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                                แนวทางการเสนอโครงการวิจยั    

 เพ่ือขอรบัทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563     

1. ช่ือโครงการ (ภำษำไทย)  ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รำยวิชำกำรออกก ำลังกำย

เพื่อสุขภำพของนักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต  

 (ภำษำองักฤษ) Effectiveness of Electronic Book of ESS 123: Exercise for 

Health of Undergraduate Students, Rangsit University  

2. ประเภทนักวิจยั   มีประสบกำรณ์ เคยไดร้ับทุนจำก ศูนยส์นับสนุนและพฒันำกำรเรียน 

กำรสอน มหำวิทยำลัยรังสิต ปีกำรศึกษำ 2557 ชื่อเรื่อง กำรพฒันำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำESS107 เทเบิลเทนนิส 

   หน้ำใหม ่(ยงัไม่เคยไดร้บัทุนอุดหนุน) 

3. ประเภทของงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  

 1. กำรวิจยัเกี่ยวกบันักศึกษำ 

  กำรเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

  กำรพฒันำทกัษะกำรเรียนรู ้

  กำรปรบัปรุงลกัษณะ พฤติกรรม และทศันคติของผูเ้รียน 

    อื่น ๆ (โปรดระบุ)  

2. กำรวิจยัเกี่ยวกบัอำจำรยผ์ูส้อน 

  กำรออกแบบ-วำงแผนกำรสอน 

  กำรพฒันำ-เพิ่มพนูศกัยภำพดำ้นกำรสอน 

    อื่น ๆ (โปรดระบุ)  

3. กำรวิจยัเพื่อปรบัปรุงรูปแบบและเทคนิคกำรสอน 

  กลยุทธ-์รูปแบบ-วิธีกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ 

  เทคนิคและรูปแบบกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

  วิธีกำรวดัและกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน 

  กำรแกปั้ญหำในชั้นเรียน 

    อื่น ๆ (โปรดระบุ)  

 4. กำรวิจยัเพื่อสรำ้งสื่อกำรสอนหรือนวตักรรม  

  สื่อกำรสอน e-Learning 

  สื่อกำรสอน e-Book 

  ชุดสื่อวิดีทศัน์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

  ระบบฐำนขอ้มูล เว็บไซต ์เว็บเพจ 

  ชุดอุปกรณก์ำรเรียนภำคปฏิบติักำร 

  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
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5. กำรวิจยัเกี่ยวกบัปัจจยัสนับสนุนเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน 

  อุปกรณก์ำรเรียนกำรสอน โสตทศันูปกรณ์ 

  สภำพหอ้งเรียน-หอ้งปฏิบติักำร เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ 

  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

6. กำรวิจยัที่ตอบโจทยม์หำวิทยำลยั  

    โดยสำมำรถเขำ้ดูตวัอยำ่งโครงกำร และ Download แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงกำรไดท่ี้  

     http://isdc.rsu.ac.th/research/files 

4. รายวิชา/สาขาวิชาที่ท าการวิจยั  รำยวิชำESS123 กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ /                 

   สำขำวิชำพลศึกษำ  

5. ผูด้  าเนินงานวิจยั 

ชื่อ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  ปรำนม ดีรอด (Pranom Deerod)        

คุณวุฒิ             กศ.ม.(พลศึกษำ),     

 ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์     

 สถำนท่ีท ำงำน   สถำบนักีฬำ มหำวิทยำลยัรงัสิต    

 โทรศพัท ์           029972220-30 ต่อ 3916 มือถือ 081-6217432  

 

6. ผูเ้ช่ียวชาญที่ปรึกษาโครงการ 

ชื่อ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  ดร.ปวีณำ สุจริตธนำรกัษ์                                                           

(PAWEENA SUJARITTHANARAK, PH.D)                     

คุณวุฒิ  ครุศำสตรดุษฎีบณัฑิต, ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ)            

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั                                                      

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   -       

สถำนท่ีท ำงำน   ศูนย ์RSU Cyber U                      

โทรศพัท ์ 029972220-30 ต่อ 4161 มือถือ 080-2097333   

7. สถานที่ท  าการทดลองหรือเก็บขอ้มูล  มหำวิทยำลยัรงัสิต      

8. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจยั  

 “คุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเป็นมุมมองท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นควำมส ำเร็จและไม่ส ำเร็จ

ของกำรจดักำรศึกษำท่ีครอบคลุมดำ้นผูเ้รียน กำรวิจยัและนวตักรรม กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

และกำรบริหำรจดักำรสถำบัน ซึ่งในเบื้ องตน้สำมำรถวิเครำะห์คุณภำพบัณฑิตจำกรำยงำนสภำพ

ปัญหำแรงงำนของสถำนประกอบกำรท่ีตอ้งกำรใชบ้ณัฑิตแต่ไม่สำมำรถคดัเลือกได้ แต่ขณะเดียวกนั

ยังคงปรำกฏอัตรำว่ำงงำนของบัณฑิตอยู่จึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำช่องว่ำงระหว่ำงระดับ

ควำมสำมำรถของบัณฑิตกับควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำร อีกทั้ง นำยจำ้งยังมีมุมมองต่อ

คุณสมบัติของบัณฑิตท่ียงัขำดทักษะคนและสังคม (Soft Skills) โดยเน้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม

และสำมำรถตรวจสอบไดซ้ึ่งจ ำเป็นต่อกำรปฏิบติังำน ในส่วนกำรวิเครำะหข์อ้มูลดำ้นกำรวิจยั  พบว่ำ
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สถำบนัอุดมศึกษำเป็นแหล่งกำรผลิตผลงำนวิจยัทำงวิชำกำรรวมถึงกำรน ำงำนวิจยัไปถ่ำยทอดเพื่อใช้

ประโยชน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น แต่ยงักระจุกตัวอยู่เพียงบำงสถำบนัและในขณะเดียวกนับำงสถำบนัไม่มี

ผลงงำนในระดับนำนำชำติเลย อีกทั้งปัญหำควำมสมดุลระหว่ำงภำระงำนวิจยักบัภำระงำนสอนของ

อำจำรยใ์นสถำบนัอุดมศึกษำ และศกัยภำพดำ้นกำรวิจยัยงัคงเป็นอุปสรรคภำยใตก้ระแสโลกำภิวฒัน์

ท่ีส่งผลต่อกำรจดักำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำใหเ้กิดแข่งขนัในระดบัสำกลหรือนำนำชำติมำกยิ่งขึ้ น จึง

ท ำใหผ้ลกำรจดัอันดับ (University Ranking) ของสถำบนัอุดมศึกษำไทยในเวทีโลกเป็นส่วนสะทอ้น

คุณภำพไดเ้ช่นกัน ซึ่งผลกำรวิเครำะหอ์ันดับมหำวิทยำลัยในโลก พบว่ำ อันดับมหำวิทยำลัยไทยมี

แนวโน้มลดลงจำกกำรจัดอันดับของ QS และ THE แต่ในบำงสำขำวิชำมีแนวโน้มอันดับท่ีดี” (ร่ำง 

แผนดำ้นกำรอุดมศึกษำเพื่อผลิตและพฒันำก ำลงัคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570, 2563, น. 7) 

 ควำมเจริญกำ้วหน้ำทำงกำรศึกษำ มีผลท ำใหบ้ทบำทหลักของอำจำรย์ผูส้อนซึ่งเดิมเป็น

ผูด้ ำเนินกำรสอน วำงแผนกำรสอน และจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสมเพื่อพฒันำผูเ้รียน 

“แผนปฏิบติัรำชกำรของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรม ในปี พ.ศ. 2563 

ไดก้ ำหนดแผนซึ่งมุ่งเน้นกำรส่งเสริมใหม้หำวิทยำลัยเป็นฟันเฟืองส ำคัญส ำหรับกำรสรำ้งคน สรำ้ง

องคค์วำมรูแ้ละกำรสรำ้งนวตักรรม เพื่อตอบโจทยท์ำ้ทำยของประเทศ ผ่ำนกำรปรบัเปล่ียนบทบำท

ภำรกิจกลุ่มมหำวิทยำลัยเปล่ียนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู ้ ขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรม เรื่อง กำรพฒันำกำรจดักำรศึกษำใหท้ันสมยั มีคุณภำพ

และสรำ้งสงัคมแห่งกำรเรียนรู”้ (แผนปฏิบติัรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม, 2563, น. 1) 

 ในปัจจุบนัมีกำรน ำเทคโนโลยีและนวตักรรมกำรศึกษำมำประยุกต์ใชก้บักำรเรียนกำรสอนท่ี

แพร่หลำยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นหน่ึงในสื่อกำรสอนในประเภทเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำท่ีมีควำม

เหมำะสมกบัสภำพปัจจุบนัเพื่อช่วยเสริมกำรเรียนกำรสอนใหก้บันักศึกษำและอำจำรย์ “กำรพฒันำ

ระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีสมบูรณ์และไม่มีข ้อจ ำกัดด้ำนเวลำและสถำนท่ี  อำศัยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เขำ้มำช่วยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โดยกำรน ำเอำ

เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรสอนเผยแพร่บนเว็บ อำทิ โครงกำรสอน (Course Syllabus) เอกสำร

ประกอบกำรเรียนกำรสอน แหล่งวิทยำกำรท่ีตอ้งกำรใหนั้กศึกษำคน้ควำ้เพิ่มเติม กำรใชเ้ทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำยคอมพิวเตอรช์่วยใหม้ีเวลำในกำรปฏิสมัพนัธร์ะหวำ่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ

ผูส้อนกับผูเ้รียนมำกขึ้ น เช่น กำรอภิปรำย กำรแกปั้ญหำ กำรซักถำม และกำรปฏิบัติ มำกขึ้ น โดย

เน้ือหำสำระท่ีจะศึกษำไดน้ ำเสนอบนเว็บล่วงหน้ำใหนั้กศึกษำไดอ้่ำนแลว้ นับวำ่เป็นกำรพฒันำระบบ

กำรเรียนกำรสอนท่ีสมบูรณ”์ (กมล สงัขท์อง, 2555, น. 3 อำ้งถึงใน ยุทธนำ พิมพจ์กัร, 2552) 

 “สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลำยชนิดท่ีมีบทบำทในกำรเรียนกำรสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จัดเป็นสื่อหน่ึงท่ีไดร้ับควำมสนใจในขณะน้ี เพรำะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นมัลติมีเดีย

สำมำรถแสดงข้อควำม เสียง ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหวรวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ใช ้ ถือเป็น

สื่อคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดียท่ีตอบสนองกำรเรียนแบบ e-Learning ซึ่งสนับสนุนกำรศึกษำดว้ยตนเอง

ตลอดจนกำรศึกษำตลอดชีวิต อีกทั้งเป็นแหล่งขอ้มูลสำรสนเทศเพื่อกำรคน้ควำ้หำขอ้มูลเพิ่มเติมได ้

สำมำรถใชเ้ป็นสื่อเสริมในกำรเรียนกำรสอนได ้ดังน้ันกำรน ำเอำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มำใชใ้นกำร

เรียนกำรสอนจะเพิ่มประสิทธิภำพ” (ภทัรำ อุ่นใจ, 2554, น. 3) 
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 “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หมำยถึง หนังสือท่ีสรำ้งขึ้ นดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี

ลักษณะเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีสำมำรถอ่ำนเอกสำรผ่ำนทำง

หน้ำจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สำมำรถเชื่อมโยงจุดไปยงัส่วนต่ำง ๆ ของหนังสือ เว็บไซด์ต่ำง ๆ ตลอดจนมีปฏิสมัพนัธ์และโตต้อบ

กับผู ้เรียนได้ นอกจำกน้ันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถแทรกภำพ เสียง ภำพเคล่ือนไหว 

แบบทดสอบและสำมำรถสั ่งพิมพ์เอกสำรท่ีต้องกำร อีกประกำรหน่ึงท่ีส ำคัญ คือ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสส์ำมำรถปรบัปรุงใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลำ” (อญัญรตัน์ ร่วมกระโทก, 2553, น. 28) 

  รำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ คือ รำยวิชำหน่ึงท่ีอยู่ในหมวดศึกษำทัว่ไป และวิชำ

เลือกเสร ีเป็นรำยวิชำที่เปิดใหส้ ำหรบันักศึกษำระดบัปริญญำตรี ของมหำวิทยำลยัรงัสิต รำยละเอียด

วิชำประกอบดว้ยควำมรูเ้กี่ยวกบัดำ้นกำรสรำ้งเสริมสุขภำพของร่ำงกำย กำรประเมินสมรรถภำพทำง

กำย กำรฝึกเสริมสรำ้งสมรรถภำพทำงกำย ผลของกำรออกก ำลังกำยต่อระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 

กำรเลือกวิธีออกก ำลงักำยท่ีเหมำะสม กำรจดัโปรแกรมกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ กำรออกก ำลงักำย

โดยกำรเล่นกีฬำและออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ กำรป้องกนักำรบำดเจ็บจำกกำรออกก ำลังกำยหรือ

เล่นกีฬำ ซึ่งมุ่งเน้นใหผู้เ้รียนพฒันำพฤติกรรมดำ้นควำมรู ้ เจตคติ คุณธรรม ค่ำนิยม และกำรปฏิบติั

เกี่ยวกบัสุขภำพควบคู่ไปดว้ยกัน และมุ่งเน้นใหผู้เ้รียนใชก้ิจกรรมกำรเคล่ือนไหวกำรออกก ำลังกำย 

กำรเล่นเกมและกีฬำ เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำโดยรวมทั้งดำ้นร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม 

สติปัญญำ รวมทั้งสมรรถภำพเพื่อสุขภำพและกีฬำ ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรออกก ำลงักำย

เพื่อสุขภำพ พบว่ำนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนมีควำมหลำกหลำยสำขำคณะวิชำและระดับชั้นปี เพื่อ

เป็นกำรปรบัพื้ นฐำนควำมรูค้วำมเขำ้ใจใหก้บันักศึกษำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจดักำรเรียน

กำรสอน ผู ้วิจัยในฐำนะเป็นอำจำรย์ผู ้สอนในรำยวิชำน้ี  จึงมีกำรสร้ำงและออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรช์่วยสอนหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำรำย

วิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ 

 ดว้ยเหตุผลดังกล่ำว กำรวิจยัครั้งน้ีจึงเกิดจำกควำมตอ้งกำรท่ีจะพฒันำผลสัมฤทธ์ิทำงกำร

เรียนของนักศึกษำท่ีเรียนวิชำดงักล่ำวใหเ้พิ่มสูงขึ้ น โดยกำรพฒันำวิธีกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย (Multimedia) คือ เป็นกำร

ผสมผสำนสื่อหลำย ๆ อย่ำงเขำ้ดว้ยกัน ทั้งภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว ภำพวีดิทัศน์ และเสียง ท่ีจะท ำ

ใหผู้เ้รียนเขำ้ใจในสิ่งท่ีเรียนรูไ้ดดี้ยิ่งขึ้ นและตัวบทเรียนเองก็มีควำมน่ำสนใจ ยิ่งไปกวำ่น้ันสื่อประเภท

น้ียงัเป็นสื่อท่ีมีลกัษณะของกำรเรียนรูท่ี้เปิดโอกำสใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธก์บัสื่อนับว่ำเป็นสื่อท่ีน ำเอำ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่มำผสมผสำนกับกำรเรียนกำรสอน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรูไ้ด้

อย่ำงเหมำะสม เป็นสื่อสอนเสริมในกำรเรียนกำรสอน ช่วยใหผู้ ้เรียนมีควำมสะดวกและควำม

คล่องตัวของกำรเลือกหวัขอ้เรียนไดต้ำมควำมสนใจ พฒันำผูเ้รียนใหเ้ขำ้ใจในเน้ือหำทำงทฤษฎีมำก

ยิ่งขึ้ น เน้ือหำและควำมรูท่ี้ไดจ้ำกหนังสืออิเล็กทรอนิกสส์ำมำรถพฒันำกำรเรียนรูข้องผูท่ี้เรียนชำ้ใน

หอ้งเรียนปกติ ซึ่งจะท ำใหผ้ลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพิ่มสูงข้ึนไดต้ำมวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ละส่งผลให้

กำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ด ำเนินไปอยำ่งมีคุณภำพ   
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9. วตัถุประสงคข์องโครงการ   

 9.1 เพื่อพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรับ

นักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต  

 9.2 เพื่อศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนด้ำนพุทธิพิสัยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรบันักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต 

 9.3 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรำยวิชำกำรออก

ก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรบันักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต 

10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั  

 10.1 ไดห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์กำรสอนรำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพท่ีมีคุณภำพ

ช่วยในกำรเรียนกำรสอน ส ำหรบันักศึกษำระดับปริญญำตรี ของมหำวิทยำลยัรงัสิต ในขณะเดียวกนั

จะทรำบผลกำรสอนของตนเองตำมทศันคติของนักศึกษำ 

 10.2 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรำยวิชำอื่น ๆ แก่อำจำรย์

ผูส้อน เพื่อมุ่งหวงัพฒันำผูเ้รียนใหม้ีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพิ่มมำกขึ้ น 

11. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

 11.1 ทฤษฎีการเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

  กำรจดักำรเรียนรูเ้ป็นสิ่งส ำคญัยิ่งในบทบำทของสถำนศึกษำท่ีพฒันำกำรศึกษำตำมรูปแบบ

กำรจดักำรเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ โดยมีควำมมุ่งหมำยเพื่อใหส้ถำนศึกษำมีระบบคุณภำพ

ทำงดำ้นกำรจดักำรศึกษำ และครูทุกคนมีกระบวนกำร วิธีกำร และบันทึกกำรจดักำรเรียนรูท่ี้เป็น

มำตรฐำนเดียวกัน น ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพ และผู ้เรียนโดยภำพรวมได้รับ

ประโยชน์สูงสุด ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู ้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องมีกำรประชุม 

พฒันำกำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงสม ำ่เสมอและมีกำรรับนโยบำยต่ำง ๆ จำกกระทรวงศึกษำธิกำรมำ

ด ำเนินกำรจดัระบบกำรเรียนรูค้ือ ครูในแต่ละกลุ่มสำระไดว้ิเครำะห ์ค ำอธิบำยรำยวิชำจำกหลกัสูตร

สถำนศึกษำวิเครำะหผ์ูเ้รียน ออกแบบและจดักำรเรียนรู ้ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลทั้งส่วน

ท่ีเป็นผลลัพธ์ดำ้นผูเ้รียนและดำ้นกระบวนกำรของระบบกำรเรียนรูแ้ละในกำรจดักำรเรียนรูม้ีแนว

ทำงกำรจดัต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 กำรจดักำรเรียนรูต้ำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2554, น. 1) ก ำหนดไว ้9 หมวด คือ  

หมวดท่ี1 บททัว่ไป กล่ำวถึงควำมมุ่งหมำยและหลกักำร 

หมวดท่ี 2 สิทธิและหน้ำท่ีทำงกำรศึกษำ 

หมวดท่ี 3 ระบบกำรศึกษำ 

หมวดท่ี 4 แนวทำงกำรจดักำรศึกษำ 

หมวดท่ี 5 กำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ 

หมวดท่ี 6 มำตรฐำนและกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

หมวดท่ี 7 คร ูคณำจำรย ์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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หมวดท่ี 8 ทรพัยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 

หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

 และท่ีส ำคญัในหมวดท่ี 3 และหมวดท่ี 4 กล่ำวถึงระบบกำรศึกษำและแนวกำรจดักำรศึกษำ

ไวด้งัน้ี (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2554, น. 9-17) 

 ระบบกำรศึกษำมีกำรจดัไว ้3 รูปแบบ คือ 

 1. กำรศึกษำในระบบ เป็นกำรศึกษำท่ีก ำหนดจุดมุ่งหมำย วิธีกำรศึกษำหลกัสูตรระยะเวลำ

ของกำรศึกษำ กำรวดัและประเมินผลซึ่งเป็นเง่ือนไขของกำรส ำเร็จกำรศึกษำท่ีแน่นอน 

 2. กำรศึกษำนอกระบบเป็นกำรศึกษำท่ีมีควำมยืดหยุ่นในกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย รูปแบบ

วิธีกำรจดักำรศึกษำ ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวดัและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส ำคัญของกำร

ส ำเร็จกำรศึกษำโดยเน้ือหำและหลักสูตรจะตอ้งมีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกับสภำพปัญหำและ

ควำมตอ้งกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

3. กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเป็นกำรศึกษำท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเองตำมควำมสนใจ 

ศกัยภำพ ควำมพรอ้มและโอกำส โดยศึกษำจำกบุคคล ประสบกำรณ์ สงัคม สภำพแวดลอ้ม สื่อหรือ

แหล่งควำมรูอ้ื่น ๆ 

 แนวกำรจดักำรศึกษำยึดหลักว่ำผูเ้รียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรูแ้ละพฒันำ ตนเองได้

และถือว่ำผูเ้รียนมีควำมส ำคญัท่ีสุด กระบวนกำรจดักำรศึกษำตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสำมำรถพฒันำ

ตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ ดังน้ันในกำรจดักำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำ ในระบบ กำรศึกษำ

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จึงตอ้งเน้นควำมส ำคัญทั้งควำมรู ้ คุณธรรมกระบวนกำร

เรียนรูแ้ละบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดบักำรศึกษำในเรื่องต่อไปน้ี 

1. ควำมรูเ้รื่องเกี่ยวกบัตนเองและควำมสมัพนัธ์ของตนเองกบัสงัคม ไดแ้ก่ ครอบครวัชุมชน

ชำติ และสังคมโลกรวมถึงควำมรู ้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของสังคมไทยและระบบ

กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข 

2. ควำมรู ้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งควำมรู ้ควำมเข้ำใจและ

ประสบกำรณ์เรื่องกำรจัดกำรกำรบ ำรุงรักษำและกำรใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดลอ้มอยำ่งสมดุลยัง่ยืน 

3. ควำมรูเ้กี่ยวกบัศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม กำรกีฬำ ภูมิปัญญำไทยและกำรประยุกตใ์ชภู้มิปัญญำ 

 4. ควำมรู ้และทกัษะดำ้นคณิตศำสตร ์และภำษำโดยเน้นกำรใชภ้ำษำไทย 

 5. ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรประกอบอำชีพและกำรด ำรงชีวิตอยำ่งมีควำมสุข 

 จำกระบบกำรศึกษำและแนวกำรจดักำรศึกษำตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท ำใหท้รำบว่ำระบบกำรศึกษำของประเทศน้ันจ ำเป็น

อยำ่งยิ่งท่ีตอ้งเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

กำรเรียนรูข้องคนเรำสำมำรถท ำไดท้ั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ไม่วำ่กำรเรียนรูจ้ะเป้น

ในรูปแบบใดลว้นแลว้มีผลต่อผูเ้รียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถำ้กำรเรียนน้ันเป้นกำรเรียนผ่ำนเครื่ องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ถือว่ำเป็นกำรเรียนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รียน 

ดังน้ัน ตอ้งค ำนึงถึงจิตวิทยำกำรเรียนรูต้่ำง ๆ กำรออกแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน ไม่ว่ำจะเป็น

กำรสอนในชั้นเรียนหรือกำรเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่ำนบทเรียนคอมพิวเตอร ์ถำ้ไดค้ ำนึงถึงหลกัจิตวิทยำ
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กำรเรียนรู ้จะท ำใหก้ำรเรียนรูบ้รรลุวตัถุประสงค์ยิ่งขึ้ น หลักจิตวิทยำกำรเรียนรูท่ี้ควรค ำนึงในกำร

ออกแบบสรำ้งสื่อ มีดงัน้ี (พิสุทธำ อำรีรำษฎร,์ 2551, น. 49-51) 

กำรรบัรู ้(Perception) กำรเรียนรูข้องคนเรำจะมีควำมเกี่ยวขอ้งกับสิ่งเรำ้ ซึ่งเป็นสิ่งกระตุน้

ใหผู้เ้รียนเกิดควำมสนใจ โดยทัว่ไปคนเรำมกัรับรูใ้นสิ่งเรำ้ท่ีตนเองสนใจเท่ำน้ัน ดังน้ันผูส้อนหรือ

ผูอ้อกแบบกำรเรียนกำรสอน ควรจะออกแบบใหม้ีสิ่งเรำ้ตรงกบัควำมสนใจของผูเ้รียน โดยที่ผูเ้ยนจะ

มีควำมสนใจไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเพศ อำยุ หรืออื่น ๆ ที่อำจจะเกี่ยวขอ้ง 

แรงจูงใจ (Motivation) เป็นกระบวนกำรจิตวิทยำดำ้นหน่ึงท่ีจะท ำใหเ้กิดกำรเรียนรูท่ี้บรรลุ

ตำมวตัถุประสงค ์ถำ้ระบบกำรเรียนกำรสอนสำมำรถท่ีจะสรำ้งแรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้รียนไดแ้ลว้ ยอมท ำ

ใหผู้เ้รียนสนใจที่จะเรียน ผูเ้รียนมีควำมสุขในกำรเรียนบทเรียน ดงัน้ันแรงจูงใจท่ีก่อใหเ้กิดกำรเรียนรู ้

แบ่งได ้เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แรงจูงใจภำยนอก เป็นแรงจูงใจท่ีมีอยู่ภำยนอกตัวผูเ้รียน เช่น ค ำชม 

ค่ำจำ้งหรือรำงวัลเป็นตน้ และแรงจูงใจภำยใน เป็นแรงจูงใจท่ีอยู่ภำยในตัวผูเ้รียน เช่น แรงจูงใจ

อยำกเรียนรูเ้น้ือหำบทเรียน เป็นตน้ ในกำรออกแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน ควรสรำ้งแรงจูงใจแก

ผูเ้รียนใหเ้หมำะ ไม่ควรมำกเกินไป กำรสรำ้งแรงจูงใจท่ีดีควรมีกิจกรรมท่ีท้ำทำยผูเ้รียนและมีกำร

เสริมแรงจูงใจอยำ่งเหมำะสม 

กำรจดจ ำ (Memory) หมำยถึง กำรจ ำเน้ือหำกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนหลังจำกผ่ำนกิจกรรม กำร

เรียนกำรสอนแลว้ วิธีกำรจ ำเน้ือหำของผูเ้รียนแต่ละคน จะไม่เหมือนกัน บำงคนใชว้ิธีกำรอ่ำนซ ้ำ ๆ 

หรือท ำซ ้ำ ๆ บำงคนเพียงนัง่ฟังครั้งเดียวก็สำมำรถจดจ ำเน้ือหำได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัคุณลกัษณะของผูเ้รียน

แต่ละคน คนเรำมักจะจดจ ำได้ดีหำกกำรเรียนรู ้น้ันตรงกับควำมสนใจและควำมถนัดของตนเอง 

นอกจำกน้ียงัขึ้ นอยู่กบักำรจดัเก็บควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบอีกดว้ย อย่ำงไรก็ตำมมีหลักเกณฑท่ี์จะช่วยให้

ผูเ้รียนสำมำรถจดจ ำควำมรูไ้ดดี้อยู่ 2 แนวทำง ไดแ้ก่ กำรใหผู้เ้รียนฝึกเรียนและท ำซ ้ำบ่อย ๆ โดยอำจ

ใหท้ ำแบบฝึกหดัหรือแบบฝึกทักษะกบัผูเ้รียนมำก ๆ ใหนั้กเรียนตอบค ำถำมเพื่อใหเ้กิดทักษะและจดจ ำ

ไดดี้ ส่วนแนวทำงท่ี 2 ไดแ้ก่ แนวทำงใหผู้เ้รียนจดัระเบียบควำมรู ้โดยฝึกใหผู้เ้รียนจดัระเบียบควำมรูใ้น

รูปแบบแผนภูมิ และเป็นแผนภูมิกำ้งปลำ (Fish Bone) หรือแผนภูมิแบบปะกำรงั (Coral Pattern)  

กำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรใหโ้อกำสผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมกบักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

กำรมีส่วนร่วมจะช่วยใหเ้กิดกำรเรียนรูท่ี้ดีและมีทกัษะมำกขึ้ น นอกจำกน้ียงัท ำใหผู้เ้รียนเกิดควำมสนใจ

ในกำรเรียน และควำมกระตือรือรน้ในกำรเรียนรู ้(Active Learning) กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน 

ผูส้อนควรจะออกแบบใหม้ีกำรปฏิสมัพนัธ ์(Interaction) ของผูเ้รียนอยำ่งเหมำะสม 

ควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคคล (Individual Difference) หมำยถึง ควำมแตกต่ำงของบุคคลในดำ้น

ต่ำง ๆ เช่น สติปัญญำ ควำมเชื่อ วฒันธรรม ควำมสนใจ ควำมถนัด เป็นตน้ โดยท่ีควำมแตกต่ำงเหล่ำน้ี

มีผลโดยตรงกับกำรเรียนรูข้องมนุษย ์บำงคนอำจจะเรียนรูไ้ดเ้ร็ว บำงคนอำจจะเรียรูไ้ดช้ำ้ ดังน้ัน ใน

กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผูส้อนหรือผูอ้อกแบบควรจะออกแบบใหม้ีควำมยืดหยุ่น เพื่อ

ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

กำรถ่ำยโอนควำมรู ้(Transfer of Learning) หมำยถึง กำรน ำควำมรูท่ี้ศึกษำไดไ้ปประยุกต์ใช้

จริง ซึ่งกำรถ่ำยโอนควำมรูถื้อเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำรเรียนรู ้ถำ้ผูเ้รียนสำมำรถถ่ำยโอนควำมรูไ้ด ้

โดยกำรน ำควำมรูท่ี้ไดศึ้กษำ ไปประยุกต์ใชอ้ย่ำงถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ แสดงถึงระบบกำรเรียน

กำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพดว้ย ดังน้ัน ในกำรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ์ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนถ่ำยโอน
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ควำมรูไ้ดน้ั้น จะตอ้งออกแบบบทเรียนใหม้ีควำมเหมือนและสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณจ์ริง โดยบทเรียน

อำจจะจ ำลองสถำนกำรณจ์ริงใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั ไดฝึ้กแกไ้ขสถำนกำรณ ์

ณัฐกร สงครำม (2553, น. 35-36) กล่ำวว่ำทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism 

Theory) เกิดขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 20 ไดร้บักำรยอมรบัจำกนักกำรศึกษำอย่ำงกวำ้งขวำงจำกอดีตจนถึง

ปัจจุบนันักทฤษฎีกลุ่มน้ีไดใ้หค้วำมส ำคัญกับ “พฤติกรรม” มำกและเชื่อว่ำ กำรเรียนรู ้ของมนุษยเ์ป็น

วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร ์ซึ่งสำมำรถสงัเกตและวดัไดจ้ำกพฤติกรรมภำยนอก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่ำวก็คือ

กำรตอบสนองของมนุษยท่ี์มีต่อสิ่งเรำ้ โดยสิ่งเรำ้ท่ีอำจจะเป็นสภำพแวดลอ้มหรือประสบกำรณท่ี์เตรียม

ไวจ้ะเป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไ์ด ้นักทฤษฎีกลุ่มน้ีจะพูดถึงกระบวนกำรคิดหรือปฏิกิริยำ

ภำยในของมนุษยน้์อย เพรำะถือว่ำเป็นสิ่งท่ีสงัเกตและวดัไม่ได ้นักพฤติกรรมนิยมจะมองมนุษยเ์หมือน

ผำ้ขำวท่ีว่ำงเปล่ำ กำรเรียนรูข้องมนุษย์เกิดจำกกำรเชื่อมโยงของสิ่งเรำ้และกำรตอบสนอง ซึ่งตอ้ง

จัดเตรียมประสบกำรณ์หรือสิ่งแวดลอ้มภำยนอกเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งกำร โดยประสบกำรณ์

ดังกล่ำวหำกมีกำรกระท ำซ ้ำแลว้ซ ้ำอีกก็จะเป็นพฤติกรรมอัตโนมติัท่ีแสดงออกใหเ้ห็นอย่ำงชัดเจนเป็น

รูปธรรม นักทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่ำองค์ประกอบส ำคัญของกำรเรียนรูป้ระกอบด้วย 4 

ประกำรคือ 

แรงขบั (Drive) หมำยถึง ควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนในบำงสิ่งบำงอย่ำงท่ีจูงใจ (Motivated) ให้

ผูเ้รียนหำหนทำงตอบสนองควำมตอ้งกำรน้ัน 

สิ่งเรำ้ (Stimulus) หมำยถึง สิ่งท่ีเขำ้มำกระตุน้ใหผู้ ้เรียนมีปฏิกิริยำกำรตอบสนองเกิดเป็น

พฤติกรรมขึ้ น ซึ่งไดแ้ก่ กำรใหส้ำระควำมรู ้(Message) ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรชี้ แนะ (Cue) 

กำรตอบสนอง (Response) หมำยถึง กำรท่ีผู ้เรียนแสดงปฏิกิริยำตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ ซึ่ง

อธิบำยไดด้ว้ยพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออก 

กำรเสริมแรง (Reinforcement) หมำยถึง สิ่งท่ีเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรเปล่ียนพฤติกรรมของ

ผูเ้รียน ประกอบดว้ยกำรเสริมแรงทำงบวกและกำรเสริมแรงทำงลบ โดยนิยมใชรู้ปแบบกำรเสริมแรง

จำกภำยนอก เช่น กำรใหร้ำงวลัหรือกำรลงโทษ 

จำกควำมส ำคัญของทฤษฎีดังกล่ำว ผู ้วิจัยจึงน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์รำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต โดยน ำ

ทฤษฎีกำรเรียนรู ้มำช่วยในกำรออกแบบและพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กำรสรำ้งแรงจูงใจใหก้ับ

ผู ้เรียนและสิ่งเร้ำท่ีจะมำช่วยกระตุ้นใหผู้ ้เรียนเกิดกำรตอบสนองต่อกำรเรียนรู ้เพื่อใหบ้รรลุตำม

วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำในครั้งน้ี 

11.2 การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 จำกรำยงำนกำรวิจยัของทักษิณำ เครือหงส์ (บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชธำนี, 2557, 

น. 8 อำ้งถึงใน ทักษิณำ เครือหงส์, 2551) ไดเ้สนอแนวทำงส ำหรับผูส้อนท่ีใชห้ลักกำรสอนโดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ไวด้งัน้ี 

 กำรสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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1. ครูผูส้อนมีควำมรู ้ ควำมเขำ้ใจ รูเ้ป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำ

อุดมศึกษำ โดยกำรศึกษำขอ้มูล พระรำชบญัญติักำรศึกษำ ต ำรำเอกสำรหลักสูตร หลกัสูตรสำขำวิชำ 

ลกัษณะรำยวิชำจดัท ำแผน กำรสอนและเอกสำรประกอบกำรสอน 

2. ครูผูส้อนมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของผูเ้รียนและเขำ้ใจผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล ใชห้ลักกำร

วิเครำะหผ์ูเ้รียน เช่น วิเครำะหจ์ำกรูปแบบกำรเรียนรู ้ควำมภูมิใจตนเอง เจตคติต่อวิชำควำมคำดหวัง

ในกำรเรียน ใชแ้บบวดัควำมรูพ้ื้ นฐำนของผูเ้รียน (Pretest) ก่อนเรียน วดัผลกำรเรียนของผูเ้รียนเป็น

รำยหน่วยและมีกำรมอบหมำยงำนใหผู้เ้รียนในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน 

3. ครูผู ้สอนมีควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส ำคัญ โดยกำรจัดท ำ

แผนกำรจดัประสบกำรณก์ำรเรียนรู ้เช่น กำรบูรณำกำรเน้ือหำ กำรจดักำรเรียนรูเ้พื่อชี้ แนะ กำรรูค้ิด 

4. ครูผูส้อนมีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยีในกำรพฒันำกำรเรียนรูข้องตนเองและ 

ผูเ้รียน เช่น ใชค้อมพิวเตอรใ์นกำรหำควำมรูจ้ำกเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต มอบหมำยใหนั้กศึกษำคน้ควำ้

และน ำมำอภิปรำยในชั้นเรียน ฝึกกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรประมวลขอ้มูล และจดัท ำรำยงำน 

พฒันำและใชส้ื่อกำรสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5. ครูผูส้อนมีกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภำพกำรเรียนรูท่ี้จดัใหผู้เ้รียน

และอิงพฒันำกำรของผูเ้รียน เช่น มอบหมำยงำนเด่ียวและงำนกลุ่ม ประเมินผลกำรเรียนรูจ้ำกผลงำนท่ี

มอบหมำยในระหว่ำงเรียน และทดสอบหลงัเรียน 

6. ครูผูส้อนมีกำรน ำผลประเมินมำปรบัเปล่ียนกำรเรียนกำรสอน เพื่อพฒันำผูเ้รียนใหเ้ต็มตำม

ศกัยภำพ ในกำรน ำผลกำรประเมินกำรเรียนรูม้ำเป็นแนวทำงในกำรปรบัเปล่ียนกำรเรียนกำรสอนอำจ

ท ำไดโ้ดย 

  -  ใหนั้กศึกษำศึกษำบทเรียนนอกเวลำแลว้น ำเสนอรำยงำนหน้ำชั้น (Presentation) 

 -  มอบหมำยงำนใหนั้กศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเองแลว้ท ำรำยงำน (Report) 

 -  ใหนั้กศึกษำอภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นแทนกำรถำม - ตอบ 

7. ครูผูส้อนมีกำรวิจยัเพื่อพฒันำสื่อกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนและน ำผลไปใชพ้ฒันำผูเ้รียน 

11.3 การใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู ้

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชธำนี (2557, น. 20-22 อำ้งถึงใน ทักษิณำ เครือหงส์, 

2551) ไดน้ ำเสนอรำยงำนกำรวิจยักำรใชเ้ทคโนโลยีในกำรพฒันำกำรเรียนรูไ้วด้งัน้ี 

 ในระบบกำรศึกษำน้ันเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ถูกน ำมำใชใ้นกำรเรียนกำรสอนในหลำย

รูปแบบ ได้แก่ กำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) 

คอมพิวเตอร์ช่วยจัดกำรเรียนกำรสอน (Computer Managed Instruction) มัลติมีเดีย (Multimedia) 

และ IT Campus เป็นตน้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) 

หมำยถึง บทเรียนท่ีไดจ้ัดกระท ำไวอ้ย่ำงเป็นระบบเพื่อใชก้ับคอมพิวเตอร์ โดยกำรน ำเสนอเน้ือหำท่ี

ตอ้งกำรสอนกบัผูเ้รียนและเปิดโอกำสใหผู้เ้รียนไดม้ีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) กบัคอมพิวเตอรโ์ดยตรง

ตำมควำมสำมำรถ องค์ประกอบของ CAI คือ เป็นกำรเรียนโดยใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ บทเรียนไดถู้ก

สรำ้งเตรียมไวก้่อนมีกำรเรียนเกิดขึ้ น ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และยึด

หลกัควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
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 กำรออกแบบกำรสอนนิยมใชว้ิธีกำร ได้แก่ 1) Drill – and - Practice Method 2) Tutorial 

Method 3) Gaming Method 4) Simulation Method 5) Discovery Method และ  6) Problem Solving 

Method 

 คอมพิวเตอรช์่วยจดักำรเรียนกำรสอน (Computer Managed Instruction) หมำยถึง กำรน ำเอำ

ระบบกำรจดัเก็บและจัดกระท ำขอ้มูลดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์มำใชใ้นขบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เพื่อท่ีสำมำรถติดตำมและควบคุมขบวนกำรกำรสอนและกำรพฒันำกำรสู่ควำมส ำเร็จของผูเ้รียนแต่ละ

คน ในปัจจุบนันิยมน ำมำใชง้ำนต่อไปน้ี 

1) Computer–Based Testing  

2) Recording Keeping  

3) Computer Prescription of Media / Material / Activities  

4) Computer Scheduling, Inventorying and Budgeting  

5) Computer – Generated Materials  

6) Computer – Based Instruction Design 

 มลัติมีเดีย (Multimedia) หมำยถึง กำรใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในกำรสื่อ

ควำมหมำยโดยกำรผสมผสำนสื่อหลำยชนิด เช่น ขอ้ควำม (Text) กรำฟิก (Graphic) ภำพเคล่ือนไหว 

(Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็นตน้ กรณีท่ีผูใ้ชส้ำมำรถควบคุมสื่อใหน้ ำเสนอ

ออกมำตำมตอ้งกำรไดเ้รียกว่ำ มลัติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) กำรปฏิสัมพันธ์ของ

ผูใ้ชส้ำมำรถจะกระท ำไดโ้ดยผ่ำนทำงแป้นพิมพ์ (Keyboard) เมำส ์(Mouse) หรือตัวชี้  (Pointer) เป็น

ตน้ กำรใชม้ลัติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพนัธ์จะช่วยใหผู้ใ้ชส้ำมำรถเรียนรูห้รือท ำกิจกรรม รวมถึงดูสื่อ

ต่ำง ๆ ดว้ยตวัเองได ้สื่อต่ำง ๆ ท่ีน ำมำรวมไวใ้นมลัติมีเดีย เช่น ภำพเสียง วีดิทศัน์ จะช่วยใหเ้กิดควำม

หลำกหลำยในกำรใชค้อมพิวเตอร ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นแนวทำงใหม่ท่ีท ำใหค้อมพิวเตอร์มี

ควำมน่ำสนใจหรือเร้ำควำมสนใจ เป็นกำรเพิ่มควำมสนุกสนำนในกำรเรียนรู ้มำกยิ่งขึ้ น คุณค่ำ

มลัติมีเดียเพื่อกำรเรียนกำรสอน คือ เป็นสื่อทำงกำรเรียนกำรสอนท่ีมีขอบเขตกวำ้ง เพื่อทำงเลือกใน

กำรเรียนกำรสอน สำมำรถตอบสนองรูปแบบของนักเรียนท่ีแตกต่ำงกันได้โดยสำมำรถจ ำลอง

สถำนกำรณ์ของวิชำต่ำง ๆ เพื่อกำรเรียนรูท้ ำใหนั้กเรียนไดร้ับประสบกำรณ์ตรงก่อนกำรลงมือปฏิบัติ

จริง สำมำรถทบทวนขั้นตอนและกระบวนกำรได้ อำจกล่ำวได้ว่ำกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนสื่อและ

เทคโนโลยีท ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงในดำ้นกำรเรียนของผู ้เรียนและดำ้นกำรสอนของผู ้สอนด้วย 

อนำคตเทคโนโลยีทำงกำรเรียนกำรสอน (Future Technology of Instruction) จะมีรูปแบบดงัน้ี 

 1. กำรเรียนจะเน้นพฒันำกำรเป็นรำยบุคคลมำกขึ้ น เน่ืองจำกมีสื่อกำรเรียนและเปิดโอกำสให้

ผู ้เรียนได้เรียนตำมควำมต้องกำร ควำมสนใจและควำมสำมำรถของผู ้เรียนมำกขึ้ น วิธีกำรเรียน 

(Learning Styles) ของแต่ละคนขึ้ นอยู่กับบุคลิกลักษณะและนิสัยของผูเ้รียนซึ่งมีผลต่อกำรเรียนรูแ้ละ

กำรตอบสนองต่อสถำนกำรณท์ำงกำรเรียน 

 2. กำรเรียนกำรสอนจะผ่ำนเครื่องช่วยสอนและผูช้ ำนำญเฉพำะดำ้นมำกขึ้ น กำรผลิตซอฟต์แวร์

เพื่อใชท้ำงกำรศึกษำจะท ำใหเ้ครื่องช่วยสอนท ำหน้ำท่ีแทนครู เครื่องช่วยสอนเป็นผลรวมของกำรใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนใหก้ับผู ้เรียน และใหผู้ ้เรียนได้มีส่วนร่วม 
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(Instruction) สำมำรถโต้ตอบกับเครื่องช่วยสอนหรือสมองกล (Artificial Intelligence) ซึ่งท ำหน้ำท่ี

เสมือนคร ูเพื่อนนักเรียน ผูค้วบคุมและอื่น ๆ 

 3. ผูเ้รียนจะใชอุ้ปกรณ์กำรเรียนท่ีเป็นผลผลิตของเทคโนโลยี กำรพฒันำเทคโนโลยีท ำใหม้ีผูใ้ช ้

เทคโนโลยีมำกขึ้ น 

 4. แนวควำมคิดของเทคโนโลยีในรูปของสิ่งผลิตจะเป็นรูปของเทคโนโลยีทำงระบบแนวทำงใน

กำรเรียนกำรสอนภำยใตเ้งื่อนไขต่ำง ๆ ท ำใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ยำ่งเต็มก ำลงัควำมสำมำรถ 

 5. มีกำรเชื่อมโยงควำมสำมำรถทำงสมองของมนุษยก์บัเครื่องมือทำงเทคโนโลยี ซึ่งอำจจะมีทั้ง

ช่วยเพิ่มพื้ นท่ีในกำรจ ำ ถ่ำยทอดระบบกำรท ำงำนของสมองผ่ำนเครื่องมือท่ีสรำ้งขึ้ น โดยอำจรวมไปถึง

กำรควบคุมกำรท ำงำนดว้ย กำรพฒันำอำจเริ่มจำกผูพ้ิกำรแลว้พฒันำไปใชก้บัคนทัว่ไปไดใ้นประเทศท่ี

พัฒนำแลว้กำรสรำ้งเทคโนโลยีมีควำมส ำคัญยิ่ง เป็นตัวก ำหนดควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและควำม

เจริญรุ่งเรืองของประเทศไดใ้นอนำคต 

  11.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Book) 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book ย่อมำจำกค ำว่ำ electronic book หมำยถึง หนังสือท่ี

สร้ำงขึ้ นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ำยหนังสือจริง  สำมำรถเปิดอ่ำนได้ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และมีลักษณะพิเศษคือสำมำรถสื่อสำรกับผูอ้่ำนในลักษณะของมัลติมีเดียได้ ไดแ้ก่ 

ขอ้ควำม ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว และเสียง แต่ยงัคงรกัษำรูปแบบควำมเป็นหนังสือไวไ้ม่ว่ำจะเป็น

รูปร่ำง หรือลกัษณะกำรเปิดอ่ำน 

         E-Book สำมำรถใชเ้ป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีสนับสนุนกำรเรียนใหผู้เ้รียนเกิดพฒันำกำร

เรียนรูแ้ละเขำ้ใจเน้ือหำวิชำไดเ้ร็วและดีขึ้ น กล่ำวคือ    เป็นสื่อท่ีรวมเอำจุดเด่นของสื่อแบบต่ำง ๆ มำ

รวมอยูใ่นสื่อตวัเดียว คือ สำมำรถแสดงภำพ แสง เสียง ภำพเคล่ือนไหว และกำรมีปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้ช ้

มีลกัษณะไม่ตำยตวั สำมำรถแกไ้ขปรบัปรุงเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลำ อีกทั้งยงัสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่

ขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งไดโ้ดยใชค้วำมสำมำรถของไฮเปอร์เท็กซ์  และถำ้หำกว่ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตหรืออินทรำเน็ตจะท ำใหก้ำรกระจำยสื่อท ำไดอ้ย่ำงรวดเร็ว  และ

กวำ้งขวำ้งสำมำรถท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูเ้รียน และผูเ้รียนสำมำรถศึกษำไดทุ้กที่ทุกเวลำ 

จำก งำนวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบักำรแกปั้ญหำและกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนท่ีใช ้E-Book พบวำ่กำรให้

กำรแกปั้ญหำและพฒันำเรื่องน้ันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินกำรไดทุ้กเรื่อง 

         สรุปแลว้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อกำรสอนท่ีอยู่ในรูปแบบของหนังสือท่ีมีลักษณะของ

หนังสืออยู่แต่ว่ำสำมำรถอ่ำนผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  มีคุณสมบติัท่ีกระตุน้ควำมสนใจของผูอ้่ำน 

ซึ่งประกอบดว้ย ภำพ เสียง มลัติมีเดีย และหนังสือสำมำรถโตต้อบกบัผูอ้่ำนไดนั้น่เอง (อุดมชยั บุญ

รอด, ออนไลน์)  

 1) ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีกำรจัดเก็บขอ้มูลอยู่หลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นขอ้ควำม รูปภำพ 

เสียง ภำพเคล่ือนไหว ซึ่งแบ่งออกไดห้ลำยประเภทตำมคุณสมบติัดังน้ี (พลูสุข ปริวตัรวรวุฒิ, 2559: 

ออนไลน์) 
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1.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์มีลกัษณะแบบหนังสือต ำรำ (Textbooks) เป็นกำรแปลงขอ้มูล

จำกตัวเล่มหนังสือเป็นสัญญำณดิจิทัล และเพิ่มศักยภำพกำรน ำเสนอและกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

ผูอ้่ำนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยกำรใชศ้ักยภำพของคอมพิวเตอร์ขั้นพื้ นฐำน เช่น กำรเปิดหน้ำ

หนังสือ กำรสืบคน้ กำรคดัเลือกขอ้ควำมท่ีตอ้งกำร 

1.2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลักษณะแบบหนังสือเสียง (Talking Books) จะมีเสียงอ่ำน

เมื่อเปิดหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสป์ระเภทน้ีเหมำะส ำหรบัหนังสือเด็กเริ่มเรียน หรือหนังสือฝึก

ออกเสียง หรือฝึกพูด เน้นคุณลักษณะดำ้นกำรน ำเสนอเน้ือหำท่ีเป็นตัวอักษรและเสียง นิยมใชก้ับ

กลุ่มผูอ้่ำนท่ีมีระดับดำ้นกำรฟังหรือกำรอ่ำนค่อนขำ้งต ำ่ เหมำะส ำหรับกำรเริ่มตน้เรียนภำษำของ

เด็ก ๆ หรือผูท่ี้ก ำลงัฝึกภำษำที่สอง หรือฝึกภำษำใหม่ เป็นตน้ 

1.3) หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์มีลักษณะแบบหนังสือภำพน่ิงหรืออัลบั้มภำพ (Static Picture 

Books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเน้นกำรจดัเก็บ และน ำเสนอขอ้มูลในรูปแบบของภำพน่ิงหรือ

อลับั้มภำพเป็นหลกั เสริมดว้ยกำรน ำศกัยภำพของคอมพิวเตอรม์ำใชใ้นกำรน ำเสนอ เช่น กำรเลือก

ภำพท่ีตอ้งกำร กำรขยำยหรือย่อขนำดของภำพหรือตัวอกัษร กำรส ำเนำหรือกำรถ่ำยโอนภำพ กำร

แต่งเติมภำพ กำรเลือกเฉพำะส่วนของภำพ (cropping) หรือเพิ่มขอ้มูลเชื่อมโยงภำยใน (Linking 

information) เช่น เชื่อมขอ้มูลอธิบำยเพิ่มเติม เชื่อมขอ้มูลเสียงประกอบ 

1.4) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลักษณะแบบหนังสือภำพเคล่ือนไหว (Moving Picture 

Books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเน้นกำรน ำเสนอขอ้มูลในรูปแบบภำพวีดิทัศน์ (Video Clips) 

หรือภำพยนตรส์ั้น ๆ (Films Clips) ผนวกกบัขอ้มูลสนเทศท่ีอยู่ในรูปตัวหนังสือ (Text Information) 

ผูอ้่ำนสำมำรถเลือกชมศึกษำขอ้มูลได้ ส่วนใหญ่นิยมน ำเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเหตุกำรณ์ประวติัศำสตร์ 

หรือเหตุกำรณ์ส ำคญั เช่น ภำพเหตุกำรณ์สงครำมโลก ภำพกำรกล่ำวสุนทรพจน์ของบุคคลส ำคญั ๆ 

ของโลกในโอกำสต่ำง ๆ ภำพเหตุกำรณค์วำมส ำเร็จหรือสูญเสียของโลก 

1.5) หนังสืออิ เ ล็กทรอนิกส์ ท่ีมีลักษณะแบบสื่อประสม (Multimedia) เป็นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสท่ี์เน้นเสนอขอ้มูลเน้ือหำสำระในลกัษณะแบบสื่อผสมระหว่ำงสื่อภำพ (Visual Media) 

ทั้งภำพน่ิงและภำพเคล่ือนไหวกับสื่อประเภทเสียง (Audio Media) ในลักษณะต่ำง ๆ ผนวกกับ

ศกัยภำพของคอมพิวเตอรเ์ช่นเดียวกบัหนังสืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ ท่ีกล่ำวมำแลว้ 

1.6) หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์มีลกัษณะแบบหนังสือสื่อหลำกหลำย (Polymedia books) เป็น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม แต่มีควำม

หลำกหลำยในดำ้นควำมเชื่อมโยงระหวำ่งขอ้มูลภำยในเล่มท่ีบนัทึกในลกัษณะต่ำง ๆ เช่น ตวัหนังสือ

ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว เสียงดนตร ีและอื่น ๆ 

1.7) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลักษณะแบบหนังสือเชื่อมโยง (Hypermedia Books) เป็น

หนังสือท่ีมีคุณลกัษณะสำมำรถเชื่อมโยงเน้ือหำสำระภำยในเล่ม (Internal Information Linking) ซึ่ง

ผูอ้่ำนสำมำรถคลิกเพื่อเชื่อมไปสู่เน้ือหำสำระท่ีออกแบบเชื่อมโยงกันภำยใน ภำรเชื่อมโยงเช่นน้ีมี

ลักษณะเช่นเ ดียวกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกกิ่ ง  (Branching Programmed Instruction) 

นอกจำกน้ียงัสำมำรถเชื่อมโยงกับแหล่งเอกสำรภำยนอก (External or Information Sources) เมื่อ

เชื่อมต่อระบบอินเทอรเ์น็ต 
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1.8) หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์มีลกัษณะแบบหนังสืออจัฉริยะ (Intelligent Electronic Books) 

เป็นหนังสือประสม แต่มีกำรใชโ้ปรแกรมชั้นสูงท่ีสำมำรถมีปฏิกิริยำ หรือปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้่ำนเสมือน

หนังสือมีสติปัญญำ (อัจฉริยะ) ในกำรไตร่ตรอง หรือคำดคะเนในกำรโตต้อบ หรือมีปฏิกิริยำกับ

ผูอ้่ำน 

1.9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลักษณะแบบสื่อหนังสือทำงไกล (Telemedia Electronic 

Books) มีคุณลกัษณะหลักต่ำง ๆ คลำ้ยกบั Hypermedia Electronic Books แต่เน้นกำรเชื่อมโยงกับ

แหล่งขอ้มูลภำยนอกผ่ำนระบบเครือข่ำย (Online Information Sources) ทั้งท่ีเป็นเครือข่ำยเปิด และ

เครือข่ำยเฉพำะสมำชิกของเครือข่ำย 

1.10) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือไซเบอร์เสปซ (Cyberspace Books) มีลักษณะ

เหมือนกบัหนังสืออิเล็กทรอนิกสห์ลำย ๆ แบบท่ีกล่ำวมำแลว้ผสมกนั สำมำรถเชื่อมโยงแหล่งขอ้มูล

ทั้งจำกแหล่งภำยในและภำยนอก สำมำรถน ำเสนอขอ้มูลในระบบสื่อท่ีหลำกหลำย และสำมำรถ

ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้่ำนไดห้ลำกหลำยดว้ย 

 2.) ประโยชนข์องหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำมำรถแสดงทั้งขอ้ควำม ภำพน่ิงภำพเคล่ือนไหวและเสียงได้

พรอ้มกนัหรือจะเลือกใหแ้สดงเพียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงก็ได ้

2.2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยใหผู้ ้เรียนสำมำรถยอ้นกลับเพื่อบททวนบทเรียนหำกไม่

เขำ้ใจและสำมำรถเลือกเรียนไดต้ำมเวลำและสถำนท่ีท่ีตนเองสะดวก 

2.3) ผูเ้รียนสำมำรถเลือกเรียนหวัขอ้ท่ีสนใจขอ้ใดก่อนก็ไดแ้ละสำมำรถยอ้นกลบัไปกลบัมำ

ในเอกสำรหรือกลบัมำเริ่มตน้ท่ีจุดเริ่มตน้ใหม่ไดอ้ยำ่งสะดวกรวดเร็ว 

2.4) หนังสืออิเล็กทรอนิกสช์่วยใหก้ำรเรียนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมีประสิทธิภำพ

ในแง่ท่ีลดเวลำลดค่ำใชจ้่ำยสนองควำมตอ้งกำรและควำมสำมำรถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ท่ีท ำ

ใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมำย 

2.5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำมำรถปรับเปล่ียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลได้ง่ำยสะดวกและ

รวดเร็วท ำใหส้ำมำรถปรบัปรุงบทเรียนใหท้ันสมยักบัเหตุกำรณ์ไดเ้ป็นอยำ่งดีและมีกำรจดัเก็บขอ้มูล

จะสำมำรถจดัเก็บเป็นไฟลแ์ยกระหวำ่งตวัอกัษร ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหวและเสียง 

2.6) หนังสืออิเล็กทรอนิกสส์ำมำรถใหผู้เ้รียนบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนในวิชำต่ำง ๆ เขำ้

ดว้ยกนัไดอ้ย่ำงเกี่ยวเน่ืองและมีควำมหมำย 

 3) ความแตกตา่งของหนังสืออิเล็กทรอนิกสก์ับหนังสือทัว่ไป 

3.1) หนังสือทัว่ไปใชก้ระดำษ หนังสืออิเล็กทรอนิกสไ์ม่ใชก้ระดำษ (อนุรกัษ์ทรพัยำกรป่ำไม)้ 

3.2) หนังสือทัว่ไปมีขอ้ควำมและภำพประกอบธรรมดำ หนังสืออิเล็กทรอนิกสส์ำมำรถสรำ้ง

ใหม้ีภำพเคล่ือนไหวได ้

3.3) หนังสือทัว่ไปไม่มีเสียงประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกสส์ำมำรถใส่เสียงประกอบได ้

3.4) หนังสื่อทัว่ไปแกไ้ขปรับปรุงไดย้ำก หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำมำรถแกไ้ขและปรับปรุง

ขอ้มูลไดง้่ำย 

3.5) หนังสือทัว่ไปสมบูรณ์ในตัวเอง หนังสืออิเล็กทรอนิกสส์ำมำรถสรำ้งจุดเชื่อมโยงออกไป

เชื่อมต่อกบัขอ้มูลภำยนอกได ้



 

เอกสารแนบประกาศทุนวจิยั 14 

  

14 

3.6) หนังสือทัว่ไปตน้ทุนกำรผลิตสูง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตน้ทุนในกำรผลิตหนังสือต ำ่

ประหยดั 

3.7) หนังสือทัว่ไปมีขีดจ ำกัดในกำรจัดพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขีดจ ำกัดในกำร

จดัพิมพส์ำมำรถท ำส ำเนำไดง้่ำยไม่จ ำกดั 

3.8) หนังสือทัว่ไปเปิดอ่ำนจำกเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งอ่ำนดว้ยโปรแกรม ผ่ำนทำง

หน้ำจอคอมพิวเตอร ์

3.9) หนังสือทัว่ไปอ่ำนไดอ้ย่ำงเดียว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นอกจำกอ่ำนไดแ้ลว้ยงัสำมำรถ

สัง่พิมพไ์ด ้

3.10) หนังสือทัว่ไปอ่ำนได ้1 คนต่อหน่ึงเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม สำมำรถอ่ำน

พรอ้มกนัไดจ้ ำนวนมำก (ออนไลน์ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต) 

 4) องคป์ระกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Book) 

 กำรสรำ้งสรรค์ E-Book จ ำเป็นตอ้งเกี่ยวขอ้งกับองค์ประกอบหลำกหลำยรูปแบบ ตั้งแต่

เน้ือหำท่ีอยูใ่นรูปขอ้ควำม ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว กรำฟ สื่อมลัติมีเดียตลอดจนกระบวนกำรพฒันำ 

กำรเผยแพร่ และสื่อจดัเก็บ (บุญเลิศ อรุณพิบูลย,์ 2556, ออนไลน์) ดงัน้ี 

 4.1) อกัขระ (Text) หรือขอ้ความ 

เป็นองค์ประกอบของโปรแกรมมลัติมีเดีย สำมำรถน ำอักขระมำออกแบบเป็นส่วนหน่ึงของ

ภำพ หรือสัญลักษณ์ ก ำหนดหน้ำท่ีกำรเชื่อมโยงน ำ เสนอเน้ือหำเสียง ภำพกรำฟิก หรือวีดิทัศน์ 

เพื่อใหผู้ ้ใชเ้ลือกขอ้มูลท่ีจะศึกษำกำรใชอ้ักขระเพื่อก ำหนดหน้ำท่ีในกำรสื่อสำรควำมหมำยใน

คอมพิวเตอร ์ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

 4.1.1) สื่อควำมหมำยใหช้ดัเจน เพื่ออธิบำยควำมส ำคญัที่ตอ้งกำรน ำ เสนอส่วนของเน้ือหำ

สรุปแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู ้

4.1.2) กำรเชื่อมโยงอกัขระบนจอภำพส ำ หรบักำรมีปฏิสมัพนัธ์ในมลัติมีเดีย กำรเชื่อมโยง

ท ำ ไดห้ลำยรูปแบบจำกจุดหน่ึงไปจุดหน่ึงในระบบเครือข่ำย ดว้ยแฟ้มเอกสำรขอ้มูลดว้ยกนัหรือต่ำง

แฟ้มกันไดท้ันที ในลักษณะรูปแบบตัวอักษร (Font) เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ (Symbol) กำร

เลือกใชแ้บบอักขระ เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ และกำรใหส้ีแบบใดใหดู้องค์ประกอบกำรจัดวำง

องคป์ระกอบดำ้นศิลป์ท่ีดูแลว้มีควำมเหมำะสม 

4.1.3) ก ำหนดควำมยำวเน้ือหำใหเ้หมำะสม แก่อ่ำนยำกและในกำรดึงขอ้มูลมำศึกษำ 

ผูผ้ลิตโปรแกรมสำมำรถใชเ้ทคนิคกำรแบ่งขอ้มูลออกเป็นส่วนย่อย แลว้เชื่อมโยงขอ้มูลเขำ้ดว้ยกัน 

หำกตอ้งกำรศึกษำขอ้มูลส่วนใดก็สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนต่ำง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกนัอยู่ได ้กำรเชื่อมโยง

เน้ือหำสำมำรถกระท ำ ได ้3 ลักษณะดว้ยกัน คือ ลักษณะเสน้ตรง ลักษณะสำขำ และลักษณะ

ผสมผสำนหลำยมิติ 

4.1.4) สรำ้งกำรเคล่ือนไหวใหอ้กัขระ เพื่อสรำ้งควำมสนใจก่อนน ำ เสนอขอ้มูล สำมำรถท ำ 

ไดห้ลำยวิธี เช่น กำรเคล่ือนยำ้ยต ำแหน่ง, กำรหมุน, กำรก ำหนดใหเ้ห็นเป็นช่วง ๆ จงัหวะ เป็นตน้ 

ขอ้ส ำคญัคือ ควรศึกษำถึงจิตวิทยำควำมตอ้งกำรรับรู ้ กบัควำมถ่ีกำรใชเ้ทคนิคกำรเคล่ือนไหวของผู ้

ศึกษำโปรแกรมแต่ละวยัใหเ้หมำะสม กบักลุ่มเป้ำหมำย 
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4.1.5) เครื่องหมำยและสญัลกัษณ ์เป็นสื่อกลำงท่ีส ำคญัในกำรติดต่อกบัผูศึ้กษำในบทเรียน

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กำรน ำ เสนอหรือออกแบบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยควรใหส้ัมพันธ์กับ

เน้ือหำในบทเรียน สำมำรถท ำ ควำมเขำ้ใจกบัควำมหมำยและสญัลกัษณ์ต่ำง ๆ น้ันไดอ้ย่ำงรวดเร็ว

อักขระเป็นส่วนหน่ึงท่ีส ำคัญต่อกำรเรียนรู ้ กำรท ำ ควำมเขำ้ใจ กำรน ำ เสนอควำมหมำย ท่ีก่อ

ประโยชน์กบัผูเ้รียน 

  อกัขระมีประสิทธิผลในกำรสื่อขอ้ควำมท่ีตรงและชดัเจนไดดี้ในขณะท่ีรูปภำพ สญัลกัษณภ์ำพ 

ภำพเคล่ือนไหวและเสียง ช่วยท ำ ใหผู้ใ้ชนึ้กและจ ำสำรสนเทศไดง้่ำยขึ้ นมลัติมีเดียน้ัน เป็นเครื่องมือ

ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรประสมประสำนอกัขระ สญัลกัษณ ์ภำพ รวมถึงส ีเสียง ภำพน่ิง และภำพวีดิ

ทศัน์เขำ้ดว้ยกนั ท ำ ใหข้อ้มูลข่ำวสำรมีคุณค่ำและน่ำติดตำมเพิ่มข้ึน 

 4.2) ภาพน่ิง (Still Image) 

  เป็นภำพกรำฟิก เช่น ภำพวำด ภำพถ่ำย ภำพลำยเสน้ แผนท่ีแผนภูมิ ท่ีไดจ้ำกกำรสรำ้ง

ภำยในดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภำพท่ีไดจ้ำกกำรสแกนจำกแหล่งเอกสำรภำยนอก ภำพท่ีได้

เหล่ำน้ีจะประมวลผลออกมำเป็นจุดภำพ (Pixel) แต่ละจุดบนภำพจะถูกแทนท่ีเป็นค่ำควำมสว่ำง 

(Brightness) ค่ำสี (Color) ส่วนควำมละเอียดของภำพจะขึ้ นอยู่กับจ ำนวนจุดและขนำดของจุดภำพ 

ภำพท่ีเหมำะสมไม่ใช่อยู่ท่ีขนำดของภำพ หำกแต่อยู่ท่ีขนำดของไฟล์ภำพกำรจดัเก็บภำพท่ีมีขนำด

ขอ้มูลมำก ท ำใหก้ำรดึงขอ้มูลไดย้ำกเสียเวลำ สำมำรถท ำ ไดโ้ดยกำรลดขนำดขอ้มูล กำรบีบอัด

ขอ้มูลชนิดต่ำง ๆ ดว้ยโปรแกรมในกำรจดัเก็บบีบอัดขอ้มูล (คลำยขอ้มูล) ก่อนท่ีจะเก็บขอ้มูลเพื่อ

ประหยดัเน้ือท่ี ในกำรเก็บไฟล ์(File) 

 4.3) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 

 เกิดจำกชุดภำพท่ีมีควำมแตกต่ำงน ำ มำแสดงเรียงต่อเน่ืองกันไป ควำมแตกต่ำงของแต่ละ

ภำพที่น ำ เสนอท ำ ใหม้องเห็นเป็นกำรเคล่ือนไหวของสิ่งต่ำง ๆ ในเทคนิคเดียวกบัภำพยนตรก์ำรต์ูน 

ภำพเคล่ือนไหวจะท ำ ใหส้ำมำรถน ำ เสนอควำมคิดท่ีซับซอ้นหรือยุ่งยำก ใหง้่ำยต่อกำรเขำ้ใจ และ

สำมำรถก ำหนดลกัษณะและเสน้ทำงท่ีจะใหภ้ำพน้ันเคล่ือนท่ีไปมำตำมตอ้งกำร คลำ้ยกบักำรสรำ้ง

ภำพยนตรข์ึ้ นมำตอนหน่ึงนัน่เอง กำรแสดงสีกำรลบภำพ โดยท ำใหภ้ำพเลือนจำงหำยหรือท ำใหภ้ำพ

ปรำกฏขึ้ นในรูปแบบต่ำง ๆ กัน นับเป็นสื่อท่ีดีอีกชนิดหน่ึงในมัลติมีเดีย โปรแกรมสนับสนุนกำร

สรำ้งภำพเคล่ือนไหวมีอยูห่ลำยโปรแกรมตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้

 4.4) เสียง (Sound) 

เป็นสื่อช่วยเสริมสรำ้งควำมเขำ้ใจในเน้ือหำไดดี้ขึ้ นและท ำใหค้อมพิวเตอรม์ีชีวิตชีวำขึ้ น ดว้ย

กำรเพิ่มกำรด์เสียงและโปรแกรมสนับสนุนเสียง อำจอยูใ่นรูปของเสียงดนตรี เสียงสงัเครำะหป์รุงแต่ง 

กำรใชเ้สียงในมลัติมีเดียน้ัน ผูส้รำ้งตอ้งแปลงสญัญำณเสียงไฟฟ้ำเป็นสญัญำณเสียง analog ผ่ำนจำก

เครื่องเล่นวิทยุ เทปคำสเซ็ทหรือแผ่นซีดี กำรอัดเสียงผ่ำนไมโครโฟนต่อเขำ้ไลน์อิน (Line – In) ท่ี

พอรต์ (Port) กำรด์เสียงไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งผ่ำนไมโครโฟน และกำรด์เสียงท่ีมีคุณภำพดียอ่มจะท ำ 

ใหไ้ดเ้สียงท่ีมีคุณภำพดีดว้ยเช่นกนั ไฟลเ์สียงมีหลำยแบบ ไดแ้ก่ ไฟลส์กุล WAV และ MIDI (Musica 

Instrument Digital Interface) ไฟล ์WAV ใชเ้น้ือท่ีในกำรเก็บสูงมำกส่วนไฟล์ MIDI เป็นไฟลท่ี์นิยมใช้

ในกำรเก็บเสียงดนตร ี
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 4.5) ภาพวีดิทศัน ์(Video) 

ภำพวีดิทัศน์เป็นภำพเหมือนจริงท่ีถูกเก็บในรูปของดิจิทัล  มีลักษณะแตกต่ำงจำก

ภำพเคล่ือนไหวท่ีถูกสรำ้งขึ้ นจำกคอมพิวเตอร์ ในลักษณะคลำ้ยภำพยนตร์กำร์ตูนภำพวีดิทัศน์

สำมำรถต่อสำยตรงจำกเครื่องเล่นวีดิทัศน์หรือเลเซอร์ดิสก์เขำ้สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ดว้ยวิธีกำร 

Capture ระบบวีดิทัศน์ท่ีท ำ งำนจำกฮำรด์ดิสกท่ี์ไม่มีกำรบีบอดัสญัญำณภำพวีดิทัศน์ ภำพวีดิทัศน์มี

ควำมตอ้งกำรพื้ นท่ีฮำร์ดดิสก์ว่ำงมำก ดังน้ันจึงตอ้งมีกำรบีบอัดขอ้มูลใหม้ีขนำดเล็กเพื่อท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภำพ และควำมเร็วในกำรส่งสูงสุด แต่ยังคุณภำพของภำพวีดิทัศน์ ซึ่งตอ้งอำศัยกำร์ดวีดิ

ทัศน์ในกำรท ำหน้ำท่ีดังกล่ำว กำรน ำ ภำพวีดิทัศน์มำประกอบในมลัติมีเดีย ตอ้งมีอุปกรณ์ส ำคญัคือ

ดิจิทัลวีดิทัศน์กำร์ด (Digital Video Card) กำรท ำงำนในระบบวินโดวส์ ภำพวีดิทัศน์จะถูกเก็บไวใ้น

ไฟล์ตระกูลเอวีไอ (AVI : Audio Video Interleave) มูพวี่  (MOV) และเอ็มเพ็ก (MPEG : Moving 

Pictures Experts Group) ซึ่งสรำ้งภำพวีดิทัศน์เต็มจอ 30 เฟรมต่อวินำที ขอ้เสียของกำรดูภำพวีดิ

ทัศน์ ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ ไฟล์ของภำพจะมีขนำดใหญ่ตั้งแต่ 500 กิโลไบท์ หรือมำกกว่ำ 

10 เมกะไบท ์ท ำใหเ้สียเวลำในกำรดำวน์โหลดท่ีตอ้งเวลำมำก 

 กำรเชื่อมโยงขอ้มูลแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Links) หมำยถึง กำรท่ีผู ้ใชม้ัลติมีเดีย

สำมำรถเลือกขอ้มูลไดต้ำมต้องกำรโดยใชต้ัวอักษร ปุ่ ม หรือภำพส ำหรับตัวอักษรท่ีจะสำมำรถ

เชื่อมโยงได ้จะเป็นตัวอกัษรท่ีมีสีแตกต่ำงจำกอกัษรตัวอื่น ๆ ส่วนปุ่ มก็จะมีลกัษณะคลำ้ยกบัปุ่ ม เพื่อ

ชมภำพยนตรห์รือคลิกลงบนปุ่ มเพื่อเขำ้ไปหำขอ้มูลท่ีตอ้งกำรหรือเปล่ียนหน้ำขอ้มูล ส่วนมลัติมีเดีย

ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Multimedia) เป็นกำรสื่อสำรผ่ำนคอมพิวเตอรท่ี์มีลกัษณะกำรสื่อสำรไปมำ

ทั้งสองทำง คือ กำรโตต้อบระหวำ่งผูใ้ชค้อมพิวเตอรแ์ละกำรมีปฏิสมัพนัธผ์ูใ้ชเ้ลือกไดว้ำ่จะดูขอ้มูล ดู

ภำพ ฟังเสียง หรือดูภำพวีดิทศัน์ ซึ่งรูปแบบของกำรมีปฏิสมัพนัธอ์ำจอยูใ่นรูปใดรูปหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1) กำรใชเ้มนู (Menu Driven) ลักษณะท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปของกำรใชเ้มนูคือ กำรจัดล ำดับ

หัวขอ้ท ำ ใหผู้ใ้ชส้ำมำรถเลือกข่ำวสำรขอ้มูลท่ีตอ้งกำรไดต้ำมท่ีตอ้งกำรและสนใจ กำรใชเ้มนูมัก

ประกอบดว้ยเมนูหลกั (Main Menu) ซึ่งแสดงหวัขอ้หลกัใหเ้ลือก และเมื่อไปยงัแต่ละหวัขอ้หลกัก็จะ

ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยท่ีมีหวัขอ้อ่ืนใหเ้ลือก หรือแยกไปยงัเน้ือหำหรือส่วนน้ัน ๆ เลยทนัที 

2) กำรใชฐ้ำนขอ้มูลไฮเปอรม์ีเดีย (Hypermedia Database) เป็นรูปแบบปฏิสมัพนัธท่ี์ใหผู้ใ้ช ้

สำมำรถเลือกไปตำมเสน้ทำงท่ีเชื่อมค ำส ำคญัซึ่งอำจเป็นค ำ ขอ้ควำม เสียงหรือภำพ ค ำส ำคญัเหล่ำน้ี

จะเชื่อมโยงกันอยู่ในลักษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสำมำรถเดินหน้ำและถอยหลังไดต้ำมควำม

ตอ้งกำรของผูใ้ช ้

 4.6) การจดัเก็บขอ้มูลมลัติมีเดีย 

เ น่ืองจำกมีกำรพัฒนำสื่อแบบมัลติมี เดียท่ีเป็นกำรพัฒนำแบบใช้หลำยสื่อผสมกัน 

(Multimedia) และเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียมีจ ำนวนมำก ท ำใหจ้ ำเป็นตอ้งใชเ้น้ือท่ีเก็บขอ้มูลเป็น

จ ำนวนมำก สื่อท่ีใชจ้ัดเก็บตอ้งมีขนำดควำมจุมำกพอท่ีจะรองรับขอ้มูลในรูปแบบวีดิโอ รูปภำพ 

ขอ้ควำม ปัจจุบนัแผ่นซีดีรอม (CD-ROM :Compact Disk Read Only Memory) และแผ่นดิวีดี (DVD) 

ไดร้ับควำมนิยมแพร่หลำย สำมำรถเก็บขอ้มูลไดสู้งมำก จึงสำมำรถเก็บขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลอื่น ๆ ได้

มำกเท่ำท่ีตอ้งกำร 
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4.7) ระบบมลัติมีเดีย 

4.7.1) ระบบอุปกรณ์อินพุต (input device) ระบบท่ีสำมำรถน ำ ขอ้มูลจำกระบบ analog สู่

ระบบ digital โดยใชฮ้ำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลำง เช่น กำรอินพุตดว้ยภำพ ภำพเคล่ือนไหว

ดว้ยอุปกรณ์กลอ้งวีดิโอ กลอ้งภำพน่ิงดิจิทัล เครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งรับภำพทั้งท่ีเป็นแบบภำพ สไลด์ 

หรือจำกฟิล์ม อุปกรณ์ตัดต่อภำพ กำรอินพุตดว้ยเสียง กำร์ดเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์อื่น

คียบ์อรด์ เมำส ์ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม 

4.7.2 ) ระบบกำรประมวลผลกำรจดัเก็บมลัติมีเดีย กำรใชซ้อฟทแ์วรท่ี์มีระบบสมัพนัธเ์ครื่อง

คอมพิวเตอร์ชนิดส่วนบุคคล หรือชนิดเวิร์คสเตชัน่ (Workstation) ซอฟท์แวร์ท่ีรันบนไมโครซอฟท์

วินโดว์ ใชป้ฏิบัติกำรในกำรแปลงสัญญำณ กำรบีบอัด กำรเปล่ียนมำตรฐำนและฟอร์แมต เช่น 

MPEG, AVI, Sound Processing 

4.7.3 ) ระบบอุปกรณ์เอำท์พุต (output device) เพื่อเชื่อมโยงขอ้มูลท่ีไดก้ับอุปกรณ์แสดง

วีดิโอ เสียง หรือเครื่องพิมพ ์เช่น จอแสดงผลแบบสมัผัส จอภำพท่ีมีคุณสมบติัรองรบักำรแสดงภำพ

ขอ้ควำม กรำฟิก ภำพเคล่ือนไหว และภำพวีดิทศัน์ไดท่ี้ควำมละเอียดสูง ล ำ โพงแบบรอบทิศทำงท่ีให้

เหมือนสมจริง 

4.7.4 ) ระบบกำรสรำ้ง (Production) กระบวนกำรออกแบบเน้ือหำกำรเรียนรู ้ (context 

creation) ท่ีอยู่ในรูปแบบข้อควำม ภำพ เสียง วีดิโอ โดยใช้ซอฟท์แวร์ท่ีเกี่ยวกับ Authoring, 

Composer, Painting, Editing, Simulating เพื่อสรำ้งสรรคผ์สมผสำนใหเ้ป็นสื่อท่ีน่ำเรียนรู ้

4.8) บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดีย 

4.8.1) ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นหลกัสูตรและเน้ือหำ เป็นบุคลำกรท่ีมีควำมรูป้ระสบกำรณ์ทำงดำ้น

กำรออกแบบและกำรพัฒนำหลักสูตร รวมถึงกำรก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงของหลักสูตร

วัตถุประสงค์พื้ นฐำนกำรเรียนรู ้ของผู ้เรียน ขอบข่ำยของเน้ือหำ กิจกรรมกำรเรียน กำรสอน 

รำยละเอียดค ำอธิบำยของเน้ือหำวิชำ ตลอดจนวิธีกำรวดัและประเมินผลของหลักสูตรบุคคลกลุ่มน้ี

จะเป็นผูท่ี้สำมำรถใหค้ ำ ปรึกษำแนะน ำ เรียกวำ่ทรพัยำกรบุคคลดำ้นหลกัสูตร 

4.7.5 ) ผูเ้ชี่ยวดำ้นกำรสอน เป็นบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรเสนอเน้ือหำวิชำใดวิชำหน่ึง

โดยเฉพำะซึ่งเป็นผูท่ี้มีควำมช ำนำญ มีประสบกำรณ์ และมีควำมส ำเร็จในดำ้นกำรเรียนกำรสอนมำ

เป็นอย่ำงดี เป็นตน้ว่ำมีควำมรูใ้นเน้ือหำอย่ำงลึกซึ้ งสำมำรถจดัล ำดับควำมยำกง่ำย ควำมสัมพนัธ์

และควำมต่อเน่ืองของเน้ือหำ รูเ้ทคนิควิธีกำรน ำเสนอเน้ือหำหรือวิธีกำรสอน กำรออกแบบและกำร

สรำ้งบทเรียน ตลอดจนมีวิธีกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนมำเป็นอย่ำงดี บุคคลกลุ่มน้ี

จะเป็นผูท่ี้ช่วยท ำใหก้ำรออกแบบบทเรียนมีทั้งคุณภำพและประสิทธิภำพที่น่ำสนใจ 

4.7.6 ) ผู ้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน จะช่วยท ำหน้ำท่ีในกำรออกแบบและให้

ค ำแนะน ำปรึกษำทำงดำ้นกำรวำงแผนกำรออกแบบบทเรียน ประกอบดว้ยกำรออกแบบและกำรจดั

วำงรูปแบบ กำรออกแบบหน้ำจอหรือเฟรมเน้ือหำ กำรเลือกและวิธีกำรใชต้ัวอักษร เสน้ รูปทรง 

กรำฟิก แผนภำพ แผนภูมิ รูปภำพ สี แสง เสียง กำรจดัท ำ รำยงำนและสื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีจะ

ช่วยท ำใหบ้ทเรียนมีควำมสวยงำม และน่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน 

4.7.7 ) ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผูท่ี้ท ำงำนดำ้นคอมพิวเตอร์หรือผู ้ท่ี

เชี่ยวชำญโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ใชส้รำ้งบทเรียนคอมพิวเตอรแ์ละสรำ้งสื่อมลัติมีเดีย กระบวนกำร
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ผลิตสื่อมัลติมีเดียก็คล้ำยๆ กับอุตสำหกรรมภำพยนตร์ท่ีตอ้งมีคนมำเกี่ยวขอ้งจ ำนวนบุคลำกรท่ี

จ ำเป็นในกำรผลิตงำนจะน ำมำซึ่งทักษะและควำมเชี่ยวชำญในแต่ละดำ้นและตอ้งมีกำรติดต่อสื่อสำร

กันในกลุ่มท ำงำนเพื่อใหผ้ลงำนออกมำมีควำมกลมกลืนกันกับกลุ่มคนดังกล่ำว ไดแ้ก่ ผูอ้อกแบบ

กรำฟิกโปรแกรมเมอร ์ผูอ้อกแบบตกแต่งเสียง ผูถ้่ำยวีดิทศัน์ ผูอ้อกแบบภำพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

 11.5 ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน 

กำรผลิตสื่อหรือชุดกำรสอนน้ัน ก่อนน ำไปใชจ้ริงจะตอ้งน ำสื่อหรือชุดกำรสอนท่ีผลิตขึ้ นไป

ทดสอบประสิทธิภำพเพื่อดูวำ่สื่อหรือชุดกำรสอนท ำใหผู้เ้รียนมีควำมรูเ้พิ่มขึ้ นหรือไม่ มีประสิทธิภำพ

ในกำรช่วยใหก้ระบวนกำรเรียนกำรสอนด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงใด มีควำมสัมพันธ์กับ

ผลลัพธ์หรือไม่และผูเ้รียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนจำกสื่อหรือชุดกำรสอนในระดับใด ดังน้ัน

ผู ้ผลิตสื่อกำรสอนจ ำเป็นจะต้องน ำสื่อหรือชุดกำรสอนไปหำคุณภำพ เรียกว่ำกำรทดสอบ

ประสิทธิภำพ (ชยัยงค ์พรหมวงศ, 2556, น. 7-19) 

1) ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบประสิทธิภำพของสื่อหรือชุดกำร

สอน หมำยถึงกำรหำคุณภำพของสื่อหรือชุดกำรสอน โดยพิจำรณำตำมขั้นตอนของกำรพฒันำสื่อ

หรือชุดกำรสอนแต่ละขั้น ตรงกบัภำษำองักฤษวำ่ “Developmental Testing” 

Developmental Testing คือ   กำรทดสอบคุณภำพตำมพฒันำกำรของกำรผลิตสื่อหรือชุด

กำรสอนตำมล ำดบัขั้นเพื่อตรวจสอบคุณภำพของแต่ละองคป์ระกอบของตน้แบบชิ้ นงำน ใหด้ ำเนินไป

อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ส ำหรบักำรผลิตสื่อและชุดกำรสอนกำรทดสอบประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรน ำสื่อหรือชุดกำร

สอนไปทดสอบดว้ยกระบวนกำรสองขั้นตอนคือ กำรทดสอบประสิทธิภำพใชเ้บื้ องตน้ (Try Out) และ

ทดสอบประสิทธิภำพสอนจริง (Trial Run) เพื่อหำคุณภำพของสื่อตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดใน 3 

ประเด็น คือ กำรท ำใหผู้เ้รียนมีควำมรูเ้พิ่มขึ้ น กำรช่วยใหผู้เ้รียนผ่ำนกระบวนกำรเรียนและท ำแบบ

ประเมินสุดทำ้ยไดดี้ และกำรท ำใหผู้เ้รียนมีควำมพึงพอใจ น ำผลท่ีไดม้ำปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนท่ีจะผลิต

ออกมำเผยแพร่เป็นจ ำนวนมำก 

1.1) กำรทดสอบประสิทธิภำพใชเ้บื้ องตน้ เป็นกำรน ำสื่อหรือชุดกำรสอนท่ีผลิตขึ้ นเป็น

ตน้แบบ (Prototype) แลว้ไปทดลอบประสิทธิภำพใชต้ำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไวใ้นแต่ละระบบ เพื่อ

ปรบัปรุงประสิทธิภำพของสื่อหรือชุดกำรสอนใหเ้ท่ำเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้และปรบัปรุงจนถึงเกณฑ ์

1.2) กำรทดสอบประสิทธิภำพสอนจริง หมำยถึง กำรน ำสื่อหรือชุดกำรสอนท่ีไดท้ดสอบ

ประสิทธิภำพใชแ้ละปรับปรุงจนไดคุ้ณภำพถึงเกณฑ์แลว้ของแต่ละหน่วย ทุกหน่วยในแต่ละวิชำไป

สอนจริงในชั้นเรียนหรือในสถำนกำรณก์ำรเรียนท่ีแทจ้ริงในช่วงเวลำหน่ึง อำทิ 1 ภำคกำรศึกษำเป็น

อยำ่งน้อย เพื่อตรวจสอบคุณภำพเป็นครั้งสุดทำ้ยก่อนน ำไปเผยแพร่และผลิตออกมำเป็นจ ำนวนมำก 

กำรทดสอบประสิทธิภำพทั้งสองขั้นตอนจะตอ้งผ่ำนกำรวิจยัเชิงวิจยัและพฒันำ (Research 

and Development-R&D) โดยต้อด ำเนินกำรวิจัยในขั้นทดสอบประสิทธิภำพเบื้ องต้น และอำจ

ทดสอบประสิทธิภำพซ ้ำในขั้นทดสอบประสิทธิภำพใช้จริงด้วยก็ได้เพื่อประกันคุณภำพของ

สถำบนักำรศึกษำทำงไกลนำนำชำติ 
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 2) ความจ าเป็นของการหาประสิทธิภาพสื่อการสอน  มีควำมจ ำเป็นด้วยเหตุผล              

3 ประกำร คือ 

2.1) ส ำหรับหน่วยงำนผลิตสื่อกำรสอน กำรทดสอบประสิทธิภำพช่วยประกนัคุณภำพของ

สื่อกำรสอนว่ำอยู่ในขั้นสูง เหมำะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมำเป็นจ ำนวนมำก หำกไม่มีกำรทดสอบ

ประสิทธิภำพเสียก่อนแลว้ เมื่อผลิตออกมำใชป้ระโยชน์ไม่ไดดี้ ก็จะตอ้งผลิตหรือท ำขึ้ นใหม่เป็นกำร

สิ้ นเปลืองทั้งเวลำ แรงงำนและเงินทอง 

2.2) ส ำหรับผูใ้ชส้ื่อสื่อกำรสอน ท่ีผ่ำนกำรทดสอบประสิทธิภำพจะท ำหน้ำท่ีเป็นเครื่องมือ

ช่วยสอนไดดี้ ในกำรสรำ้งสภำพกำรเรียนใหผู้เ้รียนไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมตำมท่ีมุ่งหวงั บำงครั้ง

สื่อกำรสอนตอ้งช่วยครูสอนบำงครั้งตอ้งสอนแทนครู (อำทิในโรงเรียนครูคนเดียว) ดังน้ัน ก่อนน ำ

แอพลิเคชันเพื่อกำรเรียนรูไ้ปใช้ ครูจึงควรมัน่ใจว่ำ สื่อกำรสอนน้ันมีประสิทธิภำพในกำรช่วยให้

นักเรียนเกิดกำรเรียนจริง กำรทดสอบประสิทธิภำพตำมล ำดับขั้นจะช่วยใหเ้รำได้สื่อกำรสอนท่ีมี

คุณค่ำทำงกำรสอนจริงตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้    

2.3) ส ำหรับผูผ้ลิตสื่อกำรสอน กำรทดสอบประสิทธิภำพจะท ำใหผู้ผ้ลิตมัน่ใจไดว้่ำเน้ือหำ

สำระท่ีบรรจุลงในแอพลิเคชนัเพื่อกำรเรียนรูม้ีควำมเหมำะสม ง่ำยต่อกำรเขำ้ใจ อนัจะช่วยใหผู้ผ้ลิตมี

ควำมช ำนำญสูงข้ึน เป็นกำรประหยดัแรงสมองแรงงำน เวลำและเงินทองในกำรเตรียมตน้แบบ 

 โดยสรุป กำรทดสอบประสิทธิภำพสื่อกำรสอน มีควำมจ ำเป็นเพื่อเป็นกำรประกนัคุณภำพว่ำ

อยูข่ั้นสูง สำมำรถใชใ้นกำรสอนได ้และผูส้อนเกิดควำมมัน่ใจในเน้ือหำสำระของแอพลิเคชนัเพื่อกำร

เรียนรู ้

3) การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ หมำยถึง ระดบัประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนจะช่วยให้

นักเรียนเกิดกำรเรียนรู ้เป็นระดับท่ีผูผ้ลิตสื่อกำรสอนจะพึงพอใจว่ำหำกสื่อกำรสอนมีประสิทธิภำพ

ถึงระดับน้ันแลว้ แสดงว่ำสื่อกำรสอนน้ันมีคุณค่ำท่ีจะน ำไปสอนนักเรียน และคุม้กับกำรลงทุนผลิต

ออกมำเป็นจ ำนวนมำก 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556, น. 8) อธิบำยเกณฑก์ำรก ำหนดประสิทธิภำพของสื่อวำ่ กำรท่ีจะ

ก ำหนดเกณฑป์ระสิทธิภำพของสื่อกำรสอนน้ัน เป็นขีดก ำหนดท่ีจะยอมรบัวำ่ สิ่งใดหรือพฤติกรรมใด

มีคุณภำพและหรือปริมำณท่ีจะรับได้ กำรตั้งเกณฑ์ ตอ้งตั้งไวค้รั้งแรกครั้งเดียว เพื่อจะปรับปรุง

คุณภำพใหถึ้งเกณฑข์ั้นต ำ่ท่ีตั้งไว ้จะตั้งเกณฑก์ำรทดสอบประสิทธิภำพไวต้่ำงกนัไม่ได ้เช่น เมื่อมีกำร

ทดสอบประสิทธิภำพแบบเด่ียว ตั้งเกณฑ์ไว6้0/60 แบบกลุ่ม ตั้งไว ้70/70 ส่วนแบบสนำม ตั้งไว ้

80/80 ถือว่ำ เป็นกำรตั้งเกณฑท่ี์ไม่ถูกตอ้ง อน่ึงเน่ืองจำกเกณฑท่ี์ตั้งไวเ้ป็นเกณฑต์ ำ่สุด  ดังน้ันหำก

กำรทดสอบคุณภำพของสิ่งใดหรือพฤติกรรมใดได้ผลสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีตั้ งไวอ้ย่ำงมีนัยส ำคัญท่ี

ระดับ .05   หรืออนุโลมใหม้ีควำมคลำดเคล่ือนต ำ่หรือสูงกว่ำค่ำประสิทธิภำพท่ีตั้งไวเ้กิน 2.5  ก็ให้

ปรับเกณฑ์ขึ้ นไปอีกหน่ึงขั้น แต่หำกไดค้่ำต ำ่กว่ำค่ำประสิทธิภำพท่ีตั้งไว ้ ตอ้งปรับปรุงและน ำไป

ทดสอบประสิทธิภำพใชห้ลำยครั้งในภำคสนำมจนไดค้่ำถึงเกณฑท่ี์ก ำหนด 

เกณฑ์ประสิทธิภำพหมำยถึง ระดับประสิทธิภำพของสื่อหรือชุดกำรสอนท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียน

เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นระดับท่ีผลิตสื่อหรือชุดกำรสอนจะพึงพอใจว่ำ หำกสื่อหรือชุด

กำรสอนมีประสิทธิภำพถึงระดบัน้ันแลว้ สื่อหรือชุดกำรสอนน้ันก็มีคุณค่ำท่ีจะน ำไปสอนนักเรียนและ

คุม้แก่กำรลงทุนผลิตออกมำเป็นจ ำนวนมำก  กำรก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพกระท ำได้ โดยกำร
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ประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2  ประเภทคือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนกำร) ก ำหนดค่ำ

ประสิทธิภำพเป็น E1 =  Efficiency of Process (ประสิทธิภำพของกระบวนกำร) และพฤติกรรม

สุดทำ้ย (ผลลัพธ์) ก ำหนดค่ำประสิทธิภำพเป็น E2 =  Efficiency of Product (ประสิทธิภำพของ

ผลลพัธ)์ 

3.1) ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transitional Behavior) คือประเมินผลต่อเ น่ืองซึ่ ง

ประกอบดว้ยพฤติกรรมย่อยของผูเ้รียน เรียกว่ำ “กระบวนกำร” (Process) ท่ีเกิดจำกกำรประกอบ

กิจกรรมกลุ่ม ไดแ้ก่ กำรท ำโครงกำร หรือท ำรำยงำนเป็นกลุ่ม และรำยงำนบุคคล ไดแ้ก่งำนท่ี

มอบหมำย และกิจกรรมอื่นใดท่ีผูส้อนก ำหนดไว ้

3.2) ประเมินพฤติกรรมสุดทำ้ย(Terminal Behavior) คือประเมินผลลัพธ์ (Product)ของ

ผูเ้รียน โดยพิจำรณำจำกกำรสอบหลงัเรียนและกำรสอบไล่ ประสิทธิภำพของสื่อหรือชุดกำรสอนจะ

ก ำหนดเป็นเกณฑท่ี์ผูส้อนคำดหมำยว่ำผูเ้รียนจะเปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยก ำหนดใหข้อง

ผลเฉล่ียของคะแนนกำรท ำงำนและกำรประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทั้งหมดต่อรอ้ยละของผลกำร

ประเมินหลังเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 = ประสิทธิภำพของกระบวนกำร/ประสิทธิภำพของ

ผลลพัธ์ตัวอย่ำง 80/80 หมำยควำมว่ำเมื่อเรียนจำกสื่อหรือชุดกำรสอนแลว้ ผูเ้รียนจะสำมำรถท ำ

แบบฝึกปฏิบัติ หรืองำนไดผ้ลเฉล่ีย 80% และประเมินหลังเรียนและงำนสุดทำ้ยไดผ้ลเฉล่ีย 80%  

กำรท่ีจะก ำหนดเกณฑ์ E1/E2 ใหม้ีค่ำเท่ำใดน้ัน ใหผู้ ้สอนเป็นผู ้พิจำรณำตำมควำมพอใจโดย

พิจำรณำพิสยักำรเรียนท่ีจ ำแนกเป็นวิทยพิสยั (Cognitive Domain) จิตพิสยั (Affective Domain)และ

ทักษพิสัย (Skill Domain) ในขอบข่ำยวิทยพิสัย (เดิมเรียกว่ำพุทธิพิสัย)  เน้ือหำท่ีเป็นควำมรู ้

ควำมจ ำมกัจะตั้งไวสู้งสุดแลว้ลดต ำ่ลงมำคือ 90/90   85/85   80/80  ส่วนเน้ือหำสำระท่ีเป็นจิต

พิสัย จะตอ้งใชเ้วลำไปฝึกฝนและพฒันำ ไม่สำมำรถท ำใหถึ้งเกณฑ์ระดับสูงไดใ้นหอ้งเรียนหรือใน

ขณะท่ีเรียน จึงอนุโลมใหต้ั้งไวต้ ำ่ลง นัน่คือ 80/80 75/75 แต่ไม่ต ำ่กว่ำ 75/75 เพรำะเป็นระดับ

ควำมพอใจต ำ่สุด จึงไม่ควรตั้งเกณฑไ์วต้ ำ่กว่ำน้ี หำกตั้งเกณฑไ์วเ้ท่ำใด ก็มกัไดผ้ลเท่ำน้ัน ดังจะเห็น

ไดจ้ำกระบบกำรสอนของไทยปัจจุบนั (2520) ไดก้ ำหนดเกณฑ ์โดยไม่เขียนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรไว ้

0/50 นัน่คือ ใหป้ระสิทธิภำพกระบวนกำรมีค่ำ 0  เพรำะครูมกัไม่มีเกณฑ์เวลำในกำรใหง้ำนหรือ

แบบฝึกปฏิบติัแก่นักเรียน ส่วนคะแนนผลลพัธท่ี์ใหผ่้ำนคือ 50% ผลจึงปรำกฏวำ่ คะแนนวิชำต่ำง ๆ 

ของนักเรียนต ำ่ในทุกวิชำ เช่น   คะแนนภำษำไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4  โดยเฉล่ียแต่ละปี

เพียง 51%   

 โดยสรุป กำรก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพ เป็นกำรก ำหนดระดับประสิทธิภำพของสื่อกำร

สอนจะช่วยใหนั้กเรียนเกิดกำรเรียนรู ้ เป็นระดับท่ีผูผ้ลิตสื่อกำรสอนพึงพอใจ โดยก ำหนดเกณฑ์

ประสิทธิภำพของกระบวนกำรและประสิทธิภำพของผลลพัธ์ 

 4) วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ               

  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2556, น. 10) กล่ำววำ่ กำรหำประสิทธิภำพของสื่อกำรสอน

โดยใชสู้ตร E1/E2 ซึ่งประยุกต์มำจำกแนวคิดในกำรหำประสิทธิภำพชุดกำรสอนของ ชยัยงค ์พรหม

วงศ ์ท่ีก ำหนดว่ำ E1 เป็นประสิทธิภำพของกระบวนกำร และ E2 เป็นประสิทธิภำพของผลลพัธ์ โดย

มีวิธีกำรค ำนวณตำมสูตรดงัน้ี 
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                E1             คือ ประสิทธิภำพของกระบวนกำร 

                ΣX คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวำ่งเรียน 

                A              คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกชิ้ นรวมกนั 

                N              คือ จ ำนวนนักเรียน 

 

                 

                E2              คือ ประสิทธิภำพของผลลพัธ ์

                ΣF คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 

                B               คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 

                N              คือ จ ำนวนนักเรียน 

   โดยสรุป วิธีกำรค ำนวณหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน ท ำโดย

ใชสู้ตร E1/E2 

 5) ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ           

          เมื่อสรำ้งสื่อกำรสอนแลว้จะตอ้งไปทดลองหำประสิทธิภำพตำมขั้นตอนดงัน้ี   

          ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2556, น. 14) กล่ำวถึงขั้นตอนในกำรทดลองหำประสิทธิภำพของสื่อ

กำรสอนดงัน้ี 

 5.1) ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to one Testing) โดยน ำบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน

ท่ีสรำ้งขึ้ นไปทดลองกบันักเรียน 3 คน โดยเลือกระดับผลกำรเรียนสูง ปำนกลำง และต ำ่ ระดบัละ 1 

คน เพื่อเป็นกำรศึกษำถึงขอ้บกพร่องท่ีควรแกไ้ขในดำ้นส ำนวนภำษำ กรำฟิก ควำมเหมำะสมของ

ระยะเวลำท่ีก ำหนดในบทเรียนและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อน ำไปปรบัปรุงแกไ้ข 

 5.2) กำรทดลองในขั้นทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เป็นกำรศึกษำถึงควำม

เหมำะสมของบทเรียนในดำ้นต่ำง ๆ เช่น กำรใชภ้ำษำในบทเรียน นักเรียนในกลุ่มเล็ก ควำมเขำ้ใจ

ตรงกันหรือไม่ ภำษำท่ีใชค้ลุมเครือหรือไม่ ระยะเวลำท่ีก ำหนดไวม้ีควำมเหมำะสมหรือไม่ผลเป็น

อย่ำงไร เมื่อน ำผลกำรท ำแบบทดสอบระหว่ำงเรียนและผลกำรทดสอบหลังเรียนดว้ยบทเรียนไป

วิเครำะหห์ำประสิทธิภำพแลว้ไดต้ำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไวห้รือไม่น ำขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นตอนน้ีไปปรับปรุง

แกไ้ขบทเรียนต่อไป 

 5.3) กำรทดลองในขั้นทดลองกับกลุ่มใหญ่ (Field Testing) เพื่อน ำผลกำรท ำแบบทดสอบ

ระหวำ่งเรียน และผลกำรทดสอบหลงักำรเรียนดว้ยบทเรียนไปวิเครำะหห์ำประสิทธิภำพของบทเรียน 

  โดยสรุป ขั้นตอนกำรทดลองหำประสิทธิภำพของสื่อกำรสอน ประกอบดว้ย กำรทดลองแบบ

หน่ึงต่อหน่ึง กำรทดลองในขั้นทดลองกบักลุ่มเล็ก และกำรทดลองในขั้นทดลองกบักลุ่มใหญ่ 
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 6.6) เกณฑป์ระสิทธิภำพของบทเรียน ประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนจะก ำหนดใหเ้ป็นเกณฑ์

ท่ีผูส้อนคำดหมำยว่ำนักเรียนเปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีน่ำพึงพอใจ โดยก ำหนดใหเ้ป็นเปอร์เซ็นต์ผล

เฉล่ียของคะแนนกำรท ำงำนและกำรประกอบกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดต่อเปอรเ์ซ็นต์ของผลกำร

สอนหลังกำรเรียนของนักเรียนทั้งหมดนั่นคือ E1/ E2 หรือประสิทธิภำพของกระบวนกำร/

ประสิทธิภำพของผลลพัธ ์(ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556, น. 19) 

 ประสิทธิภำพของกระบวนกำร คือ กำรประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transitional Behavior) 

ของนักเรียน ไดแ้ก่ กำรประเมินกิจกรรม งำนท่ีมอบหมำยและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีผูส้อนก ำหนดไว ้

ประสิทธิภำพของผลลพัธ์ คือ กำรประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทำ้ย (Terminal Behavior) โดยพิจำรณำ

จำกกำรสอบหลงัเรียนและกำรสอบไล่ 

 โดยสรุป เกณฑป์ระสิทธิภำพของสื่อกำรสอน เป็นกำรก ำหนดเปอรเ์ซ็นตผ์ลเฉล่ียของคะแนน

ในกำรประกอบกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดต่อเปอรเ์ซ็นตข์องผลกำรสอนหลงักำรเรียนของนักเรียน

ทั้งหมด 

 11.6 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  11.6.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 นักกำรศึกษำหลำยท่ำนไดใ้หค้วำมหมำยของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนไว ้ดงัน้ี 

 สุภำภรณ ์อุย้นอง (2561, ออนไลน์) ไดก้ล่ำวถึงผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเป็นควำมสำมำรถ

ของนักเรียนในดำ้นต่ำง ๆ ซึ่งเกิดจำกนักเรียนไดร้บัประสบกำรณจ์ำกกระบวนกำรเรียนกำรสอนของ

ครู โดยครูตอ้งศึกษำแนวทำงในกำรวดัและประเมินผล กำรสรำ้งเครื่องมือวดัใหม้ีคุณภำพน้ัน ไดม้ี

ผูใ้หค้วำมหมำยของผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนไวด้ังน้ี 

          สมพร เชื้ อพนัธ ์(2547, น. 53) สรุปวำ่ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร ์หมำยถึง

ควำมสำมำรถ ควำมส ำเร็จและสมรรถภำพดำ้นต่ำง ๆ ของผูเ้รียนท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรูอ้ันเป็นผลมำ

จำกกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกฝนหรือประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสำมำรถวดัไดจ้ำกกำรทดสอบ

ดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ 

          พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ และพเยำว ์ ยินดีสุข (2548, น. 125) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร

เรียนหมำยถึงขนำดของควำมส ำเร็จที่ไดจ้ำกกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

           ปรำณี กองจินดำ (2549, น. 42) กล่ำวำ่ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมสำมำรถ

หรือผลส ำเร็จ ท่ีได้รับจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบกำรณ์เรียนรูท้ำงดำ้นพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั และยงัไดจ้ ำแนกผลสมัฤทธ์ิทำงกำร

เรียนไวต้ำมลกัษณะของวตัถุประสงคข์องกำรเรียนกำรสอนท่ีแตกต่ำงกนั 

 มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช (2546) ใหค้วำมหมำยว่ำ กำรวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน

เป็นกำรวดัควำมส ำเร็จทำงกำรเรียน หรือวดัประสบกำรณ์ทำงกำรเรียนท่ีผูเ้รียนไดร้ับจำกกำรเรียน

กำรสอน โดยวดัตำมจุดมุ่งหมำยของกำรสอนหรือวดัผลส ำเร็จจำกกำรศึกษำอบรมในโปรแกรมต่ำง  ๆ 

 ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ใหค้ ำจ ำกัดควำมผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนว่ำ คือคุณลักษณะ รวมถึง

ควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคคลอนัเป็นผลมำจำกกำรเรียนกำรสอน หรือ มวลประสบกำรณท์ั้งปวงท่ี

บุคคลไดร้ับจำกกำรเรียนกำรสอน ท ำใหบุ้คคลเกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดำ้นต่ำง ๆ ของ
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สมรรถภำพทำงสมอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเป็นกำรตรวจสอบระดับควำมสำมำรถสมองของบุคคลวำ่

เรียนแลว้รูอ้ะไรบำ้ง และมีควำมสำมำรถดำ้นใดมำกน้อยเท่ำไร  ตลอดจนผลท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรเรียน

กำรฝึกฝนหรือประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในโรงเรียน ท่ีบำ้น และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ รวมทั้งควำมรูส้ึก 

ค่ำนิยม จริยธรรมต่ำง ๆ ก็เป็นผลมำจำกกำรฝึกฝนดว้ย 

 ดงัน้ัน จึงพอสรุปไดว้่ำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง ผลท่ีเกิดจำกกระบวนกำรเรียนกำร

สอนท่ีจะท ำใหนั้กเรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสำมำรถวดัไดโ้ดยกำรแสดงออกมำทั้ง 3 

ดำ้น คือ ดำ้นพุทธิพิสัย ดำ้นจิตพิสัย และดำ้นทักษะพิสัย ซึ่งบลูม และคณะ (Benjamin S. Bloom 

and Other, 1971) นักจิตวิทยำชำวอเมริกัน ไดร้่วมกันศึกษำพฤติกรรมกำรเรียนรู ้ แลว้จัดกลุ่ม

พฤติกรรมได ้3 หมวดหมู่ เรียกว่ำจุดมุ่งหมำทำงกำรศึกษำ (Education Objectives) เป็นจุดเริ่มตน้

ท่ีส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรจดักิจกรรมเพื่อกำรศึกษำ เป็นสื่อใหนั้กพฒันำหลกัสูตรและครูผูส้อนมีควำม

เขำ้ใจตรงกนั สำมำรถยึดถือเป็นแนวก ำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรจดักำรศึกษำไดอ้ย่ำงสอดคลอ้งกนั

ทุกระดบั ดงัน้ี 

 1) ดำ้นพฤติกรรมพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) เป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีเกิดจำกกำรใชส้มอง

หรือสติปัญญำ 

 2) ดำ้นพฤติกรรมจิตพิสยั (Affective Domain) เป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีเกิดจำกควำมรูส้ึกนึก

คิด หรือควำมรูส้ึกทำงจิตใจ 

 3) ดำ้นพฤติกรรมทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) เป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีเกิดจำกกำรใช้

กลำ้มเน้ือและประสำทสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมจำกกำรไดล้งมือปฏิบติัจริง 

 พฤติกรรมด้ำนพุทธิพิสัย เกิดจำกพลังควำมสำมำรถทำงสมอง ซึ่งไปมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้ำท ำให้เกิดกำรเรียนรู ้ขึ้ นในตัวบุคคล ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ มีมำกมำย

หลำกหลำยมีทั้งง่ำย ๆ และยุ่งยำกซบัซอ้น ท ำใหต้อ้งจดัจ ำแนกระดับควำมสำมำรถทำงสมอง หรือ

สติปัญญำออกเป็นระดับต่ำง ๆ โดยบลูมและคณะ ไดร้่วมกันจัดจ ำแนกออกเป็น 6 ระดับ และมี

รำยละเอียดของกำรจ ำแนกพฤติกรรมยอ่ยแต่ะระดบัดงัน้ี (สุรชยั มีชำญ, 2540, น. 37-41) 

  1) ควำมรู ้(Knowledge) 

ในท่ีน้ี ควำมรู ้หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรระลึกถึงเรื่องรำวต่ำง ๆ ออกมำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง

แม่นย ำ เช่น สำมำรถบ่งบอกถึงเหตุกำรณ์ วนั เวลำ วิธีกำร หรือขั้นตอนกำรกระท ำสิ่งหน่ึงสิ่งใดได้

อย่ำงถูกตอ้ง ควำมรูน้ี้จึงขึ้ นอยู่กับกำรท่ีบุคคลไดร้บัรูแ้ละจดจ ำเอำไวอ้ย่ำงไร ก็จะระลึกออกมำตำม

ลกัษณะน้ัน นักกำรศึกษำจ ำนวนมำกจึงนิยมเรียกพฤติกรรมขั้นน้ีว่ำ ควำมรู ้– ควำมจ ำ ซึ่งจ ำแนก

เป็น 3 ประเภท คือ 

   1.1) ควำมรูเ้ฉพำะเจำะจง (Specifics) เป็นควำมสำมำรถในกำรระลึกขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีเป็น

รำยละเอียดปลีกย่อย มีลักษณะเป็นรูปธรรมหรือสัญลักษณ์ ถือเป็นสมรรถภำพขั้นต ำ่สุดท่ีจะเป็น

พื้ นฐำนใหเ้กิดสมรรถภำพขั้นสูง ท่ีจะรบัรูส้ิ่งท่ีซบัซอ้นและเป็นนำมธรรมยิ่ง ๆ ขึ้ นต่อไป จ ำแนกเป็น 

2 ระดบัยอ่ย คือ 

   1.1.1) ควำมรูเ้กี่ยวกับค ำศัพท์และนิยำม (Terminology) เป็นควำมสำมำรถในกำรบอก

ควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำ และสญัลกัษณ์ต่ำง ๆ ในลกัษณะตรงไปตรงมำ ตำมท่ีไดเ้คยรูแ้ละจดจ ำ

ไว ้เช่น บอกนิยำมของค ำวำ่ “เสน้ตรง” ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
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   1.1.2) ควำมรูเ้กี่ยวกบัขอ้เท็จจริงเฉพำะ (Specific Facts) เป็นควำมสำมำรถในกำรบ่งบอก

เรื่องรำวต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรำยละเอียดเฉพำะของเหตุกำรณ์ บุคคลสถำนท่ี วันท่ี ปี พ.ศ. ขนำด 

จ ำนวน... ฯลฯ เช่น บอกไดว้ำ่ พระมหำกษัตริยพ์ระองคใ์ดในสมยัอยุธยำท่ีครองรำชยย์ำวนำนท่ีสุด 

   1.2) ควำมรู ้เกี่ยวกับวิ ธีด  ำเนินกำรเฉพำะอย่ำง  (Way and Means of Dealing with 

Specifics) เป็นควำมสำมำรถท่ีจะบ่งบอกถึงวิธีกำรจดัระเบียบ วิธีกำรศึกษำ วิธีกำรตัดสิน วิธีกำร

สืบเสำะควำมรู ้หรือแนวปฏิบติัอื่นใด ตำมขอ้เท็จจริงท่ีไดก้ ำหนดไว ้ซึ่งจ ำเป็น 5 พฤติกรรม คือ 

   1.2.1) ควำมรูเ้กี่ยวกบัระเบียบแบบแผน (Conventions) เป็นควำมสำมำรถท่ีจะบ่งบอกถึง

รูปแบบกำรปฏิบัติหรือแบบฉบับท่ีเหมำะสมในกำรกระท ำสิ่งหน่ึงสิ่งใด เช่น แบบฉบับกำรพูด กำร

เขียน กำรแต่งกำย  

  1.2.2) ควำมรูเ้กี่ยวกบัล ำดับขั้นและแนวโน้ม (Trend and Sequence) เป็นควำมสำมำรถท่ี

จะบ่งบอกถึงขั้นตอนก่อนหลัง ทิศทำงหรือแนวโน้มของเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ใด  ๆ เช่น

ควำมสำมำรถในกำรล ำดบัเวลำของเหตุกำรณ ์หรือเรื่องรำวใด ๆ ควำมสำมำรถในกำรล ำดบัขั้นตอน

ปฏิบติังำน 

   1.2.3) ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรจ ำแนกประเภทและจัดกลุ่ม (Classification and Categories) 

เป็นควำมสำมำรถในกำรจ ำแนก จัดหมวดหมู่ จัดแบ่งสิ่งของ เหตุกำรณ์ ตำมจุดมุ่งหมำยเหตุผล 

หรือ เกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เช่น บอกไดว้่ำ จำกรำยชื่อสัตว์ท่ีระบุมำให้ สัตว์ชนิดใดท่ีจัดอยู่ใน

ประเภทสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

   1.2.4) ควำมรู ้เกี่ยวกับเกณฑ์ (Criteria) เป็นควำมสำมำรถท่ีจะบ่งบอกถึงข้อเท็จจริง 

หลักกำร ควำมคิดเห็น และกำรกระท ำ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่งหน่ึงสิ่งใด ทั้งน้ี

เป็นเพียงควำมสำมำรถจดจ ำเกณฑต์่ำง ๆ ตำมท่ีไดร้ับรูแ้ละจดจ ำไว ้ไม่ไดน้ ำไปใชต้ัดสินเรื่องใหม่ 

สถำนกำรณใ์หม่ เช่น บอกไดว้ำ่ สิ่งใดคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงผำ้ไหมแทก้บัผำ้ไหมเทียม กำรจดจ ำ

สิ่งเหล่ำน้ีไดแ้สดงวำ่ สำมำรถจ ำตวัเกณฑไ์ดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

   1.2.5) ควำมรูเ้กี่ยวกับวิธีกำร (Methodology) เป็นควำมสำมำรถท่ีจะบ่งบอกถึงเทคนิค

วิธีกำร กระบวนกำร หรือแนวปฏิบติั เกี่ยวกบัประเด็นปัญหำ เรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ทั้งน้ีเป็น

เพียงควำมรูใ้นวิธีกำรเท่ำน้ัน ไม่จ ำเป็นตอ้งสำมำรถท ำตำมวิธีกำรเหล่ำน้ันได ้กำรมีควำมรูใ้นวิธีกำร

จึงตีกรอบอยู่เฉพำะควำมสำมำรถท่ีจะบอกถึงวิธี เทคนิคหรือแนวปฏิบติัตำมท่ีเคยรับรูม้ำแลว้ เช่น 

สำมำรถบอกวิธีกำรลำ้งผกัใหส้ะอำดและปลอดภยัที่สุด วิธีกำรขยำยพนัธุม์ะม่วงท่ีจะช่วยใหก้ิ่งพนัธุ์มี

ควำมคลำ้ยคลึงกบัตน้พนัธุม์ำกที่สุด 

   1.3) ควำมรูร้วบยอดและนำมธรรมในแต่ละเน้ือเรื่อง (Universal and Abstractions in a 

Field) เป็นควำมสำมำรถท่ีจะบ่งบอกถึงแนวคิดท่ีเป็นจุดเด่น โครงสรำ้งใหญ่ ทฤษฎี และขอ้สรุป

อำ้งอิง ซึ่งจะน ำไปใชใ้นกำรแกปั้ญหำและศึกษำปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ในสำขำวิชำน้ัน ซึ่งถือว่ำเป็น

ควำมรูร้ะดบัสูงสุด อนัมีลกัษณะท่ีเป็นนำมธรรมและซบัซอ้นมำกจ ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

   1.3.1) ควำมรูเ้กี่ยวกับหลักวิชำและขอ้สรุปอำ้งอิง (Principles and Generalizations) เป็น

ควำมรูใ้นสิ่งท่ีเป็นสำระส ำคญั หรือหลกักำรซึ่งเป็นขอ้สรุปของเรื่องรำวน้ัน ๆ รวมถึง สำมำรถขยำย

สำระส ำคัญของเรื่องรำวน้ัน ๆ ไปสู่เรื่องรำวอื่นท่ีมีสภำพกำรณ์ท ำนองเดียวกัน เช่น สำมำรถบอก

หลกักำรในกำรหำปริมำตรโดยกำรแทนท่ีน ้ำ สำมำรถบอกหลกักำรบวกลบเศษส่วนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
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  1.3.2) ควำมรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้ำง  (Theories and Structures) เป็นควำมรู ้

เกี่ยวกบัควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงหลกัวิชำต่ำง ๆ เขำ้ดว้ยกนั แลว้สรุปเป็นเน้ือควำมใหญ่เรื่องเดียวกัน 

อนัจะช่วยใหนั้กเรียนมีควำมรูใ้นเน้ือหำวิชำน้ันอย่ำงแจ่มแจง้และเป็นระบบ ควำมสำมำรถดังกล่ำวน้ี

จะแตกต่ำงจำก 1.3.1 ตรงท่ีควำมรู ้เกี่ยวกับหลักวิชำและข้อสรุปอ้ำงอิงเป็นกำรบอกเกี่ยวกับ

สำระส ำคญั และหลกักำรของเน้ือหำต่ำง ๆ โดยตรง ขณะท่ีควำมรูเ้กี่ยวกบัทฤษฎีและโครงสรำ้งเป็น

ควำมสำมำรถท่ีจะบอกเกี่ยวกบัสำระส ำคญั หรือหลกักำรจำกหลำยๆ เรื่องหลำยๆ สิ่ง ท่ีสมัพนัธ์กนั 

เพื่อคน้หำทฤษฎีและโครงสรำ้งท่ีเป็นตวัรวมของบรรดำเน้ือหำเหล่ำน้ัน เช่น บอกไดว้ำ่ กำรเชื่อมและ

กำรบดักรี อำศยัหลกักำรใดร่วมกนั 

  2) ควำมเขำ้ใจ (Comprehension) 

 ควำมเขำ้ใจเป็นสมรรถภำพทำงสมองของบุคคล ในกำรจัดระเบียบควำมคิดแล้วแสดง

ออกมำ และสำมำรถท่ีจะน ำเสนอควำมรูค้วำมคิดท่ีชดัเจนกว่ำของเดิม โดยไม่จ ำเป็นตอ้งไปสมัพนัธ์

กบัเรื่องอ่ืน จ ำแนกเป็น 3 ประเภท คือ 

   2.1) กำรแปลควำม (Translation) เป็นควำมสำมำรถในกำรถอดควำมหรือถอดแบบ สื่อ

ควำมหมำยจำกรูปลักษณ์หน่ึงไปสู่รูปลักษณ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นกำรสื่อควำมใหส้ำมำรถรูค้วำมหมำย

ตรงกนั เช่น กำรแปลควำมหมำยขอ้ควำม ค ำพงัเพย สุภำษิต ค ำคม หรือสญัลกัษณ์ ใหส้ื่อควำมได้

ง่ำยขึ้ น หรือกำรแปลภำษำคณิตศำสตร ์ใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ หรือกลบักนั 

   2.2) กำรตีควำม (Interpretation) เป็นควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำยโดยกำรอธิบำย

หรือสรุปควำม ซึ่งมีลกัษณะท่ีลุ่มลึกกว่ำกำรแปล เพรำะกำรแปลจะมีลกัษณะกำรสื่อควำมหมำยโดย

กำรถอดควำมจำกรูปลักษณ์หน่ึงไปอีกรูปลักษณ์หน่ึงโดยตรง แต่กำรตีควำมหมำยจะตอ้งมีกำรจดั

ระเบียบใหม่ เรียบเรียงใหม่ แสดงแนวคิดใหม่ แต่ยังรักษำควำมหมำยเดิมไว ้เช่น สำมำรถสรุป

ควำมคิดทั้งหมดออกเป็นประเด็นส ำคญัตำมตอ้งกำร 

   2.3) กำรขยำยควำม (Extrapolation) เป็นควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำยโดยกำร

ขยำยกรอบควำมคิด คำดคะเนแนวโน้มของขอ้มูลว่ำจะมีทิศทำงไปทำงใด มีผลลัพธ์ออกมำเป็น

อยำ่งไร ซึ่งจะตอ้งสอดคลอ้งกบัควำมหมำยดั้งเดิม หรือตอ้งอำศยัขอ้มูลเดิมเป็นเครื่องตัดสินผลลพัธ์

ต่ำง ๆ กำรขยำยควำมจึงตอ้งอำศัยเรื่องรำวท่ีมีขอ้มูลหรือแนวโน้มเพียงพอจนสำมำรถน ำมำแปล

ควำม ตีควำม และขยำยควำมไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล เช่น จำกกรำฟแสดงขอ้มูลทำงเศรษฐกิจในช่วง 

10 ปี นักเรียนสำมำรถคำดคะเนแนวโน้มในปีหน้ำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

  3) กำรน ำไปใช ้(Application) 

  กำรน ำไปใชเ้ป็นควำมสำมำรถในกำรประยุกต์หลักกำร เทคนิค แนวคิด หรือทฤษฎีต่ำง ๆ 

เพื่อแกปั้ญหำในสถำนกำรณ์ท่ีแปลกใหม่ รวมไปถึงกำรน ำกฎเกณฑห์รือหลกัควำมรูใ้นเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงไปประยุกต์ใชใ้นสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น นักเรียนสำมำรถบอกไดว้่ำเสื้ อผำ้เด็กอ่อนควรท ำดว้ย

ผำ้ชนิดใดจึงจะเหมำะสมท่ีสุด ภำยหลงัจำกท่ีไดเ้รียนเกี่ยวกบัผำ้และคุณสมบติัของผำ้แต่ละชนิดแลว้ 

  4) กำรวิเครำะห ์(Analysis) 

 กำรวิเครำะห์ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะรำยละเอียดของเน้ือหำเรื่องรำว 

เหตุกำรณ์ หรือขอ้เท็จจริงใด ๆ เพื่อจ ำแนกใหเ้ห็นส่วนประกอบ สำระส ำคญั และควำมสมัพนัธ์ของ

ส่วนประกอบเหล่ำน้ัน ตลอดจนสกัดใหเ้ห็นสิ่งท่ีเป็นหลักกำรท่ีเป็นตน้ก ำเนิดท ำใหส้่วนประกอบ
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เหล่ำน้ันรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นหรือเป็นเรื่องรำวขึ้ นมำได้ กำรวิเครำะหจ์ึงมีเป้ำหมำยท่ีจะคน้หำควำม

จริงท่ีแฝงอยูจ่ ำแนกเป็น 3 ชนิด คือ 

  4.1) กำรวิเครำะหส์่วนประกอบ (Analysis of Elements) เป็นควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ

องค์ประกอบย่อย หรือสำมำรถค้นหำองค์ประกอบท่ีส ำคัญของประเด็นปัญหำเรื่องรำว หรือ

เหตุกำรณใ์ด ๆ เช่น ควำมสำมำรถในกำรจ ำแนกขอ้เท็จจริงออกมำจำกสมมุติฐำน ควำมสำมำรถใน

กำรระบุปัจจยัส ำคญัที่ท ำใหเ้กิดเหตุกำรณใ์ดข้ึนในสงัคม 

   4.2) กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ (Analysis of Relationships) เป็นควำมสำมำรถในกำร

แยกแยะองคป์ระกอบของสิ่งท่ีสมบูรณ์ใด ๆ และคน้หำจนพบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงองคป์ระกอบต่ำง ๆ 

หรือระหว่ำงองคป์ระกอบกบัสิ่งสมบูรณ์น้ัน ๆ วำ่สิ่งใดสมัพนัธก์นั สิ่งใดเป็นเหตุและเป็นผลของกันและ

กนั หรือสิ่งใดไม่สอดคลอ้งไม่เกี่ยวขอ้งกนั เช่น บอกไดว้่ำ สองสิ่งใดเกี่ยวขอ้งกนัท่ีสุดจำกขอ้มูลทั้งหมด

ท่ีใหม้ำ 

   4.3) กำรวิเครำะหห์ลักกำร (Analysis of Organizational Principles) เป็นควำมสำมำรถใน

กำรคน้หำโครงสรำ้งและระบบของสิ่งหน่ึงสิ่งใด ว่ำสำมำรถคงอยู่หรือรวมกันอยู่ไดเ้พรำะเหตุใด มี

อะไรเป็นหลกั เป็นแกนกลำง ตัวค ำตอบท่ีคน้ไดน้ี้ก็คือหลกักำรของเรื่องน้ัน ดังน้ันหลกักำรของเรื่อง

ใด ๆ ก็คือควำมจริงแม่บทท่ีครอบคลุม กฎ วิธีปฏิบัติ คติ สำระส ำคัญของเรื่องรำวน้ัน กำรท่ีจะ

วิเครำะหห์ลักกำรของสิ่งใด จึงพยำยำมคน้หำองค์ประกอบย่อยเหล่ำน้ันว่ำผูกพันกันอย่ำงไร เช่น 

ควำมสำมำรถในกำรชี้ บ่งถึงเทคนิคท่ีใชใ้นกำรโฆษณำ หรือกำรชกัชวน 

  5) กำรสงัเครำะห ์(Synthesis) 

 กำรสงัเครำะห ์หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนส่วนย่อยเขำ้เป็นเรื่องรำวเดียวกัน

ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกับกระบวนกำรท ำงำน กำรจัดเรียบเรียง และผสมผสำนใหเ้กิดสิ่งใหม่ขึ้ น ตอ้ง

ดดัแปลงปรบัปรุงของเก่ำใหดี้ขึ้ น มีคุณภำพสูงขึ้ น จ ำแนกเป็น 3 ระดบั คือ 

  5.1) กำรสังเครำะห์ข้อควำม หรือกำรถ่ำยทอดควำมคิด (Production of a Unique 

Communications) เป็นควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดของผูเ้ขียนหรือผูพู้ดท่ีพยำยำมจะถ่ำยทอด 

แนวคิดควำมรูส้ึก หรือประสบกำรณไ์ปสู่ผูอ้ื่น ใหเ้ขำ้ใจควำมหมำยตรงกนั เช่น ควำมสำมำรถในกำร

แต่งค ำประพนัธ์ ควำมสำมำรถในกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ส่วนตัวดว้ยภำษำชดัเจน กำรท่ีมีทักษะ

ในกำรเขียนโดยสำมำรถเรียบเรียงแนวควำมคิด และเขียนถ่ำยทอดออกมำไดอ้ยำ่งดี 

   5.2) กำรสังเครำะห์แผนงำน หรือเสนอโครงกำรด ำเนินงำน (Production of a Plan, or 

Proposed Set of Operation) เป็นควำมสำมำรถในกำรวำงแผน ก ำหนดโครงกำรด ำเนินงำน หรือจดั

กิจกรรมต่ำง ๆ ว่ำจะตอ้งตระเตรียมสิ่งใด มีขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร มีกำรเตรียมกำรแกไ้ข

อุปสรรคและปัญหำต่ำง ๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้ น เป็นกำรก ำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนใด ๆ 

ล่วงหน้ำเพื่อใชก้ำรด ำเนินงำนน้ันรำบรื่นสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัสภำพควำมเป็นจริงหรือเง่ือนไข

บงัคบั เช่น สำมำรถวำงแผนกำรสอนในเง่ือนไขหรือสถำนกำรณท่ี์ก ำหนดใหไ้ดอ้ยำ่งเหมำะสม 

   5.3) กำรสังเครำะหค์วำมสัมพนัธ์ ของสิ่งท่ีเป็นนำมธรรม (Derivation of Set of Abstract 

Relation) เป็นควำมสำมำรถในกำรเก็บรวบรวมขอ้เท็จจริงต่ำง ๆ เพื่อน ำมำสัมพันธ์กัน โดยกำร

เชื่อมโยงขอ้เท็จจริงเหล่ำน้ันเขำ้ดว้ยกนั เช่น ควำมสำมำรถในกำรตั้งสมมุติฐำน ควำมสำมำถในกำร

สรุปอำ้งอิงอยำ่งสมเหตุสมผล กำรคน้พบสูตร กฎทำงคณิตศำสตร ์เป็นตน้ 
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  6) กำรประเมินค่ำ (Evaluation) 

  กำรประเมินค่ำ หมำยถึง กำรตัดสินเกี่ยวกบัคุณค่ำของสิ่งหน่ึงสิ่งใด ทั้งน้ีอำจเป็นกำรตัดสิน

โดยยึดถือตำมปริมำณ หรือคุณภำพ แต่จะตอ้งมีเกณฑท่ี์เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นมำตรฐำนในกำรตัดสิน

จ ำแนกเป็น 2 ระดบั คือ 

   6.1) กำรตัดสินโดยอำศัยขอ้เท็จจริงภำยในเหตุกำรณ์ (Judgments in Terms of Internal 

Evidence) เป็นควำมสำมำรถในกำรตัดสินเหตุกำรณ์หน่ึง โดยใชเ้น้ือหำสำระภำยในเหตุกำรณ์น้ัน

เป็นเกณฑ์ตัดสิน อำจเป็นกำรประเมินควำมสอดคลอ้งของสำเหตุและผลควำมเป็นเอกพันธ์กัน

ระหว่ำงองคป์ระกอบ ควำมถูกตอ้งเหมำะสมของขอ้มูล ควำมเหมำะสมและประสิทธิภำพของวิธีกำร

และกำรปฏิบติัในเรื่องน้ัน ๆ เช่น เรำอำจจะประเมินวำ่ นำงรจนำเป็นคนดีเพรำะรกัสำมี และเป็นคน

ไม่ดีเพรำะท ำใหพ้่อแม่เสียใจ สิ่งเหล่ำน้ีตอ้งอำศยัขอ้เท็จจริงตำมทอ้งเรื่องเป็นหลกัในกำรตัดสิน 

   6.2) กำรตัดสินโดยใชเ้กณฑ์ภำยนอก (Judgments in Terms of External Criteria) เป็น

ควำมสำมำรถในกำรตัดสินเหตุกำรณ์หน่ึงโดยน ำไปเทียบกับเกณฑ์ภำยนอกท่ีเลือกมำ และเป็นท่ี

ยอมรบัในสงัคมแลว้ เช่น ควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบผลท่ีไดท้ ำลงไปกบัเกณฑม์ำตรฐำนสำกล 

กำรตดัสินควำมเหมำะสมของพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงกบัเกณฑท์ำงวฒันธรรมไทยในยุคปัจจุบนั 

จำกขอ้คน้พบดังกล่ำว ในช่วงระหว่ำงปี 1990 – 1999 เดวิด แครทโวทล ์(David Krathwohl) 

ซึ่งเป็นหน่ึงในคณะท่ีได้ร่วมสร้ำงจุดมุ่งหมำยกำรศึกษำเดิม  และโลริน แอนเดอร์สัน (Lorin 

Anderson) ลูกศิษยค์นหน่ึงของบลูมไดร้วบรวมนักจิตวิทยำ นักทฤษฎีหลกัสูตร นักวิจยัทำงดำ้นกำร

เรียนกำรสอน และผูเ้ชี่ยวชำญทำงดำ้นวดัและประเมินผล เพื่อปรับปรุงจุดมุ่งหมำยกำรศึกษำด้ำน

พุทธิพิสัย ของบลูม ส่วนตัวของบลูมเองน้ัน ไม่สำมำรถเขำ้มีส่วนร่วมดว้ยเน่ืองจำกป่วย และได้

เสียชีวิตไปก่อนท่ีจะมีกำรตีพิมพจ์ุดมุ่งหมำยกำรศึกษำฉบบัปรบัปรุงไม่นำนนักในปี 2001 (วิทวฒัน์ 

ขตัติยะมำน และ ฉตัรศิริ ปียะพิมลสิทธ์ิ, 2551, น. 2-3) 

  ผลของกำรปรบัปรุงจุดมุ่งหมำยทำงกำรศึกษำดำ้นพุทธิพิสยัใหม่น้ี ไดเ้กิดกำรปรบัเปล่ียนท่ี

ส ำคญัทั้งในส่วนโครงสรำ้งและค ำศพัทใ์ชเ้ป็นชื่อของกระบวนกำรทำงปัญญำซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบ

กบัจุดหมำยฉบบัเดิมได ้ดงัตำรำง  

ค ำศพัทเ์ดิม  ค ำศพัทใ์หม่ 

1. ควำมรู ้(Knowledge)  1. จ ำ (Remembering) 

2. ควำมเขำ้ใจ (Comprehension)  2. เขำ้ใจ (Understanding) 

3. กำรน ำไปใช ้(Application)  3. ประยุกตใ์ช ้(Applying) 

4. กำรวิเครำะห ์(Analysis)  4. วิเครำะห ์(Analysing) 

5. กำรสงัเครำะห ์(Synthesis) 5. ประเมินค่ำ (Evaluating) 

6. กำรประเมินค่ำ (Evaluation)  6. คิดสรำ้งสรรค ์(Creating) 
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ล ำดบัขั้นของกระบวนกำรทำงปัญญำในจุดมุ่งหมำยทำงกำรศึกษำดำ้นพุทธิพิสยัของ บลูม 

ปรบัปรุงใหม ่ยงัคงมีล ำดบัขั้น 6 ขั้น ซึ่งสำมำรถอธิบำยไดด้งัน้ี 

  1) จ ำ (Remembering) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรระลึกได้ แสดงรำยกำรไดบ้อกได้ 

ระบ ุบอกชื่อได ้ตวัอยำ่งเช่น นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยของทฤษฎีได ้

 2) เขำ้ใจ (Understanding) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรแปลควำมหมำยยกตวัอย่ำง สรุป 

อำ้งอิง ตวัอยำ่งเช่น นักเรียนสำมำรถอธิบำยแนวคิดของทฤษฎีได ้

 3) ประยุกต์ใช ้(Applying) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช ้ประยุกต์ใชแ้กไ้ขปัญหำ 

ยกตวัอยำ่งเช่น นักเรียนสำมำรถใชค้วำมรูใ้นกำรแกไ้ขปัญหำได ้

 4) วิเครำะห ์(Analyzing) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบ อธิบำยลกัษณะ กำร

จดักำร ตวัอยำ่งเช่น นักเรียนสำมำรถบอกควำมแตกต่ำงระหวำ่ง 2 ทฤษฎีได ้

 5) ประเมินค่ำ (Evaluating) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ วิจำรณ์ ตัดสิน

ตวัอยำ่งเช่น นักเรียนสำมำรถตดัสินคุณค่ำของทฤษฎีได ้

 6) คิดสรำ้งสรรค์ (Creating) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรออกแบบ (Design) วำงแผน 

ผลิต ตวัอยำ่งเช่น นักเรียนสำมำรถน ำเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีแตกต่ำงไปจำกทฤษฎีเดิมได ้

 11.6.2 การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 กำรวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนมีควำมจ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน หรือกำรตัดสินผลกำร

เรียน เพรำะเป็นกำรวดัระดับควำมสำมำรถในกำรเรียนรูข้องบุคคลหลังจำกท่ีไดร้บักำรฝึกฝน โดย

อำศยัเคร่ืองมือประเภทแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมมำกท่ีสุด 

 กำรวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมแนวคิดของ Bloom (1982) ถือว่ำสิ่งใดก็ตำม ท่ีมี

ปริมำณอยู่จริงสิ่งน้ันสำมำรถวดัได ้ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนก็อยู่ภำยใตก้รอบแนวคิดดังกล่ำว ซึ่งผล

กำรวดัจะเป็นประโยชน์ในลักษณะทรำบและประเมินระดับควำมรู ้ ทักษะและเจตคติของนักเรียน 

และระดบัควำมรูค้วำมสำมำรถตำมแนวคิดของ Bloom มี 6 ระดบั ดงัน้ี (สุภำภรณ ์อุย้นอง, 2561, 

ออนไลน์) 

 1) ควำมจ ำ คือ สำมำรถจ ำเรื่องต่ำง ๆ ได ้เช่น ค ำจ ำกัดควำมสูตรต่ำง ๆ วิธีกำร เช่น 

นักเรียนสำมำรถบอกชื่อสำรอำหำร 5 ชนิดได ้นักเรียนสำมำรถบอกชื่อธำตุท่ีเป็นองคป์ระกอบของ

โปรตีนไดค้รบถว้น 

 2) ควำมเขำ้ใจ คือ สำมำรถแปลควำม ขยำยควำม และสรุปใจควำมส ำคญัได ้

 3) กำรน ำไปใช ้คือ สำมำรถน ำควำมรู ้ซึ่งเป็นหลกักำร ทฤษฎี ฯลฯ ไปใชใ้นสภำพกำรณ์ท่ี

ต่ำงออกไปได ้

 4) กำรวิเครำะห์ คือ สำมำรถแยกแยะขอ้มูลและปัญหำต่ำง ๆ ออกเป็นส่วนย่อยเช่น 

วิเครำะหอ์งคป์ระกอบ ควำมสมัพนัธ ์หลกักำรด ำเนินกำร 

 5) กำรสงัเครำะห ์คือ สำมำรถน ำองคป์ระกอบ หรือส่วนต่ำง ๆ เขำ้มำรวมกนัเป็นหมวดหมู่

อยำ่งมีควำมหมำย 

 6) กำรประเมินค่ำ คือ สำมำรถพิจำรณำและตัดสินจำกขอ้มูล คุณค่ำของ หลักกำรโดยใช้

มำตรกำรท่ีผูอ้ื่นก ำหนดไวห้รือตวัเองก ำหนดข้ึน 
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 11.6.3 แนวทางและหลกัการในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแก่ผูเ้รียน 

ผดุงชยั ภู่พฒัน์ (2551, น. 31) ไดก้ล่ำวถึงกำรพฒันำเคร่ืองมือวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน

วำ่กำรวดัและประเมินกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นกระบวนกำรท่ีช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสำรสนเทศท่ีแสดงถึง

พฒันำกำรและควำมกำวหน้ำในกำรเรียนรูด้ำ้นต่ำง ๆ ขอ้มูลสำรสนเทศเหล่ำน้ีส่งเสริมใหผู้ส้อนและ

ผูเ้รียนทรำบจุดเด่นและจุดดอ้ยดำ้นกำรสอนและกำรเรียนรูแ้ละเกิดแรงจูงใจท่ีจะพฒันำตน กำรวดั

และประเมินกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนยึดหลกักำรส ำคญัดงัน้ี 

1) กำรวัดและประเมินกำรเรียนรู ้ของผู ้เรียนตอ้งกระท ำอยำงต่อเน่ืองและควบคู่ไปกับ

กระบวนกำรเรียนกำรสอน 

2) กำรวดัและประเมินกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนตอ้งสอดคลอ้งกับจุดประสงคแ์ละเป้ำหมำยของ

หลกัสูตรและจุดประสงคก์ำรเรียนรู ้

3) กำรวดัและประเมินกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนควรประเมินใหค้รอบคลุมทุกดำ้นไม่ว่ำจะเป็น

ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเน้ือหำคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละทกัษะกระบวนกำรต่ำงของผูเ้รียน 

4) กำรวดัและประเมินกำรเรยีนรูข้องผูเ้รียนตอ้งน ำไปสู่ขอ้มูลสำรสนเทศเกี่ยวกบันักเรียรอบดำ้น 

5) กำรวดัและประเมินกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนตอ้งเป็นกระบวนกำรท่ีช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

ควำมกระตือรือรน้ในกำรปรบัปรุงควำมสำมำรถของตน 

กำรใชผ้ลกำรวดัและประเมินกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนท ำใหผู้ส้อนไดส้ำรสนเทศส ำหรบัน ำไปใช้

พฒันำกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนและตัดสินผลกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนกำรวดัและประเมินกำรเรียนรูข้อง

ผูเ้รียนสำมำรถวดัและประเมินกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนทั้งก่อน ระหว่ำง และหลงักำรจดักำรเรียนกำร

สอนจึงสำมำรถน ำสำรสนเทศไปใชป้ระโยชน์ไดด้ังน้ี 

1) กำรประเมินก่อนเริ่มต้นกำรเรียนกำรสอนเพื่อจัดวำงต ำแหน่งผู ้เรียนหรือประเมิน

ควำมรู ้/ทักษะพื้ นฐำนของผู ้เรียนก่อนเริ่มกิจกรรมอันจะได้สำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร

ตัดสินใจในกำรวำงแผนจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใหเ้หมำะสมกบผูเ้รียนและเตรียมกำรส ำหรับ

กำรปูพื้ นฐำนควำมรูแ้ละทกัษะท่ีจ ำเป็นตอ้งมีมำก่อน 

2) กำรประเมินระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนเพื่อตรวจสอบควำมรูค้วำมสำมำรถทักษะของ

ผูเ้รียนขณะท่ีกำรเรียนกำรสอนยงัคงด ำเนินอยูอันจะไดส้ำรสนเทศยอ้นกลับท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร

ติดตำมดูควำมกำ้วหน้ำหรือพฒันำกำรในกำรเรียนรูต้ลอดจนจุดบกพร่องในกำรเรียนรูข้องผูเ้รียน

ส ำหรบัปรบัปรุงแกไ้ขและซ่อมเสริม 

3) กำรประเมินหลังสิ้ นสุดกำรเรียนกำรสอนเพื่อสรุปผลกำรเรียนรู ้ของผู ้เรียนอันจะได้

สำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสินพฒันำกำรและระดบัสมัฤทธ์ิผลของผูเ้รียน 

วิธีกำรวดัและประเมินกำรเรียนรูม้ีหลำกหลำยผูส้อนควรเลือกใชใ้หเ้หมำะสมกับธรรมชำติ

ของกำรเรียนรูว้ิธีกำรวดัและประเมินกำรเรียนรูท่ี้นิยมใชเ้ช่นกำรทดสอบกำรสมัภำษณ์ 

กำรสอบถำมกำรสังเกตกำรตรวจผลงำนกำรใชแ้ฟ้มสะสมงำนเป็นตน้แต่ละวิธีสำมำรถใช้

เครื่องมือวดัไดแ้ตกต่ำงกนัตำมควำมเหมำะสม 
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 11.6.4 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

 กรอนลนัด ์(Gronlund, N.E.,1993) กล่ำววำ่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเป็นกระบวนกำรเชิง

ระบบเพื่อวดัพฤติกรรมหรือผลกำรเรียนรูท่ี้คำดว่ำจะเกิดขึ้ นจำกกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยหน้ำท่ีหลัก

ส ำหรบักำรปรบัปรุงและพฒันำกำรเรียนรูข้องผูเ้รียน 

 รอสส์ และสแตนลีย์ (Ross, C.C and Stanley, J.C,1967) กล่ำวว่ำ แบบทดสอบวัด

ผลสมัฤทธ์ิ หมำยถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัควำมสำมำรถทำงวิชำกำร เช่น แบบทดสอบวิชำเลขคณิต

เป็นตน้ 

 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, น. 96) ไดก้ล่ำวถึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำร เรียนว่ำ 

หมำยถึง แบบทดสอบท่ีวดัควำมรูข้องนักเรียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ซึ่งมกัจะเป็นขอ้ค ำถำมให ้

นักเรียนตอบดว้ยกระดำษและดินสอกบัใหนั้กเรียนปฏิบติัจริง 

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545, น. 96) กล่ำวว่ำ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง

แบบทดสอบท่ีใชว้ัดควำมรู ้ ทักษะ และควำมสำมำรถทำงวิชำกำรท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูม้ำแลว้ว่ำ

บรรลุผลส ำเร็จตำมจุดประสงคท่ี์ก ำหนดไวเ้พียงใด 

          สิริพร ทิพยค์ง (2545, น. 193) กล่ำววำ่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง

ชุดค ำถำมท่ีมุ่งวดัพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียนว่ำมีควำมรู ้ทกัษะ และสมรรถภำพดำ้นสมองดำ้น

ต่ำง ๆ ในเรื่องท่ีเรียนรูไ้ปแลว้มำกน้อยเพียงใด 

 สมพร เชื้ อพนัธ ์(2547, น. 59) กล่ำววำ่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง

แบบทดสอบหรือชุดของขอ้สอบท่ีใชว้ดัควำมส ำเร็จหรือควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู ้

ของนักเรียนท่ีเป็นผลมำจำกกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผูส้อนว่ำผ่ำนจุดประสงค์กำร

เรียนรูท่ี้ตั้งไวเ้พียงใด 

 เยำวดี วิบูลยศ์รี (2548, น. 16) กล่ำวว่ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิคือแบบทดสอบท่ีใช้

วดัผลกำรเรียนรูด้ำ้นเน้ือหำวิชำและทักษะต่ำง ๆ ของแต่ละสำขำวิชำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำขำวิชำ

ทั้งหลำยที่ไดจ้ดัสอนในระดับชั้นต่ำง ๆ ของแต่ละโรงเรียน 

 บุญชม ศรีสะอำดและคณะ (2551, น. 49) กล่ำวว่ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำร

เรียน (Achievement test) หมำยถึงแบบทดสอบท่ีวัดสมรรถภำพสมองดำ้นต่ำง ๆ ท่ีผูเ้รียนไดร้ับ

กำรเรียนรูม้ำแลว้ 

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2552, น. 98) กล่ำวว่ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นแบบทดสอบท่ีวัด

ควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวิชำกำรท่ีท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูม้ำแลว้ว่ำ บรรลุผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ท่ี

ก ำหนดไวเ้พียงใด 

 สมบัติ ทำ้ยเรือค ำ (2553, น. 73) กล่ำวว่ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเป็น

แบบทดสอบท่ีใชว้ดัระดับควำมสำมำรถของผูเ้รียนว่ำมีควำมรูค้วำมสำมำรถและทักษะในเน้ือหำวิชำ

ท่ีเรียนไปแลว้มำกนอย้เพียงใด 

 สมนึก ภทัทิยธนี (2553, น. 63) กล่ำวว่ำแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหมำยถึงแบบทดสอบ

ท่ีวดัสมรรถภำพสมองดำ้นต่ำง ๆ ท่ีนักเรียนไดร้บักำรเรียนรูท่ี้ผ่ำนมำแลว้วำ่มีอยูเ่ท่ำใด 

 ดังน้ันในกำรสรำ้งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน จึงเป็นวิธีกำรวดัประเมินผลกำร

เรียนรูว้ิทยำศำสตรซ์ึ่งมีกำรสรำ้งแบบทดสอบหลำกหลำยไดแ้ก่ ขอ้สอบอตันัยหรือควำมเรียงขอ้สอบ
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แบบกำถูกกำผิด ขอ้สอบแบบเติมค ำ ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ ขอ้สอบแบบจับคู่ และขอ้สอบแบบ

เลือกตอบ ในกำรวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแบบเลือกตอบ

เน่ืองจำกเป็นแบบทดสอบท่ีสำมำรถวดัพฤติกรรมทั้ง 6 ดำ้นไดแ้ก่ ดำ้นควำมรู ้ดำ้นควำมเขำ้ใจ ดำ้น

กำรน ำไปใช ้ดำ้นกำรวิเครำะห ์ดำ้นกำรสงัเครำะหแ์ละดำ้นกำรประเมินค่ำ 

 11.6.5 ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิที่ดี 

 นักกำรศึกษำหลำยท่ำนไดก้ล่ำวถึงลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดี (สิริพร ทิพยค์ง, 

2545, น. 195, พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, น. 135 – 161) 

          1) ควำมเท่ียงตรง เป็นแบบทดสอบท่ีสำมำรถน ำไปวดัในสิ่งท่ีเรำตอ้งกำรวดัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น ตรงตำมจุดประสงคท่ี์ตอ้งกำรวดั 

          2) ควำมเชื่อมัน่ แบบทดสอบท่ีมีควำมเชื่อมัน่ คือ สำมำรถวดัไดค้งท่ีไม่ว่ำจะวดักี่ครั้งก็ตำม 

เช่น ถำ้น ำแบบทดสอบไปวดักบันักเรียนคนเดิมคะแนนจำกกำรสอบทั้งสองครั้งควรมีควำมสัมพันธ์

กนัดี เมื่อสอบไดค้ะแนนสูงในครั้งแรกก็ควรไดค้ะแนนสูงในกำรสอบครั้งท่ีสอง 

          3) ควำมเป็นปรนัย เป็นแบบทดสอบท่ีมีค ำถำมชดัเจน เฉพำะเจำะจง ควำมถูกตอ้งตำมหลกั

วิชำ และเขำ้ใจตรงกนั เมื่อนักเรียนอ่ำนค ำถำมจะเขำ้ใจตรงกนั ขอ้ค ำถำมตอ้งชดัเจนอ่ำนแลว้เขำ้ใจ

ตรงกนั 

          4) กำรถำมลึก หมำยถึง ไม่ถำมเพียงพฤติกรรมขั้นควำมรูค้วำมจ ำ โดยถำมตำมต ำรำหรือ

ถำมตำมท่ีครูสอน แต่พยำยำมถำมพฤติกรรมขั้นสูงกว่ำขั้นควำมรูค้วำมจ ำไดแ้ก่ ควำมเขำ้ใจกำร

น ำไปใช ้กำรวิเครำะห ์กำรสงัเครำะหแ์ละกำรประเมินค่ำ 

          5) ควำมยำกง่ำยพอเหมำะ หมำยถึง ขอ้สอบท่ีบอกใหท้รำบว่ำขอ้สอบขอ้น้ันมีคนตอบถูก

มำกหรือตอบถูกน้อย ถำ้มีคนตอบถูกมำกขอ้สอบขอ้น้ันก็ง่ำยและถำ้มีคนตอบถูกน้อยขอ้สอบขอ้น้ันก็

ยำก ขอ้สอบท่ียำกเกินควำมสำมำรถของนักเรียนจะตอบไดน้ั้นก็ไม่มีควำมหมำย เพรำะไม่สำมำรถ

จ ำแนกนักเรียนไดว้่ำใครเก่งใครอ่อน ในทำงตรงกนัขำ้มถำ้ขอ้สอบง่ำยเกินไปนักเรียนตอบไดห้มด ก็

ไม่สำมำรถจ ำแนกไดเ้ช่นกัน ฉะน้ันขอ้สอบท่ีดีควรมีควำมยำกง่ำยพอเหมำะ ไม่ยำกเกินไปไม่ง่ำย

เกินไป 

          6) อ ำนำจจ ำแนก หมำยถึง แบบทดสอบน้ีสำมำรถแยกนักเรียนไดว้่ำใครเก่งใครอ่อนโดย

สำมำรถจ ำแนกนักเรียนออกเป็นประเภทๆ ไดทุ้กระดบัอยำ่งละเอียดตัง่แต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด 

          7) ควำมยุติธรรม ค ำถำมของแบบทดสอบตอ้งไม่มีช่องทำงชี้ แนะใหนั้กเรียนท่ีฉลำดใชไ้หว

พริบในกำรเดำไดถู้กตอ้งและไม่เปิดโอกำสใหนั้กเรียนท่ีเกียจครำ้นซึ่งดูต ำรำอย่ำงคร่ำวๆตอบได ้

และตอ้งเป็นแบบทดสอบท่ีไม่ล ำเอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

         สรุปไดว้่ำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ตอ้งเป็นแบบทดสอบท่ีมีควำมเท่ียงตรงควำม

เชื่อมัน่ ควำมเป็นปรนัย ถำมลึก มีควำมยำกง่ำยพอเหมำะ มีค่ำอ ำนำจจ ำแนก และมีควำมยุติธรรม 

 ลว้น สำยยศ และอังคณำ สำยยศ (2543, น. 47) ไดส้รุปลักษณะของแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีดีไวด้งัน้ี 

 1) ควำมเท่ียงตรง (Validity) เป็นลกัษณะท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีท ำใหเ้ครื่องมือวดัผลน้ันมีคุณภำพ 

เพรำะเป็นกำรแสดงใหเ้ห็นว่ำเครื่องมือวดัน้ันสำมำรถวดัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพนัน่คือวดัไดต้รงและ
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ครบถว้นตำมเน้ือหำท่ีตอ้งกำรวดัวดัไดต้รงตำมจุดประสงค์ วดัไดต้รงตำมสภำพควำมเป็นจริง และ

วดัแลว้สำมำรถน ำผลกำรวดัไปพยำกรณห์รือคำดคะเนอนำคตได ้

 2) มีควำมเชื่อมัน่สูง (Reliability) เครื่องมือวดัผลท่ีดีวดัสิ่งเดียวกนัหลำย ๆ ครั้งผลท่ีไดจ้ำก

กำรวดัจะเหมือนกนัหรือแตกต่ำงกนัน้อยมำก 

 3) มีควำมเป็นปรนัย (Objectivity) เครื่องมือท่ีมีควำมเป็นปรนัยจะมีควำมชดัเจนในตัวเอง 

เช่น ขอ้สอบท่ีมีควำมเป็นปรนัยจะมีควำมชดัเจนอยู่ 3 ประกำร คือ ค ำถำมชัดเจนอ่ำนแลว้เขำ้ใจ

ตรงกนัค ำตอบแน่นอนใครตรวจก็ใหค้ะแนนตรงกนั และประกำรสุดทำ้ย คือแปลควำมหมำยคะแนน

ไดต้รงกนั 

 4) มีควำมยำกง่ำยพอเหมำะ (Difficulty) ไม่ยำกเกินไปและไม่ง่ำยเกินไป ขอ้สอบขอ้ใดท่ีมี

คนตอบถูกมำกแสดงวำ่ง่ำยขอ้ท่ีมีคนตอบถูกน้อยแสดงว่ำยำก ค่ำควำมยำกง่ำยของขอ้สอบ (p) มีค่ำ

อยู่ระหว่ำง 0 ถึง 1.00 ขอ้สอบท่ีดีมีค่ำ p อยู่ระหว่ำง 0.20 ถึง 0.80 ซึ่งเป็นขอ้สอบท่ีค่อนขำ้งยำก 

ปำนกลำงและค่อนขำ้งง่ำย 

  5) มีอ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) หมำยถึง สำมำรถแบ่งแยกคนออกเป็นประเภทต่ำง 

ๆ ไดถู้กตอ้ง ขอ้สอบท่ีจ ำแนกได ้หมำยถึง ขอ้สอบท่ีคนเก่งตอบถูกคนอ่อนตอบผิด ขอ้สอบท่ีจ ำแนก

กลบัคนเก่งจะตอบผิดแต่คนอ่อนจะตอบถูก และขอ้สอบท่ีจ ำแนกไม่ไดค้นเก่งและคนอ่อนจะตอบถูก

และผิดพอ ๆ กันไม่ค่อยมีควำมแตกต่ำงกันมำกนักอ ำนำจจ ำแนกของขอ้สอบมีค่ำ r อยู่ระหว่ำง -

1.00 ถึง + 1.00 ค่ำ r เป็นเครื่องหมำยลบ หมำยควำมว่ำจ ำแนกไม่ไดค้นเก่งตอบถูกน้อยกว่ำคน

อ่อน r เป็นเครื่องหมำยลบ หมำยควำมว่ำจ ำแนกไดค้นก่งตอบถูกมำกกว่ำคนอ่อน ขอ้สอบท่ีมีค่ำ r 

ใกลศู้นย ์(r = -0.19 ถึง +0.19) เป็นขอ้สอบท่ีจ ำแนกไม่ไดเ้พรำะคนเก่งตอบถูก พอ ๆ กบัคนอ่อน 

ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่ำ r อยูร่ะหวำ่ง 0.20 ถึง 1.00 

 6) มีประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ เครื่องมือท่ีสำมำรถท ำใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดีท่ีสุดเชื่อถือไดม้ำก

โดยใชว้ิธีกำรท่ีสะดวกรวดเร็วคล่องตวัแต่เสียเวลำน้อยลงทุนน้อยและใชแ้รงงำนน้อย 

 7) มีควำมยุติธรรม (Fair) ไม่เปิดโอกำสใหมี้กำรไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัระหวำ่งผูท่ี้ถูกวดัดว้ยกนั 

 8) ใชค้ ำถำมถำมลึก (Searching) ขอ้สอบท่ีดีตอ้งกำรใหผู้ต้อบใชค้วำมสำมำรถในกำรคิดค้น

ก่อนท่ีจะตอบ 

 9) ใชค้ ำถำมยัว่ยุ (Examplary) มีลักษณะที่ทำ้ทำยใหผู้ส้อบอยำกคิดอยำกตอบและท ำดว้ย

ควำมเต็มใจ 

 10) ค ำถำมจ ำเพำะเจำะจง (Definite) ไม่ถำมวงกวำ้งเกินไป หรือถำมคลุมเครือใหค้ิดได้

หลำยแง่หลำยมุม 

 เยำวดี วิบูลย์ศรี (2548, น. 225-227) กล่ำวถึงคุณลกัษณะของแบบทดสอบหลำย

ตวัเลือกท่ีดีไวด้งัน้ี 

1) ขอ้ค ำถำมท่ีเป็นส่วนน ำน้ันควรใชภ้ำษำกะทัดรัดชัดเจนไดใ้จควำม และเรื่องท่ีถำมควร

เป็นเรื่องท่ีส ำคญัเพียงเรื่องเดียวในแต่ละขอ้ 

 2) ข้อค ำถำมควรใช้ข ้อควำมในเชิงบวกหลีกเล่ียงกำรใช้ข ้อควำมในเชิงปฏิเสธแต่ถ้ำ

จ ำเป็นตอ้งใชค้วรขีดเสน้ใตห้รือเขียนเป็นตัวเน้นค ำท่ีเป็นปฏิเสธเพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

3) ขอ้กระทงแต่ละขอ้ควรเป็นอิสระหรือแยกขำดจำกกนัไม่ขึ้ นกบัขอ้อื่น ๆ ในแบบทดสอบน้ัน ๆ 



 

เอกสารแนบประกาศทุนวจิยั 33 

  

33 

 4) ถำ้ขอ้ค ำถำมขอ้ดีท่ีตอ้งอำศัยกรำฟตำรำงและอื่น ๆ ตัวค ำถำมและตัวเลือกจะตอ้งหำ

จำกขอมู้ลหรือมีควำมเกี่ยวเน่ืองกบัขอ้มูลท่ีมำจำกรำฟหรือตำรำง 

 5) ตัวเลือกท่ีถูกควรเป็นค ำตอบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และจะตอ้งระวงัว่ำมีตัวเลือกท่ีเป็นค ำตอบ

เพียงตวัเดียวเท่ำน้ัน 

 6) ค ำท่ีจะใหค้วำมหมำยควรใหอ้ยูใ่นตวัค ำถำมส่วนค ำก ำจดัควำมใหอ้ยูใ่นตวัเลือก 

 7) ควรหลีกเล่ียงกำรใชต้ัวเลือกประเภทถูกทุกขอ้หรือผิดทุกขอ้ท่ีกล่ำวมำหรือค ำตอบถูก

ไม่ไดใ้หไ้ว ้

 8) กำรเขียนค ำถำมจะตอ้งระวงัไม่ใหค้ ำตอบของขอ้หน่ึงมำจำกค ำถำมอีกขอ้หน่ึง 

 9) ลกัษณะของขอ้ค ำถำมจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดกำรชี้ แนะค ำตอบ 

 10) กำรจดัเรียงต ำแหน่งตวัเลือกท่ีถูกของขอ้ต่ำง ๆ ควรจะอยูใ่นลกัษณะสุ่ม 

 11) ตวัเลือกท่ีถูกควรจะกระจำยไปยงัล ำดบัท่ี ก ข ค ง หรือ จ ในสดัส่วนท่ีไม่ต่ำงกนัมำกนัก 

 12) กำรจดัเรียงขอ้กระทงและกำรด ำเนินกำรจดัพิมพค์วรอยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 

 13) ขอ้ค ำถำมขอ้หน่ึงควรจะสิ้ นสุดลงในหน้ำเดียวกันไม่ควรท่ีจะมีค ำถำมและตัวเลือกขอ้

เดียวกนัไปอยูแ่ยกไปคนละหน้ำเพรำะจะท ำใหผู้ต้อบสบัสน 

 ชวำล แพรตักุล (2552, น. 123-136) กล่ำวถึงคุณลกษัณะของแบบทดสอบท่ีดีไวด้งัน้ี 

 1) ตอ้งเท่ียงตรง (Validity) หมำยถึงคุณสมบติัท่ีท ำใหผู้ใ้ชบ้รรลุถึงวตัถุประสงคแ์บบทดสอบ

ท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงคือแบบทดสอบท่ีสำมำรถท ำหน้ำท่ีวดัสิ่งท่ีเรำจะวัดไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม

ตำมควำมมุ่งหมำย 

 2) ตอ้งยุติธรรม (Fair) คือโจทยค์ ำถำมทั้งหลำยไม่มีช่องทำงแนะใหเ้ด็กเดำค ำตอบได ้ไม่

เปิดโอกำสใหเ้ด็กเกียจครำ้นท่ีจะดูต ำรำแต่ตอบไดดี้ 

 3) ตอ้งถำมลึก (Searching) วดัควำมลึกซึ้ งของวิทยำกำรตำมแนวด่ิงมำกกว่ำกำรวัดตำม

แนวกวำ้งวำ่รูม้ำกน้อยเพียงใด 

 4) ตอ้งยัว่ยุเป็นเยี่ยงอยำ่ง (Exemplary) ค ำถำมมีลกัษณะทำ้ทำยชกัชวนใหค้ิด เด็กสอบแลว้

มีควำมอยำกรูม้ำกน้อยเพียงใด 

 5) ตอ้งจ ำเพำะเจำะจง (Definite) เด็กอ่ำนค ำถำมแลว้ตอ้งเขำ้ใจแจ่มชัดว่ำครูถำมถึงอะไร

หรือใหคิ้ดอะไรไม่ถำมคลุมเครือ 

 6) ตอ้งเป็นปรนัย (Objectivity) หมำยถึงคุณสมบติั 3 ประกำร คือ 

 6.1) แจ่มชดัในควำมหมำยของค ำตอบ 

 6.2) แจ่มชดัในวิธีตรวจหรือมำตรฐำนกำรใหค้ะแนน 

 6.3) แจ่มชดัในกำรแปลควำมหมำยของขอ้ควำม 

 7) ตอ้งมีประสิทธิภำพ (Efficiency) สำมำรถใหค้ะแนนท่ีเท่ียงตรงและเชื่อถือไดม้ำกท่ีสุด

ภำยในเวลำแรงงำนและเงินน้อยท่ีสุดดว้ย 

 8) ตอ้งยำกพอเหมำะ (Difficulty) 

 9) ตอ้งมีอ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) สำมำรถแยกเด็กออกเป็นประเภทได้ทุกระดับ

ตั้งแต่อ่อนสุดถึงเก่งสุด 

 10) ตอ้งเชื่อมัน่ได ้(Reliability) ขอ้สอบน้ันสำมำรถใหค้ะแนนไดค้งท่ีแน่นอนไม่แปรผัน 
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         สรุปไดว้่ำ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ตอ้งตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบ เป็นแบบทดสอบท่ีมี

ควำมเท่ียงตรงควำมเชื่อมัน่ ควำมเป็นปรนัย ถำมลึก มีควำมยำกง่ำยพอเหมำะ มีค่ำอ ำนำจจ ำแนก 

และมีควำมยุติธรรม 

 11.6.6 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 สมนึก ภัททิยธนี (2553, น. 73-97) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียนไว ้6 ประเภทดงัน้ี  

 1) ขอ้สอบแบบควำมเรียงหรืออตันัย (Subjective or Essay) เป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพำะ ค ำถำม

แลว้ใหนั้กเรียนเขียนตอบอยำ่งเสรีเขียนบรรยำยตำมควำมรูแ้ละขอค้ิดเห็นของแต่ละคน  

 2) ขอ้สอบแบบกำถูก-ผิด (True-false test) เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตัวเลือกแต่ละ

ตัวเลือกดังกล่ำวเป็นแบบคงท่ีและมีควำมหมำยตรงกันขำ้มเช่น ถูก-ผิดใช่-ไม่ใช่ เหมือนกัน-ต่ำงกัน

เป็นตน้ 

 3) ขอ้สอบแบบเติมค ำ (Completion test) เป็นขอ้สอบท่ีประกอบดว้ยประโยคหรือขอ้สอบ

ท่ียงไัม่สมบูรณ์แลว้ใหผู้ต้อบเติมค ำ หรือประโยคหรือขอ้ควำมลงในช่องว่ำงท่ีเวน้ไวเ้พื่อใหม้ีใจควำม

สมบูรณแ์ละถูกตอ้ง 

 4) ขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ (Short answer test) ขอ้สอบประเภทน้ันคลำ้ยกับขอ้สอบแบบ

เติมค ำ แต่แตกต่ำงกันท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็นประโยคค ำถำมท่ีสมบูรณ์แลว้ใหผู้ต้อบ

เขียนตอบค ำตอบท่ีตอ้งกำรจะสั้นและกะทดัรดัไดใ้จควำมสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นกำรบรรยำยแบบขอ้สอบ

ควำมเรียงหรืออตันัย 

 5) ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching test) เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีค ำ หรือขอ้ควำม

แยกออกจำกกันเป็น 2 ชุดแลว้ใหผู้ต้อบเลือกจบัคู่ว่ำแต่ละขอ้ควำมในชุดหน่ึง (ตัวยืน) จะคู่กับค ำ

หรือขอ้ควำมใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซึ่งมีควำมสมัพนัธก์นัอยำ่งใดอย่ำงหน่ึงตำมท่ีผูอ้อกขอ้สอบ

ก ำหนดให ้

 6) ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ลักษณะทัว่ไปค ำถำมแบบเลือกตอบ

โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอนน ำหรือค ำถำม (Stem)กับตัวเลือก (Choice) ในตอน

เลือกน้ีประกอบดว้ยตัวเลือกท่ีเป็นค ำตอบถูกและตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวงปกติจะมีค ำถำมท่ีก ำหนดให้

นักเรียนพิจำรณำแลว้หำตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมำกที่สุดเพียงตวัเลือกเดียวจำกตัวลวงอ่ืน ๆ และค ำถำม 

 แบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใชต้ัวเลือกท่ีใกลเ้คียงกันดูเผิน ๆ จะเห็นว่ำทุกตัวเลือกถูกหมดแต่

ควำมจริงมีน ้ ำหนักถูกมำกน้อยต่ำงกัน กำรท่ีครูผู ้สอนจะเลือกออกข้อสอบประเภทใดน้ันต้อง

พิจำรณำขอ้ดีขอ้จำกดควำมเหมำะสมของแบบทดสอบกบัเน้ือหำหรือจุดประสงคในกำรเรียนรู ้

 จำกกำรศึกษำขำ้งตน้สรุปว่ำ ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีครูสรำ้ง

มีหลำยแบบแต่ท่ีนิยมใชมี้อยู่ 6 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้สอบแบบควำมเรียงหรืออัตนัย ขอ้สอบแบบกำ

ถูก-ผิด ขอ้สอบแบบเติมค ำ ขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ ขอ้สอบแบบจับคู่ ขอ้สอบแบบเลือกตอบ และ

ส ำหรับกำรศึกษำค้นควำ้ครั้งน้ีผูศึ้กษำเลือกใชแ้บบทดสอบประเภทเลือกตอบ (Multiple choice 

test) ชนิด 5 ตวัเลือก 
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 11.6.7 หลกัในการเขียนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiplechoice test) 

 สมนึก ภทัทิยธนี (2553, น. 82-96) กล่ำวถึง หลกักำรเขียนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

ไวด้งัน้ี 

 1) เขียนตอนน ำใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์แลว้ใส่เครื่องหมำยปรัศนีไม่ควรสรำ้งตอนน ำให้

เป็นแบบอ่ำนต่อควำมเพรำะท ำใหค้ ำถำมไม่กระชับเกิดปัญหำสองแง่หรือขอ้ควำมไม่ต่อกันหรือเกิด

ควำมสบัสนในกำรคิดหำค ำตอบ 

 2) เน้นเรื่องจะถำมให้ชัดเจนและตรงจุดไม่คลุมเครือเพื่อว่ำผู ้อ่ำนจะไม่เข้ำใจไข้วเขว 

สำมำรถมุ่งควำมคิดในค ำตอบไปถูกทิศทำง (เป็นปรนัย)  

 3) ควรถำมในเรื่องท่ีมีคุณค่ำต่อกำรวัดหรือถำมในสิ่งท่ีดีงำมมีประโยชน์ค ำถำม แบบ

เลือกตอบสำมำรถถำมพฤติกรรมในสมองไดห้ลำย ๆ ด้ำนไม่ใช่ถำมเฉพำะควำมจ ำหรือควำมจริง

ตำมต ำรำแต่ตอ้งถำมใหคิ้ดหรือน ำควำมรูท่ี้เรียนไปใชใ้นสถำนกำรณใ์หม่  

 4) หลีกเล่ียงค ำถำมปฏิเสธถำ้จ ำเป็นตอ้งใชก้็ควรขีดเสน้ใตค้ ำปฏิเสธแต่ค ำปฏิเสธซอ้นไม่

ควรใชอ้ยำ่งยิ่งเพรำะปกตินักเรียนจะยุ่งยำกต่อกำรแปลควำมหมำยของค ำถำมและค ำตอบ ค ำถำมท่ี

ถำมกลบัหรือปฏิเสธซอ้นผิดมำกกวำ่ถูก  

 5) อย่ำใชค้ ำฟุ่มเฟือยควรถำมปัญหำโดยตรงสิ่งใดไม่เกี่ยวขอ้งหรือไม่ไดใ้ช ้เป็นเงื่อนไขใน

กำรคิดก็ไม่ตอ้งน ำมำเขียนไวใ้นค ำถำมจะช่วยใหค้ ำถำมรดักุมชดัเจนขึ้ น  

 6) เขียนตวัเลือกใหเ้ป็นเอกพนัธห์มำยถึงเขียนตวัเลือกทุกตวัใหเ้ป็นลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึง

หรือมีทิศทำงแบบเดียวกนัหรือมีโครงสรำ้งสอดคลอ้งเป็นท ำนองเดียวกนั  

 7) ควรเรียงล ำดับตัวเลขในตัวเลือกต่ำง ๆ ไดแ้ก่ค ำตอบท่ีเป็นตัวเลขนิยมเรียงจำกน้อยไป

หำมำกเพื่อช่วยใหผู้ต้อบพิจำรณำหำค ำตอบไดส้ะดวกไม่หลงและป้องกนักำรเดำตวัเลือกท่ีมีค่ำมำก 

  8) ใชต้วัเลือกปลำยเปิดหรือปลำยปิดใหเ้หมำะสม ตวัเลือกปลำยเปิดไดแ้ก่ ตวัเลือกสุดทำ้ย

ใชค้ ำวำ่ไม่มีค ำตอบถูก ท่ีกล่ำวมำผิดหมดทุกขอ้ หรือ สรุปแน่นอนไม่ได ้ 

 9) ขอ้เดียวตอ้งมีค ำตอบเดียวแต่บำงครั้งผูอ้อกขอ้สอบคำดไม่ถึงว่ำจะมีปัญหำ หรืออำจจะเกิด

จำกกำรแต่งตั้งตัวลวงไม่รดักุมจึงมองตัวลวงเหล่ำน้ันไดอี้กแง่หน่ึงท ำใหเ้กิดปัญหำ สองแง่สองมุมได ้ 

 10) เขียนทั้งตัวถูกและตัวผิดใหถู้กหรือผิดตำมหลักวิชำคือจะก ำหนดตัวถูกหรือผิด เพรำะ

สอดคลอ้งกบัควำมเชื่อของสงัคมหรือกับค ำพงัเพยทัว่ ๆ ไปไม่ไดท้ั้งน้ีเน่ืองจำกกำรเรียน กำรสอนมุ่ง

ใหนั้กเรียนทรำบควำมจริงตำมหลักวิชำเป็นส ำคัญจะน ำควำมเชื่อโชคลำงหรือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีเฉพำะทอ้งถ่ินมำอำ้งไม่ได ้ 

 11) เขียนตัวเลือกใหอ้ิสระจำกกันพยำยำมอย่ำใหต้ัวเลือกตัวใดตัวหน่ึง เป็นส่วนหน่ึงหรือ

ส่วนประกอบของตวัเลือกอ่ืนตอ้งใหแ้ต่ละตวัเป็นอิสระจำกกนัอย่ำงแทจ้ริง  

 12) ควรมีตวัเลือก 4-5 ตวัเลือกขอ้สอบแบบเลือกตอบน้ีถำ้เขียนตัวเลือกเพียง 2 ตวัเลือกก็

กลำยเป็นขอ้สอบแบบกำถูก-ผิดและป้องกนัไม่ใหเ้ดำไดง่้ำย ๆ จึงควรมีตวัเลือกมำก ๆ ตวั ท่ีนิยมใช้

หำกเป็นขอ้สอบระดับประถมศึกษำปี ท่ี 1-3 ควรใช ้3 ตวัเลือกระดับประถม ศึกษำปีท่ี 4-6 ควรใช ้

4 ตวัเลือกและตั้งแต่มธัยมศึกษำข้ึนไปควรใช ้5 ตวัเลือก 

 13) อยำ่แนะค ำตอบมีหลำยกรณีดงัน้ี  

 13.1) ค ำถำมขอ้หลงั ๆ แนะค ำถำมขอ้แรก ๆ  
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 13.2) ถำมเรื่องท่ีนักเรียนคล่องปำกอยูแ่ลว้โดยเฉพำะค ำถำมประเภทค ำพงเัพย สุภำษิตคติ

พจน์หรือค ำเตือนใจ  

 13.3) ใชข้อ้ควำมของค ำถูกซ ้ำกบัค ำถำมหรือเกี่ยวขอ้งกนัอย่ำงเห็นไดช้ดัเพรำะนักเรียนท่ี

ไม่มีควำมรูก้็อำจจะเดำไดถู้ก  

 13.4) ขอ้ควำมของตวัถูกบำงส่วนเป็นส่วนหน่ึงของทุกตวัเลือก  

 13.5) เขียนตวัถูกหรือตวัลวงถูกหรือผิดเด่นชดัเกินไป  

 13.6) ค ำตอบไม่กระจำย บุญชม ศรีสะอำด และคณะ (2551, น. 54-55) กล่ำวถึงหลัก

ในกำรเขียนขอ้สอบ แบบเลือกตอบ ไวด้งัน้ี  

 1) ควรถำมในเรื่องท่ีมีคุณค่ำต่อกำรวดัหรือถำมในสิ่งท่ีมีประโยชน์  

 2) เขียนตอนน ำหรือตอนถำมในรูปของประโยคค ำถำมสมบูรณ ์ 

 3) ตวัค ำถำมมีควำมหมำยแจ่มชดัไม่คลุมเครือ  

 4) เขียนทั้งตวัถูกและตวัผิดใหถู้กหรือผิดตำมหลกัวิชำ  

 5) ค ำตอบท่ีถูกกบัค ำตอบท่ีผิดไม่แตกต่ำงกนัจนเด่นชดัเกินไป  

 6) แต่ละขอ้จะตอ้งมีค ำตอบท่ีถูกที่สุดเพียงค ำตอบเดียว  

 7) ค ำตอบท่ีถูกตอ้งจะตอ้งไม่มีลกัษณะรูปแบบแตกต่ำงไปจำกตวัลวงอื่น ๆ อยำ่งเห็นไดช้ดั  

 8) ตวัลวงควรเป็นค ำตอบท่ีมีคุณค่ำส ำหรบัเป็นตัวลวง  

 9) อยำ่ใหต้วัเลือกกำ้วก่ำยกนั 

 10) กำรใชต้วัเลือกปลำยเปิดและปลำยปิดใหเ้หมำะสมเช่นสรุปแน่นอนไม่ได ้หรือผิดหมดทุกขอ้  

 11) ควรเรียงล ำดบัตวัเลขหรือขอ้ควำมในตวัเลือกต่ำง ๆ  

 12) ไม่ควรใชค้ ำฟุ่มเฟือยควรถำมปัญหำโดยตรง  

 13) ควรมีตวัเลือก 3, 4 หรือ 5 ตวัทั้งน้ีขึ้ นกบัระดบัของผูส้อบ  

 14) หลีกเล่ียงค ำถำมปฏิเสธถำ้จ ำเป็นตอ้งใชค้ ำถำมแบบปฏิเสธควรขีดเสน้ใต ้หรือพิมพต์ัว

เอนหรือพิมพด์ว้ยตวัหนำตรงค ำปฏิเสธน้ัน ๆ  

 15) อย่ำแนะค ำตอบเช่นค ำถำมขอ้หลัง ๆ แนะค ำตอบขอ้แรก ๆ หรือถำมเรื่องท่ีนักเรียน

คล่องปำกอยแลว้เป็นตน้ 

 16) ไม่ควรใหต้วัเลือกตวัใดตวัหน่ึงมีโอกำสถูกบ่อยจนเกินไป 

 11.6.8 ขั้นตอนการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ 

 เยำวดี วิบูลยศ์รี (2548, น. 178-179) กล่ำวถึงขั้นตอนสรำ้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียนไว ้4 ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ก ำหนดวตัถุประสงค์ทัว่ไปของกำรสอบใหอ้ยู่ในรูปของวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

โดยระบุเป็นขอ้ ๆ และใหว้ตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเหล่ำน้ันสอดคลอ้งกบั เน้ือหำสำระทั้งหมดท่ีจะ

ท ำ กำรทดสอบดว้ย 

 ขั้นท่ี 2 ก ำหนดโครงเรื่องของเน้ือหำสำระท่ีจะท ำกำรทดสอบใหค้รบถว้น 

 ขั้นท่ี 3 เตรียมตำรำงเฉพำะหรือผังของแบบทดสอบเพื่อแสดงถึงน ้ำหนักของเน้ือหำวิชำแต่

ละส่วนและพฤติกรรมต่ำง ๆ ท่ีตอ้งกำรทดสอบใหเ้ด่นชดัสั้นกะทดัรดัและมีควำมชดัเจน 
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 ขั้นท่ี 4 สรำ้งขอ้กระทงทั้งหมดท่ีตอ้งกำรจะทดสอบใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนของน ้ำหนักท่ีระบุ

ไวใ้นตำรำงเฉพำะ 

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2552, น. 98) กล่ำวถึงขั้นตอนกำรสรำ้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไวด้งัน้ี 

 1) วิเครำะหห์ลกัสูตรและสรำ้งตำรำงวิเครำะหห์ลกัสูตร 

 2) กำรสรำ้งแบบทดสอบควรเริ่มต้นดว้ยกำรวิเครำะหห์ลักสูตรและสรำ้งตำรำงวิเครำะห์

หลกัสูตรเพื่อวิเครำะหเ์น้ือหำสำระและพฤติกรรมท่ีตอ้งกำรจะวดัตำรำงวิเครำะหห์ลักสูตร จะใชเ้ป็น

กรอบในกำรออกขอ้สอบ โดยระบุจ ำนวนขอ้สอบในแต่ละเรื่องและพฤติกรรมท่ีตอ้งกำรจะวดั 

 3) ก ำหนดจุดประสงคก์ำรเรียนรู ้จุดประสงคก์ำรเรียนรูเ้ป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลกำรเรียนรูท่ี้

ผูส้อนมุ่งหวงัจะใหเ้กิดขึ้ นกับผูเ้รียนซึ่งผูส้อนจะตอ้งก ำหนดไวล่้วงหน้ำส ำหรับเป็นแนวทำงในกำร

จดักำรเรียนกำรสอน และกำรสรำ้งขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

 4) ก ำหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษำวิธีสรำ้งโดยกำรศึกษำตำรำงวิเครำะหห์ลักสูตรและ

จุดประสงคก์ำรเรียนรู ้ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งพิจำรณำและตัดสินใจเลือกใชช้นิดของขอ้สอบท่ีจะใช้วดัว่ำ 

จะเป็นแบบใด โดยตอ้งเลือกใหส้อดคลอ้งกับจุดประสงค์กำรเรียนรูแ้ละเหมำะสมกับวยัของผูเ้รียน 

แลว้ศึกษำวิธีเขียนขอ้สอบชนิดน้ันใหม ่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในหลกัและวิธีกำรเขียนขอ้สอบ 

 5) เขียนขอ้สอบ ผูอ้อกขอ้สอบลงมือเขียนขอ้สอบตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นตำรำง

วิเครำะหห์ลกัสูตรและใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรูโ้ดยอำศยัหลกัและวิธีกำรเขียนขอ้สอบ 

 6) ตรวจทำนขอ้สอบเพื่อใหข้อ้สอบท่ีเขียนมีควำมถูกตอ้งตำมหลกัวิชำ 

มีควำมสมบูรณ์ครบถว้นตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นตำรำงวิเครำะหห์ลกัสูตร ผูอ้อกขอ้สอบตอ้ง

พิจำรณำทบทวนตรวจทำนขอ้สอบอีกครั้งก่อนท่ีจะจดัพิมพแ์ละน ำไปใชต่้อไป 

 7) จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง เมื่อตรวจทำนขอ้สอบเสร็จแลว้ใหพ้ิมพข์อ้สอบทั้งหมด

จดัท ำแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีค ำชี้ แจงหรือค ำอธิบำยวิธีตอบแบบทดสอบ(direction) และจดั

วำงรูปแบบ กำรพิมพใ์หเ้หมำะสม 

 8) ทดลองสอบและวิเครำะห์ขอ้สอบ กำรทดลองสอบและวิเครำะห์ขอ้สอบเป็นวิ ธีกำร

ตรวจสอบคุณภำพของแบบทดสอบก่อนน ำไปใชจ้ริง โดยน ำแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มท่ี

มีลกษัณะคลำ้ยคลึงกนักบักลุ่มท่ีตอ้งกำรสอบจริงแลว้น ำผลกำรสอบมำวิเครำะหแ์ละปรบัปรุงขอ้สอบ

ใหมี้คุณภำพ โดยสภำพกำรปฏิบัติจริงของกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในโรงเรียนมักไม่

ค่อยมีกำรทดลองสอบและวิเครำะหข์อ้สอบ ส่วนใหญ่น ำแบบทดสอบไปใชท้ดสอบแลว้จึงวิเครำะห์

ขอ้สอบเพื่อปรบัปรุงขอ้สอบและน ำไปใชใ้นครั้งต่อ ๆ ไป 

 9) จัดท ำแบบทดสอบฉบับจริงจำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้สอบหำกพบว่ำขอ้สอบขอ้ใดไม่มี

คุณภำพหรือมีคุณภำพไม่ดีพอ อำจจะตอ้งตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบใหม่คุณภำพดีขึ้ นแลว้จึง

จดัท ำเป็นแบบทดสอบฉบบัจริงท่ีจะน ำไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยำ่งต่อไป 

 11.7 แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 

 ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนำมธธรรม ไม่สำมำรถมองเห็นเป็นรูปร่ำง

ได ้กำรท่ีจะทรำบว่ำบุคคลมีควำมพึงพอใจหรือไม่ สำมำรถสังเกตโดยกำรแสดงออกท่ีค่อนขำ้ง

ซับซอ้น จึงเป็นกำรยำกท่ีจะวัดควำมพึงพอใจโดยตรง แต่สำมำรถวัดไดโ้ดยทำงออ้ม โดยกำรวัด
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ควำมคิดเห็นของบุคคคลเหล่ำน้ัน และกำรแสดงควำมคิดเห็นน้ันจะตอ้งตรงกับควำมรูส้ึกท่ีแทจ้ริง 

จึงสมำรถวดัควำมพึงพอใจน้ันได ้

 มอร์ส (Morse,1953, p. 27) ได้แสดงควำมเห็นไว ้ว่ำควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 

หมำยถึง กำรลดควำมเครียดของผูท้ ำงำนใหน้้อยลง ทั้งน้ีเพรำะธรรมชำติของมนุษย์น้ันมีควำม

ตอ้งกำรถำ้ควำมตอ้งกำรน้ันไดร้บักำรตอบสนองทั้งหมดหรือบำงส่วน ควำมเครียดจะน้อยลงควำม

พอใจจะเกิดขึ้ น และในทำงกลบักำรถำ้ควำมตอ้งกำรไม่ไดร้ับกำรตอบสนอง ควำมเครียดและควำม

ไม่พอใจจะเกิดขึ้ น 

 เดวิส (Davis, 1985, p.61) กล่ำวว่ำ พฤติกรรมเกี่ยวกบัควำมพึงพอใจของมนุษยค์ือควำม

พยำยำมท่ีจะขจดัควำมตึงเครียด หรือควำมกระวนกระวำย หรือภำวะไม่ไดดุ้ลยภำพในร่ำงกำย เมื่อ

มนุษยส์ำมำรถขจดัสิ่งต่ำง ๆ ดงักล่ำวไดแ้ลว้ มนุษยย์อ่มไดร้บัควำมพึงพอใจในสิ่งท่ีตนตอ้งกำร 

 มูลลินส์ (Mullin, 1985, p.280) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่ง

ต่ำง ๆ หลำย ๆ ดำ้น เป็นสภำพภำยในท่ีมีควำมสมัพนัธก์บัควำมรูส้ึกของบุคคลท่ีประสบควำมส ำเร็จ

ในงำนทั้งดำ้นปริมำณและคุณภำพ เกิดจำกกำรท่ีมนุษย์มีแรงผลักดันบำงประกำรในตนเองและ

พยำยำมจะบรรลุเป้ำหมำยบำงอยำ่งเพื่อท่ีจะสนองตอบควำมตอ้งกำร หรือ ควำมคำดหวงัท่ีมีอยู่และ

เมื่อบรรลุเป้ำหมำยน้ันแล้วจะเกิดควำมพึงพอใจ เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็น

กระบวนกำรหมุนเวียนต่อไปอีก 

 วิชยั เหลืองธรรมชำติ (2531, น. 9) ไดใ้หแ้นวควำมคิดเกี่ยวกบัควำมพึงพอใจว่ำ ควำมพึง

พอใจมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัควำมตอ้งกำรของมนุษย์ คือพึงพอใจจะเกิดขึ้ นไดก้็ต่อเมื่อควำมตอ้งกำรของ

มนุษยไ์ดร้บักำรตอบสนองซึ่งมนุษยไ์ม่วำ่อยูใ่นท่ีใดย่อมมีควำมตอ้งกำรขั้นพื้ นฐำนไม่ต่ำงกนั 

 ชริณี เดชจินดำ (2535, น. 6) ใหค้วำมหมำยของควำมพึงพอใจไวว้่ำ ควำมพึงพอใจเป็น

ควำมรูส้ึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งควำมรูส้ึกพอใจจะ

เกิดขึ้ นเมื่อควำมตอ้งกำรของบุคคลไดร้บักำรตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมำยในระดับหน่ึงควำมรูส้ึก

ดงักล่ำวจะลดลงและไม่เกิดขึ้ นหำกควำมตอ้งกำรหรือจุดมุ่งหมำยน้ันไม่ไดร้บักำรตอบสนอง 

  สง่ำ ภู่ณรงค ์(2540, น. 9) ไดก้ล่ำววำ่ควำมพึงพอใจหมำยถึงควำมรูส้ึกที่เกิดขึ้ น เมื่อไดร้บั

ควำมส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย หรือเป็นควำมรูส้ึกขั้นสุดทำ้ยที่ไดร้บัผลส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์

 สุเทพ พำนิชพนัธุ์ (2541, น. 5) ไดส้รุปถึงสิ่งจูงใจท่ีใชเ้ป็นเครื่องมือกระตุน้ใหบุ้คคลเกิด

ควำมควำมพึงพอใจไวด้งัน้ี 

 1) สิ่งจูงใจที่เป็นวตัถุไดแ้ก่เงินสิ่งของเป็นตน้ 

 2) สภำพทำงกำยที่ปรำรถนำคือสิ่งแวดลอ้มในกำรประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส ำคญั

อยำ่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดควำมสุขทำงกำย 

 3) ผลประโยชน์ทำงอุดมคติหมำยถึงสิ่งต่ำง ๆ ที่สนองควำมตอ้งกำรของบุคคล 

 4) ผลประโยชน์ทำงสงัคม คือควำมสมัพนัธ์ฉนัท์มิตรกบัผูร้่วมกิจกรรมอนัจะท ำใหเ้กิดควำม

ผูกพนัควำมพึงพอใจและสภำพกำรอยูร่่วมกนัอนัเป็นควำมพึงพอใจของบุคคลในดำ้นสงัคมหรือควำม

มัน่คงในสงัคมซึ่งจะท ำใหรู้ส้ึกมีหลกัประกนัและมีควำมมัน่คงในกำรประกอบกิจกรรม 

  ปริญญำ จเรรัชต์และคณะ (2546, น. 3) กล่ำวไวว้่ำควำมพึงพอใจ หมำยถึงท่ำทีควำมรูส้ึก

หรือทัศนคติในทำงท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งท่ีปฏิบัติร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมำยใหป้ฏิบัติโดย
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ผลตอบแทนท่ีไดร้ับรวมทั้งสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นปัจจยัท ำใหเ้กิดควำมพึงพอใจหรือไม่

พึงพอใจจำกควำมหมำยของควำมพึงพอใจดังกล่ำวพอสรุปควำมไดว้่ำควำมพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่ำง

หน่ึง ท่ีเป็นนำมธรรมเป็นควำมรูส้ึกส่วนตัวทั้งทำงดำ้นบวกและลบขึ้ นอยู่กับกำรไดร้ับกำรตอบสนอง

เป็นสิ่งท่ีก ำหนดพฤติกรรม ในกำรแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลต่อกำรเลือกท่ีจะปฏิบติัสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

 วิไลรักษ์ บุณงำม (2550, น. 26) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรูส้ึกท่ีดี ควำม

ประทับใจ หรือกำรมีเจตคติท่ีดีต่อกำรกระท ำของบุคคลหรือกำรท ำงำนน้ัน ๆ ซึ่งควำมพึงพอใจเป็น

ปัจจยัส ำคญัประกำรหน่ึงท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 พิสุทธำ อำรีรำษฎร์ (2551, น. 174) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) หมำยถึง

ควำมรูส้ึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพำะ ควำมรูส้ึกน้ันท ำใหบุ้คคลเอำใจใส่และอำจจะท ำ

กำรบรรลุถึงควำมมุ่งหมำยที่บุคคลมีต่อสิ่งน้ัน 

 ควำมพึงพอใจเป็นควำมรูส้ึกท่ีดีท่ีชอบท่ีพอใจหรือท่ีประทับใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ี

ไดร้ับโดยสิ่งน้ันสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทั้งดำ้นร่ำงกำยและจิตใจบุคคลทุกคนมีควำม

ต้องกำรหลำยสิ่งหลำยอย่ำงและมีควำมต้องกำรหลำยระดับซึ่งหำกได้รับกำรตอบสนองก็จะ

ก่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจ กำรจดักำรเรียนรูใ้ด ๆ ท่ีจะท ำใหผู้เ้รียนเกิดควำมพึงพอใจกำรเรียนรูน้ั้น

จะตอ้งสนองควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนทฤษฎีเกี่ยวกบัควำมตอ้งกำรท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจท่ีส ำคัญ

สรุปไดด้งัน้ีทฤษฎีล ำดับชั้นของควำมตอ้งกำร Maslow (Needs-Herarchy Theory) เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ี

ไดร้บักำรยอมรบัอยำ่งกวำ้งขวำงโดยตั้งอยูบ่นสมมติฐำนเกี่ยวกบัพฤติกรรมของมนุษยด์ังน้ี 

  1) ลกัษณะควำมตอ้งกำรของมนุษยไ์ดแ้ก่ 

      1.1) ควำมตอ้งกำรของมนุษย์เป็นไปตำมล ำดับชั้นควำมส ำคัญโดยเริ่มระดับควำม

ตอ้งกำรขั้นสูงสุด 

      1.2) มนุษยม์ีควำมตอ้งกำรอยู่เสมอเมื่อควำมตอ้งกำรอย่ำงหน่ึงไดร้ับกำรตอบสนอง

แลว้ก็มีควำมตอ้งกำรสิ่งใหม่เขำ้มำแทนท่ี 

      1.3) เมื่อควำมตอ้งกำรในระดับหน่ึงไดร้ับกำรตอบสนองแลว้จะไม่จูงใหเ้กิดพฤติกรรม

ต่อสิ่งน้ันแต่จะมีควำมตอ้งกำรในระดบัสูงเขำ้มำแทนและเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมน้ัน 

      1.4) ควำมตอ้งกำรท่ีเกิดขึ้ นอำศัยซึ่งกันและกันมีลักษณะควบคู่คือเมื่อควำมตอ้งกำร

อยำ่งหน่ึงยงัไม่หมดสิ้ นไปก็จะมีควำมตอ้งกำรอีกอย่ำงหน่ึงเกิดขึ้ นมำ 

  2.) ล ำดบัขั้นควำมตอ้งกำรของมนุษยม์ี5 ระดบัไดแ้ก่ 

      2.1) ควำมตอ้งกำรพื้ นฐำนทำงดำ้นร่ำงกำย (Physiological Needs) เป็นควำมตอ้งกำร

เบื้ องตน้เพื่อควำมอยู่รอดของชีวิตเช่นควำมตอ้งกำรอำหำร น ้ำอำกำศ เครื่องนุ่งห่ม ยำรกัษำโรค ท่ี

อยู่อำศยั และควำมตอ้งกำรทำงเพศควำมตอ้งกำรทำงดำ้นร่ำงกำยจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน

ก็ต่อเม่ือควำมตอ้งกำรทั้งหมดของคนยงัไม่ไดร้บักำรตอบสนอง 

      2.2) ควำมตอ้งกำรควำมมัน่คงปลอดภัย (Security Needs) เป็นควำมรูส้ึกท่ีตอ้งกำร

ควำมมัน่คงปลอดภยัในปัจจุบนั และอนำคตซึ่งรวมถึงควำมกำ้วหน้ำและควำมอบอุ่นใจ 

      2.3) ควำมตอ้งกำรทำงสังคม (Social or Belonging Needs) ไดแ้ก่ควำมตอ้งกำรท่ีจะ

เขำ้ร่วมและไดร้บักำรยอมรบัในสงัคมควำมเป็นมิตรและควำมรกัจำกเพื่อน 
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      2.4) ควำมตอ้งกำรท่ีจะไดร้ับกำรยกย่องหรือมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เป็นควำม

ตอ้งกำรระดับสูง ไดแ้ก่ ควำมตอ้งกำรอยำกเด่นในสังคม รวมถึงควำมส ำเร็จ ควำมรูค้วำมสำมำรถ 

ควำมเป็นอิสรภำพ และเสรีและกำรเป็นท่ียอมรบันับถือของคนทั้งหลำย 

       2.5) ควำมตอ้งกำรท่ีจะไดร้บัควำมส ำเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) เป็นควำม

ตอ้งกำรระดับสูงของมนุษย์ส่วนมำกจะเป็นกำรนึกอยำกจะเป็นอยำกจะไดต้ำมควำมคิดเห็นของ

ตวัเอง แต่ไม่สำมำรถแสวงหำได ้(Maslow,1970, p. 69-80) 

 แนวคิดควำมพึงพอใจท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ สรุปไดว้ำ่ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทศันคติ

ท่ีเป็นนำมธรรม เกี่ยวกบัจิตใจอำรมณค์วำมรูส้ึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไม่สำมำรถมองเห็นรูปร่ำง

ไดน้อกจำกน้ีควำมพึงพอใจเป็นควำมรูส้ึกดำ้นบวกของบุคคล ท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงอำจจะเกิดขึ้ นจำก

ควำมคำดหวงั หรือเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันสำมำรถ ตอบสนองควำมตอ้งกำรใหแ้ก่บุคคลไดซ้ึ่งควำม

พึงพอใจท่ีเกิดขึ้ นสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมค่ำนิยมและประสบกำรณ์ของตวับุคคล 

 กำรวดัควำมพึงพอใจ ในกระบวนกำรวดัควำมพึงพอใจจะใชแ้บบสอบถำมวดัทศันคติตำมวิธี

ของลิเคิรท์ (Likert) ซึ่งจะแบ่งควำมรูส้ึกออกเป็น 5 ช่วงหรือ 5 ระดบัดงัน้ี 

ค่ำเฉล่ีย 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 

ค่ำเฉล่ีย 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก 

ค่ำเฉล่ีย 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 

ค่ำเฉล่ีย 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย 

ค่ำเฉล่ีย 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 ส ำหรบัหวัขอ้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำน โดยทัว่ไปจะเกี่ยวกบัส่วนกำรน ำเขำ้ 

ส่วนประมวลผลและส่วนแสดงผล ผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจำรณำแต่ละส่วนว่ำควรจะมีค ำถำมอะไรบำ้งท่ี

เกี่ยวกบัควำมพึงพอใจของผูเ้รียน (พิสุทธำ อำรีรำษฎร,์ 2551, น. 174) 

 ในกำรวัดควำมพึงพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ 

ส ำหรบันักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต ผูว้ิจยัท ำกำรวดัควำมพึงพอใจต่อรูปแบบของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรน ำเสนอ ควำมชัดเจนของเน้ือหำ และ

ควำมเหมำะสมของบทเรียน 

 11.8 หนังสือรายวิชาการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  

 หนังสือรำยวิชำESS123 กำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ เรียบเรียงขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อใหผู้เ้รียนใชป้ระกอบกำรเรียน  ซึ่งจะท ำใหผู้เ้รียนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจสำมำรถวิเครำะหห์ลักกำร

ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ขั้นตอนกำรออกก ำลังกำย กำรจดัโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยได้ และ

สำมำรถปฏิบัติทักษะกำรเคล่ือนไหว และทักษะกีฬำเพื่อพฒันำสุขภำพไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง โดยในกำร

จดัท ำผูเ้ขียนไดศึ้กษำคน้ควำ้รวบรวมขึ้ นจำกเอกสำรและต ำรำทั้งงำนวิจยั  จำกผูเ้ชี่ยวชำญและจำก

ประสบกำรณใ์นกำรสอนท่ีผ่ำนมำ และกำรใหค้ ำแนะน ำจำกผูท้รงคุณวุฒิ ปรบัปรุงใหม้ีควำมสมบูรณ์

ขึ้ น รำยละเอียดของรำยวิชำ มีดงัน้ี 

  11.8.1 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

  1) คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1) ผลกำรเรียนรู ้
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▪ มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

 1.2) วิธีกำรสอน 

▪ สอดแทรกเน้ือหำดำ้นควำมมีวินัย ตรงต่อเวลำ รบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

▪ สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหวำ่งท่ีท ำโครงงำนโดยกำรพดูคุยกบั

นักศึกษำ เน้นควำมรบัผิดชอบต่องำน วินัย จรรยำบรรณ ควำมซื่อสตัยต์่อหน้ำท่ีในกลุ่ม ควำม

ถ่อมตนและควำมมีน ้ำใจต่อเพื่อนร่วมงำน และควำมไม่ละโมบ 

1.3) วิธีกำรประเมินผล 

▪ สงัเกตพฤติกรรมกำรส่งงำนจะตอ้งเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ เพื่อฝึกให้

นักศึกษำรบัผิดชอบต่องำน สำมำรถท ำงำนร่วมกนั กบัผูอ้ื่นและมีควำมตรงต่อเวลำ 

  2) ควำมรู ้

 2.1) ผลกำรเรียนรู ้

▪ มีควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในทฤษฎี หลกักำร วิธีกำรในสำขำวิชำชีพ 

 2.2) วิธีกำรสอน 

▪ สอนแบบบรรยำยโดยใชปั้ญหำน ำและตำมดว้ยกำรแกปั้ญหำของกำรออกแบบ

และกำรพฒันำโปรแกรม กำรเขียนโปรแกรมและกำรฝึกภำคปฏิบติั 

▪ มอบหมำยงำนใหค้น้ควำ้เพิ่มเติม 

▪ มอบหมำยกำรบำ้นใหฝึ้กแกปั้ญหำ 

2.3) วิธีกำรประเมินผล 

▪ ประเมินและใหค้ะแนน จำกงำนท่ีมอบหมำย 

▪ ประเมินจำกำกำรสอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ดว้ยขอ้สอบ 

  3) ทกัษะทำงปัญญำ 

 3.1) สำมำรถคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ และอยำ่งเป็นระบบ 

▪ มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

 3.2) วิธีกำรสอน 

▪ สอนแบบบรรยำยและถำมตอบมอบหมำยงำนท่ีส่งเสริมกำรคิดอยำ่งมี

วิจำรณญำณท่ีดีและอยำ่งเป็นระบบ 

3.3) วิธีกำรประเมินผล 

▪ ประเมินและใหค้ะแนนจำกงำนท่ีมอบหมำย 

▪ ประเมินผลจำกกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค 

  4) ทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 

 4.1) ผลกำรเรียนรู ้

▪ มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อ สื่อสำรข่ำวสำรใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจไดถู้กตอ้ง 

 4.2) วิธีกำรสอน 

▪ สอนแบบบรรยำยถำมตอบ สนับสนุนใหม้ีกำรปฏิสมัพนัธ์สื่อสำรกนั โดยมี

งำนมอบหมำยใหเ้ป็นกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียน 
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4.3) วิธีกำรประเมินผล 

▪ สงัเกตพฤติกรรมและกำรแสดงออกในกำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษำ 

▪ ประเมินและใหค้ะแนนจำกงำนท่ีมอบหมำย 

  5) ทกัษะกำรวิเครำะหเ์ชิงตวัเลข  กำรสื่อสำร  และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 5.1) ผลกำรเรียนรู ้

▪ มีทกัษะในกำรน ำเสนอ โดยเลือกใชรู้ปแบบ และวิธีกำรท่ีเหมำะสม 

 5.2) วิธีกำรสอน 

▪ มอบหมำยงำน 

5.3) วิธีกำรประเมินผล 

▪ ประเมินและใหค้ะแนนงำนและกำรน ำเสนอ 

11.8.2 เน้ือหารายวิชา ESS123 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ มี 8 หน่วยเรียน ประกอบดว้ย 

  หน่วยที่ 1 ควำมรูพ้ื้ นฐำนเกี่ยวกบักำรออกก ำลงักำย   

1.1 ควำมส ำคญัของกำรออกก ำลงักำย  

1.2 ควำมหมำยของกำรออกก ำลงักำย  

1.3 ประวติักำรออกก ำลงักำย  

1.4 ประโยชน์ของกำรออกก ำลงักำย   

1.5 ประเภทของกำรออกก ำลงักำย  

1.6 ขั้นตอนกำรออกก ำลงักำย  

1.7 ขอ้แนะน ำส ำหรบักำรออกก ำลงักำย  

1.8 บทสรุป   

 หน่วยที่ 2 สมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ   

2.1 ควำมหมำยของสมรรถภำพทำงกำย  

2.2 ควำมส ำคญัของสมรรถภำพทำงกำย     

2.3 องคป์ระกอบของสมรรถภำพทำงกำย  

2.4 ประโยชน์กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย   

2.5 หลกักำรฝึกเสริมสรำ้งสมรรถภำพทำงกำย   

2.6 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย และกำรประเมิน  

2.7 แบบทดสอบสมรรถภำพทำงกำยอยำ่งง่ำยของกีฬำแห่งประเทศไทย   

2.8 บทสรุป   

 หน่วยที่ 3 ควำมรูท้ัว่ไปเรื่องกีฬำ   

3.1 ควำมส ำคญัของกีฬำ  

3.2 ควำมหมำยของกีฬำ  

3.3 ประเภทของกิจกรรมกีฬำ   

3.4 ประโยชน์ของกีฬำ   

3.5 บทสรุป 
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หน่วยที่ 4 กำรเลือกวิธีออกก ำลงักำยท่ีเหมำะสม     

4.1 กำรเลือกวิธีออกก ำลงักำยท่ีเหมำะสม  

4.2 กำรออกก ำลงักำยใหเ้หมำะสมกบัวยั   

4.3 ขั้นตอนกำรออกก ำลงักำยท่ีถูกวิธี  

4.4 บทสรุป    

หน่วยที่ 5 ชนิดของกำรออกก ำลงักำยและผลของกำรออกก ำลงักำยต่อระบบต่ำง ๆ ของ  

             ร่ำงกำย 

5.1 ชนิดของกำรออกก ำลงักำย  

5.2 ผลของกำรออกก ำลงักำยต่อระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำย                                          

5.3 บทสรุป   

 หน่วยที่ 6 กำรจดัโปรแกรมกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ  

6.1 หลกัปฏิบติัในกำรออกก ำลงักำย   

6.2 กำรจดัโปรแกรมกำรออกก ำลงักำย  

6.3 10 พื้ นฐำนยืดเหยียดร่ำงกำยก่อนออก ำลงักำย               

6.4 บทสรุป                             

หน่วยที่ 7 กำรดูแลกำรบำดเจ็บจำกกำรออกก ำลงักำย    

7.1 กำรบำดเจ็บจำกกำรออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำ   

7.2   หลกักำรปฐมพยำบำลกำรบำดเจ็บจำกกำรออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำ  

7.3   สำเหตุกำรบำดเจ็บจำกกำรออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำ  

7.4   บทสรุป   

หน่วยที่ 8 กจิกรรมกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ  

8.1 กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพดว้ยกำรกระโดดเชือก  

8.2 กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพดว้ยกีฬำแชรบ์อล  

8.3 กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพดว้ยกำรเดิน  

8.4 กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพดว้ยกำรวำ่ยน ้ำ  

8.5 กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพดว้ยกำรเตน้แอโรบิคด๊ำนซ์  

8.6 บทสรุป   
11.8.3 แผนการสอนรายสปัดาห ์

สปัดำหท่ี์ 1  ปฐมนิเทศเกี่ยวกบักำรเรียนกำรสอน 

1.1 แนวกำรสอน/เน้ือหำสำระ/กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1.2 กำรวดัผลประเมินผล 

1.3 ทดสอบควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ก่อนเรียน (pre-test) 

สปัดำหท่ี์ 2  ควำมรูพ้ื้ นฐำนเกี่ยวกบักำรออกก ำลงักำย 

2.1 ควำมส ำคญัของกำรออกก ำลงักำย 

2.2 ควำมหมำยของกำรออกก ำลงักำย 

2.3 ประวติักำรออกก ำลงักำย 
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2.4 ประโยชน์ของกำรออกก ำลงักำย 

2.5 ประเภทของกำรออกก ำลงักำย 

2.6 ขั้นตอนกำรออกก ำลงักำย 

2.7 ขอ้แนะน ำส ำหรบักำรออกก ำลงักำย 

สปัดำหท่ี์ 3  สมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

3.1 ควำมหมำยของสมรรถภำพทำงกำย 

3.2 ควำมส ำคญัของสมรรถภำพทำงกำย  

3.3 องคป์ระกอบของสมรรถภำพทำงกำย 

3.4 ประโยชน์กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 

3.5 หลกักำรฝึกเสริมสรำ้งสมรรถภำพทำงกำย 

3.6 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย และกำรประเมิน 

3.7 วิธีกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 

สปัดำหท่ี์ 4  วดั ทดสอบและประเมินสมรรถภำพทำงกำย  

  (ครั้งท่ี 1 ก่อนกำรออกก ำลงักำย)   

สปัดำหท่ี์ 5  ควำมรูท้ัว่ไปเรื่องกีฬำ 

5.1 ควำมส ำคญัของกีฬำ 

5.2 ควำมหมำยของกีฬำ 

5.3 ประเภทของกีฬำ 

5.4 ประโยชน์ของกีฬำ 

สปัดำหท่ี์ 6  กำรเลือกวิธีออกก ำลงักำยท่ีเหมำะสม 

6.1 กำรเลือกวิธีออกก ำลงักำยท่ีเหมำะสม 

6.2 กำรออกก ำลงักำยใหเ้หมำะสมกบัวยั 

6.3 ขั้นตอนกำรออกก ำลงักำยท่ีถูกวิธี 

สปัดำหท่ี์ 7  ชนิดและ ผลของกำรออกก ำลงักำย ต่อระบบต่ำง ๆ  ของร่ำงกำย 

7.1 ชนิดของกำรออกก ำลงักำย 

7.2 ผลของกำรออกก ำลงักำยต่อระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 

สปัดำหท่ี์ 8  ขั้นตอน  และกำรจดัโปรแกรมกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ 

8.1 ขั้นตอนกำรออกก ำลงักำย  

8.2 กำรจดัโปรแกรมกำรออกก ำลงักำย 

8.3 ท่ำพื้ นฐำนยืดเหยียดร่ำงกำยก่อนออกก ำลงักำย 

สปัดำหท่ี์ 9  กำรดูแลกำรบำลเจ็บจำกกำรออกก ำลงักำย หรือเล่นกีฬำ 

9.1 กำรบำดเจ็บจำกกำรออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำ  

9.2 หลกักำรปฐมพยำบำลกำรบำดเจ็บจำกกำรออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำ 

9.3 สำเหตุกำรบำดเจ็บกำรออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำ 

สปัดำหท่ี์ 10  กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพดว้ยวิธีกำรเดิน – วิ่ง (ปฏิบติั) 

สปัดำหท่ี์ 11  กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพดว้ยวิธีกำรกระโดดเชือก (ปฏิบติั) 
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สปัดำหท่ี์ 12  กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพดว้ยวิธีกำรเตน้แอโรบิค (ปฏิบติั) 

สปัดำหท่ี์ 13  กำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพดว้ยวิธีกำรเล่นกีฬำแชรบ์อล (ปฏิบติั) 

สปัดำหท่ี์ 14  วดั ทดสอบและประเมินสมรรถภำพทำงกำย  

 (ครั้งท่ี 2 หลงักำรออกก ำลงักำย)   

สปัดำหท่ี์ 15  สรุปประมวลควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ท่ีเรียน (น ำเสนองำนท่ีมอบหมำย) 

11.8.4 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
สปัดาหท์ี่

ประเมิน 

สดัส่วนของ  

การประเมินผล 

1.1, 2.1, 3.1, 

4.1 
สอบปลำยภำค 16 30 % 

1.1, 2.1, 4.1, 

5.3 

กำรเขำ้ชั้นเรียน  กำรมีส่วนร่วม

กิจกรรมในชั้นเรียน กำรอภิปรำย และ

เสนอควำมคิดเห็น 

ตลอดภำค

กำรศึกษำ 
20 % 

2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, 5.3 

กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอ  

แบบฝึกหดั  กำรทดสอบยอ่ย 

ตลอดภำค

กำรศึกษำ 
50 % 

11.8.5 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1) กลยุทธก์ำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 

กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำน้ี ท่ีจดัท ำโดยนักศึกษำ ไดจ้ดักิจกรรมในกำรน ำ

แนวคิดและควำมเห็นจำกนักศึกษำดงัน้ี 

1.1) กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผูเ้รียนและผูส้อน 

1.2) กำรสงัเกตจำกพฤติกรรมของผูเ้รียน 

1.3) ใหนั้กศึกษำประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์ และประเมินสัมฤทธ์ิผล

ของนักศึกษำ 

2) กลยุทธก์ำรประเมินกำรสอน 

 ในกำรเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินกำรสอนไดม้ีกลยุทธ์ ดังน้ี 

2.1) ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย ์และประเมินสมัฤทธ์ิผลของนักศึกษำ 

2.2) กำรสงัเกตกำรณส์อนของผูร้่วมสอน 

2.3) ผลกำรเรียน (สอบ) ของนักศึกษำ 

3) กำรปรบัปรุงกำรสอน  

หลงัจำกผลกำรประเมินกำรสอนในขอ้ 2 จึงมีกำรปรบัปรุงกำรสอน โดยกำรจดักิจกรรม

ในกำรระดมสมองและหำขอ้มูลเพิ่มเติมในกำรปรบัปรุงกำรสอน ดงัน้ี 

3.1) สมัมนำอำจำรยผ์ูส้อน 

3.2) จดัโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีควำมรูแ้ละทกัษะท่ีน ำไปใชใ้น

ชีวิตประจ ำวนัไดเ้พิ่มมำกขึ้ น 
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ในกำรจดัท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ท่ีสำมำรถใช้

เพื่อสนับสนุน กำรเรียนกำรสอนส ำหรบันักศึกษำระดบัปริญญำตรี ของมหำวิทยำลยัรงัสิต ซึ่งผูว้ิจยั

เองไดพ้บวิธีกำรในกำรสรำ้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรเรียนกำรสอน

ในยุคปัจจุบนั ท่ีสำมำรถบรรจุมลัติมีเดียหลำยชนิดลงไปได ้เช่น ภำพถ่ำยสื่อกำรสอน (Image) เสียง

บรรยำย (Sound) ภำพเคล่ือนไหว (Animation) วีดิโอ (Video) และแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลงั

เรียน (Quiz) ตวัอยำ่ง ดงัแสดงในภำพประกอบ 1  

 

 

ภาพประกอบ 1 ตวัอยำ่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ายวชิาการออกก าลงักายเพื่ อสุขภาพ ท่ีบรรจุ

มัลติมีเดีย ภาพถ่ายสื่ อการสอน เสียงบรรยายภาพเคลื่ อนไหว วีดิโอ และ

แบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียน  
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12. ระเบียบวิธีวิจยั  

12.1 ระเบียบวิธีวิจยั กำรวิจยัครั้งน้ีเป็นกำรวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) 

เพื่อพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรับนักศึกษำระดับ

ปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต 

12.2 ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยั 

ประชำกร คือ จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรังสิต ท่ีลงทะเบียน

เรียนรำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ หมวดวิชำเลือกเสรี ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

จ ำนวน 250 คน  

กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียน

รำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ หมวดวิชำเลือกเสร ีภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 

70 คน ซึ่งไดจ้ำกกำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) 

12.3 เครื่องมือท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล ในครั้งน้ี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

12.3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรบันักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต ท่ีผูว้ิจยัสรำ้งขึ้ นตำมกระบวนกำรขั้นตอนกำรสรำ้งสื่อกำรสอน

อิเล็กทรอนิกส ์ 

12.3.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์

รำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรบันักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต  

12.3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นพุทธิพิสัยโดยทดสอบควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจในเน้ือหำของบทเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนมีลกัษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

(Multiple Choice) 5 ตวัเลือก จ ำนวน 30 ขอ้ 

12.4 กำรสรำ้งและหำคุณภำพของเครื่องมือ 

12.4.1 กำรสรำ้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจัยศึกษำหลักกำรแนวคิด ทฤษฎี และ

งำนวิจยัที่เกี่ยวขอ้งในกำรพฒันำหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์ลว้น ำมำก ำหนดแนวทำงในกำรสรำ้งหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ศึกษำวิเครำะหบ์ทเรียนรำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

จ ำแนกกระบวนกำรเรียนรู ้เน้ือหำ และกำรวดัผลประเมินกำรเรียนรู ้ศึกษำหลกักำรแนวคิด ทฤษฎี 

ในกำรออกแบบและสรำ้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำกเอกสำรต่ำง ๆ และศึกษำเกี่ยวกับ ภำพน่ิง 

ภำพเคล่ือนไหว เสียง และกำรปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รียนท่ีเหมำะสมกบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

2) ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยน ำผลกำรวิเครำะห์บทเรียน มำคัดเลือก

เน้ือหำ ท่ีมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับรำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ  ก ำหนด

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เน้ือหำกำรเรียน และก ำหนดองคป์ระกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท ำ

กำรออกแบบบทเรียนตำมโครงสรำ้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วน ำเสนอผู ้เชี่ยวชำญท่ีปรึกษำ

โครงกำรเพื่อพิจำรณำตรวจสอบปรบัปรุงแกไ้ข 

3) สรำ้งหนังสืออิเล็กทรอนิกสต์ำมรูปแบบเน้ือหำท่ีไดอ้อกแบบไว ้(ภำพประกอบ 1) 

4) ประเมินคุณภำพหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ผูว้ิจยัน ำหนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำร

ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ท่ีสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู ้เชี่ยวชำญท่ีปรึกษำโครงกำรเพื่อ
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พิจำรณำตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขเน้ือหำ ขนำดตัวอกัษร และภำพกรำฟฟิกที่น ำมำประกอบและ

ควำมหลำกหลำยของรูปแบบกำรปฏิสมัพนัธ์ ทำงผูว้ิจยัไดท้ ำกำรปรบัปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ชี่ยวชำญ แลว้จึงน ำหนังสืออิเล็กทรอนิกสไ์ปทดลองใชก้บันักศึกษำท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยำ่ง 

12.4.2 กำรสรำ้งแบบประเมินคุณภำพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจยัศึกษำเอกสำร 

ต ำรำกำรออกแบบและกำรสรำ้งแบบประเมินคุณภำพ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ท ำกำรออกแบบประเมินคุณภำพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออกก ำลัง

กำยเพื่อสุขภำพ 3 ดำ้น คือ ดำ้นเน้ือหำ ดำ้นสื่อ และดำ้นกำรปฏิสัมพันธ์ โดยใชแ้บบประเมิน

คุณภำพเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั (Rating Scale) มีเกณฑป์ระเมินดงัน้ี 

5  หมำยถึง  เหมำะสมมำกท่ีสุด 

4  หมำยถึง  เหมำะสมมำก 

3  หมำยถึง ปำนกลำง 

2  หมำยถึง  พอใช ้

1  หมำยถึง ปรบัปรุง 

2) น ำแบบประเมินคุณภำพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ท่ีผู ้วิจัยสร้ำงขึ้ นเสนอ

ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นสื่อ และดำ้นเน้ือหำ 3 ท่ำน ประเมินควำมสอดคลอ้งของขอ้ค ำถำมกบัวตัถุประสงค์ 

(IOC) โดยถำ้มีควำมสอดคลอ้งให ้+1 ไม่แน่ใจให ้0 ไม่มีควำมสอดคลอ้งให ้-1  

3) น ำผลกำรประเมินของผูเ้ชี่ยวชำญมำวิเครำะหห์ำค่ำดัชนีควำมสอดคลอ้ง ค่ำดัชนี

ควำมสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ขึ้ นไป ถือวำ่ขอ้ค ำถำมน้ันใชไ้ด ้ 

4) น ำแบบประเมินคุณภำพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มำปรับปรุงแก้ไขตำมท่ี

ผูเ้ชี่ยวชำญไดเ้สนอแนะ และจดัท ำแบบประเมินคุณภำพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออก

ก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ฉบบัสมบูรณ ์

12.4.3 กำรสรำ้งแบบประเมินควำมพึงพอใจ ผูว้ิจัยไดส้รำ้งแบบประเมินควำมพึง

พอใจท่ีมีต่อกำรใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์รำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรับนักศึกษำ

ระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ หมวด

ศึกษำทัว่ไป มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ศึกษำเอกสำร ต ำรำ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรออกแบบและวิธีกำรสรำ้งแบบประเมิน

ควำมพึงพอใจ  

2) สรำ้งแบบประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์

รำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ 4 ดำ้น คือ ดำ้นเน้ือหำ ดำ้นรูปแบบสื่อ ดำ้นกำรใชง้ำน และ

ดำ้นภำพรวม โดยใชแ้บบประเมินมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั (Rating Scales) มีเกณฑด์งัน้ี 

5  หมำยถึง  เหมำะสมมำกท่ีสุด 

4  หมำยถึง  เหมำะสมมำก 

3  หมำยถึง เหมำะสมปำนกลำง 

2  หมำยถึง  เหมำะสมน้อย 

1  หมำยถึง เหมำะสมน้อยท่ีสุด 
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 3) น ำแบบประเมินควำมพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัสรำ้งขึ้ นเสนอผูเ้ชี่ยวชำญท่ีปรึกษำโครงกำร

ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ของขอ้ค ำถำมประเด็นท่ีตอ้งกำรสอบถำม แลว้น ำมำปรบัปรุงแกไ้ข  

 4) น ำแบบประเมินควำมพึงพอใจเสนอผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นวัดและประเมินผล 3 ท่ำน

ประเมินควำมสอดคลอ้งระหว่ำงขอ้ค ำถำมกบัประเด็นกำรประเมิน (IOC) โดยถำ้มีควำมสอดคลอ้ง

ให ้+1 ไม่แน่ใจให ้0 ไม่มีควำมสอดคลอ้งให ้-1  

5) น ำผลกำรประเมินของผูเ้ชี่ยวชำญมำวิเครำะหห์ำค่ำดัชนีควำมสอดคลอ้ง ค่ำดัชนี

ควำมสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ขึ้ นไปถือวำ่ขอ้สอบน้ันใชไ้ด ้ 

6) น ำขอ้ค ำถำมท่ีมีควำมสอดคลอ้งมำสรำ้งแบบประเมินควำมพึงพอใจ  

7) น ำแบบประเมินควำมพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัสรำ้งขึ้ น ท ำกำรทดสอบหำค่ำควำมเชื่อมัน่ 

(Reliability) หรือควำมสอดคลอ้งภำยในดว้ยสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha Coefficient) ของครอนบำค 

ดว้ยกำรน ำไปทดลองใชก้บันักศึกษำท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่ำง หำกผ่ำนตำมเกณฑคุ์ณภำพ จึงน ำมำใชเ้ก็บ

ขอ้มูลกลุ่มตวัอยำ่ง 

12.4.4 กำรสรำ้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นพุทธิพิสยั ผูว้ิจยัไดส้รำ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นพุทธิพิสัยรำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1) ศึกษำวิธีกำรสรำ้ง และสรำ้งขอ้สอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ใหค้รอบคลุม

เน้ือหำ และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรูร้ำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ เป็นแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 5 ตวัเลือก จ ำนวน 60 ขอ้  

2) น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนด้ำนพุทธิพิสัย เสนอผู ้เชี่ยวชำญท่ี

ปรึกษำโครงกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง น ำมำปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 

3) น ำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นพุทธิพิสัย เสนอผูเ้ชี่ยวชำญดำ้น

เน้ือหำ 3 ท่ำนประเมินควำมสอดคลอ้งระหว่ำงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ (IOC) 

โดยถำ้มีควำมสอดคลอ้งให ้+1 ไม่แน่ใจให ้0 ไม่มีควำมสอดคลอ้งให ้-1  

4) น ำผลกำรประเมินของผูเ้ชี่ยวชำญมำวิเครำะหห์ำค่ำดัชนีควำมสอดคลอ้ง ค่ำดัชนี

ควำมสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ขึ้ นไปถือวำ่ขอ้สอบน้ันใชไ้ด ้ 

5) น ำแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นพุทธิพิสยัไปทดลองใชก้บันักศึกษำ

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงและเคยเรียนรำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพผ่ำนมำแลว้ จ ำนวน 30 คน 

และน ำคะแนนจำกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นพุทธิพิสยั มำหำค่ำควำมยำกง่ำย (p) 

ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำมเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ กำรแปลควำมหมำยควำมเชื่อมัน่มีดังน้ี 

(เกียรติสุดำ ศรีสุข, 2552, น. 144) 

0.00 - 0.20 หมำยถึง ควำมเชื่อมัน่ ต ำ่มำก 

0.21 - 0.40 หมำยถึง   ควำมเชื่อมัน่ ต ำ่ 

0.41 - 0.70 หมำยถึง  ควำมเชื่อมัน่ ปำนกลำง 

0.71 - 1.00 หมำยถึง   ควำมเชื่อมัน่ สูงมำก 
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6) เลือกขอ้สอบท่ีมีควำมยำกง่ำย (p) ระหว่ำง 0.20-0.80 และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) 

ท่ี 0.20 ข้ึนไปจดัท ำเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นพุทธิพิสยั ทั้งก่อนเรียนและหลัง

เรียนโดยท่ีสลบัต ำแหน่งขอ้สอบจ ำนวน 30 ขอ้  

12.5 วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจยัด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดังน้ี 

12.5.1 จัดกลุ่มตัวอย่ำง ท่ีเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยรังสิต ท่ี

ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 70 คน 

12.5.2 อธิบำยชี้ แจงกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรูแ้ละแนะน ำกำรใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส ์

12.5.3 ท ำกำรทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบักลุ่มตัวอย่ำงโดยใชแ้บบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นพุทธิพิสัย ท่ีผูว้ิจยัสรำ้งขึ้ นตรวจใหค้ะแนน ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผิดได ้

0 คะแนน 

12.5.4 ด ำเนินกำรเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ 

12.5.5 หลังจำกเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อ

สุขภำพ ครบทุกเน้ือหำบทเรียน ท ำกำรทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กบักลุ่มตัวอย่ำงอีกครั้งดว้ย

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน และท ำกำรตรวจใหค้ะแนน โดยตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบ

ผิดได ้0 คะแนน 

12.5.6 ใหนั้กศึกษำกลุ่มตวัอย่ำง ท่ีเรียนโดยกำรใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำร

ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ครบทุกเน้ือหำบทเรียน ท ำกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจของ

นักศึกษำท่ีมีต่อกำรใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ  

12.5.7 ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบประเมินเพื่อน ำไปด ำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้มูล

ต่อไป 

12.6 กำรด ำเนินกำรวิเครำะหข์อ้มูล  

ในกำรวิจยัครั้งน้ี ผูว้ิจยัด ำเนินกำรวิจยัโดยท ำกำรทดลองกลุ่มตวัอย่ำง และเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี

ไดม้ำวิเครำะห ์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows และน ำเสนอผลกำรวิเครำะห ์ดงัน้ี  

12.6.1 กำรวิเครำะหก์ำรประเมินคุณภำพหนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออกก ำลัง

กำยเพื่อสุขภำพ ผูว้ิจยัน ำผลจำกแบบประเมินคุณภำพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นสื่อ 

และด้ำนเน้ือหำ มำวิเครำะห์ระดับควำมเหมำะสมใช้ค่ำเฉล่ียเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินดังน้ี  

(ธำนินทร ์ศิลป์จำรุ, 2551, น. 111) 

ค่ำเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมำยถึง เหมำะสมมำกท่ีสุด 

ค่ำเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมำยถึง เหมำะสมมำก 

ค่ำเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมำยถึง ปำนกลำง 

ค่ำเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมำยถึง พอใช ้

ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมำยถึง ปรบัปรุง 

12.6.2 กำรวิเครำะหค์วำมพึงพอใจของนักศึกษำ น ำผลกำรตอบแบบประเมินควำมพึง

พอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกสร์ำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ มำวิเครำะหร์ะดับควำมพึงพอใจ

ใชค้่ำเฉล่ียเทียบกบัเกณฑก์ำรประเมินดังน้ี (ธำนินทร ์ศิลป์จำรุ, 2551, น. 111)  
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ค่ำเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด 

ค่ำเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมำยถึง พึงพอใจมำก 

ค่ำเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง 

ค่ำเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมำยถึง พึงพอใจน้อย 

ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมำยถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

12.6.3 กำรวิเครำะหผ์ลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน โดยเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน

ดำ้นพุทธิพิสยั ของนักศึกษำก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รำยวิชำกำรออกก ำลัง

กำยเพื่อสุขภำพ โดยใชส้ถิติ t-test (Dependent Sample) (ธำนินทร ์ศิลป์จำรุ, 2551, น. 111) 

12.6.5 สถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มูล 

  1) สถิติท่ีใชห้ำคุณภำพเครื่องมือ  ไดแ้ก่ กำรหำดัชนีควำมสอดคลอ้ง IOC กำรหำ

ควำมยำกง่ำย (p) กำรหำค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และกำรหำค่ำควำมเชื่อมัน่ (Reliability) ใชสู้ตร KR-

20 ของ คูเดอรร์ิชำรด์สนั (Kuder Richardson) 

  2) สถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ีย (Mean) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

(Standard Deviation) และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกำรทดสอบ 

t-test แบบ Dependent Samples  

13. ขอบเขตของการวิจยั  

 13.1 ขอบเขตของประชำกร ไดแ้ก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต ท่ีลงทะเบียน

เรียนรำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ หมวดวิชำเลือกเสรี ในภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

 13.2 เวลำท่ีใชใ้นกำรศึกษำคน้ควำ้ กำรพฒันำหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์รำยวิชำกำรออกก ำลงั

กำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรบันักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต เป็นเวลำ 5 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 

1 กนัยำยน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2564 

 13.3 เน้ือหำท่ีใชท้ ำกำรวิจยั เน้ือหำตำมแผนกำรสอนรำยวิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ

ท่ีก ำหนดหน่วยเรียนไวใ้นแต่ละสปัดำหจ์ ำนวน 15 สปัดำห ์แบ่งคะแนนออกเป็น 2 ช่วง คือ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 

 13.4 สมมติฐำนกำรวิจยั 

 ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐำนเรียงล ำดบัตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัดงัน้ี 

13.4.1 ควำมพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีมีต่อกำรเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รำย

วิชำกำรออกก ำลงักำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรบันักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรงัสิต ท่ี

สรำ้งขึ้ นอยูใ่นระดบัมำก 

13.4.2 ค่ำเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นพุทธิพิสยัของผูเ้รียน หลงักำร

เรียนโดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส ์สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนกำร

เรียนโดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส ์

 13.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

 ณัฐกร สงครำม (2553, น. 35-36) กล่ำวว่ำทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism 

Theory) เกิดขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 20 ไดร้ับกำรยอมรับจำกนักกำรศึกษำอย่ำงกวำ้งขวำงจำกอดีต
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จนถึงปัจจุบนันักทฤษฎีกลุ่มน้ีไดใ้หค้วำมส ำคญักบั “พฤติกรรม” มำกและเชื่อวำ่ กำรเรียนรูข้องมนุษย์

เป็นวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งสำมำรถสังเกตและวัดไดจ้ำกพฤติกรรมภำยนอก ซึ่งพฤติกรรม

ดังกล่ำวก็คือกำรตอบสนองของมนุษย์ท่ีมีต่อสิ่งเร้ำ โดยสิ่งเร้ำท่ีอำจจะเป็นสภำพแวดล้อมหรือ

ประสบกำรณ์ท่ีเตรียมไวจ้ะเป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้ นักทฤษฎีกลุ่มน้ีจะพูดถึง

กระบวนกำรคิดหรือปฏิกิริยำภำยในของมนุษย์น้อย เพรำะถือว่ำเป็นสิ่งท่ีสังเกตและวัดไม่ได้ นัก

พฤติกรรมนิยมจะมองมนุษยเ์หมือนผำ้ขำวท่ีว่ำงเปล่ำ กำรเรียนรูข้องมนุษยเ์กิดจำกกำรเชื่อมโยงของ

สิ่งเรำ้และกำรตอบสนอง ซึ่งตอ้งจดัเตรียมประสบกำรณห์รือสิ่งแวดลอ้มภำยนอกเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรม

ท่ีตอ้งกำร โดยประสบกำรณ์ดังกล่ำวหำกมีกำรกระท ำซ ้ำแลว้ซ ้ำอีกก็จะเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติท่ี

แสดงออกใหเ้ห็นอย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม นักทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่ำองค์ประกอบส ำคัญ

ของกำรเรียนรูป้ระกอบดว้ย 4 ประกำรคือ 

1. แรงขบั (Drive) หมำยถึง ควำมตอ้งกำรของผูเ้รียนในบำงสิ่งบำงอย่ำงท่ีจูงใจ (Motivated) 

ใหผู้เ้รียนหำหนทำงตอบสนองควำมตอ้งกำรน้ัน 

2. สิ่งเรำ้ (Stimulus) หมำยถึง สิ่งท่ีเขำ้มำกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีปฏิกิริยำกำรตอบสนองเกิดเป็น

พฤติกรรมขึ้ น ซึ่งไดแ้ก่ กำรใหส้ำระควำมรู ้(Message) ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรชี้ แนะ (Cue) 

3. กำรตอบสนอง (Response) หมำยถึง กำรท่ีผูเ้รียนแสดงปฏิกิริยำตอบสนองต่อสิ่งเรำ้ ซึ่ง

อธิบำยไดด้ว้ยพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออก 

4. กำรเสริมแรง (Reinforcement) หมำยถึง สิ่งท่ีเป็นตัวแปรส ำคญัในกำรเปล่ียนพฤติกรรม

ของผู ้เรียน ประกอบดว้ยกำรเสริมแรงทำงบวกและกำรเสริมแรงทำงลบ โดยนิยมใชรู้ปแบบกำร

เสริมแรงจำกภำยนอก เช่น กำรใหร้ำงวลัหรือกำรลงโทษ 

 จำกควำมส ำคัญของทฤษฎีดังกล่ำว ผู ้วิจัยจึงน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์รำยวิชำกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ส ำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต โดยน ำ

ทฤษฎีกำรเรียนรู ้มำช่วยในกำรออกแบบและพฒันำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กำรสรำ้งแรงจูงใจใหก้บั

ผู ้เรียนและสิ่งเรำ้ท่ีจะมำช่วยกระตุน้ใหผู้ ้เรียนเกิดกำรตอบสนองต่อกำรเรียนรู ้ เพื่อใหบ้รรลุตำม

วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำในครั้งน้ี โดยสรุปเป็นกรอกแนวควำมคิดของกำรวิจยั ดงัน้ี 

 

                 ตวัแปรตน้                                           ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 
 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย 
ผ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายวิชาการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายวิชาการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายวิชาการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
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14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกก าลงักายเพ่ือ

สุขภาพ โดยการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส ์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต  

 

15. งบประมาณ  

รายการ ราคา (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน  

    1.1 ค่ำตอบแทนผูเ้ชี่ยวชำญท่ีปรึกษำโครงกำรภำยในมหำวิทยำลยัรงัสิต 

 

1,000 

2. หมวดค่าวสัดุ (วิจยัสื่อ e-Book) 

2.1 ค่ำจดัท ำ Script & Storyboard (จ่ำยใหห้วัหน้ำโครงกำร) ใหเ้หมำจ่ำย  

2.2  ท ำ e-Book (อกัษรขนำด 16 พอยตข์นำดกระดำษ A4) เน้ือหำ 230 หน้ำ     

(เหมำจ่ำยใหผู้ผ้ลิต 30,000 บำท) 

 

5,000              

30,000  

3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่ำจดัท ำแบบสอบถำมและวิเครำะหข์อ้มูล ชุดละ 20 บำท X 2 ชุด X 75 คน 

3.2 ค่ำจำ้งพิมพง์ำน ส ำเนำเน้ือหำ และเขำ้เล่ม เหมำจ่ำย 

3.3 ค่ำถอดเทปและพิมพเ์น้ือหำ (กรณีมีกำรสมัภำษณ์) ชัว่โมงละ 

3.5 ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด เหมำจ่ำย 

 

3,000 

5,000 

-  

1,000 

      รวมงบประมาณที่หวัหนา้โครงการไดร้บั 45,000 

4. อื่น ๆ (จา่ยในนาม ศสพ. รวมสูงสุด 16,200 บาท) 

4.1 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทควำมวิจยั 2 ท่ำน  

     (เฉพำะกรณี ท่ีตีพิมพบ์ทควำมในวำรสำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน) 

4.2 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงกำรวิจยั 

4.3 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 

4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยัที่เสร็จสมบูรณ์ (จ่ำยใหห้วัหน้ำโครงกำร) 

4.5 ค่ำรำงวลัในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจยั  

 

2,000 

 

1,000 

200 

3,000 

10,000 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 61,200 

 

ผลงานที่ตอ้งส่งสถาบนัวิจยั /รายงาน 
กนัยายน 

2563 

ตุลาคม 

2563 

พฤศจิกายน 

2563 

ธนัวาคม 

2563 

มกราคม 

2564 

1. ศึกษำหลกักำรแนวคิด ทฤษฎี เขียนรำยงำน บท 1-3      

2. จดัท ำ Script & Storyboard       

3. ผลิตเป็นสื่อ / สรำ้งและหำคุณภำพของเครื่องมือ      

4. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล      

5. กำรวิเครำะหข์อ้มูล / อภิปรำยผล      

6. ส่งผลงำนวิจยัฉบบัสมบูรณ์ / กำรน ำเสนอและเผยแพร่      
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