การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
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ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พั ชราพร ศรี จั นทร์ อิ นทร์ . 2561. การพั ฒนาสื่ อมั ลติ มี เดี ย เรื่ อง ขยะกั บการด ารงชี วิ ต กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับ
การดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 7 คน โดยเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 5 เรื่อ ง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานใช้ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 87.19/85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
สื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชี วิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุ ขศึกษาและพลศึ กษา โดยรวมอยู่ในระดั บ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.01

กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้แก่ ดร.วิชัย กันหาชน ข้าราชการ
บานาญ อดีตศึกษานิ เทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการกลุ่มนิ เทศติดตามและประเมิน ผล สานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา ผศ.ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และภาษาไทย ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการศึ ก ษาพิ เศษ ดร.คชา โกศิ ล า อาจารย์ วิ ท ยาลั ยอาชี วศึ ก ษาอุ ดรธานี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือไทย และนายสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียน
บ้านไผ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งได้อุทิศเวลาให้คาปรึกษา
แนะนา ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้ วิจัยฉบับนี้สาเร็จเรียบร้อยสมบู รณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณาและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอขอบพระคุณนายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะครู
นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ คุณ ประโยชน์และความดีที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ขอมอบเป็นกุศลแด่ คุณแม่ คุณ พ่อ
ผู้อบรมเลี้ยงดู ตลอดจนครู อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน ผู้มีพระคุณ
ในการสนับสนุนช่วยเหลือ และให้กาลังใจที่ดีตลอดมา
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้การดาเนินชีวิตประจาวัน
ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีอย่างไม่รู้ตัว อุปกรณ์เครื่อ งใช้ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี สังคมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นยุคที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีการพัฒนา ทั้งในสังคมเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนชุมชนชนบทที่ห่างไกลความเจริญ สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนมากขึ้น จากการที่มี เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน และรองรับการติดต่อ สื่อ สารให้มีความสะดวก
สบาย รวดเร็ว รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมโลก (Social Network) ดังนั้นผู้เรียนในยุคนี้นอกจาก
จะได้ รับ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ มี ค วามรู้เพื่ อ ด ารงชี วิ ต แล้ ว ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ านการคิ ด
และความสามารถในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี ระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม
ก็มีส่วนสาคัญ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องผลักดันส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น (วัฒนา
แสงรุ่งเรืองวัฒนา. 2559 : 23)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 หมวด 9 มาตรา 66 กาหนดว่า เด็กไทยมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2579) ที่ ยึด หลั ก “ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง” “การพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ” “คนเป็ น ศู น ย์ก ลาง
การพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนพื้นฐาน
การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560 : 1-2)
สอดคล้องกับหลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้
ความส าคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ างทุ น ของประเทศที่ มี อ ยู่ให้ เข้ ม แข็ ง และมี พ ลัง เพี ย งพอในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สาคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้และการเสริ มสร้าง
ปัจ จัยแวดล้ อมที่ เอื้อ ต่ อการพั ฒ นาคุณ ภาพของคน โดยการน้ อ มน าหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มาประยุก ต์ใช้ ทั้ งในเชิ งระบบและโครงสร้ าง
ของสังคมไทย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
2559 : 10) ดังนั้น เพื่อให้ ตอบสนองต่อ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็น Education 4.0 ที่ต้องเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนเป็นครู 4.0
และผู้เรียน 4.0 โดยผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึง
ข้อ มูลสื่อ สารได้อย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communications Technology : ICT) มาใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญและเป็ น
ประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสู่ยุค 4.0 และพัฒนาครู
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง ยั ง แก้ ปั ญ หาการขาดแคลนครู ตลอดจนลดความไม่ เท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา
ในโรงเรียนที่ห่างไกลอีกด้วย (สัมภาษณ์ คาผุย. 2560 : 11-12) ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี ใ นการกระตุ้ น ให้ เกิ ด การจ าและเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ ม ากขึ้ น นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย สื่ อ
ที่ ห ลากหลายและมี ค วามน่ าสนใจ เพื่ อ ดึ งดู ด ความสนใจให้ ผู้ เรี ยนจดจ่อ ต่ อ สิ่ ง ที่ เรี ยน ท าให้ เกิ ดสมาธิ
ในการเรียนรู้ นอกเหนื อจากการสอนหน้ าชั้ นเรียนเพี ยงอย่างเดียว ฉะนั้ นครูผู้ สอนและนั กเรียนจึงควรมี
การตื่นตัวและศึกษาเรื่องราวการใช้สื่อการเรียนการสอนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียนเกิดความรู้ และการใช้สื่อการเรียนการสอนในการถ่ายทอดความรู้ (ภคณัฏฐ์ บุญถนอม. 2553 : 1-2)
การปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะในด้านต่างๆ ที่จาเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
คือ 3R x 7C โดย 3R ได้แก่ Reading (อ่ านออก), (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็ น )
และ 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ ปั ญหา) Creativity and Innovation (ทั กษะด้ านการสร้ างสรรค์ และนวั ตกรรม) Cross-Cultural Understanding
(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะ
ด้านความร่ วมมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้น า) Communications, Information and Media Literacy
(ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
ซึ่ งสั งคมหรื อ หน่ วยงานที่ มี บ ทบาทรั บ ผิ ดชอบ ควรเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้ก้าวสู่สังคมยุคศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พาณิช. 2555 : 19)
สื่ อ มั ลติ มี เดี ยเป็ น สื่ อการสอนเทคโนโลยี ทางการศึ กษารู ป แบบใหม่ ที่ ก าลั งได้ รั บ ความสนใจ
และจาเป็ นต้องน ามาจัดการเกี่ ยวกับการเรียนการสอนในสั งคมการเรียนรู้ ปั จจุบั นพั ฒนาการของมั ลติมี เดี ย
มีความก้าวหน้ าขึ้ นกว่าในอดี ตท าให้ กลายเป็ นสื่ ออั นดั บต้นๆ ศั กยภาพของมั ลติ มี เดี ยท าให้ สื่ อ ประเภทนี้
มีประสิท ธิภาพสู งต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ยุ่งยากซั บซ้ อ น ผู้ส อนสามารถผลิต ได้ ด้วยตนเอง ผู้เรียน
สามารถนามาศึกษาได้อย่างสะดวก (ณัฐกร สงคราม. 2553 : 7-11) การนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้ผลิต
บทเรียนคอมพิวเตอร์นั้น ทาให้รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มีความหมายมากขึ้น ลักษณะของบทเรียน
คอมพิ วเตอร์ มั ลติ มี เดี ยเป็ นการน าเอาหลั กการของบทเรียนโปรแกรมและเครื่ องช่ วยสอนมาผสมผสานกั น
แต่ บ ทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มั ล ติ มี เดี ยจะมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการเรี ยนการสอนที่ ดี ก ว่ า เช่ น ความสามารถ
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ในการนาเสนอเนื้อหา ความเร็วในการจัดเก็บเนื้อหา การซ่อนและค้นหาคาตอบ การเสริมแรงและการกระตุ้น
ความสนใจของผู้ เรียน ผู้เรีย นสามารถเรียนรู้ไ ด้ต ามความสนใจและความสามารถของตนเอง บทเรียน
มีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซ้าได้ตามที่ต้องการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพราะต้อง
ควบคุ ม การเรี ย นด้ ว ยตนเอง มี ก ารแก้ ปั ญ หาและฝึ ก คิ ด อย่ า งมี เหตุ ผ ล สร้ างความพึ ง พอใจแก่ ผู้ เรี ย น
สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างรวดเร็ว เป็นการท้าทายผู้เรียนและเสริมแรงให้อยากเรียนต่อไป
(จิณัฐตา อารามพระ. 2553 : 3) ซึ่งสอดคล้อ งกับณั ฐภณ สุเมธอธิคม (2554 : 7) ที่กล่าวถึงสื่อมัลติมีเดียว่า
สามารถเร้าความสนใจผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้อ ย่างสนุกสนาน
อีกทั้งยังมีส่วนปฏิสัมพันธ์ทาให้ผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนที่เรียนช้า หรือ ผู้เรียน
ที่เรียนเร็ว ก็สามารถเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง จึงเป็นการลดข้อ จากัด เรื่อ งความแตกต่างระหว่าง
บุคคล อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถทบทวนบทเรียนได้เมื่อต้องการ รวมถึงสะท้อนหรือแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้ด้วย ช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถทาความเข้ าใจเนื้อหาได้มาก
ยิ่งขึ้น
การจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ต้องคานึงถึงการรับรู้
ของนักเรียนเป็นหลัก เนื่องจากนักเรียนรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านทางสายตา แต่มีข้อจากัดในการรับรู้ทางเสียง
ซึ่งไม่สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น การรับรู้โดยการมองจึงเป็นช่องทางเดียวที่นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินจะใช้ในการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร การตีความและความเข้าใจอาจทาได้ไม่ดี เท่ากับการรับรู้
ที่ มี หลายสื่ อหรื อหลายทางเลื อก เช่ น สื่ อที่ มี ทั้ งเสี ยง และภาพ หรื อ ตั วอั กษร ดั งนั้ น การสื่ อสารผ่ านภาพ
จาเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยแปลความหมายเฉพาะที่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถอ่าน
และเข้าใจความหมายควบคู่ไปด้วย เช่น การใช้ภาษามือ หรือ คาบรรยายใต้ภาพ ซึ่งจะทาให้ นักเรียนที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถตีความหมายจากการรับรู้ได้ใกล้เคียงกับเนื้อหาของสารที่สื่อให้คนปกติ
ทั่วไป สื่อการสอนจึงมีความจาเป็นอย่างมากสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และสื่อที่นามาใช้
ต้องมีคุณลักษณะพิเศษกว่าสื่อการสอนสาหรับเด็กปกติทั่วไป เพราะฉะนั้น สื่อเทคโนโลยีสาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินระบบมัลติมีเดียจึงเป็นสื่อที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางการรับรู้ของนักเรียนที่อาศัย
ประสาทสัมผัสทางตาได้เป็นอย่างดี กล่ าวคือ รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียที่มีตัวหนังสือ รูปภาพ ทั้งภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงภาพจากวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นภาพการแสดงท่าภาษามือในเนื้อหาต่างๆ จะมีส่วนช่วย
ให้ นั กเรียนเข้ าใจเรื่องราวในเนื้อ หาวิช าที่เรียนได้ ดีกว่าแบบตัวหนั งสือ เพียงอย่างเดี ยว หรือ ตัวหนั ง สื อ
กับภาษามือ นอกจากนี้การนาเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สามารถนาไปทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง (มานะ ประทีปพรศักดิ์. 2558 :
ออนไลน์) และสื่อมัลติมีเดียจะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางความคิดริเริ่มและเกิดความอิสระทางความคิด
สู่จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ (ศิโรจน์ ศรีโกมลทิพย์. 2559 : 1461)
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โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอยู่ประจา นักเรียนเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ทางภาษา
เนื่อ งจากสูญเสียการได้ยิน ทาให้ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยวิธีปกติ การสื่อสารใช้ภาษามือในการสื่อ สาร
รับรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่านามธรรม จุดเด่นเฉพาะคือมีความเร็วต่อการรับรู้ และการจาที่เกิดจากการใช้
สายตา เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีรูปแบบหรือวิธีการที่ทาให้นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะใช้
วิธีการสอนที่นาเสนอในรูปแบบของสื่อที่เป็นรูปธรรม มองเห็น จับต้องได้ ร่วมกับการสอนโดยใช้ภาษามือ
ในการอธิ บ ายเนื้ อ หาสาระหรื อ การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ และอี ก ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ พ บกั บ นั ก เรี ย นที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน จากประสบการณ์ การสอนรายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา คือ นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีความสนใจหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อการเรียนรู้น้อย
มีทัศนคติที่ไ ม่ดีต่อ วิชาที่เรียน ขาดทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ค่อยกล้าแสดงออกทางความคิด
อย่างสร้างสรรค์ และอีกสาเหตุหนึ่งมาจากตัวครูผู้สอนที่ไม่มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ไม่มี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องของสื่อประกอบการเรียนการสอน การใช้ สื่อไม่หลากหลาย ไม่มีความเฉพาะ
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนจึงไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้
รวมถึ ง มี กิ จ กรรมรองรั บ ไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรีย น ไม่ ดึ ง ดู ด
ความสนใจ และยากต่อการศึกษาค้น คว้าที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองตามศัก ยภาพของแต่ละบุ คคล เครื่อ งมื อ
การวัดผลประเมินผลไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผ่านมาไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
ซึ่งเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางแก้ไ ข โดยการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม สนับสนุน
กระตุ้นการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้น และสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย มาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากสื่อ มัลติมีเดีย
เป็นสื่อที่ผสมผสานหลายรูปแบบทั้งข้อความ เสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์แสดงท่าภาษามือ
ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบของมัลติมีเดียดังกล่าว เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน ที่จะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวในเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ดีกว่าการใช้สื่อที่เป็นตัวหนังสือ หรือภาพ
เพียงอย่างเดียว รวมถึงเป็นสื่อที่สามารถเร้าความสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มากขึ้นได้
สอดคล้องกับพรพรรณ์ สมบูรณ์ และคณะ (2557 : 118) ที่พบว่า การเลือกใช้สื่อที่มีตัวหนังสือ ภาพ และภาษามือ
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เป็ น สื่ อ multiple modes ที่ มี ค วามหลากหลายของรู ป แบบการใช้ ง านท าให้ นั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ อ ง
ทางการได้ยินรู้สึกสนุกและมีความสนใจในเนื้อหาการเรียนรู้มากขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จึงมีค วามสนใจที่จ ะพั ฒ นาสื่ อ มัล ติมี เดีย เรื่อ ง ขยะกั บ การดารงชี วิต ซึ่ งเนื้ อ หาการเรียนรู้ เน้ น การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะและส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยนาเสนอข้อมูลผ่านทาง
สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและให้ความสาคัญ กับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ช่วยกันทิ้งขยะ
ลงในถังให้ถูกประเภท รวมถึงการใช้ประโยชน์จากขยะ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคที่เกิด
จากขยะ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง รวมถึงปัจจุบัน
การจัด การเรีย นการสอนได้ รับ อิท ธิ พ ลจากสื่อ มั ลติ มีเดี ย ที่ ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ช่วยดึ งดู ด
ความสนใจในการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาตนเองได้
ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสื่อมัลติมีเดีย มีรูปแบบที่มีทั้งข้อความ
เสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ที่เป็นภาพการแสดงท่าภาษามือ ในการอธิบายเนื้อ หาสาระ
ของแต่ละบทเรียน มีระบบการใช้ งานที่ ไม่ ซับซ้ อน รูปแบบหน้าจอหลักน่ าสนใจ มี การแสดงเนื้อหาของ
แต่ละบทเรียน ก่อนเข้าสูเ่ นื้อหาการเรียนรู้นักเรียนจะได้ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานก่อนเข้าสู่บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมีใบกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้อ งกับ
เนื้ อ หาการเรียนรู้ มี แบบทดสอบท้ ายบทเรี ยน เพื่ อ ประเมิ น ความรู้ ความเข้ าใจระหว่ างเนื้ อหาแต่ ละเรื่อ ง
และหลังจากเรียนรู้ครบทุกเรื่องแล้วนักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพื่อประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิต โดยลักษณะของ
ข้อ สอบจะวนข้อ ไม่ อยู่นิ่งที่เดิ ม นัก เรียนสามารถรู้ผลลั พธ์จากการทาแบบทดสอบทั นที ทาให้ นั กเรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในรายวิชา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย เรื่ อ ง ขยะกั บ การด ารงชี วิ ต กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อ มัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่ น ที่มีต่อสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับ
นัก เรียนที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ ยิน ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 เป็นสื่ อที่ มี ความเหมาะสม ตอบสนอง
ความต้ อ งการของนัก เรียน และมี ความเป็ น ไปได้ในการน าไปใช้ จัด การเรียนการสอน มี ป ระสิท ธิภ าพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 14 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จานวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหารายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 ย้อนรอยขยะ เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ
เรื่องที่ 3 ขยะกับมือเรา เรื่องที่ 4 ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง และเรื่องที่ 5 ขยะดี มีประโยชน์
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3. ตัวแปรที่วิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ผลการพั ฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรีย นโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด ขอนแก่ น ที่ ได้ รั บการสอนโดยใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย เรื่ อ ง ขยะกั บ การด ารงชี วิ ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3) ความพึ ง พอใจของนั ก เรีย นที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ ยิน ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ดาเนิ นการวิจั ยในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 ตั้ งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึ งวัน ที่ 14
สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. สื่อ มั ลติ มี เดีย หมายถึ ง บทเรียนคอมพิ วเตอร์ที่ จัดท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรียนการสอน
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบมัลติมีเดี ยโดยใช้ข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสี ย ง วี ดิ ทั ศ น์ ซึ่ ง มี ก ารแสดงท่ าภาษามื อ ในเนื้ อ หาต่ างๆ สามารถโต้ ต อบกั บ ผู้ เรี ย นได้ ทั น ที เพื่ อ เร้ า
ความสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 ย้อนรอยขยะ
เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ เรื่องที่ 3 ขยะกับมือเรา เรื่องที่ 4 ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง และ เรื่องที่ 5 ขยะดี
มีประโยชน์
2. ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งปฏิกูลที่ เกิดจากการใช้สอยในชีวิตประจาวัน ทั้งที่เป็นของกิน ของใช้
มีมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง นักเรียนที่สูญเสียการได้ยินมาก ไม่สามารถ
รับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง มีการได้ยินระดับหูหนวก 90 เดซิเบล ขึ้นไป
มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีความพิการซ้อน เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
5. ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย หมายถึง ผลการใช้สื่อ มัลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิต
ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น แล้ ว น าไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองจนเกิ ด การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ที่ น่ า พอใจ
โดยกาหนดเกณฑ์ 80/80
80 ตั วแรก หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ ยที่ ไ ด้จากการปฏิ บัติกิ จกรรม ระหว่างการปฏิบั ติกิจกรรม
ในแต่ละเรื่องของนักเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
80 ตั วหลั ง หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ยที่ไ ด้จากการทาแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต ของนักเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
กรอบแนวคิดการวิจัย
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 5 เรื่อง
ได้แก่
เรื่องที่ 1 ย้อนรอยขยะ
เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ
เรื่องที่ 3 ขยะกับมือเรา
เรื่องที่ 4 ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง
เรื่องที่ 5 ขยะดี มีประโยชน์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับ
การดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตอ่ สื่อมัลติมเี ดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
1. ได้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อ มัลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับมากขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่อง การพั ฒนาสื่ อมัลติมี เดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข ศึกษา
และพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. การพัฒนาและการผลิตสื่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
4. สื่อมัลติมีเดีย
5. แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้
6. ขยะมูลฝอย
7. ความพึงพอใจ
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9. 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
คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมาก ไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยิน
ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิ เบล
ขึ้นไป
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คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน
โดยทั่ วไปจะใส่ เครื่อ งช่วยฟั ง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ ยินจะมีการสู ญ เสียการได้ยิน น้ อ ยกว่า 90 เดซิ เบล
ลงมาถึง 26 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 นา
ให้สื่อความหมายด้วยภาษาพูดได้ อาจสูญเสียการได้ยินมากกว่าหรือน้อยกว่า 90 เดซิเบล
คนหูหนวก คือ คนที่ไม่สามารถได้ยินเสียงพูดจากเครื่อ งช่วยฟัง และต้องสื่อความหมาย
ด้วยการพัฒนาภาษามือ มักสูญเสียการได้ยินมากกว่า 90 เดซิเบล
นิภาธร สาระพันธ์ (2558 : 7) ได้กล่าวถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสีย
การได้ยินมากจนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม โดยทั่วไป
หากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 90 เดซิเบล ขึ้นไป คือเมื่อเปรียบเทียบระดับเริ่มการได้ยิน
ของคนทั่วไป 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
ตามเกณฑ์ อัตราการได้ยินของหูของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยการได้ยิน
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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 ฒนาการทางภาษาและการพูดช้ากว่าเด็กปกติ เช่น
เด็กพูดไม่ชัด เสียงเพี้ยน และเด็กบางคนไม่พูด เป็นต้น
4) เด็กหูตึงระดับที่ 4 มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 71 - 90 เดซิเบล (dB) เป็นกลุ่มเด็กที่หูตึง
รุนแรงมาก มักพบปัญหาในการรับฟัง และการที่จะเข้าใจคาพูด เด็กสามารถได้ยินเสียงใกล้หูระยะทาง 1 ฟุต
ซึ่งต้องตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียงถึงจะได้ยินเสียง ถึงแม้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะใช้เครื่องช่วยฟังก็มักพบปัญหา
ในการแยกเสียง อาจจะแยกเสียงสระได้ แต่แยกเสียงพยัญชนะไม่ไ ด้ ซึ่งเด็กมักพูดไม่ชัด มีเสียงผิดปกติ
และไม่สามารถพูดได้
2. หูหนวก หมายถึง ผู้ที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจหรือใช้ภาษาพูดได้ถึงแม้ว่า
จะใช้เครื่องช่วยฟังก็ตาม และถ้าวัดระดับการได้ยินที่ 500-2000 เฮิรตซ์ (Hz) มีการได้ยินเฉลี่ย 90 เดซิเบล (dB)
ขึ้นไป
สรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กที่มีการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ
หูตึงเล็กน้อยถึงขั้นระดับหูหนวก ซึ่งการได้ยินระดับหูตึงสามารถใช้เครื่องช่วยฟัง ช่วยในการฟังเสียงที่เหลืออยู่
ให้เป็นประโยชน์ แต่ไม่สามารถแยกเสียงบางเสียงที่เหมือนกันได้ ส่วนการได้ยินระดับหูหนวก ไม่สามารถ
ใช้เครื่องช่วยฟังช่วยในการได้ยินเสียงได้อย่างเต็มที่
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1.2 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน
เฟรน (Friend. 2008 : 312) ได้แบ่งสาเหตุของความบกพร่อ งทางการได้ยินออกเป็น 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) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยนิ
ไว้ดังนี้
1. สาเหตุจากกรรมพันธุ์ การมีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวคนใดมีภาวะหูพิการตั้งแต่กาเนิด
ทาให้เด็กเกิดมามีโอกาสเสี่ยงที่จะมีความบกพร่องทางการได้ยินมาก
2. สาเหตุที่เกิดระหว่างการคลอด ซึ่งมีสาเหตุ ได้แก่
1) การคลอดก่อนกาหนด
2) มารดาเจ็บท้องคลอดนานผิดปกติ ทาให้ทารกขาดอากาศหายใจ
3) การติดเชื้อหัดเยอรมัน หรือติดเชื้อต่างๆ ขณะตั้งครรภ์
4) การที่มารดาได้รับยาซึ่งมีปริมาณ 130 ชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ เพราะมีผลต่อประสาท
หูชั้นในทารก
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 หูหนวกหลังคลอด ซึ่งทารกที่เกิดมามีอวัยวะและประสาทหูปกติแต่เกิดความพิการขึ้นภายหลัง
โดยมีสาเหตุมาจากโรคประสาทหู หูหนวกจากพิษ ยา 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 ยการได้ ยิ น ชนิ ด การน าเสี ยงบกพร่ อ ง (Conductive Hearing Loss) เป็ น ภาวะ
การนาเสียงบกพร่อง ซึ่งเป็นผลจากโรคที่ทาให้เกิดความผิดปกติที่หูชั้นนอกและหูชั้นกลาง นอกหน้าต่าง
รูปไข่ออกมา เป็นผลให้มีความผิดปกติของกลไกการส่งผ่านคลื่นเสียงไปสู่หูชั้นใน
2. การสู ญเสียการได้ยินชนิ ด ประสาทรับ ฟังเสี ยงบกพร่อ ง (Sensorineural Hearing Loss)
เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติที่หูชั้นใน หรือประสาทรับเสียง ทาให้มีความยากลาบากในการรับฟังเสียง
โดยเฉพาะเสียงสนทนา คือ ได้ยินแต่ฟังไม่รู้เรื่อง
3. การสูญเสียการได้ยินชนิดการรับ ฟังเสียงบกพร่อ งแบบผสม ( Mixed Hearing Loss)
เป็ น ภาวะที่ เกิ ดจากความผิ ดปกติ ใ นการน าเสีย งร่ว มกับ ประสาทรับ ฟัง เสีย งบกพร่อ ง พบในโรคที ่มี
ความผิดปกติที่หูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ร่วมกับความผิดปกติของหูชั้นใน
4. การรับฟังเสียงบกพร่องจากสมองส่วนกลาง (Central Hearing Loss) เป็นความบกพร่อง
ของสมองส่วนกลาง คือ ได้ยิน เสียงแต่ไม่ สามารถแปลสัญ ญาณเสียงนั้ นได้ ขณะเดียวกัน ก็ไ ม่ส ามารถ
โต้ตอบสัญญาณนั้นกลับไปด้วย
5. การรับฟั งเสี ยงบกพร่องจากสภาวะทางจิตใจ (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 เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตใจ
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
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 ส่วนเด็กที่สูญเสีย
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
ไปขยายให้เกิดประโยคที่หลากหลายได้ หรือไม่เข้าใจคาศัพท์เดียวกันแต่อยู่ต่างสถานการณ์ได้ รวมทั้งภาษาเขียน
สลับที่ของข้อความในประโยคทาให้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยินส่วนมากจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการสูญเสียการได้ยินมีผลต่อความสามารถในการเข้าใจภาษาทั้งการพูด
การฟัง การอ่าน การเขียน ส่วนภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ พบว่า เด็กจะไม่มีปัญหารวมทั้งเด็กที่สูญเสียการได้ยินน้อย
จะมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ
5. มีสายตาที่ไวต่อสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น
6. ชอบความสนุ กสนาน และชอบอยู่กั บเพื่ อนที่ เป็นเด็ กที่ มีความบกพร่องทางการได้ยิ น
ด้วยกันในการทากิจกรรมต่างๆ
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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
4. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน เด็กที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ ยินส่ วนมากจะมีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนต่า หากครูใช้วิธีการสอนเหมือนเด็กปกติ เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหา
ทางภาษา และมีทักษะทางภาษาที่จากัด จึงเป็นอุปสรรคในการทาข้อสอบ หากครูใช้วิธีการวัดผลเหมือ น
เด็กปกติ เพราะผู้ที่ทาข้อสอบได้ดีจะต้องมีความสามารถทางภาษาเป็นอย่างดี
5. การปรับตัวเข้าสังคม เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจจะมีปัญหาในการปรับตัว
ต่อ สั งคม สาเหตุ ส่ วนใหญ่ มาจากการสื่อสารกับผู้ อื่น เด็ กอาจเกิดความคั บข้อ งใจ ซึ่ งส่ งผลต่ อ พฤติ กรรม
การปรับตัวเข้าสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2557 : ออนไลน์) กล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ดังนี้
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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
สรุป ได้ว่า ลักษณะและพฤติก รรมของเด็ก ที่มีค วามบกพร่อ งทางการได้ยิน นั้น จะมีปัญ หา
เกือบทุกเรื่อง เมื่อเทียบกับเด็กปกติไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด การใช้ภาษา สติปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปรับตัว อันเป็นผลมาจากการที่เด็กไม่สามารถสื่อสาร ความคิด ความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทาให้เด็ก เกิด ความอึด อัด คับ ข้อ งใจ และแสดงออกมาในทางก้า วร้า ว คนทั่ว ไปจึง อาจมองว่า เด็ก ที ่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินนั้นมีอารมณ์รุนแรงและก้าวร้าว มีระดับสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ ดังนั้น ผู้ที่ใกล้ชิด
กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรทาความเข้าใจในปัญหาของเด็ก เพื่อที่จะช่วยเหลือหาแนวทาง
ในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการเขียน จึงเป็นวิธีการสื่อสารอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้
คนปกติเข้าใจเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้ ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม
พัฒนาไปในทางที่ดีด้วย
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
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1. พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย
เช่นเดียวกับเด็กปกติ แต่เด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน จะมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะการได้ยิ น สาหรับส่วนสูง
น้าหนั ก สุ ขภาพ และสมรรถภาพทางกายไม่มี อ ะไรแตกต่างจากเด็กปกติ บางทีอ าจเหนือ กว่ าเด็ กปกติ
(แสงจันทร์ คาเมือง. ม.ป.ป. : 2)
2. พัฒ นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ เด็กที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยินมี ปัญ หาสาคั ญ
คือ การสื่อสาร เด็กจะฟังคนอื่นพูดไม่ เข้าใจทั้งหมด 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 เป็นผลให้เด็กแสวงหา ความสัมพันธ์ทางสังคมน้อย
มักจะเกาะกลุ่มกันเฉพาะพวกเดียวกัน มักแสดงการก้าวร้าวทางสังคมอย่างชัดเจน ขี้โมโห เอาแต่ใจตัวเอง
ขาดการยับ ยั้งชั่งใจ ไม่ทาตามระเบียบข้อบังคับ เห็นแก่ตัว มีวุฒิ ภาวะทางสังคมต่ากว่าเด็กปกติ ลักษณะ
ความเป็นผู้นาจะขึ้นอยู่กับคาชมเชยมากกว่าการจัดการหรือแนวทางของกิจกรรม (สุมาลี จันทบุตร. 2550 : 30)
4. พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญา เด็ กที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น เริ่ ม แสดงพั ฒ นาการ
ที่ล่ าช้ าให้ ปรากฏในช่ วงปลายของวัยก่ อนเข้ าเรียน เนื่ อ งจากความบกพร่อ งทางภาษาของเด็ กจึ งส่ งผลถึ ง
การประมวลข้อมูลและก่อให้เกิดการขาดประสบการณ์แต่อย่างไรก็ตามพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน มั กจะแตกต่างไปจากเด็กปกติ เพราะมีความบกพร่อ งในการรับรู้ที่ ส่งผลทางการได้ ยิน
ย่อ มจะมีความล่าช้าทางภาษากว่าเด็กปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความบกพร่อ งทางการได้ยิน (แสงจันทร์
คาเมือง. ม.ป.ป. : 23)
ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (ม.ป.ป. : 96) ได้อธิบายลาดับขั้นพัฒนาการการเรียนรู้
ภาษาพูดของเด็กหู หนวกไว้ดังนี้ เด็ กหูห นวกต่างจากเด็ก ปกติในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ภ าษาตั้ งแต่
ก้าวแรก เด็กปกติคิดและรับรู้ภาษาโดยอาศัยการฟัง และแม้จะแสดงออกทางภาษาหรือรับรู้การแสดงออก
ทางภาษา เช่น ฟังเสียงพูดของตัวเองก็อาศัยโสตประสาททั้งสิ้น ส่วนเด็กหูหนวกนั้น การแสดงออกทางภาษา
อาศัยการพูด แต่อาจใช้โสตประสาท หรือประสาทตาที่ช่วยให้เกิดการรับรู้ทางภาษา มาเป็นเครื่องประเมิน
การพูดของตนได้ เด็กปกติเมื่อพูดก็สามารถได้ยินเสียงพูดของตนเอง เท่ากับเป็นการประเมินการพูดไปในตัว
แต่เด็กหูหนวกต้องอาศัยประสาทสัมผัสอื่นช่วยในการพูด ซึ่งเป็นปัญ หามาก เนื่อ งจากการได้ฟังเสียงพูด
ของตนเป็นเรื่องสาคัญในการเรียนรู้ทางภาษา
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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) กล่าถึงเด็กที่หูหนวกมาแต่กาเนิดหรือ
ในระยะเยาว์วัยก่อนจะพูดได้นั้น จะมีความล่าช้า ของพัฒนาการทางภาษาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูด
การอ่าน หรือการเขียน และยังไม่มีวิธีสอนแบบใดที่จะเอาชนะอุปสรรคนี้ได้ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการไม่ได้ยิน
เป็นอุปสรรคขวางกั้นการเรียนรู้ภาษา การพูดของคนจะเป็นภาษาก็ต่อเมื่อผู้พูดเข้าใจความหมายของสิ่งที่ตนพูด
ทานองเดียวกันการแสดงออกทางภาษาโดยการเขียนจะทาได้ก็ต่อเมื่อคนสามารถอ่านให้เข้าใจภาษาเขียน
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) การใช้ท่าทางเพื่อแสดง
ถึงความหมายด้วยการเคลื่อนไหวมือ ใบหน้า นัยน์ตา และลาตัว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษามือ ซึ่งเป็นภาษาอิสระ
อีกภาษาหนึ่ง แตกต่างจากท่าธรรมชาติ (Natural Gestures) ภาษามือ มิใช่เป็นการแปลภาษาพูด แต่เป็นท่ าทาง
ที่ถูกจัดระบบอย่างมาตรฐาน เพื่อใช้ในการสื่อความหมาย
2. การสื่อความหมายโดยการฟังและการพูด (Oral Communication) เด็กหูพิการแต่กาเนิด
ส่วนใหญ่มักจะมีการได้ยินเหลืออยู่ ส่วนความบกพร่องทางการได้ยินชนิดที่ไม่ได้ยินอะไรเลย จะมีจานวนน้อย
ดังนั้นหากเด็กหูพิการที่มีการได้ยินเหลืออยู่ ไ ด้รับการช่วยเหลือก่อ นอายุ 6 เดือน ด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง
ที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับการกระตุ้นการได้ยินและฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน เด็กก็จะสามารถรับรู้เสียงและมี
พัฒนาการทางภาษาและการพูดใกล้เคียงกับเด็กปกติ โดยการสอนให้เด็กพูดและอ่านริมฝีปากจะช่วยให้เด็ก
ปรับตัวเข้ากับสังคมที่ใช้การสื่อสารด้วยการพูดเป็นหลักได้เร็วขึ้น

21

3. การสื่อความหมายโดยใช้ระบบรวม (Total Communication) เป็นการใช้วิธีสื่อความหมาย
หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งภาษามือร่วมกับการฟังและการพูด 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. ภาษามือและการสื่อสารระบบรวม (Sing Language and Total Communication) เป็นวิธี
การสอนภาษามือแก่บุ คคลที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน ในมหาวิทยาลัยสาหรับคนหู หนวกที่ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา การเรียนการสอนจะใช้ภาษามือ โดยมีพื้น ฐานความเชื่อ ในเรื่องวัฒนธรรมของคนหูหนวก
ผู้ปกครองของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องการให้ลูกของตนสื่อสารโดยใช้ภาษามือไม่ต้องการ
ให้เด็กใส่เครื่องช่วยฟัง และอาจมีข้อจากัดในการพาลูกไปรับการฝึกพูด จึงไม่ต้องการให้ใช้ภาษาพูดในการ
สื่อสารก็เป็นได้
2. การสอนพูด (Auditory-Oral Education) โดยใช้การดู การฟัง และการสัมผัส นอกจากนี้
Alexander Graham Bell ได้ให้ความสาคัญกับการสอนพูดมากกว่าการสอนภาษามือ ซึ่งการสอนด้วยวิธีนี้
จะทาให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนรู้ภาษาพูด
3. การสอนโดยใช้การฟังเสียงในภาษา (Auditory Verbal Therapy : AVT) เป็นการสอนโดยเน้น
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 และกิริยาท่าทาง ประกอบในการสื่อ สารความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์
แทนการใช้เสียงพูดของคนปกติ เพราะผู้บกพร่องทางการได้ยินจะไม่สามารถได้ยินเสียงพูดเหมือนคนปกติ
จึงไม่สามารถพูดได้ แต่สายตาของผู้บกพร่องทางการได้ยินนั้นสามารถมองเห็นได้เป็นปกติ จึงสังเกตกิริยา
อาการ ท่าทางต่างๆ เพื่อเรียนรู้ความหมายของกิริยาอาการท่าทางต่างๆ
สรุปได้ว่า วิธีการสื่อสารของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีหลายวิธี ได้แก่ การอ่านริมฝีปาก
(Lip reading) ภาษามือ (Sign language) การสะกดตัวอักษรด้วยนิ้วมือ (Finger spelling) ท่าแนะคาพูด (Cued
speech) และการสื่อสารรวม (Total Communication) ซึ่งวิธีการสื่อความหมายที่กล่าวมานี้ ครอบคลุมวิธีการ
สื่อ ความหมายได้ทั้ง 3 ทาง คือ ทางการใช้ท่าทาง ทางการใช้คาพูด ทางการใช้ระบบรวม ซึ่งเป็นวิธีการ
สื่อความหมายหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งภาษามือร่วมกับการฟัง และการพูด เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้
การสื่อความหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
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1.7 การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ดารณี ศัก ดิ์ศิริผ ล (2553 : 22) ได้อ ธิบ ายการจัด การศึก ษาสาหรับ เด็ก ที ่มีค วามบกพร่อ 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 การช่วยเหลือทางการศึกษาควรเป็นหลักสูตรสาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ควรมีการสอนในเรื่องการฝึกฟังและพัฒนาทักษะการพูด ทักษะภาษา มีเนื้อ หาที่ครอบคลุม
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 ดังนั้นอุปกรณ์ที่จะใช้นั้นเป็นเครื่อ งช่วยฟัง พร้อ มทั้งการฝึก
แก้ไขการพูด และควรจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งการช่วยเหลือที่จาเป็นสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น มีดังนี้
1. การสอนภาษามือ เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถอ่าน
และเขียนได้ตามความสามารถแต่ละบุคคล
2. การใช้เทคโนโลยีและสิ่งช่วยเหลือ ประกอบไปด้วย เครื่องช่วยฟัง ทาให้สามารถได้ ยินเสียงเร็ว
เท่าใดจะสามารถพัฒนาการฟังเสียงได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ยังมีการปลูกถ่ายประสาทหูเทียม ซึ่งเป็นการฝังประสาท
หูเทียมภายในอวัยวะ เพื่อกระตุ้นต่อประสาทการรับรู้การได้ยินโดยตรง ส่วนผู้แปลล่ามภาษามือนั้นช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในสถานศึกษา ซึ่งยังมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ช่วยแปลงภาษาพูดให้เป็นตัวอักษร เป็นต้น
ดังนั้นผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรได้รับอุปกรณ์หรือการบริการทางการศึกษาให้เหมาะสม
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สมพร หวานเสร็จ (2560 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ดังนี้
1. การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมตัวเองเข้ากับโลก
ความสัมพันธ์นี้ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกตลอดจนจิตวิญญาณ ต้องเป็นการศึกษา
ที่ไม่ยึดติดกับเทคนิคหรือหลักสูตรใดๆ สอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงโลกภายนอกกับตนเอง และตนเอง
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กับ โลกภายนอก ครูต้องยอมรับศักยภาพที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน ต้องไม่พยายามใช้มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งในการตัดสินเด็ก
2. การจัดการศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิล (Summer hill) คือ แนวคิดการศึกษาที่เน้นให้สิทธิเสรีภาพ
อย่างเต็มที่แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและการปกครองตนเอง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่าง
การเรียนเป็นเรื่องของการเลือกไม่ใช่การบังคับ เพราะต้องการให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง การจัดการศึกษา
แบบนี้มีความเชื่อว่า เด็กเกิดมาพร้อมกับความเฉลียวฉลาด โรงเรียนตามการศึกษาแบบนี้จะจัดโครงสร้าง
ในโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนที่นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามสนใจ นักเรียนจะเป็นผู้ที่
ขวนขวายแสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเอง เด็ ก จะไม่ ถู กบั งคั บ ให้ เชื่อ เรื่อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งหรือ นั บ ถื อ ศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อกันเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องตัดสินใจหรือวางข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบ
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
ไม่ได้อยู่ที่ระบบ แต่หากอยู่ที่การเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับความบกพร่อง ว่ามีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในระดับใด ควรใช้วิธีสอนแบบใด จึงจะให้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งนับเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ทฤษฎีการให้
การศึกษาที่ดีนั้นจะต้องยึดหลักว่า “จัดระบบให้เหมาะสมกับเด็ก ไม่ใช่บังคับให้เด็กเรียนตามระบบที่จัดให้
เท่านั้น”
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2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการ และแนวคิดสาคัญ คือ
มี ม าตรฐานการเรีย นรู้ ที่ เป็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาผู้ เรี ยน (Standards-based curriculum) โดยส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้น มาตรฐานการเรียนรู้
มีความสาคัญกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แต่กาหนด
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อให้ชัดเจน และสะดวกในการจัดการเรีย นการสอน และประเมินผล
การเรี ย นรู้ ด้ า นผู้ เรี ย น มาตรฐานการเรี ย นรู้ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นทราบถึ ง สิ่ ง ที่ ต นต้ อ งรู้ แ ละปฏิ บั ติ รวมทั้ ง
คุณลักษณะสาคัญ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงจุดนั้น ด้านผู้ สอน 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 ช่ วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสื่อสารเข้าใจ
ตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตร ทาให้บุคคลและส่วนต่างๆ ในระบบการศึกษาทางานร่วมกันในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 3)
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สาคัญดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมาย และมาตรฐาน
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรม 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
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
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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. มี ความรักชาติ มีจิตส านึ กในความเป็ นพลเมือ งไทย และพลโลกยึดมั่น ในวิถีชี วิต
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
หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อ สาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อ การพัฒนาตนเองและสั งคมรวมทั้งการเจรจาต่อ รอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ทีเ่ ผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ ความสัมพันธ์
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และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
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. ซื่อ สัต ย์สุจ ริต หมายถึง คุณ ลัก ษณะที่แ สดงออกถึง การยึด มั่น ในความถูก ต้อ ง
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย 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
7. รักความเป็น ไทย หมายถึง คุณ ลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็ นคุณ ค่ า
ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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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 เพื่ อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นพื้นฐานจาเป็นในโลกปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้มาตรฐานการเรียนรู้จึงถือเป็นตัวจักร
สาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานบอกให้ทราบว่าจะสอนและประเมินอะไร
และส่วนกลางจะมีกลไกในการตรวจสอบเพื่อประกันระดับคุณภาพดังกล่าว โดยใช้กระบวนการประเมิน
ภายในและการประเมินภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติที่จะเป็น
ตัวบ่งชี้สาคัญว่า สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนดหรือไม่
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สถานศึกษาต้องดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
แนวทางการดาเนินการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557 : 39) ดังนี้
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
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การวัดและประเมิน ผลแต่ละองค์ ประกอบ และกาหนดเอกสารบั นทึ กผลการประเมิน ให้ส อดคล้อ งกั บ
แนวทางการวัดและประเมินผล
2. ให้ครูผู้ส อนน าผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบัน ทึก ลงในเอกสารบัน ทึกผล
การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนดและนาเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
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) กาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
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
นอกจากนี้ สถานศึ กษาสามารถก าหนดคุ ณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์ เ พิ่ 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
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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
การศึกษาสาหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ การศึ กษาทางเลื อ ก การศึ กษาส าหรับ ผู้ด้ อ ยโอกาส การศึ กษา
ตามอัธ ยาศัย สามารถนาหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐานไปปรับ ใช้ใ ห้ส อดคล้อ งกับ บริบ ท
และความแตกต่างของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายด้วยกระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลที่แตกต่างกันได้ หรือสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนที่ต้องการเน้น หรือความรู้
ทักษะเฉพาะทางได้ตามความเหมาะสม โดยการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 15-17) ควรคานึงถึงหลักความสาคัญ ดังนี้
1. มุ่ งพั ฒ นาผู้ เรียนสู่ค วามเป็น มนุ ษย์ที่ สมบูรณ์ การจัดหลัก สูตรและการเรียนการสอน
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในทุกรูปแบบ ควรคานึงถึงการพัฒนาผู้เรียนโดยรอบ ทั้งด้ านความรู้ 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 หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆนั้น ควรจะเอื้ออานวยให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาในระบบส่วนใหญ่
โดยการจัดการศึกษาต้องสร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่จาเป็นพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้
กาหนดมาจากความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมสาหรับการพัฒนาคนในชาติ
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3. คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการศึกษา การรายงานผลการเรียน ควรคานึงถึง
ประโยชน์ที่ผู้เรีย นจะรับ เป็น สาคัญ เพื่อให้ผู้เรีย นจบการศึกษาอย่า งมีศักดิ์และสิท ธิ์ และเป็นที่ยอมรับ
เช่น เดียวกับ ผู้เรียนส่ วนใหญ่ ในระบบ และไม่ก่ อ ให้ เกิด ข้อ จากัด หรื อ ปั ญ หาอุป สรรคในการเที ยบโอน
หรือการศึกษาต่อ ตลอดจนการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในสังคม
4. คานึงถึงความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของชาติ การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการเพิ่มเติมสาระความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ตามจุดเน้นและความต้องการของผู้เรียน จะต้อง
ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นไทย ความเป็นเอกภาพ ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
2.3 การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การจั ดการศึ กษาส าหรั บกลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะสามารถปรั บใช้ หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษา
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
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาจากฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางเพื่อให้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัวชี้วัดในการพัฒนาผู้เรียน โดยอาจนาไปจัดการเรียนการสอน
เป็นรายชั้นปี ช่วงชั้น หรือหลอมรวมบูรณาการจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์สาหรับสอนในระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสาคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเหมาะสมกับสภาพบริบท ธรรมชาติการเรียนรู้และศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยสามารถเลือกหรือพัฒนาปรับใช้ตัวชี้ วัดดังกล่าวให้ เหมาะสมในระหว่างกระบวนการจัด
การเรียนรู้ได้
สาระการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการเรียน
ด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ได้กาหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 1) กิจกรรม
แนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนุม ชมรม ฯลฯ) 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์
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ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข
ดังนั้น การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น
ควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม โดยค านึ งถึ ง วั ยและศั ก ยภาพ
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
ในกรณี ผู้ เรีย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษ (Gifted) ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของสถานศึ ก ษา
ในการพิจารณาปรับเวลาในการเรียนให้เหมาะกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถจัด
เวลาเรียนเป็นรายภาค หรือรายปี หรือช่วงชั้นได้ โดยเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์
สามารถปรับยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษาแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีเวลาเรียน
เหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้
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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
อันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน ตามแนวคิดหรือปรัชญาการศึกษา สภาพและบริบทที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
เป้าหมายนั้นๆ และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ มีการประยุกต์
ความรู้มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 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
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 :
25-26) โดยสามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษาในระบบ สามารถตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี หรือ
รายภาคตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนและโครงสร้างเวลาเรียน
2. กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะที่เป็นการศึ กษานอกระบบหรือ การศึกษาตามอัธยาศัยให้ พิจารณา
ตัดสิ นผลการเรียนตามความเหมาะสม อาจใช้การตัดสิ นผลการเรียนเป็นรายปี รายภาคหรือ เป็นช่วงชั้น
ตามระยะเวลาของกลุ่มประสบการณ์ที่จัดขึ้น
เกณฑ์การตัดสิน
1. เวลาเรียน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษาในระบบ ผู้เรียนควรมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อ ยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึ กษานอกระบบหรือ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา/ผู้จัดการศึกษา
2. คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณภาพที่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะปรับใช้
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3. มิติของการประเมิน ผู้เรียนควรได้รับการประเมินและตัดสินผลครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา/ผู้จัดการศึกษากาหนด
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่ม สาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึก ษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่ อเป็ นแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนให้ เป็ น แนวทางเดี ยวกั น ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 164-181) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ทาไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือ สุขภาวะจึงเป็นเรื่องสาคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต
ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ
เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา
สุข ศึก ษาและพลศึก ษาเป็น การศึก ษาด้า นสุข ภาพที ่มีเป้า หมาย เพื ่อ การดารงสุข ภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
พลศึ ก ษา มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ยนใช้ กิ จกรรมการเคลื่ อ นไหว การออกก าลั งกาย การเล่ น เกม
และกี ฬ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาโดยรวมทั้ งด้ านร่างกาย จิต ใจ อารมณ์ สั งคม สติ ปั ญ ญา รวมทั้ ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย
1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทางานของระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
2. ชีวิตและครอบครัว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
สุขปฏิบัติทางเพศ และทักษะในการดาเนินชีวิต
3. การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม
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อย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย
และกีฬา และความมีน้าใจนักกีฬา
4. การสร้างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ อ งกัน โรค ผู้เรียนจะได้ เรียนรู้เกี่ยวกั บ
หลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
5. ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อ งการป้อ งกัน ตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทาง
ในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครั ว เพศศึกษา และมีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจา
อย่ างสม่ าเสมอ มี วิ นั ย เคารพสิ ท ธิ กฎ กติ ก า มี น้ าใจนั ก กี ฬ า มี จิ ต วิ ญ ญาณในการแข่ ง ขั น และชื่ น ชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็ น คุณ ค่ าและมี ทั กษะในการสร้างเสริม สุข ภาพ การดารงสุ ขภาพ
การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ
การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทางานของระบบต่างๆ ของร่างกาย และรู้จักดูแล
อวัยวะที่สาคัญของระบบนั้นๆ
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2. เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม แรงขับทางเพศ
ของชายหญิง เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม
3. เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น และเป็นสุข
4. ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม
5. ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ
ความรุนแรง สารเสพติด และการล่วงละเมิดทางเพศ
6. มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน และการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
7. รู้ห ลัก การเคลื่ อนไหวและสามารถเลื อ กเข้ าร่ว มกิจ กรรมทางกาย เกม การละเล่ น
พื้นเมือง กีฬาไทย กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน มีน้าใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ
และหน้าที่ของตนเอง จนงานสาเร็จลุล่วง
8. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ได้ตามความเหมาะสม และความต้องการเป็นประจา
9. จัดการกับอารมณ์ ความเครียด และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
10. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
เอมอัชฌา วัฒนบุ รานนท์ (2553 : 18) กล่ าวถึงการจัดการศึกษาว่า เป็นการศึกษาในระบบ
หรือนอกระบบก็ตาม ความมุ่งหมายเบื้องต้นที่สาคัญก็คือ ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้สมบูรณ์ครบวงจรทั้งทางด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ (KAP) โดยเฉพาะทางด้านสุขศึกษา
เราเรียกพฤติกรรมนั้นว่า “พฤติกรรมสุขภาพ” ซึ่ งเป็นจุดมุ่งหมายของงานสุขศึกษาทุกรูปแบบที่ต้อ งสร้าง
ให้เกิดขึ้นในลักษณะที่ผสมผสานหรือ บูรณาการเข้าด้วยกัน ตามความเหมาะสมกับระดับชั้นหรือวุ ฒิภาวะ
ของผู้เรียนเป็นหลัก ในทานองเดียวกัน สุขภาพที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากบูรณาการของพฤติกรรมก็จาเป็นต้องมี
องค์ประกอบครบทั้ง 3 ภาวะ ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคม ผสมผสานหรือบูรณาการ
เข้าด้วยกัน จึงจะเรียกได้ว่าเป็นสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงตามคานิยามขององค์การอนามัยโลก
จะเห็ นได้ว่า ทั้งจุดมุ่งหมายเบื้องต้นของสุขศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมและจุดมุ่งหมายสุดยอด
หรือสุดท้ ายปลายทางคือ สุ ขภาพก็ดี ล้ วนแล้ วแต่ จะต้ องมี บูรณาการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้ งสิ้ น ยิ่งกว่านั้ น
เมื่อเราย้อนพิจารณากันไปถึงการจัดและดาเนินงานสุขศึกษา เราก็จะได้ทราบอีกเช่นเดียวกันว่าจาเป็นต้องใช้
หลักบูรณาการเข้าไปเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยเสมอ
การประเมินผล (Evaluation)
เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2553 : 7-11) ได้กล่าวถึงการประเมินผลในวิชาสุขศึกษา หมายถึง
การใช้วิธีการต่างๆ เพื่อจะวัดหรือบอกให้ทราบถึงความเจริญงอกงามทางการศึกษาของนักเรียนในเรื่อ ง
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ประสบการณ์ทางการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพว่า เป็นไปตามจุดประสงค์ของบทเรียนที่ครูได้ตั้งเอาไว้หรือไม่
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าจุดประสงค์และการประเมินผล มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หรือ เป็นเรื่อ งเกี่ยวกับ
การเรียนรู้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ จุดประสงค์ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินผลก็เป็นการประเมินผล
การเรียนรู้ นอกจากนี้ วิธีสอนและวิธีวัดผลต่างก็เป็นกิจกรรมด้วยเช่นกัน โดยวิธีสอนและวิธีวัดผลนั้น จัดเป็น
วิธีการหรือกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันมาก บางครั้งจึงแยกออกจากกันได้ยาก เช่น ในขณะที่
สอนๆ ไปนั้น ครูก็วัดผลไปด้วยพร้อมๆ กัน โดยหลักการที่ถูกต้องแล้ว การประเมินผลการสอนควรเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องและจะต้องสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการสอน (ขั้นนา ขั้นเรียน และขั้นสรุป)
ไม่ควรจะถือว่าการประเมินผลจะต้องเป็นส่ วนสุดท้ายของการสอนเท่านั้น เนื่องจากการสอน คือ การใช้
กระบวนการเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดังได้กล่าวมาแล้ว การประเมินผลจึงเป็นการแสดงให้ทราบว่า
นัก เรียนได้ เกิด การเรียนรู้ ซึ่ งมีผ ลท าให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมสุ ขภาพ ได้แ ก่ ความรู้ ทั ศนคติ
การปฏิบัติ (KAP) อย่างไรบ้าง การประเมินผลจึงจัดว่าเป็นแรงจูงใจที่ดีและช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
ดังที่กล่าวกันว่า “การสอบคือการเรียนรู้” นั่นเอง อีกทั้งยังช่วยให้ครูรู้จักเด็กได้ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้ผล
เป็นแนวทางในการปรับปรุงส่งเสริมสุขภาพของนักเรี ยนได้ นอกจากนี้ การประเมินผลยังช่วยประเมิน
ความสาเร็จในการสอนของครู โดยครูอ าศัยการพิจ ารณาจากความสาเร็จ ในผลการเรีย นของนัก เรีย น
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและการสอนของครูต่อไปอีกด้วย จุดมุ่งหมายในการประเมินผลการสอน
วิชาสุขศึกษาอาจแยกออกได้เป็น 3 ประการ ด้วยกัน ดังนี้ ประการที่ 1 เป็นจุดมุ่งหมายสาคัญที่สุด เพื่อต้องการ
วัดผลการเรียนตามจุดประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (KAP) จะเป็นอย่างไร ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับการเรียนการสอนทุกชั่วโมง และทุกบทเรียน เพราะจะต้องนาผลเหล่านี้ไปพิจารณาตัดสินผลการเรียน
เมื่อ สอนจบรายวิชาอีก ด้วยว่าจะเป็น ไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ห รือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือ ไม่
ประการที่ 2 เป็นจุดมุ่งหมายสาคัญที่รองลงมา เพื่อจะได้นาผลไปช่วยปรับปรุงแผนการสอนหรือแผนการจัด
การเรียนรูว้ ่าจะวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคตอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของวิชาสุขศึกษา
ได้ดีที่สุด ประการที่ 3 เป็นจุดมุ่งหมายสุดท้าย เพื่อจะได้นาผลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในเรื่อง
โครงสร้างเนื้อหา กระบวนการสอน และวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาโปรแกรมการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนอีกด้วย โอกาสที่ครูจะใช้การประเมินผลอย่างไรก็ตาม ย่อมเป็น
ที่ทราบกันว่า การประเมินผลที่ดีจะต้องได้มาจากการวัดผล (Measurement) ในสิ่งที่ต้อ งการประเมินนั้ น
หลายๆ ด้านหรือทุกด้าน และใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของจุดประสงค์ ผลที่ได้รับจึงจะถูกต้อง
แน่นอนและเชื่อถือได้จริง การวัดผลด้านต่างๆ เหล่านี้ ครูอ าจทาได้ในโอกาสต่างๆ กัน สาหรับการวัดผล
เพื่อใช้เป็นการประเมินผลในการสอนวิชาสุขศึกษานั้น โดยปกติครูอาจใช้การวัดผลในโอกาสต่างๆ ดังนี้
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1. วัดผลก่อนเริ่มต้นการสอนเพื่อทราบพื้ นฐานประสบการณ์ ซึ่งเป็ นภูมิหลังของนักเรียน
เช่ น นั กเรี ยนเคยเรี ยนรู้เรื่ องอะไรมาบ้ าง มี ความสนใจและความต้ อ งการ หรือ มี ปั ญ หาสุ ขภาพเกี่ ยวข้ อ ง
กับบทเรียนนั้นๆ อย่างไร
2. วัดผลในระหว่างทาการสอนบทเรียนใดบทเรียนหนึ่ง หรือหน่วยใดหน่วยหนึ่ง เพื่อต้องการ
ทราบว่าเท่าที่ครูได้สอนไปแล้วนั้น นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรขึ้นมาบ้าง ครูจะได้นาเอาผลนั้นไปปรับปรุง
แผนการสอนในส่วนที่ยังเหลือ ให้ดาเนินไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมดียิ่งขึ้น
3. วัดผลเมื่อสอนบทเรียนหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งเสร็จ เพื่อต้องการทราบว่าเด็กได้เกิดการเรียนรู้
ตามที่ครูได้ตั้งจุดประสงค์ไว้หรือไม่
4. วัดผลเป็นครั้งคราวหรือประเมินผลโดยรวมเพื่อการสอบเลื่อนชั้น เช่น การสอบกลางภาค
การสอบประจาภาค และการสอบปลายปี ในการวัดผลแต่ ละครั้ งนั้ นครูอ าจมี จุดมุ่งหมายเพื่ อ ต้อ งการวั ด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น ต้องการจะวัดความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ หรือในบางครั้งอาจ
ต้องการวัดพฤติกรรมหลายๆ อย่างประกอบกันหรือพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมแต่ละอย่างนั้นอาจมี
หลักและวิธีการวัด หรือประเมินผลแตกต่างกันออกไปตามวิธีวัดและเครื่องมือที่ใช้
เอกรินทร์ สี่มหาศาลและคณะ (2553 : 7-11) ได้กล่าวโดยทั่วไปว่า ความรู้วัดได้ง่ายกว่าพฤติกรรม
อย่างอื่น กระทาโดยการใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบให้นักเรียนแสดงความรู้หรือความคิดออกมา ซึ่งมีวิธีการ
ที่ใช้วัดได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น
1. การใช้แบบทดสอบชนิดต่างๆ ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย แบบปรนัยที่นิยมกันมาก ได้แก่
แบบถูกผิด (True-false test) แบบเลือกตอบ (Multiple-choice test) แบบจับคู่ (Matching-type test) และแบบเติมความ
(Completion-type test) ซึ่ งมี ทั้ งแบบทดสอบที่ ครู สร้างขึ้ น (Teacher-made test) และแบบทดสอบมาตรฐาน
(Standardized test)
2. การสัมภาษณ์ การสนทนา หรือการซักถาม ซึ่งครูอาจกระทาเป็นรายบุคคลหรือ รายกลุ่ม
ก็ได้ โดยครูอาจจะทาเป็นแบบฟอร์มขึ้น หรือจดบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน
3. การสาธิตหรือการปฏิบัติ อาจสาธิตหรือแสดงโดยครูหรือนักเรียนแล้วแต่ ความเหมาะสม
ด้วยการให้นักเรียนตอบหรือชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่สาธิตหรือแสดงให้ดูนั้นถูกหรือผิดอย่างไร
4. การตรวจผลงานของนักเรียน เช่น ผลงานจากการทารายงาน การจดบันทึก การเก็บรวบรวม
การทาสมุดภาพ การทาโครงการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีเหล่านี้ครูควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความมุ่งหมาย
และวิธีการทาผลงานด้วย
5. การสั งเกตของครู วิ ธี นี้ อ าจได้ ผลน้ อ ยและไม่ ค่ อ ยจะแน่ น อน เช่ น การสั งเกตสี ห น้ า
และหน้าตาหรือท่าทางของนักเรียนในขณะที่ครูสอนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร รวมทั้งการสังเกตสมาธิ
หรือความตั้งใจเรียนของนักเรียน
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ตัวอย่างข้อทดสอบปรนัยแบบเลื อกตอบแยกตามประเภทของความรู้ คาสั่ง จงเขียนวงกลม
ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด (ข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันคือคาตอบถูก)
1. ความรู้ความจา (Knowledge) เช่น คนที่ติดบุหรี่มักมีอาการไอเรื้อรังในเวลาใด
*ก. เวลาเช้า ข. เวลากลางวัน ค. เวลาบ่าย ง. เวลาเย็น จ. เวลากลางคืน
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เช่น ปัญหาขัดแย้งภายในครอบครัวข้อใดร้ายแรงที่สุด
ก. รสนิยมต่างกัน ข. ความสนใจต่างกัน *ค. ขาดความรับผิดชอบ ง. ขาดความเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน จ. มีความเห็นแก่ตัวมากจนเกินไป
3. การนาไปใช้ (Application) การใช้แอมเฟตามีนมากเกินไปจะทาให้หัวใจเต้นอย่างไร
ก. เต้นช้า ข. เต้นเร็ว ค. เต้นเบา ง. เต้นแรง *จ. เต้นผิดจังหวะ
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เช่น ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการติดยาประเภทกระตุ้นประสาท
ก. แก้วตาเบิกกว้าง *ข. ปากและจมูกชุ่ม ค. หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย ง. ชอบถูและขยี้
จมูกบ่อย ๆ จ. อยู่ได้นานๆ โดยไม่ต้องกินและนอน
5. การสั งเคราะห์ (Synthesis) เช่ น ข้ อ ใดเป็ น ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ สุ ด ของคนที่ มี วุ ฒิ ภ าวะ
ทางอารมณ์สูง
*ก. เข้าใจปัญหาและมีเหตุผล ข. ต้องการประสบความสาเร็จในชีวิต ค. ปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อื่นด้วยคุณธรรม ง. มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในกิจการงาน จ. กระทาตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6. การประเมินค่า (Evaluation) เช่น โดยเฉลี่ยชายหญิงควรแต่งงานกันเมื่ออายุอย่างต่าประมาณ
เท่าใดจึงจะเหมาะสม
ก. ชายอายุ 21 ปี หญิงอายุ 18 ปี ข. ชายอายุ 22 ปี หญิงอายุ 19 ปี *ค. ชายอายุ 23 ปี หญิง
อายุ 20 ปี ง. ชายอายุ 24 ปี หญิงอายุ 21 ปี จ. ชายอายุ 25 ปี หญิงอายุ 22 ปี
ตั ว อย่ างข้ อ ทดสอบปรนั ย แบบเลื อ กตอบแยกจุ ด ประสงค์ เชิ งพฤติ ก รรม จุ ด ประสงค์
“บอกโทษจากการดื่มสุราได้ถูกต้อง” เช่น
1. คนที่ติดสุรามักจะเป็นโรคขาดวิตามินอะไร
ก. วิตามินเอ ข. วิตามินซี ค. วิตามินดี *ง. วิตามินบีหนึ่ง จ. วิตามินบีสอง
2. ผู้ที่ติดสุรามักจะเสียชีวิตด้วยโรคใดมากที่สุด
*ก. โรคตับแข็ง ข. โรคโลหิตจาง ค. โรคริดสีดวงทวาร ง. โรคแผลในกระเพาะอาหาร
จ. โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
การประเมินผลทัศนคติ คากริยาที่ใช้แสดงพฤติกรรม การวัดจุดประสงค์ด้านทัศนคติมุ่งวัด
พฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมต่างๆ ของนักเรียน สาหรับ
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คากริยาที่ ใช้แสดงพฤติ กรรมทางด้ านทั ศนคติหรือจิตพิ สัย (Affective domain) เพื่ อน าไปเขียนจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ พร้อมทั้งตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
1. การรับรู้ (Receiving) เช่น 1) รับฟัง 2) ยอมรับ 3) คิดในใจ 4) สะสม 5) รู้สึก 6) ติดตาม
2. การตอบสนอง (Responding) เช่น 1) ยินยอม 2) เห็นด้วย 3) ตอบรับ 4) ส่งเสริม 5) ชักชวน
6) อาสา
3. การเห็ น คุ ณ ค่ า (Valuing) เช่ น 1) สาธิ ต 2) ให้ เหตุ ผล 3) โต้ แย้ ง 4) เสนอ 5) ช่ วยเหลื อ
6) สนับสนุน
4. การจัดระบบ (Organization) เช่น 1) จัดแจง 2) ปรับปรุง 3) ทาให้สมบูรณ์ 4) เปรียบเทียบ
5) วางหลักเกณฑ์ 6) ให้ความหมาย
5. การสร้างนิสัย (Characterization) เช่น 1) เปลี่ยนแปลง 2) ต่อเติม 3) ต้านทาน 4) ปฏิบัติตาม
5) แสดงท่าทาง 6) เรียบเรียงใหม่
3. การพัฒนาและการผลิตสื่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3.1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จาเป็นต้อ ง
ให้ความสาคัญกับลักษณะและพฤติกรรม (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. 2557 : ออนไลน์) ดังนี้
1. การขาดความสนใจ การที่เด็กไม่สนใจอาจเกิดจากการที่ได้ยินเสียงแต่บิดเบือนเสียจนยาก
ที่จะเข้าใจ หรือไม่ได้ยินเสียงจึงไม่สนใจที่จะฟังเสียงนั้นอีก
2. การหันหรือเอียงศีรษะ การหันศีรษะข้างเดียวบ่อยๆ อย่างผิดปกติ เพื่อที่จะได้ยินเสียงผู้พูด
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ปัญหาในการปฏิบัติตามคาสั่ง เมื่อคุณครูสั่งให้นักเรียนอ่านออกเสียง แล้วเด็กหาข้อความนั้น
ไม่พบอาจจะมาจากการที่มีปัญหาในการฟังเสียง
4. การพูด ปัญหาทางการพูดขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าสูญเสียเล็กน้อยสามารถพูดได้
ถ้าสูญเสียในระดับปานกลางอาจพอพูดได้ แต่อ าจไม่ชัด ส่ วนสูญ เสียมากหรือหู หนวกอาจพู ดไม่ไ ด้เลย
หากไม่ไ ด้รับการสอนพูดตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากนี้การพูดขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก หากเด็กสูญเสียการได้ยิน
มาตั้งแต่กาเนิด จะมีปัญหาในการพูดมากกว่าเด็กที่พูดได้แล้ว
5. ภาษา ปัญ หาในทางภาษาจะคล้ายกับปัญ หาในการพู ด ซึ่งจะมีมากหรือ น้อ ยขึ้นกับระดับ
การสูญเสียการได้ยิน ส่งผลให้มีผู้บกพร่องทางการได้ยินมีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ในวงจากัด หรือ เรียงคา
เป็นประโยคที่ผิดหลักภาษา เป็นต้น
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6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นเหมาะสมกับคนปกติ
มากกว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และการทาข้อสอบให้ได้ผลดีนั้นต้องมีความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี
ซึ่งผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาทางภาษา และมีทักษะทางภาษาจากัด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคอนข้างต่ากว่าคนปกติ
7. อารมณ์ เนื่องจากผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น เมื่ออยู่
ในสังคมที่ไม่ยอมรับ ก็จะเพิ่มปัญหาทาให้เกิดความคับข้องใจ โกรธง่าย เอาแต่ใจตัวเอง ขี้ระแวง ขาดความ
รับผิดชอบ เป็นต้น
8. การปรับตัว ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น เกิดความ
คับข้องใจ มีปัญหาทางอารมณ์ตามมาทาให้เด็กมีปัญหาในการปรับตัว
การสื่ อสารหลั กของบุ ค คลกลุ่ ม นี้ คื อ “ภาษามื อ ” ซึ่ งเป็ น ภาษาที่ ใช้ ในการสื่ อ สารส าหรั บ
ผู้บกพร่อ งทางการได้ยิน ใช้มือ สีหน้า และกิริยาท่าทางประกอบในการสื่อสารความหมาย และถ่ายทอด
อารมณ์ แทนการใช้ เสี ยงพู ด ของคนปกติ เพราะผู้ บ กพร่อ งทางการได้ ยิ น จะไม่ ส ามารถได้ ยิน เสี ย งพู ด
เหมือนคนปกติ จึงไม่สามารถพูดได้ แต่สายตาของผู้บกพร่องทางการได้ยินนั้นสามารถมองเห็นได้เป็นปกติ
จึงสังเกตกิริยาอาการ ท่าทางต่างๆ เพื่อเรียนรู้ความหมายของกิริยาอาการท่าทางต่างๆ
3.2 การพัฒนาและการผลิตสื่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
สื่อการเรียนการสอนสาหรับคนหูหนวกได้มีการคิดค้นเพื่อพัฒนาและผลิตสื่อที่มีความเหมาะสม
กับคนหูหนวกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา โดยมีทั้งการผลิตสื่อประเภทภาพยนตร์สาหรับ
คนหู ห นวก ภาพนิ่ ง ภาพยนตร์ 8 มม. และ 80 มม. เครื่อ งฉายภาพข้ามศีรษะ รวมทั้ งบทเรียนโปรแกรม
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งสื่อต่างๆ เป็นสื่อที่เน้นการรับรู้ด้วยสายตาเป็นหลัก ซึ่งการพัฒนาและผลิตสื่อ
การเรียนการสอนสาหรับคนหูหนวกมีกระบวนการทางาน และรายละเอียดเฉพาะแตกต่างจากการผลิตสื่อ
สาหรับคนที่มีการได้ยินหลายประการ ดังนี้ (มานะ ประทีปพรศักดิ์. 2558 : ออนไลน์)
1. การพัฒนาและผลิตสื่อที่รับรู้ด้วยการเห็น
สื่อที่เป็นรูปภาพ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับคนหูหนวกควรจะเป็นสื่อที่มีความเหมือนจริง
พยายามหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ เช่น ในการวาดภาพแผนผังของห้องเรียนให้ คนหูหนวกดู องค์ประกอบของ
ห้องเรียน หรือวัสดุต่างๆ ที่จะวาดลงไปควรเป็นลักษณะเหมือนของจริง ไม่ควรใช้รูปสี่เหลี่ยมแทน เนื่องจาก
คนหูหนวกสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากกว่าที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือหาก
เป็นไปได้ควรจัดทาแผนผังห้องดังกล่าวเป็นลักษณะแบบจาลอง (Model) ก็จะทาให้คนหูหนวกสามารถ
เห็ นภาพที่ชัด เจนมากขึ้น ส าหรับการใช้ สื่อ ที่ เป็น ภาษาเขียนในการอธิบายหรือ สอนคนหู หนวก ควรมี
การเรียงลาดับ การน าเสนอให้เหมาะสม โดยนาเสนอให้ เห็น ภาพรวมของสิ่งที่จะสอนก่อ นที่จะอธิ บาย
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ในรายละเอียดต่อไป เช่น การนาเสนอเรื่องส่วนประกอบของภาษามือไทยควรนาเสนอในภาพรวมก่อนว่า
ภาษามือไทยมีส่วนประกอบกี่อย่าง อะไรบ้าง ตัวอย่าง เช่น
ส่วนประกอบของภาษามือไทย มี 5 อย่าง คือ
1. ท่ามือ
2. ระดับของมือ
3. ทิศทางการหันของมือ
4. การเคลื่อนไหวของมือ
5. การแสดงสีหน้า
หลังจากนั้นจึงนาเสนอในรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบในแต่ละข้อต่อไป
2. การพัฒนาและการผลิตสื่อวีดทิ ัศน์
สื่อวีดิทัศน์สาหรับคนหูหนวกจะมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ภาพ ภาษามือ อักษรบรรยาย
(Caption) ซึ่งในการนาเสนอสื่อจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันทั้ง 3 องค์ประกอบ และควรใช้ภาษามือ
เป็ นหลักในการสื่อสารเพราะคนหู หนวกเรียนรู้และสามารถเข้าถึงสื่อ โดยผ่านการสื่อ สารด้วยภาษามื อ
มากที่สุด
ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์สาหรับคนหูหนวกส่วนประกอบทางด้านเทคนิค แสง สี เงา ฉาก
เวที อุปกรณ์ ตกแต่งฉาก มุมกล้อง และสีหรือลายของเสื้อ ผ้าของนักแสดง ต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษกว่าสื่อ
สาหรับคนทั่วไป เนื่องจากส่วนประกอบเหล่านี้มีผลต่อสายตา ซึ่งเป็นช่องทางการรับรู้ที่สาคัญของคนหูหนวก
ฉากและส่วนประกอบฉากที่ ทาให้ บรรยากาศดู สวยงามสาหรับคนทั่ วไปอาจเป็น ส่วนประกอบที่รกตา
ของคนหูหนวก เช่น ภาพติดฝาผนัง ต้นไม้ ตู้ ของโชว์ เป็นต้น จุดเน้นในการถ่ายทาสื่อวีดทิ ัศน์สาหรับคนหูหนวก
คือ สีหน้า ท่าทาง และภาษามือของผู้แสดง ส่วนประกอบที่ผู้แสดงอ้างถึงในเนื้อเรื่องหรือส่วนประกอบอื่นๆ
เพื่อตกแต่งฉากให้ดูดีเป็นเรื่องรอง ดังนั้นจึงควรมีคนหูหนวกอย่างน้อย 2-3 คน ที่มีประสบการณ์ในงานผลิต
เข้าร่วมกากับด้านเทคนิคด้วย
สาหรับการเลือกใช้อักษรบรรยายควรมีอักษรบรรยายเท่าที่จาเป็นและน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้
เนื่องจากคนหูหนวกต้องใช้สายตาและความเข้าใจในสื่ออักษรเหล่านี้ด้วย ซึ่งตัวอักษรที่คนหูหนวกต้องการ
คือ ตัวอักษรที่เรียบง่าย ไม่มีลูกเล่น เงา หรือตัวเอียง ควรมีความหนาและใหญ่มองเห็นได้ชัด สีของตัวอักษร
ที่ต้ อ งใช้ สบายตา และควรเป็ น สี ที่ ตั ดกั บ สี พื้ น หลั ง (Background) เช่ น ตั วหนั งสื อ สี เหลื อ งพื้ น ฉากสี ด า
หรือตัวอักษรสีขาวพื้นฉากสีน้าเงิน เป็นต้น
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3. การพัฒนาและผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
ในการพัฒนาและผลิตสื่อ ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับคนหูหนวกต้อ ง
คานึงถึงหลักการรับรู้ของคนหูหนวกเป็นสาคัญ จึงควรมีภาษามือ บรรยายประกอบในทุกๆ ส่วน ไม่ควร
มองข้ ามแม้ จุด เล็ กน้ อ ย ไม่ว่าจะเป็ น คาอธิบ ายทั่ วไป เนื้ อ หารายวิชา คาสั่ งหรือ คาแนะน าต่างๆ รวมถึ ง
ในแบบทดสอบ และตัวเลือกด้วย และนอกจากการนาเสนอโดยใช้ภาษามือแล้วยังต้องเน้นการใช้รูปภาพ
และรูปแบบภาพจาลองการเคลื่อนไหวมาเป็นส่วนประกอบ เพราะคนหูหนวกจะรับรู้ได้มากกว่าตัวอักษร
และตัวเลข ซึ่งการนาเสนอภาพในเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นควรจัดเรียงภาพที่จะนาเสนอ
ให้มีความต่อเนื่องกัน จะมีความเหมาะสม และช่วยเรียงลาดับความคิดของคนหูหนวกได้ดีกว่า
สาหรับรายละเอียดเทคนิคในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีรายละเอียดเช่นเดียวกับ
การผลิตสื่อ วีดิทัศน์ตามที่กล่าวมาแล้ว ส่วนองค์ประกอบทางด้านเสียงนั้น ถึงแม้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาหรับคนหูหนวกจะมีการนาเสนอโดยใช้ภาษามือเป็นหลัก แต่ก็ควรมีองค์ประกอบด้านเสียงพูด
บรรยายประกอบ เพราะนอกจากจะนาบทเรียนนี้มาใช้กับคนหูหนวกแล้ว ยังสามารถนาไปใช้กับคนหูตึง
ซึ่งยังพอสามารถรับฟังเสียงได้บ้ าง โดยใช้เครื่อ งช่วยฟั ง เมื่อ มี เสียงบรรยายประกอบพร้อ มกับ ภาษามื อ
และตัวอักษรจะทาให้คนหูตึงสามารถเรียนรู้คาศัพท์ เข้าใจความหมายของคาและเป็นการฝึกพูดให้กับคนหูตึง
เหล่านั้นได้อีกด้วย
สรุปได้ว่า การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาหรับคนหูหนวกควรคานึงถึงความเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรู้ ซึ่งคนหูหนวกจะใช้การเรียนรู้โดยการรับรู้ทางสายตามากที่สุด สื่อที่ควรนามาใช้จึงควรเป็นสื่อ
การรับรู้ทางสายตาเป็นหลัก เพื่อให้คนหูหนวกใช้สายตาในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สื่อที่เป็นภาพ
สื่อ วีดิ ทัศน์ ที่ มีคาบรรยาย และมี ล่ามภาษามื อ ประกอบ นอกจากนี้ ยังมี สื่อ คอมพิวเตอร์ระบบมัล ติมีเดี ย
ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาโดยนามาประยุกต์ใช้ในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่มีทั้งข้อ ความ เสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อ นไหว วีดิทัศน์ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะทาให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี
4. สื่อมัลติมีเดีย
4.1 ความหมายของมัลติมีเดีย
ฮอลคอมบ์ (Holcomb. 1992 : 683) มัลติมีเดีย หมายถึง เทคโนโลยีแบบหนึ่งที่ทาหน้าที่ในการ
ผสมผสานในสิ่งที่เป็นข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี วิดีโอในการนาเสนอ โดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการควบคุม
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วอแฮน (Vaughan. 1993 : 9) มัลติมีเดีย หมายถึง การนาคอมพิวเตอร์มาควบคุมสื่อต่างๆ เพื่อทางาน
ร่วมกันในลักษณะการผสมผสานอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างโปรแกรมให้มีการนาเสนอ ผลงานที่เป็น
ข้อความมีการเคลื่อนไหวจากวิดีโอประกอบ หรือมีเสียงบรรยายร่วมกันไป
พอลลิสเสนและเฟรเทอร Paulissen and Frater. 1994 : 3) กล่าววา มัลติมีเดีย หมายถึง การใช
คอมพิวเตอรรวมสื่อและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน จอคอมพิวเตอร เครื่องเลนวิดีโอแบบเลเซอรดิสก
เครื่องเลนแผนเสียงจากแผนซีดี เครื่องสังเคราะหคาพูด และดนตรีเพื่อสื่อความหมายบางประการ
วิน (Winn. 1995 : 8) มั ลติมี เดียเป็ น การนาหรือ ผสมผสานระหว่างข้อ มู ล ตั วอักษร รูปภาพ
ภาพเคลื่อ นไหว เสียงประกอบ และวิดีโอรวมไว้เป็นหนึ่งเดียว ความจาเป็นของมัลติมีเดียในช่วงเริ่มแรก
จะใช้ในการน าเสนอผลงาน การแสดงสิน ค้ า ต่ อ มานามาใช้ ในการศึ กษาเพื่อ เพิ่ มพู น การเรียนรู้ และให้
ความสุนทรีในบ้าน ความจริงเราสามารถนาระบบมัลติมีเดียมาช่วยในด้านธุรกิจ การตอบสนองสถานภาพ
การค้นคว้า และการพัฒนามัลติมีเดียในปัจจุบันกล่าวได้ว่าก้าวไกลไปจนเข้าไปอยู่ในโลก 3 มิติ
เจฟโคท (Jeffcoate. 1995 : 7) มัลติมีเดีย หมายถึง ระบบสื่อสารข้อมูลหลายชนิด โดยผ่านสื่อ
ทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพนิ่ง เสียง และวีดิทัศน์
ทเวย์ (Tway.1995:2) ได้ให้ความหมายของมัลติมีเดียไว้ว่า คือ การใช้ตัวหนังสือ ภาพกราฟิก
การใช้เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอหรือมากกว่านี้ ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ จะทางานร่วมกัน ซึ่งจะทาให้
ผู้ใช้สามารถควบคุมและโต้ตอบกับโปรแกรมได้
ฮอลล์ (Hall. 1996 : 112) กล่าวถึงคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟแวร์ที่อาศัคอมพิวเตอร์
เป็นสื่อในการนาเสนอโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งรวมถึงการนาเสนอข้อความ สีสันภาพ กราฟิก (graphic images)
ภาพเคลื่อนไหว (animation) เสียง (audio sound) และภาพยนตร์วีดิทัศน์ (full motion video) ส่วนมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ (interactive multimedia) จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้โดยใช้คีย์บอร์ด
(keyboard) เมาส์ (mouse) หรือตัวชี้ (pointer) เป็นต้น การใช้มัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพื่ อช่วยให้
ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือทากิจกรรม รวมถึงดูสื่อ ต่างๆ ด้วยตนเองได้ สื่อต่างๆที่นามารวมไว้ในมัลติมีเดีย
เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์ น่าสนใจและเร้าความสนใจ
เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้น
สุพรรณษา ครุฑเงิน (2555 : 8) ได้สรุปความหมายของมัลติมีเดียว่า เป็นการรวบรวมองค์ประกอบ
ต่า งๆ เช่ น ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว ข้อ ความ วี ดิ ทั ศ น์ เสี ยง มารวมกั น เพื่ อ ประกอบเป็ น สื่ อ ที่ ส ามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ ทาให้เกิดความน่าสนใจในตัวสื่อ
ดิเรก ธีระภูธร (2555 : 13) ได้สรุปความหมายของมัลติมีเดียไว้ว่า มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิ ด เช่น ข้อ ความ กราฟิก
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ เป็นต้น
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อนัญญา อินทรภักดิ์ (2558 : 22) ได้สรุปความหมายของมัลติมีเดียว่า เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
การผสมผสานกันของสื่อหลายๆ อย่างขึ้นมา เพื่อนาเสนอในรูปแบบของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง ซึ่งทาให้บทเรียนมีความน่าสนใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ ภายในมีการทางานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงเครือ่ งเดียว และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
สรุปได้ว่า มัลติมีเดีย หมายถึง การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการสื่อ
ความหมาย โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง
วีดิ ทั ศน์ และระบบโต้ ต อบกับ ผู้ ใช้ เพื่ อ เร้าความสนใจและเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการเรี ยนรู้ และผู้ เรีย น
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
4.2 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
ลินดา (Linda. 1995 : 3502) กล่าวถึงองค์ประกอบของมัลติมีเดียว่าควรประกอบด้วย
1. ข้อความ (Text) เป็นสื่อพื้นฐานที่ใช้นาเสนอให้ผู้ใช้รับทราบสิ่งที่เสนอ หลักในการเลือกใช้
ข้อความในมัลติมีเดีย คือ อ่านง่าย เลือกรูปแบบ สีและขนาดตัวอักษรให้เหมาะสม ใช้เทคนิคการนาเสนอ
ข้อความในรูปแบบต่างๆ เพื่อโยงไปสู่การอธิบายความสาคัญหรือความหมาย เช่น การใช้เทคนิค Hypertext
ซึ่งสามารถทาได้โดยการเน้นสีตัวอักษร (Heavy Index) เพื่อให้ผู้ใช้ทราบตาแหน่งที่เข้าสู่คาอธิบายเพิ่มเติม
2. ภาพกราฟิก (Graphics) นาเสนอด้วยภาพวาด ภาพถ่ายหรือ นาเสนอในรูปไอคอมแทน
การเสนอภาพทั้งหมดในเวลาเดียว ซึ่งในไอคอมนี้ผู้ใช้สามารถเข้าไปสู่รายละเอียดทั้งหมดได้
3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นการนาภาพเพิ่มเทคนิคในการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
ให้น่าสนใจ มีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าภาพนิ่งธรรมดา
4. วิดีโอ (Video) เป็นการนาภาพจากวิดีโอเข้ามานาเสนอในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้มี
ความหลากหลายของภาพในการนาเสนอ
5. เสียง (Sound) เป็นการนาเสนอเสียงเข้ามาประกอบในการนาเสนอในระบบคอมพิวเตอร์
เช่น เสียงดนตรี เสียงบรรยาย เสียงธรรมชาติ และอื่นๆ ประกอบให้การนาเสนอมีความเหมือนจริง และผู้ใช้
รู้สึกว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง
6. การปฏิสั มพั น ธ์ (Interactive) นั บ ว่าเป็น คุ ณ สมบั ติที่ มี ความโดดเด่น กว่าสื่ อ อื่ น ที่ผู้ ใช้
สามารถโต้ตอบกับสื่อได้ด้วยตนเอง และมีโอกาสเลือกที่จะเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการนาเสนอเพื่อศึกษา
ได้ตามความพอใจ
วอแฮน (Vaughan. 2001 : 147-295) ได้อ ธิบ ายรายละเอี ยดขององค์ ป ระกอบของมั ล ติมี เดี ย
แต่ละชนิดไว้ ดังนี้
1. ข้ อความ ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ของมั ล ติ มี เดี ย ซึ่ งในมั ล ติ มี เดี ยจะใช้
ข้อ ความสาหรับส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง (Titles) หัวเรื่อ ง (Headines) รายการต่างๆ (Menus) การอธิบายเนื้อ หา
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เพิ่ มเติม (Navigation) และใช้ข้อ ความในส่ วนที่ เป็ นเนื้ อ หา (Content) ซึ่งพอจะสรุป หลัก การใช้ข้อ ความ
ในมัลติมีเดียได้เป็น 2 อย่าง คือ เพื่อนาเสนอ ทั้งนี้เนื่อ งจากข้อ ความอ่านง่ายและออกแบบได้ดี ซึ่งรวมถึง
รูปแบบ สี และขนาด อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อการทาไฮเปอร์ลิงค์ หรือการให้ความหมายข้อความเพิ่มเติม ซึ่งอาจ
อยู่ในรูป ข้อความ ภาพ หรือเสียง นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ด้วยความสามารถของคอมพิ วเตอร์ ทาให้สามารถ
กาหนดคุณลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการนาเสนอได้อีกด้วย
2. เสียง เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัล
ซึ่งสามารถเล่น ซ้ากลับไปกลับ มาได้ โดยใช้โปแกรมที่ อ อกแบบมาโดยเฉพาะ สาหรับ ทางานด้านเสี ยง
หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจ และสอดคล้องกับเนื้อหาในการนาเสนอ จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้น
เกิด ความสมบูรณ์ แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่ าสนใจและน่ าติ ดตามในเรื่อ งราวต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นสาหรับมัลติมีเดีย
3. ภาพนิ่ง เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น
ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อ ความหรือตัวอักษร ทั้งนี้เนื่องจากภาพจะให้ผล
ในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่า
ข้อความหรือตัวอักษรนั่นเอง ซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจากัดทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา
แต่ภาพนั้นสามารถสื่อความหมายได้กับทุกชนชาติ
4. ภาพเคลื่อนไหว เป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ ปรากฏการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม
5. วีดิทัศน์ เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากวีดิ ทัศน์
สามารถนาเสนอข้อความ หรือรูปภาพ ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ
ณัฐกร สงคราม (2553 : 2) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียว่าประกอบด้วย
สื่อการรับรู้ในรูปแบบต่างๆ คือ
1. วีดิทัศน์ (Video) เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กับมัลติมีเดีย เนื่องจากสามารถแสดงผล
ได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงไปพร้อมกันทาให้เกิดความน่าสนใจในการนาเสนอ
2. เสียง (Sound) คือ เสียงที่บันทึกและเก็บไว้ในรูป แบบดิจิทัลที่สามารถนามาเล่นซ้าได้
การใช้เสียงมัลติมีเดียก็เพื่อนาเสนอข้อมูล เช่น การพูด เสียงบรรยาย ประกอบข้อความหรือภาพหรือ สร้าง
ความสนใจให้มากขึ้น
3. ตัว อัก ษร (Text) เป็ น องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของมั ล ติมี เดี ย ซึ่ งมี รูป แบบ ขนาด และสี
ที่มากมาย โดยที่มาของตัวอักษรอาจได้มาจากการพิมพ์ การสแกน หรือสร้างเป็นภาพขึ้นมาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
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4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง การนาภาพกราฟิกมาทาให้มีการเคลื่อนไหว เช่น
การเคลื่อ นที่ของรถยนต์ การก่อกาเนิด ของฝน เป็นต้น ซึ่งเหมาะกับการนาเสนอเนื้อ หาข้อมูลที่ต้องการ
ให้เห็นขั้นตอนหรือการเปลี่ยนแปลง
5. ภาพนิ่ง (Still Images) ได้แก่ ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งมีความสาคัญต่อมัลติมีเดียมาก
เพราะถ่ายทอดความหมายได้ดีกว่าข้อความ หรือตัวอักษร ภาพนิ่งสามารถผลิตได้หลายวิธี เช่น ภาพที่ได้มา
จากการถ่ายภาพ ภาพลายเส้น และกราฟิก ที่ได้จากการวาดด้วยมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพที่ได้จาก
การสแกน เป็นต้น
6. ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) หมายถึง การที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบสื่อสารกับโปรแกรมมัลติมีเดียได้
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้อมูลที่สนใจ หรือการส่งงานให้โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ โดยใช้สื่อ
ผ่านอุปกรณ์ พื้นฐาน เช่น การคลิกเม้าท์ การกดแป้นพิมพ์ ในขณะที่โปรแกรมสื่อสารกลับมาด้วยการแสดงผล
หน้าจอหรือเสียงผ่านลาโพน เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบนี้นับเป็นคุณลักษณะสาคัญที่มีอยู่เฉพาะในมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์
สรุป ได้ว่า องค์ ป ระกอบของมั ล ติมี เดีย มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ คือ ข้ อ ความ ภาพกราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง การปฏิสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะต้องมีในคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และจะช่วยให้ผู้เ รียนเกิ ดความเข้าใจในเนื้อหาส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น
4.3 ประเภทของมัลติมีเดีย
ลินดา (Linda. 1995 : 6-8) แบ่งประเภทของมัลติมีเดีย โดยอาศัยลักษณะสาคัญของมัลติมีเดีย
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสโต้ตอบ (Interaction) กับสื่อหรือข้อมูลข่าวสารที่รับอยู่ ตามลักษณะการนาไป
ใช้งานไว้ดังนี้
1. มั ล ติ มี เดี ย เพื่ อ การศึ ก ษา (Education Multimedia) เป็ น โปรแกรมมั ล ติ มี เดี ยที่ ผ ลิ ต ขึ้ น
เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เริ่มได้รับความนิยมและนามาใช้ในการฝึกอบรม (Computer Based Training)
เฉพาะงานก่อนที่จะนามาใช้ในระบบชั้นเรียนอย่างจริงจัง เช่น โปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โปรแกรมพัฒนาภาษา โปรแกรมทบทวนสาหรับเด็กมี 3 รูปแบบ แบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
1) Self Training เป็นโปรแกรมการศึกษาที่สร้างขึ้นเพื่อ ให้ผู้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ในด้านทักษะต่างๆ มีการนาเสนอ (Presentation) หลายรูปแบบ เช่น การฝึกทักษะและปฏิบัติ (Drill and Practice)
แบบสถานการณ์ จาลอง (Simulation) เป็ น ต้ น เน้ น การเรียนการสอนรายบุ ค คล เป็ น สื่ อ ที่ มี ทั้ งการสอน
ความรู้ การฝึกปฏิบัติ และมีการประเมินผลภายในโปรแกรมเดียว ผู้ใช้สามารถศึก ษาได้ด้วยตนเองไม่ต้องมี
ครูผู้สอน
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2) Assisted Instruction โปรแกรมการศึกษาที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยการให้ข้อมูล หรือใช้ประกอบ
การสอนเนื้อ หาต่างๆ (Tutorial) เป็นต้น หรือใช้เป็นสื่อในการศึกษาเพิ่มเติม เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ผู้เรียน ในโปรแกรมอาจจะสร้างเป็นรู ปแบบไฮเปอร์เท็กซ์ให้สามารถโยงเข้าสู่รายละเอียดที่นาเสนอไว้
ช่วยในการค้นคว้าได้ง่าย และหาข้อมูลในสิ่งที่ต้องการรู้ได้ง่ายขึ้น
3) Entertainment โปรแกรมการศึกษาที่ประยุกต์ความบันเทิงเข้ากับความรู้ มีรูปแบบ
ในการน าเสนอแบบเกม (Games) หรือ การเสนอความรู้ใ นลั ก ษณะเกมสถานการณ์ หรือ การน าเสนอ
เป็นเรื่องสั้น (Mini Series) เป็นต้น
2. มัล ติมีเดีย เพื่อ การอบรม (Training Multimedia) เป็น โปรแกรมมัล ติม ีเดีย ที่ผ ลิต ขึ ้น
เพื่อ การฝึกอบรม ช่วยในการพัฒ นาประสิทธิภาพของบุคคล ด้านทักษะการทางาน เจตคติต่อ การทางาน
ในหน่วยงาน
3. มัลติมีเดียเพื่อความบันเทิง (Entertainment Multimedia) เป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิต
ขึ้นเพื่อความบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง เป็นต้น
4. มั ล ติ มี เดี ย เพื่ อ งานด้ านข่ า วสาร (Information Multimedia) เป็ น โปรแกรมมั ล ติ มี เดี ย
ทีร่ วบรวมข้อมูลใช้เฉพาะงาน ข้อมูลจะเก็บไว้ในรูป ซีด-ี รอม หรือมัลติมีเดียเพื่อช่วยรับส่งข่าวสาร (Conveying
Information) ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
5. มัลติมีเดียเพื่องานขายและการตลาด (Sales and marketing Multimedia) เป็ นมัลติมีเดี ย
เพื่อการนาเสนอและส่งข่าวสาร (Presentation and Information) เป็นการนาเสนอและส่งข่าวสารในรูปแบบ
วิธีการที่น่าสนใจ ประกอบด้วยสื่ อหลายอย่างประกอบการน าเสนอ เช่น ด้านการตลาด รวบรวมข้อ มู ล
การซื้อ ขาย แหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆ นาเสนอข่าวสารด้วยการซื้อขายทุกด้าน ผู้ที่ สนใจยังสามารถสั่งซื้อ
สินค้าหรือคาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆ ได้ทันที
6. มัลติมีเดียเพื่อการค้นคว้า (Book adaptation Multimedia) เป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่รวบรวม
ความรู้ต่างๆ เช่น แผนที่ แผนผัง ภูมิประเทศของประเทศต่างๆ ทาให้การค้นคว้าเป็นไปอย่างสนุกสนาน
มีรูปแบบเป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Databases) โดยผ่านโครงสร้างไฮเปอร์เท็กซ์ เช่น สารานุกรมต่างๆ
โปรแกรม Microsoft Bookshelf, Compton ҆s Family Encyclopedia เป็นต้น
7. มั ล ติ มี เดี ย เพื่ อ ช่ ว ยการวางแผน (Multimedia as a Planning) เป็ น กระบวนการสร้ า ง
และนาเสนองานแต่ละชนิดให้มีความจริง (Virtual Reality) มี 3 มิติ เช่น การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม
และภูมิศาสตร์หรือนาไปใช้ทางด้านการแพทย์ การทหาร การเดินทาง โดยสร้างสถานการณ์จาลอง เพื่อให้
ผู้ใช้ได้สัมผัสเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง ซึ่งบางครั้งไม่สามารถจะไปอยู่ในสถานการณ์จริงได้
8. มัลติมีเดียเพื่อสถานีข่าวสาร (Information Terminals) พบเห็นในงานบริการข้อมูล ข้อมูล
ข่าวสารทางด้านธุรกิจ จะติดตั้งอยู่ส่วนหน้าของหน่วยงานเพื่อบริการลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ
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บริการของหน่วยงานนั้นได้ด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถใช้บริการต่างๆ ตามที่นาเสนอไว้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
ทาให้สะดวกทั้งในส่วนผู้ใช้บริการและผู้ให้ บริการ ซึ่งจัดท าเป็น ป้ายหรือ จออิเล็กทรอนิกส์ ขนาดต่างๆ
ติดตามกาแพง (Multimedia Wall System) เสนอภาพ เสียง ข้อความต่างๆ ที่น่าสนใจ
ดัช ตัน (Dutton. 2002 : 9-10) ได้แ บ่ งประเภทรูป แบบคอมพิ วเตอร์ มัล ติ มีเดี ยทางการศึก ษา
เป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทสอนเสริมทางการศึกษา (Tutorials education) รูปแบบคอมพิ วเตอร์มัลติมีเดีย
เพื่อการสอนเสริมทางการศึกษา ในการสอนโดยวิธีนี้คอมพิวเตอร์จะทาหน้าที่คล้ายผู้สอน โปรแกรมที่ถูก
ออกแบบนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้โต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ผู้เรียนสามารถเดาคาตอบหรือ
ทดลองกับเครื่องตามโปรแกรมที่กาหนดไว้ รูปแบบของโปรแกรมจะเป็นแบบสาขา (Branching Programmed
Instruction) คุณ ภาพของโปรแกรมที่ใช้ห ลักการนี้จะขึ้น อยู่กับ ความสามารถของโปรแกรมเมอร์ที่ สร้าง
ออกมา ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ในด้ านเนื้ อ หา เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มและปรั บ ใช้ ไ ด้ เหมาะกั บ
ความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งยังเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างเพื่อสอนได้ทุกวิชา
2. ประเภทการฝึกและการปฏิบัติ (Drill and Practice) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
แบบการฝึกและปฏิบัติ เป็นวิธีการสอนโดยสร้างโปรแกรมเน้นการฝึกทักษะ และการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ฝึก
เป็นขั้นตอน จะไม่ให้ข้ามขั้น ตอนจนกว่าจะฝึกปฏิบัติหรื อฝึกในขั้นต้นเสียก่อ นจึงจะฝึกในขั้นสูงต่อ ไป
โปรแกรมประเภทนี้พบบ่อยในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะการคานวณ และการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อฝึกความสามารถในการใช้ภาษาพูด อ่าน ฟัง และเขียน โปรแกรมสาหรับการฝึกทักษะและการปฏิบัติ
ลักษณะนี้จะมีคาถามให้ผู้เรียนตอบหลายๆ รูปแบบ และคอมพิวเตอร์จะเฉลยคาตอบที่ถูก เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนในแต่ละชุดการสอน ระดับความยาก ง่าย สามารถปรับเปลี่ยนได้ มีรูปแบบการย้อนกลับ (Feedback)
แบบทางบวก (Positive) แบบทางลบ (Negative) ก็ไ ด้ พร้อ มทั้งสามารถได้การเสริมแรงในรูปของรางวัล
และการลงโทษต่างๆได้ด้วย
3. ประเภทสถานการณ์ จ าลอง (Simulations) รู ป แบบบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย
แบบการจาลองสถานการณ์เป็นการจาลองสถานการณ์ต่างๆ จากสิ่งที่ซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจให้ปรากฏ
เป็นรูปร่างหรือสิ่งที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่ายเพื่อ ให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จาลองที่มี
ความใกล้เคียงกับเกตุการณ์จริง เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้โดยไม่ต้องเสี่ยงหรือเสียค่าใช้จ่ ายมาก รูปแบบของ
โปรแกรมบทเรียนจาลองอาจประกอบด้วยการเสนอความรู้ ข้อมูล การแนะนาผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะการฝึกปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มพูนความชานาญและความคล่องแคล่ว และการเข้าถึงซึ่งการเรียนรู้ต่างๆ มักเป็นโปรแกรมสาธิต
เพื่ อ ให้ ผู้เรียนทราบถึงทั กษะที่จาเป็น ตลอดจนแสดงให้ผู้เรียนได้ชม ทั้ งยังเป็ นการฝึกให้ผู้เรียนตอบได้
อย่างถูกต้องและแม่นยาเมื่อพบกับสถานการณ์จริง
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4. ประเภทเกมการศึกษา (Education Games) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบเกม
มีการออกแบบโดยการใช้วิธีการของเกม มีความเฉพาะของลักษณะวิธีการออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการแข่งขันโปรแกรมลักษณะนี้อาจไม่มีการสอนโดยตรงแต่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
โดยเป็ น การฝึกให้ มี การส่งเสริม ทัก ษะและความรู้ทั้ งทางตรงและทางอ้อ มก็ ไ ด้ การใช้ เกม ในการสอน
นอกจากจะใช้การสอนโดยตรงอาจออกแบบให้ใช้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของการสอน เช่น ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
บทเรียน ขั้นสรุป หรือใช้เป็นการให้รางวัลหรือประกอบการทารายงานบางอย่าง ทั้งยังช่วยเพิ่มบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ให้มากขึ้นด้วย
5. ประเภทการค้นพบ (Discovery) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบการค้นพบ
จะมีการออกแบบโปรแกรมการสอนด้วยวิธีการค้นหาคาตอบเอง โดยจะมีลักษณะที่ผู้เรียนเรียนจากส่วนย่อย
และรายละเอียดต่างๆ แล้วผู้เรียนสรุปเป็นกฎเกณฑ์ ซึ่งถือเป็นการค้นพบ การศึกษาวิธีนี้เป็นการใช้การเรียนรู้
แบบอุปนัย (Inductive) ผู้เรียนอาจจะเรียนรู้โดยการค้นคว้าจากฐานข้อมูลแล้วลองแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก
เพื่อค้นพบสูตรหรือหลักการด้วยตนเอง
ณัฐกร สงคราม (2554 : 3-4) แบ่งประเภทของมัลติมีเดียออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 มัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอ มัลติมีเดียรูปแบบนี้มุ่งสร้างความตื่นตา ตื่นใจ น่าสนใจ
และถ่ายทอดประสาทสัมผัสที่ หลากหลายผ่านตัวอักษร ภาพ และเสียง ซึ่ งในปัจจุบั นพัฒนาถึงขั้นให้ ผู้ชม
สามารถสัมผัสได้ถึ งความรู้สึก ต่างๆ เช่น ความร้อน ความเย็น การสั่ นสะเทือ น หรือการสั มผัสที่ ผ่านจมู ก
ด้ วยการให้ กลิ่ น เน้ น การน าไปใช้ งานที่ เสนอข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ ผู้ ผ ลิ ต วางแผนการน าเสนอเป็ น ขั้ น ตอน
ไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น มัลติมีเดียแนะนาองค์กร การแสดงแสงสีเสียง โฆษณาเปิดตัวสิ นค้า หรือในลักษณะ
ประกอบการบรรยาย ส่วนใหญ่ใช้ได้ทั้งการนาเสนอเป็นรายบุคคล และการเสนอต่อกลุ่มใหญ่ ผู้ใช้จะทาหน้าที่
เป็ นเพียงผู้ชมสื่อ โดยที่ผู้ใช้และสื่ อแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน อาจจะมีในบางลักษณะการกดปุ่ ม
ให้เล่นหรือให้หยุด แต่ก็ไม่ถือว่ามีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ซึ่งหากมองในรูปแบบของการสื่อสารแล้ว มัลติมีเดีย
ลักษณะนี้ จัดเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One way Communication)
ประเภทที่ 2 มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถ
โต้ตอบสื่อสารกับสื่อได้โดยตรงผ่านโปรแกรมมัลติมีเดียที่มีลักษณะของสื่อหลายมิติที่เนื้อหาภายในสามารถ
เชื่อมโยงถึงกัน มัลติมีเดียรูปแบบนี้นอกจากผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลได้หลากหลายลักษณะ เช่นเดียวกับรูปแบบ
มัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสื่อสารโต้ตอบกับบทเรียนผ่านการคลิกเม้าท์ แป้นพิมพ์ หรือ
อุปกรณ์ อื่นๆ เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร เช่น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็คลิก
ที่หัวข้อที่สนใจหรือสัญลักษณ์รูปที่เป็นปุ่มการเชื่อมโยง โปรแกรมจะแสดงภาพ เสียง คาบรรยายเพื่อให้ศึกษา
รายละเอี ยดได้ หรื อหากต้ องการวั ดความเข้ าใจของตนเองกั บสิ่ งที่ ได้ เรียนมา ก็ สามารถท าการทดสอบ
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ผ่ านแบบฝึ กหั ด เกม ข้ อสอบ และให้ โปรแกรมค านวณผลการทดสอบหรือ ให้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ มเติ ม ได้
มัลติมีเดียรูปแบบนี้จึงจัดเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication)
ดิเรก ธีระภูธร (2555 : 7-9) ได้สรุปประเภทของมัลติมีเดียไว้ดังนี้
1. ใช้เพื่ อการสอน (Teaching) เป็นโปรแกรมที่ สร้างขึ้ นมาในลักษณะของบทเรียนโปรแกรม
เป็นการเรียนการสอนของครู กล่าวคือ จะมีบทนา (Introduction) และมีคาอธิบาย (Explanation) ซึง่ ประกอบ
ด้วยตัวทฤษฎี กฎเกณฑ์ คาอธิบาย และแนวคิดที่จะสอน หลังจากที่นักเรียนศึกษาในแง่ต่างๆ แล้วมีการแสดงผล
ย้อนกลับ (Feedback) การกระทาของนักเรียนว่าทาได้เพียงไรอย่างไร เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลในการเสริม
ความรู้ให้กับนักเรียนบางคนได้
2. ใช้ ในการฝึก และปฏิ บั ติ (Drill and Practice) แบบการฝึก และแบบปฏิ บั ติ นี้ ส่ว นใหญ่
จะใช้ เสริ ม เมื่ อ ครูผู้ ส อนได้ส อนบทเรีย นบางอย่างแล้ ว จากนั้ น ให้ นั กเรีย นทาแบบฝึ ก หัด เพื่ อ วัดระดั บ
หรือ ให้นักเรียนมาฝึกจนถึงระดับที่ยอมรับได้ บทเรียนประเภทนี้ จึงประกอบด้วยคาถาม คาตอบที่จะให้
นักเรียนทาการฝึกและปฏิบัติ การเตรียมคาถามจึงจะต้องเตรียมไว้มากๆ ซึ่งผู้เรียนควรจะได้สุ่มขึ้นมาเอง
โดยสามารถจาคาตอบหรือแอบไปรู้คาตอบมาก่อน หรือจาได้จากการทาในครั้งแรก อาจต้องใช้หลักจิตวิทยา
เพื่อ กระตุ้น ให้ นั ก เรียนอยากท า และตื่น เต้ น กับ การท าแบบฝึ กหั ด นั้น ซึ่ งอาจแทรกรูป ภาพเคลื่ อ นไหว
หรือคาพูดโต้ตอบ รวมทั้งอาจจะมีการแข่งขัน เช่น จับเวลา หรือสร้างรูปแบบให้ตื่นเต้น จากการมีเสียง เป็นต้น
3. สถานการณ์จาลอง (Simulations) โปรแกรมประเภทนี้ เป็นโปรแกรมที่จาลองสถานการณ์
ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน โดยมีเหตุการณ์สมมติต่างๆ อยู่ในโปรแกรม และนักเรียน
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทา (Manipulate) ได้ สามารถมีการโต้ตอบ และมีตัวแปรหรือทางเลือก
ให้ ห ลายๆ ทาง เพื่ อให้ นัก เรียนสามารถเลือ กได้อ ย่างสุ่ ม เพื่ อ ศึก ษาผลที่ เกิด จากทางเลือ กเดียวเหล่านั้ น
นอกจากนั้น ในบางบทเรียนการสร้างภาพพจน์เป็นสิ่ง สาคัญและจาเป็น การทดลองทางห้อ งปฏิบัติการ
ในการเรี ยนการสอน จึงมีค วามส าคัญ แต่ห ลายวิช าไม่ส ามารถทดลองให้เห็ น จริงได้ เช่น การเคลื่อ นที่
ของลูกปืนใหญ่ การเดินทางของแสง การหักเหของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือปรากฏการณ์ทางเคมี รวมทั้ง
ชีววิทยาที่ต้องใช้เวลานานหลายวันจึงปรากฏผล ปัญหาเหล่านี้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์จาลองแบบให้ผู้เรียน
ได้เห็นจริงและเข้าใจได้ง่าย
4. ใช้ในการสนทนา (Dialogue) เป็นการเรียนการสอนแบบการสอนในห้องเรียน คือ พยายาม
ให้เป็นการพูดคุยระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้เสียงก็เป็นอักษรบนจอภาพ แล้วมีการสอน
ด้วยการตั้งปัญหาถาม ลักษณะการใช้แบบทดสอบถามก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง เช่น บทเรียนวิชาเคมี
อาจถามหาสารเคมีบางชนิด ผู้เรียนอาจโต้ตอบด้วยการใส่ชื่อสารเคมีให้เป็นคาตอบ
5. ใช้ในการไต่ถาม (Inquiry) บทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการค้นหาข้อเท็จจริงมโนทัศน์
หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในแบบให้ข้อมูลข่าวสารนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์จะมีแหล่งเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์
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ซึ่งสามารถแสดงได้ทันที เมื่อผู้เรียนต้องการ ด้ วยระบบง่ายๆ ที่ผู้เรียนสามารถทาได้ เพียงแต่กดหมายเลข
หรือใส่รหัส หรือใช้ตัวย่อยของแหล่งข้อมูลนั้นๆ การใส่รหัสหรือหมายเลขของผู้เรียนนี้ จะทาให้คอมพิวเตอร์
แสดงข้อมูล ซึ่งจะตอบคาถามของผู้เรียนได้ตามความต้องการ
6. ใช้ในการสาธิต (Demonstration) การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับการสาธิต
ของครู แต่การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์จะน่าสนใจกว่าเพราะคอมพิวเตอร์ให้เส้นกราฟที่สวยงาม ตลอดทั้งสี
และเสียง ครูสามารถนาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อสาธิตเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้หลายแขนง
เช่น สาธิตเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ การหมุนเวียนของโลหิต การสมดุลของสมการ
เป็นต้น
7. การแก้ ปั ญ หา (Problem Solving) บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ป ระเภทนี้ จ ะเน้ น ให้ ฝึ ก คิ ด
ตัดสินใจ ซึ่งจะมีการกาหนดเกณฑ์ แต่ละข้อ เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ และมีความสามารถในการแก้ปัญ หา คือ ผู้เรียนจะต้อ งเลือ กสูตร มาใช้ให้ ตรงกับ
ปัญหา ผู้เรียนอาจต้องทดเลขในกระดาษคาตอบก่อนที่จะเลือกข้อที่ถูกได้ ซึ่งการทาเช่นนี้ผู้สอน อาจไม่ได้
ต้อ งการเพียงคาตอบที่ถูก ต้องเพี ยงอย่างเดียว ยังต้อ งการขั้นตอนที่ผู้เรียนท า เช่น ถ้าเลือ กข้อ ข. แปลว่า
ใช้สูตรผิด ถ้าเลือกข้อ ค. แปลว่าคานวณผิด ถ้าเลือกข้อ ง. แปลว่า ไม่เข้าใจเลย เป็นต้น การแก้ปัญหาบางข้อ
กว่าที่ผู้เรียนจะตอบได้ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์นั้นช่วยแก้ปัญหาด้วย เพราะเป็นการคานวณที่สลับซับซ้อ น
ซึ่งเท่ากับเป็นการวัดด้วยว่า ผู้เรียนมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงไร
8. ใช้เป็นเกม (Games) เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเร้าใจ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โปรแกรมประเภทนี้ เป็นแบบพิเศษของแบบจาลองสถานการณ์ โดยมีเหตุการณ์ที่มี
การแข่งขัน ซึ่งสามารถที่จะเล่นได้ โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือ หลายคน มีการแข่งขันและการร่วมมือ
มีการให้คะแนน มีการแพ้ชนะ อย่างไรก็ตามการเขียนโปรแกรมประเภทนี้ต้องระวังให้มีคุณค่าทางการศึกษา
โดยต้องมีจุดมุ่งหมาย เนื้อหา และขบวนการที่เหมาะสมกับหลักสูตร
9. การทดสอบ (Testing Application) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มักต้องรวมการทดสอบ
เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไปด้วย โดยผู้ทาจะต้องคานึงถึงหลักการต่างๆ คือ การสร้างข้อสอบ การจัด
การสอน การตรวจให้คะแนนการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ การสร้างคลังข้อสอบ และการจัดให้ผู้สอน
สุ่มเลือกข้อสอบเองได้ จะเห็นได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่นาไปใช้กับการเรียนการสอน แต่ละประเภทนั้น
จะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการนาไปใช้
10. แบบรวมวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน (Combination) คอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธีการสอน
หลายแบบรวมกัน ได้ ตามธรรมชาติ ของการเรียนการสอน ซึ่งมี ความต้อ งการวิธีการสอนหลายๆ แบบ
ความต้องการนี้ จะมาจากการกาหนดวัตถุประสงค์ ในการเรียนการสอน ผู้เรียนหรือองค์ประกอบและภารกิจต่างๆ
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โปรแกรมคอมพิ วเตอร์โปรแกรมหนึ่ ง ๆ อาจจะมีทั้ งลั กษณะที่ใช้เป็น การสอน (Teaching) เกม (Games)
การไต่ถาม (Inquiry) รวมทั้งการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice)
ปั จจุ บั น มั ลติ มี เดี ยได้ พั ฒนาขึ้ นไปถึ งลั กษณะของความเป็ น จริ งเสมื อ น (Virtual Reality)
ที่เสริมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมองเห็นเสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจริงๆ เช่น การจาลอง
การขับเครื่องบิน เครื่องจาลองการฝึกผ่าตัด เป็นต้น นอกจากนี้มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ยังเพิ่มความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารที่นอกเหนือจากการโต้ตอบกับโปรแกรมแล้วผู้ใช้ยังสามารถโต้ตอบสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่นๆ ที่ใช้
โปรแกรมเดี ยวกัน ผ่านเทคโนโลยี ระบบเครือ ข่ ายขนาดเล็ ก (LAN) หรือ แม้ กระทั่ งเครื อ ข่ายอิ นเทอร์เน็ ต
ที่เชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทาให้การใช้งานมัลติมีเดียในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูง
4.4 หลักการออกแบบมัลติมีเดีย
การออกแบบมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน จะต้อ งมีการวางแผน วางแนวคิดอย่างมีระบบ
และขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ และเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน
บอร์ซุค (Borsook. 1991 : 151) แนะนาการออกแบบบทเรียนมัลติมี เดียที่มีปฏิสัมพันธ์จริงๆ
โดยกาหนดเป็นหลักสาคัญ 7 ข้อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้
1. ตอบสนองทันทีทันใด
2. การเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลไม่จาเป็นต้องเป็นลาดับขั้นตอน
3. มีการแปลงข้อมูลให้เข้าใจง่าย
4. มีการป้อนกลับ
5. มีสิ่งประกอบนอกเหนือจากเนื้อหา เช่น แนะนา การช่วยเหลือ หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหา
6. มีการสื่อสาร 2 ทาง
7. สามารถหยุดโปรแกรมชั่วคราวเมื่อไม่เข้าใจจุดใด หรือขอความช่วยเหลือ
ชเวียร และมิสานชุค (Zchwier and Misanchuk. 1994 : 180) กล่าวถึงหลักการออกแบบบทเรียน
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ดังนี้
1. สามารถควบคุมโปรแกรมและเข้าถึงข้อมูลในดิสก์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
2. ถ้าการเข้าถึงข้อมูลช้าควรมีคาว่า “รอสักครู่” “กาลังอ่านข้อมูลอยู่” เป็นต้น เพื่อบอกให้
ผู้ใช้ทราบ
3. ให้ผู้เรียนสามารถควบคุมโปรแกรมการเรียนได้อย่างเหมาะสม
4. ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถหยุดหรือขัดขวางโปรแกรมการเรียนได้และมีข้อความให้การ
ช่วยเหลือผู้เรียนปรากฏขึ้น
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดแปลงโปรแกรมการเรียนได้ ทั้งนี้เพราะผู้เรียนนั้นแตกต่างกัน
และเป็นไปตามความต้องการ
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6. ให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นรายบุคคล และต้องมีเหตุผลที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย
7. สร้างส่วนประกอบนอกเหนือ จากการสอนเนื้อหาให้มาก และหลากหลาย เพื่อ ให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์ขึ้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับการออกแบบโดยอาศัยหลักการ
เรียนรู้ และผ่านกระบวนการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ ผู้อ อกแบบบทเรียนจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ในการออกแบบ และขั้นตอนการสร้างบทเรียนเพื่อที่จะได้สามารถออกแบบและสร้างบทเรียนที่มีคุณภาพ
และให้ผลการเรียนรู้ที่ดี หลักการที่เป็นพื้นฐานสาคัญที่ผู้ออกแบบบทเรียนควรคานึงถึง และนามาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบ ได้แก่ หลักการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)
กาเย่ (Gagne. 1988 : 180-181) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ และสรุปลาดับ
ขั้นการเรียนรู้มี 8 ขั้น คือ
1. กระตุ้นความสนใจ (Attention : Alertness)
2. ตั้งความคาดหวัง (Expectancy)
3. เรียกหน่วยความจาให้ปฏิบัติงาน (Retrieval to Working Memory)
4. เลือกสิ่งที่ต้องรับรู้ (Selective Perception)
5. เข้ารหัสเพื่อเก็บในหน่วยความจาระยะยาว (Encoding : Entry to Long Term Storage)
6. การตอบสนอง (Responding)
7. ให้การเสริมแรง (Reinforcement)
8. การกาหนดตัวชี้เพื่อการเรียกคืนข้อมูล (Cueing Retrieval)
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 8 ขั้น ดังกล่าว กาเย่ ได้นามาประยุกต์เป็นพฤติกรรมหรือ ขั้นตอน
ในการสอน 9 ขั้น ได้แก่
1. สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน (Gaining Attention)
2. ให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายในการเรียน (Informing Learner of the Objective Activating
Motivation)
3. เร้าให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม (Stimulating Recall of Prior Knowledge)
4. นาเสนอสื่อ (Presenting the Stimulus Materials)
5. ชี้แนะผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี (Providing Learning Guidance)
6. ให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Eliciting Performance)
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Providing Feedback)
8. ประเมินผลจากการปฏิบัติ (Assessing Performance)
9. ส่งเสริมการนาไปใช้และการจา (Enhancing Retention and Transfer)
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สรุปได้ว่า หลักในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สามารถควบคุมโปรแกรมได้ และสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
2. สามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลโดยไม่ต้องเป็นลาดับขั้นตอนก็ได้
3. ผู้เรียนสามารถควบคุมโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม
4. ให้ผลป้อนกลับเป็นรายบุคคลและทันที ซึ่งผลป้อนกลับต้องมีเหตุผลสัมพันธ์กับเนื้อหา
ที่ผู้เรียนเรียนด้วย
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้หยุดเมื่อไม่เข้าใจหรือมีคาแนะนา เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่เข้าใจได้
6. สร้างส่วนประกอบอื่นนอกเหนือจากเนื้อหาให้หลากหลาย เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
4.5 ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
เคมป์ (Kemp. 1985 : 248) ได้เสนอแนะแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้
8 ขั้นตอน ได้แก่
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือในการใช้งาน
2. ออกแบบและเขียนแผนผังของลาดับขั้นการสอน
3. พัฒนาคาถามเพื่อการสอนและทบทวน
4. สร้างกรอบความคิดที่เสนอบทเรียนบนจอคอมพิวเตอร์
5. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. เพิ่มเติมเทคนิคด้านภาพ แสง และเสียง เพื่อให้บทเรียนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
7. จัดเตรียมวัสดุสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบบทเรียน
8. ทดสอบและปรับปรุง
รอมอิสซอลสกิ (Romiszowski. 1986 : 271-272) ได้แนะนาขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องการของนักเรียน เพื่อสร้างรูปแบบของบทเรียน
3. ออกแบบบทเรียน
4. สร้างบทเรียน
5. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการเรียน
6. ทดลองใช้เพื่อพัฒนาบทเรียน
7. ประเมินผลทั้งด้านการสอนและเทคนิคคอมพิวเตอร์
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รอบไบลเยอร์แ ละฮอลล์ (Roblyer and Hall. 1985 : 123-124) ได้ เสนอแบบจ าลองขั้ น ตอน
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ
- กาหนดเป้าหมายการสอน
- วิเคราะห์รูปแบบการสอน
- กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
- กาหนดวิธีการประเมินผล
- ออกแบบวิธีการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การเขียนผังงาน
- เขียนผังงาน สตอรี่บอร์ด
- เขียนเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างบทเรียน
- สร้างบทเรียนขั้นแรก
- ทดลองการใช้บทเรียน
ภาพที่ 2 แบบจาลองขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Roblyer and Hall. 1985 : 123-124)
อเลสซี่และทรอลลิป (Alessi and Trollip. 1991 : 252) ได้เสนอแบบจาลองการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียม (Prepare)
1) กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Determine Goals and Objectives)
2) เก็บข้อมูล (Collect Resources)
3) เรียนรู้เนื้อหา (Learn Content)
4) สร้างความคิด (Generate Ideas)
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบ (Design)
1) ทอนความคิด (Eliminate the Ideas)
2) วิเคราะห์งานและมโนคติ (Analyse Task and Concept)
3) ออกแบบบทเรียน (Design Preliminary Lesson)
4) ประเมิน/แก้ไขการออกแบบ (Evaluate and Revise the Design)
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ขั้นตอนที่ 3 เขียนผังงาน (Create Flowchart Lesson)
ขั้นตอนที่ 4 สร้างสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard)
ขั้นตอนที่ 5 ผลิต/เขียนโปรแกรม (Create Program Lesson)
ขั้นตอนที่ 6 ผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials)
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลและแก้ไขบทเรียน (Evaluate and Revise)
4.6 รูปแบบการนาเสนอสื่อมัลติมีเดีย
รูปแบบมัลติมีเดียสาหรับระบบงานมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกล
มีการนาเสนอ 5 รูปแบบ ดังนี้ (Stephen. 2001:109)
1. แบบเชิงเส้น (Linear Progression) รูปแบบนี้คล้ายกับการนาเสนอหน้าหนังสือ แต่ละเฟรม
จะเรี ย งล าดั บ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ต้ น จนถึ ง เฟรมสุ ด ท้ า ย การเข้ า ถึ ง ระบบงานมั ล ติ มี เดี ย รู ป แบบนี้
จึงเหมือนกับการนาเสนอไฮเปอร์เท็กซ์แบบ Guided Tour ที่ใช้ข้อความเป็นหลัก ในการดาเนินเรื่องแต่ก็สามารถ
ใส่เสียง ภาพ วีดิทัศน์ และภาพแอนิเมชันลงไปได้ เรียกรูปแบบนี้อีกอย่างหนึ่งว่า Electronic Stories
2. แบบอิส ระ (Perform Hyperjumpping) รูปแบบนี้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ข้ามไปมาระหว่างเฟรมใด
เฟรมหนึ่งได้อย่างอิสระ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจจากผู้ใช้ให้ติดตามระบบงานมัลติมีเดีย การนาเสนอด้วย
มัลติมีเดียที่ยึดโครงสร้างตามรูปแบบนี้ จะต้องระมัดระวังไม่ให้การข้ามไปมาเกิดการหลงทาง นับว่าเป็น
จุดอ่อนประการสาคัญของรูปแบบนี้ รูปแบบอิสระจึงเหมาะสาหรับข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ผู้ออกแบบจะต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะนาเสนอและจะต้องมีแผนการนาเสนอที่ชัดเจน
3. แบบวงกลม (Circular Paths) การน าเสนอมั ล ติ มี เดี ย รู ป แบบวงกลมประกอบด้ ว ย
การน าเสนอแบบเชิ ง เส้ น ชุ ด เล็ ก ๆ จานวนหลายชุ ด เชื่ อ มต่ อ กั น เป็ น ชุ ด ใหญ่ ที่ ท างานคล้ ายกั บ วงกลม
ซึ่งหมายถึงเป็นการวนครบรอบโดยอาจจัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกันในรายการให้เลือกของโปรแกรมก็ได้ ดังนั้น
รายการให้เลือ กจึงเป็ นจุดที่ รวมเฟรมการนาเสนอหลายๆ ชุดเข้าด้วยกัน รูป แบบนี้ เหมาะส าหรับ ข้อ มู ล
ที่สัมพันธ์กันในแต่ละส่วนย่อยๆ แต่จาแนกออกเป็นหลายหัวข้อ
4. แบบฐานข้อมูล (Database) รูปแบบการนาเสนอนี้ใช้หลักการจัดการฐานข้อมูลเป็นหลัก
โดยใช้ดัชนีคาเป็นตัวค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง
จึงเหมาะสาหรับการนาเสนอพจนานุกรมศัพท์ในระบบมัลติมีเดีย ก็สามารถประยุกต์ใช้กับข้อมูลอย่างอื่นๆ
ได้ดีเช่นกัน
5. แบบผสม (Compound) เป็นรูปแบบที่นาเอาจุดเด่นของแต่ละรูปแบบมาผสมผสานกั น
ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบระบบงานมัลติมีเดียว่าจะยึดรูปแบบใดเป็นโครงสร้างหลัก และรูปแบบใดเป็นโครงสร้างรอง
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบที่ใช้แพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
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4.7 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
แฮนนาฟินและเพ็ค (Hannafin and Peck. 1988 : 63) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของมัลติมีเดียที่ นามาใช้
ในการสอน ดังนี้
1. การนาเสนอเนื้อหาฉับไว แทนที่ผู้เรียนจะต้องเปิดเนื้อหาบทเรียนทีละหน้าก็กดแป้นพิมพ์
เพื่อเลือกบทเรียนแทน
2. คอมพิวเตอร์สามารถเสนอรูปภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีประโยชน์มากต่อบทเรียนที่มีภาพซับซ้อน
และเหตุการณ์ที่ควรเน้น
3. มีเสียงประกอบทาให้เกิดความน่าสนใจ และเพิ่มศักยภาพทางการเรียน
4. สามารถเก็บข้อมูลเนื้อหาได้มากกว่าหนังสือหลายเท่า เช่น แผ่นซีดีรอม 1 แผ่น เก็บข้อมูล
ได้ 6800 ล้านตัวอักษร ส่วนหนังสือ 300 หน้า มีตัวหนังสือ ประมาณสามแสนถึงสี่แสนตัว ดังนั้นซีดีรอม
1 แผ่น จะเก็บหนังสือได้ประมาณ 200 เล่ม
5. มีปฏิสั มพันธ์กับผู้เรียนได้อ ย่างแท้ จริง บทเรียนสามารถควบคุมและช่วยเหลือ ผู้เรียน
ได้มากในขณะที่หนังสือทาไม่ได้
6. บทเรียนมัลติมีเดียสามารถบันทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียนซ้าๆ หลายครั้งโดยไม่จากัด
7. สามารถนาติดตัวไปเรียนที่สถานที่ต่างๆ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่จากัดเวลา ทาให้
เกิดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ลินดา (Linda. 1995 : 6-8) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของมัลติมีเดียไว้ดังนี้
1. การสื่อความหมาย สามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย
2. ควบคุมการนาเสนอ สามารถจัดลาดับให้ผู้ใช้ติดตาม ตามความต้องการของผู้เขียนโปรแกรม
ได้อย่างสะดวก
3. ควบคุมลาดับการปฏิบัติ สามารถสร้างเงื่อนไขของการวิ่งไปสู่ลาดับเหตุการณ์ได้อย่างซับซ้อน
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของงาน สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เช่น งานบันเทิง
งานด้านการศึกษา ผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อการฝึกอบรม งานนาเสนอโครงการ แนวความคิด และข่าวสาร
ทางธุรกิจและโฆษณา ช่วยในงานออกแบบวิศวกรรม ทาให้งานต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะเวลาอันสั้น ช่วยลดเวลาในการสื่อสาร เป็นต้น
5. ดึงดูดความสนใจ มัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน์
และเสียง จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วย
6. ให้สารสนเทศหลากหลาย การใช้ CD-ROM ในการให้ข้อมูลและสารสนเทศในปริมาณ
ที่มากมาย และหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลที่สอน
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7. ทดสอบความเข้าใจ ผู้เรียนบางคนอาจไม่กล้าถามข้อสงสัยหรือตอบคาถามในห้องเรียน
การใช้มัลติมีเดียจะช่วยแก้ปัญหาในสิ่งนี้ได้ โดยการใช้ในลักษณะการศึกษารายบุคคล
8. ส่ งเสริม แนวความคิ ด มั ลติ มี เดี ยสามารถแสดงสารสนเทศเพื่ อ ส่ งเสริม แนวความคิ ด
หรือในทัศนของผู้เรียน โดยการเสนอสิ่งที่ให้ตรวจสอบย้อนหลังและแก้ไขจุดอ่อนในการเรียน
สรุปได้ว่า ประโยชน์ของมัลติมีเดีย คือ สามารถนาเสนอเนื้อหา ความรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกคนเหมือนกัน
เท่าเทียมกัน การนาเสนอมีทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง กราฟิก ภาพวีดิ ทัศน์ วิดีโอ ทาให้เกิดความน่าสนใจ
สามารถบันทึกผลการเรียนรู้ และสามารถเรียนซ้าหลายครั้งโดยไม่จากัดเวลา สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า
หนังสือหลายเท่า เก็บรักษาได้นานมีความคงทนสูง และสามารถแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่ายโดยการปรับปรุง
โปรแกรมหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ ได้
4.8 หลักการออกแบบการเรียนการสอน
การออกแบบการเรียนการสอน เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท
บทเรียนมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพต้องมีผู้ออกแบบการเรียนการสอนเข้ามาทาหน้า ที่ในการนาเนื้อหาที่ได้
เตรียมไว้อย่างดีมาออกแบบวิธีการนาเสนอ รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เนื้อหา
เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดึงคุณลักษณะของมัลติมีเดียมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ADDIE MODEL คือการออกแบบระบบการเรียนการสอน กล่าวคือ กระบวนการพัฒนาโปรแกรม
การสอนจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด มีแบบจาลองจานวนมากที่นั กออกแบบการสอนใช้ และสาหรับ
ตามความประสงค์ ท างการสอนต่ างๆ กระบวนการออกแบบการเรีย นการสอน ADDIE สามารถสรุ ป
เป็นขั้นตอนทั่วไปได้ 5 ขั้น ประกอบไปด้วย (Seels and Glasgow. 1998 : 12)
วิเคราะห์
(Analysis)

นาไปใช้
(Implement)

ประเมิน
(Evaluate)

ออกแบบ
(Design)

พัฒนา
(Develop)
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของรูปแบบ ADDIE Model (Seels and Glasgow. 1998 : 12)
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1. การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานสาหรับขั้นตอนการออกแบบการสอน
ขั้นตอนอื่นๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณจะต้องระบุปัญหา ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยคาตอบที่ทาได้
ขั้นตอนนี้อาจประกอบด้วยเทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ ความจาเป็น การวิเคราะห์งาน
การวิเคราะห์ภารกิจ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้มักประกอบด้วย เป้าหมาย และรายการภารกิจที่จะสอน ผลลัพธ์
เหล่านี้จะถูกนาเข้าไปยังขั้นตอนการออกแบบต่อไป
2. ออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์
เพื่อ วางแผนกลยุทธ์สาหรับพัฒนาการสอน ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณ จะกาหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายการสอน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยในระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ และขยายผลสารัตถะการสอน
ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วนดังนี้
2.1 การออกแบบ Courseware (การออกแบบบทเรียน) ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่
วั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรม เนื้ อ หา แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pre-test) สื่ อ กิ จ กรรม วิ ธี ก ารน าเสนอ
และแบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-test)
2.2 การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทดาเนินเรื่อง (Storyboard)
2.3 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัดพื้นที่
ของจอภาพเพื่อใช้ในการนาเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณา มีดังนี้
1) การกาหนดรายละเอียดภาพ (Resolution)
2) การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนาเสนอ
3) การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) การกาหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color) สีของฉากหลัง (Background) สีของ
ส่วนอื่นๆ
5) การกาหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้บทเรียน
3. การพัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนาสร้างขึ้นบนขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ
จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือ สร้างแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหว่างขั้นตอนนี้จะต้องพัฒนาการสอน
และสื่ อ ทั้ ง หมดที่ ใ ช้ ใ นการสอน และเอกสารสนั บ สนุ น ต่ างๆ สิ่ งเหล่ านี้ อ าจประกอบด้ ว ย ฮาร์ ด แวร์
เช่น เครื่องมือสถานการณ์จาลอง และซอฟแวร์ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วย รายละเอียด
แต่ละส่วน ดังนี้
3.1 การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบดังนี้ ข้อความ ภาพ เสียง โปรแกรมจัดการบทเรียน
3.2 การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรี ยมข้อ ความ ภาพ เสียง และส่ วนอื่น เรียบร้อ ยแล้ ว
ขั้นต่อไปเป็นการสร้างบทเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพื่อเปลี่ยน Storyboard ให้กลายเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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3.3 การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลังจากสร้างบทเรียนเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไปจะเป็น
การตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของบทเรียน
4. การนาไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นผล จุดมุ่งหมายขั้นตอนนี้
คือ การนาส่งการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขั้นตอนนี้จะต้อ งให้การส่งเสริมความเข้าใจ
ของผู้เรียนในสารปัจจัยต่างๆ สนับสนุนการเรียนของผู้เรียนในวัตถุประสงค์ต่างๆ และเป็นหลักประกัน
ในการถ่ายโอนความรู้ของผู้เรียนจากสภาพแวดล้อมการเรียนไปยังการงานได้ เป็นการนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ไปใช้ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น หลั งจากนั้นจึงทาการ
ปรับปรุงแก้ไขก่อ นที่ จะน าไปใช้กั บกลุ่ม เป้าหมายจริง เพื่อ หาประสิทธิภ าพของบทเรียน และนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อประเมินผลบทเรียน และนาผลที่ไ ด้
ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพ โดยการให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบ และแปรผลคะแนนที่ได้
สรุปเป็นประสิทธิภาพของบทเรียนต่อไป
ขั้นตอนดังกล่าวอาจดูเป็นหลักการที่กว้าง แต่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งบทเรียนสาหรับ
การเรียนการสอนแบบปกติ และบทเรียนมัลติมีเดีย เทคนิคอย่างหนึ่งในการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียที่ใช้
เป็นหลักพิจารณาทั่วไป คือ การทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้ โดยผู้สอนในชั้นเรียน
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
4.9 กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ในกระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มีขั้นตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้ (ณัฐกร สงคราม. 2553 :
128-144)
ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน (Planning) ในกระบวนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
ขั้นตอนการวางแผนเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการกาหนดแผน
การปฏิบัติงาน หากวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ จะส่งผลให้การออกแบบหรือ วิธีการ
นาเสนอเนื้อหาในบทเรียนไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ ทาให้บทเรียนที่สร้างขึ้นไม่มี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถนาไปใช้งานได้
ขั้นตอนการวางแผน ประกอบด้วย
1. กาหนดเป้าหมาย ผู้พัฒนาจะต้องกาหนดเป้าหมายของการเรียนให้ชัดเจนว่าผู้เรียนเป็นใคร
ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร หรือบอกว่าผู้เรียนสามารถทาอะไรได้บ้างหลังจากเรียนไปแล้ว การกาหนดเป้าหมาย
ในขั้นนี้อาจไม่จาเป็นต้องระบุพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่อาจกล่าวในลักษณะของวัตถุประสงค์กว้างๆ
ทั่วไปไว้ก่อน
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2. การวิเคราะห์ปั จจัยที่ เกี่ยวข้อ ง เพื่อ นามาเป็น ข้อ มู ลในการวางแผนการปฏิบั ติงาน
และออกแบบบทเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) กลุ่มเป้าหมายและความต้องการในการเรียน โดยศึกษาในลั กษณะของผู้เรียน เช่น
อายุ ระดั บ ความรู้ ศาสนา สภาพแวดล้ อ ม ค่ านิ ย ม ทั ศ นคติ พฤติ ก รรม หรือ รู ป แบบการเรี ยน เป็ น ต้ น
และความต้องการในการเรียนว่าเรียนเพราะเหตุผลใด
2) เนื้อหาวิชา เป็นการวิเคราะห์เพื่อกาหนดขอบข่ายของเนื้อหา โดยพิจารณาจากเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ว่าเนื้ อหาใดที่ต้องการถ่ายทอดไปสู่ ผู้เรียน จากนั้น จึงศึกษาว่าเนื้ อ หาที่ต้อ งการน าเสนอนั้ น
มีขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพียงใด ประกอบด้วยหัวข้อใดบ้าง จาเป็นต้องนาเสนอหรือไม่จาเป็น จากนั้นจัดลาดับ
เนื้อหาให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยกาหนดออกมาเป็นหัวข้อใหญ่ และหัวข้ อย่อย การวิเคราะห์เนื้อหา
นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลที่ได้จากขั้นตอนนี้จะส่งผลถึงขั้นตอนต่อๆ ไป ถ้าการวิเคราะห์เนื้อหา
ไม่สมบูรณ์ จะทาให้บทเรียนที่สร้างขึ้นไม่มีประสิทธิภาพที่จะนาไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ ขั้นนี้จึงต้อง
กระทาด้วยความรอบคอบ และต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าช่วย รวมทั้งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์
3) ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการพัฒนา
บทเรียน ทั้ งด้านของแหล่งข้ อมูล บุ คลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ รวมทั้ งงบประมาณ การวิเคราะห์
แหล่งข้อ มูลเพื่อที่จะทราบว่า จะสามารถรวบรวมข้อ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งจากเอกสาร ตารา การวิเคราะห์
บุคลากรในการผลิต เพื่อให้ทราบว่ามีบุคลากรรองรับบทบาทหน้าที่ใดได้บ้าง หน้าที่ใดที่ไม่มีจะได้เตรียมหา
มาเสริม หรือมีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และต้องจัดหามาเพิ่มเติม
ส่วนงบประมาณถือว่าเป็นอีกปัจจัยสาคัญเพราะเป็นส่วนขับเคลื่อน ซึ่งต้องทาการวิเคราะห์ว่าจะใช้งบประมาณ
เท่าใดในการพัฒนา
3. กาหนดแผนการปฏิบัติงาน นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทาการวางแผนการปฏิบัติงาน
โดยแบ่งขั้น ตอนการท างานออกเป็น ระยะๆ แต่ละช่วงมี ภารกิ จใดที่ต้ อ งดาเนิ น การ ใครบ้ างที่ เกี่ยวข้อ ง
และเป็นผู้รับผิดชอบ ใช้เวลาเท่าใด โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จแต่ละขั้น
ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย
1. การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นการนาวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ได้กาหนดไว้
ในขั้นการวางแผนมาเขียนเป็นรูปแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะบ่งบอกถึงสิ่งที่คาดหวังว่าผู้ เรียน
จะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมาหลังสิ้นสุดการเรียนรู้ โดยที่พฤติกรรมนั้นจะต้องวัดได้หรือสังเกตได้ คาที่ระบุ
ในวัตถุประสงค์ประเภทนี้จึงเป็นคากริยาที่ชี้เฉพาะ เช่น อธิบาย แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ เป็นต้น
2. การเขียนเนื้อหา การวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนการวางแผน ทาให้ทราบถึงขอบเขต
ของเนื้อหาบทเรียนที่ต้องนาเสนอ ในขั้นตอนนี้จะรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ
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มาทาการเรียบเรียงตามหัวข้อที่วางแผนไว้ โดยต้องพิจารณาให้เหมาะสมต่อการนาเสนอด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
รูป แบบการเขี ยนอาจใช้ วิ ธี การเหมื อนการเขี ยนหนั งสื อ หรือ บทความ แต่ ค วรใช้ ป ระโยคที่ สั้ น กระชั บ
ได้ใจความ
3. การกาหนดรูปแบบ กลวิธีในการสอน และวิธี การประเมิน ผล เป็น การน าเนื้อ หา
มาพิ จารณาว่าต้อ งท าการเรียนการสอนอย่างไร ทั้ งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ปั จจัยหลายอย่าง เช่น วัต ถุป ระสงค์ ของ
บทเรียน ผู้เรียน สภาพแวดล้อมของห้องเรียนและสื่อการสอน ดังนั้น ในขั้นนี้ผู้ออกแบบการสอนควรหา
คนช่วยคิด เพื่อให้ได้รูปแบบหลายๆ รูปแบบ และต้องคิดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อที่จะพิจารณาว่า
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
4. การวางโครงสร้างของบทเรียนและเส้นทางการควบคุมบทเรียน การออกแบบโครงสร้าง
ของบทเรี ยนเป็ น ตั วก าหนดความสั มพั นธ์ ของส่ วนประกอบต่ า งๆ ในบทเรียนแบบคร่าวๆ เช่ น ส่ วนน า
ส่วนเนื้อหา ส่วนแบบฝึกหัด ส่วนแบบทดสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ โครงสร้างยังแสดงให้เห็นภาพรวมของ
ลักษณะการเข้าสู่แต่ละส่วนในบทเรียน ว่ามีทางใดบ้าง ผู้เรียนสามารถเรียนในลักษณะเส้นตรงหรือไม่เป็น
เส้นตรง โดยส่วนใหญ่ การวางโครงสร้างบทเรี ยนจะพิจารณาจากขอบข่ายของเนื้อหาและรูปแบบการสอน
รวมทั้งลักษณะของผู้เรียนเพื่อการออกแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
5. การเขี ยนผังการท างาน (Flow Chart) ของโปรแกรม ผังการท างาน หมายถึง แผนภู มิ
ที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละเฟรม หรือแต่ละส่วน ตั้งแต่เริ่มจนจบของบทเรียน ในลักษณะที่ละเอียด
มากกว่าดูจากโครงสร้าง รูปแบบการเขียนผังงานนิยมเขียนในรูปแบบและสัญลักษณ์เดียวกับการเขียนผังงาน
(Flow Chart) ของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งความละเอียดในการเขียนผังงาน ขึ้ นอยู่กับความซั บซ้ อนของ
เนื้อหา และการทางานของโปรแกรมบทเรียน ยิ่งผังงานละเอียดมากเท่าไร ก็จะง่ายต่อผู้ที่นาผังงานไปใช้ต่อ
เช่น ผู้ที่เขียนกรอบแสดงเรื่องราว (Storyboard) หรือผู้เขียนโปรแกรม
6. การร่างส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าจอ (Interface Layout) เมื่อการดาเนินการมาถึงขั้นนี้
จะทาให้เราเกิดภาพของหน้าจอคร่าวๆ ว่าบทเรียนจะประกอบด้วยส่วนใดบ้าง ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผู้ออกแบบ
ควรร่างส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ ให้สามารถมองเห็นตาแหน่งของส่วนประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ทาหน้าที่
ผลิ ต แผนโครงเรื่อ ง (Storyboard) ในขั้ น ตอนต่ อ ไปได้ น าไปใช้ เป็ น แนวทาง ในกรณี ที่ เป็ น ชุ ดบทเรีย น
หลายๆ เรื่อง นิยมทาออกมาในลักษณะโครงร่าง (Template) แบบต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
7. การเขียนแผนโครงเรื่อง (Storyboard) จากผังการทางานและการร่างหน้าจอในขั้นที่แล้ว
ผู้พัฒนาสื่อจะนามาขยายรายละเอียดออกเป็นกรอบเรื่องราวของบทเรียนที่แสดงรายละเอียดแต่ละหน้าจอ
ตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้ายของบทเรียน ว่าจะนาเสนอข้อมูลนั้นด้วยวิธีการแบบใด โดยแสดงภาพ
หน้ า จอ พร้อ มทั้ ง รายละเอี ยดของข้ อ ความและลั ก ษณะของภาพและเงื่ อ นไขต่ างๆ ในเฟรมนั้ น เช่ น
ถ้านาเสนอด้วยข้อความ และภาพนิ่ง ก็จะบอกรายละเอียดว่าข้อความเขียนว่าอย่างไร ภาพประกอบคือภาพอะไร
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อยู่ตาแหน่งใดบ้างของหน้าจอ หรือถ้านาเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหวหรือปฏิสัมพันธ์ จะนาเสนอว่าภาพนั้ น
เคลื่อนไหวอย่างไร จากตาแหน่งไหนไปที่ใดของหน้าจอ มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียนอย่างไร ถ้าผู้เรียน
คลิกเม้าท์แล้วโปรแกรมจะตอบสนองอย่างไร ซึ่งการเขียนกรองแสดงเรื่อ งราวอาจใช้การวาดหรือเขียน
หรือสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนาประกอบด้วย
1. การเตรียมสื่ อในการน าเสนอเนื้ อ หา ในขั้นตอนนี้ ควรท าการวิเคราะห์ กรอบแสดง
เรื่ องราวในแต่ละหน้ าจอต้ อ งใช้ สื่ อใดประกอบการน าเสนอเนื้ อ หาบ้ าง โดยต้ องมี ผู้ เชี่ยวชาญด้ านเนื้ อ หา
และด้านการออกแบบการเรียนการสอนพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของสื่อที่จัดหามา ซึ่งข้อมูลที่ต้อง
จัดเตรียมมา ได้แก่ ข้อความ ภาพ และกราฟิก เสียง วีดิทัศน์
2. การเตรียมกราฟิกหลักที่จะนาไปใช้ในหน้าจอ เช่น พื้นหลังของหน้าจอ หรือปุ่มควบคุม
การทางาน รวมไปถึงการออกแบบส่วนนา หรือส่วนอื่นๆ ที่ต้องใช้งาน จากนั้นบันทึกไฟล์แยกไว้ให้ผู้พัฒนา
โปรแกรม นาไปประกอบในขั้นต่อไป
3. การเขียนโปรแกรม เป็นหน้าที่ของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างงานมัลติมีเดี ย
ซึ่งอาจเป็นผู้สอนเองก็ได้ ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนโปรแกรมต้องนากราฟิกหน้าจอ รวมทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
วีดทิ ัศน์ และเสียงที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วมาประกอบลงในโปรแกรมจนสมบูรณ์สวยงาม
4. การทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ทีมงานผู้ผลิตต้องทาการทดสอบการใช้งาน
บทเรียนเบื้อ งต้น โดยร่วมกันตรวจสอบหาข้อ ผิดพลาดของโปรแกรม และทาการปรับปรุงแก้ไข จากนั้น
ทาการทดสอบการใช้งานอีกครั้งจนมั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ
5. การสร้างคู่มือการใช้งานและบรรจุภัณฑ์ การสร้างคู่มือ การใช้งาน เป็นการอานวย
ความสะดวกให้ แก่ผู้ใช้งาน ซึ่ งอาจต้องแบ่งเป็นคู่มือ สาหรับผู้สอน และคู่มือ สาหรับผู้เรียน ภายในคู่มื อ
จะบอกวิธีการใช้งาน และควรบอกคุณ สมบั ติของเครื่อ งคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการที่เหมาะสม
รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจพบในการทางาน ในส่วนของคู่มือ ครูอ าจเพิ่มคาแนะนาเกี่ยวกับขั้นตอน
การเรียนการสอนและบทบาทที่ผู้สอนควรปฏิบัติ ส่วนบรรจุภัณฑ์เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้บทเรียน
ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินและปรับปรุง (Evaluation and Revise) ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Evaluation) เป็นการนาบทเรียน
มัลติมีเดียไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อตรวจสอบ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1 คน เป็นผู้ตรวจสอบ
จากนั้นนาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอาจใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลังจากให้ทดลองใช้งานบทเรียนไปแล้ว หรือให้ทาแบบประเมิน คุณภาพ ซึ่งแนวทาง
การประเมินในแต่ละด้าน มีดังนี้
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การประเมินด้านเนื้อหา ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อประเมินคุณภาพสื่อ 3 ด้าน คือ
1) ด้านการออกแบบการเรียนการสอน พิจารณาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน
การออกแบบวิธีการนาเสนอที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน รูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2) ด้านการออกแบบหน้าจอ พิจารณาเกี่ยวกับการออกแบบข้อความ ภาพ กราฟิก
เสียง วีดิทัศน์ และการจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอ รวมทั้งการออกแบบปุ่มการควบคุมการเรียน
3) ด้านการใช้งาน พิจารณาเกี่ยวกับ ความเหมาะสมในการนาบทเรียนไปใช้งาน
คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบการเรียน รวมทั้งการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
2. ขั้ น ตอนการทดลองใช้ กั บ ผู้ เรี ยน (Learner Try-out) การทดลองใช้ กั บ ผู้ เรี ยนที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมายของบทเรียน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนที่ 1 ทดสอบนาร่อ ง (Pilot Testing) เป็น ขั้น แรกในการทดลองใช้บ ทเรียน
กับผู้เรียน คือการหากลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เรียนจริง 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง
ปานกลาง อ่อน การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่คละกันจะช่วยให้ผู้ออกแบบบทเรียนได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กับ ผู้เรียนแต่ ละระดับ ขณะทดสอบบทเรี ยน ผู้ ท ดสอบควรสังเกตพฤติ กรรมการเรียน การตอบค าถาม
การควบคุมบทเรียน และเวลาที่ใช้ในการเรียนของแต่ละคน โดยก่อนการทดลองผู้เรียนควรได้รับทราบถึง
เหตุผลของการเรียน ผลการประเมิน หากพบว่าบทเรียนดังกล่าวมีจุดบกพร่อง ควรทาการแก้ไขปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบภาคสนาม (Field Testing) ขั้นตอนถัดมา นาบทเรียนที่แก้ไข
ปรับปรุงแล้ว ไปทาการทดลองใหม่ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เรียนจริง จานวนไม่น้อยกว่า
30 คน เพื่อวัดประสิทธิภาพของบทเรียน โดยพยายามจัดสภาพการณ์ให้เหมือนกับการใช้งานจริง ก่อนการทดลอง
ควรให้ ผู้ส อนชี้แจงวัตถุป ระสงค์ของบทเรียนและแนะน าขั้นตอนการใช้งานอย่างคร่าวๆ แล้วให้ ผู้เรียน
ทดลองเรียนรู้จากบทเรียนด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการหาประสิทธิภาพของบทเรียน มีดังนี้
1) ขั้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียน จะกาหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมาย
ว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยกาหนดเป็นร้อยละของผลเฉลี่ยของคะแนนการทางาน
และประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อ ร้อ ยละของการทดสอบหลังเรียนของผู้เรีย นทั้งหมด นั่นคือ
E1/E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เช่น 80/80 ซึ่ง 80 ตัวแรก หมายความว่า
เมื่อเรียนจากสื่อแล้วผู้เรียนสามารถทาแบบฝึกหัดหรือใบงานได้ผลเฉลี่ย 80% ส่วน 80 ตัวที่สอง หมายความว่า
เมื่อผู้เรียนเรียนจากสื่อแล้วผลการเรียนจะต้องได้ผลเฉลี่ย 80% การที่จะกาหนดเกณฑ์ E1 / E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น
ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ โดยปกติเนื้อ หาที่เป็ นความรู้ ความจาจะตั้งไว้ 90/90 85/85 หรือ
80/80 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝนและพัฒนา ไม่สามารถให้ถึง
เกณฑ์ ระดับสู งได้ในห้องเรียนหรือในขณะเรียน จะกาหนดเป็น 75/75 แต่ไ ม่ควรตั้งไว้ต่าเพราะว่าตั้งไว้
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เท่าใดมักจะได้ผลเท่านั้น หากผลการคานวณหลังจากการทดลองใช้ พบว่า มีค่าไม่ต่ากว่าเกณฑ์ประสิทธิ ภาพ
ที่ตั้งไว้ แสดงว่า สื่อนี้มีประสิทธิภาพ
2) ขั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการประเมินที่พิจารณาจากคะแนนการทา
แบบทดสอบของผู้เรียนหลังจากที่ได้ทดลองเรียนรู้จากสื่อแล้ว หากทาการทดสอบหลังเรียนเพียงอย่างเดียว
อาจใช้วิธีเปรียบเทียบคะแนนที่ได้กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่าผ่านหรือไม่ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
ทั้ ง หมดว่ าสู งหรื อ ต่ ากว่ าเกณฑ์ เช่ น ตั้ งเกณฑ์ ไ ว้ ว่ าผู้ เรีย นจะต้ อ งท าคะแนนได้ 75% ของคะแนนเต็ ม
หากคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดได้เท่ากับหรือมากกว่า 75% แสดงว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้
เป็นต้น หรือ หากเป็นไปได้ควรมีการทดสอบความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนการเรียน เพื่อ นามาเปรียบเทียบ
กับผลการทดสอบหลังเรียนว่าผู้เรียนมีความรู้มากขึ้นหรือไม่ ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้คือการเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าการแจกแจง
ค่าที (t-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน
3) ขั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้งาน เป็นการให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทาแบบสอบถามหลังการทดลองเรียนจากบทเรีย นแล้ว ซึ่ งโดยทั่ วไปแบบสอบถามที่ นิ ยมใช้ มี 2 แบบ
คือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้
มาวิเคราะห์ ห าระดับ ความพึ งพอใจในการใช้ งานบทเรียน จุดดี จุดด้ อ ยของสื่อ โดยดู จากคะแนนเฉลี่ ย
ของระดับความพึงพอใจในแต่ละข้อที่สอบถาม
4) ขั้ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข (revise) ควรน าผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ทั้ ง หมด
โดยพิจารณาความสอดคล้อง และความแตกต่างจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และความคิดเห็น ของ
กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพบ
ข้อบกพร่องแล้ว ทีมผู้พัฒนาต้องระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของปัญหาว่ามาจากขั้นตอนใดในกระบวนการพัฒนา
ทั้งหมด และมี แนวทางปรั บ ปรุงแก้ ไขอย่างไร จากนั้ น ท าการปรับ ปรุงแก้ไ ขเพื่ อ ให้ บ ทเรียนมี คุ ณ ภาพ
เพียงพอที่จะนาไปใช้งานจริง
4.10 จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
1) จิตวิทยาการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่ควรคานึงถึง
มีดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฏร์. 2551 : 49-51)
การรับรู้ การรับรู้ของคนเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าซึ่งเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
โดยทั่วไปคนเรามักจะรับรู้ในสิ่งเร้าที่ตัวเองสนใจเท่านั้น ดังนั้นผู้สอนหรือ ผู้ออกแบบการเรียนรู้ควรจะ
ออกแบบให้มีสิ่งเร้าที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนจะมีความสนใจไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เพศ อายุ หรืออื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้อง
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แรงจู งใจ ถื อ เป็ น จิต วิ ท ยาด้ านหนึ่ งที่ จะท าให้ เกิ ด การเรีย นรู้ ที่ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ถ้าระบบการเรียนการสอนสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนได้แล้วย่อมทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ที่จะเรียน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนบทเรียน ดังนั้ นแรงจูงใจที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบ่งได้ เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ แรงจูงใจภายนอก เป็นแรงจูงใจที่อยู่ภายในตัวผู้เรียน เช่น คาชม ค่าจ้างหรือรางวัล เป็นต้น และแรงจูงใจ
ภายใน เป็นแรงจูงใจที่อยู่ภายในตัวผู้เรียน เช่น แรงจูงใจอยากเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน เป็นต้น ในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนให้เหมาะสม ไม่ควรมากเกินไป ซึ่งจะทาให้ผู้เรียน
เกิดความเบื่อหน่าย ไม่เห็นคุณค่า แต่ก็ไม่ค วรน้อยจนเกินไป การสร้างแรงจูงใจที่ดีควรมีกิจกรรมที่ท้าทาย
ผู้เรียนและมีการเสริมแรงจูงใจอย่างเหมาะสม การสร้างแรงจูงใจที่ดีควรมีกิจกรรมที่ท้าทายผู้เรียนและมีการ
เสริมแรงจูงใจอย่างเหมาะสม
การจดจา หมายถึงการจาเนื้อหาความรู้ของผู้เรียนหลังผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว
วิธีการจาเนื้อหาความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนใช้วิธีอ่านซ้าหรือทาซ้าๆ บางคนเพียงนั่งฟัง
ครั้งเดียวก็สามารถจดจาเนื้อหาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน คนเรามักจะจดจาได้ดี
หากเรีย นรู้นั้ น ตรงกั บ ความสนใจและความถนั ด ของตนเอง นอกจากนี้ ยังขึ้ น อยู่กั บ การจัด เก็ บ ความรู้
อย่างเป็นระเบียบอีกด้วย อย่างไรก็ตามมีหลักเกณฑ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจาความรู้ไ ด้อยู่ 2 แนวทาง
ได้ แ ก่ การให้ ผู้ เรีย นฝึ ก และท าซ้ าบ่ อ ยๆ โดยอาจจะให้ แ บบฝึ ก หั ด หรือ แบบฝึ ก ทั ก ษะกั บ ผู้ เรีย นมากๆ
ให้ ผู้ เรี ย นได้ ต อบค าถามเพื่ อ ให้ เกิ ด ทั ก ษะและจดจ าได้ ดี ส่ ว นแนวทางที่ 2 ได้ แ ก่ แนวทางให้ ผู้ เรี ย น
จั ด ระเบี ย บความรู้ โดยฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นได้ จั ด ความรู้รู ป แบบแผนภู มิ หรื อ อาจเป็ น แผนภู มิ แ บบก้ างปลา
หรือแผนภูมิแบบปะการัง
การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีทักษะมากขึ้น นอกจากนี้ยังทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ในการเรีย น มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรีย นรู้ การออกแบบการเรี ย นรู้ ผู้ ส อนควรจะออกแบบให้ มี
ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง ความแตกต่างของบุคคลในด้านต่างๆ เช่น สติปัญญา
ความเชื่อ วัฒนธรรม ความสนใจ ความถนัด เป็นต้น โดยที่ความแตกต่างเหล่านี้มีผลโดยตรงกับการเรียนรู้
ของมนุษย์ บางคนอาจเรียนรู้ได้เร็ว บางคนอาจจะเรียนรู้ได้ช้า ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอน ผู้สอน
หรือผู้ออกแบบจะออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
การถ่ายโอนความรู้ หมายถึง การนาความรู้ที่ศึกษาได้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งการถ่ายโอนความรู้
ถือ เป็ น เป้ าหมายที่ สู งสุด ของการเรียนรู้ ถ้ าผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ ไ ด้โดยการน าความรู้ที่ ศึก ษา
ไปประยุกต์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น
ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนถ่ายโอนความรู้ได้นั้น จะต้องออกแบบบทเรียนให้มี
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ความเหมือนและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยบทเรียนอาจจะจาลองสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
เพื่อฝึกการแก้สถานการณ์
สรุป ได้ ว่า จิ ต วิท ยาการเรีย นรู้ที่ ควรค านึ งถึ งในการออกแบบและพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติมี เดี ย
ประกอบด้วย การรับรู้ แรงจูงใจ การจา การมีส่วนร่วม ความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงการถ่ายโอนความรู้
ซึ่ ง ควรจั ด สถานการณ์ ที่ มี ค วามคล้ า ยหรื อ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ
และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2) ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ณั ฐกร สงคราม (2553 : 34-78) ได้ ส รุ ป ถึ งทฤษฎี การเรี ยนรู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียว่า ประกอบด้วย 3 ทฤษฎีหลัก ได้แก่
1. พฤติกรรมนิยม
กลุ่มเป้าหมายการสอนพฤติกรรมนิยม เชื่อในพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่วัดได้ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถทาได้ด้วยการใช้กลไกของสิ่งเร้าและการตอบสนองจึงประยุกต์หลักการสอนว่า
การเรียนรู้สามารถจัดให้เกิดขึ้นได้ด้วยกิจกรรมการโต้ตอบต่อการนาเสนอสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมที่ กาหนดไว้
ได้ถูก ต้อ งตามเป้ าหมาย การโต้ต อบนั้ น จะต้อ งเป็น พฤติ กรรมการเรียนรู้ที่วั ดได้ และเกิ ดขึ้ นสม่ าเสมอ
ในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมการเรียนที่ให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ให้การเสริมแรงด้วยการตอบสนอง
ทางบวกโดยรางวั ล จากแต้ ม คะแนน มี ก ารชี้ แ นะเพื่ อ แก้ ไ ขหรือ ฝึ ก ซ้ าเมื่ อ ผู้ เรีย นยัง ไม่ ส ามารถเรี ย นรู้
ได้ถูกต้องตามที่กาหนด รวมทั้งการฝึกซ้าเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่ถาวร
แนวคิดพฤติกรรมนิยมมุ่งการสื่อสาร หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่ งเกิดจากความรู้
และทักษะของผู้เรียน การสอนจึงเน้นการเสนอสิ่งเร้าให้ผู้เรียนทาการโต้ตอบตามเป้าหมายที่ต้องการ ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ว่าต้องทาการโต้ตอบให้เหมาะสมถูกต้องอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งๆ ทั้งนี้ ทักษะที่ผู้เรียนต้องใช้
ได้แก่ การระลึกจาได้ การมองเห็นภาพกว้างโดยรวม การประยุกต์ความคล้ายเหมือน การต่อเนื่องตามกระบวนการ
โดยอัตโนมัติ
หลักการประยุกต์ในการเรียน มีดังนี้
1. ผู้เรียนได้รับการชี้แจงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากการเรียนรู้ เพื่อที่จะได้ตั้งความคาดหวัง
หรือประเมินตนเองได้
2. มีการลาดับวัสดุหรือเนื้อหาที่เรียนรู้ไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สนับสนุนการเรียนรู้
ลาดับนั้นต้องเรียงในลักษณะที่จากง่ายไปสู่ยาก จากที่รู้แล้วไปสู่ที่ยังไม่รู้ และจากความรู้ไปสู่การประยุกต์
3. ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับ ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามที่ได้กาหนดในภาระงานที่มอบหมาย
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4. ผู้เรียนได้รับการทดสอบหรือประเมิน เพื่อจะได้รับรู้ว่าตนเองได้ประสบผลสาเร็จ
ในการเรียนรู้นั้ น อย่างไร และการประเมิ น หรื อ ทดสอบนั้ น ๆ ควรต้อ งรวมอยู่กั บล าดับ การเรียนรู้นั้ น ๆ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของตนเองในแต่ละระดับ การเรียนที่ผ่านมา และควรต้อง
ได้รับผลป้อนกลับอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมต่อผู้เรียน
2. พุทธิปัญญานิยม
แนวคิ ด พุ ท ธิปั ญ ญานิ ยมก่ อ ตั วขึ้ น ในช่ ว งทศวรรษ 1950 แต่ เริ่ม มี บ ทบาทในทฤษฎี
การเรี ย นรู้แ ละการออกแบบการสอนในช่ ว งทศวรรษ 1970 แนวคิ ด นี้ มี ทั ก ษะว่ า กระบวนการเรี ย นรู้
เป็นกระบวนการภายใน ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาจากภายนอกแต่มาจากกระบวนการคิดภายในตัวบุคคล
นักจิตวิทยาแนวพุทธิปัญญานิยมถือว่าสารสนเทศที่อยู่ในความจาถาวรมีลักษณะเป็นโหมด (Node) ซึ่งมีการ
เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น เป็ น เครื อ ข่ าย เรี ย กว่ า โครงสร้ างทางปั ญ ญา (Schema) บุ ค คลเป็ น ผู้ ส ร้ างความรู้
จากสารสนเทศหรื อ ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ เข้ ามาด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บผนวกรวมหรื อ ต่ อ เติ ม กั บ ความรู้ เดิ ม
ในโครงสร้างที่มีอยู่
การออกแบบการสอนแนวพุทธิปัญญา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
1. เป้ าหมายของผู้ เรียน เน้ น เป้ าหมายความเข้ าใจด้ วยการปฏิสั ม พั น ธ์ข องผู้เรีย น
กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเป้าหมายของผู้เรียน เนื้อหาที่จะเรียน บริบท และกิจกรรมของการเรียน
2. ประสบการณ์ เดิ ม ของผู้ เรี ย น กระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นคิ ด ต่ อ เติ ม หรื อ มองขั ด แย้ ง
กับประสบการณ์ความรู้เดิมที่มีอยู่เป็นการช่วยให้ผู้เรียนจัดกลุ่มเนื้อหา
3. การสร้างความรู้ใหม่ สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการประเมินและต่อรอง
ตามความเข้าใจของผู้เรียน
การออกแบบการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นที่การให้ความยืดหยุ่นในเชิงบริบทของเนื้อหาสาระ
ที่ผู้เรียนสามารถเลือกรับและต่อรองเข้ากับโครงสร้างความรู้ของตน มีการออกแบบที่เน้นความรู้หรือความรู้
ที่มีมาอยู่ก่อน
3. สร้างสรรค์นิยม
สร้างสรรค์นิยม มีทัศนะว่า ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แต่เกิดจากบุคคลมีประสบการณ์ต่อวัตถุ
หรือ ความจริงจึงสร้างความรู้เกี่ยวกับ สิ่งเหล่านั้น ความรู้จึงไม่ใช่สิ่งที่ เป็ นความจริงเกี่ยวกับโรคแต่เป็ น
ความรู้สร้างโลกขึ้นมา สร้างสรรค์นิยมแสดงทัศนะต่อความจริง ความรู้ และการเรียนรู้ ดังนี้
ความจริง เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสมาชิกของสังคมร่วมกันคิดค้นสิ่งที่เป็นสมบัติ
ของสังคมในทัศนะของสร้างสรรค์นิยมมองว่าความจริงใดๆไม่ใช่สิ่งที่สามารถค้นพบเพราะไม่มีอยู่ ก่อ น
ที่สังคมจะเกิดขึ้นความจริงก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
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ความรู้ เป็นผลผลิตของมนุษย์และเกิดจากการสร้างสรรค์ทางสังคมและวัฒนธรรม
บุคคลสร้างความหมายจากการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย
การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมไม่ได้เกิดเพีย งภายในตัวบุคคล หรือ เกิดจาก
การพัฒนาพฤติกรรมด้วยแรงผลักจากภายนอก การเรียนรู้อ ย่างมีความหมายเกิดขึ้นเมื่อ บุคคลร่วมอยู่ใน
กิจกรรมทางสังคม
แนวทางสร้างสรรค์ นิ ยม เน้ น การสร้างองค์ ค วามรู้ข องบุ ค คลด้ ว ยการฝึ กปฏิ บั ติ
ในโลกความเป็นจริง ในสิ่งแวดล้อมจริงๆ ของผู้เรียนต้อ งรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองด้วยการท้าทาย
ความคิ ด จากผู้อื่ น ผู้ สอนหรื อผู้ เชี่ ยวชาญในชุ ม ชน การเรียนรู้ที่ ผู้ เรีย นได้ ร่วมกั น ศึก ษาปฏิ บั ติกิ จกรรม
ในความเป็นจริงจะได้กรอบมุมมองที่ต่างกัน เห็นปัญ หาที่แตกต่างกันและหาทางแก้ด้วยการแลกเปลี่ยน
ความเข้าใจ ผู้เรียนจึงสามารถนาประสบการณ์นั้นต่อรองสรรค์สร้างความหมายในบริบทของตนเอง
แนวทางการเรียนรู้ของสร้างสรรค์นิยม
การใช้สร้างสรรค์นิยมในการออกแบบการสอน คือการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียน
ที่มีลักษณะดังนี้
1. สร้างบริบทที่สนับสนุนต่อกระบวนการต่อรองภายในแรงจูงใจของผู้เรียน กระบวนการ
ต่อรองภายในใจเป็นการแสดงออกซึ่งโมเดลในใจของผู้เรียน ให้ใช้โมเดลเหล่านี้ อธิบายภาคกลางลงความเห็น
เพื่อสะท้อนความคิด
2. สร้างบริบทที่ต้องใช้ภาระงานจริง สนับสนุนให้มีการค้นคว้าในโลกความเป็นจริง
แทรกสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามความมุ่งมั่น ความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้เรียน
3. ถ้าสิ่งแวดล้อมในโลกความเป็นจริงที่มีความหลากหลาย ใช้การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบใช้กรณีเป็นหลัก แทนการใช้การสอนที่กาหนดไว้ล่วงหน้า หรือ แบบตามลาดับสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนด้วยการแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆ ในสังคมซึ่งมีความซับซ้อน และไม่แน่นอน มีการ
นาเสนอความจริงที่หลากหลายเท่ากับเป็นการฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง
4. สร้างทักษะการไตร่ตรองของผู้เรียนด้วยการฝึกปฏิบัติ เตรียมเครื่องมือทางปัญญา
เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้มีการต่อรองความคิดในใจมากพอที่จะสร้างโมเดลในใจได้ ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิด
ความเข้ าใจ และวิ ธีการแก้ ปั ญ หาของผู้เรี ยนเอง เนื่ อ งจากปั ญ หาในบริบ ทหนึ่ งย่อ มแตกต่ างจากปัญ หา
ในบริบทที่ต่างกัน
5. สร้างกระบวนการต่อ รองทางสังคม กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น
จะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับการต่อรองภายในใจของผู้เรียนเอง ผู้สอนต้องสนับสนุนการสร้างความร่วมมือ
ผ่านการต่อรองทางสังคม ไม่ใช้การแข่งขันระหว่างผู้เรียนเพื่อความชิงเด่น
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6. สร้างความร่ วมมื อ ระหว่างกลุ่ ม ผู้เรียนและผู้ส อน ผู้ สอนท าหน้ าที่ เน้ น ไปทาง
การให้คาปรึกษาแทนการป้อนความรู้ และแนะนาผู้ที่มีทักษะเป็ นตัวอย่างแก่ผู้เรียนโดยผู้นั้นอาจไม่จาเป็น
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ดิเรก ธีระภูธร (2555 : 53-54) ได้สรุปทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู้ ดังนี้
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีซึ่งเชื่อว่าจิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษา
ทางวิ ท ยาศาสตร์ข องพฤติ กรรมมนุ ษ ย์ (Scientific Study of Human Behavior) และการเรียนรู้ข องมนุ ษ ย์
เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimuli and Response) เชื่อว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์ จะเกิดขึ้นควบคู่กัน
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ทฤษฎี พฤติก รรมนิ ยมนี้จะมี โครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเชิงเส้น ตรง (Linear)
โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการนาเสนอเนื้อหาในลาดับที่เหมือนกันและตายตัว ซึ่งเป็นลาดับที่ผู้สอนได้พิจารณา
แล้วว่าเป็นลาดับการสอนที่ดีและผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นจะมี
การตั้งคาถามๆ ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ โดยหากผู้เรียนตอบถูกก็จะได้รับการตอบสนองในรูปผลป้อนกลับ
ทางบวกหรือรางวัล (Reward) ในทางตรงกันข้ามหากผู้เรียนตอบผิด ก็จะได้รับการตอบสนองในรูปของ
ผลป้อนกลับในทางลบและคาอธิบายหรือการลงโทษ ( Punishment) ซึ่งผลป้อนกลับนี้ถือเป็นการเสริมแรง
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ
2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดจากแนวคิดของชอมสกี้(Chomsky) ชอมสกี้เชื่อว่า
พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของภายในจิตใจมนุษย์ไม่ใช่ผ้าขาวที่เมื่อใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้น
มนุ ษ ย์ มี ค วามนึ ก คิ ด มี อ ารมณ์ จิ ตใจ และความรู้สึ ก ภายในที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป ดั งนั้ น การออกแบบ
การเรียนการสอนก็ควรที่จะคานึ งถึงความแตกต่างภายในของมนุษย์ด้วย ในช่วงนี้มีแนวคิดต่างๆ เกิดขึ้น
มากมาย เช่ น แนวคิดเกี่ยวกั บการจา ( Short Term Memory , Long Term Memory and Retention) แนวคิ ด
เกี่ยวกับการแบ่งความรู้ออกเป็น 3 ลักษณะคือ
1. ความรู้ในลักษณะเป็นขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่อธิบายว่า
ทาอย่างไรและเป็นองค์ความรู้ที่ต้องการลาดับการเรียนรู้ที่ชัดเจน
2. ความรู้ในลักษณะการอธิบาย (Declarative Knowledge) ซึ่งได้แก่ ความรู้ที่อธิ บาย
ว่าคืออะไร
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3. ความรู้ในลักษณะเงื่อนไข (Conditional Knowledge) ซึ่งได้แก่ ความรู้ที่อธิบายว่า
เมื่อไร และทาไม ซึ่งความรู้ 2 ประเภทหลังนี้ ไม่ต้องการลาดับการเรียนรู้ที่ตายตัว ทฤษฎีปัญญานิยมนี้ส่งผล
ต่อการเรียนการสอนที่สาคัญในยุคนั้น กล่าวคือ ทฤษฎีปัญญานิยมทาให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
ในลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder) ซึ่งเป็นการออกแบบในลักษณะสาขา
3.ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีดังนี้
1. ความรู้คือการสร้างโครงสร้างทางปั ญญาที่ส ามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็ น
ปัญหา และใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2. นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีที่ต่างๆ กันโดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้าง
ทางปัญญาที่มีอยู่ ความสนใจ และแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้น
3. ครูมีหน้าที่จัดการให้นักเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเอง
ภายใต้สมมติฐาน ต่อไปนี้
1) สถานการณ์ ที่ เป็น ปั ญ หาและปฏิสั ม พัน ธ์ท างสั งคมก่อ ให้ เกิด ความขัดแย้ ง
ทางปัญญา
2) ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรอง เพื่อขจัดความขัดแย้ง
3) การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่อยู่ภายใต้
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา
สรุป ได้ว่า ทฤษฎี ก ารเรียนรู้ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การออกแบบสื่อ มั ลติ มีเดี ยทั้ ง 3 ทฤษฎี ห ลั ก
คือทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
4.11 การหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย
1) การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 11-12) ได้แนะนาขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ ดังนี้
(1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน
ทดสอบประสิทธิภาพกับสื่อกับผู้เรียน 1-3 คน โดยใช้เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพ
ให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรม
หรือภารกิจ และงานที่ได้รับมอบหมายให้ทา และทดสอบหลังเรียน นาคะแนนที่ได้มาคานวณหาประสิทธิภาพ
หากยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น โดยปกติ
คะแนนที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนี้ จะได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ต้องวิตก
เมื่อปรับปรุงแล้วจะสูงขึ้นมาก ก่อนนาไปทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม

72

(2) การทดสอบประสิ ทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็ นการทดสอบประสิ ทธิภาพที่ผู้ สอน 1 คน
ทดสอบประสิทธิภาพกับสื่อกับผู้เรียน 6-10 คน (คละผู้เรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน) ระหว่างทดสอบ
ประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ประเมินการเรียนจากกระบวนการ
คือกิจกรรมหรือภารกิจที่มอบให้ทา และประเมินผลลัพธ์ คือการทดสอบหลังเรียน และงานสุดท้ายที่มอบให้
นั ก เรี ย นท าส่ งก่ อ นสอบประจ าหน่ ว ย ให้ น าคะแนนมาค านวณหาประสิ ท ธิ ภ าพ หากยั ง ไม่ ถึ ง เกณฑ์
ต้องปรับปรุงกิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น
(3) การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพ ที่ผู้สอน
1 คน ทดสอบประสิทธิภาพกับสื่อกับผู้เรียนทั้งชั้น(ปกติให้ใช้กับผู้เรียน 30 คน แต่ในโรงเรียนขนาดเล็ก
อนุโลมให้ 15 คน ขึ้นไป) ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือ กิจกรรมหรือภารกิจที่มอบให้ทา และประเมินผลลัพธ์
คือ การทดสอบหลังเรียน และงานสุดท้ายที่มอบให้นั กเรียนท าส่งก่อ นสอบประจาหน่วย ให้น าคะแนน
มาคานวณหาประสิทธิภาพ หากยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงกิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ให้ดี ขึ้น แล้วนาไปทดสอบภาคสนามซ้ากั บนักเรียนต่างกลุ่ม อาจทดสอบประสิทธิภาพ 2-3 ครั้ง จนได้ค่ า
ประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขั้นต่า ด้วยเหตุนี้ ขั้นทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามจึงเขียนแทนด้วย 1:100
2) การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 8) ได้ให้ความหมายของเกณฑ์ว่า เป็นขีดกาหนดที่จะยอมรับว่า
สิ่งใดหรือพฤติ กรรมใด มี คุณภาพหรือปริมาณที่ ยอมรับได้ การตั้ งเกณฑ์ ต้องตั้ งไว้ครั้งแรกครั้ งเดี ยว เพื่ อจะ
ปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่าที่ตั้งไว้ จะตั้งเกณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพไว้แตกต่างกันไม่ได้ เช่น เมื่อมี
การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ตั้งเกณฑ์ไว้ 60/60 แบบกลุ่มตั้งไว้ 70/70 ส่วนภาคสนามตั้งเกณฑ์ 80/80
ถือว่าไม่ถูกต้อง
เกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ นวั ต กรรมที่ จะช่ วยให้ เกิ ด
การเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้ผลิตสื่อ นวัตกรรมพึงพอใจว่า หากสื่อ นวัตกรรมมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว
สื่ อ นวัตกรรมนั้ น มี คุ ณ ค่ าที่ จ ะน าไปสอนผู้ เรี ยน และคุ้ ม ค่ าแก่ ก ารลงทุ น ผลิ ต ออกมาเป็ น จ านวนมาก
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระทาได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยกาหนค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ) และ E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional behavior) คือ ประเมินผลต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย
พฤติกรรมย่อยหลายๆ พฤติกรรม เรียกว่า “กระบวนการ” ของผู้เรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
รายงานของกลุ่ม และรายงานรายบุคคล ได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมอื่นใดที่ผู้สอนกาหนดไว้
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(2) การประเมินขั้นสุดท้าย (Terminal behavior) คือ ประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยพิจารณา
จากการสอบหลังเรียน และการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ นวั ต กรรม จะก าหนดเป็ น เกณฑ์ ที่ ผู้ ส อนคาดหมายว่ าผู้ เรี ยนจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมเป็ น ที่ พึงพอใจ โดยก าหนดเป็ นร้ อ ยละของผลเฉลี่ ยของคะแนนการท างานและ
ประกอบกิ จกรรมของผู้ เรี ยนทั้ งหมดต่ อร้ อ ยละของการทดสอบหลั งเรี ยนของผู้ เรี ยนทั้ งหมด E1/ E2 คื อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เช่น 80/80 ซึ่ง 80 ตัวแรก หมายความว่า เมื่อเรียนจาก
สื่อ นวัตกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถทาแบบฝึกหัดหรือใบงานได้ผลเฉลี่ย 80% ส่วน 80 ตัวที่สอง หมายความว่า
เมื่อผู้เรียนเรียนจากสื่อ นวัตกรรมแล้วผลการเรียนจะต้องได้ผลเฉลี่ย 80%
การที่จะกาหนดเกณฑ์ E1 / E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ
โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ ความจาจะตั้งไว้ 90/90 85/85 หรือ 80/80 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะกระบวนการ
หรือเจตคติ จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝนและพัฒนา ไม่สามารถให้ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะเรียน
จึงอนุโลมให้ตั้งไว้ต่าลง เช่น 75/75
3) วิธีหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย
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
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ข. โดยใช้วิธีการคานวณโดยไม่ใช้สูตร
E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบัติ กระทาได้โดยการนาคะแนนงาน
ทุกชิ้นของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละ
E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียนแต่ละสื่อหรือชุดการสอน
กระทาได้โดยเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนและคะแนนจากงานสุดท้ายของนักเรียนทั้งหมดรวมกัน
หาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ
4) การยอมรับประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมีเดีย
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 12) ได้กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม
ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หากต่ากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 ให้ยอมรับว่าสื่อมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ หากค่าที่ได้ต่ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 ให้ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้าจนกว่าจะ
ถึงเกณฑ์ หากสูงกว่าเกณฑ์ไม่เกิน +2.5 ก็ยอมรับว่าสื่อ มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และหากได้ค่า
สูงกว่าเกณฑ์ +2.5 ให้ปรับขึ้นเป็น 85/85 หรือ 90/90 ตามค่าประสิทธิภาพที่ทดสอบประสิทธิภาพได้
เหตุผลการกาหนดเกณฑ์ 80/80 ในกรณีนี้คือ การที่ผู้วิจัยสร้างสื่อ วิธีการสอน หรือนวัตกรรม
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 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์อันจะทาให้เกิด
ความรู้ ความเข้ าใจ ทั ก ษะ ความสามารถ เจตคติ และค่ านิ ยมที่ดี ในการจัดการเรียนรู้ ให้ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์ของการเรียนและจุดเน้นของสาระสาคัญนั้น ผู้สอนควรมียุทธวิธีในการดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลดี
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คือ คิด ค้นคว้า แสวงหาหลักการแนวทางต่างๆ และนาวิธีการใหม่ๆ ไปจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ น การวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ างเป็ น ระบบ
มีขั้นตอน โดยยึดทฤษฎีของการจัดลาดับขั้นในการเรียนรู้จากขั้นต่าไปขั้นสูง
5.2 องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสภาพการเรียนรู้ต่างๆ
ย่อมประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ 1) ตัวผู้เรียน (learner) 2) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นตัวเร้า
(stimulus situation) และ 3) การกระท าหรื อ การตอบสนอง (action) หรือ (response) นอกจากนี้ เมเยอร์
(Mayer. 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
กระบวนการไม่ใช่ผลผลิต มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นแล้วได้โดยอาศัยการอ้างอิงจากผลผลิตหรือผลงานของ
นักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรม หรือทัศนคติ การเปลี่ยนแปลง
นี้ค่อ ยๆ เกิด ขึ้น มี ผลกระทบที่ค งอยู่ยาวนานต่อ วิธีคิด และการกระท าของนัก เรียน การเรียนรู้เป็ นเรื่อ ง
ที่นักเรียนกระทาต่อตนเอง เป็นผลโดยตรงจากวิธีที่นักเรียนตีความและตอบสนองต่อประสบการณ์ของตน
ทัง้ ในอดีตและในปัจจุบัน
5.3 ลาดับขั้นของกระบวนการเรียนรู้
การศึ ก ษาล าดั บ ขั้ น ของการเรี ยนรู้ มี นั ก การศึ ก ษาได้ ท าการศึ ก ษากระบวนการเรี ยนรู้ ไ ว้
อย่างหลากหลาย โดย มูลลีย์ (George J. Mouly. 1970) ได้ลาดับขั้นในกระบวนการเรียนรู้ไว้ 7 ขั้น ดังนี้
1. เกิดแรงจูงใจ (motivation) เมื่อใดก็ตามที่อินทรีย์เกิดความต้องการหรืออยู่ในภาวะที่ขาดสมดุล
ก็จะมีแรงขับ (drive) หรือแรงจูงใจ (motive) เกิดขึ้น ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม เพื่อหาสิ่งที่ขาดไปนั้นมาให้
ร่างกายที่อยู่ในภาวะที่พอดี แรงจูงใจมีผลให้แต่ละคนไวต่อการสัมผัสสิ่งเร้าแตกต่ างกันเป็นสิ่งที่จะกาหนด
ทิศทาง และความเข้มข้นของพฤติกรรม และเป็นสิ่งจาเป็นเบื้องต้นสาหรับการเรียนรู้
2. กาหนดเป้าประสงค์ (goal) เมื่อมีแรงจูงใจเกิดขึ้นแต่ละบุคคลก็จะกาหนดเป้าประสงค์ที่จะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เป้าประสงค์จึงเป็นผลบั้นปลายที่อินทรีย์แสวงหา
3. เกิดความพร้อม (readiness) คนแต่ละคนมีขีดความสามารถที่จะรับ และความต้องการพื้นฐาน
เพื่อที่จะเสาะแสวงหาความพอใจ หรือหาสิ่งที่จะสนองความต้องการได้จากัด และแตกต่างกันไปตามสภาพ
ความพร้อมของแต่ละบุคคล
4. มีอุปสรรค (obstacle) อุปสรรคจะเป็นสิ่งขวางกั้นระหว่างพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจกับ
เป้าประสงค์ ถ้าหากไม่มีอุปสรรค หรือสิ่งกีดขวางเราก็จะไปถึงเป้าประสงค์ได้โดยง่าย ซึ่งเราก็ถือว่าสภาพการณ์
เช่นนี้ ไม่ได้ช่วยให้เกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหา และเรียนรู้ ตรงกันข้ามกับการที่เราไม่สามารถไปถึง
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เป้ าหมายได้จะก่อ ให้ เกิด ความเครียด และจะเกิดความพยายามที่ จะหาวิธีก ารแก้ปั ญ หา ซึ่ งจะท าให้เกิ ด
การเรียนรู้ขึ้น
5. การตอบสนอง (response) เมื่อบุคคลมีแรงจูงใจ มีเป้าประสงค์ เกิดความพร้อมและเผชิญกับ
อุปสรรคเข้าก็จะมีพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึ้น พฤติกรรมนั้นอาจเกิดขึ้นด้วยการตัดสินใจ เกิดอาการตอบสนอง
ที่เหมาะสม ทดลองทาแล้วปรับปรุงแก้ไขการตอบสนองนั้นให้แก้ปัญหาได้ดีที่สุด ซึ่งแนวทางของการตอบสนอง
อาจมุ่งสู่เป้าประสงค์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
6. การเสริมแรง (reinforcement) การเสริมแรง หมายถึง การได้รางวัลหรือ สิ่งเร้าที่ก่อ ให้เกิด
ความพอใจ ซึ่งปกติผู้เรียนจะได้รับหลังจากที่ตอบสนองแล้ว ตัวเสริมแรงไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือวัตถุ
ที่มองเห็นได้เสมอไป เพราะความสาเร็จ ความรู้ ความก้าวหน้า ฯลฯ ก็เป็นตัวเสริมแรงได้เช่นเดียวกัน
7. การสรุปความเหมือน (generalization) หลังจากที่ผู้เรียนสามารถตอบสนองหรือหาวิธีการ
ที่จะมุ่งเป้าประสงค์ได้แล้ว เขาก็อาจจะประสงค์ใช้กับ ปัญหา หรือ สถานการณ์ ที่จะพบในอนาคตได้นั้ น
แสดงว่าผู้เรียนเกิดความสามารถที่จะสรุปความเหมือนระหว่างสถานการณ์การเรียนรู้ที่มีมาก่อนกับปัญหา
หรือสถานการณ์ที่เพิ่งจะพบใหม่ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของพฤติกรรม
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
บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ของผู้เรียนมีมากกว่าผู้สอน และผู้เรียนส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น ต้องอาศัยบทบาทของครู
และบทบาทของนักเรียนร่วมกัน
จันทิมา เมยประโคน (2555 : 11) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนควรคานึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยให้ผู้เรีย นมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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
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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) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง จะเป็น
การสอนแบบเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลัก ได้แก่
1. การสอนแบบใช้ปัญ หาเป็นหลัก (Problem Based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนระบุปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ผู้เรียนจะคิดวิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐานอันเป็นที่มาของปัญหา
และหาทางทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ มาก่อน เพื่อจะ
สามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่โดยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักได้ หากพื้นความรู้เดิมของผู้เรียนไม่เพียงพอ
จะต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในการดาเนินการสอนครูจะต้องนาปัญหาที่เป็นความจริงมาเขียน
เป็น Case หรือสถานการณ์ในการเรียน ผู้เรียนจะต้องดาเนินการตามขั้นตอน คือ (1) ทาความเข้าใจกับคาศัพท์
บางคาหรือ แนวคิด บางอย่างในสถานการณ์ นั้ นๆ (2) ระบุ ป ระเด็น ปั ญ หาจากสถานการณ์ (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) สังเคราะห์ ข้อมู ลใหม่ ที่ได้พ ร้อมทั้ งทดสอบ และ (9) สรุปผลการเรียนรู้ สาหรับกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก มี ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ คื อ ผู้ เรี ย นจะได้ เรี ย นด้ ว ยกั น เป็ น กลุ่ ม ๆ ประมาณ 6-8 คน
มีการอภิปรายและค้นคว้าหาความรู้ด้วยกัน มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาสาระที่กาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้นั้น
จะเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการบูรณาการเนื้อหาต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่กาหนดนั้น
อย่างชัดเจน
2. การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง โดยมีการเชื่อ มโยงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียนอาจได้จากการดาเนินกิจกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ระดมสมอง ศึกษาใบความรู้ฯลฯ 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) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน (4) ครูให้ผู้เรียนได้นาองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมาใช้ในสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้
(5) ครูให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียน
3. การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) เป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งให้ ผู้เรียนทราบถึงคุณ ลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง หรือ เหตุการณ์ใดเหตุก ารณ์ หนึ่ ง
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โดยสามารถระบุลักษณะเด่น ลักษณะรองของสิ่งนั้นๆ ได้ สามารถนาความรู้ที่ เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์
อื่นๆ ได้ ขั้นตอนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ครูจัดสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้โดยการ
นาเสนอเหตุการณ์รายละเอียดของสิ่งนั้น (2) ครูให้ผู้เรียนระบุ ลักษณะเด่น ลักษณะรองของสิ่งที่ได้สังเกต
และให้ผู้เรียนหาลักษณะที่เหมือนกัน ลักษณะที่แตกต่างกัน (3) ครูให้ผู้เรียนสรุปลักษณะสาคัญที่สังเกตได้
พร้อมให้ชื่อของสิ่งนั้น (4) ครูตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนและความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของชื่อ
ความคิดรวบยอดนั้น และ (5) ครูกาหนดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้นาความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นไปใช้
4. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งให้
ผู้เรียนร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียน ส่วนลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ (1) จัดชั้นเรียนโดยการแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตาม ความสามารถทางการเรียนมีทั้งเก่ง ปานกลาง
และอ่อน (2) ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการเรียนรู้ของเพื่อนๆ ภายในกลุ่ม
ของตนเองด้ วย (3) สมาชิกทุ กคนในกลุ่ ม จะต้องร่วมมือในการท างานอย่างเต็มความสามารถโดยสนั บสนุ น
ยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด สาหรับรูปแบบกิจกรรม
การสอนเพื ่อให้เกิด การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ ประสานใจ ได้แ ก่ (1) Match Mind (คู่คิด ) (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. การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ความคิดพิจารณาตัดสิน
เรื่องราวปัญหาข้อสงสัยต่างๆ อย่างรอบคอบ และมีเหตุผลครู จะเป็นผู้นาเสนอปัญหา 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
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กิต ติ มา ปั ท มาวิ ไล (2559 : 62) กล่ าวว่ า การจั ด การเรียนการสอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ
คือ การจัดการเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดความเข้าใจ และสามารถนาความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจาวัน และมีคุณสมบัติ
ตรงกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
พิ จิ ต รา ที สุ ก ะ (2556 : 41) กล่ าวว่า การจั ด การเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
หรือ ผู้เรีย นเป็ น ส าคัญ มี ค วามหมายเหมื อนกั น คื อ การเรียนรู้ เพื่ อ สนั บ สนุ น สร้ างเสริม ให้ ผู้คิ ด ค้น คว้ า
ปฏิ บัติ กิจกรรมด้ วยความสนใจ ความกระตื อ รือ ร้ นด้ วยตนเอง จนพบข้อ ความรู้ โดยมีค รูเป็น ผู้ แนะน า
จัดกิจกรรมอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
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. การเรี ย นรู้ จ ะประสบผลส าเร็ จ หากผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ด้วยความสนุกสนาน ได้ทางานร่วมกัน ทางานร่วมกับเพื่อ นๆ และได้ค้นพบข้อ คาถามและคาตอบใหม่
มีสัมพันธภาพในกลุ่มจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการความเป็นผู้ใหญ่ให้แก่ผู้เรียน
4. มุ่ งให้ผู้เรียนมองเห็น ตนเองในแง่มุม ที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนจะมีค วามมั่น ใจในตนเอง
และควบคุมตนเองได้มากขึ้นสามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น
5.5 ทฤษฎีการเรียนรู้
กาเย่ (Gagne.1985 : 65) ได้พัฒนาทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน โดยมีสาระสาคัญในทฤษฎี
ไว้ 3 ประการดังนี้
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
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ของมนุษย์ 5 ประเภท หมายความว่า ประสิทธิภาพของการเรียนรู้อันนาไปสู่การแสดงออก ซึ่งแต่ละประเภท
สามารถประเมินด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
3. การจัด สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนการสอน ซึ่ ง ส่ ง เสริ ม การเรีย นรู้ใ ดๆ โดยหลั ก การจะมี
ลักษณะร่วมกันโดยไม่ให้ความสาคัญว่าจะก่อให้เกิดผลการเรียนรู้แบบใด แต่ละวิธีดาเนินการ แต่ละวิธี
ในสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้แต่ละประเภทนั้น ย่อมมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
การเกิ ด ทั กษะทางปั ญ ญาจะต้ องอาศั ยการวางแผน การจัด สภาพการณ์ ก ารเรียนการสอนที่ แตกต่างไป
จากแผนการจัดสภาพการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนภาษา คาพูดหรือการเรียนทักษะ การเคลื่อนไหว
เป็นต้น สาระข้อนี้เป็นสาระหลักที่สาคัญที่สุดในทฤษฎีการเรียนการสอนที่อธิบายทั้งหมด
เกรดเลอร์ (Gredler.1997 : 8) ทฤษฎีเป็นกรอบแนวคิดที่แยกลักษณะสาคัญออกจากสารสนเทศ
ทั่วไปของปรากฏการณ์ และต้องผ่านการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับ
ทิศนา แขมมณี (2555 : 475) ให้ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ คือ ข้อควรรู้ที่พรรณนา อธิบาย
ทานายปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือกระบวนการสืบสอบ แสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับศาสตร์แต่ละสาขาซึ่งได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้
และสามารถนาไปนิรนัยเป็นหลักหรือกฎการเรียนรู้ย่อยๆ หรือ นาไปใช้เป็นหลักในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ ทฤษฎีโดยทั่วไปมักประกอบด้วยหลักการย่อยๆ หลายหลักการ
ราชบัณฑิตยสถาน (2555 : 544) ทฤษฎี หมายถึง ความคิดหรือชุดของความคิดที่ต้องการอธิบาย
บรรยาย หรือทานายปรากฏการณ์หรือหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง
พิจิตรา ทีสุกะ (2556 : 44) ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความคิด คนสามารถเรียนได้ จากการได้ยิน การสั มผัส การอ่ าน การใช้ เทคโนโลยี การเรีย นรู้
ของเด็ ก และผู้ ใ หญ่ จ ะต่ า งกั น เด็ ก จะเรี ย นรู้ ด้ ว ยการเรี ย นในห้ อ ง การซั ก ถาม ผู้ ใ หญ่ มั ก เรี ย นรู้ ด้ ว ย
ประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนาเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้อ อานวยต่อ การเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้น
เป็นรูปแบบใดก็ได้ เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอน
จะเป็ น ผู้ส ร้างเงื่อนไข และสถานการณ์ เรียนรู้ให้ กั บผู้ เรียน ดั งนั้ น ผู้ ส อนจะต้อ งพิจ ารณาเลือ กรูป แบบ
การสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นข้อความที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์
ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นกระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางความคิด
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5.6 บทบาทของทฤษฎีการเรียนรู้
เกรดเลอร์ (Gredler.1997 : 9-11) กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้มีบทบาทต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
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
จนสามารถสรุปเป็นหลักการเรียนรู้ที่เรียกว่า กฎแห่งผล ซึ่งกล่าวว่า พฤติกรรมการตอบสนองต่อ สิ่งเร้าใด
ที่ได้รับผลที่ทาให้ผู้เรียนพึงพอใจ ผู้เรียนจะกระทาพฤติกรรมนั้นซ้าอีก แต่ถ้าไม่ได้รับผลที่พึงพอใจผู้เรียน
ก็จะหยุดหรือเลิกทาพฤติกรรมนั้น การนาทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจึงเป็น
กรอบการวิจัยที่ จะช่วยพัฒ นาให้ เกิด 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
ต้องเข้าใจธรรมชาติของเนื้อหาแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒ นาการทางสติปัญญาของผู้เรียน
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 ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเป็น เช่น นั้น ทฤษฎีการเรียนรู้ จะช่วยให้ครูจัดการกับปัญ 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
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การเรียนรู้เรื่องใหม่ ต้องมี พื้นฐานจากความรู้ และประสบการณ์ เดิมที่เกี่ยวข้ องจึงจะช่วยให้การเรียนรู้นั้ น
เกิดขึ้นได้ ครูที่ตระหนักในทฤษฎีดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียน โดยเฉพาะภูมิหลังและประสบการณ์เดิม
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 กด้วย เพราะทฤษฎี สามารถพั ฒนา
หรือปรับเปลี่ยนได้ หากทฤษฎีไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่าง ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ (Pavlov) ที่เหมาะกับการปรับพฤติกรรมของสัตว์ที่แสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าที่เป็นความต้องการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น อาหาร แต่ไม่สามารถนามาใช้
กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนได้
5.7 ทฤษฎีการสอน
กาเย่ แ ละดิ ค (Gagne & Dick. 1983 : 263) กล่ า วว่ า ทฤษฎี ก ารสอน คื อ ข้ อ ความที่ อ ธิ บ าย
เงื่อนไขการเรียนการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทาให้จดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน และถ่ายโอนสิ่งที่
เรียนรู้แล้วไปสู่การเรียนรู้เรื่องใหม่ได้ ทฤษฎีการสอนพยายามเชื่อ มโยงเหตุการณ์ของการเรียนการสอน
กับกระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และการวิจัยเป็นแหล่งข้อมูล
ทฤษฎีการสอนจึงเป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างขั้นตอนที่ใช้ในการดาเนินการเรียน
การสอนและพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ซึ่งเป็นผลที่ตามมา
สมิ ทและราแกน (Smith & Ragan. 1999 : 25) กล่ าวว่า ทฤษฎี การสอนพยายามพรรณนาลั กษณะ
ของการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยชี้แจงให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมการเรี ยนรู้ลักษณะใดที่จะช่วยพัฒนา
หรือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต้องการ
ทิศนา แขมมณี (2555 : 476) กล่าวว่าทฤษฎีการสอน คือ ข้อความที่พรรณนา 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 ได้ ว่า ทฤษฎี ก ารสอนเป็ น ข้ อ ความที่ บ รรยายเงื่ อ นไข และสภาพแวดล้ อ มในการจั ด
การเรียนการสอน หรือขั้นตอนของการดาเนิ นการเรียนการสอนที่สัมพัน ธ์กันและเป็น สาเหตุท าให้ เกิด
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ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทฤษฎีการสอนมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้และผ่านการวิจัยทดสอบจนเป็นที่
ยอมรับ
5.8 ทฤษฎี และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจะต้องศึกษาก่อนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จะทาให้ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้
ถ้าครูศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนแล้วนาแนวคิดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิ บัติ 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) และ เพสตาลอสซี (Pestalozzi) นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อดังนี้
1. ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้
1) มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีและการกระทาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นภายในตัว
มนุษย์เอง
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
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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) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กจะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความพร้อม
ของเด็ก
ณัชชากัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2556 : ออนไลน์) ธรรมชาติ คือ แหล่งเรียนรู้สาคัญ เด็กควรจะได้
เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ การใช้ของจริงเป็นสื่อในการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี การจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฏีนี้เน้นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กจะต้องมีความแตกต่างไปจากการจัด ให้ผู้ใหญ่ และยึด
เด็กเป็นศูนย์กลางให้เสรีภาพแก่เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตน
สรุปได้ว่า ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ คือ ทฤษฎีที่เป็นการทาให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งจะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เป็นการใช้ของจริงเป็นสื่อ
ในการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ ดี 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 จากผลงานการทดลองจับแมวใส่กรงที่มีสลักประตูปิดไว้ให้แมวหาทางออก
จากกรงเพื่อกินอาหาร โดยแมวจะต้องหาทางถอดสลักประตูให้ไ ด้จึงจะได้กินอาหาร ซึ่งจากการทดลอง
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พบว่า ในระยะแรกแมวใช้วิธีลองถูกลองผิด (trial and error) และค้นพบวิธีถอดสลักประตูโดยบังเอิญทาให้
ประตูเปิดและออกมากินอาหารได้ การทดลองในครั้งต่อๆ มา แมวใช้เวลาน้อยลงในการหาทางออกมากิน
อาหารได้ การทดลองนี้ทาให้สามารถตั้งกฎการเรียนรู้ที่สาคัญ (Gredler. 1997 : 24) ดังนี้
1. กฎแห่งผล (law of effect) พฤติกรรมการตอบสนองต่อ สิ่งเร้าใดที่ไ ด้รับผลที่ทาให้ผู้เรียน
พึงพอใจ ผู้เรียนจะกระทาพฤติกรรมนั้นซ้า ๆ อีกหรือเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าไม่ได้รับผลที่พึงพอใจผู้เรียนก็จะ
เลิกทาพฤติกรรมนั้น
2. กฎแห่ งความพร้อม (law of readiness) การเรีย นรู้จ ะเกิด ขึ้น ได้ ดีถ้ าผู้ เรียนอยู่ในภาวะที่ มี
ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การบังคับหรือฝืนใจจะทาให้หงุดหงิดไม่เกิดการเรียนรู้
3. กฎแห่งการฝึกหัด (law of exercise) การเรียนรู้จะคงทน หรือติดทนนานถ้าได้รับการฝึ กหัด
หรือ กระท าซ้ าบ่อย ๆ ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์น ไดค์เน้นความเชื่อ มโยงของสิ่งเร้าและการตอบสนอง
หากผลที่ตามมาหลังปฏิ บัติเป็นสิ่งที่น่าพอใจความเชื่อ มโยงของสิ่งเร้าและการตอบสนองก็จะแน่นแฟ้น
มากยิ่งขึ้นการประยุกต์สู่การสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดังนี้
1) การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงซึ่งทาให้สามารถ
วัดผลประเมินผลได้ว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ โดยสังเกตจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และแจ้งให้ผู้เรียนทราบ
พฤติกรรมที่คาดหวัง
2) ก่อนเรียนควรสารวจว่าผู้เรี ยนมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และมีความรู้พื้นฐานเดิม
ที่พร้อมในการเรียนรู้หรือไม่ เพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
3) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์ ปัญหา
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองถูกลองผิด เพื่อหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้
4) ควรศึกษาว่าอะไรคือรางวัลหรือผลที่ผู้เรียนพึงพอใจ เพื่อใช้เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
หรือแสดงพฤติกรรมนั้นซ้าอีก
5) ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้แล้วอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดทักษะในสิ่งนั้น
ทิศนา แขมมณี (2555 : 50-51) ได้สรุปทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Throndike’s Classical
Connectionism) ว่าเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจาก
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimulus-response) การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง
ซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (Trial and Error) ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบรูปแบบ
การตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วบุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนอง
ที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะพยายามใช้รูปแบบนั้ นเชื่อ มโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อ ไปเรื่อ ยๆ
กฎการเรียนของธอร์นไดค์ มีดังนี้
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1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมีความพร้อ ม
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระทาบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะทาให้
การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระทาซ้าบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวรและในที่สุดอาจลืมได้
3. กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหากได้มีการนาไปใช้บ่อยๆ หากไม่มีการนาไปใช้
อาจมีการลืมเกิดขึ้นได้
4. กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Use Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้
ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้น การได้รับการสะท้อนผลหรือให้ข้อมูลย้อนกลับ
ที่พึงพอใจเป็นปัจจัยสาคัญในการเรียนรู้
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการ (operant conditioning theory) ของสกินเนอร์ (Skinner)
สกินเนอร์ (Skinner, cited in Gredler, 1997 : 69) เป็นผู้ที่ให้นิยามการเรียนรู้ว่า คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เป็นผลอันเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร์
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่อธิบายการเรียนรู้ว่าเกิดจากการวางเงื่อ นไขของสิ่งเร้าซึ่งผู้เรียนต้อ งลงมือ กระท า
หรือปฏิบัติเพื่อหาทางแก้ปัญหาจึงจะได้รับผลที่พึงพอใจ ถ้ามีการเรียนรู้เกิดขึ้นจะสังเกตได้ว่ามีการตอบสนอง
เพิ่มขึ้น เมื่อไม่มีการเรียนรู้อัตราการตอบสนองจะลดลง การเรียนรู้จึงตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือเทียบได้กับการตอบสนองนั่นเอง การตอบสนองนั้นวัดได้จากอัตรา/ความถี่ข องการตอบสนอง ดังนั้น
องค์ประกอบในการเรียนรู้ของสกินเนอร์จึงประกอบด้วย สิ่งเร้าที่มีการวางเงื่อนไข การตอบสนองของผู้เรียน
และผลที่ ต ามมา (Gredler. 1997 : 62) สกิ น เนอร์ ไ ด้ ท าการทดลองกั บ หนู แ ละนกโดยการวางเงื่อ นไข
แบบปฏิบัติการในลักษณะต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม โดยสกินเนอร์สนใจการเสริมแรง (reinforcement) ที่มี
ผลต่อการแสดงพฤติกรรม ทาให้เกิดข้อสรุปสาคัญในการเรียนรู้ว่า การกระทาใดๆ ถ้าได้รับการเสริมแรง
มีแนวโน้มที่จะกระทาซ้าอีก ส่วนการกระทาใดที่ไม่มีการเสริมแรงมีแนวโน้มว่าความถี่ของการกระท 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
การแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการฝึกฝน ซึ่งเป็นสิ่งเร้าตามธรรมชาติ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย
เป็นต้น
2. การเสริมแรงแบบวางเงื่อนไขหรือการเสริมแรงทุติยภูมิ (conditioned or secondary reinforcement)
คือ สิ่งเร้าที่ทาให้พฤติกรรมเข้มแข็งขึ้น การเสริมแรงแบบวางเงื่อนไขแบ่งได้ ดังนี้

87

1) การเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) คือ การให้สิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดผลทางบวก
แก่พฤติกรรม ทาให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้นหรือมีการผลิตซ้าของพฤติกรรม เช่น การที่ผู้เรียนส่งงาน
ครบตามกาหนด เมื่อได้รับคาชมเชยจากผู้สอน ทาให้ผู้เรียนส่งงานครบตามกาหนดอีก
2) การเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement) คือ การลดหรือการถอนสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิด
ผลที่ไม่พึงพอใจ ทาให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เช่น เสียงดังและห้องเรียนที่ร้อนอบอ้าวเป็นสิ่งเร้า
ที่ทาให้นักเรียนหงุดหงิด ไม่สนใจเรี ยน เมื่อติดเครื่อ งปรับอากาศทาให้ นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
หรือนักเรียนรีบออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดทาให้มาถึงโรงเรียนทันเวลา เป็นต้น
ตามแนวคิดของสกิน เนอร์การเสริมแรงทางบวกจึงเปรียบได้กับ รางวัล สาหรับ การลงโทษ
หมายถึงการหยุด ให้ การเสริม แรงทางบวก เช่น ไม่อ นุ ญ าตให้นั กเรียนเล่ นเกมคอมพิ วเตอร์ซึ่งเป็ นสิ่ งที่
นักเรียนชอบ หรือเพิ่มการเสริมแรงทางลบ เช่น ให้นักเรียนคัดไทย 50 จบ เป็นต้น จากการศึกษาของสกินเนอร์
เรื่องผลของการลงโทษได้ข้อสรุปว่า
1. การลงโทษช่วยยับยั้งหรือลดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพียงชั่วคราว ซึ่งไม่สามารถ
แก้ปัญหาอย่างถาวร
2. การลงโทษทาให้เกิดการตอบโต้ทางอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ความคับข้องใจ ความโกรธ
และความรู้สึกผิด
3. การลงโทษไม่ได้ช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การลงโทษนักเรียนที่ใช้ไวยากรณ์ผิด
ในการพูดไม่ได้ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การพูดที่ถูกต้องในการปรับพฤติกรรม สกินเนอร์เสนอแนะให้หลีกเลี่ยง
เงื่อนไขที่ทาให้ต้องมีการลงโทษไปให้การเสริมแรงกับพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
เช่น เมื่อ ไม่ต้องการให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมการแข่งขัน ก็ให้รางวัลกับพฤติกรรมการร่วมมือ เป็นต้น
สาหรับการเรียนรู้พ ฤติก รรมใหม่ ผู้เรียนจะเรียนรู้ไ ด้เร็วขึ้ นเมื่ อ ได้รับการเสริม แรงทุ กครั้งที่ต อบสนอง
ได้ถูกต้อง เมื่อผู้เรียนเรียนรู้พฤติกรรมใหม่แล้ว ควรให้การเสริมแรงเป็นครั้งคราวเพื่อไม่ให้นักเรียนคาดหวัง
รางวัลทุกครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร์ ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอน
ได้ดังนี้
1. ควรวิเคราะห์การเรียนรู้ออกเป็นพฤติกรรมย่อยๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันตามลาดับจากพื้นฐาน
ไปสู่ขั้นที่ซับซ้อนขึ้น โดยนาเสนอสิ่งเร้าการเรียนรู้ไ ปตามลาดับขั้นและจัดให้มีการเสริมแรงหรือ รางวัล
ที่ผู้เรียนพอใจเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละขั้นเพื่อให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
ในขั้ นต่อ ไป สื่อ การสอนที่พัฒ นาขึ้น จากหลั กการสอนนี้คือ บทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนสาเร็จรูป
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
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2. การเรีย นที ่ไ ด้ผ ลดีค ือ การเรีย นเป็น รายบุค คล ซึ ่ง ผู ้เ รีย นเป็น ผู ้ก ระท าด้ว ยตนเอง
และปรับพฤติกรรมไปตามผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยครูใช้รางวัล หรือการเสริมแรงเป็นกลไกในการส่งเสริม
การแสดงพฤติกรรม
3. ใช้การเสริมแรงในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนแทนการลงโทษ โดยให้รางวัล 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
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 งใด สิ่ ง หนึ่ ง
มีแนวโน้มที่จะรับรู้เป็นกลุ่มเดียวกัน
2) กฎของความเหมือน (similarity) อธิบายว่า สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น สี หรือ รูปร่าง
ที่คล้ายกันมีแนวโน้มที่จะถูกจัดเข้ากลุ่มเดียวกัน
3) กฎแห่งความสมบูรณ์ (closure) สมองมีแนวโน้มที่จะรับรู้ภาพของสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นรูป
ที่สมบูรณ์โดยอาศัยประสบการณ์เดิม เพราะภาพปิดมีความแน่นอน ผู้เรียนจึงมีแนวโน้มที่จะมองภาพเปิด
ราวกับเป็นภาพปิด
4) กฎแห่งความชัดเจน (simplicity) บุคคลรับรู้สิ่งเร้าเป็นภาพรวมมากกว่าการมองส่วนย่อย
ที่แฝงอยู่ในภาพรวมนั้น
2. การหยั่งเห็ น (insight) หมายถึง การเกิดความคิ ดแวบขึ้นมาอย่างฉับ พลั นทั นที ใ นขณะที่
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
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หลัง จากที ่ล ิง ได้พ ยายามหาวิธ ีที ่จ ะคว้า กล้ว ยมากิน ด้ว ยวิธ ีต ่า ง หลากหลายวิธ ี โดยฉับ พลัน ทัน ใด
ลิงเกิดความคิดในการนาไม้ ที่มีอยู่มาต่อกันและสามารถสอยกล้วยมากินได้ ซึ่งโคเลอร์อธิบายว่า การที่ลิง
มองเห็นท่อ นไม้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานั้น แสดงว่าลิงเกิดการจัดระเบียบใหม่ของการรับรู้ทาให้
มองเห็ นแนวทางหรือความคิดที่ นาไปสู่การแก้ปัญ หาได้ และเรียกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น นี้ว่าการหยั่ งเห็ 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
3. ในการสอน ครูไม่จาเป็นต้องเสียเวลาเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่สมบูรณ์ ครูสามารถเสนอเนื้อหา
แต่เพียงบางส่วนได้
4. การเสนอบทเรียนหรือเนื้อหาควรจัดให้มีความต่อเนื่องกันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีและเร็ว
5. ควรส่ง เสริม ให้ผู้เรีย นมีป ระสบการณ์ที่ห ลากหลาย กว้า งขวางเพื ่อ ให้ผู้เรีย นสามารถ
นาประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาแบบหยั่งเห็นได้
6. ในการแก้ปัญหา ควรให้ผู้เรียนได้ ฝึกมองปัญหาทุกแง่มุม 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 แต่การจัดประสบการณ์ส่ งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กในช่วงที่เด็กกาลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้ เด็กพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไร
ก็ตามเพียเจต์ (Piaget) เน้นความสาคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็ก
ให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น ซึ่งทิศนา แขมมณี (2555 : 64-66)ได้สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่างๆ เป็นลาดับขั้น ดังนี้
1) ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (sensorimotor period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 0-2 ปี
ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระทา เด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์ กลาง และยังไม่สามารถเข้าใจ
ความคิดเห็นของผู้อื่น
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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) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 7-11 ปี
เป็ น ขั้ นที่ ก ารคิ ดของเด็ กไม่ ขึ้น กับ การรับ รู้จากรูปร่ างเท่ านั้ น เด็ กสามารถสร้างภาพในใจ และสามารถ
คิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลข และสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น
4) ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal operational period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 11-15 ปี
เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากของผู้ใหญ่
3. กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะ ดังนี้
1) การซึ มซั บหรื อดู ดซึ ม (Assimilation) เป็ นกระบวนการทางสมองในการรั บประสบการณ์
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
หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้ น 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 ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวั ยของตนสามารถช่วยให้เด็ก
พัฒนาไปสู่พัฒนาการขั้นสูงขึ้นได้
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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 จะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย (Part) ดังนั้นครูจึงควร
สอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน
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. การคิด แบบหยั่งรู้ (Intuition) เป็ น การคิด หาเหตุ ผ ลอย่างอิ ส ระที่ ส ามารถช่ ว ยพั 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 ยนรู้ จ ากการใช้
ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ การลงมือกระทาช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้เกิดจากการกระทา
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2) ขั้นการเลียนรู้จากความคิด (Iconic stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้
และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้
3) ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic stage) เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อน
และเป็นนามธรรมได้
6. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถจัดประเภท
ของสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
7. การเรียนรู้ที่ได้ผลที่สุด คือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Discovery learning)
หลักการจัดการศึกษา/การสอน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) มีดังนี้
1. กระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีความหมายสาหรับ
ผู้เรียน
2. การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็นสิ่ งจาเป็นที่ต้องทา
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
ต่อเนื่องกันตามประสบการณ์ของผู้เรียนช่วยให้สามารถสอนเนื้อหาหรือความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียน
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 จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
7. การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งจาเป็น
8. การจัดประสบการณ์ ให้ ผู้เรียน ได้ค้น พบการเรียนรู้ด้ วยตนเองสามารถช่ วยให้ผู้เรียน
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 การพั ฒนาการคิ ดเชิ งตรรกะหรือการคิดเชิงเหตุผลตั้ งแต่เด็ กจนถึ งผู้ ใหญ่ ช่วงการเปลี่ ยนแปลงของการให้
เหตุผลจากรูปแบบหนึ่งไปสู่การให้เหตุผลในอีกรูปแบบหนึ่งของบุคคลนั้นจะเป็นไปตามลาดับขั้นตอน
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แน่นอนสาหรับทุกคน การเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะเร็วหรือช้าแตกต่างกันในแต่ละ
บุค คล ขึ้น กั บ สิ่งแวดล้อ มทางกายภาพ วุฒิ ภ าวะ อิ ทธิ พ ลทางสั งคม และกระบวนการคิ ดของแต่ล ะคน
(Gredler. 1997 : 217) เพี ย เจต์ (Piaget) แบ่ ง พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาหรื อ การเรีย นรู้ ข องเด็ ก ตามช่ ว งวั ย
เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้ นรับ รู้ทางประสาทสั มผั ส (sensorimotor period) เริ่ มตั้ งแต่ แรกเกิ ด -2 ปี เป็ นช่ วงที่
ทารกเรียนรู้โลกผ่านการกระทาและรับรู้ข้อมูลจากการสัมผัส ทารกจะใช้ปฏิกิริยาแบบสะท้อ น (reflexes)
ซึ่งติดตัวมาแต่เกิดในการโต้ตอบทั นทีต่อสิ่งเร้าในระยะแรก และค่อยๆ พัฒนาเป็นการเคลื่อนที่อย่างตั้งใจ
และมี ก ารวางแผน จนสามารถควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ เช่ น การเดิ น การวิ่ ง ตามที่ ต้ อ งการได้
การกระทาเช่นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ โลกรอบตัวเด็ก ในช่วงแรกของ
พัฒนาการเด็กเล็กๆ จะรับรู้และสนใจเฉพาะวัตถุที่จับต้องได้ และสามารถมองเห็นในขณะนั้น ยังไม่สามารถ
แยกตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อถึงตอนปลายของช่วงพัฒนาการ เด็กเริ่มรู้จักการแยกตนเองออกจาก
สิ่งของและสิ่งแวดล้อม คือรู้ว่าของยังคงอยู่ที่เดิมแม้ว่าจะมองไม่เห็น ในช่วงนี้เด็กเริ่ มเข้าใจเหตุผลในเรื่อง
เวลา สถานที่ และมีความสามารถในการสร้างตัวแทนของความคิด
2) ขั้นก่อนปฏิบัติการ (preoperational period) อายุ 2-7 ปี เป็นขั้นที่เด็กเริ่มก้าวจากการ
กระท าสู่ การคิด หรือการกระท าจากภายใน ก่อ นขั้ น นี้ โครงสร้างความคิด ของเด็ก (schema) ยังผูก อยู่ ที่
การกระทา หมายถึง เด็กยังไม่สามารถระลึกถึงอดีต การคิดล่วงหน้าหรือ การทานาย เนื่ องจากการจาได้
หรือการคิดล่วงหน้าได้นั้นเด็กต้องสามารถสร้างสัญลักษณ์ขึ้นในโครงสร้างความคิด ความสามารถในการคิด
โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ยัง เป็ น งานที่ ยากส าหรั บ เด็ก ในวั ยนี้ อย่างไรก็ ดี เด็ก ในวั ยนี้ จะมี พั ฒ นาการทางภาษา
อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมายและเริ่มมีพัฒนาการทางความรู้ ความเข้าใจ และความหมาย
ของสัญลักษณ์ หรือเรียนรู้ผ่านจินตนาการได้โดยเริ่มมีการเล่นเลียนแบบ เป็นขั้นเริ่มต้นของการใช้เหตุผล
กล่าวคือ การรับรู้และการคิดแก้ปัญหามุ่งในสิ่งที่ตนเองเห็นเป็นส่วนใหญ่ มองอะไรเพียงด้านเดียวโดยยังขาด
ความเข้าใจเรื่องความคงที่ของสาร และไม่สามารถคิดย้อนกลับได้ มีการทดลองที่ยืนยันการคิดของเด็กในวัยนี้
คือ เมื่อนาเอาภาชนะขนาดเดียวกัน 2 ใบ ใส่น้าให้มีระดับเท่ากันมาให้ดู นักเรียนสามารถบอกได้ว่า น้าในภาชนะ
ทั้งสองเท่ากัน แต่เมื่อนาน้าในอีกภาชนะหนึ่งไปใส่ในภาชนะที่มีรูปทรงสูงกว่า นักเรียนจะตอบว่า น้าในภาชนะ
ทรงเดิมและภาชนะทรงสูงไม่เท่ากัน จะเห็นว่าคาตอบของเด็กมีจุดสนใจพุ่งไปยังระดับของน้าที่เห็นมากกว่า
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของภาชนะที่ใส่น้าที่มีความสัมพันธ์กับระดับของน้า กล่าวโดยสรุป เด็กในวัยนี้
ยังไม่ สามารถให้ เหตุ ผลของการเปลี่ยนแปลงหรือคิ ดวิเคราะห์ จาแนกความแตกต่ างของสิ่ งต่างๆ ได้ ด้ว ย
หลักเหตุผล
3) ขั้นปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม (concrete operational period) อายุ 7-11 ปี เด็กในวัย
นี้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ลักษณะสาคัญ ของการคิดในขั้นนี้ก็คือ การรับรู้ความคงที่ของโลกกายภาพ
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อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยมีความเข้าใจว่าวัตถุไม่ว่าจะเปลี่ยนภาชนะบรรจุ เปลี่ยนรูปร่างหรือเปลี่ยนที่วาง
ก็ตาม แต่ยังคงมีลักษณะพื้นฐานเดิม และเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนกลับคืนได้ พัฒนาการ
ที่สมบูรณ์ในขั้นนี้ คือ เป็นวัยที่เด็กพัฒนาความสามารถในการจัดประเภทของสิ่งของโดยพิจารณาจากคุณลักษณะ
เดียวของวัตถุ เช่น ถ้าให้นักเรียนจัดกลุ่มปากกาที่มีสีและรูปร่างแตกต่างกัน นักเรียนสามารถจัดกลุ่มปากกา
ที่มีรูปร่างต่างกันได้ ในวัยนี้นัก เรียนมีความเข้าใจการจัดลาดับ สร้างลาดับได้อย่างมีเหตุผล เช่น เรียงลาดับ
สิ่งของจากน้อยไปมาก หรือเรียงลาดับจากสูงไปต่า เป็นต้น สามารถคิดย้อนกลับ และสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงใหม่ได้ จึงเป็นขั้นที่นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นตรรกะ แต่ยังต้อ งการ
อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมช่วยในการคิด
4) ขั้ นการคิดอย่างเป็ นเหตุผล (formal operational period) อายุ 12 ปี ขึ้นไป จนถึ งวัยผู้ใหญ่
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กไม่ได้มาถึงในขั้นนี้ทุกคน การเรียนรู้ในขั้นก่อนหน้านี้ยังคงมีอิทธิพลอยู่
เป็นขั้นพัฒนาจากการคิดเชิงรูปธรรมสู่การคิดเชิงนามธรรม เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดเชิงเหตุ
และผลเพื่ออธิบายและแก้ปัญหาที่พบ สามารถสร้างสมมติฐานและทฤษฎีแบบนักวิทยาศาสตร์
ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติปั ญ ญาของ เพี ยเจต์ (Piaget) ประยุกต์ ไ ปใช้ ในการเรียนการสอน
(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 ในวัยเด็กเล็กจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการสัมผัสรับรู้ด้วยการลงมือ
กระทา และกิจกรรมการเล่นประเภทต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมที่ใ ห้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากสื่อ ในระดับมัธยมศึกษาให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ผ่านการวิจัย ทดสอบ
สารวจ ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการคิดต่างๆ ในรูปของกิจกรรมโครงงาน เป็นต้น
2. เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในวัยเดียวกัน จึงควรให้เด็กมีอิสระ และได้
พัฒนาไปตามความสามารถของแต่ละคน
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 เล่า บรรยายด้วยคาพูดเพียงอย่างเดียว
2. ทฤษฎีพัฒนาการของไวก็อทสกี (Vygotsky) อธิบายพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าเกิดจาก
ประสบการณ์ 3 แบบ ได้แก่ แบบแรกเป็นประสบการณ์จากบรรพบุรุษ ซึ่งรวมประสบการณ์ทางชีวภาพ
และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของคนรุ่นก่อน ทาให้การตอบสนองของมนุษย์กว้างขวางกว่าสัตว์ แบบที่สอง
ประสบการณ์ทางสังคม ซึ่งได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และแบบที่ 3 เป็นประสบการณ์ที่มนุษย์ปรับให้เข้า
กับ สิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งแตกต่ างจากสั ต ว์ต รงที่ สั ต ว์มี ก ารปรั บ ตั วแบบเชิ งรั บ (passiveadaptation) คื อ การใช้
ธรรมชาติ ในขณะที่ ม นุ ษ ย์ป รั บ ตั วเชิ ง รุก (active adaptation) คื อ เปลี่ ย นแปลงธรรมชาติ ให้ ต อบสนอง
ความต้ อ งการของตนเอง เช่ น ผึ้ง สร้างรั งจากใยของตนเองด้ วยรู ป แบบเดิ ม ในขณะที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้างงาน
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จากความคิดในสมองก่อน ดังนั้นการถักทอของมนุษย์จึงเปลี่ยนแปลงไปตามจินตนาการซึ่งมาจากประสบการณ์
ที่ ท าซ้ าๆ ไวก็ อ ทสกี (Vygotsky) เห็ น ว่าการพั ฒ นาการคิ ด ของมนุ ษ ย์ เช่ น การคิ ดเชิ งตรรกะ การเข้ าใจ
และการควบคุมตนเองได้ มีหลักการพื้นฐาน ดังนี้ (Gredler. 1997 : 245)
1) สื่อกลางในการพัฒนาความคิด คือ การใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และภาษา เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารความคิด และควบคุมการคิดของตนเอง
2) กระบวนการทางสังคมมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา การพัฒนาความคิดของมนุษย์มาจาก
ประสบการณ์ทางสังคมซึ่งได้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3) ศัก ยภาพในการเรียนรู้ข องผู้ เรีย น สามารถพั ฒ นาให้ สู งกว่ าระดับ ที่ ผู้เรียนมี อ ยู่ ไ ปสู่
ศักยภาพที่ผู้เรียนจะพั ฒ นาไปให้ถึงได้ด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือ จากผู้ที่มี ความรู้ ความเข้าใจมากกว่า
ดังนั้ น การเรียนรู้ควรสร้างขึ้น ด้วยความร่วมมือ โดยครูช่วยเสริมต่ อ การเรียนรู้ของผู้เรียนความแตกต่าง
ระหว่างแนวคิ ดของเพี ยเจต์ (Piaget) และไวก็อ ทสกี (Vygotsky) ก็ คือ เพี ยเจต์ (Piaget) ให้ ความสาคัญ กั บ
พัฒนาการและความพร้อมของผู้เรียนในการพัฒนาสติปัญญา แต่ไวก็อทสกี (Vygotsky) ไม่ได้คิดว่าวุฒิภาวะ
จะมีส่วนในการพัฒนาทั กษะทางการคิด แต่เชื่อว่าปฏิสัมพันธ์ทางภาษามีความสาคัญต่อการรับรู้ การเรียนรู้
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้ และทักษะมากกว่า
ทฤษฎีพัฒนาการของไวก็อทสกี (Vygotsky) ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดังนี้
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
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในระดั บไม่เท่ากัน ครูจาเป็นต้องรู้ว่านักเรียนของตน
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 แต่อยู่ในวิ สัยที่ผู้เรียนจะทาได้
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
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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
หรื อ อย่ างน้ อ ยตี ค วามหมาย ความจริ ง หรือ ข้ อ มู ล เหล่ านั้ น จากการรั บ รู้ป ระสบการณ์ ดั งนั้ น ความรู้
หรือการเรียนรู้เรื่องใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสบการณ์เดิม โครงสร้างของสมองและการทางาน
ของสมอง และความเชื่อ ที่น ามาใช้ในการตีค วามหมายสิ่ งต่างๆ และเหตุการณ์ มนุ ษย์แ ต่ละคนจึงมอง
ความจริงต่างกันเนื่องจากรับรู้และจัดการกับสิ่งที่เรียนรู้ที่แตกต่างกัน
วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 70) ได้สรุปแนวคิด และความเชื่อของ บรูเนอร์ (Bruner) ว่าการเรียนรู้
เป็นกระบวนกรที่ผู้เรียนสร้างแนวคิดใหม่และความคิดรวบยอดใหม่ขึ้น โดยมีความรู้ปัจจุบันและความรู้
ในอดีต เป็ น ฐานการเรียนรู้ใหม่ ผู้ เรียนจะเป็น ผู้เลือ กและปรับ เปลี่ ยนข้อ มูลตั้ง สมมติ 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 การปฏิ บั ติ ทั้ งข้ อ เสนอแนะ ข้ อควรค านึ งถึ ง เกี่ ยวกั บ การจัด การเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี ดัง กล่ าว เพื่ อ จะได้
เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน
ทฤษฎีการสร้างความรู้ไม่ใช่วิธีสอน แต่เป็นความเชื่อ หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรู้
และวิธีไ ด้มาซึ่งความรู้ ซึ่งได้มาจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง จากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดังนั้นการจัดการกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
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
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อย่างกระตือรือร้น แทนจะเป็นผู้คอยรับความรู้จากครูเพียงฝ่ายเดียว วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 72-73) ได้สรุป
องค์ประกอบที่สาคัญของการเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของ กานอน และคอลลีย์ (Gagnon
and Collery) ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ คือ
1. การจัดสถานการณ์ (Situation) การจัดสถานการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ เพื่ อการเรียนรู้
หรือการนาเข้าสู่การเรียนรู้ ครูจะต้องคิดพิจารณา และจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ทาความเข้าใจกับเรื่อ ง
ที่จะเรียน มี การอธิบาย เช่น ให้ตั้งชื่อสถานการณ์พร้อมคาอธิบายกระบวนการในการแก้ปัญหา การตอบ
คาถาม สร้างคาพูดเปรียบเทียบ ตัดสินใจหาข้อสรุป การกาหนดเป้าหมายสถานการณ์ที่ประกอบด้วยสิ่งที่เรา
คาดหวังให้นักเรียนปฏิบัติ และสร้างความหมาย และความเข้าใจด้วยตนเอง
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 จะจั ด อย่างไรส าหรับ นั กเรียนได้ ใช้
เพื่ออธิบายสถานการณ์โดยการแสดงให้เห็นได้ชัดเจน เช่น เสนอภาพ กราฟ หรือตัวอย่างงานเขียน จะใช้สื่อ
กี่ชุดสาหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็นต้น
3. การเชื่อมโยง (Bridge) การสร้างความเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมแรกที่ครูใช้เพื่อตรวจสอบ
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 กิจกรรมการเรียนรู้เป็ นไปอย่างกระตือรือร้น มีชีวิตชี วา หรือให้แสดงออกและกระตุ้ น
ส่งเสริมการไตร่ตรอง สะท้อนความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง เป็นต้น
5. การให้แสดงผลงาน (Exhibit) เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้บันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการเรียน
และแสดงออกซึ่งความสามารถ นักเรียนจะแสดงออกซึ่งความสามารถให้ผู้อื่นได้เห็นในเรื่องที่ตนเองรู้
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ตนเองปฏิบัติ ซึ่งอาจแสดงในลักษณะการเขียนอธิบายสั้นๆ ในแผ่นกระดาษ นาเสนอด้วยปากเปล่า แสดงด้วย
แผนภูมิแบบต่างๆ แสดงบทบาทสมมติ แสดงแบบโดยการใช้วีดิทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง
6. การไตร่ตรองสะท้ อนความคิด (Reflections) นั กเรียนจะไตร่ตรองสะท้ อ นความคิ ด
ของตนเอง โดยการอธิบายว่าสถานการณ์ของตนเอง หรือสิ่งที่ตนเองคิด ผลของการปฏิบัติหรือจากการได้ฟัง
เพื่ อ นพู ด สิ่ งที่ 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
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 เป็นต้น
ดังนั้นการนาทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ในการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน จึงต้องมีการวางแผนและดาเนินการสอน
เป็ น ระบบ เป็ น ลาดับ ขั้น ตอนในบางประเภทของความรู้ เพื่อ การตรวจสอบความรู้ การเรียนรู้ที่เกิ ดขึ้ น
ทุกขั้น ตอนจนถึงขั้น สุดท้ ายที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจด้วยตนเอง ได้หลั กการทฤษฎีและแนวปฏิบั ติ
เพื่อการนาไปใช้เรียนรู้ลึกและกว้างขวาง ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ต่อ ไปนี้ จึงเป็น แค่แนวทางการปฏิบัติ
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 จัดกลุ่ม และอธิบาย
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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 แต่ไม่ควร
กว้างเกินไปและไม่มีจุดเน้น
2) เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้ ความคิดด้วยตนเอง
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) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพิจารณาว่านักเรียนคนใดเกิดความคิดความเข้าใจในประเด็น
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

100

6. ให้ฝึกเพิ่มเติมหรือให้ทาโดยอิสระ
1) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้ความรู้ที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง
2) ให้ทาแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนโดยตรง นักเรียนสามารถใช้ความรู้ และทักษะ
ในสถานการณ์อื่นๆ ที่แตกต่างจากที่ฝึกเพียงเล็กน้อย
3) ให้ทาแบบฝึกหัดในห้องให้เสร็จบางส่วน
4) แสดงรู ป แบบที่ ส มบู รณ์ ข องผลการเรีย นรู้ ระบุ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งการจะให้ เกิ ด ขึ้ น
กับนักเรียน กิจกรรมที่นาเสนอ ครูควรศึกษา คิดพิจารณา เลือกกิจกรรม เตรียมกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือวิชา เพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แต่ละกลุ่มที่สาคัญ คือ ในที่สุด
นักเรียนต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความหมายได้ด้วยตนเองมากที่สุด
วิธีการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 80) กล่าวถึง วิธีการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากทฤษฎี
การสร้างความรู้และนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว่ามีหลายวิธีซึ่งครูสามารถศึกษาเลือกและปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสาระเนื้อหาวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้บางกิจกรรมเป็นวิธีการจัด
การเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการมีลาดับขั้นตอน หรือวิธีการเรียนรู้บางวิธีสามารถนามาใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ ส าคั ญ ในการจั ดการเรี ยนรู้ แบบสร้ างองค์ ความรู้ เช่ น การเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaborative Learning)
การเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าอิสระ (Independent Learning) การเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะ (Inquiry Based Learning)
การเรียนรู้ ด้วยการปฏิ บั ติ จริง (Action Learning) การเรี ยนรู้ ในสภาพจริง (Authentic Learning) การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การเรียนรู้ด้วยการทาโครงงาน (Project Based Learning)
การเรีย นรู้ ด้ ว ยกรณี ศึ ก ษา (Case Based Learning) การเรี ย นรู้ด้ ว ยการฝึ ก งาน (Cognitive Apprenticeship
Learning) ทั้งที่กิจกรรมหรือวิธีการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ จริงแล้วแต่ เป็น ทักษะการคิด และใช้ทักษะการคิด
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการเรียนรู้และสร้างความรู้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivism) มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเหตุผลนิยม (rationalism) ซึ่งเชื่อว่า
เหตุผลเป็ นแหล่งกาเนิ ดของความรู้ 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 ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นการสร้างความรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทาด้วยตนเองมากกว่าการรับ
การถ่ายทอดความรู้จากผู้อื่น สิ่งที่เรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่บุคคลแต่ละคนสร้างความหมายจากการรับรู้ในสิ่งนั้น
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แนวคิดการสร้างความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (Gredler. 1997 : 57-58)
1. การสร้ างความรู้เป็ นกระบวนการทางปั ญ ญาของแต่ละบุ คคล (cognitive constructivism
หรือ individual constructivism) มีที ่ม าจากแนวคิด ของเพีย เจต์ นัก ทฤษฎีค นส าคัญ ในฝ่า ยพัฒ นาการ
ทางสติปัญญา (cognitive development) ซึ่งอธิบายการสร้างความรู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับประสบการณ์
หรือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ทาให้เกิดภาวะสับสน สงสัย ไม่เข้ าใจหรือที่เรียกว่าภาวะไม่สมดุล (disequilibrium)
เพื่ อ ให้ เข้ าสู่ภ าวะหายสงสั ยหรือภาวะสมดุ ล (equilibrium) บุ คคลจาเป็ น ต้อ งปรับโครงสร้างทางปัญ ญา
(schema) ด้วยกระบวนการทางปัญญา (cognitive process) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการรับเข้าสู่โครงสร้าง
ทางปั ญ ญาเดิม (assimilation) ซึ่ งเกิ ดขึ้ น เมื่ อ ประสบการณ์ ใหม่ ที่ ไ ด้ รับ สอดคล้ อ งกั บ ประสบการณ์ เดิ ม
บุคคลจะรับความรู้นั้นเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญาเดิม ทาให้ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างทางปัญญาเดิม
ขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญาเดิมสู่โครงสร้างทางปัญญาใหม่
(accommodation) เกิดขึ้นเมื่อประสบการณ์ ใหม่ไม่สอดคล้อ งกับประสบการณ์เดิม จาเป็นต้อ งมี การปรับ
หรือสร้างโครงสร้างทางปัญญาขึ้นใหม่กระบวนการทางปัญญานี้ทาให้บุคคลมีการปรับเพิ่ม และขยายความรู้
และประสบการณ์ ค าว่าโครงสร้ างทางปั ญ ญา (schema) เป็ น คาที่ ใช้ เพื่ อ เป็ น ตั วแทนขององค์ป ระกอบ
ของความคิ ด ที่ เป็ น หน่ วยย่อ ยที่ สุ ด ของโครงสร้ า งทางปั ญ ญา ซึ่ งอาจอยู่ในรู ป ของวัต ถุ เหตุ ก ารณ์ ภ าพ
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 ยู่ในสังคมโดยผ่านวิธีการช่วยเหลื อ ชี้แนะการคิ ด
เมื่อ อยู่ในช่วงระดับพัฒนาการการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีศักยภาพจะไปให้ถึง หรือ ที่เรียกว่า “zone of proximal
development (ZPD)” ซึ่งหมายถึง ช่องว่างระหว่างระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่บุคคลเป็นอยู่หรือสิ่งที่
บุค คลสามารถท างานโดยล าพั งด้ว ยตนเองกั บ พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาที่ บุ คคลมี ศัก ยภาพจะไปให้ ถึ ง
หรือสิ่งที่บุคคลสามารถทาได้ต่อเมื่อได้รับความช่วยเหลือชี้แนะจากผู้ที่มีความรู้และทักษะมากกว่า ดังนั้น
การมอบหมายงานที่ผู้เรียนสามารถทาได้เองอยู่แล้วหรือ งานที่ผู้เรียนทาโดยใช้ระดับสติปัญญาที่เป็นอยู่
จึงไม่ได้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ แต่การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนหรืองานที่ต้องใช้
ความสามารถทางสติปัญญาที่สูงกว่าที่ผู้เรียนเป็นจึงจะถือว่าส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนรู้จึงหมายถึงการที่
ผู้เรียนได้บรรลุถึงระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ผู้เรียนมีศักยภาพจะไปถึ งหรือสามารถทาสิ่งที่ท้าทายได้
โดยได้รับความช่วยเหลือชี้แนะการคิดจากครู ผู้ใหญ่และเพื่อนที่รู้มากกว่า แนวคิดของไวก็อทสกีเกี่ยวกับ
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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
5. ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีในสิ่งที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงรุก ไม่ใช่
กระบวนการเชิงรับ
6. ประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่เป็ นรูปธรรมและมีความเชื่ อมโยงกับสภาพจริงท าให้ ผู้เรียน
มีความเข้ าใจอย่ างลึ กซึ้ งมากกกว่าสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมและไม่มี ความเชื่ อ มโยงกั บสภาพจริง การประยุกต์
สูก่ ารสอน ทฤษฎีการสร้างความรู้ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ดังนี้
1) การเรียนรู้ป ระสบการณ์ใหม่ขึ้นกับ ประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน ดังนั้นก่อ นเรียน
เรื่องใหม่ ผู้สอนควรสารวจความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่จาเป็นต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ เดิ มสู่การเรียนรู้เรื่องใหม่ทาให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจการเรียนรู้
เรื่องใหม่ได้ดีขึ้น เช่น การขี่ จักรยานเป็นพื้นฐานของการขี่จักรยานยนต์ ผู้เรียนที่สามารถขี่จักรยานได้ จะมี
พื้นฐานคือการทรงตัวและประสบการณ์ ในการใช้ถนน ดังนั้น เมื่อได้เรียนรู้การสตาร์ทเครื่อ งยนต์และเข้าใจ
กลไกการทางานของเครื่องยนต์ การเรียนรู้การขี่รถจักรยานยนต์ก็จะสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นบทบาทของครู
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
ความเข้าใจใหม่นั้น ผู้เรียนจะแปลความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ใหม่จากความรู้และประสบการณ์ เดิมที่มีอยู่ เช่น
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เวลาเอามือวางเหนือเตาไฟจะรู้สึกว่ามือร้อน ดังนั้นนักเรียนจึงสรุปว่าในฤดูร้อนที่เรารู้สึกร้อนก็เพราะโลก
อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าในฤดูหนาวนั่นเอง ซึ่งก็ดูสมเหตุ สมผลดี 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 ดังนั้นควรจัดให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุ่มเล็ก
เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้สอนหรือการจัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้ทรงภูมิความรู้ที่อยู่ในท้องถิ่น
5) ลดการบรรยาย จัดกิจกรรมหรือ สถานการณ์ที่ ท้าทายสติปั ญญาและศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้ ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้ วยการลงมือปฏิ บั ติจริ ง ฝึกปฏิ บั ติ และประยุกต์ ใช้ ความรู้ใ นสถานการณ์ จริ ง
และสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง
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
การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง (Authentic Learning)
วัชรา เล่ าเรียนดี (2556 : 82-83) กล่าวถึ ง การเรียนรู้ในสถานการณ์ จริงว่าเป็ น กิ จกรรม
ที่ผู้เรียนได้ร่วมกันนาเสนอปัญหาที่เป็นปัญหาในสถานการณ์ จริง และเป็นปัญหาจริงที่พบเสมอในชี วิต
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 ประสบการณ์ให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดและแก้ปัญหานั้นได้
ทฤษฎีการเรียนรู้สาคัญที่กล่าวมาข้างต้นได้ให้ข้อความรู้ที่เป็นประโยชน์ทาให้เราเข้าใจการเรียนรู้
ของผู้เรียนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
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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 กเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 5) ห้ อ งเรียนคือ ชุมชน โลกมีการเชื่อ มโยงกับ
ห้องเรียนของโรงเรียนในต่างประเทศ 6) ให้นักเรียนได้สืบค้นความรู้จากเว็บไซต์ 7) มีการประเมินนักเรียน
เป็นระยะๆ และ 8) มุ่งให้นักเรียนสามารถนาความรู้สู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21
จะมีอิสระในการเรียนรู้มากขึ้น คือ 1) มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็น และลั กษณะเฉพาะ
ของตน 2) ต้องการดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้ตรงตามความพอใจและความต้องการของตน 3) ตรวจหาความจริง
เบื้องหลัง 4) เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อรวมตัวกันเป็นองค์กร 5) ความสนุกสนาน
และการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน การเรียนรู้ และชีวิตทางสังคม 6) การร่วมมือ และความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของทุกกิจกรรม 7) ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูล และตอบคาถาม และ 8) สร้างนวัตกรรม
พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจาวัน (วิจารณ์ พานิช. 2556 : 4-7)
6. ขยะมูลฝอย
6.1 ความหมายของขยะมูลฝอย
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2555 : ออนไลน์ ) ความหมายของค าว่ า ขยะตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คาจากัดความของคาว่า “ขยะ” หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย และคาว่า
“มูลฝอย” หมายถึง เศษของที่ทิ้งแล้วจะเห็นว่า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคา
สองคานี้เหมือนกันและใช้แทนกันได้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2560 : 18) ให้ความหมายของขยะ หมายถึง ของเหลือทิ้งจาก
การใช้สอยในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ทั้งที่เป็นของกินและของใช้ ถ้าเราไม่กินทิ้งกินขว้างและใช้ของ
ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด หรือรู้จักซ่อมแซมดัดแปลงสิ่งของให้เกิดประโยชน์ใหม่ก็จะช่วยให้มีขยะน้อยลง
ปั๊ม ลี (2558 : ออนไลน์) ให้ความหมายของขยะ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้คนไม่ต้องการ และทิ้งไป
ขยะมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว ขยะที่ย่อยสลายได้และที่ย่อยสลายไม่ได้ ของที่ใช้
ประโยชน์ได้และที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และขยะมีพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สรุปได้ว่า ขยะ หมายถึง สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการใช้สอยในชีวิตประจาวัน ทั้งที่เป็นของกิน ของใช้
มีมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
6.2 แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, พิมลพรรณ หาญศึก และเพียงใจ พีระเกียรติขจร (2554 : 21) ได้กล่าว
ถึงแหล่งกาเนิดขยะ ดังนี้

105

1. มูลฝอยจากครัวเรือน (Domestic Wastes) หมายถึง มูลฝอยที่เกิดและได้จากการดารงชีวิต
ประจาวันของประชาชน แยกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1.1 มูลฝอยธรรมดาทั่วไป (General Wastes) ได้แก่ เศษอาหาร พลาสติก ยาง เศษแก้ว
ซากสัตว์อื่น เป็นต้น
1.2 มูล ฝอยอั น ตราย (Hazardous Wastes) พวกนี้ จ ะมี สารพิ ษ อั น ตรายปะปนอยู่ เช่ น
หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย น้ายาฆ่าเชื้อทาความสะอาด เป็นต้น
2. มูลฝอยจากโรงงานอุสาหกรรม (Industrial Wastes) หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบมาทาการผลิต
3. มูลฝอยธรรมดาที่ไม่มีสารพิษ (Non Hazardous Wastes) ได้แก่ พวกกระดาษ เศษหนัง
เศษไม้ เศษเหล็ก เป็นต้น
4. มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง มูลฝอยในรูปของแข็ง หรือ กิ่งขยะแข็ง
(Semisolids) ซึ่ งเกิ ด จากกิ จ กรรมด้ านการเกษตร ได้ แ ก่ เศษหญ้ า ฟาง แกลบ มู ล สั ต ว์ เป็ น ต้ น ปริ ม าณ
และลักษณะของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยมีหลายชนิด แต่ล ะชนิดมีแหล่งเกิดแตกต่างกันไป ทาให้ลักษณะ
ของขยะมูลฝอยแต่ละชุมชนแตกต่างกันด้วย ทั้งส่วนประกอบ ขนาด และความหนาแน่น ปริมาณของขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นแต่ละชุมชนก็มีไม่แน่นอนเช่นกัน ทั้งนี้ ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยแตกต่างกันเนื่องจาก
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 6 ประการ (กรมควบคุมมลพิษ. 2551 : 13) คือ
1) ความหนาแน่นของประชากร (Population Density) ชุมชนที่มีประชากรมากและอาศัย
อยู่กันหนาแน่น ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นจะมีมากกว่าชุมชนที่มีประชากรน้อ ยและอยู่ กันกระจัด
กระจาย ทั้งนี้เพราะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นจะมีมากกว่าชุมชนที่มีประชากรน้อย และอยู่กันกระจัด
กระจาย ทั้งนี้เพราะขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาของมนุษย์จึงมีผลให้ปริมาณขยะในชุมชนผันแปร
ไปตามจานวนประชากรที่อยู่อาศัยในชุมชนด้วย
2) อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน (Habit or People in Community) ชุมชนที่ประชาชน
ชอบบริโภคผักและผลไม้มากจะทาให้ชุมชนนั้ นมีปริ มาณขยะสดสูง ชุ มชนที่ ประชาชนชอบทิ้ งสิ่งของ
เครื่องใช้ที่เสียแล้วจะทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยในชุม ชนมีมาก ประชาชนที่มีนิสัยไม่รัก ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อ ย ซึ่งจะทิ้งขยะมูลฝอยกระจัดกระจายไม่รวบรวมเป็นที่เป็นทาง ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเก็ บขน
จะน้อยลง แต่ไปมีมากอยู่ตามลาคลอง ถนน ที่สาธารณะ เป็นต้น
3) ฤดูกาล (Season) ในแต่ละฤดูกาลจะมีปริมาณขยะมูลฝอยแตกต่างกัน เช่น ฤดูร้อ น
และฤดูฝนในประเทศไทยเป็นฤดูที่มีผลไม้มากมายหลายชนิด ทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีมากกว่าในฤดูหนาว
ซึ่งมีผลไม้ไม่มากนัก
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4) สภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชน (Economic Status) ในชุมชนที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจดี
ประชาชนจะมีการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งนี้เพื่ อการอุปโภคได้มาก ทาให้ปริมาณขยะมูลฝอย มีมากด้วย
ซึง่ ตรงกันข้ามกับชุมชนที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดี
5) การจั ด การเกี่ ย วกั บ การเก็ บ รวบรวมและก าจั ด ขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชน (Collection
Management and Disposal Method) ในชุมชนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและกาจัดขยะมูลฝอย
ได้ดีจะทาให้ได้ปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนที่มี การจัดการไม่ดี ดังนั้นปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้าง
จึงมีน้อย ในชุมชนที่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้ดี แต่จะมีมูลฝอยที่ตกค้างมากในชุมชนที่มีการจัดการ
ไม่ดี
6) ลักษณะที่ตั้งของชุมชน (Geographical Location) ชุมชนที่ย่านการค้าจะมีขยะมูลฝอย
มากกว่าชุมชนในย่านที่พัก โรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดปล่อยขยะมูลฝอยออกมามากทาให้ชุมชนที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมมากมีขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมน้อย
6.3 ประเภทของขยะ
สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555 : ออนไลน์ ) ได้จัดแบ่งประเภทของขยะมูลฝอย
ชุมชนออกตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลาย
ได้เร็ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะ
ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้
เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ
เหลือใช้ ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT
กระป๋ อ งเครื่อ งดื่ม เศษโลหะ อะลูมิ เนี ยม ยางรถยนต์ เป็ น ต้น ส าหรับ ขยะรี ไ ซเคิล นี้ เป็ น ขยะที่ พ บมาก
เป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
3) ขยะอั น ตราย (Hazardous waste) หรือ มู ลฝอยอั น ตราย คื อ ขยะที่ มี อ งค์ ประกอบหรื อ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค
วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อ ม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อ นที่ ภาชนะบรรจุสารกาจัด
ศัต รู พื ช กระป๋ อ งสเปรย์ บ รรจุ สี หรือ สารเคมี เป็ น ต้ น ขยะอั น ตรายนี้ เป็ น ขยะที่ มั ก จะพบได้ น้ อ ยที่ สุ ด
กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
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4) ขยะทั่วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
เช่ น ห่ อ พลาสติ ก ใส่ ข นม ถุ ง พลาสติ ก บรรจุ ผ งซั ก ฟอก พลาสติ ก ห่ อ ลู ก อม ซองบะหมี่ กึ่ ง ส า เร็ จ รู ป
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น สาหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะที่มี
ปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
6.4 แนวทางการลดปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิด
การแก้ไขปัญหาในชุมชนควรมุ่งเน้นไปที่ การลดปริมาณขยะมูลฝอยมิให้เกิดขึ้นจานวนมาก
ซึ่งการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งผลิตจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยรวมที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่งของ
ชุมชนได้ในระดับหนึ่ง อันก่อให้เกิดผลดี หลายประการ เช่น สามารถลดปริมาณสารพิษหรือ สารอันตราย
ปนเปื ้อ นในขยะมูล ฝอยได้ ช่ว ยประหยัด ทรัพ ยากรธรรมชาติ ลดค่าใช้จ่ายในการจัด การขยะมูล ฝอย
และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอย ผู้ผลิตหรือผู้ทิ้งขยะมูลฝอยโดยใช้แนวคิด 5 อาร์ (5R)
(อดิศักดิ์ โรจนาพงษ์. 2551 : 43) ได้แก่
1. การลดจ านวน (Reduction) เป็ น การลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
พฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น เวลาที่จะไปซื้อสินค้าที่ตลาดหรือ ร้านค้าต่างๆ ควรนาถุงผ้า
จะเป็นถุงผ้าดิบไม่ย้อมสี เพื่อไม่เป็นการทาลายสิ่งแวดล้อ ม และราคาถูก อาจใช้ตะกร้าหรือ ภาชนะบรรจุ
ลักษณะอื่น ที่สามารถใช้ซ้ าได้ห ลายๆ ครั้ง สาหรับ ไว้ใส่สิ นค้าที่ จะซื้อ เช่น นี้จะเป็น การช่วยลดปริมาณ
การใช้ถุงกระดาษ และถุงพลาสติกจากร้านค้าได้ นอกจากนี้ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีอ ายุการใช้งานยาวนาน
ซื้อสินค้าที่มีปริมาณมากแทนการซื้อสิน ค้าที่มีปริมาณน้อยเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากบรรจุภัณฑ์ที่จะ
เกิดขึ้น
2. การใช้ซ้ า (Reuse) เป็ นการนาสิ่งของที่จะทิ้งเป็น ขยะมูลฝอยมาใช้ใหม่ หรือ ใช้ซ้ าอี ก
หลายๆ ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น การนาขวดใส่กาแฟที่หมดแล้ว
มาใส่น้าตาล นาขวดใส่น้าดื่มที่เป็นพลาสติกมาปลูกไม้ประดับ เป็นต้น
3. การซ่อมแซมใช้ใหม่ (Repairing) เป็นการนาวัสดุ อุปกรณ์ที่ชารุดไม่สามารถใช้งานได้
มาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ เช่น การซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
4. การแปรรู ป กลั บ มาใช้ ใ หม่ (Recycling) เป็ น การน าขยะมู ล ฝอยบางประเภทมาผ่ า น
ขบวนการผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า ใหม่ โ ดยโรงงานอุ ต สาหกรรม เช่ น การน าเศษแก้ ว มาหลอมผลิ ต เป็ น แก้ ว
หรือกระจกใหม่ นาโลหะมาหลอมผลิตเป็นกระป๋อง เป็นต้ น ขยะมูลฝอยประเภทที่สามารถนามาแปรรูป
กลับมาใช้ใหม่นั้น ได้แก่
1) กระดาษ เช่น กระดาษกล่อง กระดาษสมุด ถุงใส่น้าตาล และแผ่นพับ เป็นต้น
2) พลาสติก เช่น ขวดแชมพู ขวดนมเปรี้ยว และบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิล
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3) โลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อลูมีเนียม (กระป๋องน้าอัดลม) เป็นต้น
4) แก้ว เช่น ขวดแก้วต่างๆ เป็นต้น
5. การหลีกเลี่ยง (Rejection) เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ขยะมูลฝอยอันตราย หลี กเลี่ยงการใช้
สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หลีกเลี่ยงวัสดุที่กาจัดยาก เช่น กระป๋อง หรือขวดใส่ยาฆ่าแมลง ต้องหลีกเลี่ยง
การนามาใช้เป็นภาชนะใส่อาหารหรือน้าดื่ม ถุงพลาสติกใส่ของที่ใช้แล้วต้องหลีกเลี่ยงการนามาใส่อาหารร้อน
ขนมครก กล้วยทอด กุ้งชุบแป้งทอด หลีกเลี่ยงการใช้โฟม เป็นต้น
6.5 หลักการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
พิ รี ยุต ม์ วรรณพฤกษ์ (2555 : 10) ได้ ส รุ ป องค์ ป ระกอบของการจั ด การขยะมู ล ฝอย ไว้ ว่ า
การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยนั้น สามารถแบ่งหลักการในการดาเนินการออกเป็น ส่วนสาคัญ 4 ส่วน
ตามลาดับความสาคัญได้แก่
1. การลดปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิด
2. การนากลับมาใช้ประโยชน์
3. การกาจัดด้วยวิธีเผา
4. การฝังกลบ
6.6 วิธีการในการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะจากการดาเนินชีวิตประจาวันนั้น
จาเป็ น อย่า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด การอย่ างเป็ น ระบบตั้ ง แต่ ก ระบวนการเกิ ด ขยะที่ แ หล่ ง ก าเนิ ด ไปจนถึ ง
การน าไปกาจั ดหรื อท าลายยังสถานที่ ฝั งกลบ ทั้ งนี้ ร ายละเอี ยดขั้ น ตอนวิธี การก าจัด ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ (อาณัต ต๊ะปินตา. 2553 : 69)
1. การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด การดาเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิด
ต่างๆ อันได้แก่ บ้านเรือน อาคาร สานักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไป เพื่อรอ
การเก็บขน การรวบรวม และการนาไปกาจัดทาลายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในการดาเนินการกับ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่างๆ
โดยมีหลักการในการจัดการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การลดขยะ ณ แหล่งกาเนิด (Source reduction)
เพื่อให้มีปริมาณขยะที่จะต้องนาไปกาจัดหรือทาลายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ และการคัดแยกขยะ (Waste
separation) ซึ่งถือเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการขยะในขั้นตอนต่อๆ ไป เป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การเก็ บ รวบรวม การเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ทิ้ ง ไว้ ในภาชนะรองรั บ ขยะซึ่ ง วางไว้
ตามสถานที่ ต่ างๆ อัน ได้ แก่ บริเวณที่ พั ก อาศั ย สถาบั น การศึ กษา ตลาดสด ป้ ายรถโดยสารประจ าทาง
และสวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อนามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงทาการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพื่อที่จะ
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ขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบ สาหรับขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก แต่หากเป็นขยะรีไซเคิล
ที่ได้มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะตามที่กล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมและส่งไปแปรรูป
เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ ต่ อ ไป การเก็ บ รวบรวมขยะเป็ น หน้ า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบ
และแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีขยะตกค้างอยู่ตาม
สถานที่ต่างๆ ในปริมาณมากและนานเกินไป
3. การเก็บกักขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่ อยู่ตามแหล่งกาเนิดต่างๆ
แล้ วก็ จะถู ก ขนถ่ายโดยรถเก็บ ขนขยะเพื่ อ น าไปกาจัด ท าลายยังสถานที่ ฝัง กลบให้ เร็ว ที่ สุ ดเพื่ อ ป้ อ งกั น
การเน่าเหม็นของขยะ รวมทั้งเพื่อให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ให้น้อยที่สุดด้วย ดังนั้นขยะมูลฝอย
เหล่านี้จึงไม่จาเป็นต้องมีการเก็บกัก ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อ นนาไปกาจัดหรือทาลาย ยกเว้นในส่วนของขยะ
อัน ตรายหรือของเสี ยอั น ตรายต่างๆ เท่ านั้ น จะต้อ งท าการเก็ บ กัก ให้ มีจานวนมากพอ ก่ อ นส่ งไปกาจั ด
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4. การขนส่ง การนาขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกาเนิดต่างๆ ภายในชุมชนถ่ายไปยัง
สถานที่ ฝังกลบซึ่งตั้งห่ างออกไปไกลจากชุ มชนหรือ อาจเป็ นการขนถ่ายขยะไปสู่ ขบวนการแปรสภาพ
เพื่อ นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ฝังกลบนั้ นจะเกิดขึ้น ภายหลัง
การดาเนินการรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว โดยระยะเวลาที่ใช้จะมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กับระยะทาง
ระหว่างชุมชนไปยังที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบ ซึ่งมีผลต่อจานวนเที่ยวของการขนส่งขยะในแต่ละวันด้วย
5. การแปรสภาพ วิธีการที่จะทาให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิด
ความสะดวกต่อการเก็บ ขนไปกาจัด ทาลาย หรือ นากลับ มาใช้ป ระโยชน์ใหม่ไ ด้ ซึ่ง วัตถุป ระสงค์ข อง
การแปรสภาพขยะจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการดังนี้ คือ
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็นฟ่อน หรือเป็นก้อนๆ
ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบให้น้อยลง
2) เพื่อนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก
3) เพื่อนาผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น
เมื่ อ ท าการแปรสภาพขยะด้ ว ยการย่ อ ยสลายทางชี ว ภาพแล้ ว ก็ จ ะได้ ปุ๋ ย หมั ก หรื อ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ม าใช้
ในการเพาะปลูก หรือทาการย่อยสลายขยะทางชีวภาพ เพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในด้านต่างๆ
เช่น การหุงต้ม การปั่นกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
6. การกาจัดหรือทาลาย (disposal) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
ซึ่งเมื่อมีการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาเป็นลาดับแล้ว
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ขยะมูลฝอย
การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด
(Source Reduction and Separation)
การเก็บรวบรวมและเก็บกัก
(Collection and Storage)
การขนส่ง
(Transportation)

การแปรสภาพ
(Processing)
การกาจัดหรือทาลาย
(Disposal)

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อาณัต ต๊ะปินตา. 2553 : 70)
6.7 นโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของประเทศไทย
ในปัจจุบัน
1) นโยบาย ส าหรั บ นโยบายการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนของประเทศไทย ได้ มี
การกาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานต่างๆ ที่สาคัญตามแนวทางที่พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2555 : 43) ได้กล่าวไว้
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 11 (2555-2559) พบว่า มีการกาหนด
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมู ลฝอยชุมชนไว้ 2 ด้าน ได้แก่ กาหนดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
ถูกหลักสุ ขาภิบาลเพิ่ มขึ้ นมากกว่าร้อ ยละ 50 ของปริม าณขยะมูลฝอยที่เกิด ขึ้น และกาหนดให้ มีการน า
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยสนับสนุนการจัดตั้งระบบที่สอดคล้อ งกั บปัญ หาและศักยภาพของท้อ งถิ่น และส่งเสริม
ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดาเนินงาน สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย ณ แหล่งกาเนิด โดยส่งเสริม
ให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด รวมทั้งใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ หรือ ค่าธรรมเนียมการใช้
สินค้าที่ก่อ มลพิษสูง เร่งรั ดการลงทุนก่อสร้ างระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ประกอบด้วย
การคัด แยกที่ ต้น ทาง ระบบการการจั ดที่ ถูก หลั กวิช าการและการใช้ ป ระโยชน์ เช่น การท าปุ๋ ย การผลิ ต
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พลังงาน ส่งเสริมธุรกิจชุมชน และธุรกิจเอกชนจากวัส ดุรีไ ซเคิล รวมทั้ งสนั บสนุ นให้ มี การผลิตและใช้
พลังงานทดแทนจากของเสีย โดยสร้างมาตรการจูงใจในการแปรรูปขยะมูล ฝอยเป็ น พลังงานให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ ให้มีการจัด เก็บค่าธรรมเนียม การให้บริการกาจัด
ขยะมูล ฝอยเพื่ อ ให้ ท้ อ งถิ่น มี รายได้ เพี ยงพอในการบริห ารจัด การและบ ารุ งรักษาระบบ การจัด ของเสี ย
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(2) นโยบายและแผนส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ พ.ศ. 2540 - 2559
ซึ่งในปัจจุบันได้จัดทาและดาเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนจัด
การมลพิษ 2555-2559 โดยมีการกาหนดเป้าหมายอัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตรายชุมชน
และมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อัตราการนา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ และมี
แนวทางดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(3) นโยบายของรั ฐบาล โดยในค าแถลงนโยบายของคณะรั ฐมนตรี นางสาวยิ่งลั ก ษณ์
ชินวัตร (23 สิงหาคม พ.ศ. 2554) ได้กาหนดนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงว่า
ให้ความสาคัญกับการจัดการระบบกาจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควัน โดยวิธีที่เป็นมิตร
กับ สิ่ง แวดล้อ ม และเพิ่ม ขีด ความสามารถขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในการจัดการขยะมูล ฝอย
และการจัดการน้าเสียชุมชน
(4) นโยบายการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมู ลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ทาให้ โครงการมี ขนาดที่ เหมาะสมทั้ งด้านการลงทุ นและการบริห าร
ดาเนินการ
(5) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 87 กาหนดให้ รัฐ ต้อ งดาเนิ น การตามแนวนโยบายด้านการมี ส่ วนร่วมของประชาชน
ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการก าหนดนโยบายและวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสั งคมทั้ งในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น 2) ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ
(6) นโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ได้จัดทาแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548-2554 และกาหนดเป้าหมายให้พัฒนาพลังงาน
ทดแทนให้มีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้นโดยในปี 2554 จะต้องมีสัดส่วนร้อยละ 9.2 ของความต้องการพลังงานรวม
ของประเทศหรือสามารถทดแทนการใช้พลังงานเชิงพาณิ ชย์ป ระมาณ 7,530 พันตัน เที ยบเท่ าน้ ามันดิ บ
ซึ่งต่อมากระทรวงพลังงานได้กาหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อ เป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลั งงาน
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ทดแทนรวมถึงขยะมู ลฝอย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ เห็น ชอบในการใช้ ม าตรการจูงใจ
ด้านราคาผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โดยกาหนด
ส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากราคารับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ตามประเภทเชื้ อเพลิ งและเทคโนโลยี นอกจากการใช้ม าตรการจู งใจด้ านราคาแล้ ว กระทรวงพลั งงาน
ยังมีบทบาทส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ รวมถึงขยะอินทรีย์
ประเภทเศษอาหาร โดยสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีย่อยสลายที่ไม่ใช้อากาศ
2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับขยะมูลฝอยได้รับการบัญญั ติไ ว้ในกฎหมาย
หลายฉบับในลักษณะที่เป็นการแทรกตัวอยู่ในกฎหมายอื่นๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นเพียงส่วนย่อ ย
ของกฎหมายนั้นๆ เท่านั้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย
โดยตรง หรือเป็นการเฉพาะในฉบับเดียวกันที่สามารถนามาใช้ควบคุมป้องกันหรือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
แบบเบ็ดเสร็จ (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์. 2555 : 53)
กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นหลักประกอบไปด้วย
(1) พระราชบั ญ ญั ติส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เนื้ อ หา
ของกฎหมายนี้จะครอบคลุมถึงเรื่องการส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง พระราชบัญญัตินี้เกี่ยวข้องในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนมากที่สุด ทั้งการควบคุมผู้ประกอบการ การรวบรวม การขนส่ง การกาจัดขยะมูลฝอย
และการกาหนดเกณฑ์ควบคุม เหตุเดือดร้อนราคาญของส่วนรวมที่เกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน
สารอันตราย ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ขี้เถ้าพิษ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
(3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ภายใต้ พระราชบั ญ ญั ติฉ บั บนี้ ได้กาหนดการดาเนิน การจัด การขยะมูล ฝอย และการรักษาความสะอาด
ของบ้านเมือง
(4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้อาคารสูง
หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขนลาเลียงหรือทิ้งลงปล่องทิ้งขยะมูลฝอย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ฎหมายอื่ น ๆ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก า จั ด ขยะมู ล ฝอย ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ พระราชบัญญั ติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490 ประมวล
กฎหมายอาญา พระราชบัญญั ติ แร่ พ.ศ. 2510 พระราชบั ญ ญั ติปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 ประกาศคณะปฏิวั ติ
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ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2515) เรื่องควบคุมการจอดเรือในแม่น้า ลาคลอง พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ. 2535 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางป้อ งกันปัญหาสิ่งแวดล้อ มด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์. 2555 : 53-58)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาด
การจัดการขยะมูลฝอยนั้นประกอบไปด้วยกฎหมายต่างๆ (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์. 2555 : 58-59)
ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ซึ่ง มีบทบั ญญั ติในมาตรา 17 (11) และมาตรา 17 (12) ให้ อ งค์การบริหารส่วนจังหวัดมี หน้าที่
ในการจัดระบบกาจัดขยะมูลฝอยรวมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ และบทบัญญัติในมาตรา
16, 17 และ 18 ก าหนดให้ เทศบาลเมื อ งพั ท ยาและองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลมี ห น้ าที่ ใ นการจั ด ระบบ
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(2) พระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กาหนดอ านาจ
แก่กรุงเทพมหานครในการดาเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในเขตกรุงเทพมหานครและดูแลรักษาที่สาธารณะตามมาตรา 89 (4) และ (10)
(3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กฎหมายนี้กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ดาเนินการภายในพื้นที่ของจังหวัด เกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 45 (7)
(4) พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 กาหนดให้ เป็ น หน้ าที่ ของเทศบาลในการรัก ษา
ความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 50 (3)
มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1)
(5) พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 กฎหมายนี้
กาหนดให้อานาจและหน้าที่แก่สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลในการดาเนินการรักษาความสะอาด
ในที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตาบล ตามมาตรา 23 (3)
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 กฎหมายนี้ให้อานาจแก่
เมืองพัทยาในการดาเนินการรักษาความสะอาด รวมทั้งการจั ดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเมือง
พัทยา ตามมาตรา 67 (5) และ (6)
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอย
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอย แต่ได้บัญญัติ
เนื้ อ หาที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การผลิ ต และการจาหน่ ายพลั งงานที่ ผลิ ต ได้ แทรกอยู่กั บ กฎหมายด้ านการจัด การ
พลังงานของประเทศ (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์. 2555 : 64) ได้แก่
(1) พระราชบัญ ญัติการพัฒ นาและส่งเสริมพลัง งาน พ.ศ. 2535 กฎหมายนี้ได้กาหนดให้
พลังงานไฟฟ้ าซึ่ งขนาดการผลิ ตรวมของแต่ละแหล่ งผลิต ตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) ขึ้น ไป
เป็นพลังงานควบคุมโดยผู้ผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงานควบคุม จะต้องได้รับใบอนุญาตและกาหนดห้าม
การกระทาใดๆ อันเป็นการขัดขวางต่อการผลิตพลังงานควบคุม หรือทาให้การผลิตพลังงานควบคุมน้อยลง
โดยไม่มีเหตุอันควร ผู้กระทาผิดต้องระวางโทษทั้งจาและปรับ
(2) พระราชกฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 สาระสาคัญ ได้แก่ การกาหนดให้
พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต ตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงาน
ควบคุม
(3) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎหมายนี้
กาหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน
(จากเดิ ม พระราชบั ญญั ติ การส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์ พลั งงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของ
กระทรวงการคลัง) โดยได้กาหนดที่มาของเงิน วัตถุประสงค์ และรายละเอียดต่างๆ ของกองทุนไว้ในหมวด 4
มาตรา 24
(4) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กฎหมายนี้กาหนดสาระสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์ ข้อ (8) เพื่อส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย กาหนดองค์กร
ต่างๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใน หมวด 2 การกากับดูแลการประกอบกิจการ
พลั งงานในหมวด 3 และการจัด ตั้งกองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า แหล่ งที่ มาของเงิน ทุ น การเบิก จ่ายและกิ จการ
ที่สามารถใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 93-97
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 6 หน่วยงานหลั ก (พิรียุตม์
วรรณพฤกษ์. 2555 : 50) ได้แก่
(1) องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น รัฐธรรมนู ญ ปี 2550 มาตรา 289 และ 290 ได้ ก าหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการบารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในการรับผิดชอบการจัดเก็บ รวบรวม และการจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยจัดให้มี
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยรวม เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นจานวนมากได้อย่างเพียงพอ
นอกจากนั้ นแล้วแต่ล ะจังหวัด มีห น้ าที่ ในการจัดท าแผนปฏิ บั ติก ารสิ่ งแวดล้ อ มระดั บ จังหวัด แล้ วเสนอ
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่ อ ของบประมาณส าหรับ การจัดการขยะมูลฝอยในพื้ นที่ ซึ่งเป็น ไปตามข้อ กาหนดในพระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
(2) สานั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งเป็น หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มทาหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการดาเนิน งาน
ด้านการจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม รวมทั้ งพิ จารณาการจัด สรรงบประมาณสนับ สนุ น
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยราชการในการจัดการปัญหามลพิษซึ่งรวมถึงปัญหาขยะมูลฝอย
(3) กรมควบคุมมลพิษ มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุม มลพิษ กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อ ม พ.ศ. 2535 ในการพั ฒ นาระบบ
และรูปแบบการจัดการเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสมโดยเน้นที่มาตรการลดอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยและสนับสนุนให้เกิดการนากลับมาใช้ใหม่เป็นประเด็นหลัก นอกจากนั้นยังมีหน้ าที่
เสนอความเห็ นเพื่ อจัดทานโยบายและแผนการส่ งเสริม และรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดการขยะมูลฝอยและสารอันตราย จัดทาแผนจัดการคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ มด้านมลพิ ษ
ประสานการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย จัดทาแผนฉุกเฉิน
ประสานการปฏิบัติการควบคุม แก้ไข ระงับหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เสนอแนะมาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการกากของเสียและสารพิษอันตราย เป็ นต้น ต่อมาในภายหลังได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม และโอน
กรมควบคุมมลพิษมาอยู่ภายใต้การสังกัด
(4) กรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อ มู ล และข่าวสารจากทางราชการ
ในเรื่อ งเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมเว้นแต่ข้อ มูลหรือ ข่าวสารที่ทางราชการถือ ว่า
เป็น ความลับเกี่ยวข้อ งกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ สนั บสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(5) สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน
ท าหน้ าที่ เสนอแนะนโยบายและบู ร ณาการแผนบริ ห ารพลั งงานของประเทศ เสนอแนะยุ ท ธศาสตร์
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับโครงการที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน
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(6) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบ
ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กากับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือก
การใช้ พ ลั ง งานแบบผสมผสานซึ่ ง รวมถึ ง การผลิ ต พลั ง งานจากขยะมู ล ฝอยและเผยแพร่ เทคโนโลยี
ด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ
6.8 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย
1) ปัญหาและอุปสรรค จากผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ผ่านมา สามารถสรุป
ปัญหาและอุปสรรค ของการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ (กรมควบคุมมลพิษ. 2555 : 17-18)
(1) ข้อจากัดด้านงบประมาณ ในการจัดสรรงบประมาณสาหรับก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกหลักวิชาการและการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ การจัด ตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร แม้ว่า
จะมีการศึกษาและวางแผนการดาเนินการไว้ แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ในหลายพื้นที่ และบางครั้งได้รับ
การต่อต้านจากประชาชน
(2) ข้อจากัดในด้านสมรรถนะองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลขนาดใหญ่
มีขีดความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ยังขาดความพร้อม
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนี้ยังมีข้อจากัดในการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่สมัครใจเข้าร่วมการรวมกลุ่ม พื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เนื่ อ งจากไม่สอดรับกับวัฒ นธรรมท้ องถิ่นในการน าขยะมู ลฝอยจากที่ อื่น มาทิ้ งรวมกัน และการกาหนด
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ รวมทั้งการต่อต้านจากประชาชน
(3) ปัญหาด้านการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ นโยบายการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน
(Waste to Energy) ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีข้อจากัดในการดาเนินการ
(4) ปัญหาข้อจากัดด้านสถานที่ สถานที่กาจัดของเสียอันตรายจากชุมชนยังมีไม่เพียงพอ
และมีข องเสี ยอัน ตรายบางประเภทถู กนาไปคั ดแยกรีไ ซเคิ ลอย่างไม่ ถูกต้อ ง ขาดมาตรการในการตรวจ
ติดตาม เฝ้าระวัง การจัดการวัสดุเหลือใช้ที่ย่อ ยสลายยากจากโรงงานที่ไ ม่ไ ด้กาจัดอย่างถูกวิธี นอกจากนี้
สถานที่กาจัดของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลาง ทาให้
ในการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนจากภูมิภาคอื่นๆ ไปยังสถานที่กาจัดของเสียอันตราย มีต้นทุนสูง
และเกิดปัญหาการร้องเรียนจากการดาเนินงานของสถานที่กาจัดของเสียอันตราย
(5) ปัญหาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาคชุมชนพบปัญหาสารเคมี
อันตรายตกค้างในอาหารและยา เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันมีการใช้และกาจัด บาบัด
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อม
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(6) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ยังขาดความต่อเนื่อง ทาให้
การสร้างความตระหนั กและการมี ส่วนร่วมในการจัด การขยะมูลฝอย ณ แหล่ งก าเนิ ด ยังไม่ครอบคลุ ม
ทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการ
2) แนวทางการแก้ไข จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมานั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ. 2555 : 35-36)
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรและระบบศูนย์รวม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถดาเนินการร่วมกันได้โดยได้รับความยินยอมจากประชาชน
ประกอบด้วยการคัดแยกที่ต้นทางหรือในครัวเรือน ระบบการขนถ่าย ระบบการคัดแยก ระบบการกาจัดที่ถูก
หลักวิชาการและการใช้ประโยชน์ (แบบผสมผสาน) เช่น การทาปุ๋ย การผลิต พลังงาน เป็นต้น
(2) สนั บ สนุ น และขยายผลให้ ป ระชาชนลดปริ ม าณการเกิด ขยะมู ล ฝอยจากบ้ านเรื อ น
โดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)
(3) สร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน
(ขยะอิ น ทรี ย์ ขยะรี ไซเคิล และของเสี ยอั น ตรายชุ ม ชน) เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ ต้ อ งน าไปบ าบั ด
และกาจัดให้เหลือน้อยที่สุด โดยการสร้างตลาดซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลในชุมชน กาหนดสถานที่หรือจุดนัดพบ
ในชุ มชนที่ เดิ น ทางได้ สะดวก หรือ ศูน ย์รับ แลกเพิ่ ม มูล ค่าขยะ กาหนดนั ดหมายการนาขยะมารวบรวม
เพื่อนาไปขายหรือรวบรวมไปกาจัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีการหารือ และสมัครใจ
ดาเนินการร่วมกัน
(4) ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาวิธีการนาขยะมูลฝอย
มาแปรรูปเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle)
(5) จัดทาระบบการเรียกคืนซากของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เช่น ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ แบตเตอรี่มือถือ น้ามันเหลือใช้ (น้ามันปรุงอาหาร น้ามันหล่อลื่น)
เป็ นต้น โดยการกาหนดประเภทผลิตภัณ ฑ์ และบรรจุภั ณฑ์ ที่ผู้ผลิ ตต้อ งนากลับคืนให้ ผู้ผลิตและผู้นาเข้า
รับผิดชอบการรวบรวมเศษซากผลิตภัณฑ์และการจัดการซากผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบของผู้ให้บริการบาบัด
หรือกาจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วหรือระบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดสร้างขึ้น
(6) ให้องค์ความรู้และปลูกจิตสานึกแก่ผู้ประกอบการที่นาเอาซากผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
มาชาแหละเพื่อขาย โดยให้ตระหนักถึงปัญหามลพิษจากการปนเปื้อนสารอันตรายหากมีการจัดการที่ไ ม่
ถูกต้อง
(7) ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
จัดให้มีระบบหรือสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลัก
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วิชาการ สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือ
ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดาเนินงาน
(8) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือ ก โดยสนับสนุนและสร้าง
มาตรการจูงใจเพื่อให้นโยบายการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy) เกิดผลในทางปฏิบัติ
(9) กาหนดระเบี ยบข้ อบั งคับ เกี่ยวกับ หลัก เกณฑ์ ก ารจัด การขยะมู ลฝอย มูล ฝอยติ ดเชื้ อ
และของเสียอันตรายชุมชน ตั้งแต่กระบวนการผลิต พฤติกรรมการบริโภค การลดและคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด
การนากลับมาใช้ใหม่ การเก็บรวบรวมและขนย้าย ตลอดจนการกาจัดขั้นสุดท้าย และผลักดันให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
(10) เร่งรัดการออกกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กาหนด
อั ต ราค่ าธรรมเนี ย มการให้ บ ริ ก ารก าจั ด มู ล ฝอย (มู ล ฝอยทั่ ว ไป มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และมู ล ฝอยที่ เป็ น พิ ษ
หรืออันตรายชุมชน) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอในการเดินและบารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
(11) สร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและความจาเป็นในการดาเนินการจัด
ให้ มี ร ะบบหรื อ สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชนในพื้ น ที่ เพื่ อ ลด
การต่อต้าน โดยให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะเป็นสถานที่จัดสร้างระบบฯ เข้ามามีส่วนร่วม และมี ผลตอบแทน
ตามความเหมาะสม
แต่จากสถานการณ์ขยะปัจจุบันกลับปรากฏว่าปริมาณขยะสะสมเพิ่มขึ้นจาก 24.73 ล้านตัน
ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 26.77 ล้านตันในปี 2556 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาลที่กาหนดให้มีการจัดการที่ ถูกต้อ ง เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อ ยละ 50 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปรากฏว่า ในปี 2556 ผลการดาเนินการจริงได้รับการจัดการเพียงร้อยละ 27 และเป้าหมาย
ด้านการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ปรากฏว่า ในปี 2556 ผลการดาเนินการจริง
กลับนามาใช้ประโยชน์ ได้เพียงร้อยละ 19 นั่นเป็นสิ่งสะท้อ นให้ เห็น ถึงปัญหาต่างๆ ในขั้นตอนของการ
นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อจากัดด้านงบประมาณ ด้านสมรรถนะขององค์กร ด้านสถานที่
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความขาดแคลนระบบกาจัดขยะมูลฝอย หากยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
ก็ยากจะบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ทาให้ต้องพิจารณาทบทวน
มาตรการ กลไกการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติอันจะนาไปสู่การแก้ไขและป้อ งกันปัญหาได้อ ย่างจริงจัง
โดยผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และกาหนดให้เป็นนโยบายที่รัฐบาลจะดาเนินการ
โดยเร่งด่วน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดทาและของบประมาณมาสนับสนุนกับการแก้ไขปัญหาอย่างเพียงพอ
รวมทั้งเป็นการสื่อสารกับสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาและผลกระทบ เพื่อให้ทุกภาคส่วน
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ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และต้องมีเครื่องมือ ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการขยะโดยเฉพาะ และจัดตั้งหน่วยงานที่มากากับดูแลแก้ไขปัญหาขยะโดยเฉพาะ ตลอดจนสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ กาหนดนโยบายในด้านการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
ที่มีประสิท ธิภาพ พลังงานสะอาด และพัฒ นาพลังงานทางเลือ กที่ แม้ จะมีต้นทุ นสูง อาจไม่คุ้ มทุน ในแง่
เศรษฐกิจ แต่ถ้ าคิ ดต้ น ทุ น ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม และการแก้ไ ขปั ญ หาในระยะยาวแล้ ว นั บ ว่าคุ้ มค่ ามาก
ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้ องกับ ข้ อเสนอให้ พั ฒ นาการใช้เครื่ อ งมื อ สนั บสนุ น การจั ด การขยะมูล ฝอย
ของพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2555 : 156) ดังนี้
1. ตรากฎหมายว่ าด้ว ยการส่ งเสริ ม การลด คั ด แยก และการน าขยะมู ล ฝอยกลับ มาใช้ ใหม่
เพื่ อ ให้เป็น กฎหมายหลัก ครอบคลุม รายละเอียดตั้งแต่ การออกแบบ การผลิ ตสิน ค้า การบริโภค การน า
กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการกาจัดเศษซากที่ ไม่ สามารถใช้ป ระโยชน์ใหม่ไ ด้ที่ ถูกต้อ งตามหลั กวิชาการ
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแผน
การพั ฒ นากฎหมายของกระทรวงการคลั ง เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งใช้ อ านาจของ
พระราชบัญญัตินี้ ออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงในการกาหนดรายละเอียดการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยร่างพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 6 ประเภท
ได้แก่ 1) ภาษีสิ่งแวดล้อม 2) ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ 3) ภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และระบบ
รั บ ซื้ อ คื น 4) การวางประกั น ความเสี่ ย งหรื อ ความเสี ย หายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม 5) การซื้ อ ขายสิ ท ธิ์ ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิทธิ์การปล่อยมลพิษ และ 6) การให้เงินอุดหนุน มาตรการสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษ
อื่นๆ กฎหมายนี้ไ ด้เปิดโอกาสให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อ งออกกฎหมาย และกฎกระทรวงในการกาหนด
รายละเอียดการใช้เครื่อ งมือ เศรษฐศาสตร์ม าเป็นแรงเสริม และสนับ สนุน ท้อ งถิ่น และหน่วยงานต่างๆ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. จัดตั้งองค์กรที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย จัดทาแผนปฏิบัติการและการกากับดูแลเพื่อ ให้
การจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนที่ร่วมดาเนินการสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7. ความพึงพอใจ
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึ งพอใจเป็ นค าที่มี ความหมายหลากหลาย ซึ่งได้ จากแนวคิด แต่ล ะทั ศนะตามกรอบ
ความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ยึดถือ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
กู๊ด (Good. 1973 : 384) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับ ความพึงพอใจ
ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องานของตน
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Michael R. Fitzgerald & Robert F. Durant (1980 : 586) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของประชาชน ที่มีต่อการบริการสาธารณะ (public Service Satisfaction) ว่าเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการให้บริการของหน่วยปกครองท้องถิ่น โดยมีพื้นฐานเกิดจากการรับรู้ (Perceptions) ถึงการส่งมอบ
การบริการที่ แท้จริง และการประเมิ นผลนี้ ก็จะแตกต่างกันไป ความพึ งพอใจ (satisfaction) เป็น ทัศนคติ
ที่เป็ นนามธรรม ไม่ส ามารถมองเห็น เป็ นรูป ร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมี ความพึ งพอใจหรือ ไม่
สามารถสั งเกตโดยการแสดงออกที่ ค่อ นข้ างสลั บซั บซ้อ น จึ งเป็ นการยากที่ จะวัดความพึ งพอใจโดยตรง
แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้น
จะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้
เดวิส และนิ วสตรอม (Davis & Newstrom. 1985 : 83) ได้ให้ ความหมายของความพึ งพอใจ
ในการทางานว่า หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่องานกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สเตียรส์ (Steer.1991 : 256) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกทางบวก
ที่บุคคลให้คุณค่ากับสวัสดิการที่ได้รับ ความพึงพอใจจึงเป็นผลมาจากความรับรู้ที่บุคคลนั้นประเมินการให้
คุ ณ ค่ ากั บสวั สดิ การที่ ได้ รั บ ความพึ งพอใจมี ความหมายในแนวทางแรก คื อ ความพึ งพอใจในสวั ส ดิ ก าร
เป็นความรู้สึกสนองตอบต่อด้านต่างๆ ซึ่งสามารถทาความเข้าใจได้คล้ายเรื่องทัศนคติ เราไม่อาจสังเกตเห็น
ความพึ งพอใจได้โดยตรงแต่ สามารถคาดเดาได้ จากการแสดงออกและพฤติ กรรมของบุค ลากรในองค์ก ร
ในแนวทางที่ ส อง ความพึ ง พอใจเป็ น ผลของความต้ อ งการหรื อ ความคาดหวั ง ของบุ ค คลที่ เกิ ด จาก
การเปรียบเทียบกับการกระทาที่บุคคลได้รับ
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 มีความมั่นคง มี ความสมบูรณ์พูนสุข มีพวกพ้อง
มีคนยกย่องต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการตอบสนองแล้ว
ธร สุนทรายุทธ (2553 : 111) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ความรู้ สึ ก รวมๆ ของบุ ค คลต่ อ การท างานในด้ านดี ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการท างาน ท าให้ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทน
เกิดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจในการทางาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
นงลักษณ์ กลมเกลี้ ยง (2554 : 16) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบั ติงาน หมายถึง ความรู้สึ 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
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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 หมายถึง
ความรู้สึกพอใจ ประทับใจ ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีสื่อ/นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จนบรรลุผลสาเร็จในการเรียนรู้ การทาให้ผู้เรียน
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 รู ป ร่ างได้ นอกจากนี้ ค วามพึ งพอใจ
เป็นความรู้สึกด้านบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามค่านิยม และประสบการณ์ของบุ คคล 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 ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดี ของบุคคล
เป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง ซึ่งจะทาให้เกิดความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่ เกิดขึ้นจากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
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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
7.2 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)
1. มนุษย์มีความต้องการเป็นลาดับขั้น เมื่อความต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนอง
แล้ วก็ จะให้ ความสาคั ญ กับ ความต้ อ งการในลาดั บ นั้ น น้ อ ยลง แต่จ ะพยามยามเพื่ อ ให้ ไ ด้ ความต้ อ งการ
ในระดับที่สูงขึ้นไป
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 องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้ องการทางร่างกายขั้ นพื้ นฐาน
ของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดสาหรับการดารงชีวิต ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ อากาศ เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น มนุษย์จะมีความต้องการในลาดับถัดไปเมื่อความต้องการ
ระดั บ กายภาพได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว ดั ง นั้ น ในขั้ น แรกองค์ ก รจะต้ อ งตอบสนองความต้ อ งการ
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ของพนั กงานโดยการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเพื่ อ ให้พ นักงานสามารถนาเงิน ไปใช้จ่ายเพื่ อ แสวงหา
สิ่งจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตของแต่ละคน
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
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน องค์การสามารถตอบสนองความต้อ งการของพนั กงานได้โดยการให้
ลูกจ้างมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ให้ลูกจ้างทางานเป็นกระบวนกลุ่ม (Group Process) และมีลักษณะ
เป็ นการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ในการท างานมากกว่าที่ จะมุ่งการแข่ งขัน (Competition) ตลอดจน
องค์กรต้อ งมองเห็นคุณค่าของบุคลากร ยอมรับความคิ ดเห็นของเขาเหล่านั้นด้วยการยกย่อ งชมเชยเมื่อ มี
โอกาสอันควร
4. ความต้ อ งการได้ รั บ การยกย่ อ งสรรเสริ ญ ในสั ง คม (Esteem Needs) หมายรวมถึ ง
ความเชื่อมั่น ในตนเอง ความสาเร็จ ความรู้ความสามารถ การนับถือ ตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพ
ในการทางาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่น และเป็ นที่ยอมรับนั บถือ ของคนทั้ งหลาย การมีตาแหน่งสู ง
ในองค์กรหรือการที่สามารถใกล้ชิดบุคคลสาคัญๆ ล้วนเป็นการส่งเสริมให้ฐานะของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้น
5. ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนอง
ทั้ง 4 ระดับแล้ว มนุษย์จะทางานเพื่องานคือ 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
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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 การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้ าวหน้า
ในตาแหน่งการงาน
2. ปัจจัยค้าจุน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทางานและมีหน้าที่
ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทางาน เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต สถานะของอาชีพ
สภาพการทางาน เป็นต้น
ในการดาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจเป็นสิ่งสาคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน
ทางานที่ไ ด้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนซึ่งในสภาพปัจจุบัน
เป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกหรือให้คาแนะนาปรึกษา จึงต้องคานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ การทา
ให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานนั้นมีแนวคิดพื้นฐาน 2 ลักษณะ คือ
1. ความพึงพอใจนาไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิด
ความพึงพอใจ จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการตอบสนอง
2. ผลของการปฏิบัติงานนาไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผล
ของการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีจะนาไปสู่ผลตอบแทนที่เหมาะสม
ซึ่งในที่สุดจะนาไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัล
หรื อ ผลตอบแทน ซึ่ ง แบ่ งออกเป็ น ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic rewards) และผลตอบแทนภายนอก
(Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของ
ผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกกาหนดโดยความแตกต่าง
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
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1) คนทางานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย
2) ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลสาเร็จในการทางานโดยตรง
3) งานนั้นสามารถทาให้สาเร็จได้
สมุทร ชานาญ (2556 : 268-294) กล่าวถึง กลุ่มทฤษฎี ที่เน้ นการศึกษาเนื้อหา (Contents theories)
เป็นกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ จึงมีการเรียกชื่อหนึ่งว่า ทฤษฎีที่เน้นความต้องการ (Need theories
of work motivation) เป็นทฤษฎีที่มุ่งศึกษาเพื่อหาคาตอบของมนุษย์แต่ละคนมีความต้องการอะไร ตลอดจน
มีความต้องการอยู่ในระดับใด ทฤษฎีที่เน้นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีการนาเสนอไว้หลากหลาย
ส่วนทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มีดังนี้
1. ทฤษฎี ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) มาสโลว์ มีห ลักที่ส าคั ญ
เกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องลาดับขั้นความต้องการ เขามีความเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการ
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
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) ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) เป็น ความต้ อ งการ
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการที่มีชีวิตรอดแล้วมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแล้ว มนุษย์จะเริ่มมองหา
ความรักจากผู้อื่น ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ที่ตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป เช่นต้องการให้พ่อแม่
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
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ตามควร ไม่ต้อ งการการกดขี่ ข่มเหงจากผู้อื่ น เนื่ อ งจากทุ กคนมีเกี ยรติ และศักดิ์ ศรีของความเป็น มนุ ษ ย์
เท่าเทียมกัน
5) ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self - actualization needs) เป็นความต้องการ
ขั้นสุดท้าย หลังจากที่ผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ลดความต้องการ
ภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ แต่ความต้องการ
ในขั้นนี้มักเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการในขั้นอื่นๆ มาก่อน และจะต้องมีความเข้า ใจในชีวิต
เป็นอย่างยิ่ง
2. ทฤษฎี ความต้ อ งการของ แมคเคล็ ลแลนด์ (McClelland’s theory of needs) แมคเคล็ ลแลนด์
(McClelland) เป็นนักจิตวิทยาที่ทาการศึกษาหาข้อ สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างความต้อ งการของมนุษย์ ซึ่งมี
ความเชื่อว่า ความต้องการ (needs) สะท้อนคุณลักษณะบุคลิกภาพที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์การเลี้ยงดู
ของครอบครัวมาตั้งแต่เยาว์วัย และเชื่อว่าความต้องการของแต่ละบุคคลภายใต้สถานการณ์หนึ่งจะต้องการ
อย่างหนึ่ง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ แต่พอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปความต้องการของบุคคลนั้นจะปรับเปลี่ยน
ตามไปด้วย ดังนั้น แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) ได้เสนอความต้องการ 3 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ความต้องการความสาเร็จ (Need for achievement เขียนย่อว่า nAch) เป็นความต้องการที่บุคคล
มุ่งที่จะทางานที่ตนเองรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จ บุคคลที่มีความต้องการความสาเร็จสูง
(nAch person) เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือร้นสูงมีความมุ่งมั่นต่องาน มีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะทางานให้สาเร็จ
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 เพื่อให้ตนเองสามารถใช้อิทธิพลควบคุม กากับผู้อื่น
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 โดยเฉพาะปัจ จัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในงาน
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ได้เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจต่องานเป็นคนละปัจจัย
ที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจต่องาน มนุษย์นั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานได้ 2 ปัจจัย ได้แก่
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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) ซึ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่
นอกตัวงาน
สรุปได้ว่า แนวคิดพื้นฐานดังกล่าว เมื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผลตอบแทนภายในหรือ
รางวัลภายในเป็นผลด้านความรู้สึกของผู้เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้เรียนเอง เช่น ความรู้สึกต่ อความสาเร็จที่เกิดขึ้น
เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถดาเนินงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลายได้สาเร็จ ทาให้เกิด
ความภาคภู มิ ใจ ความมั่ น ใจ ตลอดจนได้ รั บ การยกย่ อ งจากบุ ค คลอื่ น ส่ ว นผลตอบแทนภายนอกนั้ น
เป็นรางวัลที่ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับคายกย่องชมเชยจากครูผู้สอน พ่ อแม่
ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ
7.3 ความสาคัญของความพึงพอใจ
นงค์ เยาว์ วิ เชี ยรเครื อ (2555 : 32) ความพึ งพอใจเป็ น ปั จจั ยที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ มี ผลต่ อ
ความสาเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็ นผลมาจากการได้รับการตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจ หรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์
ผุสดี แสงหล่อ (2555 : 14) ได้กล่าวสรุปความสาคัญของความพึงพอใจว่า ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทุกคน เพราะช่วยให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด การสร้างความพึงพอใจนั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการเทคนิค และวิธีการ
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 เกี่ย วข้อ งสภาพแวดล้อ มการท างาน ตลอดจน
ผลประโยชน์ และผลตอบแทน อย่างไรก็ดีมีข้อมูลสนับสนุนว่าความพอใจในงานจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภายนอกในบุคคลมากกว่าเป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีการศึกษาว่าพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความพอใจในงานของบุคคล
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สมุทร ช านาญ (2556 : 77) กล่าวถึงความพึงพอใจในงานว่า ความพึ งพอใจของพนักงานภายใน
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 ซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ งของบุคคล
ทุกคนในการทางาน เมื่อบุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่องาน ต่อ องค์กร ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นราบรื่น
มีประสิทธิภาพ
7.4 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 วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน แต่ก็เหมาะสมกับ
การศึกษากับข้อมูลจานวนน้อยเท่านั้น
2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้อ งออกไปสอบถาม โดยการพูดกับบุคคลนั้นๆ
โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า
3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อคาอธิบายไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวนมากๆ วิธีนี้นับเป็น
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 ผลผลิตที่ได้รับจะเป็นสาเหตุของการทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่
พึงพอใจออกมา
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สรุ ป ได้ ว่ า การวั ดความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนต่ อ บทเรี ยน เป็ นการวั ดทั ศนคติ ทั้ งในด้ านของ
ตัวเครื่อ งมือ ที่ สร้ างขึ้ น และด้ านกระบวนการเรียนการสอน ดั งนั้ น จึงจาเป็ น ต้อ งอาศั ยแบบวัด ทั ศนคติ
เป็นเครื่องมือในการวัด
7.5 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 ง พอใจ ส่ วนมากนิ ยมสร้างแบบสอบถามความพึ งพอใจแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ หรือ 3 ระดับ สาหรับผู้เรียนเป็นเด็กเล็กๆ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เป็นการนาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญในเบื้อต้น เพื่อขอคาแนะนา
หัวข้อประเมิน เป็นต้น
4. ประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามกับเรื่องที่ถาม เป็นการนาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 คน หรือ 5 คน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและลงคะแนน
5. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง เป็นการนาคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
มาหาค่า IOC เป็นรายข้อ
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. ระบุวิธีการรวบรวมข้อมูล ซึ่งต้องพิจารณาถึงธรรมชาติของตัวแปรที่ศึกษาธรรมชาติของ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย และทรัพยากรที่มีอยู่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. เลือกรูปแบบของแบบสอบถามที่ต้องการ
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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
เขียนจุดมุ่งหมายแบบสอบถาม ขอความร่วมมือในการตอบ ตลอดจนให้สัญญาต่างๆ ที่จะรักษาความลับ
ของผู้ตอบ
9. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
สรุปได้ว่า การสร้างแบบสอบถามความพึ งพอใจมีขั้นตอนในการสร้างตามลาดับ ดังนี้ ศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เลือกรูปแบบของแบบสอบถาม ร่างข้อคาถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ คัดเลือก
หรือปรับปรุงแบบสอบถาม จัดพิมพ์ และนาไปทดลองใช้
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิลสัน (Wilson 1971 : 643-696) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางด้านสติปัญญาในการเรียน และได้จาแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสติปัญญาในการเรียนระดับประถมศึกษาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
1. ความรู้ ความจ าด้ านการคิ ด (Knowledge) พฤติ ก รรมในระดั บ นี้ ถื อ ว่ าเป็ น พฤติ กรรมที่ อ ยู่
ในระดับต่าที่สุด แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้
1) ความรู้ความจาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เป็นความสามารถที่จะระลึกถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่นักเรียน
เคยได้รับจากการเรียนการสอนมาแล้ว คาถามที่วัดความสามารถในระดับนี้จะเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตลอดจน
ความรู้พื้นฐานซึ่งนักเรียนได้สะสมมาเป็นระยะเวลานานแล้ว
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2) ความรู้ความจาเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม เป็นความสามารถในการระลึกถึงหรือ จาศัพท์
นิยามต่างๆ ได้โดยคาถาม อาจจะถามโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้
3) ความสามารถในการใช้กระบวนการคิด เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิยาม
และกระบวนการที่ได้เรียนมาแล้ว มาคิดตามลาดับขั้นตอนที่เคยเรียนรู้
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับความรู้ความจา
เกี่ยวกับการคิดแต่ซับซ้อนกว่า แบ่งออกเป็น 6 ขั้น ดังนี้
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติ เป็ นความสามารถที่ ซับซ้ อ นกว่าความรู้ความจาเกี่ยวกั บ
การหาข้อ เท็ จจริง เพราะมโนมติเป็นนามธรรมซึ่งประมวลจากข้อ เท็ จจริงต่างๆ ต้อ งอาศัยการตัดสิน ใจ
ในการตีความหรือยกตัวอย่างใหม่ที่แตกต่างไปจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน มิฉะนั้นจะเป็นการวัดความจา
2) ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และสรุปอ้างอิงเป็นกรณีทั่วไปเป็นความสามารถในการนาเอา
หลักการ และความเข้าใจเกี่ยวกับมโนมติ จนได้แนวทางในการแก้ปัญหาได้ คาถามนั้นเป็นคาถามที่เกี่ยวกับ
หลักการที่นักเรียนเพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรก อาจจะเป็นพฤติกรรมในระดับการวิเคราะห์ก็ได้
3) ความเข้าใจในโครงสร้าง คาถามที่วัดพฤติกรรมระดับนี้เป็นคาถามที่วัดเกี่ยวกับ คุณสมบัติ
ของระบบและโครงสร้าง
4) ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง ความสามารถ
ในการแปลข้อความที่กาหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่ เช่น แปลจากภาษาพูดให้เป็นสมการ ซึ่งมี
ความหมายคงเดิมโดยไม่รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหา หลังจากแปลแล้วอาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ง่าย
ที่สุดของพฤติกรรมระดับความเข้าใจ
5) ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล เป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจ
ข้อความ ซึ่งแตกต่างไปจากความสามารถในการอ่านทั่วๆ ไป
6) ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ ข้อสอบที่วัดความสามารถในขั้นนี้อาจดัดแปลง
มากจากข้อสอบที่วัดความสามารถในขั้นอื่นๆ โดยให้นักเรียนอ่านและตีความโจทย์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
ข้อความ ตัวเลข ข้อมูลทางสถิติ หรือกราฟ
3. การนาไปใช้ (Application) เป็น ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญ หาที่ นั กเรียนคุ้นเคย
เพราะคล้ายกับปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียน หรือแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องเลือกกระบวนการ
แก้ปัญหาและดาเนินการแก้ปัญหาได้โดยไม่ยาก พฤติกรรมในระดับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ
1) ความสามารถในการแก้ปัญหาที่คล้ายกับที่ประสบอยู่ระหว่างเรียนนักเรียนต้อ งอาศัย
ความสามารถในระดับความเข้าใจและเลือกกระบวนการแก้ปัญหาจนได้คาตอบออกมา
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2) ความสามารถในการเปรียบเทียบ เป็นความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ข้อมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการแก้ปัญหาขั้นนี้อาจต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และจาเป็นต้องอาศัย
ความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
3) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นความสามารถในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องในการ
หาคาตอบจากข้อมูลที่กาหนดให้ ซึ่งอาจต้องอาศัยการแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากข้อ มูลที่ไม่เกี่ยวข้อ ง
พิจารณาว่าอะไรคือข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม มีปัญหาอื่นใดบ้างที่อาจเป็นตัวอย่างในการหาคาตอบของปัญหา
ที่กาลังประสบอยู่ หรือต้องแยกโจทย์ออกมาพิจารณาเป็นส่วนๆ ในการตัดสินใจหลายครั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นจนได้คาตอบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
4) ความสามารถในการมองเห็ น แบบลั ก ษณะโครงสร้ างที่ เหมื อ นกั น และหาสมมาตร
เป็นความสามารถที่ต้องอาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระลึกถึงข้อมูลที่กาหนดให้ การเปลี่ยนรูป
การจัดกระทากับข้อมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ์ นั กเรียนต้อ งสารวจหาสิ่งที่คุ้นเคยกันจากข้อ มูล
หรือสิ่งที่กาหนดจากโจทย์ให้พบ
4. วิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่
เคยทาแบบฝึกหัดมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีการพลิกแพลง แต่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาที่เรียน การแก้โจทย์
ดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมา รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหา
อนาสตาซี (Anastasi. 1976 : 107) กล่ าวถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา สังคม แรงจูงใจ และองค์ประกอบที่ไมใช่สติปัญญา อันไดแก องค์ประกอบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ เป็นต้น
สุธีรา แก้วบุญเรือง (2555 : 48) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสาเร็จ
ในด้านความรู้ทักษะและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของสมองหรือประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผล
มาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่างๆของแต่ละบุคคลสามารถวัดได้ด้วยการทดสอบ
ด้วยวิธีต่างๆ
ประนอม เมตตาวาสี (2555 : 60) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของ
ความรู้ความสามารถและทัก ษะที่ นัก เรียนได้จากการเรีย นการสอนทั้ งที่โรงเรียน ที่ บ้านสภาพแวดล้อ ม
และแหล่งอื่นๆ สามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นริ ศรา คณานั นท์ (2555 : 38) ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยน หมายถึ ง คุ ณ ลั กษณะความสามารถ
และประสบการณ์ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน และเป็นผลให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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สุดถนอม ธีระคุณ (2555 : 44) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมของนักเรียน 4 ด้าน คือ ความรู้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียน หรือการเข้าถึงความรู้ ในเรื่อง
ที่เรียนรู้มาแล้ว หรือได้ รับการฝึ กฝนอบรมมาแล้วมากน้ อยเพี ยงใด แสดงออกในรูปความสาเร็จ ซึ่ งสามารถ
สังเกต และวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป
8.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพรสคอร์ท (Prescott. 1961 : 14-16) ได้ใช้ความรู้ทางชีววิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา และการแพทย์
ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน และสรุปผลการศึกษาว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีดังนี้
1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายและสุขภาพกาย
ข้อบกพร่องทางร่างกายและบุคลิกท่าทาง
2. องค์ประกอบทางความรัก และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
3. องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรมและสังคม
4. องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
5. องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งตน ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติ
6. องค์ประกอบทางการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ์
คาร์รอล (Carrol. 1963 : 723-733) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีต่อ
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยการนาเอาครู นักเรียน และหลักสูตรมาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ โดยเชื่อว่า
เวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ
แม็กด็อก (Maddox. 1965 : 9)ได้ทาการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละบุคคล
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางสติปัญญาและความสามารถทางสมอง ร้อยละ 50-60 ขึ้นอยู่กับโอกาสและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 10-15
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
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3. คุณภาพของการสอน เป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย
การชี้แนะ หมายถึง การบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน และงานที่จะต้องทาให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การให้สิ่ งเสริมแรงของครู การให้ ข้อมูลย้อนกลับ หรือการให้
ผู้เรียนเรียนรู้ผลว่าตนเองกระทาได้ถูกต้องหรือไม่ และการแก้ไขข้อบกพร่อง
จันทิมา เมยประโคน (2555 : 28) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สามารถแบ่ งออกเป็ นองค์ป ระกอบใหญ่ ๆ คื อ ด้านตัว นัก เรียน ด้านตัวครู และด้านสังคม และปั จจัยอี ก
ประการที่จะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะของผู้สอน วิธีการสอน และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจของตัวครูผู้สอนนั่นเอง
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 มทางด้านร่างกายและความสามารถทางด้านทักษะของร่ างกายคุณลักษณะทางจิตใจซึ่งได้แก่
ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ และค่านิยมสุขภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์อายุเพศ
2. คุณลักษณะของผู้สอน ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ในวิชาที่สอน การพัฒ นาความรู้ทักษะ
ทางร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์อายุเพศ
3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนจะต้องมีพฤติกรรม
ที่มีความเป็นมิตรต่อกันเข้าอกเข้าใจความสัมพันธ์กันดีมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
4. คุณลักษณะของกลุ่มผู้เรียนได้แก่โครงสร้างของกลุ่มตลอดจนความสัมพันธ์ของกลุ่ม
เจตคติความสามัคคีและภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดีของกลุ่ม
5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัวได้แก่ การตอบสนองต่อ การเรียน การมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์พร้อมในการเรียน ความสนใจต่อบทเรียน
6. แรงผลัก ดัน ภายนอกได้แก่ บ้า นมีค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งคนในบ้านดี สิ่ง แวดล้อ มดี
มีวัฒนธรรมและคุณธรรมพื้นฐานดี เช่น ขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี
สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะของครู
ผู้เรียน สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาซึ่งล้วนแล้วแต่
จะเป็นอุปสรรคต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ ูงสุด
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8.3 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 ความสามารถถึงระดับใดหรือมี ความรู้ ความสามารถดีเพียงไร เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อ นๆ
ที่เรียนด้วยกัน
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 16) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ คือ แบบสอบมาตรฐาน
ที่ใช้สาหรับวัดทักษะหรือความรู้ที่เรียนมา
ไพศาล วรคา (2556 : 239 ) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบ (Test) คือ ชุดของข้อ คาถามที่ใช้วัดค่า
ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง โดยมีคาตอบที่ถูกต้องแน่นอน และมีกฏเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนอย่ างสมเหตุ
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
8.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชวลิต ชูกาแพง ( 2555 : 157 – 158) ได้กล่าวไว้ว่า 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
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1) แบบทดสอบตามแนวอิ ง เกณฑ์ (Criterion referenced) เป็ น แบบทดสอบที่ ผู้ วิ จั ย
สร้างขึ้นตามกระบวนการของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ ตามจุดประสงค์หรือ ผลการเรียนรู้มีคะแนนจุดตัด
หรือคะแนนเกณฑ์สาหรับใช้ตัดสิน
2) แบบทดสอบตามแนวอิ งกลุ่ ม (Norm referenced test) เป็ น แบบทดสอบที่ มุ่ ง หวั ง
ให้วัดครอบคลุมตามนิยามของตัวแปรที่จะวัด ความสามารถในการจาแนกผู้สอบออกเป็นกลุ่มเก่ง อ่อน ข้อสอบ
ประเภทนี้เน้นศึกษาตัวแปรอื่นในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านสมองที่นอกเหนือจากการวัดผลสัมฤทธิ์
เช่น ความสามารถในการคิดแบบต่างๆ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงสร้างขั้นตามกระบวนการ
ของแบบทดสอบอิงกลุ่ม
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) เป็นแบบทดสอบที่ใช้
วัดความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill)
2) แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personality Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดคุณลักษณะของคน
เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ ลักษณะของแบบทดสอบมีทั้งแบบสอบภาคปฏิบัติและแบบถามตอบ
การทดสอบเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบวัดที่ใช้การฉายออก (Projective Test )
และแบบวัดที่ไม่ใช้การฉายออก ( Non-projective Test )แบบวัดที่ใช้การฉายออกจะมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
ส่วนแบบวัดที่ไม่มีการฉายออกจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามหรือรายงานตนเอง ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องการตอบ
คือ ผู้ตอบจะตอบในแนวทางที่ให้ตนเองดูดี คาตอบที่ได้จึงไม่ค่อยตรงตามความเป็นจริง
3) แบบวัดความถนัด (Aptitude Test) เป็นการวัดศักยภาพ (Potential) ของผู้ตอบ เพื่อใช้
ในการทานายความสามารถในการปฏิบัติงาน กิจกรรมหรือการศึกษาในอนาคต ผลของการวัดความถนัด
จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ครูแนะแนว และผู้บริหาร แบบวัดความถนัดแบ่งออกเป็น แบบวัดความถนัด
ทัว่ ไป แบบวัดความถนัดเฉพาะทาง แบบวัดความพร้อม และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
2. จาแนกตามลักษณะการตรวจให้คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) แบบทดสอบปรนั ย (Objective Test) หมายถึ ง แบบทดสอบที่ การตรวจให้ ค ะแนน
มีความเป็นปรนัยสูง กล่าวคือ ไม่ว่าจะให้บุคคลใดเป็นผู้ตรวจก็สามารถให้คะแนนได้ถูกต้องตรงกั นเสมอ
เช่น แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบแบบจับคู่ แบบทดสอบแบบถูก-ผิด เป็นต้น
2) แบบทดสอบอั ตนั ย (Subjective Test) หมายถึ งแบบทดสอบที่ การตรวจให้ คะแนน
มี ค วามเป็ น ปรนั ยต่ า หรื อ คะแนนที่ ไ ด้ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาของผู้ ต รวจให้ ค ะแนนแต่ ล ะคน เช่ น
แบบทดสอบความเรียง แบบทดสอบเติมคา เป็นต้น
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3) แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Subjective Test) หมายถึง แบบทดสอบที่ทา
การปรับปรุงมาจากแบบทดสอบอัตนัย โดยการปรับวิธีการตรวจให้คะแนน ให้มีความเป็นปรนัยมากขึ้น
3. จาแนกตามลักษณะการสร้างจาแนกได้ 2 ประเภท คือ
1) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็ น แบบทดสอบที่ มี ค ณะผู้ เชี่ ย วชาญ
ทางด้านจิตวิทยา ด้านการวัดและประเมิน และนักวิชาการสาขาต่างๆ ร่วมกั นพัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการ
สร้างทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
2) แบบทดสอบที่ ผู้วิจั ยสร้างเอง (Researcher – made Test) เป็ น แบบทดสอบที่ ผู้ วิจั ย
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรืออาจเป็นแบบทดสอบที่มีผู้วิจัย
อื่นๆ สร้างไว้แล้ว
4. จาแนกตามลักษณะการนาผลที่ได้ไปใช้ประเมิน จาแนกเป็น 2 ประเภท คือ
1) แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Test) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
เพื่อวัดความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลว่ามีความรู้ความสามารถ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ส่วนใหญ่
จะใช้ในการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2) แบบทดสอบแบบอิ งกลุ่ ม (Norm – referenced Test) เป็ น แบบทดสอบที่ ส ร้างขึ้ น
เพื่ อ วัดความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลว่ามีอ ยู่ในระดับใดเมื่อ เทียบกับบุ คคลอื่นๆ เกี่ยวกั บเนื้อ หา
และพฤติกรรมที่ต้องการวัด ส่วนใหญ่แบบทดสอบแบบอิง กลุ่มจะใช้จัด ตาแหน่งความรอบรู้ของผู้เรียน
ในเรื่องที่สอน หรือใช้ในการประเมินผลสรุปรวม แบบทดสอบประเภทนี้จึงมุ่งทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา
ที่ต้องการวัดให้มากที่สุด
5. จาแนกตามลักษณะการตอบสนอง จาแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) แบบทดสอบข้อเขียน (Paper-pencil Test) เป็นแบบทดสอบที่ผู้ตอบต้องอ่านข้อคาถาม
แล้วเลือกคาตอบหรือเขียนตอบในกระดาษคาตอบที่จัดให้มีหลายรูปแบบ ได้แก่แบบทดสอบเลือกตอบ
แบบทดสอบความเรียง แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบโคลซ
2) แบบทดสอบปฏิ บั ติ (Performance Test) เป็ นแบบทดสอบที่ ใช้ วั ดทั กษะความสามารถ
ในการปฏิ บัติงานโดยการกาหนดภาระงาน เครื่อ งมือ วัส ดุอุปกรณ์ ให้ผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติงานตามคาสั่ ง
หรือสถานการณ์ที่กาหนด
3) แบบทดสอบปากเปล่ า (Oral Test) เป็ นแบบทดสอบที่ มี ลั กษณะคล้ ายแบบทดสอบ
ความเรียงหรือแบบทดสอบอัตนัยแต่แทนที่จะให้ผู้ตอบเขียนคาตอบในกระดาษคาตอบก็ให้ผู้ ตอบบรรยาย
หรือ อธิบ ายออกมาให้ ฟัง หรือมี ลักษณะเดียวกั น กับการสัม ภาษณ์ เพียงแต่ประเด็น คาถามต้อ งการที่ จะ
ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบของผู้ตอบ
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สมนึก ภัททิยธนี (2556 : 73-97) กล่าวว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทที่ครูสร้าง
มีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบ ดังนี้
1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay Test) ลักษณะทั่วไป เป็นข้อสอบ
ที่มีเฉพาะคาถามแล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายความรู้ และข้อคิดเห็นของแต่ละคน
2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false Test) ลักษณะทั่วไป ถือ ได้ว่าข้อสอบแบบกาถูก -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. ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ (Short Answer Test) ลักษณะทั่วไป ข้อ สอบนี้คล้ายกับข้อสอบ
แบบเติมคา แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้ นๆ 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 อสอบแบบเลือ กตอบ (Multiple Choice Test) ลั กษณะทั่วไป คาถามแบบเลือ 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
เหมาะสมกั บ สิ่ ง ที่ เราต้ อ งการหรื อ ไม่ การจ าแนกประเภทของแบบทดสอบ จึ งช่ ว ยให้ ส ามารถเข้ าใจ
และเลือกใช้แบบทดสอบได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
8.5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สุดถนอม ธีระคุณ (2555 : 45) กล่าว่า การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอน
ตามลาดับ ดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร
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2. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
3. กาหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง
4. เขียนข้อสอบ
5. ตรวจทานข้อสอบ
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบ
7. วิเคราะห์ข้อสอบ
8. จัดทาแบบทดสอบฉบับจริง
8.6 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) หมายถึง คุณ ภาพของแบบทดสอบที่ส ามารถวัด ได้ ตรงกั บ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยา
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบทั้งฉบับที่สามารถวัดได้คงที่
คงวา ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทาการสอบใหม่กี่ครั้งก็ตาม
3. ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการได้เปรียบ
เสียเปรียบในกลุ่มผู้เข้าสอบด้วยกัน ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนทาข้อสอบโดยการเดาไม่ให้นักเรียนที่ ขี้เกียจ
หรือไม่สนใจในการเรียนทาข้อสอบได้ดี ผู้ที่ทาข้อสอบได้ควรจะเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งและขยันเท่านั้น
4. ความลึกของคาถาม (Searching) หมายถึง ข้อ สอบแต่ละข้อ นั้ นจะไม่ถามอย่างผิวเผิน
หรือ ถามประเภทความรู้ความจา แต่ ต้องถามให้ นัก เรียนนาความรู้ความเข้าใจไปคิ ด ดัดแปลงแก้ ปัญ หา
แล้วจึงตอบได้
5. ความยั่วยุ (Exemplary) หมายถึง แบบทดสอบที่นักเรียนทาด้วยความสนุก เพลิดเพลิน
ไม่ควรใช้คาถามซ้าซาก ซึ่งน่าเบื่อหน่าย วิธีการที่จะทาให้แบบทดสอบมีความยั่ว ยุอ ยากตอบก็โดยเรียง
จากข้อง่ายไปหาข้อยาก ใช้ข้อสอบรูปภาพบ้าง ถามข้อละปั ญหาบ้าง รูปแบบของข้อสอบน่าสนใจ ถ้าเป็น
ข้อสอบแบบอัตนัยก็ให้บรรยายมีความยาวพอเหมาะและไม่ถามหลายประเด็นในข้อเดียวกัน
6. ความจาเพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ข้อสอบที่มีแนวทางหรือทิศทางการถาม การตอบ
ชัดเจนไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเม็ดให้นักเรียนงง
7. ความเป็นปรนัย (Objective) ข้อสอบทีม่ ีลักษณะ 3 ประการ คือ
1) ตั้งคาถามให้ชัดเจน ทาให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าใจความหมายตรงกัน
2) ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน แม้ว่าจะตรวจหลายครั้ง หรือตรวจหลายคนก็ตาม
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3) แปลความหมายของคะแนนได้เหมือนกัน
8. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบที่มีจานวนข้อมากพอประมาณ ใช้เวลาสอบ
พอเหมาะ ประหยัดค่าใช้จ่าย จัดทาแบบทดสอบด้วยความประณีต ตรวจให้คะแนนได้รวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์
ในการสอบที่ดี ได้แก่ สภาพห้องสอบเรียบร้อยไม่มีสิ่งรบกวนผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบรัดกุม เป็นต้น
9. อานาจจาแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจาแนก ผู้สอบ
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 จานวนคนตอบข้อ สอบได้ถู กต้ อ งมากน้ อ ยเพี ยงใด
หรือ อัตราส่วนของจานวนคนตอบถูก กับจานวนคนทั้งหมดที่เข้าสอบตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิงกลุ่ม
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
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9.1 งานวิจัยในประเทศ
นวรัตน์ แซ่โค้ว (2557 : 178) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจาลองโลกเสมือนจริง สาหรับบทเรียน
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า
1. แบบจาลองโลกเสมือนจริง สาหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลกอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญมีค วามเห็น ว่า มีค วามเหมาะสมระดั บมากที่สุ ด ประกอบไปด้วยองค์ป ระกอบ

141

ดังต่อไปนี้ 1) องค์ประกอบความเป็นมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมาย โดยการผสมผสานสื่อ
หลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถควบคุม
สื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Vaughan 1993) พร้อมการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน (Huan-Wen and Chin-Ming. 2000 : 972-973) ที่ได้เสนอไว้ว่า การมีปฏิสัมพั นธ์ (Interactive)
ควรจะกาหนดให้ ผู้เรียนได้มีก ารปฏิสั มพั นธ์ไว้ทั้ งหมด 3 รูปแบบ คือ การติ ดต่อกั นระหว่างครูและผู้เรียน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรมที่จัดไว้ และ 2) คุณ ลักษณะด้านโลกเสมือ นจริง (Steven 2009)
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) Shared Space การเข้าไปใช้ระบบได้พร้อมๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (2) Graphic user
Interface (GUI) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยผ่ า นทางภาพในรู ป แบบทั้ ง 2 และ 3 มิ ติ
(3) Immediacy ผู้ เรี ย นรู้ สึ ก ใกล้ ชิ ด กั บ ระบบ สั ม ผั ส ได้ ถึ งความรู้ สึ ก และมี ก ารตอบสนองเกิ ด ขึ้ น ทั น ที
(4) Interactions การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับวัตถุที่อยู่ในสภาพแวดล้อม 3 มิติ (5) Persistence การมีอยู่ของ
ข้อ มูลในโลกเสมือนจริงจะยังคงอยู่ แม้มิได้เข้าสู่ ระบบ (6) Socialization/Community การส่งเสริมให้ เกิ ด
การรวมกลุ่มของผู้เรียน (7) Similarities รูปแบบการจาลองเสมือนจริง (8) An avatar การสร้างสิ่งแทนตัวตน
เช่น ตัวละคร หรือคีย์ต่างๆ
2. ผลการน ารูป แบบมาพั ฒ นาเป็ น บทเรีย นมั ลติ มี เดี ยปฏิ สั มพั นธ์ โ ลกเสมื อ นจริ ง เรื่ อง
การท่องโลกอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
คือ 86.92/84.44
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์โลกเสมือนจริง
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก หลังจากที่ได้เรียนผ่านบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
โลกเสมือนจริงที่พัฒนาขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53
อลงกต เกิดพันธุ์ (2557 : 1106) ได้วิจัยเรื่อ ง การพัฒนาสื่อ มัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อ ง
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม พบว่า 1) ประสิทธิภาพ
ของสื่อมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อนุ บ าลนครปฐม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 81.07/83.13 เมื่ อ เที ยบกั บ เกณฑ์ 80/80 พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิต ามเกณฑ์
ที่กาหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้ วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้ น
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจากสื่อมัลติมีเดีย
( X = 24.97, S.D. = 1.20) สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อ นเรียน ( X = 16.86, S.D. = 1.85) ค่า t ที่คานวณได้
(t = 24.35) มี ค่ ามากกว่ าค่าวิ ก ฤตที่ ก าหนดไว้ (t จากตารางที่ ร ะดั บ α .05, df = 49, t = 2.009) กล่าวคื อ
คะแนนหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียสูงกว่าก่อ นเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจ
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ของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียน
มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.77 )
อัจฉรา บุญวงศ์ (2557 : 118)ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 1) การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.77/80.91 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ ปรากฏว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการเรียนปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัล ติมี เดี ย แบ่ งออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี้ (1) ด้านการน าเสนอบทเรียน (2) ด้ านเนื้ อ หาและการด าเนิ น เรื่อ ง
(3) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบทเรียน (4) ด้านแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ และ (5) ด้านมัลติมีเดีย ปรากฏว่า
คะแนนโดยรวมของทุกๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83
กฤติยา ยงประเดิม (2558 : 1081-1083) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่อง โรคและการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
พบว่า 1) การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โรคและการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษา
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 84.22/83.67 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่เรี ยนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ
เรียนปกติ ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8 หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อ ยละ 60 ที่ ก าหนดไว้ และ 4) ความพึ งพอใจของนั ก เรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิ วเตอร์มั ลติ มี เดี ย
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการนาเสนอบทเรียน (2) ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง (3) ด้านปฏิสัมพันธ์
ของบทเรียน (4) ด้านแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ และ (5) ด้านมัลติมีเดีย พบว่า คะแนนโดยรวมของทุกๆ ด้าน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ซึ่งหมายถึงผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
พัชราวลัย จีนอนงค์ (2558 : 112-113) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง
ผ้าขาวม้าร้อยสี สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” อาเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี มีประสิทธิภาพ
เท่ ากับ 84.00/74.00 ผ่านเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ที่ 70/70 ซึ่ งเป็น ไปตามสมมุติฐานที่กาหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.93 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.05 ซึ่งสูงกว่าก่อ นเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 10.70
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.11 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.36
ศรัณยู ทิพยโสธร (2558 : 66-67) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถการจดจาคาศัพท์ภาษาไทย
ผ่านภาษามือ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า 1) ความสามารถในการจดจาคาศัพท์ภาษาไทยผ่านภาษามือ
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อยู่ในระดับดี 2) ความสามารถ
ในการจดจาคาศัพท์ภาษาไทยผ่านภาษามือ ของเด็กที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน หลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิภาธร สาระพันธ์ (2558 : 66-67) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ ภาษามือไทย เรื่อ ง
คากริยาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สาหรับนักศึกษาผู้พิการหูหนวก กศน. อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน์ภาษามือไทย เรื่อง คากริยาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน มีประสิทธิภาพ
(E1/ E2) เท่ากับ 91.25/90.00 2) คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนวีดิทัศน์ภาษามือไทย
เรื่อ ง คากริยาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนน
จากการทาแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน
จรรยา ชัยนาม (2558 : 80) ได้วิจัยเรื่อ ง การพัฒนาสื่อ มัลติมีเดียเพื่อ การเรียนรู้ภาษามือไทย
เรื่อง คาศัพท์พื้นฐานเพื่อการออกแบบทางศิลปะ สาหรับนักศึกษาหูหนวก ระดับปริญญาตรี พบว่า ด้านคาศัพท์
ภาษามือไทย มีความเหมาะสมมากที่สุด ด้านการออกแบบองค์ประกอบสื่อมัลติมีเดียคาศัพท์ ภาษามือไทย
มีความเหมาะสมมาก ด้ านการใช้ ภาษา มีความเหมาะสมมากที่ สุด ด้านการออกแบบปฏิสั มพั นธ์ มีค วาม
เหมาะสมมาก คะแนนทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง คาศัพท์พื้นฐานเพื่อการออกแบบทางศิลปะ สาหรับ
นักศึกษาหูหนวก ระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบ
บทเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการใช้งาน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความพึงพอใจ
ในการเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
สุพรรณวดี หมั่นพิทักษ์พงศ์ (2559 : 61) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนามัลติมีเดียด้วยการสอนแบบ
กลุ่มกิจกรรมที่มีต่อทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณ
อนุสรณ์) อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการหาคุณ ภาพของมัลติมีเดียด้วยการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่มีต่อ ทักษะการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของมัลติมีเดียด้วยการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่มีต่อทักษะ
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การอ่าน ของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.33
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.30 มัลติมีเดียด้วยการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่มีต่อ
ทักษะการอ่านของนั กเรียนชั้นประถมศึกษามีประสิท ธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 82.33/83.30 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะทางการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ที่เรียนจากมัลติมีเดียด้วยการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม พบว่า หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนด้วย
มัลติมีเดียด้วยการสอนแบบกลุ่ มกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยของ
ทักษะการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ ากับ 4.33 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ ากับ 8.33 แสดงให้เห็น ว่า การสอนโดยใช้มัลติมี เดียด้วยการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรมนั้น ทาให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านดีขึ้น
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียด้วยการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 87.80 มีความพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียด้วยการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรม
9.2 งานวิจัยต่างประเทศ
บราวน์ (Brown. 1994 : 143) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง มัลติมีเดียและส่วนประกอบที่ประกอบกันเป็น
มัลติมีเดีย โดยใช้มัลติมีเดียที่ประกอบด้วยเสียง และภาพประกอบในการสอนวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
วอชิ งตั น พบว่า มั ลติ มี เดี ยเป็ น เครื่ อ งมื อ ประกอบการสอนที่ ดี สามารถแปลความหมายและวิเคราะห์
เรื่องเสียง ภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ฮอร์ดี้ และโจสต์ (Hordy and Jost. 1996 : 23) ได้ วิจั ยเกี่ ยวกั บ มั ล ติมี เดี ย เรื่อ ง การใช้ ดนตรี
ในการออกแบบมัลติมีเดียสาหรับการสอน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า เสียงดนตรีสามารถนาเข้าสู่บทเรียน และใช้
ดนตรีไปพร้อมกับบทเรียนได้เป็นอย่างดี และดนตรีจะช่วยประกอบกิจกรรมทางวิชาการโดยมีมัลติมีเดีย
เป็นสื่อในการนาเสนอ
ฮอลลิส (Hallis. 1996 : 14) ทาการวิจัย เรื่อง การสร้างมัลติมีเดียสาหรับห้องสมุดวิชาการ การวิจัย
พบว่า มัลติมีเดียที่ประกอบด้วยตัวอักษร เสียง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อ นไหว สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ
ในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ซึ่งเป็นการนาเสนอมัลติมีเดีย โดยมีโครงสร้างและกฎเกณฑ์
ในการสร้างมัลติมีเดีย เป็นการนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการใช้งาน
แบกซ์เตอร์ (Baxter. 1996 : 8) วิจัยเรื่อ ง ปฏิสัมพันธ์ก่อ นการเรียนการสอน สาหรับนักเรียน
ที่มีส่วนในการใช้มัลติมีเดีย พบว่า มัลติมีเดียในปัจจุบันประกอบด้วยตัวอักษร ภาพวีดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงบรรยาย โดยการวิจัยครั้งนี้เขาให้มัลติมีเดียนาเข้าสู่บทเรียนก่อนการเรียนการสอน ในวิชาคอมพิวเตอร์
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เพื่ อ ให้เกิดความคิดรวบยอด โดยใช้โปรแกรมเสนอหัวข้อ ต่างๆ ให้นั กเรียนได้ศึกษา ผลการวิจัย พบว่า
ผู้เรียนที่ได้ศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ได้ดี
เซมีคา อีเฮียนาโซ (Chiemeka Iheanacho. 1997 : 58) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ผลของคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียทางภาษา 2 โปรแกรม ในการพัฒนาทักษะทางคาศัพท์ของผู้เรียนที่เข้าใจและสามารถสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษได้ ในฐานะภาษาที่สอง การทดสอบทั้งสองกลุ่มมีผลการทดสอบหลังเรียนไม่เหมือนกัน กลุ่มที่เรียน
ด้วยภาพกราฟิกเคลื่อนไหว มีผลการทดสอบหลังเรียนทันทีกับแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านไปสองอาทิตย์
ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่เรียนด้วยภาพนิ่ง มีผลการทดสอบหลังเรียนทันทีกับแบบทดสอบหลังเรียนผ่านไป
สองอาทิตย์แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่เรียนด้วยภาพกราฟิกเคลื่อ นไหว มีผลการทดสอบหลังเรียน
ผ่านไปสองอาทิ ตย์ดีกว่ากลุ่ม ที่ เรียนด้วยภาพนิ่ง กลุ่มทดลองทั้ ง สองกลุ่มต่างก็แสดงให้เห็ นว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และเพลิดเพลินกับการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 3
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
การพั ฒนาสื่ อมั ลติ มี เดี ย เรื่ อง ขยะกั บการด ารงชี วิ ต กลุ่ มสาระการเรียนรู้สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การดาเนินการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 14 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จานวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน
5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 ย้อนรอยขยะ เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ เรื่องที่ 3 ขยะกับมือเรา เรื่องที่ 4 ขยะมีค่า
ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง และ เรื่องที่ 5 ขยะดี มีประโยชน์
2. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ สื่อ มัล ติมี เดีย เรื่อ ง ขยะกับ การดารงชีวิต กลุ่ มสาระ
การเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน เรื่อ ง ขยะกับ การดารงชี วิต กลุ่ มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 30 ข้อ
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้วิจั ยด าเนิ น การโดยใช้ กระบวนการ ADDIE MODEL (Seels and Glasgow. 1998 : 12) มี ขั้ น ตอนการสร้ าง
และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการสร้างสื่อมัลติมีเดีย จากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้สื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน
2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุ ขศึ ก ษาและพลศึก ษา ช่ วงชั้น ที่ 2 รวมถึ งคู่ มื อ เอกสารประกอบการสอน เพื่ อ ท าความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขอบข่ายเนื้อหา จุดประสงค์
การเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดผลประเมินผล
3) วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ทราบพฤติกรรมและพื้นฐานความรู้เดิม เพื่อเป็นข้อมูลการกาหนด
จุดมุ่งหมาย การออกแบบสื่อมัลติมีเดียให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) กาหนดเนื้อหาสาระในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ครอบคลุมมาตรฐาน พ 4.1 สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยกาหนดเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 1 ย้อนรอยขยะ
เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ
เรื่องที่ 3 ขยะกับมือเรา
เรื่องที่ 4 ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง
เรื่องที่ 5 ขยะดี มีประโยชน์
2. ขั้นการออกแบบ (Design) เป็นขั้นการวางแผนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย มีขั้นตอนดังนี้
1) เขียนแผนผังงาน (Flowchart) ของสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย ก่อนที่จะนาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไปสร้าง
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2) วางแผนการผลิต การออกแบบ การนาเสนอในแต่ละกรอบ ทั้งที่เป็นข้อ ความ กราฟิก
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ และการเชื่อมโยงของบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ง่าย
ต่อการทาความเข้าใจและสร้างบทเรียน โดยจัดทาเป็นสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
3. ขั้นการสร้างและพัฒนา (Development)
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ดาเนินการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแผนการทางาน
(Flowchart) และสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ที่ออกแบบไว้ นับตั้งแต่การออกแบบเปล่าหน้าจอ ปุ่มกดต่างๆ
สีที่จะใช้งานจริง ข้อความ รูปแบบของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร สีตัวอักษร สีพื้นหลัง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง วีดิทัศน์ภาษามือ และการเชื่อมโยงของบทเรียนในแต่ละหน่วยย่อย
2) ดาเนินการทดสอบโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อดูข้อบกพร่องว่าเกิดขึ้นที่จุดใดบ้าง ก่อนที่จะ
นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย
3) นาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ด้านเนื้อหา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านภาษามือไทย
และด้ านวิจั ยและประเมิ น ผลการศึก ษา จานวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพในด้านข้อ ความ ตั วอัก ษร
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ภาษามือ การนาเสนอ การเชื่อมโยง การมีปฏิสัมพันธ์ การดาเนินเรื่อง
แบบฝึก หัด แบบทดสอบ แล้ วน าข้อเสนอแนะที่ ได้มาปรับปรุงแก้ไข โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121)
4) น าสื่อ มัล ติมี เดีย ที่ผ่ านการตรวจสอบจากผู้เชี่ ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่ งการจัด ท า
สื่อมัลติมีเดียครั้งนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85
4. ขั้นการนาไปทดลองใช้ (Implementation)
นาสือ่ มัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาประสิทธิภาพก่อนนาไปใช้จริง ตามเกณฑ์
ต่อไปนี้
1) ขั้นทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one testing) ผู้วิจัยได้นาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับ
การดารงชี วิต กลุ่ มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึก ษาและพลศึก ษา ไปทดลองใช้กั บนั ก เรียนที่ มี ความบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ที่ไ ม่เคยเรียนเนื้อ หานี้มาก่อ น
จานวน 3 คน จากนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อ น โดยให้ศึกษาเนื้อ หาการเรียนรู้จากสื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน
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สังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อ มัลติมี เดี ย ด้ านความเข้าใจทางภาษา ความยากง่ายของเนื้อหา ข้อ ความ เสียง สี
รูปแบบ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ภาษามือ การเชื่อ มโยงของบทเรียนในแต่ละหน่วยย่อ ย
ระยะเวลาที่ใช้ และทดสอบหลังเรียน พบว่า สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุข ศึ กษาและพลศึก ษา มี ป ระสิ ท ธิภ าพเท่ ากั บ 66.41/65.55 แสดงว่า สื่ อ มั ล ติมี เดี ยยังไม่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
พอที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีข้อที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของข้อความที่ยาว
ไม่กระชับ วีดิทัศน์ล่ามภาษามือไม่ชัดเจน และมีบางช่วงไม่ปรากฏภาพภาษามือขณะที่มีเสียงบรรยาย และภาพ
ภาษามือไม่ตรงกับเสียงที่บรรยาย ตัวอักษรมีขนาดเล็ก ภาพพื้นหลังทับซ้อนทาให้ดูไม่สบายตาในการรับรู้
ของนักเรียน การเชื่อมโยงบทเรียนเกิดปัญ หาความไม่ต่อ เนื่อ งของเนื้อ หา การใช้สีไม่เหมาะสมดูได้ยาก
มองไม่เห็นตัวอักษร จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อนาไปทดลองกับกลุ่มเล็กต่อไป
2) ขั้น ทดลองกลุ่ ม เล็ ก (Small group testing) ผู้ วิ จัย ได้ น าสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย เรื่อ ง ขยะกั บ
การด ารงชี วิ ต กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ที่ ไ ด้ รับ การปรั บ ปรุ งแก้ไ ขจากการทดลอง
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ที่ไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน จานวน 7 คน ให้ศึกษาเนื้อหาการเรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน สังเกตพฤติกรรม
การใช้สื่อมัลติมีเดีย และทดสอบหลังเรียน พบว่า สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.39/73.33 แสดงว่า สื่อมัลติมีเดียยังไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะ
นาไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน มี ข้อ บกพร่อ งที่ ต้อ งได้รับ การปรับปรุงแก้ไ ขในเรื่อ งรูปแบบของ
สื่อ มั ลติ มีเดี ย ซึ่ งยังขาดความน่ าสนใจ และการจัดวางที่ ยังไม่ ได้ รูปแบบที่ เหมาะสมกั บการรับรู้ ทางสายตา
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองภาคสนาม
3) ขั้นทดลองภาคสนาม (Field testing) ผู้วิจัยได้นาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากการทดลองกลุ่มเล็ก ไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ที่ไม่เคยเรียน
เนื้อ หานี้มาก่อน จานวน 12 คน ทดสอบก่อ นเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อ ง
ขยะกับการดารงชีวิต จานวน 30 ข้อ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ชุด ต่อนักเรียน 1 คน และทดสอบหลังเรียน นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหา
ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย พบว่า สื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.88/82.77 แสดงว่า สื่อมัลติมีเดีย
ส่งผลให้ นั กเรียนมี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน และนั ก เรี ยนมีค วามสนใจที่ จะเรียนรู้ ดั งนั้น ผู้ วิจัยจึงจัด ท า
สื่อมั ลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ต้นฉบับเพื่อ นาไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
ประเมิ นผลจากการเรี ยนรู้ ระหว่ างเรี ยนและหลั งเรี ยน โดยให้ นั กเรี ยนท าแบบฝึ กหั ดหรื อ
แบบทดสอบระหว่ างเรี ยน และท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย น เรื่ อ ง ขยะกั บ
การดารงชีวิต จานวน 30 ข้อ แล้วแปรผลคะแนนที่ได้สรุปเป็นประสิทธิภาพของสื่อ มัลติมีเดีย ซึ่งพบว่า
สื่อ มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.88/82.77 แสดงว่าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิตเป็นสื่อ
นวัตกรรมที่สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการสร้างสือ่ มัลติมีเดีย
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การวิเคราะห์
(Analysis)

วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ทราบพฤติกรรมและพืน้ ฐานความรู้เดิม
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
กาหนดเนือ้ หาสาระในการสร้างสื่อมัลติมเี ดีย ออกเป็น 5 เรื่อง

การออกแบบ
(Design)

การสร้างและพัฒนา
(Development)

เขียนแผนผังงาน (Flowchart) ของสื่อมัลติมเี ดีย
วางแผนการผลิต
สร้างสื่อมัลติมเี ดีย ตามแผนการทางาน (Flowchart) และสตอรี่บอร์ด
(Storyboard) ที่ออกแบบไว้
ทดสอบโปรแกรมเบือ้ งต้น เพื่อดูขอ้ บกพร่อง
นาสื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึน้ เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

การนาไปทดลองใช้
(Implementation)
การประเมินผล
(Evaluation)

หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย โดยทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ทดลองกลุม่ เล็ก ทดลองภาคสนาม
1. ประเมินผลจากการเรียนรู้ระหว่างเรียน
2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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2. การสร้างและตรวจสอบคุณ ภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบสื่อมัลติมีเดีย มีขั้นตอน
การสร้างดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน การวัดผล
ประเมินผล
2) ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3) ศึ ก ษาเอกสารประกอบหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การจัดการเรียนการสอน คู่มือการสอน ชุดการสอน และสื่อการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4) วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดจุดประสงค์ การเรียนรู้ และเนื้อหาของแผน
การจัดการเรียนรู้
5) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกาหนดเป็ นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต จานวน 11 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
แผนที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่อง ย้อนรอยขยะ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่อง ย้อนรอยขยะ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เรื่อง สารพันเลือกสรรขยะ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 5 เรื่อง สารพันเลือกสรรขยะ
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 6 เรื่อง ขยะกับมือเรา
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 7 เรื่อง ขยะกับมือเรา
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 8 เรื่อง ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 9 เรื่อง ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 10 เรื่อง ขยะดี มีประโยชน์
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 11 เรื่อง ขยะดี มีประโยชน์
ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง
6) กาหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
(1) สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ (2) สาระส าคั ญ (3) จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ (4) สาระการเรี ย นรู้
(5) สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (7) กิจกรรมการเรียนรู้ (8) สื่อการเรียนรู้ /
แหล่งเรียนรู้ (9) ภาระงานหรือชิ้นงาน (10) การวัดผลประเมินผล (11) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และ(12) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
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7) น าแผนการจั ดการเรี ยนรู้ จ านวน 11 แผนการจั ดการเรียนรู้ ที่ ผู้ วิ จัยสร้ างขึ้ น ให้ ผู้ เชี่ ยวชาญ
จ านวน 5 คน ซึ่ งเป็ น ผู้ เชี่ ยวชาญชุ ด เดิ ม ตรวจพิ จารณาความสอดคล้ อ ง ระหว่ างจุ ดประสงค์ การเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่ อการเรี ยนรู้ แล้วน ามาหาค่ าดั ชนี ความสอดคล้อ ง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 : 220)
8) น าคะแนนที่ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ของสื่อมัลติมีเดีย มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.92
9) นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไ ขเกี่ยวกับรายละเอียด
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.
2556 : 121)
10) นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่ านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่ าเฉลี่ ย ซึ่งการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92
11) นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ป รับ ปรุงตามข้ อ เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กั บ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 8 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง สังเกตและจดบันทึกข้อบกพร่อง
ของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
12) จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. การสร้างและตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อ ง ขยะกั บ
การดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฏี เทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบ (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 : 73 - 97)
และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุข ศึ ก ษาและพลศึ กษา ระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 สาระที่ 4 การสร้างเสริ ม สุ ขภาพ สมรรถภาพและ
การป้องกันโรค มาตรฐาน 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2) สร้างแบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนเป็ น แบบปรนั ย 3 ตัวเลื อ ก จานวน 50 ข้ อ
ต้องการใช้จริง 30 ข้อ
3) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเดิม ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหา และจุดประสงค์ที่ใช้
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4) วิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) ของแบบทดสอบ แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 เพื่อนาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด ขอนแก่ น จานวน 8 คน เพื่ อ ท าการวิ เคราะห์
รายข้ อ หาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบ โดยหาค่ าความยาก ค่ าอ านาจจ าแนก และคั ดเลื อ กแบบทดสอบที่ มี
ความยาก (p) ระหว่ าง 0.25-0.75 และค่ าอ านาจจ าแนก (B) ตั้ งแต่ 0.31-0.57 ได้ แบบทดสอบจ านวน 30 ข้ อ
แล้วหาค่ าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิ ธีของโลเวท (Lovett) (บุ ญชม ศรีสะอาด. 2556 : 112) ได้ค่ า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
5) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง
(2555 : 274)
2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 25 ข้อ ซึง่ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นข้อคาถาม
3) นาแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเดิม พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ คือ ปรับภาษา
ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการสอบถาม
4) นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่มีค วามบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
จานวน 8 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพรายข้อ
5) นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกของ
ข้อคาถามรายข้อ โดยใช้วิธี Item Total Correlation ใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (สมนึก ภัททิยธนี.
2553 : 254) คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก 0.20 ถึง 1.00 ไว้ใช้ ซึ่งพบว่าแบบสอบถามมีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.90 จานวน 16 ข้อ
6) นาแบบสอบถามที่มีค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์ จานวน 16 ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่นของ
ครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 117) พบว่า
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
7) จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นฉบับที่สมบูรณ์
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การดาเนินการวิจัย
1. แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้รูปแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียว (One Group Pretest - Posttest Design) ซึ่งเขียนเป็น
แบบแผนการทดลอง ดังนี้
ตำรำงที่ 1 รูปแบบแผนการทดลอง
ทดสอบก่อนกำรทดลอง
O1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังกำรทดลอง
O2

เมื่อ O1 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
X แทน การสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย
O2 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
2. การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒ นาสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาเนินการ
ทดลองด้วยสื่อมัลติมีเดียทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการทดลองดังนี้
1) ชี้แจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
(1) ชี้แจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(2) ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของครูผู้สอน
(3) แนะนาผู้เรียนในการใช้สื่อมัลติมีเดีย
(4) ชี้ แจงเกณฑ์ การวัดผลและประเมิ นผล เพื่ อให้ นั กเรียนทราบถึงเกณฑ์ การประเมิ น
ในการจัดการเรียนการสอน
(5) ในขณะดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้คาแนะนาผู้เรียนตลอดระยะเวลา
การดาเนินกิจกรรม
2) ทดสอบก่ อ นเรี ย น โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง ขยะกั บ
การดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ก่อนที่จะดาเนินการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
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3) ผู้วิจัยดาเนินการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 ย้อนรอยขยะ เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ เรื่องที่ 3
ขยะกับมือเรา เรื่องที่ 4 ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง และ เรื่องที่ 5 ขยะดี มีประโยชน์ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ตามรายละเอียดกาหนดการทดลอง ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 กาหนดการดาเนิ นการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่ อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องที่
-

สัปดำห์ที่ วัน/เดือน/ปี แผนที่
เนื้อหำ
1
22 พ.ค. 61
1 1. การปฐมนิเทศ
2. ทดสอบก่อนเรียน
1. ย้อนรอยขยะ
2
5 มิ.ย. 61
2 1. สาเหตุการเกิดขยะ
2. แหล่งที่มาของขยะ
3
12 มิ.ย. 61
3 1. ผลกระทบจากขยะ
ต่อสิ่งแวดล้อม
2. การย่อยสลายของขยะ
2. สารพัน
4
19 มิ.ย. 61
4 1. ประเภทขยะย่อยสลาย
เลือกสรรขยะ
2. ประเภทขยะรีไซเคิล
5
26 มิ.ย. 61
5 1. ประเภทขยะทั่วไป
2. ประเภทขยะอันตราย
3. ขยะกับมือเรา
6
3 ก.ค. 61
6 การลดขยะมูลฝอย
1. ลดการใช้ (Reduce)
2. ใช้ซ้า (Reuse)
3. รีไซเคิล (Recycle)
7
10 ก.ค. 61
7 การลดขยะมูลฝอย
1. ลดการใช้ (Reduce)
2. ใช้ซ้า (Reuse)
3. รีไซเคิล (Recycle)
4. ขยะมีค่า
8
17 ก.ค. 61
8 การคัดแยกขยะ
ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง
1. ขยะย่อยสลาย
2. ขยะรีไซเคิล

เวลำ
ชั่วโมง
13.10-15.10 น. 2
13.10-15.10 น.

2

13.10-15.10 น.

2

13.10-15.10 น.

2

13.10-15.10 น.

2

13.10-15.10 น.

2

13.10-15.10 น.

2

13.10-15.10 น.

2
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
เรื่องที่

สัปดำห์ที่ วัน/เดือน/ปี แผนที่

9

5. ขยะดี
มีประโยชน์
-

10
11
12

เนื้อหำ
3. ขยะทั่วไป
4. ขยะอันตราย
24 ก.ค. 61
9 การคัดแยกขยะ
1. ขยะย่อยสลาย
2. ขยะรีไซเคิล
3. ขยะทั่วไป
4. ขยะอันตราย
31 ก.ค. 61 10 การทาปุ๋ยหมักจากขยะสด
7 ส.ค. 61
11 การทาปุ๋ยหมักจากใบไม้
14 ส.ค. 61
- 1. ทดสอบหลังเรียน
2. สอบถามความพึงพอใจ
รวมระยะเวลาการดาเนินการทดลอง

เวลำ

ชั่วโมง

13.10-15.10 น.

2

13.10-15.10 น.
13.10-15.10 น.
13.10-15.10 น.

2
2
2
24

4) ทดสอบหลั ง เรี ย น โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง ขยะกั บ
การดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับเดียวกับทดสอบก่อ นเรียน บันทึกคะแนน
ทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
5) วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการดาเนินการวิจัย มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประสานงานกับครูฝ่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน เพื่ อ ขอใช้ห้อ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตามกาหนดการดาเนินการทดลอง พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมกับการจัดการเรียนรู้
2. ก่ อ นท าการทดลอง ผู้ วิ จั ยท าการทดสอบก่ อ นเรี ยน (Pre-test) กั บ นั ก เรี ยนกลุ่ ม ตั วอย่ าง
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
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3. ดาเนินการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 ย้อนรอยขยะ เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ เรื่องที่ 3 ขยะกับ
มือเรา เรื่องที่ 4 ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง และเรื่องที่ 5 ขยะดี มีประโยชน์ คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเวลา
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ระหว่างดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ครูให้
คาแนะนา อธิบายเพิ่มเติม ตลอดระยะเวลาของการเรียนรู้
4. หลังสิ้นสุดการทดลองโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนั กเรียนกลุ่ม ตัวอย่างอีกครั้ง โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน และวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มี ความบกพร่องทางการได้ ยิน ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ที่ มี ต่อ สื่ อ มั ลติ มีเดี ย เรื่อง ขยะกั บการด ารงชีวิ ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยครูแสดงท่าภาษามือแต่ละประเด็นหัวข้อ แล้วให้นักเรียน
เลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละเรื่องจากการทดสอบ สิ้นสุดการทดลองแล้วนามาประเมิน
โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 จากการคานวณ E1 และ E2
1.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย
แล้วเทียบเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อ งแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยน โดยใช้ ค่ าดั ช นี
ความสอดคล้อง (สมนึก ภัททิยธนี. 2556 : 220) โดยใช้สูตรดังนี้
IOC =  R
N
เมื่อ
IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ซึ่งพิจารณาจากความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ
ΣR แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
1.2 หาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Discrimination) โดยใช้
วิธีของเบรนแนน (Bernnan) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 106) โดยใช้สูตรดังนี้
UL
B =
n1 n 2
เมื่อ
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 แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
k แทน จานวนข้อสอบ
Xi แทน คะแนนของแต่ละข้อ
C แทน คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ
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1.4 หาค่าประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 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
ΣF แทน
B แทน
N แทน

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
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 อมั่ น ของแบบสอบถามความพึ งพอใจ โดยใช้ สู ตรสั มประสิ ท ธิ์ แอลฟา
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 117) โดยใช้สูตรดังนี้

s2 
α = k 1  2 i 
k 1  s t 
เมื่อ
α แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
k
แทน จานวนข้อของเครื่องมือวัด
 s 2i แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
s 2t แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม
2. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
2.1 ค่าร้อยละของคะแนนจากการทดสอบ คานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 125) ดังนี้
p = f 100
N
เมื่อ
p แทน ร้อยละ
f
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ
N แทน จานวนความถี่ของทั้งหมด
2.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ คานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 124) ดังนี้
X
X = 
N
เมื่อ
X แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จานวนนักเรียนจากกลุ่มที่ศึกษา
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2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด.
2556 : 126) ดังนี้
S.D. =

N x 2  ( x )2
N(N  1)

เมื่อ
S.D.
(  X )2
 X2
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลาดับขั้นในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
แทน
ค่าเฉลี่ย
X
S.D. แทน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
E1
แทน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
E2
แทน
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
D
แทน
ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
N
แทน
จานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
แทน
ผลรวมของคะแนน
Σ
*
แทน
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ลาดับขั้นในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเ คราะห์ป ระสิท ธิภ าพของสื่อ มัล ติมีเ ดีย เรื่อ ง ขยะกับ การดารงชีวิ ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานที่กาหนดคือ 80/80
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่อ ง
ทางการได้ ยิ น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย เรื่ อ ง ขยะกั บ
การดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเ คราะห์ค วามพึง พอใจของนัก เรีย นที่มีค วามบกพร่อ งทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ที่มีต่อสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานที่กาหนดคือ 80/80 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3
ตารางที่ 3 ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ มั ลติ มี เดี ย เรื่ อ ง ขยะกั บ การดารงชีวิ ต กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ สุข ศึ ก ษา
และพลศึกษาตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
คะแนนระหว่างทดลอง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7

1/30

2/30

3/25

4/30

5/20

26
26
27
25
27
25
27

27
26
26
27
27
26
27

22
22
23
22
23
21
23

26
25
27
24
27
25
26

18
16
18
17
16
16
18

X

รวมคะแนน
(135)
119
115
121
115
120
113
121
87.19
E1

ร้อยละ
88.14
85.18
89.62
85.18
88.88
83.70
89.62
87.19
87.19

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียน
คะแนน
ร้อยละ
(30)
26
86.66
25
83.33
27
90.00
25
83.33
26
86.66
24
80.00
27
90.00
85.71
85.71
E2
85.71
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หมายเหตุ ค่าคะแนนระหว่างทดลองจากตารางที่ 3 มีดังนี้
1/30 หมายถึง นั กเรียนเรียนเรื่อ งที่ 1 ย้อ นรอยขยะ มีค ะแนนรวม 30 คะแนน จากการท า
ใบกิจกรรมที่ 1 มีคะแนน 5 คะแนน ใบกิจกรรมที่ 2 มีคะแนน 5 คะแนน ใบกิจกรรมที่ 3 มีคะแนน 10
คะแนน และทดสอบท้ายบทเรียน มีคะแนน 10 คะแนน
2/30 หมายถึง นักเรียนเรียนเรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ มีคะแนนรวม 30 คะแนน จากการทา
ใบกิจกรรมที่ 1 มี คะแนน 10 คะแนน ใบกิจกรรมที่ 2 มีคะแนน 10 คะแนน และทดสอบท้ ายบทเรียน
มีคะแนน 10 คะแนน
3/25 หมายถึ ง นั กเรียนเรียนเรื่อ งที่ 3 ขยะกั บมือ เรา มี คะแนนรวม 25 คะแนน จากการท า
ใบกิจกรรมที่ 1 มีคะแนน 15 คะแนน และทดสอบท้ายบทเรียน มีคะแนน 10 คะแนน
4/30 หมายถึ ง นั ก เรี ยนเรีย นเรื่ อ งที่ 4 ขยะมี ค่ า ถ้ า รู้แ ยก รู้ ทิ้ ง มี ค ะแนนรวม 30 คะแนน
จากการท าใบกิ จกรรมที่ 1 มี ค ะแนน 10 คะแนน ใบกิ จกรรมที่ 2 มี ค ะแนน 10 คะแนน และทดสอบ
ท้ายบทเรียน มีคะแนน 10 คะแนน
5/20 หมายถึง นักเรียนเรียนเรื่องที่ 5 ขยะดี มีประโยชน์ มีคะแนนรวม 20 คะแนน จากการทา
ใบกิ จ กรรมที่ 1 มี ค ะแนน 5 คะแนน ใบกิ จกรรมที่ 2 มี ค ะแนน 5 คะแนน และทดสอบท้ ายบทเรี ย น
มีคะแนน 10 คะแนน
จากตารางที่ 3 พบว่า สื่อมั ลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับ การดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2
มีค่าเท่ากับ 87.19/85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
คะแนน
ผลต่าง
ลาดับเครื่องหมาย
ลาดับที่
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ของคะแนน
ความแตกต่าง
D=Y-X
ก่อนเรียน X
หลังเรียน Y
บวก
ลบ
8
26
+18
6
6
11
25
+14
2
2
10
27
+17
5
5
13
25
+12
1
1
5
26
+21
7
7
8
24
+16
4
4
12
27
+15
3
3
T=0*
T + = 28 T - = 0
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (T(.05,7) = 3)

นักเรียน
(คนที่)
1
2
3
4
5
6
7

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไ ด้รับ
การสอนโดยใช้สื่ อ มัล ติมี เดี ย เรื่อง ขยะกั บ การด ารงชีวิต กลุ่ ม สาระการเรียนรู้สุ ข ศึก ษาและพลศึก ษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 5
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละเรื่องมีความเหมาะสม
1.3 เนื้อหามีความยาก ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
1.4 เนื้อหามีความน่าสนใจทาให้เกิดแรงจูใจในการเรียน
1.5 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
2. ด้านรูปแบบและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
2.1 ตัวอักษรมีขนาด และสีชัดเจน อ่านง่าย
2.2 รูปแบบสวยงาม น่าสนใจ
2.3 มีภาพประกอบ เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เหมาะสม
2.4 สามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนได้
2.5 ทราบผลการประเมินจากการทาแบบทดสอบในแต่ละเรื่อง
2.6 วีดิทัศน์ล่ามภาษามือชัดเจน สอดคล้อกับเสียงบรรยาย
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง
3.2 การเสริมแรงมีความเหมาะสม
3.3 แบบทดสอบมีข้อคาถาม-คาตอบ ชัดเจนถูกต้อง
3.4 แบบทดสอบในแต่ละเรื่องมีจานวนข้อเหมาะสม
3.5 การรายงานผลคะแนนมีความชัดเจน
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.77
4.86
4.57
4.71
4.86
4.86
4.79
4.71
4.57
4.86
4.71
5.00
4.86
4.77
4.86
4.43
4.71
4.86
5.00
4.78

0.13
0.38
0.79
0.49
0.38
0.38
0.15
0.49
0.79
0.38
0.49
0.00
0.38
0.22
0.38
0.79
0.49
0.38
0.00
0.01

มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
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จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดขอนแก่น มีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย ( X )
สูงสุด เท่ ากั บ 4.79 ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.15 รองลงมาคือ ด้ านเนื้ อ หามี ค่าเฉลี่ย ( X )
เท่ากับ 4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.13 และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ
4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.22

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การพั ฒนาสื่ อมั ลติ มี เดี ย เรื่อง ขยะกั บการด ารงชี วิ ต กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
มีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ สื่อ มัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่ น ที่มีต่อสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อ ง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับ
นัก เรียนที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ ยิน ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 เป็นสื่ อที่ มี ความเหมาะสม ตอบสนอง
ความต้ อ งการของนัก เรียน และมี ความเป็ น ไปได้ในการน าไปใช้จัด การเรียนการสอน มี ป ระสิท ธิภ าพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อสื่อ มัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับมาก
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 14 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่กาลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จานวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน
5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 ย้อนรอยขยะ เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ เรื่องที่ 3 ขยะกับมือเรา เรื่องที่ 4 ขยะมีค่า
ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง และ เรื่องที่ 5 ขยะดี มีประโยชน์
2. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ สื่อ มัล ติมี เดีย เรื่อ ง ขยะกับ การดารงชีวิต กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จานวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ดาเนินการทดลอง
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการทดลองดังนี้
1) ชี้แจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
(1) ชี้แจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ มัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(2) ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของครูผู้สอน
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(3) แนะนาผู้เรียนในการใช้สื่อมัลติมีเดีย
(4) ชี้แจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมินในการจัด
การเรียนการสอน
(5) ในขณะดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้คาแนะนาผู้เรียนตลอดระยะเวลา
การดาเนินกิจกรรม
2) ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่ว โมง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่
เนื้อหาการเรียนการสอน
3) ผู้วิจัยดาเนินการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 ย้อนรอยขยะ เรื่องที่ 2 สารพันเลือกสรรขยะ เรื่องที่ 3
ขยะกับมือเรา เรื่องที่ 4 ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง และเรื่องที่ 5 ขยะดี มีประโยชน์ คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
4) ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน บันทึกคะแนนทดสอบหลังเรียน
เป็นรายบุคคล ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
5) วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สรุปผลการวิจัย
การพั ฒนาสื่ อมั ลติ มี เดี ย เรื่อง ขยะกั บการด ารงชี วิ ต กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุข ศึ กษาและพลศึ ก ษา ส าหรั บ นั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่อ งทางการได้ ยิน ชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่ า
สื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่า เท่ากับ 87.19/85.71
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อ งทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.01
อภิปรายผล
การพั ฒนาสื่ อมั ลติ มี เดี ย เรื่อง ขยะกั บการด ารงชี วิ ต กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการพั ฒ นาและหาประสิท ธิภ าพสื่ อ มั ล ติ มีเดี ย เรื่อ ง ขยะกั บ การดารงชี วิต กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.19/85.71 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนดไว้ คื อ 80/80 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ด้วยกระบวนการ ADDIE Model 5 ขั้นตอน (Seels and Glasgow. 1998 : 12) และเครื่องมื อที่น ามาใช้
ในการวิจัยผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้แล้วนามา
ปรั บปรุงให้ มี ความถู กต้ องสมบู รณ์ ก่ อนน าไปทดลองสอนจริ ง นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยได้ พั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย
โดยค านึ งถึงความต้องการ ความสนใจ ความเหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุ คคล รวมถึ ง
การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเป็นการผสมผสานหลายรูปแบบทั้งข้อความ เสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
วีดิทัศน์แสดงท่าภาษามือในเนื้อหาต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจเรื่องราว
ในเนื้อ หาวิชาที่เรียน เช่นเดียวกับ ณัฐกร สงคราม (2553 : 12) ที่กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการถ่ายทอดหรือนาเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ
หรือผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ ข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
วีดิทัศน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน และมานะ ประทีปพรศักดิ์ (2558 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง
สื่อวีดิทัศน์สาหรับคนหูหนวกว่าจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ ภาพ ภาษามือ อักษรบรรยาย (Caption)
ซึ่งในการนาเสนอสื่อจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันทั้ง 3 องค์ประกอบ และควรใช้ภาษามือเป็นหลัก
ในการสื่อ สารเพราะคนหู หนวกเรียนรู้และสามารถเข้าถึงสื่อ โดยผ่านการสื่อ สารด้วยภาษามือ มากที่สุ ด
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอลงกต เกิดพันธุ์ (2557 : 1106) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒ นาสื่อ มัลติมีเดีย วิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเตอร์เน็ต เบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
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พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อ ง อิ น เทอร์ เน็ ต เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม มีประสิทธิภาพ 81.07/83.13 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80
พบว่า มีประสิทธิตามเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกฤติยา ยงประเดิม (2558 : 1081-1083)
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โรคและการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษา สาหรับ
นัก เรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิ เกาประชาผดุ งวิทย์ พบว่า ประสิ ท ธิภาพบทเรียนคอมพิ วเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง โรคและการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
E1/ E2 เท่ ากั บ 84.22/83.67 และสอดคล้อ งกั บ ผลงานวิจั ยของสุ พ รรณวดี หมั่ น พิ ทั ก ษ์ พ งศ์ (2559 : 61)
ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นามั ล ติ มี เดี ย ด้ ว ยการสอนแบบกลุ่ ม กิ จ กรรมที่ มี ต่ อ ทั ก ษะการอ่ า น ของนั ก เรี ย น
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นบ้ านมะค่ า พบว่ า ผลการหาคุ ณ ภาพของมั ล ติ มี เดี ย ด้ วยการสอนแบบ
กลุ่มกิจกรรมที่มีต่อทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 82.33/83.30
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
สื่อมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการออกแบบการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง และช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
อยากที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาของบทเรียน เนื่องจากบทเรียนมีการนาเสนอโดยใช้ข้อความ เสียง กราฟิก ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์แสดงท่าภาษามือในการอธิบายเนื้อหาของบทเรียน และมีการโต้ตอบกับผู้เรียน จึงส่งผลให้
บทเรียนมีความน่าสนใจ รวมถึงบทเรี ยนมีการแสดงผลการทาแบบทดสอบทันที เพื่อ ตรวจสอบผลลัพธ์
ที่เกิดจากการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นแรงเสริมอย่างดีต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของอลงกต เกิดพันธุ์ (2557 : 1106) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
อิน เตอร์เน็ ต เบื้ อ งต้น ส าหรับ นั กเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนอนุ บาลนครปฐม พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่ อ นเรียนและหลั งเรี ยนด้ ว ยสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย เรื่ อ ง อิ น เทอร์ เน็ ต เบื้ อ งต้ น แตกต่ างกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจากสื่อมัลติมีเดีย ( X = 24.97, S.D. = 1.20)
สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ( X = 16.86, S.D. = 1.85) ค่า t ที่คานวณได้ (t = 24.35) มีค่ามากกว่า
ค่าวิกฤตที่กาหนดไว้ (t จากตารางที่ระดับ α .05, df = 49, t = 2.009) กล่าวคือ คะแนนหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัจฉรำ บุญวงศ์ (2557 : 118)
ได้ วิจั ยเรื่ อง กำรพั ฒนำบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์มั ล ติ มี เดี ย รำยวิช ำ ภำษำอั งกฤษ ฟั ง -พู ด 2 ส ำหรั บ นั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 พบว่ำ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติ มีเดียกับ กลุ่ มที่ เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ ปรากฏว่า คะแนนผลสัม ฤทธิ์
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ทางการเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการเรียนปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิภำธร สำระพันธ์ (2558 : 66-67) ได้วิจัยเรื่อง
กำรพัฒนำบทเรียนวีดิทัศน์ภำษำมือไทย เรื่อง คำกริยำที่ ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษำผู้พิกำรหูหนวก
กศน. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ พบว่ำ คะแนนจำกกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำกบทเรียนวีดิทัศน์
ภำษำมื อ ไทย เรื่ อ ง ค ำกริ ย ำที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น แตกต่ ำงกั น อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
โดยค่ำเฉลี่ยคะแนนจำกกำรทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยคะแนนจำกกำรทำแบบทดสอบก่อนเรียน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรัณยู ทิพยโสธร (2558 : 66-67) ได้วิจัยเรื่อง กำรศึกษำควำมสำมำรถกำรจดจำ
คำศัพท์ภำษำไทย ผ่ำนภำษำมือ ของเด็กที่มีควำมบกพร่อ งทำงกำรได้ยิน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียน
โสตศึกษำจังหวัดสงขลำ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรจดจำคำศัพท์
ภำษำไทยผ่ำนภำษำมือ ของเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน หลังกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
สูงกว่ำก่อนกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจัยของพัชราวลัย จีนอนงค์ (2558 : 112-113) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี
สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่ เรียนด้วยสื่ อมั ลติ มี เดี ย เรื่อง ผ้ าขาวม้ าร้อยสี มี ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.05 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.70
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.11 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย ( X )
สูงสุดเท่ากับ 4.79 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15 อาจเป็นเพราะว่า การออกแบบบทเรียน
ตอบสนองการรับรู้และการเรียนรู้ของนักเรียน องค์ประกอบที่เป็นข้อความ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียงบรรยาย เสียงดนตรี วีดิทัศน์แสดงท่าภาษามือ มีความชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน บทเรียน
มีรูปแบบน่าสนใจ สามารถย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา รวมถึงนักเรียนทราบผลการประเมิน
จากการทาแบบทดสอบในแต่ละเรื่องทันที รองลงมา คือ ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.13 ทั้งนี้เนื่องจาก เนื้อหาของบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการจัด
ลาดับเนื้อหาโดยเริ่มจากต้นเรื่องไปสู่ปลายเรื่อ งอย่างเหมาะสม มีความยากง่ายเหมาะกับวัยและระดับชั้น
ของผู้เรียน เนื้อหามีความน่าสนใจทาให้เกิดแรงจูใจในการเรียนรู้ รวมถึงปริมาณเนื้อหาในแต่ละเรื่องมีพอเหมาะ
กับเวลาในการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.22 เนื่องจากนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง มีการเสริมแรงเหมาะสมต่อเนื่อง
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แบบทดสอบมีข้อคาถาม-คาตอบ ถูกต้อง ชัดเจน และมีปริมาณพอเหมาะกับเนื้อหา มีการรายงานผลคะแนน
แต่ละเนื้อหาโดยกาหนดเกณฑ์การผ่าน-ไม่ผ่าน อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัจฉรำ บุญวงศ์
(2557 : 118) ได้วิจัยเรื่อง กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ ฟัง -พูด 2 สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 พบว่ำ กำรศึกษำระดับ ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
มั ล ติ มี เดี ย แบ่ งออกเป็ น 5 ด้ ำน ดั ง นี้ 1) ด้ ำนกำรน ำเสนอบทเรี ย น 2) ด้ ำนเนื้ อ หำและกำรด ำเนิ น เรื่อ ง
3) ด้ำนปฏิสัมพันธ์ของบทเรียน 4) ด้ำนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ และ5) ด้ำนมัลติมีเดีย ปรำกฏว่ำ คะแนน
โดยรวมของทุกๆ ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.83 สอดคล้องกับผลการวิจัยของจรรยา ชัยนาม (2558 : 80) ได้วิจัย
เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษามือไทย เรื่อง คาศัพท์พื้นฐานเพื่อการออกแบบทางศิลปะ
สาหรับนักศึกษาหูหนวก ระดับปริญญาตรี พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง คาศัพท์
พื้ น ฐานเพื่ อ การออกแบบทางศิล ปะ ส าหรั บ นั กศึ ก ษาหู ห นวก ระดับ ปริ ญ ญาตรี อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบบทเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหา
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการประเมิน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความพึงพอใจในการเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
และด้านประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤติยำ ยงประเดิม
(2558 : 1081-1083) ได้วิจัยเรื่อง กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โรคและกำรป้อ งกันโรค
วิชำสุ ขศึก ษำ ส ำหรับนั ก เรียนชั้น มั ธยมศึกษำปี ที่ 3 โรงเรียนสิ เกาประชาผดุงวิทย์ พบว่ำ ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ดังนี้ 1) ด้ำนกำรนำเสนอบทเรียน
2) ด้ำนเนื้อ หำและกำรดำเนินเรื่อง 3) ด้ำนปฏิสัมพันธ์ของบทเรียน 4) ด้ำนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
และ 5) ด้ ำนมั ล ติ มี เดี ย พบว่ ำ คะแนนโดยรวมของทุ ก ๆ ด้ำน มี ค่ำเฉลี่ ยเท่ ำกับ 4.65 ซึ่ งหมำยถึ งผู้ เรีย น
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
1. ก่อนนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต ไปใช้ครูผู้สอนควรศึกษาทาความเข้าใจ
การใช้สื่อ มั ลติมีเดียทุ กขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ ให้ สามารถนาสื่อ มัลติมีเดีย ไปใช้ป ระโยชน์
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต ผู้สอนต้องตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้พร้อม และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างความเป็นกันเองกับนักเรียน รวมถึง
บทบาทของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
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3. ควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนด้ วยสื่อมั ลติมีเดีย โดยชี้แจง
ให้ นั กเรียนเข้าใจวิธี การเรียนและการใช้ สื่อมั ลติมี เดีย เพื่อ นักเรียนจะได้ไม่เกิ ดความสั บสน ซึ่ งอาจส่ งผล
ต่อการจัดการเรียนรู้และความสาเร็จในการเรียนได้
4. ครูผู้สอนให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม อานวยความสะดวก ในขณะที่นักเรียนกาลังเรียน
เนื้ อหาในบทเรียน ส่ งเสริมการเรียนรู้ให้ กับนั กเรียนที่เรียนรู้เร็ว และให้ กาลังใจกับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้ า
เพื่อให้มีกาลังใจในการพัฒนาและดึงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มศักยภาพ
5. สื่ อมัลติ มีเดี ยเป็ นนวัตกรรมที่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนั กเรียนให้มี ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการนาสื่อมัลติมีเดียไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำในเนื้อ หา
สาระอื่นๆ ของแต่ละระดับชั้น
2. ควรมีการสร้างสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น เช่น การสร้างสื่อมัลติมีเดียผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสร้างสื่อมัลติมีเดียรูปแบบของเกม เป็นต้น
3. ควรมีการสร้างและพัฒนาสือ่ มัลติมีเดีย ทีส่ อดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน
แต่ละประเภทความบกพร่อง ในเนื้อหาอื่นๆ กลุม่ สาระอื่นๆ

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

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2. ดร.นลินรัตน์ อภิชาต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
3. ดร.คชา โกศิลา
อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
4. นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือไทย
5. นายสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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ภาคผนวก ข
แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
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แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย เรือ่ ง ขยะกับการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น
ระดับ
5 หมายถึง มีความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับ
4 หมายถึง มีความคิดเห็นมาก
ระดับ
3 หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง
ระดับ
2 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อย
ระดับ
1 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 การนาเสนอเนื้อหาเป็นลาดับขั้นตอน ชัดเจน ต่อเนื่อง
1.2 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
1.3 เนื้อหายาก ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
1.4 กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุก ท้าทาย
1.5 การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับเนือ้ หา และจุดประสงค์
การเรียนรู้
2. ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน
2.1 กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับของผู้เรียนชัดเจน
2.2 การนาเสนอถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
2.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอข้อมูล
2.4 โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
และสามารถย้อนกลับไปยังจุดต่างๆได้
2.5 การออกแบบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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รายการประเมิน

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

3. ด้านการออกแบบหน้าจอ
3.1 การใช้สีเหมาะสม สวยงาม
3.2 รูปแบบการจัดวางสบายตา อ่านง่าย
3.3 การนาเสนอมีรูปแบบโดดเด่น น่าสนใจ
3.4 การแบ่งเนื้อหาย่อยของบทเรียนมีความเหมาะสม
3.5 นาเสนอครบถ้วนทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ระบบโต้ตอบ
4. ด้านเทคนิคและมัลติมีเดีย
4.1 การเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆ ถูกต้อง
4.2 การใช้เสียงดนตรีประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม น่าสนใจ
4.3 เสียงบรรยายประกอบมีความชัดเจน
4.4 ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีความหมาย สอดคล้องกับเนื้อหา
ในแต่ละบทเรียน
4.5 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียนชัดเจน เหมาะสมกับวัย
4.6 ขนาดตัวอักษร สี และรูปแบบตัวอักษรมีความชัดเจน
ในการมองเห็น
4.7 วีดิทัศน์ภาษามือมีความชัดเจน สอดคล้องกับเสียงที่บรรยาย
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................... ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)
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แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ
ระดับ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละเรื่องมีความเหมาะสม
1.3 เนื้อหามีความยาก ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
1.4 เนื้อหามีความน่าสนใจทาให้เกิดแรงจูใจในการเรียน
1.5 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
2. ด้านรูปแบบและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
2.1 ตัวอักษรมีขนาด และสีชัดเจน อ่านง่าย
2.2 รูปแบบสวยงาม น่าสนใจ
2.3 มีภาพประกอบ เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เหมาะสม
2.4 สามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนได้
2.5 ทราบผลการประเมินจากการทาแบบทดสอบในแต่ละเรื่อง
2.6 วีดิทัศน์ล่ามภาษามือชัดเจน สอดคล้อกับเสียงบรรยาย

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3
2 1
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รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3
2
1

3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง
3.2 การเสริมแรงมีความเหมาะสม
3.3 แบบทดสอบถูกต้อง ชัดเจนของข้อคาถาม-คาตอบ
3.4 แบบทดสอบในแต่ละเรื่องมีจานวนข้อเหมาะสม
3.5 การรายงานผลคะแนนมีความชัดเจน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................... ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์
เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ย้อนรอยขยะ
1.1 สาเหตุการเกิดขยะ
1.2 แหล่งที่มาของขยะ
1.3 ผลกระทบจากขยะ
ต่อสิ่งแวดล้อม
1.4 การย่อยสลายของขยะ

แบบทดสอบ
1. สถานที่ใดก่อให้เกิดของเสียที่มี
อันตรายมากที่สุด
ก. โรงพยาบาล
ข. โรงงานอุตสาหกรรม
ค. ร้านอาหาร
ง. แหล่งชุมชน
2. ขยะในข้อใดไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ก. ใบเตย
ข. กระป๋องสี
ค. โฟม
ง. ถุงพลาสติก
3. ขยะมูลฝอยข้อใดใช้เวลาในการ
ย่อยสลายนานที่สุด
ก. โฟม
ข. มูลสัตว์
ค. ซากพืช ซากสัตว์
ง. เศษอาหาร

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบ
4. ข้อใดเป็นผลกระทบจากการเผา
ขยะมูลฝอย
ก. เกิดควันและมลพิษทางอากาศ
ข. เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคจากหนู
และแมลง
ค. เกิดมลพิษทางน้า
ง. เกิดโรคติดต่อ
5. ข้อใดเป็นของเสียที่เกิดจากโรงพยาบาล
ก. ขยะติดเชื้อ
ข. ยาฆ่าแมลง
ค. หลอดไฟ
ง. เศษอาหาร
6. ถุงพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลาย
กี่ปี่
ก. 150 ปี
ข. 250 ปี
ค. 350 ปี
ง. 450 ปี
7. ข้อใดคือสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิด
ขยะมูลฝอยมากที่สุด
ก. ความมักง่ายและขาดความสานึก
ถึงผลเสียที่เกิดขึ้น
ข. ใช้ของที่มีราคาแพง
ค. ไม่ได้รับการอบรมการคัดแยกขยะ
ง. ทิ้งขยะไม่ถูกที่ถกู ถัง

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. สารพันเลือกสรรขยะ
(ประเภทของขยะ)
2.1 ขยะย่อยสลาย
2.2 ขยะรีไซเคิล
2.3 ขยะทั่วไป
2.4 ขยะอันตราย

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1
8. ข้อใดกล่าวถึงถังขยะสีเหลืองไม่ถกู ต้อง
ก. ใส่ขยะพลาสติก
ข. ใส่กระดาษหนังสือพิมพ์
ค. ใส่เศษอาหารจากร้านอาหาร
ง. ใส่เศษเหล็กและโลหะ
9. เศษอาหารเป็นขยะประเภทใด
ก. ขยะย่อยสลาย
ข. ขยะรีไซเคิล
ค. ขยะทั่วไป
ง. ขยะอันตราย
10. ขยะรีไซเคิลแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
11. ขยะประเภทใดไม่ควรทิ้งลงในถัง
สีเขียว
ก. เปลือกผลไม้
ข. ขวดพลาสติก ขวดแก้ว
ค. เศษอาหารจากห้องครัว
ง. เศษใบไม้
12. หลอดไฟฟ้าควรทิ้งลงในถังขยะ
ประเภทใด
ก. ขยะย่อยสลาย
ข. ขยะทั่วไป
ค. ขยะรีไซเคิล
ง. ขยะอันตราย

หมายเหตุ
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คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์การเรียนรู้
13. ขยะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
14. ข้อใดกล่าวถึงขยะอันตรายถูกต้อง
ที่สุด
ก. ย่อยสลายไม่คุ้มค่ากับการนากลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่
ข. สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้
ค. สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้
ง. ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี
มีฤทธิ์กัดกร่อน ไวไฟ
15. ขยะประเภทใดที่สามารถนาไปทา
ปุ๋ยธรรมชาติได้
ก. ขยะทั่วไป
ข. ขยะรีไซเคิล
ค. ขยะย่อยสลาย
ง. ขยะมีพิษ

หมายเหตุ

207

เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ขยะกับมือเรา
3.1 ลดการใช้ (Reduce)
3.2 ใช้ซ้า (Reuse)
3.3 การรีไซเคิล (Recycle)

แบบทดสอบ
16. ข้อใดไม่สามารถนากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อีก
ก. ใบตอง
ข. ขวดแก้ว
ค. กระดาษ
ง. กระป๋อง
17. ข้อใดช่วยลดปริมาณการเกิดขยะ
ได้มากที่สุด
ก. ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร
ข. ใช้ถุงพลาสติกใส่ของ
ค. ใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
18. ข้อใดกล่าวถึงการรีไซเคิล
ได้ถูกต้องที่สุด
ก. แดงนาขอนไม้ไปแกะสลัก
ข. ขาวนาต้นไม้ไปแปรรูปเป็น
เครื่องใช้
ค. หมีนาขวดน้าไปทาโต๊ะรับแขก
ง. ฟ้านานาฬิกาที่เสียแล้วไปขาย
19. ข้อใดกล่าวถึงการใช้ซ้า (Reuse)
ได้ถูกต้องที่สุด
ก. ใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด
ข. นากะละมังรั่วมาเป็นกระถาง
ปลูกต้นไม้
ค. ใช้สินค้าชนิดเติม
ง. นาเศษแก้วไปหลอมเป็นขวดแก้ว

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์การเรียนรู้
4. ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก รู้ทิ้ง
(การคัดแยกขยะ)
4.1 ขยะย่อยสลาย
4.2 ขยะรีไซเคิล
4.3 ขยะทั่วไป
4.4 ขยะอันตราย

แบบทดสอบ
20. ขยะประเภทใดที่สามารถนากลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก
ก. ถ่านไฟฉาย
ข. ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ค. ขวดน้า
ง. พลาสติกห่อลูกอม
21. ข้อใดไม่สามารถนาไปขาย
เพื่อการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้
ก. ถังใส่สารเคมี
ข. กระดาษหนังสือพิมพ์
ค. ขวดน้าปลา
ง. ลังใส่ตู้เย็น
22. กระป๋องน้ายาฆ่าหญ้าควรทิ้ง
ในถังขยะสีใด
ก. สีเขียว
ข. สีเหลือง
ค. สีฟ้า
ง. สีแดง
23. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการคัดแยก
ขยะอันตราย
ก. ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์
ข. กระป๋องยาฆ่าแมลง กระดาษ
ค. กระป๋องน้าอัดลม เข็มฉีดยา
ง. เศษอาหาร ถุงน้าเกลือ

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบ

24. ข้อใดเป็นขยะมูลฝอยประเภท
เดียวกัน
ก. ถุงพลาสติก มูลสัตว์
ข. ขวดน้าพลาสติก แก้วน้าพลาสติก
ค. ถ่านไฟฉาย เศษอาหาร
ง. กระป๋องยาฆ่าแมลง ถุงพลาสติก
25. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มานีนาเศษผัก ผลไม้ ไปทิ้ง
ในถังขยะสีเหลือง
ข. เวียร์นาขวดแก้วไปทิ้งในถังขยะ
สีแดง
ค. ฟิล์มนาซองบะหมีไ่ ปทิ้งในถังขยะ
สีฟ้า
ง. ไอซ์นากระดาษไปทิ้งในถังขยะ
สีเขียว
5. ขยะดี มีประโยชน์
26. เพราะเหตุใดจึงต้องฉาบบ่อหมัก
5.1 การทาปุ๋ยหมักจากขยะสด ด้านข้างด้วยปูนซีเมนต์
5.2 การทาปุ๋ยหมักจากใบไม้ ก. ป้องกันน้าไหลเข้าบ่อหมัก
ข. ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้ามาขุดบ่อ
ค. ป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น
ง. ป้องกันไม่ให้ส่วนผสมรวมกับ
ดินข้างบ่อหมัก
27. การหมักปุ๋ยจากใบไม้ใช้เวลาเท่าไร
ก. 1 สัปดาห์
ข. 3 สัปดาห์
ค. 1 เดือน
ง. 3 เดือน

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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เนื้อหาสาระ/
จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบ
28. ข้อใดหมายถึงการทาปุ๋ยหมัก
จากขยะสด
ก. การนาเศษผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
หมักตามกระบวนการหมักเพื่อทาปุ๋ย
ข. การนาขยะที่เปียกมาหมักเพื่อทาปุ๋ย
ค. การนาเศษใบไม้มาหมักเพื่อทาปุ๋ย
ง. การนาเศษวัสดุจากโรงเรียนมาหมัก
เพื่อทาปุ๋ย
29. การทาปุ๋ยหมักจากขยะสดใช้
เวลานานเท่าไร
ก. 1 สัปดาห์
ข. 2 สัปดาห์
ค. 1 เดือน
ง. 2 เดือน
30. ข้อใดควรทาขณะหมักปุ๋ย
จากใบไม้
ก. เติมปุ๋ยคอกอาทิตย์ละครั้ง
ข. เติมน้าบ่อยๆ
ค. นาออกมาตากแดด
ง. กลับกองปุ๋ยอาทิตย์ละครั้ง

คะแนนพิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ

ภาคผนวก ค
แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของสื่อมัลติมีเดีย
แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความพึงพอใจ
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ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 การนาเสนอเนื้อหาเป็นลาดับขั้นตอน
ชัดเจน ต่อเนื่อง
1.2 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
1.3 เนื้อหายาก ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
1.4 กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุก ท้าทาย
1.5 การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ
เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน
2.1 กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ระดับของผู้เรียนชัดเจน
2.2 การนาเสนอถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
2.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอ
ข้อมูล
2.4 โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และสามารถ
ย้อนกลับไปยังจุดต่างๆได้
2.5 การออกแบบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

ΣR

IOC

แปลผล

24

0.96 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1
+1
+1

0
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+4
+5
+5

0.80 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

23

0.92 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

0

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
รายการประเมิน
3. ด้านการออกแบบหน้าจอ
3.1 การใช้สีเหมาะสม สวยงาม
3.2 รูปแบบการจัดวางสบายตา อ่านง่าย
3.3 การนาเสนอมีรูปแบบโดดเด่น น่าสนใจ
3.4 การแบ่งเนื้อหาย่อยของบทเรียนมีความ
เหมาะสม
3.5 นาเสนอครบถ้วนทั้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหา ระบบโต้ตอบ
4. ด้านเทคนิคและมัลติมีเดีย
4.1 การเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆ ถูกต้อง
4.2 การใช้เสียงดนตรีประกอบบทเรียน
มีความเหมาะสม น่าสนใจ
4.3 เสียงบรรยายประกอบมีความชัดเจน
4.4 ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีความหมาย
สอดคล้องกับเนือ้ หาในแต่ละบทเรียน
4.5 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน
ชัดเจน เหมาะสมกับวัย
4.6 ขนาดตัวอักษร สี และรูปแบบตัวอักษร
มีความชัดเจนในการมองเห็น
4.7 วีดิทัศน์ภาษามือมีความชัดเจน
สอดคล้องกับเสียงที่บรรยาย
ผลรวม

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

ΣR

IOC

แปลผล

0.92
1.00
0.80
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
0

23
+5
+4
+4

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง
0.82 สอดคล้อง
0.80 สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

0

28
+3

+1

+1

+1

+1

0

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

0

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

0

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

0

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

21

18

21

20

18

98

0.90 สอดคล้อง
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ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
รายการประเมิน
1. เนื้อหาสาระถูกต้องสอดคล้องกับ
หลักสูตร
2. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
3. เนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับวัย
และระดับชั้นเรียน
4. เนื้อหาสาระมีความสั้นยาวพอเหมาะ
กับเวลาและความสนใจ
5. เนื้อหาสาระสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
6. เนื้อหาสาระมีการนาเสนอตามลาดับ
ขั้นตอน
7. กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และการปฏิบัติ
9. กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุก ท้าทาย
10. รูปเล่มมีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์
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

+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

+0

+1

+4

0.80 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

8

8

10

46

0.92 สอดคล้อง

แปลผล
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ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อ ง
ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
+1
การเรียนรู้
1.2 การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละเรื่อง
+1
มีความเหมาะสม
1.3 เนื้อหามีความยาก ง่ายเหมาะสม
+1
กับผู้เรียน
1.4 เนื้อหามีความน่าสนใจทาให้เกิดแรงจูใจ
+1
ในการเรียน
1.5 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
+1
2. ด้านรูปแบบและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
2.1 ตัวอักษรมีขนาด และสีชัดเจน อ่านง่าย
0
2.2 รูปแบบสวยงาม น่าสนใจ
+1
2.3 มีภาพประกอบ เสียงบรรยาย เสียงดนตรี
+1
เหมาะสม
2.4 สามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนได้
+1
2.5 ทราบผลการประเมินจากการทา
+1
แบบทดสอบในแต่ละเรื่อง
2.6 วีดิทัศน์ล่ามภาษามือชัดเจน
+1
สอดคล้อกับเสียงบรรยาย

ΣR

IOC

แปลผล

23

0.92 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+5
26
+4
+5

1.00
0.86
0.80
1.00

0

+1

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

0

+4

0.80 สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+5

1.00 สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+4

0.80 สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการประเมิน
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียน
ได้ด้วยตนเอง
3.2 การเสริมแรงมีความเหมาะสม
3.3 แบบทดสอบมีข้อคาถาม-คาตอบ
ชัดเจนถูกต้อง
3.4 แบบทดสอบในแต่ละเรื่องมีจานวนข้อ
เหมาะสม
3.5 การรายงานผลคะแนนมีความชัดเจน
รวม

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

ΣR

IOC

แปลผล

24

0.96 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
73

1.00 สอดคล้อง
0.91 สอดคล้อง

ภาคผนวก ง
แสดงผลการประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย
แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 การนาเสนอเนื้อหาเป็นลาดับขั้นตอน ชัดเจน
ต่อเนื่อง
1.2 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
1.3 เนื้อหายาก ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
1.4 กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุก ท้าทาย
1.5 การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับเนือ้ หา
และจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน
2.1 กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับของ
ผู้เรียนชัดเจน
2.2 การนาเสนอถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
2.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอข้อมูล
2.4 โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและสามารถย้อนกลับไปยัง
จุดต่างๆได้
2.5 การออกแบบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ด้านการออกแบบหน้าจอ
3.1 การใช้สีเหมาะสม สวยงาม
3.2 รูปแบบการจัดวางสบายตา อ่านง่าย
3.3 การนาเสนอมีรูปแบบโดดเด่น น่าสนใจ
3.4 การแบ่งเนื้อหาย่อยของบทเรียนมีความเหมาะสม
3.5 นาเสนอครบถ้วนทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา ระบบโต้ตอบ

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.84

0.17

มากที่สดุ

4

5 5

4

5

4.60

0.55

มากที่สุด

5
5
5

5 5
4 5
5 5

4
5
5

5
5
5

4.80
4.80
5.00

0.45
0.45
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5

5 5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

4.96

0.09

มากที่สดุ

5

5 5

4

5

4.80

0.45

มากที่สุด

5
5

5 5
5 5

5
5

5
5

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

5

5 5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5 5

5

5

4
5
4
5

5
5
5
5

5
4
5
5

5
5
4
5

5
5
5
5

5.00
4.80
4.80
4.80
4.60
5.00

0.00
0.14
0.45
0.45
0.55
0.00

มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5

5 5

5

4

4.80

0.45

มากที่สุด
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
รายการประเมิน
4. ด้านเทคนิคและมัลติมีเดีย
4.1 การเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆ ถูกต้อง
4.2 การใช้เสียงดนตรีประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม น่าสนใจ
4.3 เสียงบรรยายประกอบมีความชัดเจน
4.4 ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีความหมาย
สอดคล้องกับเนือ้ หาในแต่ละบทเรียน
4.5 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียนชัดเจน
เหมาะสมกับวัย
4.6 ขนาดตัวอักษร สี และรูปแบบตัวอักษร
มีความชัดเจนในการมองเห็น
4.7 วีดิทัศน์ภาษามือมีความชัดเจน สอดคล้องกับ
เสียงที่บรรยาย
รวมเฉลี่ย

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

0.16
0.45

มากที่สดุ
มากที่สุด

5

5 5

4

5

4.80
4.80

5

4 5

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

4

5 5

4

5

4.60

0.55

มากที่สุด

4

5 5

4

5

4.60

0.55

มากที่สุด

5

5 5

4

5

4.80

0.45

มากที่สุด

4.85

0.08

มากที่สดุ
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ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินคุณภาพของของแผนการจัดการเรียนรู้
รายการประเมิน
1. เนื้อหาสาระถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
2. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
3. เนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับวัย
และระดับชั้นเรียน
4. เนื้อหาสาระมีความสั้นยาวพอเหมาะกับเวลา
และความสนใจ
5. เนื้อหาสาระสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
6. เนื้อหาสาระมีการนาเสนอตามลาดับขั้นตอน
7. กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และการปฏิบัติ
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

4 5 5 5 5 4.80 0.45

มากที่สุด

5 5 5 5 5 5.00 0.00
5 5 5 5 5 5.00 0.00
4.92 0.10

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ

ภาคผนวก จ
ตารางแสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
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ตารางที่ 11 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+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

R

IOC

ข้อที่คัดเลือก

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

1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
0.4
1.0
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
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ตารางที่ 11 (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
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
+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
+1
+1
+1
+1
+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
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
+1
0
+1
0
0
0
0

R

IOC

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

0.4
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.4
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.4
0.4
1.0
0.4
1.0
1.0
0.6
1.0
0.6
0.6
0.6
0.2

ข้อที่คัดเลือก

















ภาคผนวก ฉ
ตารางแสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบ
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ตารางที่ 12 แสดงค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

p
0.63
0.55
0.50
0.56
0.53
0.63
0.58
0.34
0.67
0.73
0.75
0.47
0.25
0.63
0.65

B
0.34
0.35
0.37
0.38
0.39
0.39
0.32
0.31
0.53
0.47
0.50
0.31
0.38
0.38
0.40

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

p
0.48
0.75
0.75
0.69
0.36
0.72
0.66
0.72
0.64
0.59
0.54
0.59
0.75
0.34
0.75

B
0.55
0.38
0.56
0.50
0.48
0.56
0.56
0.44
0.57
0.31
0.36
0.31
0.38
0.31
0.35

หมายเหตุ ใช้ดัชนีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ .25-.75 และใช้ดัชนีค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ .31-.57

ภาคผนวก ช
ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย
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ตารางที่ 13 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็น
ของนักเรียน
1 2 3 4 5 6 7

1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
5 5
การเรียนรู้
1.2 การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละเรื่อง
5 5
มีความเหมาะสม
1.3 เนื้อหามีความยาก ง่ายเหมาะสมกับ
5 5
ผู้เรียน
1.4 เนื้อมีความน่าสนใจทาให้เกิดแรงจูใจ
5 4
ในการเรียน
1.5 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
5 5
2. ด้านรูปแบบและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
2.1 ตัวอักษรมีขนาด และสีชัดเจน อ่านง่าย 4 4
2.2 รูปแบบสวยงาม น่าสนใจ
5 4
2.3 มีภาพประกอบ เสียงบรรยาย
5 4
เสียงดนตรี เหมาะสม
2.4 สามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนได้ 5 5
2.5 ทราบผลการประเมินจากการทา
5 5
แบบทดสอบในแต่ละเรื่อง
2.6 วีดิทัศน์ล่ามภาษามือชัดเจน
5 5
สอดคล้อกับเสียงบรรยาย

X

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.77 0.13

มากที่สดุ

4

5 5 5 5 4.86 0.38

มากที่สุด

3

5 4 5 5 4.57 0.79

มากที่สุด

4

4 5 5 5 4.71 0.49

มากที่สุด

5

5 5 5 5 4.86 0.38

มากที่สุด

5
5
3

5 5 4 5 4.86
4.79
5 5 5 5 4.71
5 5 5 5 4.57

0.38
0.15
0.49
0.79

มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด

5

5 5 5 5 4.86 0.38

มากที่สุด

4

4 5 5 5 4.71 0.49

มากที่สุด

5

5 5 5 5 5.00 0.00

มากที่สุด

5

4 5 5 5 4.86 0.38

มากที่สุด
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
รายการประเมิน
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียน
ได้ด้วยตนเอง
3.2 การเสริมแรงมีความเหมาะสม
3.3 แบบทดสอบมีข้อคาถาม-คาตอบ
ชัดเจนถูกต้อง
3.4 แบบทดสอบในแต่ละเรื่องมีจานวน
ข้อเหมาะสม
3.5 การรายงานผลคะแนนมีความชัดเจน
รวมเฉลี่ย

คะแนนความคิดเห็น
ของนักเรียน
1 2 3 4 5 6 7

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.77 0.22

มากที่สดุ

5

5

4

5 5 5 5 4.86 0.38

มากที่สุด

5

5

3

4 4 5 5 4.43 0.79

มาก

5

5

5

5 4 4 5 4.71 0.49

มากที่สุด

5

5

5

5 5 4 5 4.86 0.38

มากที่สุด

5

5

5

5 5 5 5 5.00 0.00
4.78 0.01

มากที่สุด
มากที่สดุ

ภาคผนวก ซ
ตารางแสดงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80
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ตารางที่ 14 ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ มั ลติ มี เดี ย เรื่ อ ง ขยะกั บ การด ารงชี วิ ต กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ข ศึ ก ษา
และพลศึกษา ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 (ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว)
คะแนนระหว่างทดลอง
คนที่
1
2
3

1/30

2/30

3/25

4/30

5/20

19
23
17

20
21
18

16
20
18

22
20
19

12
13
11

X

รวมคะแนน
(135)
89
97
83
66.41
E1

ร้อยละ
65.92
71.85
61.48
66.41
66.41

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียน
คะแนน
ร้อยละ
(30)
20
66.66
22
73.33
17
56.66
65.55
65.55
E2
65.55

จากตารางที่ 14 พบว่า สื่ อมั ลติ มี เดี ย เรื่อ ง ขยะกับ การด ารงชีวิ ต กลุ่ม สาระการเรียนรู้ สุ ข ศึ กษา
และพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2
มีค่าเท่ากับ 66.41/65.55 ซึ่งมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
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ตารางที่ 15 ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ มั ลติ มี เดี ย เรื่ อ ง ขยะกั บ การด ารงชี วิ ต กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ข ศึ ก ษา
และพลศึกษา ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 (ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก)
คะแนนระหว่างทดลอง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7

1/30

2/30

3/25

4/30

5/20

21
21
20
20
23
20
22

24
23
19
19
22
23
23

25
20
22
20
21
23
23

20
23
20
22
22
20
24

15
14
12
13
13
16
15

X

รวมคะแนน
(135)
105
101
93
94
101
102
107
74.39
E1

ร้อยละ
77.78
74.81
68.89
69.62
74.81
75.56
79.26
74.39
74.39

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียน
คะแนน
ร้อยละ
(30)
24
80.00
23
76.66
19
63.33
20
66.66
21
70.00
22
73.33
25
83.33
73.33
73.33
E2
73.33

จากตารางที่ 15 พบว่า สื่ อมั ลติ มี เดี ย เรื่อ ง ขยะกับ การด ารงชีวิ ต กลุ่ม สาระการเรียนรู้ สุ ข ศึ กษา
และพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2
มีค่าเท่ากับ 74.39/73.33 ซึ่งมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
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ตารางที่ 16 ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ มั ลติ มี เดี ย เรื่ อ ง ขยะกั บ การด ารงชี วิ ต กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ข ศึ ก ษา
และพลศึกษา ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 (ทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม)
คะแนนระหว่างทดลอง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1/30

2/30

3/25

4/30

5/20

25
26
24
25
25
24
24
25
23
23
25
26

25
26
24
24
26
25
25
25
26
25
26
26

22
23
22
22
23
23
21
22
22
22
23
23

25
26
25
24
26
25
24
24
25
25
26
27

16
15
15
15
17
16
17
17
16
15
15
17

X

รวมคะแนน
(135)
113
116
110
110
117
113
111
113
112
110
115
119
83.88
E1

ร้อยละ
83.70
85.92
81.48
81.48
86.66
83.70
82.22
83.70
82.96
81.48
85.18
88.14
83.88
83.88

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียน
คะแนน
ร้อยละ
(30)
24
80.00
24
80.00
25
83.33
24
80.00
25
83.33
24
80.00
24
80.00
25
83.33
26
86.66
24
80.00
26
86.66
27
90.00
82.77
82.77
E2
82.77

จากตารางที่ 16 พบว่า สื่ อมั ลติ มี เดี ย เรื่อ ง ขยะกับ การด ารงชีวิ ต กลุ่ม สาระการเรียนรู้ สุ ข ศึ กษา
และพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2
มีค่าเท่ากับ 83.88/82.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
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ชื่อ-สกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
สถานที่ทางานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
5 กันยายน 2522
จังหวัดนครปฐม
404 หมู่ 8 ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัตนาธิเษศร์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
(สาขาความบกพร่องทางการได้ยิน) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาจิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เนื่องในวันครู
- 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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พ.ศ. 2560
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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

