต้ อ งการ ไม่จากัด เวลา และสถานที่ ในการเรียนรู้ ซึ่ งผู้ เรียน
สามารถขอคาปรึกษาจากผู้สอนได้หากไม่เข้าใจบทเรียน
กัณ ฐาภรณ์ พานเงิน (2559 : 22) แบ่ งประเภทของชุด กิ จกรรมไว้ 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ แ ก่
1. ชุดกิจกรรมแบบบรรยายหรือประกอบคาบรรยาย
2. ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มหรือศูนย์การเรียน
3. ชุดกิจกรรมรายบุคคลหรือแบบทางไกล
4. ชุดกิจกรรมแบบผสม
สรุปได้ ว่า การนาชุดการสอนมาใช้ จะต้องมีการศึกษารายละเอี ยดประเภทของชุดการสอนว่ามี
ความเหมาะสมกับผู้เรียนระดับใด แต่ละแบบมีวิธีการใช้อย่างไรเพื่อจะเกิดประโยชน์ในการนาไปใช้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
7.3 องค์ประกอบของชุดการสอน
อนุสสรา เฉลิมศรี (2555 : 14) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมว่า ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ
หลักที่สาคัญ คือ
1. ชื่อกิจกรรม
2. คาชี้แจง
3. จุดประสงค์ของกิจกรรม
4. เวลาที่ใช้
5. สื่อ อุปกรณ์
6. เนื้อหา
7. กิจกรรมการเรียนการสอน
8. การประเมินผล
สุจิต เหมวัล (2555 : 41-46) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมในแต่ละเล่มมีดังนี้
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. คานา
4. สารบัญ
5. สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการฝึก
6. แบบทดสอบก่อนเรียน
7. ใบความรู้
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8. ชุดกิจกรรม/ชุดฝึกกิจกรรม
9. แบบฝึกกิจกรรม
10. แบบทดสอบหลังเรียน
11. บรรณานุกรม
12. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
13. เฉลยแนวคาตอบชุดฝึกกิจกรรม
14. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
15. ปกหลัง
ซึ่งองค์ประกอบแต่ล ะอย่างในชุด กิจกรรมที่ จัดทาจะต้อ งอยู่บ นพื้ นฐานการน าองค์ค วามรู้
ในด้านนั้นๆ มาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กฤตมุข ไชยศิริ (2559 : 36) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการสอนว่า โดยหลักแล้วองค์ประกอบ
ของชุดการสอนประกอบด้วย 4 ส่วน ด้วยกันคือ
1. คู่มือและแผนการสอนสาหรับผู้สอนและผู้เรียน
2. บั ตรคาสั่งหรือคาแนะน าการใช้ชุ ดการสอนเพื่ อ มอบหมายงาน และกาหนดแนวทาง
การศึกษาให้กับผู้เรียน
3. เนื้อหาสาระและสื่อที่บรรจุไว้ในชุดการสอน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุกราฟิก ของตัวอย่าง รูปภาพ ฯลฯ
4. แบบประเมินเพื่อให้ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยแบบประเมินอาจอยู่ในรูปแบบแบบฝึกหัด
ดูผ ลการทดลอง หรือ ผลจากการท ากิ จ กรรมของผู้เรี ยน ส่ ว นประกอบทั้ งหมดจะถู ก บรรจุไ ว้ในกล่ อ ง
หรือซอง จัดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้ และการจัดเก็บ
จากการที่มีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ
คือ ชื่อชุดกิจกรรม ชื่อหน่วย คาชี้แจง จุดประสงค์ของกิจกรรม แบบทดสอบ วัสดุอุปกรณ์ เนื้อหากิจกรรม
คาถามท้ายกิจกรรม คาเฉลยท้ายกิจกรรม
7.4 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน
หลักการและทฤษฏีการเรียนรู้ ที่เป็นแนวทางการสร้างชุดการสอนมีหลายหลักการและหลายทฤษฏี
ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่าน ได้เสนอหลักการไว้ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2551 : 17) ได้กล่าวถึงแนวคิดที่จะนาไปสู่ระบบการผลิตชุดการสอน
ประกอบด้วยแนวคิด 5 ประการ พอสรุปได้ดังนี้
แนวคิดที่ 1 ทฤษฏีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้นาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนโดยคานึงถึงความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลมีหลายด้าน คือ ความสามารถ สติปัญญา ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์
สังคม เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลวิธีที่เหมาะสมที่สุ ด
คือการจัดการสอนรายบุคคลหรือการสอนเอกัตภาพ การศึกษาโดยเสรี การศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งล้วนเป็นวิธี
เป็นโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปัญญา ความสามารถ และความสนใจ โดยมีครูคอยแนะนา
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
แนวคิดที่ 2 ความพยายามที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ยึด “ครู” เป็นแหล่งความรู้หลัก
มาเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเรียนด้วยการใช้แหล่งความรู้จากสื่อการเรี ยนการสอนจากแหล่งต่างๆ
ซึ่งได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาประสบการณ์ตามหน่วยวิชาการสอนต่างๆ การเรียนด้วยวิธีนี้ครูจะถ่ายทอดความรู้
ให้ แก่ ผู้เรียนเป็น หนึ่งในสามของเนื้ อหาทั้งหมด อีก สองส่ วนผู้เรียนจะศึก ษาด้วยตั วเองจากสิ่ งที่ผู้ สอน
เตรียมไว้ในรูปแบบชุดกิจกรรม
แนวคิ ดที่ 3 การใช้โ สตทั ศนู ป กรณ์ ในรู ป ของการจั ดระบบสื่ อ หลายอย่างมาบู รณาการ
ให้เหมาะสม และใช้เป็นแหล่งความรู้สาหรับนักเรียนแทนที่ครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนตลอดเวลา
แนวทางใหม่จึงเป็นการสอนแบบประสมให้เป็นชุดกิจกรรม
แนวคิดที่ 4 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล้อม ซึ่งเดิม
นักเรียนเป็นฝ่ายรับรู้จากครูเท่านั้น นักเรียนจึงขาดทักษะการแสดงออกและการทางานเป็น กลุ่ม แนวโน้ม
ทางอนาคตของการเรียนรู้จึงมีการน ากระบวนการกลุ่มสัมพั นธ์มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ เปิ ดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนามาสู่การผลิตสื่อออกมาในรูปของชุดกิจกรรม
แนวคิดที่ 5 การจัดสภาพแวดล้อ มการเรียนรู้โดยยึดหลั กจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้โดยจัด
สถานการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซึ่งหมายถึงระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ดังนี้
1. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง
2. ได้ทราบว่าการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานของตนถูกหรือผิดอย่างไร
3. ได้ รั บ การเสริ ม แรงที่ ท าให้ ผู้ เรี ย นภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ท าถู ก คิ ด ถู ก อั น จะท าให้ เกิ ด
การทาพฤติกรรมนั้นขึ้นอีกในอนาคต
4. ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง
ทิศนา แขมมณี (2551 : 51) กล่าวไว้ว่า ต้องยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา โดยให้รายละเอียด
ไว้ดังนี้
1. กฎการเรี ยนรู้ ของธอร์ นไดค์ เกี่ ยวกั บกฎแห่ งการฝึ กหั ด คื อ สิ่ งใดก็ ตามที่ มี การฝึ กหั ด
หรือกระทาบ่ อยๆ ย่อมท าให้ ผู้ฝึกมี ความคล่องแคล่วและสามารถท าได้ดี ในทางตรงกันข้าม สิ่ งใดก็ต าม
ที่ไม่ได้รับการฝึกหัด หรือทอดทิ้งไปนานแล้วย่อมจะทาได้ไม่ดี
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2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรคานึงถึงว่านักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนัด ความสามารถ
และความสนใจต่างกัน ฉะนั้นในการสร้างแบบฝึก จึงควรพิจ ารณาถึงความเหมาะสม คือ ไม่ย าก ไม่ง่าย
จนเกินไป และควรมีหลายๆ แบบ
3. การจูงใจนักเรียน โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อ เป็นการดึงดูด ความสนใจ
ของนักเรียน ซึ่งจะทาให้เกิดผลสาเร็จในการฝึก และช่วยยั่วยุให้ติดตามต่อไป
4. ใช้แบบฝึกสั้นๆ เพื่อไม่เกิดความเบื่อหน่าย การพัฒนาชุดกิจกรรมเป็นงานที่มรี ายละเอียด
ต้องอาศัยความรอบคอบ ความเข้าใจ เพื่อให้ได้ชุดกิจกรรมที่สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน
อย่างสมบูรณ์
จากแนวคิ ด เกี่ยวกับ หลัก การสร้างชุ ดการสอน พอสรุป ได้ว่า การสร้างชุด การสอนจะต้อ ง
คานึงถึงความต้องการ ความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างระหว่างบุคคล
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนทากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฉะนั้นในการสร้างแบบฝึก จึงควร
พิจารณาถึงความเหมาะสม คือ ไม่ยาก ไม่ง่ายจนเกินไป และควรมีหลายๆ แบบ โดยการจัดแบบฝึกจากง่าย
ไปหายาก เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ ใช้แบบฝึกสั้นๆ เพื่อไม่เกิดความเบื่อหน่าย และบรรลุจุดมุ่งหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
7.5 ขั้นตอนการสร้างชุดการสอน
สุจิต เหมวัล (2555 : 41-43) ได้สรุปว่า การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อให้เป็นชุดกิจกรรม
ที่ดี มี คุณ ค่า มีป ระโยชน์ และมีป ระสิท ธิภาพตามจุดประสงค์ สอดคล้อ งกับ กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร นักเรียน หลักจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้
ผู้ส ร้างชุ ดกิ จ กรรมจะต้ อ งจัด กระท าเป็ น กระบวนการ มี ก ารวางแผน มี ก ารออกแบบ ปฏิ บั ติ ก ารสร้า ง
การนาไปทดลองใช้ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีลาดับขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบการใช้หลักสูตร
2. วิเคราะห์หลักสูตร
3. วิเคราะห์นักเรียน
4. ศึ กษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างและพัฒ นาชุด กิจกรรม วิเคราะห์ อ งค์ประกอบ
ชุดกิจกรรมที่จะสร้าง
5. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้
7. ออกแบบการสร้างชุดกิจกรรม
8. สร้างชุดกิจกรรม
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9. นาชุดกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิ จกรรมการเรียนรู้ ชุ ดฝึ ก กิ จกรรม แบบทดสอบ และสอดคล้ อ งกับ นั กเรียน โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า สอดคล้องให้คะแนน 1 ไม่สอดคล้อ ง
ให้ คะแนน -1 และไม่แ น่ใจให้ คะแนน 0 แล้วน ามาวิเคราะห์ห าค่าดั ชนีค วามสอดคล้อ ง (IOC) ซึ่งได้ค่ า
อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 ถือเป็นชุดกิจกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้
10. นาชุดกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาให้คะแนน 1
ไม่เที่ยงตรงให้คะแนน -1 และไม่แน่ใจให้คะแนน 0 แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)
ซึ่งได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1.00 ถือเป็นชุดกิจกรรมที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้
11. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
12. นาชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก จานวน 3 คน แล้วนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพ
13. นาชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มกลาง จานวน 9 คน แล้วนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพ
14. นาชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ครั้งที่ 3 กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ จานวน 30 คน แล้วนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพ
กัณฐาภรณ์ พานเงิน (2559 : 25) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมไว้ 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกหัวข้อกาหนดขอบเขตประเด็นสาคัญของเนื้อหา
2. กาหนดเนื้อหาที่จะจัดทาชุดกิจกรรม
3. เขียนจุดประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. สร้างแบบทดสอบ
5. จัดทาชุดกิจกรรม
6 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
7. รวบรวมและผลิตสื่อการเรียนรู้
8. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
กฤตมุข ไชยศิริ (2559 : 44) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและก าหนดเนื้ อหาสาระวิชา วิ เคราะห์ จุ ดประสงค์ การเรี ยนรู้ ที่ จะด าเนิ นการสร้ าง
ชุดการสอน
2. กาหนดหรือแบ่งหน่วยการสอน โดยคานึงถึงผู้เรียน กิจกรรมที่ให้ปฏิบัติ กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสอนแต่ละครั้ง
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3. กาหนดหัวเรื่องในแต่ละหน่วยการสอน
4. กาหนดมโนทัศน์และหลักการที่สอดคล้องกับหน่วยการสอนและหัวเรื่อง
5. กาหนดจุดประสงค์การสอน
6. กาหนดกิจกรรมการเรียน
7. กาหนดแบบประเมินผล
8. เลือกผลิตสื่อการสอนที่เรียกว่า ชุดการสอน จากนั้นนาไปหาประสิทธิภาพ
9. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
10. นาชุดการสอนไปใช้สอนผู้เรียน
จุฬารัตน์ เขตชมพู (2559 : 27-28) กล่าว่า การสร้างชุดการสอนควรกาหนดเรื่องเพื่อทาชุดการสอน
กาหนดหมวดหมู่ จัดเป็นหน่วยการสอน กาหนดหัวเรื่อง กาหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ กาหนด
จุด ประสงค์ ก ารสอน ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ยน ก าหนดแบบประเมิ น ผล เลื อ กและผลิ ต สื่ อ การสอน
สร้างข้อสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมทั้งเฉลย หาประสิทธิภาพของชุดการสอน ขนาดรูปแบบของชุดการสอน
ที่ ดี ค วรมี ม าตรฐาน มุ่ ง เพื่ อ ความสะดวกในการใช้ แ ละความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยในการเก็ บ รั ก ษา
โดยพิจารณาในด้านประโยชน์ ประหยัด และความคงทนถาวร พร้อมทั้งความสวยงามในการใช้ชุดการสอน
ใช้ตามประเภทและจุดประสงค์ที่ทา นอกจากนั้นต้องใช้ให้เป็นไปตามข้อต่างๆ ที่วางไว้เกี่ยวกับชุดการสอน
นั้นๆ โดยชุดการสอนจะมีทั้งคู่มือครูและวิธีการที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติ
จากการศึกษาเอกสารขั้นตอนการสร้างชุด การสอน สรุปได้ว่า ในขั้นตอนแรกของการสร้าง
ชุดการสอนสิ่งที่ต้องคานึงถึง คือเรื่องที่จะทาเพื่อจะได้กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ขอบเขตของชุดการสอน
และสร้างชุดการสอน ให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตที่กาหนดไว้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอน
จานวน 8 เล่ม ได้แก่
เล่มที่ 1 รอบรู้งานประดิษฐ์
เล่มที่ 2 สารพันเลือกสรรเครื่องมือ
เล่มที่ 3 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เล่มที่ 4 ถังขยะรีไซเคิล
เล่มที่ 5 นาฬิกาพาเพลิน
เล่มที่ 6 โมบายแสนสวย
เล่มที่ 7 โคมไฟหลากสี
เล่มที่ 8 ราชินีกรอบรูป
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7.6 ประโยชน์ของชุดการสอน
ในการวิจั ยครั้ งผู้ วิ จัยได้ ศึ กษาค้ นคว้ าเอกสารประโยชน์ ของชุ ด การสอน ซึ่ งมี นั กการศึ กษา
ได้อธิบายไว้ ดังนี้
สุดถนอม ธีระคุณ (2555 : 42) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนว่า ชุดการสอนจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายจากกิจกรรม ทาให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย
ที่จะเรียน แต่มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
สุจิต เหมวัล (2555 : 38-39) ได้ สรุป ว่า ชุดกิ จกรรมเป็น สื่ อ การเรียนการสอนประเภทหนึ่ ง
ที่มีคุณค่า ครูนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนทั้งในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ซึ่งมี
ประโยชน์ตามลักษณะของการใช้ จุดประสงค์การใช้ และจุดประสงค์ตามชุดกิจกรรม ดังนี้
1. สามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
4. สามารถจัดกิจกรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานบูรณาการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆ
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน อานวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่
6. ครูใช้เป็นเครื่องมือในการสอนซ่อมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน เรียนช้า และมีความบกพร่อง
ในการเรียนรู้
7. ครูใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนรู้ได้เร็ว
8. ครูใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนเนื้อหา บทเรียน และฝึกซ้าให้นักเรียนเกิดความชานาญ
9. ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อ ง
และเต็มศักยภาพ
10. ฝึกนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ รักการทางาน และสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สุณัชชา เดชสุภา (2558 : 26) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนว่า ชุดการสอนมีประโยชน์ทั้งช่วย
ในระบบการจัดการเรียนการสอนให้ง่าย และสะดวกไม่ ว่าจะเป็ นใครก็สามารถนาไปใช้ในการสอนได้
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หรือ ใช้ในการสอนแทนวิชานั้ น รวมไปถึงชุดการสอนที่ ดีจะช่วยในการพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน
และให้นักเรียนได้พัฒนาตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ให้อย่างแท้จริง
ฐาปนี เครืออนันต์ (2559 : 24) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนว่า ชุดการสอนเป็นวิธีหนึ่ง
ที่จะนาไปสู่การสอนแบบบรรลุจุดประสงค์ของผู้สอนได้ และยังง่ายต่อการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยครูผู้สอน
ทาให้ผู้ เรียนเกิ ดความเข้าใจในเรื่องที่ จะสอนและยังแก้ ไ ขปั ญ หาสื่ อ ที่ ไ ม่เพี ยงพอต่อ ความต้ อ งการของ
ทางโรงเรียน และจานวนนักเรียนที่ต้องการใช้สื่อ ทาให้ผู้เรียนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และได้พัฒนา
ความคิดในการเรียนด้วยชุดการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าที่ จะตัดสิน ใจ ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
กฤตมุข ไชยศิริ (2559 : 48) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนไว้ว่า
1. สามารถช่วยให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่สลับซับซ้อน เป็นนามธรรมสูง ไม่สามารถ
ถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้
2. ช่วยส่งเสริมการเรียนเป็นรายบุคคล
3. เร้าความสนใจของนักเรียน
4. แก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน
5. ฝึกการตัดสินใจและความรับผิดชอบให้กับผู้เรียน
6. ส่งเสริมแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เนื่องจากชุดการสอนสามารถนาไปเรียน
ได้ทุกที่
7. ลดภาระผู้สอน เนื่องจากชุดการสอนที่ผลิตไว้สามารถหยิบใช้ได้ทันทีตามจานวนหน่วย
การเรียนรู้ อีกทั้งยังช่วยในกรณีที่ขาดแคลนครูผู้สอน ครูผู้สอนแทนสามารถนาชุดการสอนมาใช้กับผู้เรียน
ได้โดยไม่ต้องเตรียมตัวมาก เนื่องจากเนื้อหาบรรจุไว้ในชุดการสอนแล้ว
จุฬารัตน์ เขตชมพู (2559 : 22) กล่าวถึงประโยชน์ ของชุดการสอนว่า ชุดการสอนช่วยให้ ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด ถึงแม้ว่าครูจะพูดหรือสอนไม่เก่งก็ตาม และยังช่วยในการแก้ปัญหา
การขาดแคลนครู เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ชุดการสอนจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
ของครู ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน เป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
สรุปได้ว่า ชุดการสอนช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทั กษะด้านต่างๆ เสริมทักษะให้คงทน
และทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียน แล้วยังช่วยให้ครูได้มองเห็นปัญหา
และข้อบกพร่องในการสอน ทั้งยังช่วยอานวยความสะดวกให้กับครู ซึ่งเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเรียน
การสอนในปัจจุบัน
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7.7 ลักษณะชุดการสอนที่ดี
สุจิต เหมวัล (2555 : 36-37) ได้สรุปว่า ชุดกิจกรรมที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมในชุ ด กิ จ กรรมจะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามหลักสูตร
2. เนื้อหาสาระและกิจกรรมในชุดกิจกรรมจะต้องเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก
3. กิ จ กรรมในชุ ด กิ จ กรรมจะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นั ก เรี ย น จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ
และจิตวิทยาการเรียนรู้
4. ภาพที่ใช้ในชุดกิจกรรมจะต้องมีความเหมาะกับวัยของนักเรียน
5. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในชุดกิจกรรมจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
จุดประสงค์การเรียนรู้ มีความยากง่าย ค่าอานาจาแนก และค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้
6. กิจกรรมในชุดฝึกกิจกรรมแต่ชุดต้องประกอบด้วยสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจในเนื้อหาของกิจกรรม
7. ชุดฝึกกิจกรรมในชุดกิจกรรมจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
8. ในชุดกิจกรรมหากมีการคัดลอกเนื้อหา กิจกรรม ภาพ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง
9. การเขียนบรรณานุกรมให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม และถูกต้อ งตามหลักการเขียน
บรรณานุกรม
10. ขนาดตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ชุดกิจกรรม จะต้องมีความเหมาะสมกับนักเรียน
11. ชุดกิจกรรมจะต้องมีภาพและกิจกรรมที่น่าสนใจ สีที่นามาใช้จะต้องไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตา และมีความคิดสร้างสรรค์
12. ชุ ดกิ จกรรมที่ดี จะต้ องมีป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถน าไปฝึ กนั กเรียนให้ บรรลุเป้ าหมาย
และจุดประสงค์ที่กาหนด
7.8 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง การนาชุดการสอนไปทดลองใช้ตามขั้นตอน
ที่ก าหนดไว้ เพื่ อ น าข้อ มู ลมาปรับ ปรุงและน าไปทดลองจริ ง ประสิ ท ธิภ าพของชุ ดการสอนจะก าหนด
เป็น เกณฑ์ ที่ ผู้ส อนคาดหมายว่า ผู้เรี ยนจะเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมที่ พึ งพอใจ โดยถือ ว่าชุด การสอนที่ มี
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 หมายความว่า จานวนนักเรียนร้อยละ 80
ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
การกาหนดเกณฑ์ป ระสิ ทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิ ทธิภาพของชุด การสอนที่จะช่วยให้
ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ หากชุ ด การสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถึ ง ระดั บ เกณฑ์ แ ล้ ว ชุ ด การสอนนั้ น มี คุ ณ ค่ า
ต่อการนาไปสอนนักเรียนได้ การกาหนดมาตรฐานให้มีคุณค่าเท่าใดนั้น ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ
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โดยปกติ เนื้ อหาที่เป็ น ความรู้ ความจา มั กก าหนดไว้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้ อ หาที่ เป็ น ทัก ษะ
อาจตั้งไว้ต่ากว่านี้ เช่น 75/75 เป็นต้น
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 7-20 ) ได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการประกันว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้างต้องกาหนดเกณฑ์ขึ้นโดยคานึงถึงหลักที่ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
เพื่ อ ช่ วยให้ ก ารเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมของผู้ เรี ยนบรรลุ ผล ดั งนั้ นการก าหนดเกณฑ์ จึ งต้ อ งค านึ งถึ ง
“กระบวนการ” และ “ผลลัพธ์” โดยกาหนดตัวเลขเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยมีค่าเป็น E1 /E2
E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่นักเรียนได้รับ โดยเฉลี่ย
จากการทาแบบฝึกหัดและการประกอบกิจกรรม
E2 คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผู้เรียนหลังเรียน) คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนที่นักเรียนได้รับจากการทดสอบหลังเรียน
ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่า เมื่อเรียนจากชุดการสอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถทาแบบฝึกหัด
หรืองานได้ผลเฉลี่ย 80% และทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพให้มีค่าเท่าใดนั้น ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
โดยปกติเนื้ อหาที่เป็น ความรู้ความจามักจะตั้งไว้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้ อ หาที่เป็น ทักษะหรือ
เจตคติ ตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่ น 75/75 ในกรณี ที่ ป ระสิ ทธิภ าพของชุด การสอนที่ส ร้างขึ้น ไม่ถึ งเกณฑ์ ที่ ตั้ งไว้
เนื่องจากมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพห้องเรียน ความพร้อมของนักเรียน บทบาทและความชานาญ
ในการใช้ชุดการสอนของครู เป็นต้น อาจอนุโลมให้ได้ระดับผิดพลาดได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ประมาณ
ร้อยละ 2.5-5 การทดลองประสิทธิภาพเมื่อผลิตชุดการสอนขึ้นมาแล้วต้องนาชุดการสอนไปหาประสิทธิภาพ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. การทดลองแบบหนึ่ งต่อ หนึ่ง (1:1) คือ การทดลองกับ ผู้เรียน 3 คน โดยใช้ ผู้เรียนที่ มี
ระดับสติปัญญาสูง ปานกลาง อ่อน นาผลที่ได้หาประสิทธิภาพ เสร็จแล้วนามาปรับปรุงให้ดีขึ้น ปกติคะแนน
ที่ได้จากการทดลองจะต่ากว่าเกณฑ์
2. ทดลองกลุ่ ม เล็ ก (1:10) คื อ การทดลองกั บ ผู้ เรี ย น 6-10 คน โดยใช้ ผู้ เรี ย นที่ มี ร ะดั บ
สติปัญญาสูง ปานกลาง อ่อน นาผลที่ได้ไปคานวณหาประสิทธิภาพ แล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์
3. การทดลองภาคสนาม (1:100) คือการทดลองกับผู้เรียนทั้งชั้น จานวน 30-100 คน นาผล
ที่ได้ไ ปคานวณหาประสิทธิภาพ หากต่ากว่าเกณฑ์มากกว่าที่กาหนดไว้ต้อ งกาหนดเกณฑ์ ประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนใหม่ ตามหลักความจริง ความจาเป็นที่ต้องหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
การผลิตสื่อหรือชุดการสอนนั้น ก่อนนาไปใช้จริงจะต้องนาสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นไป
ทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูว่าสื่อหรือชุดการสอนทาให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่มีประสิทธิภาพในการ
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ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่
และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากสื่อหรือชุดการสอนในระดับใด ดังนั้นผู้ผลิตสื่อการสอนจาเป็น
จะต้องนาสื่อหรือชุดการสอนไปหาคุณภาพ เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556 : 7 )
วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ
วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ กระทาได้ 2 วิธี คือโดยใช้สูตรและโดยการคานวณธรรมดา
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556 : 10 )
ก. โดยใช้สูตร กระทาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้
สูตรที่ 1 E1 =

X
X 100
N
A

หรือ XA X 100

เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ΣX คือ คะแนนของแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่ทาระหว่างเรียน
ทั้งที่เป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือออนไลน์
A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติ ทุกชิ้นรวมกัน
N คือ จานวนผู้เรียน
สูตรที่ 2 E2 =

F
X 100
N
B

หรือ FB X 100

เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ΣF คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน
B คือ คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้ายของแต่ละหน่วยประกอบด้วย
ผลการสอบหลังเรียน และคะแนนจากการประเมินงานสุดท้าย
N คือ จานวนผู้เรียน
ข. โดยใช้วิธีการคานวณโดยไม่ใช้สูตร
E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบัติ กระทาได้โดยการนาคะแนน
งานทุกชิ้นของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละ
E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียนแต่ละสื่อหรือชุดการสอน
กระทาได้โดยเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนและคะแนนจากงานสุดท้ายของนักเรียนทั้งหมดรวมกัน
หาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ
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8. ความพึงพอใจ
8.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึ งพอใจเป็ นค าที่มี ความหมายหลากหลาย ซึ่งได้ จากแนวคิด แต่ล ะทั ศนะตามกรอบ
ความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ยึดถือ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
ไกลเวอร์ (Glover. 2002 : 23) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจว่ า เป็ น ระดั บ ความรู้ สึ ก
เมื่อความต้องการที่สาคัญของคนเรา เช่น การมีคุณภาพดี มี ความมั่นคง มีความสมบูรณ์พูนสุข มีพวกพ้อง
มีคนยกย่องต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการตอบสนองแล้ว
ธร สุนทรายุทธ (2553 : 111) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ความรู้สึก รวมๆ ของบุค คลต่อ การท างานในด้า นดีที ่เกิด ขึ้น จากการท างาน ทาให้ไ ด้รับ ผลตอบแทน
เกิดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจในการทางาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
นงลักษณ์ กลมเกลี้ ยง (2554 : 16) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบั ติงาน หมายถึง ความรู้ สึ ก
หรื อ เจตคติ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ถ้ า บุ ค คลมี ค วามรู้ สึ ก
หรื อ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การท างาน จะมี ผ ลให้ เกิ ด ความพึ งพอใจในการท างาน มี ก ารเสี ย สละ อุ ทิ ศ กาย ใจ
และสติปัญญาให้แก่งาน ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
รัก ชนก บึ ง มุ ม (2554 : 24) ได้ ก ล่ าวว่ า ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู้สึ ก อั น ดี ที่ เกิ ด จาก
ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคล ที่ทาให้เกิดความสบายใจ และมีความสุขที่ได้รับ
การตอบสนองตามความต้ องการ ท าให้ บุ คคลเกิด แรงกระตุ้ น มีค วามพยายามที่จ ะสร้างสรรค์สิ่ งต่างๆ
ให้ประสบผลสาเร็จ
ผุ ส ดี แสงหล่ อ (2555 : 14) ได้ ก ล่ าวว่า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี
ต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดความรู้สึกกระตือ รือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน
มี ข วั ญ ก าลั ง ใจ สิ่ ง เหล่ า นี้ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลของการท างาน รวมทั้ ง การส่ ง ผล
ต่อความสาเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ
เกริก ท่ วมกลาง และจิน ตนา ท่วมกลาง (2555 : 274) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้
หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และการต้อ งการดาเนินกิจกรรม
การเรี ย นรู้ นั้ น จนบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ในการจั ด การเรี ย นการสอน การท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความพึ ง พอใจ
องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้กับนักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยความประทับใจ และยังได้กล่าวถึง ความพอใจต่อ การเรียนรู้ โดยใช้สื่อ /นวัตกรรม หมายถึ ง
ความรู้สึกพอใจ ประทับใจ ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีสื่อ/นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จนบรรลุผลสาเร็จในการเรียนรู้ การทาให้ผู้เรียน
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เกิ ด ความพึ งพอใจในการเรี ย นรู้ สื่ อ /นวั ต กรรม ที่ ส ร้ างขึ้ น จึ งเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ท าให้ ผู้ เรี ย น
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสื่อ/นวัตกรรม
บรรเจิ ด ศุ ภ ราพงศ์ (2556 : 43) กล่ าวถึ ง แนวคิ ด ความพึ งพอใจว่า เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ จิ ต ใจ
อารมณ์ ความรู้สึ ก ที่ บุ ค คลมี ต่ อสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง ไม่ ส ามารถมองเห็ น รูป ร่ างได้ นอกจากนี้ ค วามพึ งพอใจ
เป็นความรู้สึกด้านบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามค่านิยม และประสบการณ์ของบุคคล ทั้งนี้ความพึงพอใจจึงสามารถนาไปใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจ
กับปัจจัยอื่นที่ใช้ในการศึกษา เช่น ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน
วัน เพ็ ญ ธู ป อิ น ทร์ (2556 : 26) ได้ ก ล่ าวว่ า ความพึ งพอใจ คื อ ความรู้ สึ ก หรื อ ทั ศ นคติ ที่ ดี
ของบุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง ซึ่งทาให้เกิดความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์
สิ่ งที่ ดี งามได้ ต่ อไป ความรู้ สึ กจะลดลงหรื อ ไม่ เกิ ดขึ้ น จากความต้ อ งการหรื อ จุ ดมุ่ งหมายนั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ
การตอบสนอง และถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการทางานจะมีผลทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน มีการเสียสละ
อุทิศกาย ใจ และสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในที่สุด
รัชนี ทีปกากร (2556 : 26) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล
เป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง ซึ่งจะทาให้เกิดความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
ได้ ต่ อไป ความรู้ สึ กจะลดลงหรื อไม่ เกิ ดขึ้ นจากความต้ องการหรื อจุ ดมุ่ งหมายนั้ น ไม่ ได้ รั บการตอบสนอง
และถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการทางานจะมีผลทาให้ เกิดความพึ งพอใจในการท างาน มีการเสียสละอุทิศกาย ใจ
และสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในที่สุด
ณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี (2556 : 33) ได้กล่าว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ประทับใจ
ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้สัมผัส และรับรู้จากประสาทสัมผัส ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน
คือ องค์ ป ระกอบทางด้ านความรู้ หรือความเข้ าใจ องค์ ป ระกอบทางด้ านความรู้ สึ ก และองค์ ป ระกอบ
ทางด้านพฤติกรรม
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือทัศนคติของบุคคล ที่มีต่องานหรือกิจกรรมซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ
ระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน และจะเกิดขึ้นเมื่อความต้อ งการของบุคคล
ได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง
8.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้ นของมาสโลว์(Maslow’s hierarchy of Need) มาสโลว์ เป็นผู้พั ฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในเรื่อง ความต้องการตามลาดับขั้น (pyramid of requirements หรือ hierarchy of
needs) ขึ้นในปี 1943 โดยมีสมมติฐานเบื้องต้น ดังนี้ (Maslow. 1954 : 253-258)
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1. มนุษย์มีความต้องการเป็นลาดับขั้น เมื่อความต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนองแล้ว
ก็จะให้ความสาคัญกับความต้องการในลาดับนั้นน้อยลง แต่จะพยามยามเพื่อให้ได้ความต้องการในระดับ
ที่สูงขึ้นไป
2. ความต้องการของมนุษ ย์เป็น เรื่อ งที่มี ความซั บซ้ อ น และความต้อ งการเป็น สิ่งที่ มีผ ล
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
3. ความต้องการระดับต่าต้องได้รับการตอบสนองก่อน จึงจะทาให้แสดงพฤติกรรมที่จะผลักดัน
ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้น
4. มีหลายวิธีการที่จะทาให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจต่อความต้องการในระดับสูงมากกว่า
ความต้องการในระดับต่า
มาสโลว์ ได้แบ่ งความต้ องการของมนุ ษย์ตั้งแต่ ระดับต่าสุดถึงระดับสู งสุด เป็ น 5 ขั้ น (Maslow.
1970 : 69-80) ดังนี้
1. ความต้ องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็ นความต้ องการทางร่างกายขั้ นพื้ นฐาน
ของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดสาหรับการดารงชีวิต ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ อากาศ เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น มนุษย์จะมีความต้องการในลาดับถัดไปเมื่อความต้องการ
ระดับกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว ดังนั้น ในขั้นแรกองค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงาน
โดยการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเพื่อให้พนักงานสามารถนาเงินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาสิ่งจาเป็นพื้นฐาน
ในการดารงชีวิตของแต่ละคน
2. ความต้ อ งการความมั่ น คงปลอดภั ย (safety or security needs) เมื่ อ ความต้ อ งการ
ด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาทในพฤติกรรม
ของมนุษย์ ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2 รูปแบบ คือ ความต้องการความปลอดภัยทางด้านร่างกาย และความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งความต้อ งการความปลอดภัยทางด้ านร่างกาย ได้ แก่ การมีความปลอดภัยในชีวิ ต
การมี สุ ข ภาพดี เป็ น ต้ น ส่ ว นความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ การมี อาชี พการงานมั่ นคง การท างานที่ มี
หลักประกันอย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตัดสินใจในการทางานต่อไปอันจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลาออก
จากงานหรือการพิจารณาเลือกงานใหม่แต่ตราบใดที่ความต้องการด้านร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อย
3. ความต้องการทางสังคม (social needs) เมื่อความต้องการทั้ง 2 ประการได้รับการตอบสนองแล้ว
ความต้องการในระดับที่สูงกว่า จะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย์ความต้องการทางสังคม ได้แก่
ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความเอื้ออาทร ความเป็นมิตรที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความรัก
จากผู้ บั งคั บบั ญชาและเพื่ อนร่ วมงาน องค์ ก รสามารถตอบสนองความต้ อ งการของพนั ก งานได้ โ ดยการ
ให้ลูกจ้างมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ให้ลูกจ้างทางานเป็นกระบวนกลุ่ม (group process) และมีลักษณะ
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เป็ นการร่วมมื อร่วมใจ (collaboration) ในการท างานมากกว่ าที่ จะมุ่ งการแข่ งขั น (competition) ตลอดจน
องค์ ก รต้ อ งมองเห็ น คุ ณ ค่ า ของบุ ค ลากร ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของเขาเหล่ า นั้ น ด้ ว ยการยกย่ อ งชมเชย
เมื่อมีโอกาสอันควร
4. ความต้ อ งการได้ รั บ การยกย่ อ งสรรเสริ ญ ในสั ง คม (esteem needs) หมายรวมถึ ง
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสาเร็จ ความรู้ ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพ
ในการทางาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่น และเป็ น ที่ยอมรับนั บถือ ของคนทั้ งหลาย การมีตาแหน่งสู ง
ในองค์กรหรือการที่สามารถใกล้ชิดบุคคลสาคัญๆ ล้วนเป็นการส่งเสริมให้ฐานะของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้น
5. ความต้ องการความส าเร็จในชี วิต (self-actualization needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนอง
ทั้ง 4 ระดับแล้ว มนุษ ย์จะทางานเพื่องานคือ อยากรู้ว่าตนมีศักยภาพแค่ไหน และพยายามพัฒนาศั กยภาพ
ของตนไปสู่จุดสูงสุด การทางานเกิดจากสนใจ และรักในงานที่ทา และทาเพราะได้มีโอกาพัฒนาศักยภาพ
ของตนให้ถึงจุดสูงสุด
มาสโลว์ได้จาแนกความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมนุษย์เป็น 2 ระดับใหญ่ๆ คือ ระดับต่า (lower-order)
ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความมั่นคง สาหรับความต้องการในระดับสูง (higher-order
needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม ความต้องการได้รับ การยกย่อง และความต้องการความสาเร็จในชีวิต
ซึ่งความแตกต่างของความต้องการทั้ง 2 ระดับ คือความต้องการในระดับสูงเป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวบุคคล ขณะที่ความต้องการในระดับต่าเป็นความพึงพอใจที่เกิดจากภายนอก เช่น ค่าตอบแทน
เฮอซ์เบอร์ (Herzberg. 1959 :113-115) ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
เรียกว่า The Motivation hygiene theory ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้พึงพอใจในการทางาน 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยกระตุ้น (motivation factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการงานซึ่งมีผลก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน เช่น ความสาเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า
ในตาแหน่งการงาน
2. ปัจจัยค้าจุน (hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทางานและมีหน้าที่
ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทางาน เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต สถานะของอาชีพ
สภาพการทางาน เป็นต้น
ในการดาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจเป็นสิ่งสาคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน
ทางานที่ไ ด้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนซึ่งในสภาพปัจจุบัน
เป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกหรือให้คาแนะนาปรึกษา จึงต้องคานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ การทา
ให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานนั้น มีแนวคิดพื้นฐาน 2 ลักษณะ คือ
1. ความพึงพอใจนาไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิด
ความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการตอบสนอง
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2. ผลของการปฏิบัติงานนาไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผล
ของการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีจะนาไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม
ซึ่งในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวั ล
หรื อ ผลตอบแทน ซึ่ ง แบ่ งออกเป็ น ผลตอบแทนภายใน (intrinsic rewards) และผลตอบแทนภายนอก
(extrinsic rewards) โดยผ่านการรับ รู้เกี่ ยวกับ ความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็ นตัวบ่ งชี้ป ริมาณของ
ผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกกาหนด โดยความแตกต่าง
ระหว่างผลตอบแทนที่ เกิด ขึ้น จริงและการรับ รู้เรื่อ งเกี่ ยวกั บ ความยุติ ธรรมของผลตอบแทนที่ รับ รู้แ ล้ ว
ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น
สก็อต (Scott. 1970 : 124) ได้นาเสนอแนวคิดในเรื่อง การจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทางาน
ที่จะให้เกิดผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้
1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นจะมีความหมาย
2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดความสาเร็จได้ โดยใช้ระบบการทางานและการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะต้องมีลักษณะดังนี้
1) คนทางานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย
2) ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลสาเร็จในการทางานโดยตรง
3) งานนั้นสามารถทาให้สาเร็จได้
สมุท ร ชานาญ (2556 : 268-294) กล่าวถึง กลุ่มทฤษฎีที่ เน้ นการศึกษาเนื้ อหา (contents theories)
เป็นกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ จึงมีการเรียกชื่อหนึ่งว่า ทฤษฎีที่เน้นความต้องการ (need theories
of work motivation) เป็นทฤษฎีที่มุ่งศึกษาเพื่อหาคาตอบของมนุษย์แต่ละคนมีความต้องการอะไร ตลอดจน
มีความต้องการอยู่ในระดับใด ทฤษฎีที่เน้นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีการนาเสนอไว้หลากหลาย
ส่วนทฤษฎีที่เป็นทีย่ อมรับในปัจจุบัน มีดังนี้
1. ทฤษฎี ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) มาสโลว์ มีห ลักที่ส าคั ญ
เกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องลาดับขั้นความต้องการ เขามีความเชื่อว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการ
อัน ใหม่ ที่สู งขึ้น แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้อ งการพฤติกรรมของคนเรา มุ่ งไปสู่ก ารตอบสนอง
ความพอใจ มาสโลว์ (Maslow) แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่
1) ความต้องการด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการปัจจัย 4 เช่น ต้องการอาหาร
ให้อิ่มท้อง เครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันความร้อน หนาว และอุจาดตา ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งที่อยู่อาศัย
เพื่ อ ป้อ งกันแดด ฝน ลม อากาศหนาว และสัตว์ร้าย ความต้อ งการเหล่านี้มีความจาเป็นต่อ การดารงชีวิต
ของมนุษย์ทุกคน ต้องบรรลุให้ได้ก่อน
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2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) หลังจากที่มนุษย์บรรลุความต้องการด้านร่างกาย
ทาให้ชีวิตสามารถดารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน
ของตนเองเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ไป เช่ น หลั ง มนุ ษ ย์ มี อ าหารรั บ ประทานจนอิ่ ม ท้ อ งแล้ ว ได้ เริ่ ม หั น มาค านึ ง ถึ ง
ความปลอดภัยของอาหารหรือสุขภาพ โดยหันมาให้ความสาคัญกับเรื่องสารพิษที่ติดมากับอาหาร ซึ่งสารพิษ
เหล่านี้อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขา เป็นต้น
3) ความต้ องการความรักและการเป็ นเจ้าของ (belonging and love needs) เป็ น ความต้ อ งการ
ทีเ่ กิดขึ้นภายหลังจากการที่มีชีวิตรอดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน แล้ว มนุษย์จะเริ่มมองหา
ความรักจากผู้อื่น ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ที่ตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป เช่น ต้องการให้พ่อแม่
พี่น้ อ ง คนรัก รักเรา และต้ องการให้ เขาเหล่านั้ น รัก เราคนเดียว ไม่ ต้อ งการให้ เขาเหล่านั้ น ไปรัก คนอื่ น
โดยการแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น
4) ความต้องการยอมรับนับถือจากผู้อื่น (esteem needs) เป็นความต้องการอีกขั้นหนึ่งหลังจาก
ได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรัก และเป็นเจ้าของแล้ว จะต้องการการยอมรับนับถือ
จากผู้อื่น ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อื่น เช่น ต้องการการเรียกขานจากบุคคลทั่วไปอย่างสุภาพ ให้ความเคารพนับถือ
ตามควร ไม่ ต้อ งการการกดขี่ ข่ม เหงจากผู้อื่ น เนื่ อ งจากทุ กคนมีเกี ยรติ แ ละศั กดิ์ศ รีของความเป็ นมนุ ษ ย์
เท่าเทียมกัน
5) ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (self - actualization needs) เป็นความต้องการ
ขั้นสุดท้าย หลังจากที่ผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ลดความต้องการ
ภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ แต่ความต้องการ
ในขั้นนี้มักเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการในขั้นอื่นๆ มาก่อน และจะต้องมีความเข้าใจในชีวิต
เป็นอย่างยิ่ง
2. ทฤษฎี ค วามต้ อ งการของแมคเคล็ ล แลนด์ (McClelland’s theory of needs) แมคเคล็ ล แลนด์
(McClelland) เป็นนักจิตวิทยาที่ทาการศึกษาหาข้อ สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างความต้อ งการของมนุษย์ ซึ่งมี
ความเชื่อว่า ความต้องการ (needs) สะท้อนคุณลักษณะบุคลิกภาพที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ การเลี้ยงดู
ของครอบครัวมาตั้งแต่เยาว์วัย และเชื่อว่าความต้องการของแต่ละบุคคลภายใต้ สถานการณ์หนึ่งจะต้องการ
อย่างหนึ่ง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ แต่พอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปความต้องการของบุคคลนั้นจะปรับเปลี่ยน
ตามไปด้วย ดังนั้น แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) ได้เสนอความต้องการ 3 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ความต้องการความสาเร็จ (need for achievement เขียนย่อว่า nAch) เป็นความต้องการที่บุคคล
มุ่งที่จะทางานที่ตนเองรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จ บุคคลที่มีความต้องการความสาเร็จสูง
(nAch person) เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือร้นสูง มีความมุ่งมั่นต่องาน มีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะทางานให้สาเร็จ
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2) ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation เขียนย่อว่า nAff) เป็นความต้องการทางสังคม
(Social Need) บุคคลที่มีความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันสูง (nAff person) เป็นบุคคลที่มีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าในการสร้าง และรักษามิตรภาพระหว่างกัน ยึดมั่นต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3) ความต้ อ งการมี อ านาจ (need for power เขี ย นย่ อ ว่ า nPow) ผู้ ที่ ต้ อ งการมี อ านาจสู ง
(nPow person) เป็นผู้ที่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น สามารถควบคุม บังคับ สั่งการ
บุคคลอื่น ต้องการสร้างผลกระทบ หรือความประทับใจต่อคนอื่น บุคคลที่ต้องการมีอานาจสูงจึงพยายาม
สร้างสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถใช้อิทธิพลควบคุมกากับผู้อื่น
3. ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two-factors theory) เป็นทฤษฎีจูงใจเชิงเนื้อหาหนึ่ง
ที่ ม าจากผลงานวิ จั ยของ เฟรเดริค เฮอร์ ซ เบอร์ ก (Federick Herzberg) อาจารย์ แห่ งมหาวิท ยาลั ย ซิ ค าโก
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับงาน โดยเฉพาะปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในงาน
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ได้เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจต่องานเป็นคนละปัจจัย
ที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจต่องาน มนุษย์นั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานได้ 2 ปัจจัย ได้แก่
1) ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน (job satisfaction)
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับตัวงานโดยตรง
2) ปั จ จั ย สุ ข อนามั ย หรื อ ปั จ จั ย เพื่ อ การคงอยู่ (hygiene factors or maintenance factors)
เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในงาน (job dissatisfies) ซึ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อ ยู่
นอกตัวงาน
สรุ ป ได้ ว่ า แนวคิ ด พื้ น ฐานดั ง กล่ าว เมื่ อ น ามาใช้ ในการจั ด การเรี ย นรู้ ผ ลตอบแทน ภายใน
หรือรางวัลภายในเป็นผลด้านความรู้สึกของผู้เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้เรียนเอง เช่น ความรู้สึกต่อความสาเร็จที่เกิดขึ้น
เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถดาเนินงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลายได้สาเร็จ ทาให้เกิด
ความภาคภู มิ ใจ ความมั่ น ใจ ตลอดจนได้ รั บ การยกย่ อ งจากบุ ค คลอื่ น ส่ ว นผลตอบแทนภายนอกนั้ น
เป็นรางวัลที่ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับคายกย่องชมเชยจากครูผู้ สอน พ่อแม่
ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ
8.3 ความสาคัญของความพึงพอใจ
นงค์ เยาว์ วิ เชี ยรเครื อ (2555 : 32) ความพึ งพอใจเป็ น ปั จจั ยที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ มี ผลต่ อ
ความสาเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจ หรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์
ผุ ส ดี แสงหล่ อ (2555 : 14) ได้ สรุ ปความส าคั ญ ของความพึ งพอใจว่ า ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทุกคน เพราะช่วยให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด การสร้างความพึงพอใจนั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการเทคนิค และวิธีการ
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ด้วยการอาศัยการจูงใจเป็นเครื่องมือสาคัญ การจูงใจบุคลากรให้ได้ผลนั้น ผู้บริหารต้องใช้สิ่งจูงใจที่เหมาะสม
กับ ความต้ อ งการของแต่ ล ะบุ ค คล และมี ค วามรู้ พื้ น ฐานที่ จะน าไปใช้ ในการเสริม สร้างความพึ ง พอใจ
ในการปฏิบัติงาน
พัทธนันท์ อึ้งรัก (2556 : 98) กล่าวถึง ความพึงพอใจในงานว่า ความพอใจในงาน (Job satisfaction)
หมายถึ ง ทั ศ นคติ ที่ ดี เกี่ ย วกั บ งานของพนั ก งานซึ่ ง จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย แวดล้ อ มในงานของเขา เช่ น
ค่าตอบแทน ในโอกาสในการเลื่อ นต าแหน่ ง ความก้าวหน้ า หั วหน้ างาน ตลอดจนเพื่ อ นร่ วมงาน ซึ่ งมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล ความพอใจในงานยังเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมของงาน ได้แก่ รูปแบบ
การบริห าร นโยบาย และขั้ น ตอนการท างาน กลุ่ม งานที่ เกี่ยวข้ อ ง สภาพแวดล้อ มการท างาน ตลอดจน
ผลประโยชน์ และผลตอบแทน อย่างไรก็ดีมีข้อมูลสนับสนุนว่าความพอใจในงานจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภายนอกในบุคคลมากกว่าเป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีการศึกษาว่าพั นธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความพอใจในงานของบุคคล
สมุทร ช านาญ (2556 : 77) กล่าวถึงความพึงพอใจในงานว่า ความพึงพอใจของพนักงานภายใน
องค์ ก ารทุ ก ระดั บ จะมี ผ ลต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน และมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการท างาน
ของพนักงาน เมื่อพนักงานมีความพอใจในงาน และมีความรู้สึกที่ดี โดยส่วนรวมของคนที่มีต่องานของพวกเขา
มี อ งค์ ป ระกอบหลายอย่ า งที่ ชั ก น าคนไปสู่ ค วามรู้ สึ ก ในทางบวก (มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ) หรื อ ในทางลบ
(มีความรู้สึกที่ไม่ดี) ต่องานของพวกเขา
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งของบุคคล
ทุกคนในการทางาน เมื่อบุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่องาน ต่อ องค์กร ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นราบรื่น
มีประสิทธิภาพ
8.4 การวัดความพึงพอใจ
พัชริยา แก่นสา (2555 : 46-48) กล่าวถึง การวัดความพึงพอใจไว้ว่า ในการวัดความรู้สึกในทางที่ดี
ไม่ดี หรือไม่พอใจ ซึ่งวิธีการวัดนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการใช้แบบสอบถาม
เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอื่น โดยการเฝ้ามอง และจดบันทึก อย่างมี
แบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน แต่ก็เหมาะสมกับ
การศึกษากับข้อมูลจานวนน้อยเท่านั้น
2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้อ งออกไปสอบถาม โดยการพูดกับบุคคลนั้นๆ
โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า
3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อคาอธิบายไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวนมากๆ วิธีนี้นับเป็น
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วิธีนิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert scales) ประกอบด้วย ข้อความ
ที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมีคาตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 คาตอบ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
สุชาดา เนตรฉัยยา (2555 : 49) กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ (public
service satisfaction) จะเป็นการประเมินค่าโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการต่อกิจกรรมสาธารณะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง
หรือ ชุดของการให้ บริก ารสาธารณะใดๆ ก็ต ามตัวชี้ วัดความพึ งพอใจ ส่วนใหญ่ จะวัด ที่พ ฤติ กรรมของ
ผู้ให้บริการ กระบวนการให้บริการ หรือผลผลิตที่ได้รับ ดังนั้น การวัดระดับความพึงพอใจจึงน่าจะหมายถึง
ปฏิกิริยาด้านความรู้สึกของประชาชนในฐานะผู้รับบริการ ว่ามีความรู้สึกเช่นไร โดยที่ความรู้สึกนี้น่าจะเป็น
ความรู้สึกสุดท้ายภายหลังจากที่ประชาชนเหล่านั้นได้ตัดสินใจประเมินออกมาแล้ว ขณะที่พฤติกรรมของ
ผู้ให้บริการ กระบวนการบริหาร ผลผลิตที่ได้รับจะเป็นสาเหตุข องการทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจออกมา
สรุปได้ว่ า การวั ดความพึ งพอใจของผู้ เรียนต่ อบทเรียน เป็ นการวั ดทั ศนคติ ทั้ งในด้ านของตั ว
เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น และด้ านกระบวนการเรี ย นการสอน ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย แบบวั ด ทั ศ นคติ
เป็นเครื่องมือในการวัด
8.5 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555 : 274) ได้แนะนาขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นการศึกษาเอกสาร
ตารา เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการสร้าง และพัฒนาแบบสอบถามได้ถูกต้อง
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/นวัตกรรมประเภทนั้นๆ โดยทั่วไปจะแยกประเด็นที่จะ
สร้ า งความพึ งพอใจ ออกเป็ น ด้ า นเนื้ อ หา ด้ านกิ จ กรรม ด้ านภาษา ด้ า นรู ป ภาพประกอบ ด้ านรู ป เล่ ม
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เป็นต้น จากนั้นกาหนดแบบสอบถามทั้งหมด จานวนข้อ เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน
เกี่ยวกับ การสอบถามความพึ งพอใจ ส่ วนมากนิ ยมสร้างแบบสอบถามความพึ งพอใจแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ หรือ 3 ระดับ สาหรับผู้เรียนเป็นเด็กเล็กๆ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เป็นการนาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญในเบื้อต้น เพื่อขอคาแนะนา
หัวข้อประเมิน เป็นต้น
4. ประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามกับเรื่องที่ถาม เป็นการนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 คน หรือ 5 คน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและลงคะแนน
5. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง เป็นการนาคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
มาหาค่า IOC เป็นรายข้อ
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6. ทดลองใช้ เป็นการนาแบบสอบถามมาทดลองใช้กับนักเรียนระดับเดียวกันแล้วนามาหา
ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
จึงเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น
7. จัดพิมพ์และนาไปทดลองใช้ต่อไป
ไพศาล วรคา (2555 : 215) ได้สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ มีขั้นตอนดังนี้
1. ระบุตัวแปร และกลุ่มประชากรที่ศึกษา
2. กาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการวัด
3. ระบุ วิ ธี การรวบรวมข้ อมู ล ซึ่ งต้ อ งพิ จารณาถึ งธรรมชาติ ของตั วแปรที่ ศึ กษาธรรมชาติ
ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย และทรัพยากรที่มีอยู่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. เลือกรูปแบบของแบบสอบถามที่ต้องการ
5. ร่ างคาถามที่ ต้องการถาม โดยการวางโครงสร้ างของแบบสอบถามคร่ าวๆ ให้ ครอบคลุ ม
ประเด็นที่ต้องการถาม เขียนข้อคาถาม และเรียงลาดับคาถามก่อน-หลัง ให้เหมาะสม
6. นาเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา ด้านจิตวิทยา ด้านการวัดและประเมินผล หรือด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
7. ทดลองใช้แบบสอบถาม โดยอาจเริ่มด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบ
ความเข้ าใจในข้ อค าถาม และเก็บ ข้ อมู ลอื่น ๆ เพื่ อ ปรับ ปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมกับ กลุ่ม ตัวอย่าง
หลังจากที่เขียนคาชี้แจง และนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ประมาณ 30-50 คน เพื่อหาความเชื่อ มั่น
ของแบบสอบถาม และพิจารณาเวลาที่เหมาะสมในการตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้
เครื่องมือต้องเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แต่มีลักษณะที่คล้ายกัน
8. พิจารณาคัดเลือกหรือปรับปรุงแบบสอบถามในกรณีที่มีความเชื่อมั่นต่า โดยอาจมีการตัด
ข้อคาถามบางข้อหรือเพิ่มข้อคาถามตามความเหมาะสม แต่ต้องคงข้อคาถามที่ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการวัด
หรือ ตั ว แปรที่ ต้อ งการศึ ก ษา ปรับ ปรุง คาถาม และกลุ่ ม ตั ว เลื อ กให้ ชั ด เจนเหมาะสม ปรั บ ปรุ งค าชี้ แ จง
เขียนจุดมุ่งหมาย แบบสอบถาม ขอความร่วมมือในการตอบ ตลอดจนให้สัญญาต่างๆ ที่จะรักษาความลับ
ของผู้ตอบ
9. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
สรุปได้ว่า การสร้างแบบสอบถามความพึ งพอใจมีขั้นตอนในการสร้างตามลาดับ ดังนี้ ศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เลือกรูปแบบของแบบสอบถาม ร่างข้อคาถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ คัดเลือก
หรือปรับปรุงแบบสอบถาม จัดพิมพ์ และนาไปทดลองใช้
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9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สุธีรา แก้วบุญเรือง (2555 : 48) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสาเร็จ
ในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่างๆ ของสมองหรือประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผล
มาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่างๆ ของแต่ละบุคคลสามารถวัดได้ด้วยการทดสอบ
ด้วยวิธีต่างๆ
ประนอม เมตตาวาสี (2555 : 60) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของ
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่นักเรียนได้จากการเรียนการสอนทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน สภาพแวดล้อ ม
และแหล่งอื่นๆ สามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นริ ศรา คณานั นท์ (2555 : 38) ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยน หมายถึ ง คุ ณ ลั กษณะความสามารถ
และประสบการณ์ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน และเป็นผลให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สุ ด ถนอม ธี ร ะคุ ณ (2555 : 44) ให้ ค วามหมายของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง
ความสามารถในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนักเรียน 4 ด้าน คือ ความรู้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียน หรือการเข้าถึงความรู้ ในเรื่อง
ที่เรียนรู้มาแล้ว หรือได้ รับการฝึ กฝนอบรมมาแล้วมากน้ อยเพี ยงใด แสดงออกในรูปความสาเร็จ ซึ่ งสามารถ
สังเกต และวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป
9.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บลูม (Bloom. 1976 : 139) กล่าวถึง สิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่ามีอยู่ 3 ตัวแปร คือ
1. พฤติกรรมด้านสติปัญญา เป็นพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ หมายถึง การเรียนรู้
ที่จาเป็นต่อการเรียนเรื่องนั้นๆ และมีมาก่อนเรียน ได้แก่ ความถนัด และพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน
2. ลักษณะทางอารมณ์ เป็นตัวกาหนดด้านอารมณ์ หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความกระตือรือร้น
ที่มีต่อเนื้อหาการเรียน รวมถึงทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อเนื้อหาวิชา ต่อโรงเรียน ระบบการเรียน และมโนภาพ
เกี่ยวกับตนเอง
3. คุณภาพของการสอน เป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย
การชี้แนะ หมายถึง การบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน และงานที่จะต้องทาให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การให้สิ่ งเสริมแรงของครู การให้ ข้อมูลย้อนกลับ หรือการให้
ผู้เรียนเรียนรู้ผลว่าตนเองกระทาได้ถูกต้องหรือไม่ และการแก้ไขข้อบกพร่อง
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เดวิส (Davis. 1977 : 50) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่ามี 4 ประการ
ดังนี้
1. บรรยากาศในชั้นเรียน ได้แก่ รูปแบบการจัดชั้นเรียน ความพึงพอใจต่อห้องเรียน ความพึงพอใจ
ต่อครูผู้สอน
2. วิธีการหรือลักษณะของครู ได้แก่ วิธีการสอนของครู ลักษณะท่าทาง และบุคลิกภาพของครู
ทัศนคติต่อการทางาน
3. ความคาดหวังของครู ครูที่ มีการคาดหวังสูงจะทาให้เขามีความตั้งใจต่อ การทางานสู ง
แสวงหาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ มาให้ นั ก เรี ย นอยู่ เสมอ และท าให้ นั ก เรี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้
4. การใช้เวลาของนักเรียน นักเรียนที่ทุ่มเทและใช้เวลาอย่างเต็มที่จะมีความสนใจ อยากจะ
เรียนรู้เนื้อหาการเรียน การเรียนก็จะดีขึ้น
วนิดา ดีแป้น (2553 : 20) ได้สรุปปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบ่งออกเป็น
4 ปัจจัย ดังนี้
1. ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ ผู้ เรี ย น จากแนวคิ ด ของนั ก จิ ต วิ ท ยากลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม (behavioral
psychologists) เชื่อว่าคนเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หากมีตัวกระตุ้น และการเสริมแรง
การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการด้านกลไกที่ถูกควบคุมจากสิ่งต่างๆ ภายนอก แต่นักจิตวิทยากลุ่มความคิด
ความเข้าใจ (cognitive psychologists) เชื่อว่า ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ ความรู้ และสติปัญญา
ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้สอนเป็นเพียง
ผู้รับผิดชอบในการสอน แต่ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียน
2. ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อ มทางการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่มิไ ด้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
เกี่ยวกับตัวผู้เรียนหรือการเรียนการสอนเท่านั้น
3. สภาพแวดล้อมโดยทั่วๆ ไป สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เกิด
จากตัวผู้เรียนเอง
4. ปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน และปัจจัยเกี่ยวกับบริบทการเรียนการสอน รวมถึงปัจจัย
ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน และด้านจุดมุ่งหมายของการสอน
จันทิมา เมยประโคน (2555 : 28) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สามารถแบ่ ง ออกเป็ น องค์ ป ระกอบใหญ่ ๆ คื อ ด้ านตั ว นั ก เรี ย น ด้ า นตั ว ครู และด้ านสั ง คม และปั จ จั ย
อีกประการที่จะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะของผู้สอน วิธีการสอน และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจของตัวครูผู้สอนนั่นเอง
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กรองแก้ว วรรณพฤกษ์ (2555 : 45-46) ได้ กล่ าวถึงองค์ป ระกอบที่ มี อิท ธิพ ลต่อ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนในโรงเรียนนั้นประกอบด้วย
1. คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เรี ย นได้ แ ก่ ความพร้ อ มทางสมองและความพร้อ มทางสติ ปั ญ ญา
ความพร้อ มทางด้านร่างกาย และความสามารถทางด้านทักษะของร่ างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ ซึ่งได้แก่
ความสนใจ แรงจูงใจเจตคติ และค่านิยมสุขภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์อายุเพศ
2. คุณลักษณะของผู้สอนได้แก่ สติปัญญา ความรู้ในวิชาที่สอน การพัฒนาความรู้ ทักษะ
ทางร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์อายุเพศ
3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนจะต้องมีพฤติกรรม
ที่มีความเป็นมิตรต่อกันเข้าอกเข้าใจความสัมพันธ์กันดีมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
4. คุณลักษณะของกลุ่มผู้เรียนได้แก่ โครงสร้างของกลุ่มตลอดจนความสัมพันธ์ของกลุ่ม
เจตคติความสามัคคี และภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดีของกลุ่ม
5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัวได้แก่ การตอบสนองต่อ การเรียน การมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์พร้อมในการเรียน ความสนใจต่อบทเรียน
6. แรงผลัก ดัน ภายนอก ได้แ ก่ บ้านมีความสัม พัน ธ์ระหว่า งคนในบ้านดี สิ่ง แวดล้อ มดี
มีวัฒนธรรมและคุณธรรมพื้นฐานดี เช่น ขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี
สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะของครู
ผู้เรียน สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งล้วนแล้วแต่
จะเป็ นอุ ป สรรคต่ อผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยน ดั งนั้ น ในการจั ดการเรี ยนการสอนครู ผู้ ส อนต้ อ งค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงสุด
9.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จันทิมา เมยประโคน (2555 : 31) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือที่ใช้
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอิงเกณฑ์ แบบทดสอบอิงกลุ่ม และยังมี
แบบทดสอบของครู และแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เช่นกัน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2556 : 165) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีบทบาทสาคัญ
ในการใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสาหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ ทาให้ผู้สอนทราบว่า ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถถึงระดับมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือยัง
หรือ มีความรู้ ความสามารถถึงระดับใดหรือมีความรู้ ความสามารถดีเพียงไร เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อ นๆ
ที่เรียนด้วยกัน
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 16) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ คือ แบบสอบมาตรฐาน
ที่ใช้สาหรับวัดทักษะหรือความรู้ที่เรียนมา
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ไพศาล วรคา (2556 : 239 ) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบ (test) คือ ชุดของข้อคาถามที่ใช้วัดค่าของ
ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง โดยมีคาตอบที่ถูกต้องแน่นอน และมีกฏเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนอย่างสมเหตุ สมผล
และแน่นอน
สรุ ป ได้ ว่ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วั ด ความรู้ ทั ก ษะ
และความสามารถทางวิ ชาการ ที่ นั กเรียนได้ รับ การเรี ยนรู้ผ่ านมาแล้ วว่ าบรรลุ ผลส าเร็จตามจุ ดประสงค์
ที่กาหนดไว้เพียงใด
9.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชวลิต ชูกาแพง ( 2555 : 157 – 158) ได้กล่าวไว้วา แบบทดสอบมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์
ที่ใช้แบ่ง ดังนี้
1. แบ่งตามสมรรถภาพที่วัด แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (achievement test)
2) แบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test)
3) แบบทดสอบบุคคล-สังคม (personal social test)
2. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการสร้าง แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่
1) แบบอัตนัยหรือแบบความเรียง (subjective test or essay type)
2) แบบปรนัยหรือแบบให้คาตอบสั้นๆ (objective test or short answer)
3. แบ่งตามวิธีหาคุณภาพเครื่องมือ มี 2 ประเภท ได้แก่
1) แบบทดสอบตามแนวอิ งเกณฑ์ (criterion referenced test) เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามกระบวนการของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ ตามจุดประสงค์หรือ ผลการเรียนรู้ มีคะแนนจุดตัด
หรือคะแนนเกณฑ์สาหรับใช้ตัดสิน
2) แบบทดสอบตามแนวอิ ง กลุ่ ม (norm referenced test) เป็ น แบบทดสอบที่ มุ่ ง หวั ง
ให้วัดครอบคลุมตามนิยามของตัวแปรที่จะวัดความสามารถในการจาแนกผู้สอบ ออกเป็นกลุ่มเก่ง อ่อน ข้อสอบ
ประเภทนี้เน้นศึกษาตัวแปรอื่นในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านสมอง ที่นอกเหนือจากการวัดผลสัมฤทธิ์
เช่น ความสามารถในการคิดแบบต่างๆ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงสร้างขั้ นตามกระบวนการ
ของแบบทดสอบอิงกลุ่ม
บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 56 -57) ได้จาแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ออกเป็น
2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (criterion referenced test) หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์สาหรับใช้ตัดสินใจว่าผู้สอบมีความรู้ตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้หรือไม่ การวัดตรงตามจุดประสงค์เป็นหัวใจสาคัญของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี้
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2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม (norm referenced test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งสร้างเพื่อวัดให้
ครอบคลุมหลักสูตร จึงสร้างตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ความสามารถในการจาแนกผู้สอบตามความเก่งอ่อน
ได้ดีเป็นหัวใจสาคัญของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ การรายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐาน
ซึ่งเป็นคะแนนที่สามารถให้ความหมาย แสดงถึงสถานภาพความสามารถของบุคคลนั้น เมื่อ เปรียบเทียบ
กับบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ในกลุ่มเปรียบเทียบ
ไพศาล วรคา (2556 : 239 -243) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบ ไว้ดังนี้
1. จ าแนกตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการวั ด ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต ภาพ แบบทดสอบ
จึงทาหน้าที่เป็นแบบวัด เพราะใช้วัดคุณลักษณะต่างๆ จาแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด
ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill)
2) แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (personality test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดคุณลักษณะของคน
เกี่ยวกบความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ ลักษณะของแบบทดสอบมีทั้งแบบสอบภาคปฏิบัติและแบบถามตอบ
การทดสอบเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบวัดที่ใช้การฉายออก (projective test )
และแบบวัดที่ ไม่ใช้การฉายออก ( non-projective test) แบบวัดที่ ใช้การฉายออกจะมีลั กษณะเป็ นแบบทดสอบ
ส่วนแบบวัดที่ไม่มีการฉายออกจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามหรือรายงานตนเอง ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องการตอบ
คือ ผู้ตอบจะตอบในแนวทางที่ให้ตนเองดูดี คาตอบที่ได้จึงไม่ค่อยตรงตามความเป็นจริง
3) แบบวัดความถนัด (aptitude test) เป็นการวัดศักยภาพ (potential) ของผู้ตอบ เพื่อใช้
ในการทานายความสามารถในการปฏิบัติงาน กิจกรรมหรือการศึกษาในอนาคต ผลของการวัดความถนัด
จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ครูแนะแนว และผู้บริหาร แบบวัดความถนัด แบ่งออกเป็น แบบวัดความถนัด
ทัว่ ไป แบบวัดความถนัดเฉพาะทาง แบบวัดความพร้อม และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
2. จาแนกตามลักษณะการตรวจให้คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) แบบทดสอบปรนั ย (objective test) หมายถึ ง แบบทดสอบที่ ก ารตรวจให้ ค ะแนน
มีความเป็นปรนัยสูง กล่าวคือ ไม่ว่าจะให้บุคคลใดเป็นผู้ตรวจก็สามารถให้คะแนนได้ถูกต้องตรงกั นเสมอ
เช่น แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบแบบจับคู่ แบบทดสอบแบบถูก-ผิด เป็นต้น
2) แบบทดสอบอั ตนั ย (subjective test) หมายถึ ง แบบทดสอบที่ การตรวจให้ คะแนน
มีความเป็นปรนัยต่า หรือคะแนนที่ได้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ตรวจให้คะแนนแต่ละคน เช่น แบบทดสอบ
ความเรียง แบบทดสอบเติมคา เป็นต้น
3) แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (modified subjective test) หมายถึง แบบทดสอบที่ทา
การปรับปรุงมาจากแบบทดสอบอัตนัย โดยการปรับวิธีการตรวจให้คะแนน ให้มีความเป็นปรนัยมากขึ้น
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3. จาแนกตามลักษณะการสร้างจาแนกได้ 2 ประเภท คือ
1) แบบทดสอบมาตรฐาน (standardized test) เป็ น แบบทดสอบที่ มี ค ณะผู้ เชี่ ย วชาญ
ทางด้านจิตวิทยา ด้านการวัดและประเมิน และนักวิชาการสาขาต่างๆ ร่วมกันพัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการสร้าง
ที่ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
2) แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างเอง (researcher-made test) เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่ อ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือ อาจเป็นแบบทดสอบที่มีผู้วิจัยอื่น ๆ
สร้างไว้แล้ว
4. จาแนกตามลักษณะการนาผลที่ได้ไปใช้ประเมิน จาแนกเป็น 2 ประเภท คือ
1) แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (criterion-referenced test) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
เพื่อวัดความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลว่ามีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ส่วนใหญ่
จะใช้ในการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2) แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม (norm-referenced test) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อวัด
ความรู้ ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลว่ ามี อ ยู่ ในระดั บ ใด เมื่ อ เที ย บกั บ บุ ค คลอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หา
และพฤติกรรมที่ต้องการวัด ส่วนใหญ่ แบบทดสอบแบบอิงกลุ่มจะใช้จัด ตาแหน่ งความรอบรู้ของผู้เรียน
ในเรื่องที่สอน หรือใช้ในการประเมินผลสรุปรวม แบบทดสอบประเภทนี้จึงมุ่งทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา
ที่ต้องการวัดให้มากที่สุด
5. จาแนกตามลักษณะการตอบสนอง จาแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) แบบทดสอบข้อเขียน (paper-pencil test) เป็นแบบทดสอบที่ผู้ตอบต้องอ่านข้อคาถาม
แล้วเลือกคาตอบหรือเขียนตอบในกระดาษคาตอบที่จัดให้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบเลือกตอบ
แบบทดสอบความเรียง แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบโคลซ
2) แบบทดสอบปฏิ บั ติ (performance test) เป็ นแบบทดสอบที่ ใช้ วั ดทั กษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานโดยการกาหนดภาระงาน เครื่อ งมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติงานตามคาสั่ง
หรือสถานการณ์ที่กาหนด
3) แบบทดสอบปากเปล่ า (oral test) เป็ น แบบทดสอบที่ มี ลั กษณะคล้ า ยแบบทดสอบ
ความเรียงหรือแบบทดสอบอัตนัยแต่แทนที่จะให้ผู้ตอบเขียนคาตอบในกระดาษคาตอบก็ให้ผู้ตอบบรรยาย
หรือ อธิบ ายออกมาให้ ฟัง หรือมี ลักษณะเดียวกั น กับการสัม ภาษณ์ เพียงแต่ประเด็น คาถามต้อ งการที่ จะ
ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบของผู้ตอบ
สมนึก ภัททิยธนี (2556 : 73-97) กล่าวว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทที่ครูสร้าง
มีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบ ดังนี้
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1. ข้ อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (subjective or essay test) ลักษณะทั่ วไป เป็ นข้อ สอบ
ที่มีเฉพาะคาถามแล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายความรู้ และข้อคิดเห็นของแต่ละคน
2. ข้อสอบแบบกาถูก -ผิด (true-false test) ลักษณะทั่วไป ถือได้ว่าข้อ สอบแบบกาถูก -ผิด
คือข้อสอบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด
ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือน-ต่างกัน เป็นต้น
3. ข้อสอบแบบเติมคา (completion test) ลักษณะทั่วไป เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วย ประโยค
หรือข้ อ ความที่ ยั งไม่ สมบู รณ์ แล้ วให้ ผู้ตอบเติมค า หรือ ประโยค หรื อข้ อความลงในช่อ งว่างที่ เว้ นไว้นั้ น
เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง
4. ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ (short answer test) ลักษณะทั่วไป ข้อ สอบนี้ คล้ายกับข้อ สอบ
แบบเติมคา แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเป็นประโยคคาถามสมบูรณ์ (ข้อสอบแบบเติมคา
เป็นประโยคหรือข้อความที่ไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบ คาตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัด
ได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นการบรรยายข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง
5. ข้อสอบแบบจับคู่ (matching test) ลักษณะทั่วไป เป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีคา
หรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่า แต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จับคู่
กับคา หรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ผู้ออกข้อสอบ
กาหนดไว้
6. ข้ อ สอบแบบเลื อ กตอบ (multiple choice test) ลั ก ษณะทั่ วไป ค าถามแบบเลื อ กตอบ
โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนนาหรือ คาถาม (stem) กับตอนเลือ ก (choice) ในตอนเลือ กนี้
จะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นคาตอบถูก และตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ปกติจะมีคาถามที่กาหนดให้นักเรียนพิจารณา
แล้วหาตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน ดูเผินๆ จะเห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมด แต่ความจริงมีน้าหนักถูกมากน้อยต่างกัน
สรุปได้ว่า แบบทดสอบที่ใช้ในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีจุดมุ่งหมายในการ
ทดสอบแตกต่างกัน ดังนั้น ในการนาแบบทดสอบไปใช้ต้องระมัดระวังว่าเลือกใช้ แบบทดสอบได้ถูกต้อ ง
เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ การจาแนกประเภทของแบบทดสอบ จึงช่วยให้สามารถเข้าใจและเลือกใช้
แบบทดสอบได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
9.5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สุดถนอม ธีระคุณ (2555 : 45) กล่าว่า การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอน
ตามลาดับ ดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร
2. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
3. กาหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง
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4. เขียนข้อสอบ
5. ตรวจทานข้อสอบ
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบ
7. วิเคราะห์ข้อสอบ
8. จัดทาแบบทดสอบฉบับจริง
9.6 คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
สมนึก ภัททิยธนี (2551 : 67 - 71) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะ
แบบทดสอบที่ ครูส ร้างขึ้ นนั บ เป็ นเครื่องมือ วัดผลที่ มีคุ ณ ค่า และสาคั ญ ที่สุ ด แต่ทั้ งนี้แ บบทดสอบที่จ ะ
นาไปใช้ต้องมีคุณภาพ นั่นคือแบบทดสอบต้องมีลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1. ความเที่ ยงตรง (validity) หมายถึ ง คุ ณ ภาพของแบบทดสอบที่ ส ามารถวั ดได้ ต รงกั บ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยา
2. ความเชื่อมั่น (reliability) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบทั้งฉบับที่สามารถวัดได้คงที่
คงวาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทาการสอบใหม่กี่ครั้งก็ตาม
3. ความยุติธรรม (fair) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการได้เปรียบ
เสียเปรียบในกลุ่มผู้เข้าสอบด้วยกัน ไม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนทาข้อสอบโดยการเดาไม่ให้นักเรียนที่ขี้เกียจ
หรือไม่สนใจในการเรียนทาข้อสอบได้ดี ผู้ที่ทาข้อสอบได้ควรจะเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งและขยันเท่านั้น
4. ความลึกของคาถาม (searching) หมายถึง ข้อ สอบแต่ล ะข้อ นั้น จะไม่ ถามอย่างผิวเผิ น
หรือ ถามประเภทความรู้ความจา แต่ ต้องถามให้ นัก เรียนนาความรู้ความเข้าใจไปคิด ดัดแปลงแก้ ปัญ หา
แล้วจึงตอบได้
5. ความยั่วยุ (exemplary) หมายถึง แบบทดสอบที่นักเรียนทาด้วยความสนุก เพลิดเพลิน
ไม่ควรใช้คาถามซ้าซาก ซึ่งน่าเบื่อหน่าย วิธีการที่จะทาให้แบบทดสอบมีความยั่ว ยุอ ยากตอบก็โดยเรี ยง
จากข้อง่ายไปหาข้อยาก ใช้ข้อสอบรูปภาพบ้าง ถามข้อละปัญหาบ้าง รูปแบบของข้อสอบน่าสนใจ ถ้าเป็น
ข้อสอบแบบอัตนัยก็ให้บรรยายมีความยาวพอเหมาะและไม่ถามหลายประเด็นในข้อเดียวกัน
6. ความจาเพาะเจาะจง (definition) หมายถึง ข้อสอบที่มีแนวทางหรือทิศทางการถาม การตอบ
ชัดเจนไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเม็ดให้นักเรียนงง
7. ความเป็นปรนัย (objective) ข้อสอบที่มลี ักษณะ 3 ประการ คือ
1) ตั้งคาถามให้ชัดเจน ทาให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าใจความหมายตรงกัน
2) ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน แม้ว่าจะตรวจหลายครั้ง หรือตรวจหลายคนก็ตาม
3) แปลความหมายของคะแนนได้เหมือนกัน
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8. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง แบบทดสอบที่มีจานวนข้อมากพอประมาณ ใช้เวลาสอบ
พอเหมาะ ประหยัดค่าใช้จ่าย จัดทาแบบทดสอบด้วยความประณีต ตรวจให้คะแนนได้รวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์
ในการสอบที่ดี ได้แก่ สภาพห้องสอบเรียบร้อยไม่มีสิ่งรบกวน ผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบรัดกุม เป็นต้น
9. อานาจจาแนก (discrimination) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจาแนกผู้สอบ
ที่มีคุณลักษณะ หรือความสามารถแตกต่างกันออกจากกัน ข้อสอบที่ดีจะต้องมีอานาจจาแนกสูง ตามทฤษฎี
การวัดผลแบบอิงกลุ่ม (norm referenced measurement) อานาจจาแนกของข้อสอบ หมายถึง ความสามารถ
ของข้อสอบที่จาแนกผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กับกลุ่มอ่อน ถ้าข้อสอบมีอานาจจาแนกสูง แสดงว่า
คนกลุ่มเก่งทาข้อสอบข้อนั้นถูก แต่คนกลุ่มอ่อ นทาไม่ถูก ส่วนทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ (criterion
referenced measurement) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบที่จาแนกผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรอบรู้
กับกลุ่มไม่รู้ ถ้าข้อสอบที่มีอานาจจาแนกสูง แสดงว่าคนกลุ่มรอบรู้ทาข้อสอบข้อนั้นถูก แต่คนกลุ่มไม่รอบรู้
ทาไม่ถูก
10. ความยาก (difficulty) หมายถึ ง จ านวนคนตอบข้ อ สอบได้ ถูก ต้ อ งมากน้ อ ยเพี ยงใด
หรือ อัตราส่วนของจานวนคนตอบถูก กับจานวนคนทั้งหมดที่เข้าสอบตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิง กลุ่ม
ข้อสอบที่ดีคือข้อสอบที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เรียกว่ามีความยากพอเหมาะ สามารถจาแนกผู้เข้าสอบได้ว่า
ใครเก่ง ใครอ่อน ส่วนทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ ถือว่าข้อสอบที่ดี คือ สามารถวัดผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์
หรือไม่ การที่ทุกคนทาข้อสอบได้ถูก แสดงว่าเขาบรรลุตามจุดประสงค์ตามที่ต้องการ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี นั้นกล่าวได้ว่า แบบทดสอบต้องมีความเที่ยงตรง
สามารถวัด ได้ตรงกับจุดมุ่ งหมายที่ต้อ งการ และวัดได้อ ย่างถูกต้อ งแม่ นยา ไม่เปลี่ ยนแปลง ไม่ ว่าจะท า
การทดสอบใหม่กี่ครั้งก็ตาม เป็นแบบทดสอบที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบ ในกลุ่มผู้เข้าสอบ
ด้วยกัน เป็นคาถามที่ต้องการนาความรู้ ความเข้าใจไปคิดดัดแปลงแก้ปัญหาก่อนจึงตอบได้ และข้อสอบที่ดี
ต้องสามารถวัดผลผู้เรียนได้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
10. งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
10.1 งานวิจัยในประเทศ
เกษมณี พุ กหน้ า (2555 : 1434-1437) ได้วิจัยเรื่อง ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทั กษะปฏิ บั ติ
ของซิ มพ์ ซั นเสริ มด้วยเทคนิ คระดมสมองต่ อทั กษะปฏิ บั ติ งาน ผลงานความคิ ดสร้ างสรรค์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสาระงานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะปฏิ บัติ ของซิ มพ์ ซัน เสริม ด้วยเทคนิคระดมสมองก่อ นและหลั งเรียน พบว่า นักเรียนได้รับ การจัด
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันเสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง มีคะแนน
ทักษะปฏิบัติโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.08 มีคะแนนผลงานความคิดสร้างสรรค์โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
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81.50 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.26 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.37 ซึ่งหลังเรียน
ไม่น้อ ยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระงานประดิษฐ์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หยาง หลี่โจว (Yang Lizhou. 2555 : 99-109) ได้พัฒ นารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่ อ
ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ตามแนวการสอนแบบ Activer reading และหลักการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน ผล กระบวนการจัดการเรียนการสอนมี 6 ขั้น ตอน คือ ขั้นที่ 1
กระตุ้ น ให้ ร ะลึ ก ถึ ง ความรู้ เดิ ม ขั้ น ที่ 2 น าเสนอความรู้ ใ หม่ ขั้ น ที่ 3 ศึ ก ษาท าความเข้ าใจความรู้ ใ หม่
และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เก่า ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นที่ 5 การประเมิน
และให้ข้อมูลป้อนกลับ ขั้นที่ 6 การสรุปและประยุกต์ใช้ โดยรูปแบบการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสม
ดีม าก ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนหลั งการทดลองของนั กศึ ก ษากลุ่ม ทดลองที่ เรีย นตามรู ป แบบการสอน
มีค ะแนนเฉลี่ย สู งกว่ากลุ่ม ควบคุม ที่ เรี ยนตามการสอนแบบปกติ อ ย่างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01
และผลการศึกษาเจตคติของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการสอน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย
รานี เสงี่ยม และคณะ (2556 : 59-69) ได้พัฒนารูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา
สาหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยสรุป ดังนี้
1. สภาพและปัญหากระบวนการเรียนการสอน พบว่า ปัญหาจะอยู่ในส่วนของผู้เรียนที่สืบเนื่อง
มาจากวิธีการรับรู้ของคนหูหนวก และส่งผลต่อ การเตรียมการสอน และการดาเนินการสอน จึงได้พัฒนา
รูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา สาหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ 1) การเข้าสู่การสร้างงานออกแบบ 2) การสร้างหัวข้อและขอบเขตในการออกแบบ
3) การเก็ บ ข้ อมู ล 4) การค้ นคว้ าหาข้ อ มู ล (ผลิ ตภั ณ ฑ์ ) 5) การค้ น คว้ าหาข้ อ มู ล (ที่ ม าของการออกแบบ)
6) การวิเคราะห์ข้อมูล 7) การร่างแบบ 8) การคัดเลือกแบบและออกแบบรายละเอียด และ 9) การประเมินผลงาน
2. ปัจจัยเงื่อนไขที่เกื้อหนุนให้กระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา สาหรับนักศึกษา
หูหนวก มีประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วย ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน และด้านการสนับสนุน การจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ ล่ามภาษามือไทย ผู้จดคาบรรยาย ผู้ช่วยสอน และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
3. ผลการประเมินรูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผา สาหรับนักศึกษาหูหนวก
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 ท่าน พบว่ามีความเหมาะสม (Mean อยู่ระหว่าง 4.30 ถึง 4.60) และความเป็นไปได้
(Mean อยู่ระหว่าง 4.30 ถึง 4.50) มากถึงมากที่สุดในการนาไปใช้
แมน เชื้อบางแก้ ว (2556 : 102-112) ได้ พัฒ นารูปแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ พบว่า มีองค์ประกอบ
สาคัญ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการจัดเตรียมการ
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(managing preparation) ขั้ น การเรี ย นรู้ แ บบกระตื อ รื อ ร้ น (active learning) ขั้ น ปั ญ ญาการคิ ด (notion
intelligence) และขั้ น สร้ า งความพึ ง พอใจ (satisfaction) และ4) ผลที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เรี ย นจากการเรี ย นรู้
ตามรูปแบบ สาหรับผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีผลการคิดวิเคราะห์ทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น สู ง และเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ห ลั ง การเรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นการเรี ย น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
เชาวลิ ต สาตร์ นอก (2556 : 132) ได้ วิจั ยเรื่ อง การพั ฒนารู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ การพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า 1) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “MRACPE Model” มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน
คือ (1) การสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation) (2) การแสวงหาความรู้ (Research) (3) การวิเคราะห์และออกแบบ
(Analysis and Design) (4) การสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Create) (5) การนาเสนอและการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
(Present and Constructive Critism) และ(6) การประเมิ นและส่ งเสริ ม (Evaluate and Promote) มี ค่ าประสิ ทธิ ภาพ
E1/E2 เท่ากับ 84.26/83.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียนอย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 3) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
หลั งเรียนสู งกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 และ4) ความพึ งพอใจของนั กเรี ยนที่ มี ต่ อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
รสริน เจิมไธสง และส าลี ทองธิว (2556 : 26) ได้วิ จัยเรื่อง การพั ฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการสอนอย่างไตร่ตรองเชิงวิพากย์ของนักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่า
รูป แบบการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ประกอบด้ ว ยกระบวนการเรี ย นการสอน 5 ขั้ น ตอนหลั ก ดั งนี้
1) การทบทวนภายใต้ หลั กการและเหตุผลตามหลักวิชาการ (Technical Reasoning : T) 2) การวิเคราะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง ภายใต้การเชื่อมโยงมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย (Reflectivity : R) 3) การปรับแผนการสอนใหม่
ภายใต้ข้อสรุปอย่างไตร่ตรอง (Methodology Improvement : I) 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional
Application : A) 5) การประเมินผลกระทบเชิงคุณค่าต่อผู้เรียนและสังคม (Critical Reflective Thinking : C)
ผลการใช้กิ จกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า นั กศึกษาครู
มีความสามารถในการออกแบบการสอนอย่างไตร่ตรองเชิงวิพากย์สูงกว่าก่อนการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนอย่างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยนั กศึ กษาครูมี การแลกเปลี่ยนแบ่ งปั นความรู้
และประสบการณ์ รวมทั้งการประเมินผลกระทบของวิธีสอนที่ใช้ในการออกแบบการสอนและผลกระทบ
ที่มีต่อสังคม
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กิตติศักดิ์ เกตุนุติ (2557 : 130-132) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N ประกอบด้วยความเป็นมาและความสาคัญ
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน หลักการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะเวลา
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม การประเมินผลการเรียนรู้ และการนารูปแบบไปใช้ โดยรูป แบบการจัด
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นปลุกสมอง (Boosting = B) ขั้นที่ 2
ขั้ น ระบุ แ ละเชื่ อ มโยง (Remarking and Relating = R) ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ค้ น หาค าตอบ (Acquiring = A) ขั้ น ที่ 4
ขั้นสรุปผล (Inferring = I) และขั้นที่ 5 ขั้นนาเสนอผล (Notifying = N) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประเมิน
ให้มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18
2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N
1) เด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N มีความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) เด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N มีความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณสูงกว่าเด็ก ปฐมวัยที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3) ครูปฐมวัยที่ ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N ประเมิ นความเหมาะสมของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.16
ศั กดิ์ นคร สี หอแก้ ว (2557 : 119-120) ได้ วิ จัยเรื่ อง การพั ฒนารู ปแบบการจั ดการเรี ยนการสอน
ทักษะงานช่างพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะงานช่ างพื้ น ฐานในศตวรรษที่ 21 อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
การจั ด การเรีย นการสอนยัง ขาดการเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมการเรีย นรู้ กั บ รายวิช าอื่ น ๆ การแสวงหาความรู้
ผ่านสื่อเทคโนโลยีอยู่ในระดับน้อย มีความต้องการทักษะงานช่างพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก
2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะงานช่างพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยได้พั ฒนาขึ้นมีลักษณะ
แบบแผนจ าลองที่ เป็ น เอกสารมี 5 องค์ ป ระกอบส าคั ญ ได้ แ ก่ คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
การวิเคราะห์งาน แผนการจั ดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนรู้ และสื่อ/แหล่งเรียนรู้ระบบเครือ ข่าย
3) นักเรียนกลุ่มทดลองตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลการทดลองอยู่ในระดับดี 4) นักเรียน
กลุ่มทดลองมีผลการประเมินทักษะงานช่างพื้นฐานระหว่างก่อ นทดลองกับหลังการทดลองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินหลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน
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ศุภักษร ฟองจางวาง และกอบสุข คงมนัส (2558 : 127-129) ได้วิจัยเรื่อ ง การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษา
จาวาสคริป ต์ ส าหรับ นั กเรียนชั้น มั ธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษาจาวาสคริปต์ สาหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ประกอบด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ (1) หลั ก การ (2) วั ต ถุ ป ระสงค์ (3) เนื้ อ หา
(4) กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ(5) การวัดผลประเมิ นผล กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบ่งเป็น 2 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการก่อนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน และขั้นที่ 2
การจั ดการเรียนการสอนประกอบด้วย 8 ขั้ น ตอน 2) นั ก เรี ยนมี ค ะแนนสอบหลั งเรี ยนสู งกว่ าก่ อ นเรีย น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อ ยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม
อยู่ ในระดั บ มาก และ3) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท าการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ย นการสอน
แบบผสมผสาน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ แล้วมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
กิตติมา ปัทมาวิไล (2559 : 118-120) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมทักษะ
การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่ เสริมทักษะการให้เหตุผล การแก้ปั ญ หา และการสื่อ สาร
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีชื่อว่า (RICH Model) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบเชิงหลักการ และวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขั้นทบทวน (Reviewing : R) เป็นขั้นทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
2) ขั้นสืบเสาะ (Inquiring : I) เป็นขั้นสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อวางแผนการแก้ปัญหา 3) ขั้นสร้างสรรค์และตรวจสอบ
(Creating and Checking : C) เป็น ขั้น ที่ ออกแบบกระบวนการและตรวจสอบ และ4) ขั้น ฝึกปฏิบั ติให้เกิ ด
ความชานาญ (Habituating : H) เป็นขั้นที่ฝึกปฏิบัติบ่อ ยๆ ซ้าๆ ให้เกิดทักษะและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไข
การน ารู ป แบบไปใช้ โดยที่ ผลการทดสอบค่ าประสิ ทธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
ได้ E1 / E2 เท่ากับ 80.07/83.90 ตามเกณฑ์ 80/80
2. หลังการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ผู้เรียนมีทักษะการให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ หลั งเรียนตามรูป แบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อ นเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความคิ ดเห็ น ของนั กเรีย นที่มี ต่ อ รู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดั บ
เห็นด้วยมากที่สุด
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4. ผลการขยายผล พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีทักษะ
การให้ เหตุ ผล การแก้ปั ญ หา และการสื่ อสารทางคณิ ต ศาสตร์ หลั งเรียนตามรูป แบบการเรียนการสอน
คณิ ต ศาสตร์ สู งกว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และความคิ ด เห็ น ของผู้ เรี ย นที่ มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
สุกัญญา งามบรรจง (2559 : 142-143) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริ มสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ ที่พั ฒ นาขึ้น มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัต ถุประสงค์ 3) กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 4) การวัดผลและประเมินผล 5) ปัจจัยสนับสนุน 6) เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้โดย
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (inspire) ขั้นที่ 2 เลือ กสนใจ
ตามถนัด (choose) ขั้นที่ 3 เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (aim & act) ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (reflect)
ขั้นที่ 5 การยกระดับ คุณ ภาพ (enhance) ประสิ ทธิภาพของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1) ผู้เรียนที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังกล่าว มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) ความสามารถในการคิดเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(2) ความสามารถในวิธีการทางานเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร และการร่วมมือทางานเป็นทีม (3) ความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือการท างานเกี่ยวกับการรู้เท่ าทั นสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ และการรู้เท่ าทัน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ(4) การประพฤติและปฏิบัติในการดารงชีวิตเกี่ยวกับการเป็นพลเมือ งและพลโลก ความรู้
ทักษะ และเจตคติอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2) ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ
มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกห้อ งเรียน กล้าแสดงความคิดเห็นในมุมมอง
ที่แตกต่างกันด้วยความมั่นใจ แสดงแนวคิดที่แปลกใหม่ หลากหลายในการแก้ปัญหา ผู้เรียนมีการนาเสนอ
เหตุผลในการเรียนรู้และท้าทาย นาเสนอผลงานจากการระดมความคิด การวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี มีความประทับใจที่ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะ
รวมทั้งสามารถนามาเป็นแนวทางในการรับรู้ของตนเอง
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3) ครูมีความคิดเห็นหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสามารถนาไปใช้ได้จริง
มีกระบวนการที่เป็นขั้นตอน
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่ งเสริมสนับสนุ นการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยดาเนินการใน 3 ระดับ คือ
1) ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนั กในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ กั บบุ ค ลากรทางการศึก ษาที่ เกี่ ยวข้ อ ง การส่ งเสริ ม
สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
2) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรสื่อสารและสร้างความตระหนัก สนับสนุน
ส่ งเสริ ม และอานวยความสะดวกแก่ สถานศึ กษาได้ อ ย่างมี ป ระสิ ทธิภาพ รวมทั้ งการพั ฒ นาครู ผู้ บริห าร
กรรมการสถานศึก ษา และชุ ม ชนให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจการประเมิน รูป แบบ เพื่ อ การปรับ ปรุงพัฒ นา
อย่างยั่งยืน
3) ระดับสถานศึกษา ควรดาเนิ นการวิจัยละพัฒนาต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในลักษณะของการนิเทศ กากับ ติดตาม เน้นกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (coaching & mentoring) ของสถานศึกษา
และการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นิยม กิมานุวัฒน์ (2559 : 133-134) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงระบบ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
1. ได้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ที่มีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยมี 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1) แนวคิดของรูปแบบการสอน
2) รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้น
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ดังนี้
(1) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยนาเสนอเป็น 6 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 นาเสนอ
สถานการณ์ ขั้นที่ 2 พัฒนาแนวทางการคิด ขั้นที่ 3 พิจารณาปัญหา ขั้นที่ 4 สนทนาแลกเปลี่ยน ขั้นที่ 5 เรียนรู้
ผลงานกลุ่ม ขัน้ ที่ 6 สรุปร่มกัน
(2) ระบบทางสังคม
(3) หลักการตอบสนอง
(4) ระบบที่นามาสนับสนุน
3) การนารูปแบบการสอนไปใช้
4) ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการสอน
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษา พบว่า มีประสิทธิภาพ 81.15/85.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
3. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการคิดเชิงระบบสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาก่อนและหลัง
ใช้รูปแบบการสอนเพื่ อพัฒ นากระบวนการคิดเชิงระบบ พบว่า กระบวนการคิด เชิ งระบบ ของนั กเรียน
กลุ่มตัวอย่างหลังใช้รูปแบบการสอนสูงกว่าก่อ นใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ลนา นพรัตน์ (2559 : 98) ได้วิจัยเรื่อง ชุดการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาหรับผู้บกพร่อ งทางการได้ยิน พบว่า 1) ประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาหรับ
ผู้บ กพร่อ งทางการได้ ยิน มีป ระสิ ท ธิภ าพ เท่ ากับ 81.25/80.56 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ กาหนดไว้
กล่าวคือ จากการหาประสิทธิภาพได้ค่าร้อยละของคะแนนระหว่างเรียน เท่ากับ 81.25 (E1) และร้อยละของ
คะแนนทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 80.56 (E2) 2) ผลการเปรียบเทียบผลวัดทักษะก่อ นเรียนและหลังเรียน
พบว่า คะแนนหลังการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน มีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บกพร่องทางการได้ยิน ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้
ฝึกทักษะอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.90 , S.D. = 0.12)
นิกูล เปียมาลย์ (2560 : 64-65) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนตามกระบวนการเรียน
การสอนตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ที่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างในบ้าน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า
1. กิจกรรมการเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบทักษะปฏิบั ติของเดวีส์
ที่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ งานช่างในบ้ าน สาหรับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีป ระสิท ธิภาพเท่ากั บ
78.69/80.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้
2. ทักษะการปฏิบัติงานช่างในบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยกิจกรรม
การเรีย นตามกระบวนการเรี ยนการสอนตามรู ป แบบทั ก ษะปฏิ บั ติข องเดวี ส์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
( X = 3.30 , S.D. = 0.23)
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนตามกระบวน
การเรียนการสอนตามรูปแบบทั กษะปฏิบัติของเดวีส์ ที่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างในบ้าน โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57 , S.D. = 0.50)
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10.2 งานวิจัยต่างประเทศ
เว็บเบอร์ (Weber. 2000 : 5-50) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการสอน 5 ขั้น ของการสอนแบบแก้ปัญหา
โดยใช้ ก ารสอนแบบพหุปั ญ ญา (Five-Phase o PBL : Multiple Intelligence Teaching Approach Model for
redesigned higher education classes) ที่สถาบันวิจัยการศึกษา (Higher Education Research Institute) ของ UCLA
โดยการสารวจนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 จานวนมากกว่า 260,000 คน การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อนารูปแบบ
การเรี ยนการสอนแบบแก้ ปั ญ หา (PBL Model) เข้ ามาใช้ ในการแก้ ปั ญ หาที่ พ บ เพื่ อ ประยุ กต์ ใช้ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญา (Multiple Intelligence Teaching Approach : MITA) ในการแก้ปั ญหา
ของผู้เรียนที่เฉื่อย (Passivity) ในชั้นเรียน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการสอนแก้ปัญหาซับซ้อนในการเรียนรู้
ตามสภาพจริงประกอบด้วย 5 ขั้น ขั้นที่ 1 ผู้สอนน าเข้าปัญหาและสนทนาเพื่อ หาความสาคัญของปัญหา
กับผู้เรียนโดยทั่วไป ขั้ นที่ 2 ระบุเป้ าหมายที่ชั ดเจน อันเป็นการเรียนรู้ขั้นต่าซึ่งต้ องการให้ผู้ เรียนทั้งหมด
ได้ สั ม ฤทธิ์ ผ ล ขั้ น ที่ 3 สร้ า งมิ ติ คุ ณ ภาพเฉพาะส าหรั บ ประเมิ น งานต่ า งๆ ขั้ น ที่ 4 ก าหนดการเรี ยนรู้
และประเมินงานที่สัมพันธ์กับปัญหาในชีวิตจริง ความสับสนของผู้เรียน ความสามารถ และเนื้อหาที่ต้องการ
และขั้นที่ 5 ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ สร้างความรู้และปรับ
โครงสร้างความรู้ ช่วยให้ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้ น กระตุ้นแรงจูงใจผู้เรียน
หรือบูรณาการเพิ่มความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้
นาซรุ ดิ น และอซิ ซ า (Nasrudin & Azizah. 2010 : 763-772) ได้ ศึ กษาการพั ฒ นาทั กษะการคิ ด
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบกลุ่มสืบค้น (group investigation) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขั้นตอนการสอนแบบกลุ่มสืบค้น ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียม (preparation) 2) การเลือกหัวข้อ
(topic selection) 3) การวางแผนร่วมกัน (cooperative planning) 4) การดาเนินการ (implementation) 5) การวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ (analysis and synthesis) 6) การน าเสนอผลงาน (presentation of final product) และ7)
การประเมินผล (evaluation) ผลการศึก ษาพบว่า การสอนแบบกลุ่มสื บค้น ส่งผลให้ ผู้เรียนมี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ซิม เซก และคาบาพิ น า (Simsek & Kabapinar. 2010 : 1190-1194) ได้ ศึก ษาผลของรูปแบบ
การสอนโดยใช้การสืบสวนเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สสาร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 20 คน พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ สาหรับคะแนนเจตคติต่อ วิชาวิ ท ยาศาสตร์
ของผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการเรียนไม่แตกต่างกัน
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนดังที่กล่าวมา ทาให้
ทราบแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งรูปแบบการเรียน
การสอนถูกออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา ปรับปรุงจนได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผู้วิจัย
ได้น ามาใช้ในการพั ฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษ ฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดของการดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R1)
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง เพื่อสรุปข้อมูลที่ได้เป็น
แนวทางในการกาหนดกรอบของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและพัฒนา (design and
development) วางแผนเลือ กนวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่ เหมาะสมในการแก้ปั ญ หาที่ วิเคราะห์ไ ด้
ลงมือสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R2) นาไปใช้จริง (implementation)
เป็น การนารูป แบบการเรียนการสอนที่ม ีคุณ ภาพไปใช้กับ กลุ่ม ตัวอย่างจริง และระยะที่ 4 การพัฒ นา
(Development : D2) ประเมิ น ผล (evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลจากการใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีรายละเอียดการดาเนินการวิจัยในบทถัดไป

บทที่ 3
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรี ยนโสตศึ ก ษาจั งหวั ด ขอนแก่ น ผู้ วิ จั ยใช้ กระบวนการวิ จั ยและพั ฒ นา (Research and Development)
มาประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส
(Kevin Kruse. 2009 : 1-2) ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังรายละเอียดนี้
ระยะที่ 1 กำรวิจัย (Research : R1) กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (analysis)
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการวิเคราะห์ ข้อ มูล พื้น ฐานเชิงนโยบาย ศึกษา
สภาพปั ญ หาแนวทางการพั ฒ นารูป แบบการเรี ยนการสอน วิเคราะห์ เปรี ยบเที ย บสภาพความคาดหวั ง
กับสภาพความเป็นจริง ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่ อสรุป
ข้อ มูลที่ ได้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบของการพั ฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ ให้ มี
ความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระยะที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) กำรออกแบบและพัฒนำ (design and development)
การสร้ างร่ างรู ป แบบการเรี ยนการสอน การสร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ระยะที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2) นำไปใช้จริง (implementation)
นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพและการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
ระยะที่ 4 กำรพัฒนำ (Development : D2) ประเมินผล (evaluation)
ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยทดสอบหลังเรียน และวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
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ระยะที่ 1 กำรวิจัย (Research : R1) กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (analysis)
ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 10 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็ นของนักเรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ในระดับช่วงชั้นที่ 2
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีกระบวนการสร้างและการพัฒนา ดังนี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้ างแบบวิเคราะห์ เอกสารโดยกาหนดประเด็ นของการวิ เคราะห์ เอกสารจ าแนกเป็ น
สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง
1.3 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามโครงสร้าง (construct validity) และความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง
เชิงโครงสร้างของแบบวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท
(Likert) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการวิเคราะห์เอกสาร
1.4 นาข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้อง ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทุกรายการมีค่าความสอดคล้อ ง
ระหว่างรายการที่ใช้วิเคราะห์เอกสารกับรายละเอียดที่ศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X )
เท่ากับ 4.65 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.36 แสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีคุณ ภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (content validity) สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และมี
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสาร ดังนี้ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรศึกษา
เอกสารที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด ผลการปรับปรุง คือ ศึกษาเอกสารที่มีความเป็นปัจจุบัน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ซึ่งแบบสังเกตพฤติกรรมทั้ง 2 ฉบับ มีกระบวนการสร้างและพัฒนาดังนี้
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2.1 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสังเกต
2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับแนวคิด หลั กการ และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการพั ฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน เพื่อกาหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสังเกต
2.3 กาหนดโครงสร้างและประเด็นการสังเกต
2.4 สร้างแบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นข้อความปลายเปิด (opened form) ในการศึกษาสภาพปัญหา
และความต้ องการ เพื่ อพั ฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ แล้ วน าแบบสังเกตที่สร้างขึ้นไปให้ ผู้เชี่ ยวชาญ
จ านวน 5 คน เพื่ อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้ าง (construct validity) และความตรงตามเนื้ อ หา (content
validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสังเกต ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดั บ ของลิ เคอร์ท (Likert) ประเมิ นความเหมาะสม/สอดคล้ องของประเด็ น ในการสั งเกต
การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ประเมิ น ความเหมาะสม/สอดคล้ อ งของแบบสั งเกตที่ ใช้ ในการศึ กษาสภาพปั ญ หา
และความต้องการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์และสังเคราะห์ เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส าหรับนั กเรียนที่ มี ความบกพร่องทางการได้ยิ น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผลการประเมิ น
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของ
ประเด็นในการสั งเกตตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกับการประเมิน ความเหมาะสม/สอดคล้อ ง
เชิงโครงสร้างของแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.5 น าข้ อมูลที่ รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า เฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้อง ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทุกรายการมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่างประเด็นการสังเกตกับรายละเอียดที่ต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
4.66 และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากั บ 0.44 แสดงว่า แบบสังเกตที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้ นมี คุณ ภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ในระดับช่วงชั้นที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง มีลักษณะของข้อคาถามปลายเปิด มีขั้นตอน
การสร้างและพัฒนา ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์
3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับแนวคิด หลั กการ และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการพั ฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน เพื่อกาหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์
3.3 กาหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์
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3.4 สร้างแบบสัมภาษณ์ ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้อ งการ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ แล้วนาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามโครงสร้าง (construct validity) และความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง
เชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ ซึ่ง มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท
(Likert) ประเมิ น ความเหมาะสม/สอดคล้อ งของประเด็ น ในการสั ม ภาษณ์ การวิเคราะห์ ข้ อ มู ลประเมิ น
ความเหมาะสม/สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์และสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียน
ที่มี ค วามบกพร่ องทางการได้ ยิน ชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โดยผลการประเมิ น พิ จารณาจากค่าเฉลี่ ย ( X )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์
ตามความคิด เห็ น ของผู้ เชี่ย วชาญ แล้ วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้ เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมายเช่น เดียวกั บการประเมิน ความเหมาะสม/สอดคล้อ ง เชิงโครงสร้าง
ของแบบวิเคราะห์เอกสาร
3.5 น าข้ อมู ลที่ รวบรวมจากผู้ เชี่ ยวชาญมาค านวณหาค่ า เฉลี่ ย ( X ) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้อง ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทุกรายการมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามที่ใช้สัมภาษณ์กับรายละเอียดที่ต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X )
เท่ากับ 4.71 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42 แสดงว่า แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
การดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย เป้าหมายการพัฒนาเกี่ยวกับ ความต้องการ
และความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2. ศึกษาสภาพปัญ หาและแนวทางการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอน โดยการตรวจสอบ
สภาพจริงที่เป็นอยู่หลังจากทราบความคาดหวังแล้ว จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่มกับนักเรียน
3. วิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังเชิงนโยบายและสภาพความเป็นจริงของการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน โดยการเปรียบเทียบสภาพความคาดหวังที่เป็นจริงกับความคาดหวังที่กาหนดไว้ แล้วระบุปัญหา
รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
4. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นข้อสรุปที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบ
การพัฒ นารูป แบบการเรีย นการสอนงานประดิษ ฐ์ ให้มีค วามเหมาะสมกับ นักเรียนที่มีความบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย
1.1 ศึ กษาข้ อมู ล และเอกสารเกี่ ยวกั บหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้ วย วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร
ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมือ งไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่ งเน้น ผู้เรียนเป็ น สาคัญ บนพื้ นฐานที่ เชื่อ ว่า ทุ กคนสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้
เต็มศักยภาพ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งเน้นในด้านของกระบวนการทางาน
การจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการออกแบบงาน และการทางานอย่างมี
กลยุทธ์ จึงกาหนดการเรียนรู้ที่ยึดงาน กระบวนการจัดการ และการแก้ปัญ หาเป็นสาคัญ บนพื้นฐานของ
การใช้หลักการและทฤษฎีเป็นหลักในการทางาน เพื่อใช้แก้ปัญหางานที่นามาฝึกฝน กระบวนการเรียนรู้
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้กาหนดเป็นงาน
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้ง 7 หัวข้อ
ซึ่งประกอบด้วยความหมายของงาน ความสาคัญและประโยชน์ของงาน หลักการทางาน วิธีการและขั้นตอน
การทางาน กระบวนการทางาน การจัดการ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน และคุณธรรมในการทางาน
เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้ จึงมีรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางาน
4 รูปแบบ คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้จากประสบการณ์
และการเรียนรู้จากการท างานกลุ่ม ซึ่ งผู้สอนต้ องศึ กษาหลักสูตรให้ เข้าใจถึ งมาตรฐานการเรียนรู้ ตั วชี้วั ด
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึง
พิจารณาออกแบบการเรียนรู้โดยเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ /แหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
เพื่ อ ให้ ผู้เรียนพั ฒ นาเต็มศั กยภาพและบรรลุเป้ าหมายที่ กาหนด ซึ่ งโรงเรียนโสตศึก ษาจังหวัดขอนแก่ น
มีการวิเคราะห์หลักสูตร จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่หลักสูตรสถานศึกษา
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ที่มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้กาหนดองค์ประกอบของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้
วิสัยทัศน์
นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ครูเป็นผู้นาทางวิชาการ สถานศึกษาได้มาตรฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
จึงกาหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ย มที่ พึ งประสงค์ เห็ น คุ ณ ค่ าของตนเอง มี วินั ย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มี ความรักชาติ มี จิตส านึ กในความเป็ นพลเมืองไทย และพลโลกยึ ดมั่ นในวิถี ชีวิ ต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสั งคมอย่างมี
ความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อ สาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิ ด สังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ทีเ่ ผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน

153

และแก้ไ ขปัญหา และมีการตัดสิน ใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อ ตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อ ย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสั งคมด้ วยการสร้ างเสริ มความสั มพั นธ์ อั นดี ระหว่ างบุ คคล การจั ดการปั ญ หา และความขั ดแย้ งต่ างๆ
อย่างเหมาะสม การปรับตั วให้ ทั นกั บการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และสภาพแวดล้ อ ม การรู้จัก หลี กเลี่ย ง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซือ่ สัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 : การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้ าใจการท างาน มี ความคิดสร้ างสรรค์ มี ทั กษะกระบวนการท างาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญ หา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณ ธรรม และลั ก ษณะนิ สั ยในการท างาน มี จิ ต ส านึ ก ในการใช้ พ ลั งงาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 : การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้าง
สิ่งของเครื่อ งใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอ ย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือ กใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

154

สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม
สาระที่ 4 : การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในการอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
1.2 ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
แผนการสอนรายบุคคล (IIP) และเอกสารการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จากผลการพัฒนาด้านจุดเด่น และจุดด้ อยที่ต้องการพัฒนาในช่องเป้าหมายระยะยาว 1 ปี
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนมีความพิการประเภทเดียวกัน อายุอยู่ในเกณฑ์
การเรี ยนรู้ พื้ น ฐานปกติ พ่ อแม่ อยู่ ด้ วยกั น ลั ก ษณะบ้ านเป็ น บ้ านของตนเอง ข้ อ มู ลด้ านการแพทย์ ไม่ มี
โรคประจาตัวอื่น ร่างกายสมบูรณ์ในเกณฑ์ปกติ ข้อ มูลการศึกษา เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงปัจจุบัน
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีระดับความสามารถปัจจุบันแตกต่างกัน ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ที่กาหนดในลักษณะจุดเด่น จุดด้อย มีการวางเป้าหมายการพัฒนาระยะ 1 ปี ตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล โดยกาหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลตามระดับความสามารถ
ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะมีแผนการสอนรายบุคคล (IIP) เป็นตัวดาเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจากเอกสารการประเมินผลของนักเรียนมีระดับการพัฒนา
ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พบข้อสังเกตเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ เน้นในเรื่องของความรู้ ความจา และลาดับ
ของการจัดการเรียนรู้ไม่เน้นในด้านของทักษะการปฏิบัติงานเท่าที่ควร
1.3 ความต้องการและความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผู้วิจัยกาหนดความต้องการและความคาดหวังจากการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง มีทักษะกระบวนการทางาน การทางานกลุ่ม รู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ คุณภาพของงานมีความสมดุล สมบูรณ์ ประณีต สวยงาม คงทน สามารถใช้งานได้
คาดหวังให้นักเรียนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คาดหวังให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีขั้นตอนการเรียนรู้
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อย่างเป็นระบบ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เน้นการลงมือปฏิบัติ กล้าคิด
กล้าทา กล้าแสดงออก อยากรู้ อยากเห็น มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เนื้อหาสาระการเรียนรู้
เหมาะสมกับวัย และระยะเวลาที่กาหนด ผู้สอนมีความสามารถในการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสาร อุปกรณ์
มีความพร้อม และเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2.1 สั งเกตพฤติ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนของครู รายวิ ชางานประดิ ษ ฐ์ กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน
ของครูผู้สอน และขณะเดียวกันสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่ครูกาลังสอน โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
1. ผู้วิจัยขออนุญาตครูประจาวิชาที่จัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าสังเกตพฤติกรรมการสอน
และพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่ครูกาลังสอน
2. ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าสังเกตพฤติกรรมการสอน และพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนขณะที่ครูกาลังสอนให้นักเรียนทราบอีกครั้ง เพื่อลดความวิตกกังวล ความสงสัย ความอยากรู้
อยากเห็น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้
3. ผู้วิจัยนั่งด้านหลังของห้อ งเรียน เพื่อ ให้ ไม่เป็นจุดสนใจระหว่ างการดาเนินกิจกรรม
การเรียนรู้
4. บันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนั กเรียนในแบบบันทึ ก
พฤติกรรม
ผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู พบว่า 1) การจัดการเรียนการสอน ผู้สอน
เริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายนักเรียน แนะนาอุปกรณ์ การเรียนรู้ ให้นักเรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจ ผู้สอน
สาธิตทักษะย่อยของการปฏิบัติชิ้นงานในส่วนของการเริ่มต้น แล้วให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ จนครบเป็น
งานที่สมบูรณ์ โดยระหว่างการฝึกปฏิบัติผู้สอนให้คาแนะนาการปฏิบัติงานขั้นต่อไปทีละกลุ่ม โดยไม่มีการสาธิต
หรือ อธิบายแบบองค์รวม เมื่อนั กเรียนทุกกลุ่มได้ชิ้น งานที่ สมบูรณ์ แล้ว ครูให้แต่ละกลุ่ม ทดลองใช้งาน
ว่าสามารถใช้ได้จริง และชิ้น งานมีความแข็งแรง 2) การวัดผลประเมิน ผล ผู้ส อนดูชิ้ นงานของนั กเรียน
ระหว่างฝึกปฏิบัติ และเมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มนาสิ่งประดิษฐ์มาทดลองใช้งานตามที่
ครู ไ ด้ อ อกแบบการเรี ยนรู้ ไว้ แต่ ไ ม่ มี ก ารสรุ ป บทเรี ย น การน าเสนอชิ้ น งาน หรื อ การท าแบบทดสอบ
3) สภาพแวดล้อม สภาพห้องเรียนโดยรวมมีความสะอาด มีสื่อการเรียนรู้พอสมควร แต่การจัดสถานที่นั่ง
ของนักเรียนไม่ค่อยเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติของกิจกรรมการเรียนรู้ 4) อุปกรณ์
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การจัดการเรียนรู้ มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนระหว่างฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ และอุปกรณ์
บางชิ้นไม่พร้อมใช้งาน มีสภาพชารุด 5) สภาพปัญหาในการเรียนการสอน ผู้สอนควบคุมชั้นเรียนได้ไม่ ดี
เนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนไม่มีสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนค้นคว้าหรือใช้เป็น
แบบอย่าง เทคนิคการเรียนรู้ไม่กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง ลาดับการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ใช้เวลาในการทากิจกรรมเกินเวลา เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับการใช้งาน การใช้
ภาษามือในการสื่อสารของผู้สอนไม่ชัดเจน สับสน สลับไปมา คาศัพท์บางคาไม่มีบัญญัติภาษามือไว้ ครูไม่ได้
ทาข้อตกลงกับนักเรียนว่าคาศัพท์นี้ควรใช้ท่ามืออย่างไร ครูใช้วิธีข้ามไปอธิบายส่วนอื่นๆ ทาให้นักเรียน
ขาดการรับรู้ และการเรียนรู้ช่วงนี้ไป การจัดการเรียนรู้ผู้สอนไม่ได้กล่าวถึงข้อควรระวังในการใช้งานของเครื่องมือ
ซึ่งอาจทาให้เกิดอันตรายระหว่างการปฏิบัติ 6) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้สอนควรมีการออกแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เตรียมความพร้อมก่อนดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ตรวจสอบความพร้อมของสื่อ/
อุปกรณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้อง เหมาะสม เพียงพอ และปลอดภัยต่อการใช้งาน
ผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนขณะที่ครูกาลังสอน พบว่า นักเรียนไม่มี
ความกระตือรื อร้นในการเรียน หรืออยากรู้อยากเห็ นในสิ่ งที่ ครูก าลั งสอน ไม่ค่ อ ยแสดงความคิด เห็ นหรื อ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยขณะดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติงานกลุ่มจะมี
นักเรียนเก่งบางคนที่เข้าใจการทางาน ทางานเสร็จก่อนเวลา ช่วยเหลือเพื่อนที่ทางานช้า ทาไม่ทัน โดยการ
กระตุ้ น เตื อ นของครู ลั ก ษณะของการจั ด ชั้ น เรี ย นไม่ เอื้ อ ให้ นั ก เรี ย นท างานกลุ่ ม นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถ
นั่งปฏิบัติงานกลุ่ม จนเสร็จได้เนื่องจากต้องเดินมารออุปกรณ์ ในการสร้างชิ้นงาน ซึ่งไม่เพียงพอกับจานวน
นักเรียน การใช้ อุปกรณ์ ไม่ ตรงกับ ลัก ษณะของงานที่ป ฏิบั ติ และน าอุป กรณ์ ม าเล่ น ขณะใช้งาน ขั้นตอน
การทางานไม่เป็นไปตามลาดับก่อนหลัง ทาในส่วนที่ตนเองอยากทา และทาได้ก่อน คุณภาพงานมี องค์ประกอบ
ของชิ้นงานไม่สมดุลหรือสมบูรณ์ ขาดความประณีต สวยงาม แต่สามารถใช้งานได้
2.2 สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 โดยผู้วิจัยทาหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ กลุ่มตัวแทนผ่านล่ามภาษามือ
ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 10 คน
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องการให้การจัด
การเรียนรู้ของครูมีความสนุกสนาน เร้าใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม
ใช้ภาษาในการอธิบายเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน สื่อการสอน
ของครูอยากให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากที่ครูอธิบายเสร็จแล้ว มีการวัดผลประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติกิจกรรม มีการนาเสนอชิ้นงาน เพื่อเป็นการประเมินอย่างหนึ่งโดยไม่มุ่งไปที่การสอบเพียงอย่างเดียว
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3. วิเคราะห์ เปรียบเที ยบสิ่ งที่ ค าดหวั งเชิ งนโยบายและสภาพความเป็ น จริงของการพั ฒ นา
รูปแบบการเรียนการสอน
ตำรำงที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความคาดหวังเชิงนโยบายกับสภาพความเป็นจริง
สภำพควำมคำดหวัง
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2. นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ตามขัน้ ตอน
อย่างถูกต้อง มีทักษะกระบวนการทางาน การทางานกลุ่ม
รู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ คุณภาพของงานมีความสมดุล สมบูรณ์
ประณีต สวยงาม คงทน สามารถใช้งานได้
3. นักเรียนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
มีขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ กิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เน้นการลงมือปฏิบัติ กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
อยากรู้ อยากเห็น
5. มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
6. เนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย
และระยะเวลาที่กาหนด
7. ผู้สอนมีความสามารถในการใช้ภาษามือ
เพื่อการสื่อสาร
8. อุปกรณ์มีความพร้อม และเพียงพอต่อการจัด
การเรียนรู้
9. สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอือ้ ต่อกิจกรรม
การเรียนรู้

สภำพควำมเป็นจริง
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
2. นักเรียนบางคนสามารถปฏิบัติงานตามทีค่ รูบอกได้
แต่ทางานไม่เป็นไปตามขั้นตอน เกิดความล่าช้า
ความผิดพลาด ต้องแก้ไขหรือทาใหม่ นักเรียน
บางคนลืมขัน้ ตอนการปฏิบัติ ครูต้องสาธิตซ้า
เนื่องจากไม่มีเอกสารประกอบการเรียนรู้ ใช้อุปกรณ์
ผิดประเภท คุณภาพงานไม่สมดุล ขาดความประณีต
สวยงาม แต่สามารถใช้งานได้
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ต้องการให้การจัด
การเรียนรู้ของครูมีความสนุกสนาน เร้าใจ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนซักถาม ใช้ภาษาในการอธิบายเนื้อหา
ทีก่ ระชับ เข้าใจง่าย มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ชัดเจน สื่อการสอนของครูอยากให้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากที่ครูอธิบาย
เสร็จแล้ว และนักเรียนได้นาเสนอชิ้นงานของตนเอง
4. การจัดการเรียนรู้ของครูใช้รูปแบบเดิมๆ ไม่มีสิ่งเร้า
หรือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเห็น จัดการเรียนรู้
โดยยึดผู้สอนเป็นสาคัญ กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
ขาดการวางแผนการทางานร่วมกัน เพราะครูเป็นผู้
กาหนดกิจกรรม และไม่วางแผนการสอนให้เป็น
ไปตามลาดับก่อนหลัง นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรูน้ ้อย
5. ไม่มีสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
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ตำรำงที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความคาดหวังเชิงนโยบายกับสภาพความเป็นจริง (ต่อ)
สภำพควำมคำดหวัง

สภำพควำมเป็นจริง
6. เนื้อหาที่ใช้สอนเหมาะสมกับการเรียนรู้แต่
ระยะเวลาไม่เป็นไปตามขั้นตอนของการเรียนรู้
นักเรียนทางานไม่เสร็จตามเวลาที่กาหนด
7. ใช้ภาษาในการอธิบายที่ไม่กระชับ เข้าใจยาก
8. สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้มีจานวนจากัดไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้งาน
9. สถานที่ในการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสภาพความคาดหวังเชิงนโยบายกับสภาพความเป็นจริง พบว่า ปัญหา
เกิดจากการไม่มี รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ขั้นตอนการเรียนรู้ไม่ เป็ นระบบนักเรียนขาดโอกาส
ในการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สื่อการสอนไม่เหมาะสม และเพียงพอกับการเรียนรู้ สถานที่
ไม่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนมีสภาพความคาดหวังเชิงนโยบายกับสภาพความเป็นจริงในการจัดการเรียนรู้
ที่แตกต่างกัน มี ส าเหตุม าจากแบบแผนในการจัดการเรียนรู้ ที่ ไ ม่ เป็ น ระบบ ไม่ ส อดคล้อ งกั บธรรมชาติ
และความต้องการของผู้เรียน ไม่มี เทคนิควิ ธีการสอน ใช้การสอนรูป แบบเดิม ๆ ซ้าไปซ้ ามา ไม่มีสิ่งเร้า
หรือสิ่งกระตุ้นที่ทาให้นักเรียนอยากเรียนรู้ อยากเห็น อยากลอง ขั้นตอนการเรียนรู้ไม่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
การสอนในรายวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผู้ วิ จั ยศึ กษาหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกั บรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เน้ น การพั ฒ นา
ด้านทั กษะพิ สั ย (psycho-motor domain) ซึ่ ง เป็ นรู ปแบบที่ ช่ วยมุ่ งพั ฒนาความสามารถของผู้ เรี ยนในด้าน
การปฏิบัติ การกระทา หรือ การแสดงออกต่างๆ แล้วสังเคราะห์ รูปแบบการเรียนการสอนของนักวิชาการ
และนักการศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีระดับความถี่ที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยเลือกความถี่ที่ ระดับ
3 ขึ้นไป ในการจัดลาดับขั้นสอน ซึ่งมีความสอดคล้อ งกับ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
(Davies’s Instructional Model for psychomotor domain) ที่ไ ด้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกั บการพั ฒ นาทักษะปฏิบั ติ
ว่าทักษะส่วนใหญ่ จะประกอบไปด้วยทักษะย่อ ยๆ จานวนมาก การฝึ กให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อยๆ
เหล่านั้ นได้ ก่ อนแล้ วค่ อยเชื่ อมโยงต่ อกันเป็ นทั กษะใหญ่ จะช่ วยให้ ผู้ เรี ยนประสบผลส าเร็จและรวดเร็วขึ้ น
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มีวัตถุประสงค์ของรูปแบบ คือ มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะที่ประกอบด้วยทักษะย่อยจานวนมาก โดยมีกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบประกอบด้วย ขั้นที่ 1
ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทา ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระทาที่ต้องการให้ผู้เรียน
ทาได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทักษะหรือการกระทาที่สาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น
จะต้องเป็นการกระทาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ ก่อนการสาธิต ครูควรให้คาแนะนา
แก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดสาคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและ
ให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระทาหรือทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะ
ทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อยๆ หรือแบ่งสิ่งที่กระทาออกเป็นส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียน
สังเกตและทาตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย
โดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้คาชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั่ง
ผู้เรียนทาได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนทาได้
ทาเช่นนี้ไปจนกระทั่งครบทุกส่วน ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะนา
เทคนิควิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทาได้ประณีตสวยงามขึ้น ทาได้รวดเร็วขึ้น
ทาได้ง่ายขึ้น หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น และขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยเป็นทักษะที่สมบูรณ์
เมื่ อ ผู้เรียนสามารถปฏิบั ติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทั กษะย่อ ยๆ ต่อ เนื่อ งกันตั้งแต่ต้นจนจบ
และฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อ ย่างชานาญ ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ
จากการเรียนตามรูปแบบ ผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ (Davies. 1971 : 50-56)
จากการสั ง เคราะห์ รู ป แบบการเรียนการสอนดั ง กล่ าว ผู้ วิจั ยได้ น ามาสร้ างร่ างรูป แบบ
การเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน เนื่อ งจากรูปแบบเน้น การปฏิบัติมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดทักษะความชานาญในงานที่ ปฏิบัติ และเริ่มปฏิบัติงานจากทักษะย่อยๆ ไปสู่ทักษะที่ส มบูรณ์
ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมดีกว่าการเรียนรู้ที่เป็นนามธรรม
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ระยะที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) กำรออกแบบและพัฒนำ (design and development)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ จานวน 33 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างสาหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
2. กลุ่มตัวอย่างสาหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จานวน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
3. กลุ่มตัวอย่างสาหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด อุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จานวน 22 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อง สิ่ งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จานวน 8 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 รอบรู้งานประดิษฐ์ เล่มที่ 2 สารพันเลือกสรรเครื่องมือ เล่มที่ 3
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 4 ถังขยะรีไซเคิล เล่มที่ 5 นาฬิกาพาเพลิน เล่มที่ 6 โมบาย
แสนสวย เล่มที่ 7 โคมไฟหลากสี และเล่มที่ 8 ราชินีกรอบรูป
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 30 ข้อ
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5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 นาข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล (analysis) มาใช้ในการสังเคราะห์เพื่อกาหนด
กรอบของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรียนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของขั้นสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระทาที่ต้องการให้
ผู้เรียนทาได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทักษะหรือการกระทา การสาธิตให้
ผู้เรียนดูจะต้องเป็นการกระทาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติไม่ช้ าหรือเร็วเกินปกติ ก่อ นการสาธิต ครูควรให้
คาแนะนาแก่ผู้เรียนในการสังเกต และชี้แนะจุดสาคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้น เลียนแบบจากตั วต้ นแบบ เมื่อ ผู้เรียนได้เห็น ภาพรวมของการกระท าหรือ
ทัก ษะทั้ งหมดแล้ว ผู้ส อนควรแตกทั กษะทั้งหมดให้ เป็ นทั ก ษะย่อ ยๆ หรือ แบ่ งสิ่ งที่ จ ะกระท าออกเป็ น
ส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและทาตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ
ขั้น ที่ 3 ขั้ นให้ ผู้เรียนลงมื อ ปฏิบั ติทั กษะย่อ ย ผู้เรียนลงมื อ ปฏิบั ติทั กษะย่อ ยโดยไม่ มี
การสาธิ ตหรือมี แบบอย่ างให้ ดู หากติ ดขั ดจุ ดใด ผู้ สอนให้ ค าชี้ แนะ และช่ วยแก้ ไขจนกระทั่ งผู้ เรี ยนท าได้
เมื่ อได้แล้วผู้ สอนจึงเริ่มสาธิตทั กษะย่อยส่วนต่อไป และให้ ผู้เรียนปฏิ บัติทั กษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าเช่นนี้
ไปจนกระทั่งครบทุกส่วน
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนแนะนาเทคนิควิธีการที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทาได้ประณีตสวยงามขึ้น ทาได้รวดเร็วขึ้น ทาได้ง่ายขึ้น หรือสิ้นเปลือง
น้อยลง เป็นต้น
ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยเป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
แต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อ ยๆ ต่อ เนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติห ลายๆ ครั้ง
จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างชานาญ
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รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ขั้นที่ 1

ขั้นการรับรู้

ขั้นที่ 2

ขั้นเลียนแบบจากตัวต้นแบบ

ขั้นที่ 3

ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทกั ษะย่อย

ขั้นที่ 4

ขั้นให้เทคนิควิธีการ

ขั้นที่ 5

ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย
เป็นทักษะที่สมบูรณ์

ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 (ฉบับร่าง)
1.2 นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจพิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างจุดประสงค์
เชิ งพฤติกรรม สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อ การเรียนรู้ แล้ วน ามาหาค่าดั ชนี ความสอดคล้อ ง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 : 220)
1.3 น าคะแนนที่ ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ของรูปแบบการเรียนการสอน มาวิเคราะห์ค่ าดั ชนีค วามสอดคล้อ งตั้ งแต่ 0.5 ถึง 1.0
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.86
1.4 นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดในด้านความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบในการนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
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ไปใช้ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121)
1.5 นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดทารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ครั้งนี้
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X )
เท่ากับ 4.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.34 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า ขั้นตอนการเรียนรู้
เป็นไปตามลาดับก่อ นหลัง มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับเนื้อหา และธรรมชาติของวิชา จึง มี
ความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.6 นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จานวน 3 คน สังเกตและจดบันทึกข้อบกพร่อง
ของกิ จกรรมในรู ป แบบการเรี ยนการสอนงานประดิ ษฐ์ แล้ วน าข้ อ บกพร่ อ งมาปรับ ปรุ งแก้ ไขเพื่ อ ให้ มี
ความเหมาะสมกับนักเรียน
2. การสร้างและตรวจสอบคุ ณ ภาพของแผนการจั ด การเรี ยนรู้ รูป แบบการเรี ยนการสอน
งานประดิ ษฐ์ เรื่ อง สิ่ งประดิ ษฐ์ จากเศษวั สดุ เหลื อ ใช้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี เกี่ ยวกับ หลัก การ จุดมุ่ งหมาย โครงสร้าง เวลาเรีย น
การวัดผลประเมินผล
2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.3 ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูต รกลุ่มสาระการเรียนรู้ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คู่มือการสอน ชุดการสอน และสื่อการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.4 วิ เคราะห์ เนื้ อ หา และจุ ด ประสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรม เพื่ อ เป็ น แนวทางในการก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้
2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกาหนดเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อ ง สิ่ งประดิ ษ ฐ์จ ากเศษวั ส ดุ เหลื อใช้ ที่ มี ขั้ น ตอนการสอน 5 ขั้น ตอน คื อ ขั้ นที่ 1 ขั้ นการรับรู้ ขั้ น ที่ 2
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ขั้น เลีย นแบบจากตั วต้น แบบ ขั้ น ที่ 3 ขั้น ให้ ผู้เรีย นลงมื อ ปฏิ บั ติทั กษะย่ อ ย ขั้ น ที่ 4 ขั้น ให้ เทคนิ ค วิธีก าร
และขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยเป็นทักษะที่สมบูรณ์ จานวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
แผนที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่อง งานประดิษฐ์น่ารู้
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่อง สารพันเลือกสรรเครื่องมือ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 5 เรื่อง การประดิษฐ์ถังขยะ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 6 เรื่อง การประดิษฐ์นาฬิกา
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 7 เรื่อง การประดิษฐ์โมบาย
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 8 เรื่อง การประดิษฐ์โคมไฟ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 9 เรื่อง การประดิษฐ์กรอบรูป
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
2.6 กาหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนมีองค์ประกอบที่สาคัญ
ดั งนี้ (1) สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ (2) สาระส าคั ญ (3) จุ ดประสงค์ เชิ งพฤติ กรรม (4) สาระการเรี ยนรู้
(5) สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (7) กิจกรรมการเรียนรู้ (8) สื่อการเรียนรู้ /
แหล่งเรียนรู้ (9) ภาระงานหรือชิ้นงาน (10) การวัดผลประเมินผล (11) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และ(12) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
2.7 นาแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจพิ จารณาความสอดคล้ อง ระหว่างจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม
สาระการเรี ยนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่ อการเรี ยนรู้ แล้วน ามาหาค่ าดั ชนี ความสอดคล้อ ง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 : 220)
2.8 น าคะแนนที่ ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96
2.9 นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียด
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิ น คุณ ภาพ ตามแนวคิ ดของลิเคอร์ท (Likert) มีลั กษณะเป็ น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดั บ
(บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121)
2.10 นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90
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2.11 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่ น จ านวน 7 คน สั งเกตและจดบั นทึ กข้อ บกพร่ องของกิ จกรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู้ และน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
2.12 ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนการจั ด การเรีย นรู้ ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น แล้ ว จั ด พิ ม พ์
เป็นฉบับที่สมบูรณ์
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการสร้างชุดการสอนจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัย และความสนใจของนักเรียน
ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2551 : 17)
3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ศึกษาเอกสาร ตารา ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทาง
การสร้างชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
3.3 กาหนดเนื้อหาสาระในการสร้างชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ครอบคลุมมาตรฐาน ง1.1 สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การวัดผล
ประเมินผล เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยกาหนดเนื้อหา เรื่อง งานประดิษฐ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ เรื่องที่ 1 รอบรู้งานประดิษฐ์ เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรเครื่องมือ
เรื่อ งที่ 3 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้ เรื่อ งที่ 4 ถังขยะรีไ ซเคิล เรื่อ งที่ 5 นาฬิกาพาเพลิ น
เรื่องที่ 6 โมบายแสนสวย เรื่องที่ 7 โคมไฟหลากสี และเรื่องที่ 8 ราชินีกรอบรูป
3.4 กาหนดรูปแบบการสร้างชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ประกอบด้ ว ย (1) ปกนอก (2) ปกใน (3) ค าน า
(4) สารบั ญ (5) คาชี้ แจงส าหรับ ครู (6) บทบาทของครู ผู้ส อน (7) บทบาทของนั ก เรียน (8) จุ ดประสงค์
เชิงพฤติกรรม (9) แบบทดสอบก่อนเรียน (10) สาระการเรียนรู้ (11) ใบความรู้ (12) ใบงาน/ใบกิจกรรม
(13) แบบทดสอบหลังเรียน (14) บรรณานุกรม และ(15) ภาคผนวก
3.5 นาชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจพิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม เนื้อหากิจกรรม สื่อการสอน ความยากง่าย การวัดผลประเมินผล และตรวจสอบความเที่ยงตรง
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เชิ งเนื้ อ หาของชุ ดการสอน เรื่ อ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากเศษวั ส ดุ เหลื อ ใช้ เพื่ อ ปรั บ ปรุงแก้ ไ ขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
3.6 นาคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (IOC) ของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี มาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97
3.7 นาชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ที่ ป รับ ปรุงแก้ ไ ขแล้ วเสนอผู้เชี่ ยวชาญประเมิ น คุ ณ ภาพตามแนวคิ ดของ
ลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121)
3.8 นาชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งในการจัดทาชุดการสอน
ครั้งนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
4.1 ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฏี เทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบ (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 :
73-97) และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน
ง1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน
มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
4.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
ต้องการใช้จริง 30 ข้อ
4.3 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเดิม ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหา และจุดประสงค์ที่ใช้
4.4 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 เพื่อนาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จานวน 7 คน เพื่อทาการวิเคราะห์รายข้อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ โดยหาค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยาก (p) ระหว่าง
0.25-0.75 และค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ 0.25-0.57 ได้แบบทดสอบจานวน 30 ข้อ แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ โดยวิธีของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 112) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
4.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
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5. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การเรี ยนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่ อง สิ่ งประดิ ษฐ์ จากเศษวัสดุ เหลื อใช้ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พ
และเทคโนโลยี มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
5.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง
(2555 : 274)
5.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 15 ข้อ ซึ่ งมี ลักษณะเป็นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นข้อคาถาม
5.3 นาแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเดิม พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ คือ ปรับภาษา
ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการสอบถาม
5.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ ป รับ ปรุงตามข้อ เสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญชุดเดิ ม
ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีค วามบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น จานวน 7 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพรายข้อ
5.5 นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกของ
ข้อคาถามรายข้อ โดยใช้วิธี Item Total Correlation ใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (สมนึก ภัททิยธนี.
2553 : 254) คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก 0.20 ถึง 1.00 ไว้ใช้ ซึ่งพบว่า แบบสอบถามมีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.93 จานวน 10 ข้อ
5.6 นาแบบสอบถามที่มีค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์ จานวน 10 ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่น
ของ ครอนบาค (Cronbach) โดยใช้ สู ตรสั มปสิ ทธิ์ อั ลฟา (Alpha-Coefficient) (บุ ญ ชม ศรี สะอาด. 2556 : 117)
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 1.00
5.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นฉบับที่สมบูรณ์
การดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สร้างขึ้นไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว มีวิธีดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปทดลองใช้กับเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึก ษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 3 คน
จากนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนด้วยตนเองตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ชี้แจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
1) ชี้แจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง
สิง่ ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2) ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของ
ครูผู้สอน
3) แนะนาผู้เรียนในการใช้แหล่งทรัพยากร และการนาชุดการสอนไปใช้
4) ชี้แจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน
ในการจัดการเรียนการสอน
5) ในขณะดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้คาแนะนาผู้เรียนตลอดระยะเวลา
การดาเนินกิจกรรม และบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน
2. ด าเนิ น การสอนด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนงานประดิ ษ ฐ์ เรื่ อ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
รวม 20 ชั่วโมง ระหว่างด าเนิน กิ จกรรมการเรียนรู้ ในแต่ ละเรื่อ งครูคอยให้ คาแนะน าอย่างใกล้ ชิด ดูแ ล
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน ให้การเสริมแรงนักเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้นักเรียน
พั กท ากิ จกรรมการบริหารสมอง 10 นาที เพื่ อผ่ อ นคลายความเหนื่ อยล้า เนื่ อ งจากระยะเวลาในการเรียนรู้
มีความต่อเนื่องกัน
3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บันทึกคะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคล
ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 65.95/62.22 แสดงว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนไม่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนมีขั้นตอนที่ทับซ้อนกัน ใช้เวลาในการดาเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมาก
นักเรียนสับสนในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปฏิบัติ ชิ้นงานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กาหนด นักเรียนขาดการวางแผน
การปฏิบัติงานร่วมกัน เพราะครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม นักเรียนฝึกปฏิบัติตามครู และระหว่างดาเนินกิจกรรม
มีการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้น้อย อาจเนื่องมาจากสื่อประกอบซึ่งเป็นชุดการสอนมีขนาดและสีของภาพ
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ที่ใช้ประกอบขั้นตอนการปฏิบั ติงานไม่ชัดเจน ตัวหนังสือ ประกอบการอธิบายมีขนาดเล็ก และนักเรียน
ขาดการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ส่งผลต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักเรียน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาข้อบกพร่องที่ได้จากการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ไปปรึกษา
กับผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ได้ข้อที่ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ให้มี
ความชัดเจน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1. ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข
สีของรูปภาพให้มีความคมชัดยิ่งขึ้น ปรับขนาดของภาพให้มีขนาดพอเหมาะสอดคล้องกับระดับชั้นและวัย
ของผู้เรียน เพิ่มขนาดของตัวหนังสือ และแยกขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละส่วนให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
2. แผนการจัดเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงชื่อเรื่องและระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเพิ่มระยะเวลาการจัดการเรียนรู้
เป็น 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง
3. รูปแบบการเรียนการสอน ผูว้ ิจัยปรับขั้นการสอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้มี
ความสอดคล้อ งกับ เนื้ อหา เวลา การเรี ยนรู้ การรับ รู้ และความต้อ งการของนั กเรีย นที่ มี ความบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน โดยปรับขั้นการสอนของขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ และขั้นที่ 2 ขั้นเลียนแบบจากตัวต้นแบบมาอยู่
รวมกัน เนื่องจากครูมีการสาธิตทับซ้อนกันใช้เวลานาน คือมีการสาธิ ตทักษะหรือการกระทาโดยภาพรวม
แล้วมาสาธิตทักษะย่อยอีกครั้ง จึงเห็นว่าส่วนของการนาเสนอภาพรวมควรนาสื่อ เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเร้า
และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้นั กเรียนอยากเรียนรู้ จากการดูวี ดิทัศน์ ขั้นตอนการปฏิบัติทักษะ
หรือ การกระทานั้นๆ แล้วให้นักเรียนร่วมกันวางแผน โดยมีชุดการสอนเป็ นสื่อ ประกอบเพิ่มเติมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมก่อนที่จะปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ระหว่างปฏิบัติครูให้เทคนิคการทางานให้เร็ว ให้ดี ให้ประหยัด
สุดท้ายจึงนางานของแต่ละส่วนมาประกอบเป็นชิ้นงาน ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยน
ลาดับขั้นการสอน ดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการทดสอบหาประสิท ธิ ภาพแบบเดี่ยวมาออกแบบกิ จกรรม
การเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนลาดับขั้นสอนเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระทาที่ต้องการ
โดยให้นักเรียนสังเกตการทางานอย่างตั้งใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
วางแผนการทางานร่วมกัน หลังจากที่ได้รับรู้โดยภาพรวมของทักษะหรือการกระทาแล้ว โดยการกาหนด
เป้าหมาย จัดลาดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะปฏิบัติ เพื่อให้งานนั้นประสบผลสาเร็จ
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ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มี
การสาธิตแต่มีชุดการสอนเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ เพื่อ ใช้ในการทบทวนหรือ เป็น ต้นแบบการเรียนรู้
หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้คาชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนทาได้
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะนาเทคนิควิธีการ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทาได้ประณีตสวยงามขึ้น ทาได้รวดเร็วขึ้น ทาได้ง่ายขึ้น
หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น
ขั้นที่ 5 ขั้นเชื่อมโยงความรู้เดิม เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะ
ที่สมบูรณ์ได้อย่างชานาญ
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์

ขั้นที่ 1

ขั้นการรับรู้

ขั้นที่ 2

ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน

ขั้นที่ 3

ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย

ขั้นที่ 4

ขั้นให้เทคนิควิธีการ

ขั้นที่ 5

ขั้นเชื่อมโยงความรู้เดิม

ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
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2. น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้
กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาหรับ นัก เรีย นที่ม ีค วามบกพร่อ งทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ แล้วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 : 220)
3. น าคะแนนที่ ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบค่า ดั ชนี ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ของรูปแบบการเรียนการสอน มาวิเคราะห์ค่ าดั ชนีค วามสอดคล้อ งตั้ งแต่ 0.5 ถึง 1.0
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.90
4. น ารู ปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อ ง สิ่ งประดิษฐ์ จ ากเศษวัส ดุ เหลือ ใช้
กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาหรับ นัก เรีย นที่ม ีค วามบกพร่อ งทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดในด้านความถูกต้อง
ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบในการนารูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิ ษ ฐ์ ไปใช้ แล้ ว เสนอผู้ เชี่ ยวชาญประเมิ น คุ ณ ภาพ ตามแนวคิ ด ของลิ เคอร์ ท (Likert)
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121)
5. น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดทารูปแบบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์ครั้งนี้ มี พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย ( X ) เท่ า กั บ 4.80 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากั บ 0.34 ซึ่ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ
ให้ความเห็นว่า ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับก่อ นหลัง มีความต่อ เนื่อ งสัมพันธ์กัน สอดคล้อ งกับ
เนื้อหาและธรรมชาติของวิชา จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6. น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้
กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาหรับ นัก เรีย นที่ม ีค วามบกพร่อ งทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จานวน 8 คน
สังเกตและจดบันทึกข้อบกพร่องของกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ แล้วนาข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
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2. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่องสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม มีวิธีดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปทดลองใช้กับเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึก ษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 8 คน
โดยคละนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นเก่ ง ปานกลาง และอ่ อ น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ ด าเนิ น การสอนด้ ว ยตนเอง
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ชี้แจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
1) ชี้แจงให้นั กเรียนทราบวัต ถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนงานประดิษ ฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2) ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของ
ครูผู้สอน
3) แนะนาผู้เรียนในการใช้แหล่งทรัพยากร และการนาชุดการสอนไปใช้
4) ชี้แจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน
ในการจัดการเรียนการสอน
5) ในขณะดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้คาแนะนาผู้เรียนตลอดระยะเวลา
การดาเนินกิจกรรม และบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน
2. ด าเนิ น การสอนด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนงานประดิ ษ ฐ์ เรื่ อ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
รวม 30 ชั่วโมง ระหว่างด าเนิน กิ จกรรมการเรียนรู้ในแต่ ละเรื่อ งครูคอยให้ คาแนะน าอย่างใกล้ ชิด ดูแ ล
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน ให้การเสริมแรงนักเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้นักเรียน
พั กท ากิ จกรรมการบริหารสมอง 10 นาที เพื่ อผ่ อ นคลายความเหนื่ อยล้า เนื่ อ งจากระยะเวลาในการเรียนรู้
มีความต่อเนื่องกัน
3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บันทึกคะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคล
ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.60/75.00 แสดงว่า รูปแบบ
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การเรียนการสอนไม่เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากรูปแบบ
การเรียนการสอนมีขั้นตอนการเรียนรู้ของขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิค
วิธีการ ขั้นที่ 5 ขั้นเชื่อมโยงความรู้เดิม เป็นขั้นตอนที่มีลักษณะกิจกรรมต่อเนื่องกัน เพื่อความสอดคล้องของ
เนื้อหาสาระ เวลา การเรียนรู้ การรับรู้อย่างต่อเนื่องของนักเรียน และความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงควรที่จะนา
ขั้ น การเรี ยนรู้ ทั้ ง 3 ขั้ น มาอยู่ ในขั้ น เดี ยวกั น และการปฏิ บั ติ ทั กษะหรื อ การกระท ายั งขาดขั้ น ตอน ของ
การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงชิ้นงานให้มีคุณภาพ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาข้อบกพร่องที่ได้จากการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ไปปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ได้ข้อที่ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ให้มีความ
ชัดเจน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ คือ ปรับเปลี่ยนขั้นการสอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อ ให้มีความสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระ เวลา การเรียนรู้ การรับรู้อย่างต่อเนื่องของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ ยิน จึงปรั บขั้ นการเรี ยนรู้ของขั้ นที่ 3 ขั้นให้ ผู้เรียนลงมื อปฏิ บั ติทั กษะย่อย ขั้ นที่ 4
ขั้นให้เทคนิควิธีการ ขั้นที่ 5 ขั้นเชื่อมโยงความรู้เดิม มาอยู่รวมกัน เนื่องจากขั้นตอนของกิจกรรมมีลักษณะ
เกี่ยวเนื่อ งกัน คือ การปฏิ บัติทัก ษะหรือการกระท าควรให้ เทคนิ ควิธีการไปพร้อ มกันว่าจะมี วิธีใดทาให้
ชิ้ น งานนั้ น ส าเร็ จ เกิ ด ความรวดเร็ ว ประณี ต สวยงาม ประหยั ด แล้ ว จึ ง น างานแต่ ล ะส่ ว นมาประกอบ
เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ เมื่อประกอบแล้วควรมีการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงชิ้นงานให้ได้ตามรูปแบบหรือแผน
ที่วางไว้ ก่อนนาส่งชิ้นงาน และเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจกล้าแสดงออก ผู้วิจัยจึงมีการปรับเปลี่ยน
และเพิม่ เติมลาดับขั้นสอน รวมทั้งจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้
1. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยการทดสอบหาประสิ ท ธิภ าพแบบกลุ่ม มาออกแบบกิ จกรรม
การเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนลาดับขั้นการสอนเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้รับรู้ในสิ่งที่จะทา เห็นทักษะหรือการกระทา
ที่ต้องการ โดยให้นักเรียนสังเกตการทางานอย่างตั้งใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็ น
วางแผนการทางานร่วมกัน หลังจากที่ได้รับรู้โดยภาพรวมของทักษะหรือการกระทาแล้ว โดยการกาหนด
เป้าหมาย จัดลาดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะปฏิบัติ เพื่อให้งานนั้นประสบผลสาเร็จ
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ขั้นที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น
จนจบ ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ โดยไม่มีการสาธิตทักษะหรือการกระทานั้น มีชุดการสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้
ในการทบทวนหรือเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนแนะนาเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทาได้ง่ายขึ้น ประณีต สวยงาม รวดเร็ว หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น
ขั้ นที่ 4 ขั้ น การตรวจสอบประเมิ น ผลงาน ขั้ นนี้ เป็ น การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน
ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ขั้นที่ 5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางาน
ตามที่ได้ตรวจสอบและประเมินผลไว้ จนได้ผลงานตามที่ต้องการ
ขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ เป็นขั้นที่นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเอง
ภาคภูมิใจในผลงาน และนาประสบการณ์จากการทางานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
รูปแบบการเรียนการสอน

ขั้นที่ 1

ขั้นการรับรู้

ขั้นที่ 2

ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน

ขั้นที่ 3

ขั้นการลงมือปฏิบัติ

ขั้นที่ 4

ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน

ขั้นที่ 5

ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน

ขั้นที่ 6

ขั้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

ภาพที่ 7 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
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1.2 น ารู ป แบบการเรีย นการสอนงานประดิ ษ ฐ์ เรื่อ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์จ ากเศษวัส ดุ เหลื อ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ แล้วนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 : 220)
1.3 นาคะแนนที่ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบค่ า ดัช นีความสอดคล้อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ของรูปแบบการเรียนการสอน มาวิเคราะห์ค่ าดั ชนีค วามสอดคล้อ งตั้ งแต่ 0.5 ถึง 1.0
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96
1.4 นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดในด้านความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบในการนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ไปใช้ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121)
1.5 นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดทารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ครั้งนี้
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X )
เท่ากับ 4.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.23 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า ขั้นตอนการเรียนรู้
เป็นไปตามลาดับก่อนหลัง มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับเนื้อหา และธรรมชาติของวิชา จึงมี
ความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.6 นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จานวน 22 คน สังเกตและจดบันทึกข้อบกพร่อง
ของกิ จกรรมในรู ป แบบการเรี ยนการสอนงานประดิ ษฐ์ แล้ วน าข้ อ บกพร่ อ งมาปรับ ปรุ งแก้ ไขเพื่ อ ให้ มี
ความเหมาะสมกับนักเรียน
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2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี เกี่ ยวกับ หลัก การ จุดมุ่ งหมาย โครงสร้าง เวลาเรีย น
การวัดผลประเมินผล
2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.3 ศึ กษาเอกสารประกอบหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คู่มือการสอน ชุดการสอน และสื่อการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.4 วิ เคราะห์ เนื้ อ หา และจุ ด ประสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรม เพื่ อ เป็ น แนวทางในการก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้
2.5 สร้ างแผนการจั ดการเรี ยนรู้ โดยก าหนดเป็ นเนื้ อหากลุ่ มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชี พ
และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ ที่มีขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน
ขั้น ที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน
และขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ จานวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
แผนที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่อง รอบรู้งานประดิษฐ์
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่อง สารพันเลือกสรรเครื่องมือ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 5 เรื่อง ถังขยะรีไซเคิล
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 6 เรื่อง ถังขยะรีไซเคิล
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 7 เรื่อง นาฬิกาพาเพลิน
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 8 เรื่อง นาฬิกาพาเพลิน
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 9 เรื่อง โมบายแสนสวย
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 10 เรื่อง โมบายแสนสวย
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 11 เรื่อง โคมไฟหลากสี
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 12 เรื่อง โคมไฟหลากสี
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 13 เรื่อง ราชินีกรอบรูป
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 14 เรื่อง ราชินีกรอบรูป
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
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2.6 กาหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนมีองค์ประกอบที่สาคัญ
ดังนี้ (1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ (2) สาระสาคัญ (3) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (4) สาระการเรียนรู้
(5) สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (7) กิจกรรมการเรียนรู้ (8) สื่อการเรียนรู้ /
แหล่งเรียนรู้ (9) ภาระงานหรือชิ้นงาน (10) การวัดผลประเมินผล (11) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และ(12) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
2.7 นาแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจพิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อ ง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 : 220)
2.8 น าคะแนนที่ ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ มาวิ เคราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งตั้ ง แต่ 0.5 ถึ ง 1.0
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96
2.9 นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียด
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิ น คุณ ภาพ ตามแนวคิ ดของลิเคอร์ท (Likert) มีลั กษณะเป็ น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดั บ
(บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121)
2.10 นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94
2.11 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อ เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
อุดรธานี จานวน 22 คน ในระหว่างการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตและจดบันทึกข้อ บกพร่อ ง
ของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ และนาข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้
มีความเหมาะสมกับนักเรียน
3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่องสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม มีวิธีดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปทดลองใช้กับเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึก ษาจังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 22 คน
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จากนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนด้วยตนเองตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ชี้แจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
1) ชี้แจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2) ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของ
ครูผู้สอน
3) แนะนาผู้เรียนในการใช้แหล่งทรัพยากร และการนาชุดการสอนไปใช้
4) ชี้แจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน
ในการจัดการเรียนการสอน
5) ในขณะดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้คาแนะนาผู้เรียนตลอดระยะเวลา
การดาเนินกิจกรรม และบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน
2. ดาเนินการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 30
ชั่วโมง ระหว่างดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องครูคอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด ดูแลความปลอดภัย
ในการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน ให้การเสริมแรงนักเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้นักเรียนพักทากิจกรรม
การบริหารสมอง 10 นาที เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนรู้มีความต่อเนื่องกัน
3. ทดสอบหลั งเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่อง สิ่ งประดิ ษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บันทึกคะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคล
ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.14/86.81 แสดงว่า การสอน
ด้ว ยรูป แบบการเรียนการสอนงานประดิ ษ ฐ์ ส่ งผลให้ นั ก เรีย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียน และนั ก เรีย น
มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีความเหมาะสม และเป็น ไปได้ในการนาไปใช้
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอน
มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม มีลาดับการเรียนรู้ชัดเจนตามขั้นตอนก่อน-หลัง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง
มี สื่ อ ประกอบที่ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ผู้ วิ จัย จึง น ารู ป แบบการเรี ยนการสอนไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป
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ระยะที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2) นำไปใช้จริง (implementation)
ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพและการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 7 คน โดยเลือ กแบบเจาะจง
(purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. รู ปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อง สิ่ งประดิ ษฐ์จ ากเศษวัส ดุเหลื อ ใช้ กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์ จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จานวน 8 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 รอบรู้งานประดิษฐ์ เล่มที่ 2 สารพันเลือกสรรเครื่องมือ เล่มที่ 3
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 4 ถังขยะรีไซเคิล เล่มที่ 5 นาฬิกาพาเพลิน เล่มที่ 6 โมบาย
แสนสวย เล่มที่ 7 โคมไฟหลากสี และเล่มที่ 8 ราชินีกรอบรูป
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 30 ข้อ
การดาเนินการวิจัย
1. กาหนดแบบแผนการทดลอง การดาเนินการวิจัยในขั้นนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ
การทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เป็นการศึกษากลุ่ม ทดลองกลุ่ม เดียว (one group pretest posttest design) ซึ่งเขียนเป็นแบบแผนการทดลอง ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 รูปแบบแผนการทดลอง
ทดสอบก่อนกำรทดลอง
O1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังกำรทดลอง
O2

เมื่อ O1 แทน การทดสอบก่อนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
X แทน การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
O2 แทน การทดสอบหลังการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
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2. การก าหนดเนื้ อหา ที่ น ามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ วยรู ปแบบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษ ฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้ กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเนื้อ หากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 รอบรู้งานประดิษฐ์ เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรเครื่องมือ เรื่องที่ 3 สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เรื่องที่ 4 ถังขยะรีไซเคิล เรื่องที่ 5 นาฬิกาพาเพลิน เรื่องที่ 6 โมบายแสนสวย
เรื่องที่ 7 โคมไฟหลากสี และเรื่องที่ 8 ราชินีกรอบรูป
3. การกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น ารู ป แบบการเรีย นการสอนงานประดิ ษ ฐ์ เรื่ อ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากเศษวั ส ดุ เหลื อ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนโสตศึ ก ษาจั งหวั ดขอนแก่น โดยผู้ วิจัย ดาเนิ น การทดลองด้ วยตนเอง
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ชี้แจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
1) ชี้แจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2) ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของครูผู้สอน
3) แนะนาผู้เรียนในการใช้แหล่งทรัพยากร และการนาชุดการสอนไปใช้
4) ชี้ แ จงเกณฑ์ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นทราบถึ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ในการจัดการเรียนการสอน
5) ในขณะด าเนิ น กิจ กรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้ คาแนะน าผู้เรียนตลอดระยะเวลา
การดาเนินกิจกรรม และบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน
2. ทดสอบก่ อ นเรี ยน โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ดาเนินการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ใช้เวลาในการสอน
14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง ระหว่างดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องครูคอยให้
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คาแนะนาอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อปัญหาที่เกิดขึ้น ดูแลความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
ให้การเสริมแรงนักเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้นั กเรียนพั กท ากิจกรรมการบริหารสมอง 10 นาที
เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนรู้มีความต่อเนื่องกัน ตามรายละเอียดกาหนด
การทดลอง ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 กาหนดการดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สัปดำห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วัน/เดือน/ปี
แผนที่
เนื้อหำ
7 พฤศจิกายน 61
1
- การปฐมนิเทศ
- ทดสอบก่อนการทดลอง
14 พฤศจิกายน 61
2
รอบรู้งานประดิษฐ์
21 พฤศจิกายน 61
3
สารพันเลือกสรรเครื่องมือ
28 พฤศจิกายน 61
4
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้
12 ธันวาคม 61
5
ถังขยะรีไซเคิล
19 ธันวาคม 61
6
ถังขยะรีไซเคิล
26 ธันวาคม 61
7
นาฬิกาพาเพลิน
9 มกราคม 62
8
นาฬิกาพาเพลิน
16 มกราคม 62
9
โมบายแสนสวย
23 มกราคม 62
10 โมบายแสนสวย
30 มกราคม 62
11 โคมไฟหลากสี
6 กุมภาพันธ์ 62
12 โคมไฟหลากสี
13 กุมภาพันธ์ 62 13 ราชินีกรอบรูป
20 กุมภาพันธ์ 62 14 ราชินีกรอบรูป
- ทดสอบหลังการทดลอง
27 กุมภาพันธ์ 62
- สอบถามความพึงพอใจ
รวมระยะเวลาการดาเนินการทดลอง

เวลำ
ชั่วโมง
10.10-12.10 น.
2
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.

2
2
2

10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.
10.10-12.10 น.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10.10-12.10 น.

2
30
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ระยะที่ 4 กำรพัฒนำ (Development : D2) ประเมินผล (evaluation)
ผู้วิจัยประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 7 คน โดยเลือ กแบบเจาะจง
(purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 30 ข้อ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การดาเนินการวิจัย
1. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน บันทึกคะแนน
การทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล
2. วัดความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม และการทดสอบหลังเรียน สิ้ นสุด
การทดลองแล้วนามาประเมิน ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 จากการคานวณค่า E1 และ E2
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. วิเคราะห์ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนงำนประดิษฐ์
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย

ระยะที่ 1 การวิจัย
(Research : R1)
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะที่ 2 การพัฒนา
(Development : D1)
ออกแบบและพัฒนา
ร่างรูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์

ระยะที่ 3 การวิจัย
(Research : R2)
การนาไปใช้

ระยะที่ 4 การพัฒนา
(Development : D2)
ประเมินผล

รำยละเอียดของกำรดำเนินกำรวิจัย
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย
2. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งที่คาดหวัง
เชิงนโยบายและสภาพความเป็นจริง
ของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
4. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1. สร้างร่างรูปแบบการเรียนการสอน
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
การเรียนการสอน และตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โดยการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรียนการสอนงานประดิษฐ์แบบเดี่ยว
แบบกลุ่ม แบบภาคสนาม
นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงข้อปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน
3. จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ใช้เวลาในการสอน 15 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง
1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน
3. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์

ผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินกำรวิจัย

สภาพและข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์

รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80

รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดยใช้ ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 : 220) โดยใช้สูตรดังนี้
IOC =
เมื่อ

R
N

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ซึ่งพิจารณาจากความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ
ΣR แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
1.2 หาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Discrimination) โดยใช้วิธี
ของเบรนแนน (Bernnan) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 106) โดยใช้สูตรดังนี้
B =
เมื่อ

UL
n1 n 2

B แทน ค่าอานาจจาแนก
U แทน จานวนผู้รอบรู้หรือผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก
L แทน จานวนผู้ไม่รอบรู้หรือผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก
n1 แทน จานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์
n2 แทน จานวนผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์
1.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีของโลเวท (Lovett)
(บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 112) โดยใช้สูตรดังนี้
k  Xi   X2i
rcc = 1 (k  1) (Xi  C)2
เมื่อ
rcc
k
Xi
C

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จานวนข้อสอบ
คะแนนของแต่ละคน
คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ
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1.4 หาค่ าประสิ ทธิภาพของรูปแบบการเรี ยนการสอนงานประดิ ษฐ์ ตามเกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภาพ
80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556 : 10 ) โดยใช้สูตรดังนี้
80 ตัวแรกใช้สูตร
E1 = NX X 100
A

เมื่อ
E1

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ΣX แทน คะแนนของแบบฝึกหรือของแบบทดสอบย่อยทุกชุดรวมกัน
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกทุกชุดรวมกัน
N แทน จานวนนักเรียนทั้งหมด
80 ตัวหลังใช้สูตร
E2 = NF X 100
B

เมื่อ
E2

แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ΣF แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
N แทน จานวนนักเรียนทั้งหมด
1.5 หาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 254) โดยใช้สูตรดังนี้
rxy =

N XY   x Y 
N X2  ( X)2 N Y2  ( Y)2 

เมื่อ
rxy
แทน
 X แทน
 Y แทน
 XY แทน
 X 2 แทน
 Y2 แทน
N
แทน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ Y
ผลรวมของค่าตัวแปร X
ผลรวมของค่าตัวแปร Y
ผลรวมของผลคูณระหว่างตัวแปร X และ Y
ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร X
ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร Y
จานวนคู่ของค่าตัวแปร หรือจานวนสมาชิกในกลุ่ม
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1.6 หาค่ าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามความพึ งพอใจ โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 117) โดยใช้สูตรดังนี้

s 2i 
k



1

α =
k  1 
s 2t 

เมื่อ
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
แทน จานวนข้อของเครื่องมือทั้งหมด
 s 2i แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
s 2t
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม
2. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
2.1 ค่าร้อยละของคะแนนจากการทดสอบ คานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 125) ดังนี้
p = f 100

α
k

เมื่อ

N

p
แทน ร้อยละ
f
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ
N
แทน จานวนความถี่ของทั้งหมด
2.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ คานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 124) ดังนี้
X
X = 
N
เมื่อ
X แทน คะแนนเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จานวนนักเรียนจากกลุ่มที่ศึกษา
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2.3 ค่าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจากสู ต ร (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด.
2556 : 126) ดังนี้
2  ( x )2
N
x

S.D. =
N(N  1)
เมื่อ
S.D.
(  X )2
 X2
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
จานวนนักเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ใช้ ส ถิ ติ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test
(นิภา ศรีไพโรจน์. 2553 : 92) ดังนี้
D=Y–X
เมื่อ
D แทน ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
X แทน คะแนนของการทดสอบก่อนเรียน
Y แทน คะแนนของการทดสอบหลังเรียน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลการวิเคราะห์ ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้
1. แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (analysis)
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มี
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ความบกพร่องทางการได้ ยิน ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จากการวิเคราะห์ ปั ญ หาการจั ดการเรียนการสอน
ที่แท้ จริง เพื่ อสรุปข้ อมู ลที่ ได้เป็ นแนวทางในการก าหนดกรอบของการพั ฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์ ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและพัฒนา (design and development)
การสร้ างร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน การสร้ างเครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรมข้ อมู ล
การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R2) นาไปใช้จริง (implementation)
นารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพและการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
ระยะที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินผล (evaluation)
ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยทดสอบหลังเรียน และวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
2. ผลที่ได้รับจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังแสดงรายละเอียดในแผนภาพที่ 9 และแสดง
รายละเอียดการจัดการเรียนรู้ ดังแผนภาพที่ 10
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ภาพที่ 9 รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
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การจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นที่ 1
ขั้นการรับรู้

สาธิต ดูของจริง ของจาลอง รูปภาพ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน

ขั้นที่ 2
ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน

นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงาน กาหนด
เป้าหมาย จัดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นักเรียนออกแบบชิ้นงาน
ปฏิบัติงานตามที่ออกแบบ

ขั้นที่ 3
ขั้นการลงมือปฏิบัติ

ผู้สอนให้เทคนิควิธีการทางาน
ศึกษาชุดการสอนของบทเรียน
ปฏิบัติทักษะย่อยจนครบ (ชิ้นงานสมบูรณ์)

ขั้นที่ 4
ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน

ตรวจสอบข้อบกพร่องหรือปัญหาของชิ้นงาน
(ความสมดุล แข็งแรง ประณีต สวยงาม)

ขั้นที่ 5
ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน

แก้ไข และพัฒนางาน
จนได้ชิ้นงานตามที่ออกแบบ

ขั้นที่ 6
ขั้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

นาเสนอชิ้นงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่นชมผลงาน
นาความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

ภาพที่ 10 การจั ดการเรี ยนรู้ รู ปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อ ง สิ่ งประดิ ษฐ์ จากเศษวั สดุ เหลื อใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
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ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนงานประดิ ษ ฐ์ เรื่ อ ง สิ่ งประดิ ษ ฐ์ จ ากเศษวั ส ดุ เหลื อ ใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
คะแนนระหว่างทดลอง
คนที่
1/25 2/20 3/40 4/30 5/30 6/30 7/30 8/30
1
2
3
4
5
6
7

23
22
23
22
23
22
23

18
18
16
18
16
17
18

37
37
36
36
37
37
35

28
27
27
28
27
27
26

X

27
28
26
27
25
25
26

26
27
26
27
27
26
27

27
28
26
27
26
27
25

28
26
25
26
26
27
26

รวม
ร้อยละ
คะแนน
214
91.06
213
90.63
205
87.23
211
89.78
207
88.08
208
88.51
206
87.65
88.99
88.99
E1
88.99

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลังเรียน
คะแนน
ร้อยละ
30
26
86.66
26
86.66
27
90.00
25
83.33
24
80.00
24
80.00
26
86.66
84.76
84.76
E2
84.76

จากตารางที่ 5 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 88.99/84.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์ เรื่อง สิง่ ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คะแนน
ผลต่าง
ลาดับเครื่องหมาย
ลาดับที่
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ของคะแนน
ความแตกต่าง
D=Y-X
ก่อนเรียน X
หลังเรียน Y
บวก
ลบ
12
26
+14
3
3
15
26
+11
1
1
14
27
+13
2
2
9
25
+16
5
5
7
24
+17
6
6
9
24
+15
4
4
8
26
+18
7
7
T=0*
T + = 28 T - = 0
* มีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ( T(.05,7) = 3)

นักเรียน
(คนที่)
1
2
3
4
5
6
7

จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไ ด้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนั กเรียนที่มี ความบกพร่องทางการได้ ยิน ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนก่อนหลัง
กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน
ขั้นตอนการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
และลงมือปฏิบัติจริง
การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้เหมาะสม
มีความสุขสนุกกับการปฏิบัติงาน
นาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.85
4.57
4.71
4.85
4.85
4.57

0.37
0.78
0.48
0.37
0.37
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.71
4.42
4.85
4.71
4.71

0.48
0.97
0.37
0.48
0.15

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัส ดุเหลื อใช้ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย ( X )
สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ ข้อที่ 1 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 และข้อที่ 9 มีค่าเฉลี่ย ( X ) สูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ ข้อที่ 3
ข้อที่ 7 และข้อที่ 10 มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.71 และข้อที่ 2 ข้อที่ 6 มีค่าเฉลี่ย( X ) เท่ากับ 4.57 ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนงานประดิ ษ ฐ์ เรื่ อ ง สิ่ งประดิ ษ ฐ์ จากเศษวัส ดุเหลื อ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์ จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการนาไปใช้จัดการเรียนการสอน
ซึ่งมีขั้นสอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน ขั้นที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ
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ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน และขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
2. ผลการใช้ รู ป แบบการเรี ยนการสอนงานประดิ ษ ฐ์ เรื่ อ ง สิ่ งประดิ ษ ฐ์ จากเศษวั ส ดุ เหลื อ ใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 88.99/84.76
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
4. ความพึงพอใจของนั กเรียนที่ มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.71
อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นสอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผน
ปฏิบัติงาน ขั้นที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นการปรับปรุง
แก้ไขผลงาน และขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้
ในการนาไปใช้จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการเรียนการสอนผ่านกระบวนการสร้าง
และพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho -motor domain) ของซิมพ์สัน
(Simpson. 1972 : 56-60) , แฮร์ โรว์ (Harrow. 1972 : 96-99) , เดวี ส์ (Davies. 1971 : 50-56) , ดี เชคโค (De Cecco :
1974 : 272-279) , ฟิททส์ (Fitts. 1964 : 259) , วูดรัฟฟ์ (Woodruff. 1961: 115) และ จอยซ์ และเวลล์ (Joyce & Weil.
1972 : 211-212) มาเป็นต้นแบบการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) มาประยุ กต์ร่ วมกั บการออกแบบการเรียนการสอนเชิ งระบบ ADDIE Model
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ตามแนวคิดของ เควิน ครูส (Kevin Kruse. 2009 : 1-2) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R1)
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (analysis) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เชิงนโยบาย ศึกษาสภาพปัญ หาแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพ
ความคาดหวังกับสภาพความเป็นจริง ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อสรุปข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)
การออกแบบและพัฒนา (design and development) เป็น การสร้างร่างรูปแบบการเรียนการสอน การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ระยะที่ 3 การวิจั ย (Research : R2) น าไปใช้ จริ ง (implementation) เป็ น การน ารูป แบบการเรีย นการสอน
งานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ที่ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพ และการปรับปรุง
จากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง และระยะที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินผล
(evaluation) เป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ จากการทดสอบหลังเรียน และวัด ความพึ งพอใจของนั กเรียนที่มี ต่อ รูป แบบการเรียนการสอน
ซึ่งรูปแบบการสอน ADDIE Model เป็นรูปแบบที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน
ได้อ ย่างกว้างขวาง เพื่ อพัฒ นาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ (Richey, Klein & Tracey. 2011 : 19)
ประกอบด้วยกิจกรรมในการดาเนินงาน 5 กิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ (analyze) การออกแบบ (design)
การพัฒนา (develop) การนาไปใช้ (implement) และการประเมิน (evaluate) มีลักษณะคล้ายกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา การนาเสนอแนวทางแก้ปัญหา การเตรียมการแก้ปัญหา
การทดลองการแก้ปัญหา และสุดท้ายประเมินแนวทางการแก้ปัญหาว่าประสบความสาเร็จหรือไม่ ส่งผลให้
ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน การเรียนรู้เป็นรูปธรรม ลาดับการเรียนรู้
ชัดเจนตามขั้นตอนก่อน-หลัง สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มุ่งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย และกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง
สื่อประกอบมีความสอดคล้องกับกิจกรรม การวัดผลประเมินผลตรงตามสภาพจริง ครอบคลุมเนื้อหา วิธีการสอน
เน้นพัฒนาการตามธรรมชาติ และผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
ของทิศนา แขมมณี (2555 : 201-204) ที่กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใช้แนวคิดของการจัดระบบ
มีการกาหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อก าหนดองค์ ประกอบ โดยศึกษาสภาพการณ์ และปัญหาที่ เกี่ยวข้อง กาหนดองค์ประกอบของรูป แบบ
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แล้วนาองค์ประกอบต่างๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการคิดและการดาเนินการ จัดความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบโดยพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลต่อกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อน
มาหลัง สร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโดยแสดงให้เห็นถึงแบบจาลองขององค์ประกอบต่ างๆ ทดลอง
ใช้รูปแบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น ประเมินผลโดยการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้รูปแบบว่าได้ผล
ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และปรับปรุงรูปแบบโดยการนาผลการทดลอง
มาปรับปรุงรูปแบบให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับจอยซ์และเวลล์ (Joyce & Weil. 2015 : 25) ที่กล่าวถึงหลักการ
พัฒนารูปแบบการสอนว่า รูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้
เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแล้ว ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่หลาย จะต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบ
คุณภาพในเชิงการใช้ในสถานการณ์จริง และนาข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆ การพัฒนารูปแบบการสอน
อาจจะออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวางหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการสอน ถ้าผู้ใช้นาไปใช้
ตรงกับจุดมุ่งหมายหลัก จะทาให้เกิดผลสูงสุด แต่ถ้านาไปประยุกต์ใช้ก็อาจทาให้ได้ผลสาเร็จลดน้อยลงไป
สอดคล้ อ งกั บปราวีณ ยา สุ วรรณณั ฐโชติ (2555 : 4-5) ที่ กล่ าวถึ งการออกแบบและพั ฒ นาระบบการเรียน
การสอนว่าต้องคานึงถึงรายละเอียดต่างๆ ตามบริบทในแต่ละสถานการณ์ การสร้างรูปแบบให้เห็นเป็นภาพ
โครงสร้างที่สามารถเข้าใจง่าย จะช่วยสะท้อนกระบวนการอย่างเป็นระบบ รูปแบบจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และสื่อ สาร และเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบของเชาวลิต สาตร์นอก (2556 : 132)
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “MRACPE
Model” มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation) 2) การแสวงหา
ความรู้ (Research) 3) การวิเคราะห์และออกแบบ (Analysis and Design) 4) การสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Create)
5) การนาเสนอ และการวิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์ (Present and Constructive Critism) และ 6) การประเมิ น
และส่งเสริม (Evaluate and Promote) และสอดคล้องกับงานวิจัยของรานี เสงี่ยม และคณะ (2556 : 59-69)
ได้วิจั ยเรื่อ ง การพัฒ นารู ปแบบกระบวนการสอนการออกแบบ เครื่อ งดิ น เผา ส าหรั บนั ก ศึก ษาหู หนวก
วิทยาลั ยราชสุ ดามหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล พบว่ า ปั ญหาของผู้ เรียนที่ สื บเนื่ องมาจากวิ ธี การรั บรู้ ของคนหู หนวก
และส่งผลต่อการเตรียมการสอน และการดาเนินการสอน จึงพัฒนารูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบ
เครื่องดินเผา ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ 1) การเข้าสู่การสร้างงานออกแบบ 2) การสร้างหัวข้อและขอบเขต
ในการออกแบบ 3) การเก็บข้อมูล 4) การค้นคว้าหาข้อ มูล (ผลิตภัณฑ์) 5) การค้นคว้าหาข้อมูล (ที่มาของ
การออกแบบ) 6) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล 7) การร่ างแบบ 8) การคั ด เลื อ กแบบและออกแบบรายละเอี ย ด
และ 9) การประเมินผลงาน
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2. ผลการใช้ รูป แบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อ ง สิ ่ง ประดิษ ฐ์จ ากเศษวัส ดุเ หลือ ใช้
กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาหรับ นัก เรีย นที่มีค วามบกพร่อ งทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
80/80 คือ 88.99/84.76 จากประสิ ท ธิ ภาพดั งกล่ าว ยอมรับ ได้ว่ า รูป แบบการเรียนการสอนงานประดิ ษ ฐ์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนั กเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็น เพราะว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ มีกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ แต่ละขั้นตอนมีลาดับการจัด
กิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการพัฒนาในแต่ละขั้นตอน โดยคานึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล ควำมพร้อม ควำมสนใจ เนื้อหำกำรเรียนเป็นไปตำมลำดับก่อน-หลัง นักเรียนมีอิสระในการ
ร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนด กิจกรรมมีความหลากหลาย ท้ำทำยควำมสำมำรถของนักเรียน ส่งผลให้
นัก เรียนมี พั ฒ นำกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั กษะกำรท ำงำน ควำมคิ ดริเริ่ มสร้ำงสรรค์ และมี คุ ณ ภำพ
ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมิน จำกประสิทธิภ ำพที่ไ ด้ 88.99 ตั วแรก หมำยควำมว่ำ นั กเรียนที่ มีควำมบกพร่อ ง
ทำงกำรได้ยิน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น สำมำรถทำคะแนนระหว่ำงเรียน
จำกกำรปฏิบัติกิจกรรม และกำรทดสอบท้ำยบทเรียนของแต่ละเรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.99 ทั้งนี้เป็นเพรำะ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนมีขั้นตอนกำรเรียนรู้เป็นไปตำมลำดับก่อน-หลัง กิจกรรมกำรเรียนรู้แต่ละขั้นตอน
เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ กำรนำเสนอเนื้อหำจำกง่ำยไปยำก เมื่อเรียนจบเนื้อหำมีแบบทดสอบให้นักเรียน
ได้ตรวจสอบประเมินควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้มีสื่อ ประกอบที่หลำกหลำย รูปภำพ
ประกอบเนื้อหำมีควำมชัดเจน และ 84.76 ตัวหลัง หมำยควำมว่ำ คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรได้ยิน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ทำได้จำกกำรทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนงำนประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จำกเศษวัสดุ
เหลือใช้ คิดเป็นร้อยละ 84.76 แสดงว่ำ นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเกษมณี พุ ก หน้ า (2555 : 1434-1437) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง ผลของรู ป แบบการจั ด
การเรียนรู้ ทั ก ษะปฏิ บั ติข องซิ มพ์ ซั น เสริ ม ด้ วยเทคนิ คระดมสมองต่อ ทั ก ษะปฏิบั ติ งาน ผลงานความคิ ด
สร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระงานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ ซันเสริมด้วยเทคนิ คระดมสมองก่อนและหลังเรียน พบว่า
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซั นเสริมด้วยเทคนิ ค
ระดมสมอง มีคะแนนทักษะปฏิบัติโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.08 มีคะแนนผลงานความคิดสร้างสรรค์โดยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 81.50 สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติมา ปัทมาวิไล (2559 : 118-120) ได้วิจัยเรื่อ ง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมทักษะการให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้ค่า E1/E2
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เท่ากับ 80.07/83.90 ตามเกณฑ์ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิยม กิมานุวัฒน์ (2559 : 134) ได้วิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
พบว่า ผลการประเมิน ประสิทธิภาพของรูป แบบการเรียนการสอนเพื่อ พัฒ นากระบวนการคิดเชิงระบบ
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษา มีประสิทธิภาพ 81.15/85.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
3. จากการเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน ของนั กเรียนที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี หลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียน อย่างมีนั ยส าคั ญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ มีลาดับการเรียนรู้ตามขั้นตอนก่อน-หลัง อย่างชัดเจน
กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน เร้าใจ เปิดโอกาสให้ นักเรียนซักถาม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้ภาษาในการอธิบ ายเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย สื่อ การสอนสามารถเรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเอง
แล้วยังสามารถนาไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากได้นาเสนอข้อมูลของชุดการสอนงานประดิษฐ์ลงในเว็บไซด์
www.teacherwork2019.com รวมถึงติ ดคิวอาร์โค้ ท (qr code) ลงบนชุ ดการสอนของแต่ ละชุด เพื่ อเป็ นช่ องทาง
การเรียนรู้ การทบทวนบทเรียน การส่ งต่อความรู้ที่นอกเหนือจากการเปิดหนังสือ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
โดยไม่จากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
และวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์ได้ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศักดิ์นคร สีหอแก้ว (2557 : 119-120) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทักษะงานช่างพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลการทดลองอยู่ในระดับดี มีผลการประเมินทักษะงานช่างพื้นฐานระหว่างก่อนทดลอง
กับหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลการประเมินหลังการทดลอง
กับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษมณี พุกหน้า (2555 : 1434-1437) ได้วิจัยเรื่อง
ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันเสริมด้วยเทคนิคระดมสมองต่อทักษะปฏิบัติงาน
ผลงานความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระงานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่เรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันเสริมด้วยเทคนิคระดมสมองก่อนและหลังเรียน
พบว่า นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันเสริมด้วยเทคนิค
ระดมสมอง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.26 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อ ยละ 81.37
ซึ่งหลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระงานประดิษฐ์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อ นเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา งามบรรจง
(2559 : 142-143) ได้วิจัยเรื่อง การพั ฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
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ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) ผู้เรียนที่ผ่าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) ความสามารถ
ในการคิดเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (2) ความสามารถในวิธีการทางานเกี่ยวกับ
ทักษะการสื่ อสาร และการร่วมมื อทางานเป็นที ม (3) ความสามารถในการใช้เครื่องมือการทางานเกี่ ยวกั บ
การรู้เท่าทั นสารสนเทศ การรู้เท่ าทั น สื่อ และการรู้เท่าทั นเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ(4) การประพฤติ
และปฏิบัติในการดารงชีวิตเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองและพลโลก ความรู้ทักษะ และเจตคติอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 2) ผลการประเมิน ความสุข ในการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนให้ ความร่วมมือ ในการทากิจกรรมต่างๆ
มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกห้อ งเรียน กล้าแสดงความคิดเห็นในมุมมอง
ที่แตกต่างกันด้วยความมั่นใจ แสดงแนวคิดที่แปลกใหม่หลากหลายในการแก้ปัญหา ผู้เรียนมีการนาเสนอ
เหตุ ผลในการเรี ยนรู้ และท้ าทาย น าเสนอผลงานจากการระดมความคิ ด การวิ พากษ์ และให้ ข้ อเสนอแนะ
นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี มีความประทับใจที่ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะ
รวมทั้งสามารถนามาเป็นแนวทางในการรับรู้ของตนเอง
4. ความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มีความบกพร่องทางการได้ ยิน ชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.71
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15 ทั้งนี้ผลการศึกษาความพึงพอใจเมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด คือ การจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามลาดับขั้นตอนก่อนหลัง กิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาของบทเรียน และมีความสุขสนุกกับการปฏิบัติงาน ( X = 4.85 , S.D. = 0.37) เนื่องจากการออกแบบ
การเรียนรู้มีขั้นตอนเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
จุดประสงค์การเรียนรู้ การใช้ภาษามีการเรียบเรียงถ้อยคา ใช้รูปแบบสั้นกะทัดรัดแต่ได้ใจความ ไม่มีคาขยาย
ที่ทาให้เยิ่นเย้อโดยไม่จาเป็น ใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการนาเสนอที่มีความน่าสนใจ
เร้าใจ ชวนติดตามอาทิเช่น การใช้ภาพประกอบของสื่อ เทคนิคการใช้คาถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียน
การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน เพื่อนาไปสู่การค้นหาคาตอบ
ในเนื้อหา และค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับมาก คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้เหมาะสม ( X = 4.42 , S.D. = 0.97)
เนื่องจากการกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมน้อย โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
(การประดิษฐ์) นักเรียนต้องใช้นอกเวลาเรียนในการประดิษฐ์เพิ่มเติมเพื่อให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผลการวิจั ยสอดคล้ องกั บ งานวิจัยของเชาวลิ ต สาตร์น อก (2556 : 132) ได้ วิจัย เรื่อ ง การพั ฒ นารูป แบบ
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
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รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการคิ ด สร้ างสรรค์
งานประดิษฐ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลนา นพรัตน์ (2559 : 98) ได้วิจัยเรื่อง
ชุดการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาหรับ
ผู้บ กพร่อ งทางการได้ยิน พบว่า ควำมพึงพอใจของผู้ บกพร่อ งทำงกำรได้ยิน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ เรี ย นด้ ว ยชุ ด การเรี ย นรู้ ฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.90 , S.D. = 0.12)
และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิกู ล เปี ยมาลย์ (2560 : 64-65) ได้วิจัยเรื่อ ง การพัฒ นากิจกรรมการเรียน
ตามกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ที่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างในบ้าน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรีย นตามกระบวนการเรียนการสอนตามรูป แบบทั ก ษะปฏิ บั ติ ของเดวีส์ ที่ ส่ งเสริม ทั ก ษะ
การปฏิบัติงานช่างในบ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57 , S.D. = 0.50)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
1. ก่อนนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ไปใช้
ครูผู้สอนควรจะต้องศึกษาทาความเข้าใจในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนารูปแบบ
การเรียนการสอนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูป แบบการเรียนการสอนงานประดิษ ฐ์ เรื่อ ง สิ่ งประดิษ ฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ ผูส้ อนต้องเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และสร้างความเป็ น กั น เองกับ นั ก เรียน รวมถึ งบทบาทของนั ก เรียนในการปฏิ บั ติ กิจกรรมตามรูป แบบ
ที่กาหนดไว้
3. การแบ่งกลุ่มนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ควรมีการคละระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ชายและหญิง
ในกลุ่มเดียวกัน ควรแบ่งสมาชิกสลับตามกลุ่มแต่ละชิ้น งาน เพื่ อ ให้นั กเรียนทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยน
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การสร้ างและพั ฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พ
และเทคโนโลยีในเนื้อหา สาระอื่นๆ ของแต่ละระดับชั้น
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละเนื้อหา และระดับชั้น
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3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ระหว่างการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
กับวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ ตลอดจนความคงทนในการเรียนรู้ของวิธีสอนนั้นๆ ว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย
หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย
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รายนามผู้เชีย่ วชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ
1. ดร.วิชัย กันหาชน

2. ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ

3. นายมานิตย์ คางาม
4. นายอานาจ ชนชนะชัย
5. นางสายสมร เพชรอยู่

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาพิเศษ
ข้าราชการบานาญ เชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการเรียนรู้
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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ภาคผนวก ข
แบบสังเกตการสอน
แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสังเกตการสอน
แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน
แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบประเมินชุดการสอน
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
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แบบสังเกตการสอนของครู กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชางานประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ 2
จุดประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชางานประดิษฐ์
คาชี้แ จง แบบสั ง เกตฉบั บ นี้ เป็ น การบั น ทึ ก การสั ง เกตการสอนของครู เพื่ อ เป็น ข้ อ มูล ประกอบการพิ จารณา
สภาพการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเข้าสังเกตการสอนในห้องเรียน โดยแบบสังเกต
ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีประเด็นการสังเกต จานวน 6 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมีประเด็นย่อยตามแบบสังเกต
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสังเกต
ชื่อ..................................................................................................................................................................
เพศ.................................................................................................................................................................
ระดับชั้น........................................... โรงเรียน...............................................................................................
การศึกษาสูงสุด..............................................................................................................................................
ตาแหน่งการทางาน........................................................................................................................................
ประสบการณ์ในการสอน...............................................................................................................................
วัน/เวลา ที่สังเกต................................ สถานที่สังเกต....................................................................................
ตอนที่ 2 ประเด็นการสังเกต
1. พื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ในการสอนวิชางานประดิษฐ์
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. การจัดการเรียนการสอน
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.2 ภาระงานที่มอบหมาย
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.4 กระบวนการทางาน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.5 ความคิดสร้างสรรค์
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.6 คุณภาพงาน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. การวัดผลประเมินผล
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. สภาพแวดล้อม
4.1 สภาพห้องเรียน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4.2 สื่อการจัดการเรียนรู้
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5. สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสังเกตการสอนของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชางานประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ 2
จุดประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชางานประดิษฐ์
คาชี้แ จง ผู้เชี่ ยวชาญเขี ยนเครื่อ งหมาย  ลงในช่ อ งที่ ต รงกั บ ระดั บ ความสอดคล้ อ งระหว่ างประเด็ น
การสังเกตกับรายละเอียดที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การให้ระดับคะแนนความสอดคล้อง ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
2. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของครู
2.1 ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2.2 ด้านชิ้นงานภาระงานที่มอบให้นักเรียนทา
2.3 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4 ด้านกระบวนการทางาน
2.5 ด้านความคิดสร้างสรรค์
2.6 ด้านคุณภาพงานของนักเรียน
2.7 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การวัดผลประเมินผลของครูที่ใช้ในการเรียนการสอน
4. สภาพแวดล้อม
4.1 สภาพห้องเรียน
4.2 สื่อการจัดการเรียนรู้
5. สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

มากที่สดุ
(5)

ระดับความสอดคล้อง
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด
(4)
(3)
(2)
(1)
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................... ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)

(
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คาชี้แจง
1. แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้สาหรับประเมินคุณ ภาพของรูปแบบการเรียนการสอน โดยมี รายการประเมิ น
ประกอบด้วย ความเป็น มาและความสาคัญ ของรู ปแบบการเรียนการสอน แนวคิดพื้ นฐานในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน และองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้
2. ให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อ งว่างที่ตรงกับระดับความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์การให้ระดับคะแนนความเหมาะสม ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ขอให้ ท่ านพิ จารณาข้อรายการประเมิ นที่ ตรงกั บความคิ ดเห็ นของท่ าน และโปรดให้ ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
พัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
ผู้วิจัย
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รายการประเมิน

มากที่สดุ
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด
(4)
(3)
(2)
(1)

1. ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบ
การเรียนการสอน
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
3. การกาหนดองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
4. ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนการสอน
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
5. การวัดผลประเมินผลของรูปแบบการเรียน
การสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6. รูปแบบการเรียนการสอนตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. รูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
8. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียน
การสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ระยะเวลา
และความสนใจของผู้เรียน
9. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง
10. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................... ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)
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แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้อง
ข้อ

คะแนนพิจารณา
หมายเหตุ
+1 0 -1

รายการ

1
2
3
4
5

ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการเรียนการสอน
แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การกาหนดองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
การวัดผลประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
6 รูปแบบการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้
ของผู้เรียน
7 รูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์
8 ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ ระยะเวลา และความสนใจของผู้เรียน
9 ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง
10 ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อเสนอแนะ

.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................... ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)
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แบบประเมินชุดการสอน เรือ่ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เล่มที่ ........... เรื่อง ..................................................................
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าประเด็นการประเมินเหมาะสม
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าประเด็นการประเมินเหมาะสม
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าประเด็นการประเมินไม่เหมาะสม
ข้อ

คะแนนพิจารณา
หมายเหตุ
+1 0 -1

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

เนื้อหาสาระถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน
เนื้อหาสาระมีความสั้นยาวพอเหมาะกับเวลาและความสนใจ
เนื้อหาสาระสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
เนื้อหาสาระมีการนาเสนอตามลาดับขัน้ ตอน
กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
8 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัตงิ าน
9 กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุก ท้าทาย
10 รูปเล่มมีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................ผู้ประเมิน
(............................................................)
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แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ
ระดับ
5
หมายถึง มีความพึงพอใจ มากที่สุด
ระดับ
4
หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก
ระดับ
3
หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง
ระดับ
2
หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อย
ระดับ
1
หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด
รายการประเมิน

มากที่สดุ
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)

1. การจัดการเรียนรูเ้ ป็นไปตามลาดับขัน้ ตอนก่อนหลัง
2. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
3. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนือ้ หา
4. กิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
5. สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน
6. ขั้นตอนการเรียนรู้สง่ เสริมให้นกั เรียนมีส่วนร่วม
และลงมือปฏิบัติจริง
7. การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้เหมาะสม
9. มีความสุขสนุกกับการปฏิบัติงาน
10. นาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................... ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้เชี่ยวชาญ...................................................................................
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าประเด็นการประเมินเหมาะสม
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าประเด็นการประเมินเหมาะสม
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าประเด็นการประเมินไม่เหมาะสม
ข้อ

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

รายการ

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นไปตามลาดับขัน้ ตอน
กิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความหลากหลาย
กิจกรรมการเรียนรู้สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและเวลาในการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ปิดโอกาสให้นกั เรียนตรวจสอบความรู้
และแสดงผลงานของตนเอง
8 บรรยากาศในการเรียนการสอนกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน
9 การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับการปฏิบัติ
10 นักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ
ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................... ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์
เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.บอกความสาคัญและ
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้
2.อธิบายหลักของการทางาน
ประดิษฐ์และการออกแบบได้
3.ออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์ได้
4.มีเจตคติที่ดีต่องานประดิษฐ์

แบบทดสอบ
1. งานประดิษฐ์หมายถึงข้อใด
ก. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ข. งานที่มีองค์ประกอบรวมกัน
ค. สิ่งทีจ่ ัดทาขึ้นโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
2. ข้อใดไม่ใช่เศษวัสดุเหลือใช้
ก. ขวดพลาสติก
ข. มีดอีโต้
ค. หลอดกาแฟ
3. การประดิษฐ์ของใช้ควรคานึงถึง
ข้อใดมากที่สุด
ก. ความสวยงาม
ข. ความประณีต
ค. ประโยชน์ใช้สอย
4. ข้อใดคือวิธีการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์
ก. เลือกให้เหมาะสมกับชนิดของงาน
ข. เลือกที่มรี าคาแพง
ค. เลือกที่มรี ูปร่างสวยงาม

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

แบบทดสอบ
5. ข้อใดคือหลักสาคัญในการเลือก
เศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ในงานประดิษฐ์
ก. เป็นของที่ซื้อมาใหม่
ข. ตรงกับประเภทของงานประดิษฐ์
ค. หายาก ราคาแพง
6. ข้อใดคือหลักการทางานประดิษฐ์
ก. วางแผนการทางาน
ข. ลงมือปฏิบัติตามขัน้ ตอน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
7. ข้อใดคือหลักการออกแบบ
งานประดิษฐ์
ก. ความสมดุล
ข. ความสะอาด
ค. ความสวยงาม
8. ข้อใดคือประโยชน์ของการประดิษฐ์
สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้
ก. เกิดความคิดสร้างสรรค์
ข. ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
9. ข้อใดเป็นงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้
ก. ที่ใส่ปากกาจากขวดน้า
ข. แจกันใยบวบ
ค. ดอกไม้จากเปลือกหุ้มเมล็ดอินทนิล

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

แบบทดสอบ

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกวัสดุ
มาใช้ในงานประดิษฐ์
ก. หาง่ายในท้องถิ่น
ข. มีราคาแพง
ค. แข็งแรง ทนทาน
5.อธิบายความหมายของ
11. ข้อใดคือความหมายของวัสดุ
วัสดุ อุปกรณ์ได้
ก. ของที่ใช้แล้วหมดไป
6.บอกวิธีการใช้และการดูแล ข. ของใช้ที่หาง่าย
รักษาวัสดุ อุปกรณ์ได้
ค. ของใช้ที่คงทน
12. ข้อใดเป็นวัสดุ
ก. ไม้บรรทัด
ข. กรรไกร
ค. กาว
13. ข้อใดเป็นอุปกรณ์
ก. สี
ข. คีมตัด
ค. กระดาษ
14. ข้อใดคือการเก็บรักษากาวที่ถูกวิธี
ก. แช่น้าอุ่น
ข. เก็บไว้ในตู้เย็น
ค. เก็บในอุณหภูมิห้องและปิดฝา
ให้มิดชิด
15. เมื่อพบอุปกรณ์ชารุดควรปฏิบัติ
อย่างไร
ก. นาไปทิ้ง
ข. วางไว้เฉยๆ
ค. ซ่อมแซมก่อนใช้

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

7.อธิบายความรู้เกี่ยวกับ
เศษวัสดุเหลือใช้
8. สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้

แบบทดสอบ
16. วัสดุข้อใดใช้ในการยึดติดชิ้นงาน
ก. กาว
ข. ลวด
ค. น้ามัน
17. ข้อใดคือความหมายของเศษวัสดุ
เหลือใช้
ก. การทาต่างๆ โดยการสร้างหรือ
เลียนแบบให้เหมือนจริง
ข. การนาเศษวัสดุหรือวัสดุต่างๆ
มาดัดแปลง
ค. สิ่งของต่างๆ ที่เหลือใช้ หรือใช้แล้ว
นากลับมาใช้ได้อีก
18. การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้มีประโยชน์ต่อครอบครัว
อย่างไร
ก. ได้รับการยกย่องว่าเป็นครอบครัว
ตัวอย่าง
ข. ทาให้คนในครอบครัวรักกันมาก
ยิง่ ขึ้น
ค. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
19. หากต้องการให้ชิ้นงานคงสภาพ
อยู่ได้นานควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เก็บชิ้นงานอย่างถูกวิธี
ข. ใช้วัสดุที่มีราคาแพง
ค. สร้างชิ้นงานให้มีขนาดใหญ่

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
แบบทดสอบ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
9. การประดิษฐ์ถังขยะ
20. ข้อควรคานึงถึงในการประดิษฐ์
รีไซเคิล
ถังขยะรีไซเคิลคือข้อใด
ก. ความสามัคคี ความมีวินัย
ข. ความรวดเร็ว ความคงทน
ค. ความประณีต สวยงาม คงทน
ประโยชน์ใช้สอย
10. การประดิษฐ์นาฬิกา
21. นาฬิกาพาเพลินประดิษฐ์เพื่อ
พาเพลิน
ประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
ก. เพื่อความสวยงาม
ข. เพื่อการค้าขาย
ค. เพื่อบอกเวลา
22. นาฬิกาพาเพลินจัดอยู่ใน
สิ่งประดิษฐ์ประเภทใด
ก. ของใช้ ของตกแต่ง
ข. ของเล่น ของตกแต่ง
ค. ของมีราคา ของหายาก
11.การประดิษฐ์โมบาย
23. วัสดุหลักของการประดิษฐ์
แสนสวย
โมบายแสนสวยคือข้อใด
ก. ฝาขวดน้า
ข. กระป๋อง
ค. เชือกเอ็น
24. ขั้นตอนแรกของการประดิษฐ์
โมบายแสนสวยคือข้อใด
ก. เจาะรูฝาขวด
ข. คัดแยกฝาขวด
ค. ติดฝาขวดด้วยกาว

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

12. การประดิษฐ์โคมไฟ
หลากสี

13. การประดิษฐ์ราชินี
กรอบรูป

แบบทดสอบ
25. ประโยชน์ของการทาโมบาย
แสนสวยคือข้อใด
ก. ตกแต่งบ้าน
ข. ป้องกันแมลง
ค. ป้องกันลมพัด
26. วัสดุข้อใดใช้ในการลบคม
ของขวดแก้ว
ก. ตะไบ
ข. มีดคัดเตอร์
ค. กระดาษทรายขัดเหล็ก
27. การป้องกันอันตรายจากคมแก้ว
ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. สวมถุงมือยาง
ข. สวมถุงมือหนัง
ค. สวมถุงมือผ้า
28. ข้อใดคือลักษณะของน้าที่ทาให้
ขวดแก้วแยกออกจากกัน
ก. น้าร้อน
ข. น้าเย็น
ค. น้าร้อนและน้าเย็น
29. วัสดุข้อใดใช้ทากลีบดอกไม้
ประดับกรอบรูป
ก. ดินสอสีไม้
ข. สีเทียน
ค. สีน้า

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

แบบทดสอบ
30. ข้อใดคืออุปกรณ์ในการประกอบ
ขาตั้งกรอบรูป
ก. คีมตัด
ข. ท่อพีวีซี
ค. ขวดแก้ว

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ

ภาคผนวก ค
แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน
แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
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ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัส ดุ เหลือ ใช้ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการประเมิน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบ
การเรียนการสอน
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
3. การกาหนดองค์ประกอบรูปแบบการเรียน
การสอน
4. ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียน
การสอนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
5. การวัดผลประเมินผลของรูปแบบการเรียน
การสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6. รูปแบบการเรียนการสอนตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. รูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
8. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียน
การสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ระยะเวลา และความสนใจของผู้เรียน
9. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง
10. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลรวม

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

ΣR

IOC

+1

+1

0

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

10

9

9

10

10

48

0.96 สอดคล้อง

แปลผล
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ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
รายการประเมิน
1. เนื้อหาสาระถูกต้องสอดคล้องกับ
หลักสูตร
2. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
3. เนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับวัย
และระดับชั้นเรียน
4. เนื้อหาสาระมีความสั้นยาวพอเหมาะ
กับเวลาและความสนใจ
5. เนื้อหาสาระสามารถนาไปประยุกต์ ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
6. เนื้อหาสาระมีการนาเสนอตามลาดับ
ขั้นตอน
7. กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงาน
9. กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุก
ท้าทาย
10. รูปเล่มมีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์
ผลรวม

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

ΣR

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

0

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

0

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

10

10

9

9

10

48

0.96 สอดคล้อง

แปลผล
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ตารางที่ 10 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 1
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΣX

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10
10
10
10
10

R

IOC

+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
50

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 11 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 2
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΣX

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10
10
10
10
10

R

IOC

+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
50

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 12 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 3
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΣX

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10
10
10
10
10

R

IOC

+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
50

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 13 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 4
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΣX

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10
9
10
9
10

R

IOC

+5
+5
+4
+4
+5
+5
+5
+5
+5
+5
48

1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.96
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ตารางที่ 14 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 5
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΣX

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10
10
10
10
10

R

IOC

+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
50

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 15 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 6
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΣX

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10
10
10
10
10

R

IOC

+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
50

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 16 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 7
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΣX

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
9
10
9
10
9

R

IOC

+5
+5
+4
+4
+5
+4
+5
+5
+5
+5
47

1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.94
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ตารางที่ 17 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 8
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΣX

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
8
10
10
9
9

R

IOC

+5
+5
+5
+3
+4
+5
+4
+5
+5
+5
46

1.00
1.00
1.00
0.60
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.92
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ตารางที่ 18 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของชุดการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 1-8
เล่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
ΣX

R
50
50
50
48
50
50
47
46
391

IOC
1.00
1.00
1.00
0.96
1.00
1.00
0.94
0.92
0.97

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ภาคผนวก ง
แสดงผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนงานประดิษฐ์
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ตารางที่ 19 แสดงผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับ นัก เรียนที่มี ความบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการประเมิน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบ
การเรียนการสอน
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน
3. การกาหนดองค์ประกอบรูปแบบการเรียน
การสอน
4. ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนการสอน
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
5. การวัดผลประเมินผลของรูปแบบการเรียน
การสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6. รูปแบบการเรียนการสอนตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. รูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
8. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน
สอดคล้องกับเนือ้ หาสาระ ระยะเวลา และความ
สนใจของผู้เรียน
9. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นไปตามลาดับก่อนหลัง
10. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รวมเฉลี่ย

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4

5 5

4

5

4.60

0.55

มากที่สุด

5

5 5

4

5

4.80

0.44

มากที่สุด

5

4 5

5

5

4.80

0.44

มากที่สุด

5

5 5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5 5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5 5

5

4

4.80

0.44

มากที่สุด

5

5 5

4

5

4.80

0.44

มากที่สุด

5

5 5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5 5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5 5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

4.88

0.23

มากที่สุด
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ตารางที่ 20 แสดงผลการประเมินคุณภาพของของแผนการจัดการเรียนรู้

รายการประเมิน
1. เนื้อหาสาระถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
2. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
3. เนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับวัย
และระดับชั้นเรียน
4. เนื้อหาสาระมีความสั้นยาวพอเหมาะกับเวลา
และความสนใจ
5. เนื้อหาสาระสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
6. เนื้อหาสาระมีการนาเสนอตามลาดับขั้นตอน
7. กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงาน
9. กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุก ท้าทาย
10. รูปเล่มมีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์
รวมเฉลี่ย

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
X S.D.
1 2 3 4 5
4 5 5 5 5 4.80 0.45

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5 5 4 5 5 4.80 0.45

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5 5 5 4 5 4.80 0.45

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00
5 5 5 5 5 5.00 0.00
4.94 0.13

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 21 แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายการประเมิน
1. เนื้อหาสาระถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
2. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
3. เนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับวัย
และระดับชั้นเรียน
4. เนื้อหาสาระมีความสั้นยาวพอเหมาะกับเวลา
และความสนใจ
5. เนื้อหาสาระสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
6. เนื้อหาสาระมีการนาเสนอตามลาดับขั้นตอน
7. กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
8. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
การปฏิบัติงาน
9. กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุก ท้าทาย
10. รูปเล่มมีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์
รวมเฉลี่ย

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
X S.D.
1 2 3 4 5
4 5 5 5 5 4.80 0.45

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

4 5 5 4 5 4.60 0.55

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5 5 5 4 5 4.80 0.45

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00
5 5 5 5 5 5.00 0.00
4.92 0.14

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ภาคผนวก จ
ตารางแสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
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ตารางที่ 22 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
0
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

R

IOC

ข้อที่คัดเลือก

+5
+3
+3
+5
+5
+2
+5
+5
+2
+3
+5
+5
+3
+5
+3
+3
+5
+3
+5
+2
+5
+5
+5
+5
+5

1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
0.4
1.0
1.0
0.4
0.6
1.0
1.0
0.6
1.0
0.6
0.6
1.0
0.6
1.0
0.4
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตารางที่ 22 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ)
ข้อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
0
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
0
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1

R

IOC

ข้อที่คัดเลือก

+5
+5
+5
+5
+5
+2
+2
+5
+5
+5
+5
+1
+5
+2
+2
+5
+2
+5
+3
+3
+5
+5
+3
+3
+5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.4
0.4
1.0
1.0
1.0
1.0
0.2
1.0
0.4
0.4
1.0
0.4
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
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ภาคผนวก ฉ
ตารางแสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบ
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ตารางที่ 23 แสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

p
0.75
0.75
0.58
0.72
0.53
0.63
0.58
0.34
0.67
0.44
0.75
0.47
0.59
0.63
0.69

B
0.35
0.56
0.32
0.56
0.39
0.39
0.32
0.31
0.53
0.56
0.50
0.31
0.31
0.38
0.50

ข้อที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

p
0.73
0.75
0.69
0.69
0.36
0.56
0.66
0.72
0.64
0.59
0.54
0.25
0.75
0.34
0.69

B
0.47
0.38
0.25
0.50
0.48
0.38
0.56
0.44
0.57
0.31
0.36
0.38
0.38
0.31
0.50

หมายเหตุ ใช้ดัชนีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ .25-.75 และใช้ดัชนีค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ .25-.57

ภาคผนวก ช
ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนของนักเรียน
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ตารางที่ 24 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัส ดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนั กเรียนที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อ
1
2
3
4

รายการ

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ
5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
และเวลาในการเรียนรู้
6 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติ
7 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนตรวจสอบ
ความรู้และแสดงผลงานของตนเอง
8 บรรยากาศในการเรียนการสอนกระตุ้นการเรียนรู้
ของนักเรียน
9 การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับการปฏิบัติ
10 นักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบ
รวม

1
+1
+1
+1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

5
+1
+1
+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

10

10

10

10

10

1.00

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มี ต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อ ง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ ใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายการประเมิน
การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอนก่อนหลัง
กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์
สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา
ของบทเรียน
ขั้นตอนการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน
มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง
การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้เหมาะสม
มีความสุขสนุกกับการปฏิบัติงาน
นาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต
ประจาวัน
รวมเฉลี่ย

คะแนนความคิดเห็น
ของนักเรียน
1 2 3 4 5 6 7

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

5

5

4

5 5 5 5 4.85 0.37

มากที่สุด

5
5

5
5

3
4

5 4 5 5 4.57 0.78
5 5 4 5 4.71 0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

5

5

5

5 5 4 5 4.85 0.37

มากที่สุด

5

5

5

5 5 4 5 4.85 0.37

มากที่สุด

5

5

4

5 5 5 3 4.57 0.78

มากที่สุด

5

4

5

5 4 5 5 4.71 0.48

มากที่สุด

5
5

3
4

3
5

5 5 5 5 4.42 0.97
5 5 5 5 4.85 0.37

มาก
มากที่สุด

5

5

4

4 5 5 5 4.71 0.48

มากที่สุด

4.71 0.15

มากที่สุด

ภาคผนวก ซ
ตารางแสดงประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
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ตารางที่ 26 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
(ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว)
คะแนนระหว่างทดลอง
คนที่
1/25 2/20 3/40 4/30 5/30 6/30 7/30 8/30
1

22

16

36

25

25

24

25

2

16

13

28

19

20

17

18

3

13

10

22

12

15

15

13

X

26
19
16

รวม
คะแนน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลังเรียน
คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
30

199

84.68

24

80.00

150

63.82

19

63.33

116

49.36

13

43.33

65.95
E1

65.95
65.95

62.22
E2

62.22
62.22

จากตารางที่ 26 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 65.95/62.22 ซึ่งมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
คือ 80/80
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ตารางที่ 27 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
(ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม)
คะแนนระหว่างทดลอง
คนที่
1/25 2/20 3/40 4/30 5/30 6/30 7/30 8/30
1

21

14

30

24

24

26

23

2

19

14

32

23

23

22

24

3
4
5
6

18
22
20
19

13
16
16
14

29
30
31
32

21
24
25
23

23
24
21
23

22
22
24
22

25
21
24
24

25

7
8

20
21

13
14

32
32

21
22

25
25

24
26

24
24

21
25

X

รวม
คะแนน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลังเรียน
คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
30

25
25

187

79.57

23

76.66

182

77.44

23

76.66

23
23
22

174
182
183
182

74.04
77.44
77.87
77.44

21
25
21
23

70.00
83.33
70.00
76.66

180
189
77.60
E1

76.59
80.42
77.60
77.60

20
24
75.00
E2

66.66
80.00
75.00
75.00

จากตารางที่ 27 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 77.60/75.00 ซึ่งมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
คือ 80/80
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ตารางที่ 28 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
(ทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม)
คะแนนระหว่างทดลอง
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1/25

2/20

3/40

4/30

5/30

6/30

7/30

8/30

23
23
24
23
22
23
22
23
22
23
23
24
23
22
24
23
22
24
23
22
22
23

16
16
17
18
18
16
18
16
17
18
16
17
16
18
17
18
17
17
18
18
18
16

37
36
35
37
37
36
36
37
37
35
36
37
36
36
35
37
37
36
37
37
36
36

27
27
26
28
27
27
28
27
27
26
27
26
27
28
29
27
27
26
28
27
28
27

25
26
26
27
28
26
27
25
25
26
26
27
26
27
28
28
26
27
27
28
27
26

27
26
25
26
27
26
27
27
26
27
26
27
26
27
28
27
28
28
26
27
27
26

26
26
26
27
28
26
27
26
27
25
26
26
26
27
27
26
27
27
27
28
27
26

26
25
26
28
26
25
26
26
27
26
25
28
25
26
27
27
28
27
28
26
26
25

X

รวม
คะแนน
207
205
205
214
213
205
211
207
208
206
205
212
205
211
215
213
212
212
214
213
211
205
89.14
E1

ร้อยละ
88.08
87.23
87.23
91.06
90.63
87.23
89.78
88.08
88.51
87.65
87.23
90.21
87.23
89.78
91.48
90.63
90.21
90.21
91.06
90.63
89.78
87.23
89.14
89.14

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลังเรียน
คะแนน
ร้อยละ
30
24
80.00
27
90.00
27
90.00
26
86.66
26
86.66
27
90.00
25
83.33
24
80.00
24
80.00
26
86.66
27
90.00
26
86.66
27
90.00
25
83.33
26
86.66
28
93.33
27
90.00
27
90.00
26
86.66
26
86.66
25
83.33
27
90.00
86.81
86.81
E2
86.81

จากตารางที่ 28 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิ ษฐ์ เรื่อ ง สิ่ งประดิ ษฐ์ จากเศษวัสดุเหลือ ใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 89.14/86.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80

ภาคผนวก ฌ
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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276

277

สำเนำเรียน
๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชูปถัมภ์
๒. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
๓. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี
๔. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม
๕. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสงขลำ
๖. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๗. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำเทพรัตน์
๘. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
๙. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศจังหวัดลพบุรี
๑๐. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดตำก
๑๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๒. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
๑๓. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี
๑๔. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดมุกดำหำร
๑๕. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๖. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์
๑๗. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ
๑๘. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี
๑๙. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี
๒๐. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดพังงำ

278

279

280

281

เว็บไซต์เผยแพร่ผลงำน www.teacherwork2019.com

282

เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรในกำรนำเสนอผลงำนของคณะครูโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อำคำร 20 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น

ภาคผนวก ญ
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ตัวอย่างภาพการนาสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ไปตกแต่งหรือใช้ประโยชน์

284

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประดิษฐ์
โมบายแสนสวย

อธิบายวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์

ครูแนะนาเทคนิคการทางานให้เร็วขึ้น

นักเรียนคัดแยกสีของฝาขวดน้า

285

นักเรียนประกอบฝาขวดเป็นรูปดอกไม้ โดยใช้ปืนกาวยิงกาวร้อนเพื่อยึดติดชิ้นงาน

นักเรียนร้อยเชือกเอ็นเพื่อประกอบโมบาย

ผลงานโมบายแสนสวย
ของนักเรียน

นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
แก้ไขชิ้นงาน

286

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
การเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

287

288

ตัวอย่างภาพการนาสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ไปตกแต่งเพื่อความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย

ติดโมบายที่ประตูห้องครัว

ติดโมบายที่ประตูห้องเรียน

289

กิจกรรมสังสรรค์ของครอบครัว

ตั้งโชว์ตามมุมต่างๆ ภายในบ้าน

290

ติดฝาผนังของบ้านและห้องเรียน

ใส่ขยะรีไซเคิล
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- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ “กิจกรรมการแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย”
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภท
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
ด้านวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภท
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
ด้านวิชาการ ระดับชาติ
- ข้าราชการครูดีเด่นของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์ และศึกษาพิเศษ
- ครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ “กิจกรรมการแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย”
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-ป.6, ม.1-ม.3, ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ “กิจกรรมการแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย”
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
- ครูดี ศรีการศึกษาพิเศษ ด้านการอุทิศตนเพื่อการศึกษา
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 “กิจกรรมการแข่งขัน
มารยาทงามอย่างไทย” ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-ป.6
ระดับชั้น ม.1-ม.3 และรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68

