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คํานํา 

  
เนื่องดวยการศึกษาในปจจบุันมีความกาวหนาและทันสมัยทางดานสื่อการเรียนการ

สอนเปนอยางมาก  มีความหลากหลายของสื่อการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนเกดิการ
พัฒนาการเรียนรูและเรียนรูไดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นดวย ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนก็เปนสื่ออีกอยาง
ที่สามารถชวยใหนกัเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูของตนเองไดเปนอยางดีเพราะ
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเองทั้งที่โรงเรียนและที่บานสามารถ
ที่จะนําไปศึกษาตอในที่ตาง ๆ  ไดงาย ขาพเจาจึงเล็งเหน็วาเพื่อเปนการแบงเบางานสอน และ
นักเรียนสามารถที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง  แตส่ือการเรียนการสอนในปจจุบันราคาคอนขาง
แพงเปนอยางมาก จึงจะตองทําการผลิตส่ือการสอนขึ้นใชเองและจะตองมีจํานวนเพยีงพอตอ
การเรียนการสอน  และเปนประโยชนในการเรียนการสอนตอไป 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การพัฒนาการเรียนรูรายวิชาเคมี  เรื่อง กาซ  ของเหลวและ
ของแข็ง 

โดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ปการศึกษา 
2551 

ในปจจุบันส่ือคอมพิวเตอรมีความสัมพันธในการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุกทุกดาน 
ดังเชนดานการศึกษาคอมพิวเตอรมีสวนชวยในการนําเสนอสิ่งตาง ๆ  ไดอยางนาสนใจและเปน
ระบบ และเปนระบบมัลติมีเดีย ทําใหเกิดความเพลิดเพลินจากสีสัน  เสียงและรูปแบบในการ
นําเสนอ ทําใหผูที่ทําการเรียนรู      เกิดประสบการณและมีกระบวนการในการเรียนรูที่เปน
ระบบและเกิดความเขาใจไดงายขึ้น  อีกทั้งยังสามารถใชในการทบทวนซ้ําแลวซํ้าเลาไดอีกเปน
อยางดีเมื่อตองการศึกษาเพิ่มเติม มีขอสอบเพื่อใชทดสอบความสามารถในการเรียนรูของ
ผูเรียนไดเปนอยางดี เพราะเมื่อผูเรียนไดหัดทําขอสอบมากเทาไรก็ตามผูเรียนก็จะเกิดการเรยีนรู
และมีความชํานาญและเกิดเปนประสบการณทางการเรียนรูในสาขาวิชานั้นตอไป                 มี
การประมวลผลการเรียนรูของนักเรียน จึงไดทําการวางแผนการดําเนินการและจัดทําสื่อการ
สอนคอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI ) โดยใชโปรแกรม AuthorWare    เวอรช่ัน  6.5  เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ผลจากการใชส่ือการสอนดังกลาวโดยใชแบบทดสอบและแบบสอบถาม และการ
ประเมินสภาพ 

จริงปรากฎวานักเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วและเขาใจเนือ้หาไดเปนอยางดี  รวดเรว็และมี
ความสุขในการเรียนรู  อีกทัง้ยังสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคในการเรียนรูอีกดวย    

จากการจดัทําการประเมินโดยใชแบบสอบถามผลปรากฎวาผลการใชส่ือการเรียนการ
สอนที่จัดทํา 

ขึ้น จากการประเมินแบบสุมตัวอยางนักเรียนที่ใชส่ือการเรียนรูที่จัดทาํขึ้นจํานวน  49  คน  ใน
การประเมินทัง้หมด  6  หัวขอหลัก   35  ขอยอย  ซ่ึงจะเปนหัวขอประเมินในทกุ ๆ  ดานตาม
แบบประเมิน   ปรากฏวาผลการประเมินมคีะแนนรวมอยูที่ระดับดี  คือมีคะแนนมากที่สุด  
2,673  คะแนน   คิดเปน 76.15% 
 จากการประเมนิดวยแบบทดสอบที่จัดขึ้นเพื่อทําการทดสอบหลังจากที่ใช
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน    ( CAI ) ปรากฎวานักเรียนมีผลการเรียนดีขึน้อยูใน    ระดบัดีมาก  
39 คน        และในระดับด ี 5 คน                   ระดับพอใช  5  คน   
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บทที่  1   

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันนี้คอมพิวเตอรถือเปนสิ่งสําคัญอีกอยางในการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุก

ทุกดาน ดังเชนดานการศึกษาคอมพิวเตอรมีสวนชวยในการนําเสนอสิ่งตาง ๆ  ไดอยางนาสนใจ
และเปนระบบ                  และเปนระบบมัลติมีเดีย ทําใหเกิดความเพลิดเพลินจากสีสัน  เสียง
และรูปแบบในการนําเสนอ  ทําใหผูที่ทําการเรียนรู  เกิดประสบการณและมีกระบวนการใน
การเรียนรูที่เปนระบบและเกิดความเขาใจไดงายขึ้น  อีกทั้งยังสามารถใชในการทบทวนซ้ําแลว
ซํ้าเลาไดอีกเปนอยางดีเมื่อตองการศึกษาเพิ่มเติม มีขอสอบเพื่อใชทดสอบความสามารถในการ
เรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี เพราะเมื่อผูเรียนไดหัดทําขอสอบมากเทาไรก็ตามผูเรียนก็จะ
เกิดการเรียนรูและมีความชํานาญและเกิดเปนประสบการณทางการเรียนรูในสาขาวิชานั้น
ตอไป  มีการประมวลผลการเรียนรูของนักเรียน   เพราะฉะนั้นสื่อการสอนคอมพิวเตอรชวย
สอน  (CAI ) จึงมีความจําเปนในการเรียนรูของนักเรียนในยุคปจจุบัน  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนและใชในการทบทวนรายวิชาเคมี เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน  เร่ือง กาซ ของเหลวและของแข็ง 
 2.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนใหเกดิผลสัมฤทธิ์และมีความคิด
สรางสรรคมากยิ่งขึ้น 
 3.  เพื่อใหนักเรียนใชในการทบทวนเนื้อหาและทําขอสอบเพิ่มเติม 
 4.  เพื่อเผยแพรและพัฒนาสือ่การเรียนการสอนที่จัดทําใหเกิดประโยชนตอคณะครู
อาจารยตอไป 
 

1.3ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกาซ  ของเหลวและของแข็ง สูงขึ้น 
 2.  นักเรียนสามารถใชส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในการเรียนซอมเสริม หรือใน
เวลาที่ครูไมสามารถที่จะมาเขาสอนตามปกติได โดยนักเรียนเปนผูศึกษาดวยตนเอง 
 3.  เปนประโยชนแกครูผูสอนรายวิชาเคมี ในเรื่องที่เกี่ยวของโดยนําสื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI)  นี้ไปใชในโรงเรียนอ่ืน ๆ ได 
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1.4 สมมุติฐานของการวิจยั 
เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   ทดลองใชส่ือการสอนคอมพิวเตอร เร่ือง กาซ 

ของเหลวและของแข็ง  จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชสูงกวากอนใชส่ือการสอน
คอมพิวเตอร 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
1. การวิจัยพัฒนาครั้งนี้เปนการสรางและพัฒนาสื่อการสอนคอมพิวเตอร  เร่ือง  กาซ 

ของเหลวและของแข็ง รายวิชาเคมี  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 
2. ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ

นครราชสีมา   ประจําปการศึกษา  2551 
 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
1. สื่อการสอนคอมพิวเตอร (CAI )  หมายถึง  ส่ือการสอนคอมพิวเตอร เร่ือง กาซ  

ของเหลวและของแข็ง  วิชาเคมี  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 
2. ประสิทธิภาพของสื่อ  หมายถึง  ผลการประเมินจากแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของสื่อการสอนคอมพิวเตอร 
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บทที่  2      

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

 2.1 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  :  ยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษา 

ความสําคัญของแนวคดิ การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสาํคัญโดยปรากฏเปน
รูปธรรม ชัดเจนเมื่อกระทรวงศกึษาธิการไดกาํหนดใหเปนยทุธศาสตรหลักของการปฏิรูป
การศึกษาอีกทัง้แนวคดินีย้ังสนองตอบและสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542      ดังสาระที่ กําหนดไวในหมวด 1 
 

หมวด 1  ความมุงหมายและหลักการของการศึกษาที่วา 
การศึกษามีความสําคัญสูงสุด และมีบทบาทตอการพัฒนาที่ยั่งยนืของประเทศ ฉะนัน้

ตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา
ความรูและคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนอยางมี
ความสุข (มาตรา 5)  

และสาระในหมวด 4 แนวการจัดการศกึษา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนา  ผูเรียนวา  ผูเรียนทกุคนมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาตนเองได   

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็ศักยภาพ (มาตรา  22)   

สถานศึกษาตองพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  (มาตรา21) และ 
จัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระ และกจิกรรมใหสอดคลอง กับความสนใจ และ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   ฝกทักษะกระบวนการคิด  การ
จัดการ   การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหาโดย
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอาน 
และเกดิการใฝรูอยางตอเนื่อง (มาตรา 24) 

จากความสําคญัของแนวคิดในการจดัการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแนวทางการ
ปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว            
กรมสามัญศึกษาจึงไดกําหนดใหการพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเปน   
ยุทธศาสตรหลักในการปฏิรูปการศึกษา   ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สังกัดกรมสามัญศึกษา      
เพื่อใหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน บรรลุผลตามจุดมุงหมายของการจัด
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การศึกษา  ที่มุงพัฒนาผูเรียนทั้งดานจิตใจ  รางกาย  สติปญญา และสังคม ใหเปน “คนเกง คนด ี
และเรียนรูอยางมีความสุข” เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ไดอยาง
มีคุณภาพตอไป 

ความจําเปนทีต่องมีการปฏิรูปการศึกษาและการวจิัยในชัน้เรียน 
การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา “คน” อันเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของสังคมใหมี
คุณภาพและลกัษณะที่พึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นตามยุคสมัยการศึกษาจึงตองเปนพลวัต นัน่คือตองปรับเปลี่ยนใหทันสมัย
และสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลกอยูตลอดเวลาดวย
เหตุผลและความจําเปนดังนี้  

1. กระแสของโลกาภิวัฒน 
ในสถานการณปจจุบนัของสังคมไทย กระแสการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เกิดขึ้นอยาง

รวดเร็ว ไมวาจะเปนความกาวหนาดานเทคโนโลยี การสื่อสารการคมนาคม การรบัสงขอมูล
และวิทยาการตางๆ การแพรขยายของวัฒนธรรมขามชาติ รวมถึงการแขงขันอยางรนุแรงทาง
เศรษฐกิจและการคาระดับโลกในระบบการคาเสรี จากการที่ประเทศพฒันาปจจยัพื้นฐานตางๆ
ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงดงักลาวไมวาจะเปนโครงสรางพื้นฐานทีจ่ะรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจความสามารถที่จะแขงขันในตลาดโลกความสามารถที่จะรับถายทอดและพฒันา
เทคโนโลยี การพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะฝมือแรงงาน  หรือการเตรียมคน ใหมี
คุณภาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยคุโลกาภิวัตนลวนแตสงผลใหเกิดวิกฤตการณขึ้นใน
สังคมอยางรุนแรง ทั้งทางดานเศรษฐกจิ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม (กรม
สามัญศึกษา 2540 :2) 
สภาพการณดงักลาวทําใหสังคมไทยตองหันมาทบทวนการจัดการศกึษากันใหม เพื่อให
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ใหไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  และ
การเมืองการปกครองของประเทศอยางแทจริงทําใหคนในชาติเปนคนดีคนเกง มีความสุข และ
มีความเปนไทย สามารถนําพาชาติบานเมอืงรอดพนจากวิกฤติการณไปสูความเจริญกาวหนาได  
การศึกษาที่ชวยพัฒนาคน ใหมีความรูยุคโลกาภิวัตน  จึงมีเปาหมายของการจัดการศกึษาจะตอง
มุงสรางคน หรือผูเรียน  ซ่ึงเปนผลผลิตโดยตรงของการศึกษาใหมีคุณลักษณะที่มีศักยภาพ และ
ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง  และสังคมไปสูความสําเร็จได  คุณลักษณะ ดังกลาว
ประกอบดวย 

1. เปนบุคคลแหงการเรยีนรูมีคุณลักษณะใฝรู ใฝเรียน และรูจักแสวงหาความรูดวย
ตัวเอง 

2. การมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมนิคา และคิดริเร่ิม
สรางสรรค 
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3. มีความสามารถที่จะรับถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางสรางสรรคและ
เหมาะสม 

4. การมีความสามารถในการแกปญหา และเผชิหนากับสถานการณใหม ๆ 
5. การรูจักการทํางานเปนหมูคณะ 
6. ความตระหนักในการมสีวนรวมที่จะรักษาวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย และคณุธรรมตามหลักศาสนา 
 

2.2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน :  ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
การพัฒนาประชากรไทยใหมีคุณลักษณะดังกลาวขางตน จะตองใชยทุธศาสตรการจัด

การศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เปนทีย่อมรับกันวา การจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนา “ผูเรียน” ใหเกิดคณุลักษณะตาง ๆ ที่ตองการในยุค
โลกาภิวัฒน เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคญักับผูเรียน สงเสริมให
ผูเรียนรูจักเรยีนรูดวยตนเอง เรียนเรื่องทีส่อดคลองกับความสามารถ และความตองการของ
ตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซ่ึงแนวคดิการจดัการศึกษานี้ เปนแนวคิด 
ที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ที่ไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง
ยาวนาน และเปนแนวทางที่ไดรับการพสูิจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังกลาวขางตนไดผล 
 

2.3  ยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา 
ความสําคัญของแนวคดิ การจัดการเรยีนรูที่เนนนกัเรยีนเปนสําคัญ ไดปรากฏเปน

รูปธรรมชัดเจนเมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด ใหเปนยทุธศาสตรหลักของการปฏิรูป
การศึกษา อีกทั้งแนวคิดนี้ยังสนองตอบและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ดังสาระที่กําหนดไวในหมวด 1 ความมุงหมายและหลักการของการศึกษา
ที่วา “การศึกษามีความสําคัญสูงสุด และมีบทบาทตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ฉะนั้นตอง
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมาเปนมนษุยที่สมบูรณ ทั้งทาง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มี จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข” (มาตรา 5 ) และสาระในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนวา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองได ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็ศักยภาพ” (มาตรา 22)  
สถานศึกษาตองพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (มาตรา 21) และจดั
กระบวนการเรียนรู โดยเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
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ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาเพื่อใชปองกันและการแกไขปญหา โดยจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอาน
และเกดิการใฝรูอยางตอเนื่อง (มาตรา 24)  
 

2.4 เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกําหนดใหครูตองพัฒนาวิชาชพีครู เขาสูเกณฑมาตรฐาน 11 

มาตรฐาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูตองปรับพฤติกรรมการสอนจากเดิมใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐาน 

 

2.5มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศกึษาดานผลผลิต 
(Output) 

แนวคดิการประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรมสามญัศึกษา ทีย่ึด
นักเรียนเปนสาํคัญของการพัฒนา การดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการจดัการเรียน
การสอนของครู-อาจารย ตองเปนไปเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน อยางมีดุลยภาพ 
และ นําไปสูการพัฒนาที่ยัง่ยืน      โดยกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศกึษาดานผลผลิต 
(Output)ไวจํานวน 10 มาตรฐาน ทุกมาตรฐานเปนหนาที่ของครู-อาจารยตองมีสวนรับผิดชอบ
จากความสําคญัของ แนวคดิ ในการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  แนวทางการปฏิรูป
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว กรม
สามัญศึกษาจงึไดกําหนดใหการพัฒนากระบวนการเรยีนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเปน
ยุทธศาสตรหลัก ในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เพื่อใหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน บรรลุผลตามจุดมุงหมายของการจัด
การศึกษา ที่มุงพัฒนาผูเรียนทั้งดาน จิตใจ รางกาย สติปญญาและสังคม ใหเปน   “คนดี คนเกง 
และเรียนรูอยางมีความสุข” เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม ไดอยางมี
คุณภาพตอไป 

  
งานวิจยัที่เกีย่วของกับงานวจิยัในชัน้เรียน 
การวิจัยจะเปนเสนทางสูความสําเร็จของการปฏิรูปของการศึกษา ในปจจุบันไดเกดิ

กระแสปฏิรูป การศึกษาที่มกีารกลาวถึงกนัอยางกวางขวาง โดยมีการระบุถึงส่ิงที่ตองปฎิรูปกัน
หลายประการดวยกัน เชนการปฏิรูปเพื่อการบริหารและการจัดการ การปฏิรูปครู คณาจารยและ
บุคลากร ทางการศึกษา การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การปฏิรูปเพื่อ



 12 

เทคโนโลยีทางการศึกษา เปนตน แตการปฏิรูปทั้งหลายที่กลาวมานีจ้ะมีเปาหมายเดียวกันก็คือ 
เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงผูที่จะทําการปฏิรูปทางการศึกษาโดยเฉพาะในสวนของ
การปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนใหประสบความสําเร็จกค็ือ ครู  
ผศ.ดร. ไสว ฟกขาว (การวจิัยในชั้นเรยีน . 2547 : 2-3 ) ยุทธศาสตรที่จะทําใหครูที่เปนผูนําใน
การปฏิรูปการเรียนรูนอกจากจะใชการอบรมครูในรูปแบบตางๆ ยังสามารถที่จะใชการวิจยัใน
การจัดการเรยีนการสอน หรือที่เรียกวา การวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 24 (5) ไดระบุไววา “ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ
สงเสริม และสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และเครื่องอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถที่จะใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ”  
 
การที่ผูสอนจะกระทําในสิ่งที่ระบุไวไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ผูสอนจะตองมีการใชงานวิจยั
เพื่อคนคําตอบ ตอไปนี้  

1. การจัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมอยางไรเพื่อจะใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนใน
วิชาที่ตนเองรบัผิดชอบ  

2. จะเลือกใชส่ือการสอนอยางไรจึงจะทําใหผูเรยีนเกิดความสนใจในการพัฒนาการ
เรียนรูและรอบรู อยางที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 24 (5) 

3. การใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยางไร จึงจะทําใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูที่ดี 
และมีความรอบรู  

4. จะสงเสรมินักเรียนอยางไรใหนกัเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในการประยกุตการ
เรียนรูในชัน้เรยีนกับการดําเนินชีวิตในสังคม 
 

2.6 กระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กระบวนการสอนที่นาสนใจนําไปประยุกตใชมีหลายกระบวนการครูควรศึกษา

กระบวนการอยางละเอียด เพราะถือเปนนวัตกรรมในการสอนเลอืกกระบวนการที่เหมาะสม
กับจุดประสงคการเรียนรูกระบวนการตางๆมีดังนี้ 

2.6.1 กระบวนการแบบศูนยการเรียน (Learning Center )  
การเรียนการสอนแบบศูนยการเรียนเปนวิธีการสอนที่จัดบรรยายในชัน้เรียนใหเปน

แหลงการศึกษา นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู ดวยการเรียนจากโปรแกรมการสอน ซ่ึงจัดใน
รูปของชุดการสอน นักเรียนจะหาประสบการณการเรยีนรู  โดยการทํากิจกรรมใหครบทุกศูนย  
ภายใตการดแูลของครูซ่ึงทําหนาที่ผูประสานงานการจดัช้ันเรียนแบบศูนยการเรยีนนี้สามารถ



 13 

จัดไดในชั้นเรียนธรรมดา เปนการเปลี่ยนแปลงชัน้เรียนธรรมดาใหเปนศนูยการเรียน ให
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมโดยจดัโตะออกเปนกลุมๆ ที่นิยมจัดมกัประมาณ 4-6 กลุมทั้งนี้ขึ้นอยู
กับเนื้อหาทีแ่บงออกเปนตอนๆ  และจะแบงเด็กใหเทากบัจํานวนตอนของเนื้อหา ในแตละกลุม
จะมีเนื้อหา ส่ือการสอน  และบัตรคําส่ังในการทํากจิกรรมที่แตกตางกันไป  นักเรียนใน
โรงเรียนจะผลดัเปลี่ยนกันเรยีนรูและ ทํากิจกรรมในแตละศูนยจนครบทุกศูนย (จะมีอีกศูนย
หนึ่งเรียนวาศนูยพิเศษ หรือศูนยสํารอง สําหรับกลุมที่เรียนเร็วกวากลุมอ่ืนๆ) นักเรยีนจะเรียน
โดยปรึกษากนัเปนกลุมๆ  ซ่ึงแตละกลุมจะมีหวัหนากลุม 1คนเพื่อทําหนาที่ประสานงาน 
ระหวางกลุมเพื่อนนักเรียนและครู 
ขั้นตอนการสอน  

1) ครูควรทําความเขาใจกับนักเรียนทั้งชั้นเสียกอน ในลักษณะของวธีิเรียนและการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาและความรับผิดชอบ 

2) แตละกลุมเขาศึกษาประจาํศูนย ใหหวัหนากลุมอานบตัรคําส่ังและนักเรียนแตละคน
หยิบเครื่องเขียนแลวคอยปฏบิัตรกิจกรรมตามบัตรคําส่ัง 

3) เมื่อครบ 1 หนวย เวลา ครูควรบอกใหสับเปลี่ยนศูนยตามลําดับที่ไมสับสน ซ่ึงตกลง
กันไวแตแรกแลวสําหรับแลวสําหรับพวกที่มีเวลาเหลืออาจเขาศูนยสํารองกอนโดยไมตองคอย    
เพื่อเพิ่มพนูความพิเศษที่ไดจดัเตรียมไวให  
 
 
เมื่อศึกษาจนครบทุกศูนยแลว กจ็ัดการสอนโดยพบปะกันหมด  เหมือนตอนแรกแลวมกีาร
อภิปรายซักถาม หรือเสนอรายงาน แลวแตจะกําหนดใหเหมาะสม  
สําหรับเครื่องมือที่ใชเขียน (ยกเวนกระดาษที่แตละคนใชจดบันทึก) เมื่อเสร็จกระบวนการเรยีน
แลวตองเก็บเขาประจําที่ศูนย 
 

2.6.2 กระบวนการสอนแบบสํารวจความรูสึกและการแกปญหาความขัดแยง 
(Exploration of feelings and Resolution ofConflict) 

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบนี้  เหมาะสําหรับสอนในเนื้อหาที่มีความขัดแยง
ทางความคิด  หรือสภาพที่ตองการความคิด เห็นที่แตกตางออกเปนยุทธวิธีในการจัดกิจกรรม
แบงไดเปน  2  ยุทธวิธี คือ การสํารวจความรูสึกและ การแกปญหาความขัดแยง ทั้งสองยุทธวิธี
มีวิธีการนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอนเหมือนกนั คือการนําเอาสถานการณที่มีความ
ขัดแยงกันเขาสูการอภิปรายในชั้นเรยีนซ่ึงสถานการณดงักลาว  อาจจะมาจากหลักสตูร/รายวิชา
ตางๆ หรือจากเหตุการณทั่วไปยังไมมีขอยุต ิ

1 ขั้นตอนของยุทธวิธีการสํารวจความรูสึก ( Exploration of Feeling Strategy ) 
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เร่ิมจากครูนําเสนอสถานการณที่มีความขดัแยง (อาจเปนการเลาเรื่อง จัดทําเอกสารใหนักเรียน
อาน หรือใหนักเรียนดูจากวีดิทัศน ฯลฯ) จากนัน้ครูตัง้ประเด็นถาม (หรือแจกใบงาน) ให
นักเรียนดําเนนิการอยาง เปนขั้นตอนดังนี ้ 
 1. ระบุขอเท็จจริงในเหตุการณวามีอะไรเกดิขึ้นบาง ( ตามลําดับ ) 
 2. วินิจฉยั/ลงความเหน็เกีย่วกับความรูสึกของบคุคลในเหตุการณ 
 3. อธิบายความรูสึก หรือพฤติกรรมของบุคคลในเหตุการณวาเปนเพราะเหตใุด 
 4. บรรยายประสบการณเดิมของตนที่คลายคลึงกบเหตกุารณ 
 5. เปรียบเทียบความรูสึกของตนเองกับความรูสึกของบุคคลในเหตุการณ 

2 ขั้นตอนของยุทธวิธีการแกไขปญหาความขัดแยง (Resolution of Conflict 
Strategy) 
เร่ิมตนเชนเดียวกับการสํารวจความรูสึก จากนั้นครูตั้งประเด็นคําถาม (หรือแจกใบงาน) ให
นักเรียน ดําเนนิการอยางเปนขั้นตอน ดังนี้ 

1. ระบุขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณวามีอะไรเกดิขึ้นบาง 
2. วินิจฉยั/ลงความเหน็เกีย่วกับความรูสึกของบุคคลในเหตุการณ 
3. เสนอวิธีการแกปญหาความขัดแยงของตน 
4. เลือกวิธีการแกปญหาที่คิดวาดีที่สุด พรอมทั้งใหเหตุผล 
5. บรรยายประสบการณเดิมของตน ( หรือที่เคยพบเห็น ) ที่คลายคลึงกับเหตุการณ 
6. บรรยายความรูสึกอื่นๆ 
7. ประเมินสถานการณ 
8. พิจารณาทางเลือกในการแกไขปญหาในสถานการณของตนเอง 
9. หาขอสรุปเปนหลักการทัว่ไป 

 
2.6.3 กระบวนการสืบสวนสอบสวน ( Inquiry Method ) 
กระบวนการสบืสวนสอบสวน เหมาะสําหรับการเรียนการสอนที่เกีย่วกับการคนหา

ขอเท็จจริง มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี ้
1. กําหนดปญหา 
จัดสถานการณหรือเร่ืองราวท่ีนาสนใจ เพื่อกระตุนใหนกัเรียนสังเกตสงสัยใน
เหตุการณ หรือเร่ืองราวนั้นกระตุนใหนักเรียนระบุปญหาจากการสงัเกตวาอะไรคอื
ปญหา 
2. กําหนดสมมุติฐาน 
ตั้งคําถามใหนกัเรียนรวมกันระดมความคิด ใหนกัเรียน สรุปสิ่งที่คาดวาจะเปนคําตอบ
ของปญหานั้น 
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3. รวบรวมขอมูล 
มอบหมายใหนักเรียนไปคนควาหาขอมูลจากเอกสาร หรือแหลงขอมูลตางๆให
นักเรียนวิเคราะหและประเมนิวาขอมูลเหลานั้นมีความเกีย่วของกับปญหาหรือไม มี
ความถูกตองนา เชื่อถือเพียงไร 
4. ทดสอบสมมุติฐาน 
ใหนกัเรียนนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปราย เพื่อหาขอยุติวาขอมูลนั้นสนับสนุนหรือ
ปฏิเสธสมมุติฐาน 
5. สรางขอสรุปใหนกัเรียนสรุปวา ปญหานัน้มีคําตอบหรอืขอสรุปอยางไร อาจสรุปใน
รูปของรายงานหรือเอกสาร 
2.6.4 กระบวนการสอนแบบอุปนัย ( Inductive Method ) 
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากรายละเอียดปลีกยอย ไปหากฎเกณฑ 

กลาวคือเปนการสอนจากสวนยอยไปหาสวนรวม หรือสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ 
หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป โดยใหนักเรียนทําการศึกษาสังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แลว
พิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกนัหรือคลายคลึงกันจากตวัอยางตางๆ เพื่อนํามาเปน
ขอสรุปขั้นตอนในการสอน 

1. ขั้นเตรียม คือการเตรียมตัวนักเรียน เปนการทบทวนความรูเดิมกาํหนดจดุมุงหมาย 
และอธิบายความมุงหมายใหนักเรียนไดเขาใจแจมแจง 

2. ขั้นสอนหรือข้ันแสดง คือการเสนอตัวอยางหรือกรณีตางๆใหนักเรียนไดพิจารณา 
เพื่อใหนักเรยีนสามารถเปรียบเทียบ สรุปกฎเกณฑได การเสนอตัวอยางควรเสนอหลายๆ
ตัวอยาง ใหมากพอที่จะสรุปกฎเกณฑได 

3. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม เปนขั้นหาองคประกอบรวม คือการที่นักเรียนไดมี
โอกาสพิจารณาความคลายคลึงกันขององคประกอบในตวัอยางเพื่อเตรยีมสรุปกฎเกณฑ ไม
ควรรีบรอนหรือเรงเราเด็กจนเกินไป 

4. ขั้นสรุป คือการนําขอสังเกตตางๆจากตวัอยางมาสรุปเปนกฎเกณฑ นิยาม หลักการ 
หรือสูตรดวยตัวนักเรียนเอง 

5.ขั้นนําไปใช คือข้ันทดลองความเขาใจของเด็กนกัเรียน เกีย่วกับกฎเกณฑหรือสรุปที่
ไดทํามาแลววาสามารถจะนําไปใชในปญหาหรือแบบฝกหัดอื่นๆ ไดหรือไม 

2.6.5 กระบวนการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) 
วิธีการสอนแบบนี้เปนการสอนที่เร่ิมตนจากกฎ หรือหลักการตางๆ แลวใหนักเรียนหา

หลักฐาน เหตุผลมาพิสูจนยืนยนั เพื่อฝกหัดใหนกัเรียนเปนคนมีเหตุผล ไมเชื่ออะไรงายๆ 
จนกวาจะไดมกีารพิสูจนใหเห็นจริงกอนขัน้ตอนการสอน 



 16 

1. ขั้นอธิบายปญหา ระบุส่ิงที่จะสอนในแงของปญหา เพื่อยัว่ยุใหนกัเรียนเกิดความ
สนใจที่จะหาคําตอบ(เชน เราจะหาพื้นที่ของวงกลมไดอยางไร) ปญหาที่จะเสนอจะตอง
เกี่ยวของกับสถานการณจริงของชีวิต และเหมาะสมกับวยัวุฒภิาวะของเด็ก 

2. ขั้นอธิบายขอสรุป ไดแก การนําเอาขอสรุป กฎ หรือนิยามมากกวา 1 อยาง มา
อธิบายเพื่อใหนักเรียนไดเลือกใชในการแกไขปญหา 

3. ขั้นตกลงใจเปนขัน้ที่นักเรยีนเลอืกขอสรุปกฎหรือนิยามที่จะนํามาใชในการ
แกปญหาขั้นพสูิจนหรืออาจเรียกวาขัน้ตรวจสอบ เปนขั้นที่สรุปกฎหรือนิยามวาเปนจริงหรือไม 
โดยการปรึกษาครู คนควาจากเอกสาร ตําราตางๆ และจากการทดลองขอสรุปที่ไดพิสูจนวาเปน
ความจริงจึงเปนความรูที่ถูกตอง 

2.6.6 กระบวนการสอนแบบอภิปราย (The Classroom Discussion Method) 
วิธีการนี้ครูจะเปนผูใชคําถาม ยั่วยุใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็นและเกิดการหยั่งเหน็ 

(Insight)ซ่ึงสามารถใชไดกับทุกระดับชั้นและทุกวิชา 
ขั้นตอนการสอน  

1.) ครูเลือกและเตรียมเอกสาร (Material) สําหรับการอภิปรายโดยการอานอยางพินจิ
พิเคราะหและตั้งคําถามที่จะนําไปสูความคดิเห็นทีเ่ปนประโยชน ทั้งคําถามเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง คําถามที่อาศัยการตีความและคาํถามเชิงประเมิน 
2) วางแผนรวมกับผูนํารวม (CO - Leader) และการจดักลุมคําถาม โดยผูนํารวมอาจจะ
เปนผูปกครองที่ยินดใีหความรวมมือ ครูคนอื่นๆ หรือนักเรียนคนใดคนหนึ่งในชัน้
เรียน 
3) แนะนํารูปแบบของการอภิปราย  ใหนกัเรียนรูวาเขาจะตองทําอะไร  และทําไมตอง
ทํารวมทั้งการกําหนดเอกสารใหนักเรียนอานมาลวงหนา และเตรียมคําถามมารวม
อภิปราย 
4) ดําเนินการอภิปราย โดยสรางบรรยากาศใหนกัเรียนรูสึกวามีอิสะในการแสดงความ
คิดเห็น สนบัสนุนใหนักเรยีนรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางตั้งใจ มีการจดบันทกึ
ความคิดเหน็ของแตละคนและรวมอภิปราย 
5) ทบทวนกระบวนการและสรุป ใหนักเรียนทบทวนประเด็นหลักของการอภิปราย 
หาขอสรุป และแลกเปลีย่นวิธีการในการเรียนรู ตลอดจนวิธีการในการตั้งประเด็น
คําถาม 
2.6.7 กระบวนการสอนแบบรวมมือ ( CO - operative Learning )  
การเรียนแบบกระบวนการรวมมือเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน ที่เปนการจัด

สภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิก ที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยทีแ่ตละคนมีสวนรวมอยาง
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แทจริง ในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น การ
แบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือ
คนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบการเรียนของตนเทานั้น หากแตจะตองรวม
รับผิดชอบการเรียนของรูของเพื่อนสมาชิกในกลุมอีกดวย ความสําเร็จของแตละบคุคลถือเปน
ความสําเร็จของกลุม 
ขั้นตอนในการสอน  

1) ขั้นเตรียม กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบดวยครแูนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกัน 
และจัดกลุมนกัเรียนเปนกลุมยอยๆ ประมาณ 2- 6 คน ครูควรแนะนําเกี่ยวกับระเบียบของกลุม 
บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุม  แจงวัตถุประสงค ของบทเรียนในการทํากิจกรรม
รวมกัน และการฝกฝนทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม 

2) ขั้นสอน ครูควรนําเขาสูบทเรียน  แนะนําเนื้อหา  แหลงขอมูล  และมอบหมายงาน
ใหนกัเรียนแตละกลุม 

3) ขั้นทํากิจกรรมกลุม นักเรยีนเรียนรูดวยกันในกลุมยอย โดยท่ีแตละคนมีบทบาทและ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนขัน้ตอนที่สมาชิกในกลุมจะไดรวมกัน รับผิดชอบตอผลงาน
ของกลุม ในขัน้นี้ครูจะกําหนดใหนักเรียนใชเทคนิคตางๆ กันเชน  Jigsaw ; TGT ;  STAD  ; 
TAI ; GI ; CIRC ; NHT ; CO - OP CO - OP,  เปนตน ในการทํากิจกรรมแตละครั้ง เทคนิคที่ใช 
จะตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรยีนรู และอาจตองใชเทคนิคในการเรยีนแบบรวมมือ
หลายๆ เทคนคิประกอบกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากยิ่งขึน้ 

4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นนี้เปนการตรวจสอบวา นกัเรียนไดปฏิบตัิ
หนาที่ไดครบถวนหรือยัง ผลการปฏิบัติเปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและ
รายบุคคล ในบางกรณี  นักเรียนอาจตองซอมเสริมสวนที่ยังขาดตกบกพรอง ตอจากนั้นเปนการ
ทดสอบ 

5) ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผล การทํางานกลุม ครูและนักเรยีนชวยกัน สรุป
บทเรียน ถามส่ิีงที่  นักเรียนไมเขาใจครคูวรอธิบายเพิม่เติม ครูและนักเรียนรวมกนัประเมินผล
การทํางานกลุม และพิจารณาวา อะไร คือจุดเดนของงาน อะไรคือส่ิงที่ควรปรับปรุง 

2.6.8 กระบวนการสอนกิจกรรมแบบ  TGT ( Team - Games - Tournament )   
กิจกรรมแบบ TGT เปนกิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนการสอนในจุดประสงคที่มี

คําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว หรือมีคําตอบถูกที่ชัดเจน เชน การคํานวณ ทางคณิตศาสตร การใช
ภาษา ภูมิศาสตร และทักษะการใชแผนที่ และความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร กิจกรรมแบบ
TGT แบงออกไดเปน 4 สวนดังนี ้

1) การสอน (ClassPresentations )  เปนการสอนความคฃิดรวบยอดใหม หรือบทเรยีน
ใหม อาจเปนการสอนโดยตรง หรือเปนการอภิปรายโดยมีครูเปนผูดําเนินการ รวมทั้งการ
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นําเสนอดวยส่ือวีดีทัศน และ/ หรือส่ืออ่ืนๆ แตก็ตางจากการเรียนปกติ ตรงที่นักเรียนจะตอง
สนใจเปนพิเศษ เพื่อที่จะนําความรูไปใชแขงขันในภายหนา 

2) การจัดทีม (Team )  เปนขัน้ตอนของการจัดทีม โดยแบงนักเรียน ออกเปนกลุมแบบ
คละ (เพศ ,ความสามารถ) เพื่อใหรวมกันศึกษา และปฏิบัติ (ทําแบบฝกหัด) เรียกวา 
StudyTeam;Study groupแตละทีมประกอบดวยสมาชกิ 4 - 5 คน หนาที่ของทีมคือ การเตรียม
ความพรอมของสมาชิกสําหรับการแขงขนั หลังจากทีผ่านขั้นตอน การสอนมาแลว อาจมีการ
อภิปรายรวมกนั ทบทวน เปรียบเทียบคําตอบ และแกไขขอบกพรอง จดุออนของเพื่อนรวมทีม 
(ถามี) เพื่อฝกใหทุกคนเรียนรูและชวยเหลือกัน  สมาชิกทุกคนจะตองพยายามทําใหดีที่สุด เพื่อ
ความสําเร็จรวมกันของทีม เพื่อควาสัมพันธอันดีตอกันเพื่อความภาคภมูิใจ และเพื่อการยอมรับ   

3) การแขงขัน (Games -Tournament ) การแขงขันนี้มกัจัดขึ้นในชวงทายสัปดาหหรือ
ทายบทเรียน เชน การเลนเกม ,การแขงขัน จะใชคําถามเกี่ยวกับ เนือ้หาที่เรียนมาแลวโดยการ
จัดโตะแขงขันที่มีตัวแทนของแตละทีม ที่มีความสามารถใกลเคียงกนั มารวมแขงขันตาม
รูปแบบและกติกาที่ครูกําหนดและควรใหทุกโตะการแขงขันเริ่มดําเนนิพรอมกัน  เมื่อจบการ
แขงขันแลว  ใหจดัลําดับการแขงขนัในแตละโตะ เพื่อใหคาคะแนน จากการแขงขัน
(Tournament Point หรือ Bonus Point) ตามเกณฑ และวิธีการทีก่าํหนดไว จากนั้นผูเลน,ผู
แขงขัน จะกลบัไปเขากลุมเดิมของตน (Study teeam)  

4) การยอมรับความสําเร็จของทีม(Team Recognition)ใหนํา Tournament point มา
รวมกันเปนคะแนนของทีม (Team score ) และหาคาเฉลีย่ของทีมหรือคาเฉลี่ยสูงที่สุดจะไดรับ
ใหเปนทีมชนะเลิศ อาจกําหนดคําเรยีกทมีชนะเลิศ และทีมที่ไดอันดบัรองลงมาเปนอยางอื่นก็
ได โดยใหเปนระดับความแตกตาง คลายกับการเรยีกชื่อเหรียญรางวัล ในการแขงขันกีฬา และ
ควรประกาศผลการแขงขัน ในที่สาธารณะ เชน ปายนิเทศรวมหนาหองเรียน  ปายนิเทศรวม
ของโรงเรียน  

2.6.9 กระบวนการสอนกจิกรรมแบบ STAD (StudentTeams- Achievement 
Division) 

เทคนิค STAD เปนกิจกรรม ที่มีลักษณะและมีวิธีดําเนนิการคลายกับ TGT แตจะมี
ความแตกตางกันตรงที่ ใชการทดสอบยออยแทนการแขงขัน โดยมขีั้นตอนดังนี ้

1) มีการสอนความคิดรวบยอดใหมหรือ บทเรียนใหม และทบทวนบทเรยีนที่เรียน
มาแลว 

2) จัดนกัเรียนเปนกลุมๆละประมาณ 4 คนเรียกวา Study team หรือ Study group โดย
สมาชิกของกลุมมีความสามารถคละกัน ใหแตละกลุมศีกษาเนื้อหา ทาํแบบฝกหัดทบทวนจาก
ใบงาน แบงใหสมาชิกแตละคนทําหนาที่ และ ปฏิบัติตามกติกาของการเรียน แบบรวมมือ  เชน 
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เปนผูอาน เปนผูหาคําตอบ เปนผูสนับสนุน เปนผูจดบันทึกเปนตน เมื่อสมาชิกทกุคนเขาใจ 
และสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง  แลวจะทําการทดสอบวัดความรู ตอไป  

3)นักเรยีนทุกคนทําแบบทดสอบยอย (QuiZ)เพื่อวัดความรูความเขาใจที่เรียนมาแลว 
เปนการสอบเดี่ยว 
  4) ดําเนินการตรวจคําตอบตามวิธี ที่ครูเหน็วาเหมาะสม แลวนําคะแนนของสมาชิก มา
รวมกันเปน "คะแนนของกลุม"กลุมที่ไดคะแนนรวมสูงสุด(ในกรณีที่กลุมมีสมาชิกไมเทากนั 
ใหใชคะแนนเฉลี่ยแทนคะแนนรวม) จะไดรับการยกยองชมเชย  อาจเขียนตดิประกาศ ไวที่
บอรดของหอง และบันทึกสถิติไวมอบรางวัลเปนระยะๆ 

2.6.10 กระบวนการสอนแบบคนพบ (Discovery Learning)  
การจัดการเรยีนการสอนทางออม จะสงเสริมการเรียน แบบคนพบดวยการฝกทักษะ 

การสังเกต การสืบคน การใหเหตุผล การอางอิง การสรางสมมุติฐาน ซ่ึงพัฒนาไปจากขอมูลที่มี
อยูเดิม 
ขั้นตอนในการชวยเหลือนักเรียนใหเกดิการ " คนพบ " 

1) กําหนดประเด็นหรือขอมูลที่จะใหนักเรยีนศึกษา และขอสรุป ที่ตองการใหเขาสราง
ขึ้น จากประสบการณการเรยีนรูของเขา 

2) จัดสื่อและกจิกรรมที่จะชวยใหนักเรยีนไดใชในการสรุปขอความรู 
3) ใหนักเรยีนเขียนขอสรุปของเนื้อหา 
4) ใหนักเรยีนระบุลําดับของรูปแบบเหตุการณที่ประกอบเปนเนื้อหา 
5) ใหนักเรียนวิเคราะหส็วนตางๆ ของรูปแบบเหตุการณ และสรุปเปนประโยคที่

สมบูรณ หนึ่งประโยค 
6) ใหนักเรยีนพิสูจนวาการสรุปนั้นถูกตอง 
2.6.11 กระบวนการสอนแบบแกปญหา (Problem  - Solving) 
เปนวิธีการจดัเตรียมการสอนที่เนนใหนกัเรยีน ไดคิดแกปญหาอยางเปนกระบวนการ 

โดยอาศัยแนวคิดแกปญหาดวยการนําเอาวธีิการสอน  แบบนิรนัย (Deductive)  ซ่ึงเปนการสอน
จากกฏเกณฑไปหาความจริงยอยมาผสมผสานกับวิธีการรวมกระบวนการคิด ทั้ง 2 แบบเขา
ดวยกัน ทําใหเกิดรูปแบบวิธีสอนแบบแกปญหา 
ขั้นตอนการแกปญหา 

1) ศึกษาและสรุปวา " ปญหา "  คืออะไร 
2) กําหนดขอบเขตของปญหา 
3) วิเคราะหงานเพื่อแบงปญหาเปนเรื่องยอยๆ สําหรับศึกษาคนควา 
4) รวบรวมขอมูลในแตละเรือ่ง 
5) ประเมินขอมูลเพื่อขจัดความลําเอียง และขอผิดพลาด 
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6) สังเคราะหขอมูลเพื่อใหเกิดความสัมพนัธที่มีความหมาย 
7) หาขอสรุปและเสนอแนะทางเลือกเพื่อแกปญหา 
8) นําเสนอผลการศึกษาหรือการแกปญหา 
2.6.12 กระบวนการสอนแบบสรางผังความคิด (Concept Mapping) 

    เปนการฝกใหนักเรยีน จดักลุมความคดิรวบยอดของตน เพื่อใหเห็นภาพรวมของ
ความคิดเหน็ ความสัมพันธของความคิดรวบยอด เปนภาพ สามารถเก็บไวในหนวยความจําได
งาย การเขียนแผนผังสามารถทําไดหลายลักษณะดังนี ้

 
1) แผนผังความคิดรวบยอด ( a concept map)  ทําไดโดยการเขียนความคิดรวบยอดไว

ขางบน หรือตรงกลาง แลวลากเสนใหสัมพันธกับความคิดรวบยอดอื่นๆ ที่สําคัญรองลงไป 
หรือความคิดที่ ละเอียดซับซอนยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

2) แผนผังใยแมงมุม (a sprite map ) ทําไดโดยเขยีนความคดิรวบยอดที่สําคัญไว
กึ่งกลางแลวเขยีนคําอธิบายบอกลักษณะ ของความคิดรวบยอดอื่นๆไวดวยดังนี ้
 
 
 
 
 
 

3) แผนผังรูปวงกลมทับเหล่ือม (overlapping circles map) เปนการเขยีนเพื่อนําเสนอ
ส่ิงที่ เหมือนกนั และตางกัน 
 
 
  
 
                ส่ิงที่ตางกัน    ส่ิงที่เหมือนกัน  ส่ิงที่ตางกัน 
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4) แผนผังวงจร (a circle map) เปนการเขยีนแผนผังเพื่อเสนอขั้นตอนตางๆที่สัมพันธ
เรียงตามลําดับเปนวงกลม 
 
 
 
 
 

5) แผนผังกางปลา ( a fishbone map) เปนการเขียนแผนผังโดยกําหนดประเด็นหรือ
เร่ืองแลวเสนอสาเหตุและผลตางๆในแตละดาน 
 
 
 
 
 

6) แผนผังแสดงปฏิสัมพันธ ระหวางสองกลุม (a two-group interaction map) เปนการ
เขียนเพื่อเสนอวัตถุประสงค การกระทาํและการตอบสนองของกลุมสองกลุม ที่ขัดแยงหรือ
แตกตางกนั 
 
 
 
 
 
 

7) แผนผังตารางเปรียบเทียบ (a compare table map) เปนการเขียนตารางเพื่อ
เปรียบเทียบสองสิ่งในประเด็นที่กําหนด 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 
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2.6.13 กระบวนการสอนแบบ Team assisted individualization (TAI)  
กิจกรรมนี้เนนการเรียนรูของนักเรียนแตละบุคคคล มากกวาการเรยีนรูในลักษณะกลุม

เหมาะสําหรับการสอนคณิตศาสตร การจัดกลุมนักเรยีน จะคลายกับเทคนิค STAD และ TGT 
แตในเทคนิคนี้ นักเรียนแตละคนจะเรยีนรูและทํางานตามระดับความสามารถของตน เมื่อ
ทํางานในสวนของตนเสร็จแลวจึงจะไปจับคูหรือเขากลุมทํางาน ขั้นตอนของกิจกรรม
ประกอบดวย 

1) จัดนกัเรียนเปนกลุมเล็กๆแบบคละความสามารถกลุมละ 2 - 4 คน 
2) นักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลว หรือศึกษาประเดน็ เนื้อหาใหมโดยการอภิปราย

สรุปขอความรูหรือถามตอบ 
3) นักเรยีนแตละคนทําใบงานที่ 1 แลวจับคูกันภายในกลุมของตนเพื่อ  
- แลกเปลี่ยนกนัตรวจใบงานที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
- อธิบายขอสงสัยและขอผิดพลาดคูของตน 

หากนกัเรียนคูใดทําใบงานที ่1 ไดถูกตองรอยละ 75  ขึ้นไปใหนกัเรียนทําใบงานชุดที ่2 แตหาก
คนใดคนหนึ่งหรือทั้งคูไดคะแนนนอยกวารอยละ 75 ใหนักเรยีนทั้งคูทําใบงานชุดที ่ 3 หรือ 4
จนกวาจะไดรอยละ 75 ขึ้นไปจึงจะผานได 

4) นักเรยีนทุกคนทําการทดสอบ( Quiz) 
5) นําคะแนนผลการทดสอบของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนกลุมหรือใชคะแนน

เฉล่ีย (กรณีจํานวนคนแตละกลุมไมเทากัน) 
6) กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดไดรับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย 
2.6.14 กระบวนการสอนแบบ Group investigation (GI) 
เปนเทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่สําคัญอีกเทคนิคหนึ่ง เปนการจัดกลุมนักเรียนเพื่อ

เตรียมทําโครงงานกลุมหรือทํางานที่ครูมอบหมาย กอนใชเทคนิคนี้ครูควรฝกทักษะ การ
ส่ือสาร และทักษะทางสังคมใหแกนักเรียนกอน เทคนิคนี้เหมาะสําหรับการสืบคนหาความรู
หรือแกปญหาเพื่อหาคําตอบในประเด็นหรอืหัวขอที่สนใจ เชนการเรยีนวิชาชีววิทยา หรือ
ส่ิงแวดลอม  
ขั้นตอนการเรยีนประกอบดวย 

1) ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย ทบทวนเนื้อหาหรือประเด็นทีก่ําหนด 
2) แบงนกัเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ คละความสามารถกลุมละ 2 - 4 คน 
3) แบงเรื่องทีจ่ะศึกษาเปนหวัขอยอยแตละหัวขอจะเปนใบงานที่ 1  ใบงานที่ 2 ใบงาน

ที่ 3  
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4) นักเรยีนแตละกลุมเลือกทาํ หนึ่งหวัขอ (ใบงานเพยีงใบเดียว) โดยใหนักเรยีนที่เรียน
ออนในกลุมเลอืกขอยอยทีจ่ะศึกษากอน หรืออาจใหนกัเรียนในกลุมแบงกันหาคําตอบตามใบ
งาน  แลวนําคาํตอบทั้งหมดมารวมกันเปนคําตอบที่สมบูรณ  

5) นักเรียนแตละกลุมรวมอภิปราย จากใบงานที่ศึกษา จนเปนทีเ่ขาใจของทุกคนใน
กลุม 

6) ใหแตละกลุมรายงานผลการศึกษา โดยเริ่มจากกลุมที่ทําใบงานที ่ 1 จนถึงใบงาน
สุดทายแลวชมเชยกลุมที่ทํางานไดถูกตองที่สุด 

2.6.15 กระบวนการสอนแบบทักษะกระบวนการ  TOTE 
T- Test คือ การวิเคราะหนักเรียนเพื่อหาความสามารถ สภาพปญหาเพือ่หาจุดพัฒนา 
O - Operation คือ การจัดหา นวัตกรรม  กจิกรรม การจัดการเรียนการสอน 
T - Test  คือ การวิเคราะหน็กัเรียนเพื่อเปรยีบเทียบกับการวิเคราะหคร้ังแรก 
E - Exit  คือ ความภูมใิจในการจัดการเรียนการสอน 
2.6.16 กระบวนการสอนแบบ Number Heads Together (NHT) 
เปนกิจกรรมที่เหมาะสาํหรับการทบทวน หรือตรวจสอบความเขาใจขัน้ตอนการเรียน

ประกอบดวย  
1) เตรียมประเด็นปญหา หรือขอคําถามที่จะใหนักเรยีนศกึษา 
2) แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ กลุมละ 4 คน ประกอบดวยผูที่เรยีนเกงหนึ่งคน เรียน

ปานกลางสองคน ผูที่เรียนออนหนึ่งคนแตละคนมีหมายเลขประจําตัว 
3) ถามคําถาม , มอบหมายงานใหทํา 
4) ใหนักเรยีนอภิปรายในกลุมยอย จนมั่นใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนเขาใจคาํตอบ 
5) ครูถามคําถามในประเด็นที่กําหนดโดยเรียกหมายเลขประจําตัวนกัเรียนคนใดคน

หนึ่งในกลุมตอบ  
6) ใหคําชมเชยกลุมที่สมาชิกในกลุมตอบคําถามไดถูกตองมากที่สุด นักเรียนทุกคน

ตรวจสอบความ ถูกตองของขอคําตอบที่ตนและกลุมรวมกันศกึษา ซักถาม ทําความเขาใจขอ
คําตอบจนกระจางชัดเจน 
 

2.6.17 กระบวนการสอนแบบ CO - OP CO - OP 
เปนเทคนิคที่เนนการรวมกนัทํางาน โดยสมาชิกของกลุมที่มีความสามารถ และความ

ถนัดตางกันไดแสดงบทบาท หนาที่ที่ตนถนัดเต็มที่ นักเรียนเกงไดชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออน
เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสูงทั้งการวิเคราะหและสังเคราะห และเปนวิธีการที่สามารถ
นําไปใชสอนในวิชาใดก็ได 
ขั้นตอนการทาํกิจกรรมดังนี ้
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1) กําหนดขอบขายประเดน็ หรือเนื้อหาตามจุดประสงคที่จะใหนกัเรียนไดศึกษา 
2) นักเรยีนทั้งชั้นเรียนรวมกนัอภิปรายเพื่อกําหนดประเดน็หรือหวัขอที่จะศึกษา 
3) กําหนดกลุมยอยโดยใหสมาชิกกลุมมีความสามารถคละกัน 
4) แตละกลุมเลือกหัวขอที่จะศึกษา 
5) สมาชิกแตละกลุมชวยกันกําหนดหวัขอยอย แลวแบงหนาทีรั่บผิดชอบโดยให

สมาชิกแตละคนเลือกศึกษาหัวขอยอยคนละหนึ่งหัวขอ 
6) สมาชิกนําผลงานมารวมกันเปนงานกลุม อาจมีการอานทบทวนและปรับแตงภาษา

ใหผลงานกลุมที่ทํารวมกันมคีวามสละสลวยตอเนื่อง เตรียมผูมี่จะนําเสนอผลงานกลุม 
7) นําผลงานกลุมเสนอตอช้ันเรียน  
8) ทุกกลุมชวยกันประเมนิผล โดยประเมินทั้งกระบวนการทํางานกลุม และผลงาน

กลุม (วัฒนาพร ระงับทุกข 2542 : 15 - 48) 
 
2.6.18 กระบวนการสอนแบบ กลยุทธสรางลักษณะนิสัย 
การสรางลักษณะนิสัยตามแนวทางนี ้จําเปนตองมีการปฏิรูปวิธีการไปมาก การปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมเชนที่วานี ้ ไมใชการปลูกฝงดวยการ "จดที่ครูส่ัง ฟงที่ครูพูด" อีกตอไป แต
จะตองไดมาดวยกลยุทธการสอนแบบใหมๆ  เชน 

1) เทคนิคการฝกสติ และสมาธิแบบใหมๆ ที่เขาถึงรสนิยมของเด็ก 
2) การเรียนรูดวยการเลน การใชเกม ละคร และกิจกรรมสนุกๆที่แฝงสาระและแงคิด

ทางคุณธรรม จริยธรรม 
3) การเรียนรูจากชีวิตจริง ดวยกิจกรรมชุมชน กรณีตวัอยาง การโตวาทีในหวัขอที่เปน

ปญหาทางคุณธรรมในชีวิตจริงของเด็ก เชน เร่ืองพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเปนตน 
4) การแนะแนวดวยครูทกุคน มิใชปลอยแตเปนหนาทีข่องครูแนะแนว  ครูทุกคนตอง

ถือคตินิยมของการเปนพอแมคนที่สองที่ตองดูแลเอาใจใสนําทางชีวิตที่ดีใหเด็กทกุคน 
5) การประเมนิผลอยางตอเนื่อง ดวยการเอาใจใสเดก็เปนรายบุคคล การพัฒนา "สมุด

รายงานลักษณะนิสัย " ที่จะชวยใหครูจับรายละเอียด เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กและสามารถ
รวมมือกับผูปกครองในการปองกันแกไขปญหาลักษณะนิสัยของเดก็แตละคนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และทันเวลา โดยแนวทางนี้จําเปนที่ครูทุกคน  ตองตระหนกั  และเขาใจในบทบาท  
ของตนในฐานะ "ผูนําทางจิตวิญญาณ " ของเด็กๆ สามารถหากลยทุธใหมๆที่เหมาะสมกับวยั
และรสนิยมของเด็ก เพื่อการปลูกฝงลักษณะนิสัยและคุณธรรมจริยธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ครูตองเอาใจใสพฒันาลักษณะนิสัยเดก็อยางจริงจัง  จึงจะ
เปนปจจยัในการสรางเด็กรุนใหมที่มีความพรอมทางกาย วาจา ใจ ที่จะเผชิญโลกไดอยางมั่นคง
และผาสุก 
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2.6.19 กระบวนการสอนแบบ CIPPA 
C - Construct  คือ การใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยการศกึษาหาขอมูลทํา

ความเขาใจ คดิวิเคราะห แปลความ ตีความ สรางความหมาย สังเคราะห 
I -Interaction คือการใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน แลกเปลี่ยนและเรียนรูขอมูล 

ความคิดประสบการณซ่ึงกนัและกนั 
P - Participation  คือ การใหนักเรยีนมีสวนรวมทั้งในดานรางกายอารมณ ปญญาและ

สังคมในการเรียนรูใหมากทีสุ่ด 
P - Process and Product คือการใหนกัเรียนไดเรียนรูกระบวนการ มีผลงานจากการ

เรียนรู 
A -  Application คือ การใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปประยกุต หรือใชใน

ชีวิตประจําวัน 
CIPPA MODEL นอกจากจะเปนรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแลว ยังสามารถนําไปใชเปน
ตัวช้ีวดัหรือเปนเครื่องตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ไดวากิจกรรมนั้นเนน
นักเรียนเปน สําคัญหรือไม โดยนําเอากิจกรรมในแผนการสอนมาตรวจตามหลัก CIPPA 

 
2.6.20 กระบวนการสอนแบบคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หมายถึง ลักษณะความคดิที่มีหลายแงหลายมุม มีความ

หลากหลายและกวางขวาง ในเชิงความหลากหลายของความคิดนีท้ําใหเกดิสิ่งตางๆที่แปลก
ใหม และที่สําคัญคือ การแสดงออกทางพฤติกรรม  

1. องคประกอบของความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
1) ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดที่มีความแตกตางไปจากความคิดของคนอื่น เปน

ความคิดงายๆ เชน คนอื่นคิดสะสมแสตมป  เราคิดเปนนกัวายน้ํา  
2) ความคิดคลองแคลว หมายถึง ความคิดที่ไมซํ้ากันในเรื่องเดยีวกนั ความคิดทีค่ิด

ออกมามีความหลากหลาย ยิง่ดี เชน คนอื่นคิดสะสมตุกตา เราคิดสะสมแสตมปสะสมแกว  
3) ความคิดยดืหยุน  หมายถึง ความคิดที่ออกมาเปนแบบของความคิดหรือเปนประเภท

ของความคิด เชน หนังสือพมิพรายวนัที่ครูถืออยูนี้ใชทําอะไรไดบาง 
4) ความคิดละเอียดละออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพื่อการตอเติมเสริมแตงส่ิง

ใดที่ไดริเร่ิมไวแลวใหดูสวยงามแปลกตาจากที่เคยเห็นทัว่ๆไป เชนมหีลอดกาแฟทีใ่ชแลวครูก็
มอบใหนกัเรียนประมาณ 7 คน ไปคิดทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยไมซํ้ากันแตจะมีบางคนทําออกมาได
สวยงาม ผิดจากคนอื่นๆ 
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2 .ลักษณะของคนที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
1) มีความคิดรเิร่ิมสรางสรรค 
2) เปนคนอยากรูอยากเห็น 
3) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
4) มีอารมณขนั 
5) มีความชางคิดชางฝน 
6) รูจักตัดสินใจดวยตนเอง 
7 ) รูจักคิดและยืดหยุนไดดวยตนเอง 
8)  มีความคิดกวางขวางและหลากหลาย 
9)  ไมชอบคลอยตามผูอ่ืน  
10) รูจักแกไขดัดแปลงและแกปญหาไดสําเร็จ    

3 จุดประสงคของการสงเสรมิใหเด็กมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
1) เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถของตน 
2) เพื่อใหเดก็ไดมีอิสระในการคิดหลากหลาย 
3) เพื่อใหเดก็รูจักตัดสินใจดวยตนเอง 
4) เพื่อใหเดก็รูจักเลือกทําในสิ่งที่ตนมีความสามารถ 
5) เพื่อใหเดก็ไดฝกแกปญหาดวยตนเองไดสําเร็จ 

4 กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
1) กิจกรรมทางดานศิลป ใหวาดภาพตางๆ 
2) กิจกรรมทางดานภาษาใหแตงเรื่องตางๆ 
3) กิจกรรมทางดานสังคม ใหคิดหาทางแกปญหาหลายๆทางเลือก 
 
2.6.21 กระบวนการสอนขาวและเหตุการณ 
วิธีสอนขาวและเหตกุารณ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรู มี

ความรูรอบตัวกับขาวและเหตุการณ ที่เกิดขึ้นทั้งใกลตัว และไกลตวั จะไดทันตอเหตุการณ และ
สามารถปรับตัวใหทนัตอเหตุการณ เพือ่จะไดนําไปใชใหเกดิประโยชนในการดําเนินชีวติได
อยางปลอดภยั ขาวและเหตุการณจึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของในการดําเนนิชีวิตของคนเราซึ่งทุกคน
ควรรู เพื่อใหทันตอเหตกุารณ  

1. จุดประสงคของการสอนขาวและเหตุการณ  
1) เพื่อใหเดก็ไดมีความรูทันตอขาวสาร และเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นทั้งใกลตัวและ

ไกลตัว 
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2)เพื่อใหเดก็รูจักติดตามขาวสาร เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหเปนคนทนัตอ
เหตุการณ 

3) เพื่อใหเดก็ไดนําความรูจากขาวสารและเหตกุารณ  ไปใชใหเปนประโยชนในการ
ดําเนินชวีิตประจําวนัใหมีความปลอดภัย 

4) เพื่อฝกใหเด็กไดมีการวเิคราะห วิจารณขอมูลของขาวเพื่อจะไดเปนประโยชนใน
การพิจารณาเรือ่งตางๆอยางมีเหตุผล 

5) เพื่อฝกใหเด็กไดรูจกัหาความรูดวยตนเอง 
6) เพื่อใหรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางเปนประชาธิปไตย 
7) เพื่อฝกใหเด็กกลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
8) เพื่อฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
9) เพื่อสงเสริมความสนใจของเด็กใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
10) เพื่อฝกใหเด็กแสดงความกลาในสิ่งที่ถูกตอง 

2. การดําเนินการเรียนการสอน  
1) หาขาว   ครูหามา หรือใหนักเรียนหาเปนรายบุคคลแลวจัดกลุมนกัเรียนกลุมละ 4 - 5 

คนแบงหนาทีก่ันไปหาขาวจากหนังสือพิมพ หรือแหลงขาวจากสื่อตางๆ หรือหองสมุด 
2) นําเสนอขาว โดยวิธีวิเคราะหขาว วิจารณขาว  เจาะประเด็นขาว เนือ้หาขาว ใคร ทํา

อะไร ที่ไหน อยางไร และทําไม แทรกคุณธรรมในการเรียนการสอน ขอดี ขอเสีย ขาวนี้
อยางไร   

3) ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปใหขอคิดเหน็ดานคณุธรรมจากประเด็นของขาว 
4) นักเรยีนจดบันทึกลงในสมุดจากขอคิดเห็นดานคณุธรรม 

3. ขอดี และขอจํากัด   
1) ขอดี 
- ฝกใหนักเรยีนเปนคนมีเหตุผลไมเชื่ออะไรงายๆจนกวาจะพิสูจนแลววาจริง 
- วิธีสอนแบบนี้ไมยอกยอนมากนักอภิปรายใหนักเรยีนเขาใจไดงาย 
2) ขอจํากัด 
- นักเรยีนไมไดเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเองเพราะผูสอนเปนผูบอกให 
- เปนการสอนที่ไมสรางใหนักเรยีนไดฝกกระบวนการคิดมาก เนือ่งจากครูเปนผู
กําหนดให 
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2.6.22 กระบวนการสอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation Method)  
   ทิศนา แขมมณี และคณะ (2522 : 202 )   ใหความหมายของ
สถานการณจําลองไววา สถานการณจําลอง หมายถึงการจําลองสถานการณหรือสราง
สถานการณใหใกลเคยีงกับความเปนจริงแลวใหนักเรียนลงไปอยูในสถานการณนัน้  และใหมี
ปฏิกิริยาโตตอบเหมือนกนั  วิธีการนีจ้ะชวยใหนกัเรียนไดมีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรม
ตางๆซึ่งในสถานการณจริง นักเรียนอาจไมกลาแสดงเพราะเปนการเสี่ยงตอผลที่จะไดรับ
เกินไป 

วิธีสอนแบบใชสถานการณจําลอง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยการสราง
สถานการณใหเหมือน หรือใกลเคียงกับเหตกุารณที่เกิดขึ้นจริง มากที่สุดเทาที่จะมากได  
เพื่อใหนักเรยีนไดมีประสบการณเหมือนเขาไปอยูในเหตุการณ ที่เกิดขึ้นจริงๆดวยการได
ปฏิบัติจริง ซ่ึงนักเรยีนตองแสดงบทบาทดวยการแสดงออกเปนพฤติกรรมภายใตการตกลง 
ตัดสินใจในการเลือกแนวทางแกไขปญหา 
ขั้นตอนของการดําเนินการใชสถานการณจําลองในการเรียน   

1) ผูสอนเสนอสถานการณที่จะนํามาซึ่งปญหา 
2) นักเรียนศึกษาปญหา และหาแนวทางที่จะตัดสนิใจในปญหาตามขั้นตอนจนได

ขอสรุปของการแกปญหา  การแกปญหานีอ้าจจะแบงนักเรียนเปนกลุมยอยๆ เพื่อใหไดรวมกนั
แสดงความคฃิดเห็น หรืออาจทําใหแตละบุคคลคิดแกปญหาเอง แลวแตจดุประสงคที่ผูเสนอ
ตองการ 

3) นักเรยีนทั้งหมดรวมกันแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางในการแกไขปญหา ซ่ึงอาจ
เปนตัวแทนของกลุมหรือของคณะ 

4) ผูสอนและนักเรียนรวมกนัสรุปแนวคิดตางๆ 
 
2.6.23 กระบวนการสอนแบบโครงการ (Project Method) 
ความหมายวิธีสอนแบบโครงการ หมายถึง การสอนที่มุงใหนกัเรียนไดทํากิจกรรมที่

เปนปญหาตามสภาพความเปนจริงในชวีติประจําวนั และใชวสัดุในการสรางสิ่งหนึ่งส่ิงใด
ขึ้นมา เปนผลงานของนักเรียนที่สามารถกระทําออกมาได เปนผลสําเร็จซึ่งเปนประโยชน
ในทางสรางสรรคตอตนเอง และสวนรวมโดยนักเรยีนจะตองเปนผูวางแผนโครงการ และ
กระทํากจิกรรมดวยตนเอง อาจเปนโครงการเล็กๆซ่ึงนักเรียนทําเพยีงคนเดียว    หรือโครงการที่
นักเรียน   ตองทํารวมกับผูอ่ืนเปนหมูคณะก็ได  เชนโครงการรักษาความสะอาดในโรงเรียน
ของเรา 
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จุดประสงคของการสอนแบบโครงการ 
1) เพื่อกระตุนความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน เพราะการสอนแบบโครงการผูสอน

จะใหนกัเรียนไดเลือกโครงการดวยตนเองกอน แตกอนที่นักเรยีนจะเลือกได ผูสอนตองจัด
สถานการณใหนักเรยีนเกิดความอยากรูอยากเห็นกอน จึงจะสามารถเลือกโครงการไดดังนั้น
การที่นักเรยีนตองการที่จะทาํโครงการใดโครงการหนึ่ง แสดงวานกัเรียนมีความอยากรูอยาก
เห็นในเรื่องนัน้ๆ 

2) เพื่อใหนักเรียนเหน็คุณคาของ   การกระทํากิจกรรมตางๆในสถานการณจริง จะชวย
ใหนกัเรียนเหน็คุณคาของการทํางานไดดทีี่สุด 

3) เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาความเปนตวัของตัวเอง   ที่จะเกย็รวบรวมสะสมและหา
ความรูอยางมปีระสิทธิภาพ 

4) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในสถานการณส่ิงแวดลอม โดยใชประสบการณ
ตนเอง 

5) เพื่อใหนักเรียนพัฒนาความรับผิดชอบ ที่จะใชเสรีภาพในการแสดงออกดวย
ความคิดการกระทํา 

6) เพื่อพัฒนานักเรยีนใหมีความสามารถ ในการสรางแผนและดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย 

7) เพื่อกระตุนใหนักเรยีนไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสรางสรรคงาน และ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของโครงการแบงออกไดเปน 4 ประเภท    
1) โครงการเกี่ยวกับการศกึษาหาความรู  และฝกทักษะตางๆ เชน โครงการฝกเลน

ดนตรีไทย โครงการฝกพูดภาษาตางๆ 
2) โครงการที่เกี่ยวกับการที่จะแกปญหา เชนโครงการแกไขความประพฤติของ

นักเรียน 
3) โครงการเกี่ยวกับการสํารวจ เชน โครงการสํารวจโรงเรียนที่ขาดแคลนหองสมุด

โครงการสํารวจแหลงวิทยาตางๆ 
4) โครงการเกี่ยวกับการสรางวัสดุ  เชน โครงการสรางอุปกรณการสอน  โครงการ

ปลูกตนไม โครงการสรางหอประชุม   
ขั้นตอนในการสอนแบบโครงการมีดังนี้  

 1) ขั้นนําเสนอ  (Presenting)  เปนขั้นผูสอนจัดสภาพการตางๆ เพื่อเราความสนใจให
นักเรียนอยากรูอยากเหน็ และตองการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2) ขั้นกําหนดความมุงหมาย (Purposing)    เปนขั้นตอนที่ผูสอนเปดโอกาสใหนกัเรยีน
ไดตัดสินใจเลอืกทําโครงการและกําหนดจดุประสงค็ในการทําโครงการนั้นๆ  
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3) ขั้นวางแผน (Planing) เปนขั้นที่นกัเรยีน วางลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

4) ขั้นดําเนินงานตามแผน (Executing) เปนขั้นที่นกัเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่
กําหนดไวดวยความรอบคอบ  

5) ขั้นประเมนิ (Evaluation)   เปนขัน้ที่นักเรยีนประเมินผลงานของตน โดยการ
ประเมินคุณคา และผลงานวามีประโยชนในทางสรางสรรค ตามจุดประสงคที่วางไวเพียงใด 

ประโยชนของการสอนแบบโครงการ  
1) สงเสริมใหนักเรียนไดรูจกัมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
2) สงเสริมใหนักเรียนรูจักมคีวามรับผิดชอบ 
3) สงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานอยางมีแบบแผน 
4) สงเสริมใหนักเรียนรูจักการแกปญหา 
5) สงเสริมใหนักเรียนประเมินผลงานของตนเอง 

(ญาดาพนิต พญิกุล 2539 : 256-258 , 282-284, 318-320, 418-420) 
 
2.6.24 กระบวนการสอนแบบสรางความตระหนัก (กระบวนการแสวงหาความรู ) 
1)   สังเกต 
2)  วิเคราะห 
3)  สรุป 
4)  เสริมแรง 
 
2.6.25 กระบวนการเรียนรูความเขาใจ  
1)  สังเกต / ตระหนกั 
2)  วางแผนปฏิบัติ 
3)  ลงมือปฏิบัติ 
4)  พัฒนาความรูความเขาใจ 
5)  สรุป 
2.6.26 กระบวนการปฏิบตัิ ( กระบวนการฝกทักษะ / กระบวนการทํางาน ) 
1)  สังเกต / รับรู 
2)  ทําตามแบบ 
3)  ทําเองโดยไมมีแบบ 
4)  ฝกจนชํานาญ 
5)  เสริมแรง 
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2.6.27 กระบวนการสรางเจตคติ  
1)  ศึกษาใหเขาใจสิ่งที่พบเหน็ 
2)  รายงานตามความเขาใจ 
3)  รวมกนัปฏิบัติ 
4)  สรุปเปนความคิดรวบยอด 
 
2.6.28 กระบวนการจัดการ  
1)  วางแผน 
2) กําหนดขั้นตอน 
3)  แบงงาน 
4)  ปฏิบัติ 
5) ติดตามพัฒนา 
6) สรุปประเมินผล 
 
2.6.29 กระบวนการกลุม   
1)  ระดมความคิด 
2)  กําหนดขั้นตอน 
3)  แบงงาน 
4)  ลงมือปฏิบัติ 
5)  รับฟงวิจารณ 
6)  ความสามคัคี 
2.6.30 กระบวนการศึกษาคนควา 
1)  กําหนดเรื่องราวที่จะศกึษา 
2)  รูแหลงที่จะศึกษาขอมูล ศึกษาขอมูล 
3)  บันทึกขอมูล ประเมินคาและ จัดเก็บ 
4)  นําขอมูลมาใช 
2.6.31 กระบวนการสรางคานิยม  
1)  สังเกต / ตระหนกั 
2)  ประเมินเชงิเหตุผล 
3)  กําหนดคานิยม 
4)  วางแนวปฏิบัติ 
5)  ปฏิบัติดวยความชื่นชม 
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2.6.32 กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
1)  สังเกต 
2)  จําแนกความแตกตาง 
3)  หาลักษณะรวม 
4)  ระบุช่ือ / ความคิดรวบยอด 
5)  ทดสอบและนําไปใช 
 
2.6.33 กระบวนการคิดวิจารณญาณ 
1)  จําแนกสาเหต ุ
2)  จัดลําดับความสําคัญ 
3)  โยงเหตแุละผล 
4)  วิจารณ 
5)  สรุป 

 
2.6.34 กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
1)  ศึกษาปญหา 
2)  ตั้งสมมุติฐาน 
3)  รวบรวมขอมูล 
4)  วิเคราะหขอมูล 
5)  สรุปผล 

 
2.6.35 ทักษะกระบวนการ 
1)  ตระหนักในปญหา และความจําเปน 
2)  คิดวิเคราะห วิจารณ 
3)  สรางทางเลือกอยางหลากหลาย 
4)  ประเมิน และเลือกทางเลือก 
5)  กําหนด และลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ 
6)  ปฏิบัติดวยความชื่นชม 
7)  ประเมินระหวางปฏิบัต ิ
8)  ปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอๆ 
9)  ประเมินผลรวมเพื่อใหเกิดความภูมิใจ 
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กระบวนการสอนตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวขางตน  เปนการกลาวไวรวมๆการที่
ครูผูสอน จะเลือกใช กระบวนการสอนวธีิใดนั้น 

 -  ขึ้นอยูกับจดุประสงคการเรียนรูของแตละเรื่อง  
 -  ขึ้นอยูกับลักษณะของเนือ้เร่ือง แตละตอน 
 -  และขึ้นอยูกบักิจกรรมที่ควรจะเปน 
แตเมื่อครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนจนครบเนื้อหารายวิชา หรือหลักสูตรแลว  

นักเรียนจะไดมีนิสัยการทํางานที่มีความรบัผิดชอบ มีระบบครบวงจรใหญๆ  รูจักวางแผน  และ
เตรียมการ  ดําเนินการตามแผนประเมนิผลสําเร็จของงานจะเห็นไดวากระบวนการมีมากมาย 
หลากหลาย  และยังมไิดหมดเพียงเทานี้  การที่ครูจะนาํกระบวนการใดมาใช ครูจะตองแนะนํา
นักเรียนใหแสวงหาความรูดวยวิธีการตางๆดังนี้ 

1) รูจักฟง (HOW TO LISTEN)  เพราะการฟง คือการเติมความรู ไมทาํตัวเปนนําเตม็แกว 
2) รูจักคิด (HOW TO THINK)   คิดอยางมีเหตุผล  ไมเชื่อส่ิงใดโดยงาย 
3) รูจักถาม (HOW TO ASK)    เมื่อมีขอสงสัย ไมกระดากอายที่จะถามเพื่อความรู 
4) รูจักเขียน (HOW TO WRITE) รูจักการจดบันทึกกันลืม และสามารถเขียนส่ือสาร

ใหผูอ่ืนสามารถเขาใจความคดิของตน 
5) รูจักอาน (HOW TO READ)   มีนิสัยรักการอานเพื่อแสวงหาความรูอยูเสมอ 
6) รูจักพดู ( HOW TO TALK)    พูดแสดงความคิดเหน็อยางมีคารวะธรรม 
7) รูจักวิเคราะห ( HOW TO ANALYSE)  เพื่อเลือกสิ่งที่ดีมาปรับใชเชน 

7.1  บางอยางไมดี แตถานํามาปรับใช จะไดผลดี 
7.2  บางอยางไมดี ควรตัดทิง้ไปเลย 
7.3  บางอยางดีแตไมปรับใชจึงกลายเปน ไมดี  
7.4  บางอยางดี แตเพราะนําไปปรับใชจึงกลายเปนไมด ี

8) รูจักเรียน ( HOW TO LEARN)         เพื่อพัฒนาตนเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
9) รูจักทําความดี (HOW TO DO GOOD)  ไมละอายทีจ่ะกระทําความดี แตละอาย ที่

กระทําความชัว่  
( หนวยศกึษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 2542 : 32) 

ตอนที่ 4 คุณลักษณะ ดี เกง มีสุขกับการศึกษาที่เนนนักเรียนเปนศนูยกลาง 
แนวความคิดเรื่องนักเรียนเปนสําคัญของการเรียนรูมีรากฐานมาจาก ปรัชญาการศึกษาแนว
พิพัฒนการนิยม  (Progressivism) ซ่ึงมีความเชื่อโดยรวมวาความจริงเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได  
ไมใชส่ิงที่แนนอนตายตวัหรือมีรูปแบบเดยีว  ความจริงที่คนพบโดยคนคนหนึ่งไมจําเปนตอง
เหมือนกับคนที่คนพบโดยคนคนหนึ่ง  แมคนทั้งสองกําลังศึกษาเรื่องเดียวกัน  ดังนั้นจึงไมใช
เปนปญหาถานักเรียนกับครจูะมองเห็นความจริงแตกตางกัน  แตประเด็นสําคัญอยูที่นักเรยีน
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จะตองเปนผูนาํความรูที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนแตกตางกันไปตามความจําเปน ความ
ตองการของนักเรียนแตละคน 

กิจกรรมที่เกดิขึ้นในชั้นเรียน จึงควรเปนกิจกรรมการเรยีนของนักเรียนไมใชกจิกรรม
การสอนที่กําหนดขึ้นโดยครูแตเพียงอยางเดียว  แตส่ิงที่ดีที่สุดควรจะตองเกดิขึ้นจากการ
กําหนดรวมกนั    ทั้งนักเรียนและครูบนพื้นฐานการเรียนรูตามสภาพ ความเปนจริงของชีวิต
โดยธรรมชาติ  ถามนุษยถูกบังคับหรือถูกสั่งใหทํากิจกรรมอันใด โดยตนเองไมรูที่มาที่ไปของ
กิจกรรมนั้น  เขาผูนั้นยอมไมมีความสุขที่จะทํากจิกรรมนั้น   จึงทํากจิกรรมอยางเสียไมได  ขาด
ความเอาใจใส  ขาดความใชความคิด  ใชเหตุผล  และถาถูกสั่งใหทํา  หรือถูกบังคับใหรับฟงแต
เพียงอยางเดยีวเปนระยะเวลานานก็จะขาดความสามารถที่จะคิดไดดวยตนเอง  ขาด
ความสามารถและความมัน่ใจที่จะทํากิจการงานของตนเอง  การเรียนรูจะกลายเปนการเรียน
แบบทองจํา    เพียงเพื่อนําไปตอบขอสอบเทานั้น 

ดี  เกง  มีสุข คือ  
คณลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิรูปการศึกษาและปรับการเรียนการสอน
ใหเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 

พัฒนาเพื่อคิดเปนทํา
เปน มองการพัฒนาเปนองครวม คนศูนยกลางของการ

พัฒนา 

พัฒนาเพื่อคิดชอบ ทําชอบ พัฒนาใหเต็มศักยภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่  8 

 
แผนภูม ิ คุณลักษณะดี  เกง  มีสุข  กับแนวความคิดในการพัฒนาคน 

 2.7 นิยามของคุณลักษณะดี  เกง  มีสขุ 
2.7.1 ศ. สุมน อมรวิวัฒน (อางในกรมวิชาการ 2543 : 10 - 11) และคณะได

นิยามความหมายของคุณลักษณะ  ดี  เกง  มีสุข  ไววา  
ดี  หมายถึง  การมีวินัย  และการมีคานิยมประชาธิปไตย 
1. มีวินยั  ประกอบดวย 
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- สนใจใฝรู 
- มีสติควบคุมตนเอง 
- รับผิดชอบ 
- มีเหตุผล 
- ซ่ือสัตย ขยัน 

2. มีคานิยมประชาธิปไตย  ประกอบดวย 
- เห็นคณุคาตนเอง  และคณุคาของผูอ่ืน 
- ทําหนาที่ของตนเองอยางสมบูรณ 
- ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- เคารพกติกาของสังคม 
- ทํางานรวมกบัผูอ่ืนเปน  มีเหตุผล  และเสยีสละ 

เกง  หมายถึง  การมคีุณสมบัติดังตอไปนี ้
- มีความสามารถในการใชภาษา  ทั้งการฟง พูด  อาน และเขียน 
- มีตรรกะคณติศาสตรและวทิยาศาสตรที่ชวยใหเกิด 
- การสังเกต  ประมวล  จัดกลุม  เชื่อมโยง  ตั้งสมมติฐานและทดลอง 
- มีทักษะทางดนตรี  และจังหวะการเคลื่อนไหว 
- ส่ือสารสัมพันธระหวางบุคคลได 
- มีความลึกซึ้งภายในจิตใจ  และเอื้ออาทรตอส่ิงแวดลอม 

ความสุข  หมายถึง  คุณสมบัติตอไปนี ้
- มีความรัก  และการแบงปน 
- เขาใจความสัมพันธระหวางความจริง  ความงามและความเปนธรรม 
- ประพฤติชอบ  มีความสุข  สันติ  และไมเบียดเบยีน 
- บริโภคสิ่งตางๆ ดวยปญญา  ไมตกอยูในอทิธิพลของกระแส 

2.7.2 รศ. ดร.  วิชัย  วงษใหญ  (2542 : 5-12)  ไดกลาวถึง  คุณลักษณะคนดีคน
เกง  และคนมีความสุขไวในลักษณะเดียวกัน  คือ  คนดี  ตองมีวนิัย  มีคานยิม
ประชาธิปไตย 

1. มีวินยั  คือ  คนที่มีลักษณะเหลานี ้
- สนใจใฝรู 
- การควบคุมตนเอง 
- ความรับผิดชอบ 
- ความมีเหตุผล 
- ความซื่อสัตย 



 36 

- ความขยนั 
- ตั้งเปาหมายเพื่ออนาคต 

2. มีคานิยมประชาธิปไตย  ตองมีลักษณะ  ดังนี ้
- เห็นคณุคาตนเอง  และเหน็คุณคาผูอ่ืน 
- ทําหนาที่ตนเองอยางสมบูรณ 
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- เคารพกติกาของสังคม 
- ทํางานรวมกบัผูอ่ืนเปน 
- มีเหตุผลและเสียสละ 

คนเกง  ตองเกง  8  ดาน  คือ 
- ภาษา 
- ตรรกะ / คณติศาสตร 
- ดนตรี / จังหวะ 
- การเคลื่อนไหว 
- ศิลปะ / มิติสัมพันธ 
- การสื่อสาร / ความสัมพันธระหวางบุคคล 
- ความรูสึก / ความลึกซึ้งภายในจิตใจ 
- ธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

คนมีความสุข  คือ คนมีความสุขจากการเรยีนรู โดยการไดตอบสนองการใฝรู 
ตอบสนองการกระทําและการสรางสรรค  ตลอดจนการบริโภคดวย ปญญา / 
ความคิด 

2.7.3 กรมวิชาการ  (2541 : 56 - 63) ไดสังเคราะหกรอบความหมายคุณลักษณะ ดี เกง  
มีสุข  เพื่อใชในการประชมุปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการสอนระดับประถมศึกษา   และ
มัธยมศึกษาเมือ่เดือนกรกฎาคม  2541  ดังนี้ 

เปนคนดี หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมของความมีวนิัยและ
คานิยมประชาธิปไตย ความมีวินยั คอื คุณลักษณะทางจิตใจ  และพฤติกรรมทีช่วย
ใหบุคคลนั้นสามารถควบคุมตนเองและปฏบิัติตนตามระเบียบ กฎ กติกาของสังคมเพื่อ
ประโยชนสุขของตนเอง และของสวนรวม  

พฤติกรรมที่บงชี้ถึงความมีวนิัย 
- สนใจใฝรู 
- ควบคุมตนเอง 
- รับผิดชอบ 
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- มีเหตุผล 
- ซ่ือสัตย 
- ขยัน 
- ตรงตอเวลา 
- เชื่อมั่นในตนเอง 
- อดทน 
- เปนผูนํา 
- ความรวมมือ 
- การรับฟง / เคารพความคิดเห็นผูอ่ืน 
- การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
- การชวยเหลือพึ่งพาตนเอง 
- การรูจักเสยีสละและเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน 
- การชวยเหลือผูอ่ืนและสวนรวม 
- การทําตามขอตกลง 
- ความเชื่อมั่นในตนเองและผูอ่ืน 
- การมีวนิัยในการเรียนรู 

2. คานิยมประชาธิปไตย คือคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่เห็น
คุณคาของตนเองและคุณคาของผูอ่ืน  เคารพสิทธิและปองกันสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  
ดวยน้ําใจที่เคารพ ตอคุณคาและเสียงสวนใหญ  ดวยความเขาใจระหวางกันและกนั
ดวยความสันติ 
พฤติกรรมบงชี้ถึงความมีประชาธิปไตย 

- เห็นคณุคาของตนเองและผูอ่ืน 
- การยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
- การเคารพสิทธิ  ปองกันสิทธิของตนเอง 
- การเคารพสิทธิผูอ่ืน 
- ความมีเหตุผล  
- การเคารพกติกาของสังคม 
- มีความเสียสละ 
- มองโลกในแงดี  มีความไววางใจผูอ่ืน 

เปนคนเกง หมายถึง เกงในการเรียนรูที่จะเรียนรูดวยตนเองเรียนรูทีจ่ะอยูรวมกับผูอ่ืน
และ เรียนรูที่จะทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
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1.การเรียนรูทีจ่ะเรียนรูดวยตนเอง โดยการพัฒนาทักษะการคิด (วิเคราะห  สังเคราะห  
จําแนก  จัดลําดับความสําคัญ)  และทักษะการแกปญหา     พฤติกรรมบงชี้  ประกอบดวย 

- รูแหลงขอมลู  และวิธีการแสวงหาความรูที่หลากหลาย 
- สามารถรวบรวมขอมูล 
- สามารถสรุปความ  แปลความขอมูล 
- สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดวิธีแกปญหาได 
- สามารถจัดลําดับความสําคัญของเรื่องได 
- สามารถกําหนดขั้นตอนในการแกปญหาในรูปของยุทธวิธี 
- สามารถใชขอมูลในการตัดสินใจ 
- สามารถประยุกตใชและพฒันาความรู 

2.การเรียนรูทีจ่ะทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนดวยการพัฒนาทักษะการจดัการ ทักษะการ
วิเคราะหตนเอง  และการพัฒนาความเขาใจและความรูสึกของผูอ่ืน 

2.1ทักษะการจัดการ  พฤติกรรมที่บงชี้  ประกอบดวย 
   1) ความสามารถในการวางแผน  พฤติกรรมที่บงชี้  ประกอบดวย 

- วิเคราะหงาน 
- ใชขอมูลในการตัดสินใจ 
- กําหนดขั้นตอนการทํางาน 

   2) ความสามารถในการปฏิบัติงาน  พฤติกรรมที่แสดงไดแก 
- วิเคราะหงาน 
- ทํางานเปนระเบียบตามแผน 
- บริหารเวลาและใชทรัพยากรอยางคุมคา 

   3)ความสามารถในการติดตามประเมินผล สรุปรายงานพฤติกรรมที่
แสดงไดแก 

- ติดตามงานอยางเปนระบบ 
- ประเมินผลและปรับปรุงงาน 
- สรุปผลงาน 

4)มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการจัดการพฤติกรรมในการ
แสดงไดแก 
- เลือกใชวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม 
- เลือกใชวิธีการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
- ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณ 

  2.2ทักษะการวิเคราะหตนเอง  พฤติกรรมที่บงชี้ประกอบดวย 
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1) มองเห็นจุดเดน  และจุดดอยของตนเอง 
2) สามารถรูและเขาใจความรูสึกและอารมณของตนเอง 
3) เห็นคณุคาและความสําเร็จของตนเอง 
4) รูจักประมาณตน 

2.3การเขาใจผูอ่ืน  พฤติกรรมที่บงชี้ไดแก 
1) รูจักเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น 
2) มีความไวตอความรูสึกของผูอ่ืน 
3) รูจักการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น  

สุขกาย  สุขใจ สุขกาย  หมายถึง  ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  ทั้งทาง
รางกาย  จิตใจ  และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ 
พฤติกรรมที่บงชี้  ประกอบดวย 

- เห็นคณุคาของการออกกําลังกาย 
- ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เหมาะสมกับวยั 
- พักผอนอยางเพียงพอ 
- รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน  และสะอาด 
- รูจักรักษาสุขภาพ  ทั้งรางกาย  และจิตใจ 
- รูจักรักษาความสะอาดรางกาย  เส้ือผา  เครื่องนุงหมและที่อยูอาศัย 
- รูจักปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคภัยไขเจ็บ 
- รูจักการปองกันอันตรายจากอุบัติภยัตางๆ 
- ละเวนสิ่งเสพติด 
สุขใจ  (สุขภาพจิตด)ี หมายถึง การที่บุคคลรูจักตนเองเปนอยางดี  ยอมรับ

ขอบกพรองที่ตนมี ภาคภูมใิจในขอดีของตน มีอารมณ แจมใส มจีิตใจที่มั่นคง ไมมี
ความกังวลและความตึงเครยีด มองโลกในแงดี  สามารถจะปรับตนใหเขากับ
สถานการณตางๆ รวมทั้งสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งแวดลอมของตนเองไดด ี
พฤติกรรมที่บงชี้  ประกอบดวย 

- มีความคิดดี  มีเหตุผล 
- ไมมีความขัดแยงในจิตใจ 
- มีความเชื่อมัน่และความเขาใจตนเองอยางดี 
- สามารถเผชิญกับสถานการณตางๆ ที่มากระทบไดดวยจิตใจที่มัน่คง 
- ปราศจากการเจ็บปวยทั้งทางดานรางกาย  และจิตใจ 
- พึงพอใจในการกระทําที่พจิารณาวาดีถูกตอง 
- รูจักตน  และเขาใจตนเองด ี
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- รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 
- มีความรัก  และไววางใจผูอ่ืนอยางจริงใจ 
- ทําประโยชนใหแกหมูคณะ 
นิยามของทั้ง 3 แหลงที่ยกมาขางตน กลาวถึง ลักษณะเกง ดี ในทํานอง

เดียวกันโดยดานความเกง นิยามบนพื้นฐานความคิดของทฤษฎีพหุปญญา (Multiple 
Intelligence) และ 4 เสาหลักของการเรียนรู  คือ  เรียนรูวิธีการเรยีนรูเพื่อสามารถ
เรียนรูไดตลอดไป  เรียนรูเพื่อการทํางานได เรียนรูเพื่อเขาใจตนเอง  และเรียนรูเพือ่
การอยูรวมกับผูอ่ืนได  ประเด็นที่แตกตาง  คือ  ความสุข  

 
เอกสารของกรมวิชาการใหความสําคัญแกความสุขอันเปนผลสําเร็จของการศึกษา  คือ 

สุขกาย  อันไดแก  ความมสุีขภาพดีและสุขใจ  ซ่ึงหมายถึงความมีสุขภาพจิตดี แตอีก 2 แหลง 
ใหความสําคญัแก   ความสุขอันเกิดจากการไดเรียนรูส่ิงที่ตนตองการรู  ความสุขจากการเขาถึง
ความจริง   ความงามและความดีดวยภูมิปญญาของตนเองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทานพระ
ธรรมปฎก 
 

2.8 ตัวบงชี้การเรียนของนักเรียนและการสอนของครู 
ศูนยพัฒนาบุคคลการเรียนการสอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ ไดพัฒนา
ตัวบงชี้ลักษณะการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนศนูยกลาง ไว  ทั้ง 2  ฝาย  คือ  ฝายนักเรยีน  
และฝายครูไวดังนี ้

 
2.8.1 ตัวบงชี้การเรียนของนกัเรียน 

1) นักเรยีนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง 
2) นักเรยีนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุม 
3)นักเรยีนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการตลอดจนได

แสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
4) นักเรยีนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคาํตอบ แกปญหาทั้งดวยตนเองและ

รวมดวยชวยกนั 
5) นักเรยีนไดฝกคน  รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
6) นักเรยีนเลอืกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

ตนเองอยางมคีวามสุข 
7) นักเรยีนฝกตนเองใหมวีินยัและรับผิดชอบในการทํางาน 
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8) นักเรยีนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจใฝหา
ความรูอยางตอเนื่อง 
2.8.2 ตัวบงชี้การสอนของครู 

1) ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิชาการ 
2) ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา  จูงใจและเสริมแรงใหนักเรียน

เกิดการเรยีนรู 
3) ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอนักเรยีนอยาง

ทั่วถึง 
4)แครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออก  และคิดอยาง

สรางสรรค 
5) ครูสงเสริมใหนกัเรียนฝกหัด  ฝกทํา  และฝกปรับปรุงตนเอง 
6) ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุม  พรอมทั้งสังเกตสวนดี

และปรับปรุงสวนดอยของนักเรียน 
7) ครูใชส่ือการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู 

  8) ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชวีิตจริง 
9) ครูฝกฝนกิริยามารยาทและวินยัตามวิถีวฒันธรรมไทย 
10) ครูสังเกตและประเมนิพฒันาการของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

ตัวบงชี้การเรียนของนักเรียน และการสอนของครูที่จําแนก ไวนี้ แสดงใหเห็นวา  พฤตกิรรม
การ เรียนและพฤติกรรม  การสอนของครูนั้นมีลักษณะตอเนื่องผสมผสาน   กลมกลืนกันเกิน
กวาที่จะแยกตามชวงเวลาของการเรียนการสอนไดตัวบงชี้หลายขออาจเกิดขึ้นไดทั้งกอนการ
เรียนการสอน  ระหวางการเรยีนการสอน  และหลังการเรียนการสอน 
 

2.9 การประเมินคุณภาพสื่อการสอน  
คุณภาพเปนคณุสมบัติที่ดีของส่ิงตาง ๆ ที่มนุษยรับรูได และเปนสิ่งทีป่รารถนาของทุก

คนที่ตองรับรูในสิ่งใด ๆ ก็ตองการสิ่งที่มีคุณภาพที่สุด ส่ือการสอนที่ใชเพื่อการเรียนการสอนก็
เปนสิ่งหนึ่งทีค่รูผุสอนตองการคุณภาพสูงสุด เพราะสื่อดังกลาวนีจ้ะสงผลไปถึงการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสูงดวยเชนกัน การประเมินคณุภาพของสื่อการสอนทําไดใน 2 รูปแบบ ไดแก 
การประเมินคณุภาพของสื่อที่เปนระบบ ไดแก ส่ือสําเร็จรูปที่เปนบทเรียนโปรแกรม (PI) 
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สไลด –เทป วดีิทัศน การศึกษา เปนตน สวนการประเมินอีก
รูปแบบหนึ่งไดแก ส่ือการสอนที่ไมเปนระบบ กลาวคือ เปนสื่อที่ใชรวมกับสื่ออ่ืน ๆ ดวยเชน 
การใชรูปภาพประกอบการบรรยาย หรือใชวีดิทัศนประกอบการสอน เปนตน ตวัแปรสําคัญก็
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คือ การบรรยาย ส่ือเปนเพยีงสวนประกอบ การประเมินคณุภาพสื่อประเภทนี้จะเปนการ
ประเมินกวาง ๆ เพื่อดูคาเฉลี่ยวาโดยรวมแลวส่ือนั้นๆ มีคุณภาพและความเหมาะสมเพียงใด  

สําหรับแบบประเมินที่ยกมาเปนตัวอยาง แนวทางในการประเมินคุณภาพ ขางทายนี้มี
ลักษณะกวาง ๆ และใชกับสือ่หลายชนิดแลวแตวาผูประเมินจะเลือกใชกับสื่อใด และในบาง
กรณีอาจจะตองประยุกตใชในกรณีที่ไมมหีวัขอระบุไวใหชัดเจน อยางไรก็ตาม ส่ือการสอน
ทั้งหลายก็อาจจะอยูในประเด็นหลัก 3 ประการ ดังนี้  

1. คุณภาพดานโครงสราง  
2. คุณภาพดานเนื้อหา  
3. คุณภาพการนําไปใช  
สําหรับแบบประเมินขางทายนี้ก็เปนอกีรูปแบบหนึ่งที่ประยุกตใหมีขอยอย ๆ 

ครอบคลุมสาระสําคัญของสื่อการสอนเพื่อใหไดพิจารณานําไปใชตอไปได  
 

2.10 องคการเอื้อการเรียนรู 
สังคมโลกในปจจุบันกําลังอยูในยุคสารสนเทศ เปนโลกที่ไรพรมแดน หรือโลกแหง

ขอมูลขาวสาร องคการ รวมทั้งสมาชิกขององคการ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ตางตองเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได องคการและคนในองคการจงึตองปรับตัวเองเพื่อ
การอยูรอด และเพื่อเอาชนะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยเหตุนี้เององคการตองเปลี่ยน
ยุทธศาสตรของตนเอง จากการสะสมทุนหรือวัตถุดิบ มาเปนการสะสมบุคลากรที่มีความรู และ
สะสมขอมูลขาวสาร เพื่อใหองคการสามารถใชความรู และขอมูลนั้นจดัการกับการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีคุณภาพ  

การพัฒนาบุคลากรขององคการทุกประเภทและทุกระดบัใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดวยการฝกอบรมเปนระยะ ๆ แตเพยีงอยางเดียว ไมเพยีงพอและไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงอกีตอไปแลว จากแนวคิดแบบเดิมที่สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรตามนโยบาย
ขององคการ และเพื่อแกปญหาการปฏิบัติงานดวยการฝกอบรมเปนครั้งคราวกําลังถูกแนวคดิ
ใหมของการพฒันาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ดวยการพัฒนาองคการ
ใหเปน “องคการเอื้อการเรียนรู” (Learning Organization) เขามาแทนที่ 

 
ความหมายขององคการเอ้ือการเรียนรู 

   นักพัฒนาทรพัยากรมนษุยที่ใหความสําคญักับการพัฒนาผูปฏิบัติงานในองคการตางๆ 
ไดใหความหมายขององคการเอื้อการเรียนรูไวมากมาย ในบรรดาความหมายเหลานีม้ีทั้ง
ความหมายที่ใกลเคียงกัน และแตกตางกันตามมุมมองหรือจุดเนนของแตละคน พอประมวล
เปนสังเขปเพือ่เปนตัวอยางได ดังนี้  
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  Peter Senge (1990) กลาวไววา องคการเอือ้การเรียนรูคอื สถานที่ซ่ึงทุกคนสามารถ
ขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง สามารถสรางผลงานตามที่ตั้งเปาหมายไว เปนที่ซ่ึง
เกิดรูปแบบการคิดใหม ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซ่ึงแตละคนมีอิสระทีจ่ะสรางแรงบนัดาลใด 
และเปนที่ซ่ึงทุกคนตางเรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน  

Karen Watkins และ Victoria Marsick (1991) ใหความหมายวา หมายถงึ องคการที่ให
อํานาจแกคนของตนเอง มีการบูรณาการคุณภาพเขากับชวีิตการทํางาน ใหอิสระสําหรับการ
เรียนรู กระตุนความรวมมือ แบงปนผลงาน เสริมสรางการใฝรู และสรางโอกาสการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง  
Michael Beck (1992) อธิบายวา องคการเอื้อการเรียนรู คือ องคการที่เอื้ออํานวยการเรียนรู และ
พัฒนาบุคลากรทุกคน ขณะเดียวกันก็มีการปฏิรูปองคการอยางตอเนื่อง  

David A. Gavin (1993) กลาววา คือองคกรที่มีลักษณะในการสราง แสวงหา และถาย
โยงความรูและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากความรูใหมและการเขาใจในสิ่ง
ตาง ๆ อยางถองแท  

Michael Marquardt (1994) ใหความหมายวา คือที่ซ่ึงมีบรรยากาศของการเรียนรู
รายบุคคลและกลุม มีการสอนคนของตนเองใหมีกระบวนการคิดวเิคราะห เพื่อชวยใหเขาใจใน
สรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทกุคนก็ชวยองคการเรียนจากความผิดพลาดและความสําเร็จ ซ่ึงผลให
ทุกคนตระหนกัในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากความหมายตาง ๆ ดังกลาวนี้จะเห็นไดวามีคําหลักที่เปนจุดเนนขององคการเอื้อการ
เรียนรู คือ “อิสระ สรางความรู แบงปน หลากหลาย และอยางตอเนื่อง” ดังนั้นอาจสรุป
ความหมายขององคการเอื้อการเรียนรูไดวา หมายถึง ที่ซ่ึงบุคลากรแตละคน แตละกลุมทั่วทั้ง
องคการมีอิสระในการเรียนรู สรางความรูที่หลากหลาย รวมกันแบงปนความรูเพื่อเพิม่พูน
สมรรถนะและศักยภาพทีจ่ะกอใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินกจิการไปสูเปาหมายอยาง
ตอเนื่อง 

 
ความสําคัญขององคการเอ้ือการเรียนรู 

   องคการเอื้อการเรียนรู เปนองคการรูปแบบใหมที่ใชทัศนะการมององคการแบบองค
รวม คือ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการทุกระดับ ทั้ง
ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ ใหเกดิขึ้นพรอม ๆ กัน และเปนการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน เพราะใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตการทํางานของบุคคล และใชทุกสิ่งจากการ
ทํางานเปนฐานความรูที่สําคัญ ประกอบกบัใชกลยุทธการแสวงหาความรู การแบงปนความรู 
การสรางองคความรู และการใชความรูรวมกันอยางตอเนื่อง 
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  ดวยเหตนุี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการจึงตองเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีจาก
แบบดั้งเดิม คอื จากการฝกอบรมเพื่อแกปญหาการทํางานเปนครั้งคราว หรือการสงบุคลากรไป
ศึกษาเพิ่มเติมเปนราย ๆ กลายเปนการเรียนรูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง และเนื้อหาของการเรียนรู
ก็ไมเนนเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเทานัน้แตยังตองเรียนรูขามสายงาน เรียนรู
เร่ืองภายในองคการ เรียนรูภาวะแทจริงภายนอกองคการ เรียนรูแนวโนมและโอกาส และ
เรียนรูวิธีการนําความรูไปใชใหเกดิผล เปนตน 
   องคการไมวาประเภทใด ระดับใด หากตองการอยูรอดในสังคมโลกยุคนี้ ยอมปฏิเสธ
กระแสการพฒันาองคการนี้ไมได เพราะทุกองคการที่ตองการกาวทนัคูแขงขัน และกาวลํ้า
คูแขงขันตองพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนองคการเรียนรู องคการที่สามารถพัฒนา
บุคลากรของตนเองไดอยางถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็วกวา ยอมไดเปรียบคูแขงขัน ยอมมี
ความพรอมทีจ่ะใชความรูและความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ทั้งระดับผูบริหาร ระดับ
ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกคาของตนเอง รวมกนัไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลการ
ตระหนกัในความสําคัญขององคการเอื้อการเรียนรูจึงเปนฐานความคิดทีสํ่าคัญสําหรับทุกคน
ในองคการที่จะยึดถือเปนกลยุทธของการพฒันาทรัพยากรมนุษยสืบไป 

ระดับของการเรียนรู 
  องคการที่มีการเรียนรูจะตองมีการเรียนรูเกดิขึ้น 3 ระดับ อาจจะทีละระดับ หรือพรอม 
ๆ กันทั้ง 3 ระดับ ไดแก  

1. การเรียนรูระดับบุคคล ไดแก การที่บุคคลมีศักยภาพทีจ่ะแสวงหาความรู พัฒนา
ลักษณะ เชาวปญญา ทัศนคติ โดยการศึกษาคนควาดวยตนเอง และแลกเปลี่ยนส่ิงที่เรียนรูกับ
ผูอ่ืนได การเรยีนรูระดับนี้เนนการกระตุนใหแตละคนใฝรูและสรางโอกาสการเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่อง  

2. การเรียนรูระดับกลุม ไดแก การเพิ่มพนูความรู ลักษณะความสามารถของกลุมจาก
การใหทกุคนมีสวนรวม และไดแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนมีระหวางกนั ดวยเหตุนี้การเรยีนรูระดับ
กลุมจึงมักเกดิขึ้น จากผลของการเรียนรูระดับบุคคล นั่นคือสวนหนึ่งทกุคนนําส่ิงที่ตนเรียนรูมา
สูกลุม การเรียนรูระดับกลุมจะเกดิขึ้นไดโดยกจิกรรมหรอืกระบวนการที่เอื้อตอกระบวนการ
กลุมหรือปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุม  

3. การเรียนรูระดับองคการ ไดแก การนําความรู ลักษณะความสามารถและทุกอยางที่
แตละบุคคลแตละกลุมมีมาใชรวมกันเพื่อเปาหมายขององคการ ทั้งนี้การเรียนรูระดับนี้จะ
เกิดขึ้นไดโดยองคการตองใหอํานาจคนของตนเองในการใชความรูทีม่ีเพื่อองคการ ตองมี
การบูรณาการคุณภาพเขากับคุณภาพชวีิตการทํางาน และตองสรางชองวางสําหรับการเรียนรูทั้ง
ที่เปนสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก และเวลา  
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การเรียนรูระดบับุคคลอยูดานในสุดของวงกลมเปรียบเสมือนกลไกภายในสุดที่ตองทํางานตาม
บทบาทหนาทีข่องตนเอง ขณะเดียวกนัก็จะเกิดการเรียนรูระดับกลุมไปพรอม ๆ กัน 
ประสิทธิภาพของการเรียนรูระดับบุคคลจะมีผลตอประสิทธิภาพของการเรียนรูระดบักลุม ถา
กลไกภายในดกีลไกระดับถัดมาก็มีแนวโนมที่จะดีตามไปดวย สุดทายทั้งระบบกจ็ะเกิดเปนการ
เรียนรูระดับองคการ ถากลไกระดับที่ 1 และที่ 2 ดีแลวกย็อมเปนเครื่องทํานายประสทิธิภาพ
ของกลไกทั้งระบบไดเปนอยางดี  

การเกิดระดับการเรียนรูในองคการทุกวันนี้นั้น องคการสวนใหญมกีารเรียนรูระดับ
บุคคลมากที่สุด เพราะบุคลากรตางคนตางเรียนรูเพื่อเปาหมายของตนเอง การเรียนรูระดับกลุม
ที่เกิดขึ้นมกัมลัีกษณะของการเรียนรู ที่ปดกั้นตัวเองจากกลุมอ่ืน (ดูภาพที่ 2.1) โดยไมสนใจ
กลุมใด ๆ นอกจากการเรียนรูของคนในกลุมของตนเอง ขณะที่ (ภาพที ่2.2) บุคลากรบางคนมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อน รวมตวักันเปนกลุมหลวม ๆ ไมเหนียวแนน และบางครั้ง (ภาพที่ 2.3) 
บุคลากรรวมกลุมกัน และแตละกลุมก็มีปฏิสัมพันธกันทั่วท้ังองคการ  
ดวยเหตนุี้ องคการเอื้อการเรียนรูจึงเนนวาตองมีการเรียนรูเกิดขึ้นทั้ง 3 ระดับ และตองมี
ลักษณะของกลุมแบบ 2.3 ไมวาจะเปนการเรียนรูระดับบุคล ระดับกลุม หรือระดับองคการ 
และส่ิงที่ตองสรางใหเกิดขึน้ในตวับุคคลและในกลุม ประกอบดวยความรูความเขาใจ ทัศนคติ 
และความสามารถ ดังนี้  
 

 ระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับองคการ 

ความรู 
ความ
เขาใจ 

• ความสําคัญของการ
เรียนรูตลอด 
ชีวิตการทํางาน  

• วิธีการเรียนรูดวย
ตนเอง  

• เครื่องมือการเรียนรู  

• แหลงการเรียนรู ฯลฯ  

• ความสําคัญของ
กลุม  

• จิตวิทยาการทาํงาน
เปนทีม  

• วิธีการทํางานเปน
ทีม  

• ลักษณะการสือ่สาร 
ฯลฯ  

• การพัฒนาองคการ  

• วิสัยทัศนองคการ  

• ลูกคาขององคการ  

ทัศนคต ิ • สนใจ/เต็มจะพัฒนา
ตนเอง  

• ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ฯลฯ  

• สนใจ/เต็มใจ ที่จะ
พัฒนากลุม  

• รัก ผูกพันตอกลุม  

• แบงปนผูอ่ืน ฯลฯ  

• เต็มใจที่จะพัฒนา
องคกร  

• รัก ผูกพันตอองคการ  

• ยอมรับวัฒนธรรม
องคการ ฯลฯ  
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ความ 
สามารถ 

• ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง  

• คิดอยางมีวจิารณญาณ  

• การประยกุตใชความรู 
ฯลฯ  

• ศึกษา/ทํางานเปน
ทีม ในกลุม  

• การประเมินกลุม 
ฯลฯ  

• ศึกษา/ทํางานเปนทีม 
ทั้งองคการ  

• การประเมิน การ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ  

 
ลักษณะขององคการเอ้ือการเรียนรู 

   องคการเอื้อการเรียนรูจะมีลักษณะหลาย ๆ ประการที่แตกตางไปจากองคการทั่วไป 
จากการประมวลหนังสือ บทความ เอกสารตาง ๆ พบวา ปจจุบันนี้มกีารอางอิงแนวคดิเกี่ยวกบั
องคการเอื้อการเรียนรูของนกัพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มช่ืีอเสียง 3 ทานมากที่สุด คือ Peter 
Senge, Michael Marquardt และ David A. Gavin ซ่ึงแนวคิดเกีย่วกับลักษณะขององคการเอื้อ
การเรียนรูของทั้ง 3 ทานนี้มบีางลักษณะทีค่ลายคลึงกัน และบางลักษณะมีความแตกตางกัน
อยางชัดเจน แตไมวาจะเปนลักษณะที่กําหนดโดยทานใด จะชีใ้หองคการทั้งหลายเห็นวาการ
พัฒนาองคการใหเปนองคการเอื้อการเรียนรูจําเปนตองพัฒนาลักษณะเหลานีใ้หเกดิขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม  

 
การสรางองคการเอ้ือการเรียนรู 

   องคการใดก็ตามที่ตองการปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนองคการเอื้อการเรยีนรู ยอมตองมี
แนวทางหรือข้ันตอนการสรางองคการเอื้อการเรียนรูที่เหมาะสมกบัองคการของตนเอง วิธีการ
หนึ่งที่จะชวยทําใหมีขั้นตอนการดําเนนิงานก็โดยการศกึษาขั้นตอนทีม่ีผูเสนอแนะไว แลวจึง
ออกแบบขั้นตอนที่เหมาะสมสําหรับองคการของ ตนเองตอไป  

องคการจํานวนมาก โดยเฉพาะองคการเอกชนในตางประเทศ ประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาตนเองใหเปนองคการเอื้อการเรยีนรูแลว หลายองคการจึงไดเผยแพรขั้นตอนไวให
ผูอ่ืนไดศึกษาเปนแนวทาง ซ่ึงพอประมวลไดดังตอไปนี้  

1. ขั้นตอนของสมิต สัชฌุกร (2541) ซ่ึงผูเขียนจะขอนําเสนอแนวคิดของสมิตร 
สัชฌุกร ดวย  
2. ขั้นตอนของ Marsick และ Watkins  

Marsick และ Watkins (1996) นําเสนอกระบวนการการเรียนรูที่ตอเนื่อง เปน
กลยุทธที่บูรณาการเขากับการทํางานไว รวม 7 ขั้น ดังนี้  
1. สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
2. เสริมสรางการสนทนาและใฝรู  
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3. กระตุนการมีสวนรวม และการเรียนรูเปนทีม  
4. สรางความสนใจและทําใหเกิดการแบงปนการเรียนรู  
5. ใหอํานาจแกบุคลากรผานวิสัยทัศน  
6. เชื่อมโยงองคกรเขากับสภาพแวดลอม  
7. สนับสนุนการเรียนระดับบุคคล กลุม และองคการ  

3. แบบจําลองบริษัทการเรียนรู  
Michael Pedler, J. Burgoyne และ Tom Boydell (อางถึงใน Michael Marquardt และ 

Angus Reynolds, 1994) ไดเสนอแบบจําลองบริษัทการเรียนรู (The Learning Company Model) 
ไววา ตองประกอบดวย (1) กลยุทธ (2) การมองภายใน (3) โอกาสการเรียนรู (4) การมอง
ภายนอก และ (5) การสรางโครงสรางที่จําเปน ซ่ึงทั้ง 5 ขั้นดังกลาวนี้นําเสนอเปนแบบจําลอง
ได ดังนี้  

- ขอมูล - กวาดตามองพรมแดนของ  
- การตรวจสอบและควบคุม องคการ  
เปนระยะอยางตอเนื่อง - การเรียนรูระหวางองคการ  
- การแลกเปลีย่นภายใน  
- การใหรางวลั  
- กลยุทธ/วิธีการเรียนรู - บรรยากาศ  
- การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย - การพัฒนาตนเองเพื่อทุกคน  

4. แบบจําลองการเรียนรูอยางตอเนื่องในสถานที่ทํางาน  
แบบจําลองการเรยีนรูอยางตอเนื่องในสถานที่ทํางาน (The Continuous Workplace 

Learning Model) ถูกพัฒนาขึน้โดย Katie Weldon ผูจัดการดานการศึกษาของบริษัท Ernst & 
Young และคณะ แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นม ี2 แบบ คือ (1) สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง และ (2) 
สําหรับการชวยผูอ่ืนเรียนรู ทั้ง 2 แบบมีขั้นตอนหลักสําคัญ 4 ขั้น คือ (1) วางแผน (2) วิเคราะห 
(3) ลงมือทํา และ (4) บันทึกขอมูล  
5. แบบจําลองกระบวนการเรียนรูของ Rover Corporate  
จากแบบจําลองนี้ จะเห็นไดวา  

(1) กระบวนการเรียนรูตองเกิดขึ้นจากความตองการจําเปนทางธุรกิจของบริษัท Rover 
ใชปรากฏการณนี้เปนโอกาสของการเรียนรู เปนตัวกระตุนใหทุกคนตระหนกัใน
ความจําเปนทีต่องเรียนรู และ Rover ยังเนนดวยวา การเรียนรูที่เกิดขึน้ตองสงผล
โดยตรงตอการปฏิบัติงาน  
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(2) ผูรูเกี่ยวกับองคการ รวมทั้งลูกคาขององคการ ตองรวมกันกําหนดเปาหมายของ
โครงการ กําหนดเกณฑมาตรฐานที่จะใชตดัสินคุณภาพการเรียนรูและประสานงานกบั
คนกลุมตาง ๆ  
(3) บุคคลที่เปนหลักสําคัญของโครงการ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
ผูปฏิบัติงานที่ชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคการ 
ประชุมรวมทมีทํางาน  
(4) เมื่อบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมดมารวมกนัไดแลว ตางก็จะตองชวยกนัพัฒนา
รายละเอียด ซ่ึงประกอบดวยเปาหมายของโครงการ วัตถุประสงค กระบวนการเรยีนรู
อยางละเอียด  
(5) เมื่อไดรายละเอียดแลว กน็ํามาออกแบบขั้นตอน และแผนงานที่ทําใหมั่นใจไดวา
จะประสบผลสําเร็จ  
(6) เตรียมบุคคลที่จะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เชน หวัหนางาน ผูนําทางความคิดของ
บุคลากรแตละกลุม รวมทั้งบคุลากรที่ตองเปนผูเรียนรู  
(7) ผลิตเอกสาร และส่ือการเรียนรูที่เอื้อใหเกิดการเรยีนรูทั้งรายบุคคลและกลุม Rover 
เนนวาตองเปนเอกสารหรือส่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพสูง  
(8) จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู สภาพแวดลอมนี้ตองจัดในสถานที่
ปฏิบัติงานเทานั้น  
(9) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกบุคลากรทั้งระดับรายบคุคลและกลุม ตามโครงการตาง 
ๆ ที่วางแผนไว  
(10) การเรียนรูจะเกดิขึ้นหรอืไมมากนอยเพียงใด ก็ตองมีผูประเมินผลการเรียนรู  
(11)การเรียนรูของแตละคนตองถูกบันทึกเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรของบริษัทและ
จะตองปรากฏอยูในแฟมประวัติของแตละคนดวย  
(12) เพื่อการเรียนรูในอนาคต เอกสารการเรียนรูจะตองถูกออกแบบและสรางขึ้น  
(13) จะตองมกีารทบทวนวธีิการปฏิบัติที่ผานมา เพื่อใหไดวิธีการเรยีนรูที่ดีที่สุดที่
สามารถประกาศใหทุกคนในบริษัทรับทราบและปฏิบัติ และ  
(14) เมื่อบริษัทไดวิธีที่ดีที่สุดแลว จะตองมีการทดสอบและเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ 
และใหทุกคนในบริษัทมีสวนรวมในการเรียนรู  

 

2.11 การวัดและการประเมินสื่อการเรยีนการสอน 
                    ในที่นี้  จะกลาวถึงการวัดและการประเมนิผลสื่อการเรียนการสอนที่มขีั้นตอนการ
ตรวจสอบที่พถีิพิถันเพื่อใหไดส่ือที่มีคุณภาพอยางแทจริง  ในเบื้องแรก  การตรวจสอบแบง
ออกไดเปนสองสวนใหญ  คือ  การตรวจสอบโครงสรางภายในสื่อ (Structural)  และการ
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ตรวจสอบคุณภาพสื่อ (Qualitative) ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดการตรวจสอบทั้งสองสวน
ตามลําดับตอไปนี้ 
                    ขั้น 1  การตรวจสอบโครงสรางภายในสื่อ (Structural basis) 
                    การตรวจสอบในขั้นนี้เปนการตรวจสอบสิ่งที่ปรากฏในสื่อ  ซ่ึงสามารถสัมผัสได
ดวยประสาทสัมผัส  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  และกาย  ถาสวนทีป่รากฏภายในมีลักษณะชัดเจน  งาย  
และสะดวกแกการรับรู  ส่ือนั้นเปนสื่อที่มศีักยภาพสูงในการสื่อสาร  การตรวจสอบที่สําคัญใน
ขั้นนี้ประกอบดวยสองสวนคือ  ลักษณะสือ่และเนื้อหาสาระในสื่อ 
                    1.  ลักษณะสื่อ 

ปจจัยหลักที่มผีลตอการผลิตสื่อใหมีลักษณะตางๆ  คือ  ลักษณะเฉพาะตามประเภท
ของสื่อ  การออกแบบ  เทคนิควิธี  และความงาม  ดังนั้นในการตรวจสอบลักษณะสื่อ  ผู
ตรวจสอบจะมุงตรวจสอบทั้งส่ีประเด็นขางตนเปนหลัก 
               1.1 ลักษณะเฉพาะตามประเภทของสื่อ 
                           ส่ือแตละประเภทมีลักษณะและคณุสมบัติเฉพาะ  ส่ือการเรียนการสอนบาง
ประเภทจะทําหนาที่เพยีงใหสาระขอมูล  บางประเภทจะใหทั้งสาระและกําหนดใหผูเรยีน
ตอบสนองดวยในสื่อบางประเภท  เชน  ส่ือสําหรับการศึกษารายบุคคล  ส่ือที่เสนอเนื้อหาสาระ
ขอมูลอาจจะเสนอไดหลายรูปแบบ  ซ่ึงอาจจะใหความเปนรูปธรรมหรือนามธรรมมากนอย
แตกตางกนั  ทีเ่ปนรูปธรรมมากที่สุดคือของจริง  ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคคลใชประสาทสัมผัส
ไดมากชองรับสัมผัสกวาส่ืออ่ืน  ที่มีความเปนรูปแบบรองลงมา  ไดแก  ของตัวอยาง  ของ
จําลอง  เปนตน  ส่ือบางชนิด  ใหสาระเปนรายละเอยีดมาก  บางชนิดใหนอย  บางชนิดใหแต
หัวขอ  เชน  แผนโปรงใส  ส่ือบางประเภทสื่อสารดวยการดู  บางประเภทสื่อสารทางเสียง  
หรือบางประเภทสื่อสารดวยการสัมผัส  ดมกลิ่น  หรือล้ิมรส  เชน  การสื่อสารดวยภาพ  ซ่ึงมี
หลายชนิด  ตั้งแตส่ือประเภทกราฟกอยางงายไปจนถึงภาพเหมือนจริง  ส่ือประเภทกราฟกนั้น  
ตองเสนอความคิดหลักเพยีงความคิดเดยีว  ภาพก็มหีลายชนิด  ภาพ ๒ มิติ  หรือภาพ ๓ มิติ  
ภาพอาจจะอยูนิ่งหรือเคลื่อนไหวเร็ว  บางชนิดเปนลายเสน  รายละเอยีดนอย  เชน  ภาพการตูน  
ซ่ึงตางจากภาพเหมือนจริงที่ใหรายละเอียดมาก  เปนตน  รูปแบบของการเสนอภาพนัน้  อาจจะ
เสนอภาพหลายภาพพรอมกนั (Simultaneous Images หรือ Multi-Images)  หรืออาจจะเสนอ
ภาพที่ละภาพตอเนื่องกัน (Sequential Images) เหลานี้เปนตน  ลักษณะที่แตกตางกนันี้ยอมให
คุณคาแตกตางกัน 
                    จะเหน็วา  ในปจจุบันสื่อแตละประเภทมีความหลากหลายในรูปแบบ  สวนหนึ่ง
เนื่องจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและวิธีการสอน  การประยกุตใชเทคโนโลยีใหม
และทฤษฎีการเรียนการสอนที่นํามาเนนใหม  เชน  การประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยาพุทธิปญญา 
(Cognitive Psychology) ในการเรียนการสอน  ทําใหส่ือการเรียนการสอนแตละประเภทมีมาก
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รูปแบบอันนํามาซึ่งประโยชนตอการสื่อสาร  เชน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  ซ่ึงแต
เดิมไดประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยาพฤตกิรรมในการสรางบทเรียน (Behavioral Psychology) 
CAI นั้นมีลักษณะเปนบทเรยีนสําเร็จรูป  แตในปจจุบันการประยกุตใชทฤษฎีจิตวิทยาพุทธิ
ปญญา (Cognitive Psychology) ทําใหเกิด CAI ในลักษณะของเกมส (Games) สถานการณ
จําลอง (Simulation)  และโปรแกรมปญญาประดิษฐตางๆ (Artificial Intelligence) แตอยางไรก็
ตามถึงแมส่ือการเรียนการสอนจะมีรูปแบบที่หลากหลาย  ส่ือที่ผลิตก็จะตองคงลักษณะเฉพาะ
ตามประเภทสือ่ไวได 
                    ดังนั้นในการตรวจสอบสื่อ  ผูตรวจสอบจะตองพิจารณาความถูกตองของลักษณะ
ส่ือ  ทั้งแตละองคประกอบและโดยสวนรวมในอนัที่จะนําไปสูการทํางานที่สมบูรณตาม
ศักยภาพของสื่อแตละประเภท  และตามวตัถุประสงคของการผลิตส่ือ (ดูตัวอยางแบบฟอรม
การตรวจสอบสื่อ 1, 2, 3 และ 4) 

1.2 มาตรฐานการออกแบบ (Design Standards) 
การออกแบบสื่อการเรียนการสอนเปนการสรางสรรคส่ิงใหมดวยการนําสวนประกอบ

ตางๆ ตามประเภทของสื่อและองคประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยงของมาพิจารณา  เพื่อ
ประโยชนของการสื่อสาระตามความคาดหมาย  องคประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวของใน
ที่นี้ไดแก  จิตวิทยาการเรียนรูเฉพาะกลุมเปาหมาย  หลักการสอน  กระบวนการสื่อสารและ
ลักษณะเฉพาะเรื่อง  เปนตน  การออกแบบสื่อที่ดีจะตองชวยทําใหการสื่อสาระชัดเจนและเปน
ที่เขาใจงายสําหรับกลุมเปาหมาย  กลาวคอื  ตองไมเปนการออกแบบที่ทําใหการสื่อสาร
คลุมเครือ  และสับสนจนเปนอุปสรรคตอการสื่อความเขาใจ  ดังนัน้ในการตรวจสอบสื่อในขั้น
นี้  ส่ิงที่ผูตรวจสอบสื่อจะตองพิจารณา  คือ  การชี้หรือแสดงสาระสําคัญตามที่ตองการไดอยาง
นาสนใจ  กระชับและไดใจความครบถวน  มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนหรือ
การฝกอบรม  เชน  จํานวนเวลาเรียน  จํานวนบุคคลผูใชส่ือ  วิธีการใชส่ือ  เปนตน  มีความ
นาสนใจ  ตืน่หู  ตื่นตา  เราใจ  และนาเชื่อถือ  อนึ่ง  หากสื่อนั้นมีกิจกรรมหรือตัวอยางประกอบ  
กิจกรรมจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ  ทั้งกิจกรรมและตัวอยางตอง
สามารถจุและตรึงความสนใจของกลุมเปาหมายไดตลอดเวลา  และนําไปสูการขยายหรือเสริม
สาระที่ตองการเรียนรูใหกระจางชัด  แตถาส่ือนั้นเปนวสัดุกราฟก  กจ็ะตองเปนการออกแบบที่
ลงตัว  มีความสมดุลยในตวั 
                    นอกจากนีใ้นบางครั้งอาจใชการออกแบบแกขอจํากัดหรือขอเสียเปรียบของ
ลักษณะเฉพาะบางประการของสื่อ  แตการกระทําเชนนี้  จําเปนตองมีผลงานวิจยัรองรับ  
ตัวอยางเชนโปรแกรมการสอนดวยไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer-based instructional 
programs) ซ่ึงเปนบทเรียนสําเร็จรูปรายบุคคล  ตามปกติบทเรียนลักษณะนี้  เปดโอกาสให
ผูเรียนใชเวลาเรียนนานเทาไรก็ได  แตนักวจิัยกลุมหนึ่ง อันประกอบดวย Belland, Taylor, 
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Canelos, Dwyer และ Baker (๑๙๘๕) ตั้งประเด็นสงสัยวา  การใหผูเรียนมีโอกาสใชเวลาเรียน
นานเทาใดก็ไดนั้น  อาจจะเปนผลทําใหผูเรียนไมตั้งใจเรยีน  ซ่ึงเปนทีย่อมรับกันโดยทั่วไปแลว
วา  ความตั้งใจเรียนเปนปจจยัสําคัญในการเรียนรู  คณะวจิัยจึงไดทําการวิจัยโดยกําหนดเวลา
เรียนในโปรแกรมกรสอนดวยไมโครคอมพิวเตอร  ซ่ึงการกําหนดเวลาเรียนนีก้ระทําได  เพราะ
อยูในสมรรถวสัิยตามศักยภาพคอมพิวเตอร  ผลการวิจัยพบวา  โปรแกรมที่กําหนดเวลาเรียน  
ผนวกกบัใหเวลาสําหรับกระบวนการคิด  ชวยใหผลการเรยีนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญดวย  
ตัวอยางงานวจิัยที่ยกมาขางบนนี้  ช้ีใหเหน็วา  กรออกแบบโดยการกําหนดเวลาเรียนใน
บทเรียน  และการประยกุตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่สามารถกําหนดเวลาเรียนในบทเรียนได 
ชวยแกจดุออนหรือขอจํากดัของลักษณะเฉพาะบทเรียนสําเร็จรูปรายบุคคลไดเปนอยางดี  
งานวิจยัในลักษณะนี้จะชวยนักออกแบบสื่อใหมีความมัน่ใจในการตัดสินใจเลือกใชส่ือที่
พิสูจนแลววามีประสิทธิภาพในการออกแบบ 
              1.3  มาตรฐานทางเทคนิควิธี (Technical standards) 
                   เทคนิควิธีการเสนอสื่อ  เปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยใหส่ือมีความนาสนใจ
และสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  ที่สําคัญประการหนึ่งที่ควรเนนในทีน่ี้คอื  เทคนิค
วิธีที่ใชในสื่อการเรียนการสอน  ตองเปนเทคนิควิธีการทางการศึกษา  กลาวคือ  เปนเทคนิค
วิธีการที่ชวยใหการเสนอสาระเปนไปอยางชัดเจน  ไมคลุมเครือหรือไมซอนเรนสาระเพื่อใหมี
การเดา  ในดานการนําเสนอตองนาสนใจ  ตื่นหู  ตื่นตา  ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบตอง
สามารถชี้ใหเห็นถึงความแตกตางและความเหมือน  กอใหเกดิความเขาใจงาย  มีความกระชับ
และสามารถสรุปกินความไดครบถวนถูกตองตามที่วัตถุประสงคกําหนด  อีกทั้งเปนเทคนิควิธี
ที่ชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกเปนจริงเปนจัง 
สวนในดานการใชส่ือ  ควรเปนเทคนิควิธีที่ชวยใหความคลองตัวในการใช  ใชงาย  และมีความ
ปลอดภัย 
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บทที่  3      
วิธีการดําเนินการ 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวจิัยครั้งนี้คือ  นักเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษาปที่   4  จํานวน  49  
คน   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   ปการศึกษา  2551 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  การสังเกตพฤติกรรม 
 2.  แบบทดสอบ 
      เกณฑการประเมิน 
   ทําถูก    25-30   ขอ      ดีมาก 
   ทําถูก    24- 20   ขอ      ดี 
   ทําถูก    19-15   ขอ      พอใช 
   ทําถูก    นอยกวา  15   ขอ     ปรับปรุง 

3.  แบบสอบถาม 
 เกณฑการประเมิน   มี  4  ระดับ  คือ  ดีมาก   ดี   พอใช   ปรับปรุง 

 4.  การประเมินผลสภาพจรงิ 
  พฤติกรรมการเรียนรู  การตอบคําถาม  การทําแบบฝกหัด  การอธิบายเชิง
วิเคราะหและสังเคราะห 
3.3 การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ขั้นการวิจยั   (  พฤษภาคม -  ตุลาคม  2551 ) 
1. วางแผนการจดัทําส่ือการสอนคอมพิวเตอร 
2. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหเนื้อหารายวิชาเคมี  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  

5  เร่ือง กาซ  ของเหลวและของแข็ง  จากหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คูมือครู  หนังส่ือตําราตาง  ๆ 

3. รวบรวมขอมลูการจัดทําส่ือการเรียนการสอน 
4. วางแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมระบบ 
5. จัดทําส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน 
6. จัดทําคูมือประกอบการใชส่ือการสอน 
7. จัดทําแบบทดสอบและแบบสอบถาม 
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 2.   ขั้นการใชส่ือการสอน  ( สิงหาคม  2551  ) 
3.   ขั้นประเมินผลโดยแบบสอบถามและแบบทดสอบ   สรุปผลการจัดทําส่ือคอมพิวเตอร        
      ชวยสอน (  กันยายน  2551  ) 
4.    ขั้นปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  (ตุลาคม  2551  ) 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  แบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

 ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1. วิธีการนําเสนอ     

1.1 เหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคล ……………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

1.2 เหมาะสมกับผูเรียน ( ) กลุมเล็ก ( ) กลุมใหญ ( ) รายบุคคล ….. …….. ….. …….. ……….. 

1.3 ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ …………………………. …….. ….. …….. ……….. 

1.4 การนําเขาสูเรื่อง ………………………………………………….. …….. ….. …….. ……….. 

2. การนําเสนอเนื้อหาของสื่อ     

2.1 สอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน …………………………. …….. ….. …….. ……….. 

2.2 สอดคลองกับกลุมวิชาที่กําหนด ………………………………….. …….. ….. …….. ……….. 

2.3 ถูกตอง/มีคุณคาทางวิชาการ …………………………………….. …….. ….. …….. ……….. 

2.4 มีความยาก-งาย เหมาะสมกับผูเรียน ……………………………. …….. ….. …….. ……….. 

2.5 เสริมสรางทักษะประสบการณการเรียนรู ……………………….. …….. ….. …….. ……….. 

2.6 สงเสริมจริยธรรม/วัฒนธรรม/ไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม …………………………………………. 

…….. ….. …….. ……….. 

3. การใชภาษา     

3.1 ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน …………………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

3.2 เหมาะสมกับระดับ/วัยวุฒิ/วุฒิภาวะ ของผูเรียน ……………….. …….. ….. …….. ……….. 

3.3 ใชคําศัพทเหมาะสม …………………………………………….. …….. ….. …….. ……….. 

4. สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน     

4.1 สงเสริมการตอบสนองของผูเรียน ………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

4.2 สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม ……………………………………… …….. ….. …….. ……….. 

4.3 สงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียน ………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

4.4 สงเสริมใหผูเรียนมีวิสัยทัศน ……………………………………… …….. ….. …….. ……….. 

 



 54 

 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

 ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

5. เทคนิคในการผลิต     

5.1 ตัวอักษร (แบบ/ ขนาด/ สี) ……………………………………….. …….. ….. …….. ……….. 

5.2 ขนาด/ ขนาดของภาพ ……………………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

5.3 รายละเอียด ………………………………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

5.4 ความประณีต ……………………………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

5.5 การจัดองคประกอบศิลปะ ………………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

5.6 การลําดับภาพ …………………………………………………… …….. ….. …….. ……….. 

5.7 การสื่อความหมาย ………………………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

5.8 การนําเสนอ ……………………………………………………… …….. ….. …….. ……….. 

5.9 ความยาก-งายในการใชงาน …………………………………….. …….. ….. …….. ……….. 

5.10 ขนาด/น้ําหนักเหมาะสม …………………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

5.11 เสียงบรรยาย การออกเสียงอักขระ/จังหวะการอาน/น้ําเสียง ……. …….. ….. …….. ……….. 

5.12 เสียงประกอบสัมพันธกับภาพและเรื่อง ………………………….. …….. ….. …….. ……….. 

5.13 เสียงดนตรี ชัดเจน/ดัง-เบา พอดี / เขากับเนื้อหาและภาพ ………. …….. ….. …….. ……….. 

6. อื่น ๆ     

6.1 ใชในการสอนไดงาย ……………………………………………… …….. ….. …….. ……….. 

6.2 ราคาเหมาะสม …………………………………………………… …….. ….. …….. ……….. 

6.3 ความแปลกใหม ………………………………………………….. …….. ….. …….. ……….. 

6.4 จัดหางาย …………………………………………………………. …….. ….. …….. ……….. 

6.5 ดูแลบํารุงรักษา/จัดเก็บ/ หาอะไหลทดแทนงาย …………………. …….. ….. …….. ……….. 

รวม     
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บทที่  4   
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

4.1 ผลการประเมิน 
ทําการประเมินจากนักเรียนโดยสุมมาจํานวน  100  คน  จากนักเรียนที่เขาใชสื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบ
แบบสอบถาม 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

 ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1. วิธีการนําเสนอ     

1.1 เหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคล ……………………………………. 25 70 5 ……….. 

1.2 เหมาะสมกับผูเรียน ( ) กลุมเล็ก ( ) กลุมใหญ ( ) รายบุคคล ….. 9 91 …….. ……….. 

1.3 ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ …………………………. …….. 100 …….. ……….. 

1.4 การนําเขาสูเรื่อง ………………………………………………….. 20 80 …….. ……….. 

2. การนําเสนอเนื้อหาของสื่อ     

2.1 สอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน …………………………. 17 83 …….. ……….. 

2.2 สอดคลองกับกลุมวิชาที่กําหนด ………………………………….. 8 92 …….. ……….. 

2.3 ถูกตอง/มีคุณคาทางวิชาการ …………………………………….. 100 ….. …….. ……….. 

2.4 มีความยาก-งาย เหมาะสมกับผูเรียน ……………………………. …….. 100 …….. ……….. 

2.5 เสริมสรางทักษะประสบการณการเรียนรู ……………………….. 97 3 …….. ……….. 

2.6 สงเสริมจริยธรรม/วัฒนธรรม/ไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม …………………………………………. 

…….. 100 …….. ……….. 

3. การใชภาษา     

3.1 ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน …………………………………………. 20 80 …….. ……….. 

3.2 เหมาะสมกับระดับ/วัยวุฒิ/วุฒิภาวะ ของผูเรียน ……………….. 11 89 …….. ……….. 

3.3 ใชคําศัพทเหมาะสม …………………………………………….. …….. 97 3 ……….. 

4. สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน     

4.1 สงเสริมการตอบสนองของผูเรียน ………………………………. …….. 100 …….. ……….. 

4.2 สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม ……………………………………… …….. 100 …….. ……….. 

4.3 สงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียน ………………………………. 3 97 …….. ……….. 

4.4 สงเสริมใหผูเรียนมีวิสัยทัศน ……………………………………… 13 87 …….. ……….. 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

 ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

5. เทคนิคในการผลิต     

5.1 ตัวอักษร (แบบ/ ขนาด/ สี) ……………………………………….. …….. 100 …….. ……….. 

5.2 ขนาด/ ขนาดของภาพ ……………………………………………. 10 90 …….. ……….. 

5.3 รายละเอียด ………………………………………………………. …….. 100 …….. ……….. 

5.4 ความประณีต ……………………………………………………. …….. 80 20 ……….. 

5.5 การจัดองคประกอบศิลปะ ………………………………………. 12 78 10 ……….. 

5.6 การลําดับภาพ …………………………………………………… 2 98 …….. ……….. 

5.7 การสื่อความหมาย ………………………………………………. 100 ….. …….. ……….. 

5.8 การนําเสนอ ……………………………………………………… 100 ….. …….. ……….. 

5.9 ความยาก-งายในการใชงาน …………………………………….. 11 89 …….. ……….. 

5.10 ขนาด/น้ําหนักเหมาะสม …………………………………………. …….. 100 …….. ……….. 

5.11 เสียงบรรยาย การออกเสียงอักขระ/จังหวะการอาน/น้ําเสียง ……. 10 89 1 ……….. 

5.12 เสียงประกอบสัมพันธกับภาพและเรื่อง ………………………….. 10 90 …….. ……….. 

5.13 เสียงดนตรี ชัดเจน/ดัง-เบา พอดี / เขากับเนื้อหาและภาพ ………. 8 92 …….. ……….. 

6. อื่น ๆ     

6.1 ใชในการสอนไดงาย ……………………………………………… …….. 100 …….. ……….. 

6.2 ราคาเหมาะสม …………………………………………………… 100 ….. …….. ……….. 

6.3 ความแปลกใหม ………………………………………………….. 100 ….. …….. ……….. 

6.4 จัดหางาย …………………………………………………………. 2 98 …….. ……….. 

6.5 ดูแลบํารุงรักษา/จัดเก็บ/ หาอะไหลทดแทนงาย …………………. …….. 100 …….. ……….. 

รวม 798 2673 39 0 
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4.2 ผลการทดสอบแบบทดสอบ 
เร่ือง  กาซ  ของเหลวและของแขง็ 

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี  4       จํานวน  49  คน 

เลขท่ี คะแนน เลขท่ี คะแนน 

1 17 26 28  

2 27 27 26 

3 19 28 25 

4 17 29 28 

5 25 30 27 

6 28 31 28 

7 24 32 28 

8 15 33 29 

9 16 34 26 

10 27 35 25 

11 26 36 26 

12 23 37 27 

13 28 38 27 

14 27 39 25 

15 25 40 26 

16 26 41 24 

17 24 42 23 

18 25 43 28 

19 27 44 27 

20 28 45 24 

21 23 46 25 

22 27 47 24 

23 25 48 26 

24 25 49 27 

25 26  
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บทที่  5   
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการประเมนิดวยแบบทดสอบที่จัดขึ้นเพื่อทําการทดสอบหลังจากที่ใช

ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน    ( CAI ) ปรากฏวานักเรียนมีผลการเรียนดีขึน้อยูใน         
ระดับดีมาก  49 คน        และในระดับดี  5  คน  ระดับพอใช  5  คน 

จากการจดัทําการประเมินโดยใชแบบสอบถามผลปรากฎวาผลการใชส่ือการ
เรียนการสอนที่จัดทําขึ้น จากการประเมนิแบบสุมตัวอยางนักเรียนที่ใชส่ือการเรียนรูที่
จัดทําขึ้นจํานวน  100  คน  ในการประเมินทั้งหมด  6  หัวขอหลัก   35  ขอยอย  ซ่ึงจะ
เปนหวัขอประเมินในทุก ๆ  ดานตามแบบประเมิน   ปรากฏวาผลการประเมินมี
คะแนนรวมอยูที่ระดับดี คือมีคะแนนมากที่สุด  2,673   คะแนน     

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการใชส่ือการสอนดังกลาวโดยใชแบบทดสอบและแบบสอบถาม และ
การประเมินสภาพจริงปรากฎวานักเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วและเขาใจเนื้อหาไดเปน
อยางดี  รวดเรว็และมีความสุขในการเรียนรู  อีกทั้งยังสามารถพัฒนาความคิด
สรางสรรคในการเรียนรูอีกดวย    
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
   1. จากผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปใชกับ
การเรียนการสอนวิชาเคมี เร่ือง ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปนอยางด ี
   2. ในการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน 
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง ครูควรทําความเขาใจกับนักเรียน เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับทฤษฎีไดถูกตอง 
   3. การเรียนการสอนโดยใชชุดคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) มีการ
กําหนดเวลาไว ดังนัน้ครูควรศึกษาการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุดกจิกรรมลวงหนา เพื่อ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเวลาที่กําหนด 
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แบบทดสอบวัดผลการใชสื่อการสอนคอมพิวเตอร 
เรื่อง  กาซ  ของเหลวและของแข็ง 

 
1.  กาซผสมของ   H2,  He,  Ne, N2   ที่  25๐C     กาซที่เคล่ือที่เร็วที่สุดคือขอใด 
ก.  H2  ข.  He  ค.  Ne  ง.  N2

เฉลย  ก. 
2.  ขอความใดที่ผิด   เมื่ออัดกาซเขาไปในลูกโปง  ลูกโปงลอยไดเพราะเหตุใด 
ก. ความดันของกาซในลูกโปงมากกวาความดนัลบรรยากาศ 
ข. โมเลกุลของกาซในลูกโปงวิง่เขามาชนกันเอง 
ค. โมเลกุลของกาซในลูกโปงวิง่เขามาชนผนงัลูกโปง 
ง. แรงดันของกาซในลูกโปงมีมากกวาแรงดงึดูดของโลก 
เฉลย   ค. 
3.  กาซออกซิเจนที่มีมวล  3.2  กรัม   ( O  =  16 )   ที่อุณหภูมิ   273  เควิล   และความดัน  1.05  
บรรยากาศจะมีปริมาตรเทาใด 
ก.  มากกวา  22.4   ลิตร  แตนอยกวา   224   ลิตร 
ข.  มากกวา   2.24   ลิตร   แตนอยกวา   22.4   ลิตร 
ค.  มากกวา   0.224   ลิตร   แตนอยกวา   2.24   ลิตร 
ง.  นอยกวา   0.224   ลิตร 
เฉลย   ค. 
4.  อัตราเร็วของการแพรของกาซ   4   ชนิด   จะเรยีงลําดับไดเปนดังขอใด 
(H   =   1,   C   =   12,   N   =   14 ,   O   =   16   S   =   32 ) 
ก.  CH3OH   >  CH4  >  H2S   >   NO ข.  CH4  > NO > CH3OH  > H2S 
ค.   H2S  >  CH3OH   >  NO >  CH4 ง.   NO >  H2S  >  CH4  >  CH3OH 
เฉลย  ข. 
5.  จากขอความตอไปนี้   “โมเลกุลของกาซเคลื่อนไหวเปนเสนตรงตลอดเวลาดวยความเร็ว
คงที่ไปตามทิศทางใดทิศทางหนึ่ง   จนกระทั่งมันชนกันเอง...”   เปนการอธิบายสมบัติของกาซ
ตามขอใด 
ก.  ทฤษฎีจลนของกาซ  ข.  ทฤษฎีการชนกันของโมเลกุล 
ค.  กฎของเกยลุสแซก  ง.  กฎของบอยสและของชารลส 
เฉลย  ก. 
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6.  ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตองเกี่ยวกับกาซ 
ก. อัตราเฉลี่ยของโมเลกุลจะไมเปลี่ยนตามอณุหภูม ิ
ข. ที่อุณหภูมิ   - 273 ๐C   กาซจะมีปริมาตรเปนศูนย 
ค. กาซทุกชนิดมพีลังงานจลนเทากันที่อุณหภูมิเดยีวกัน   (ตามทฤษฎีจลน) 
ง. ผลคุณของปริมาตรและความดันมีคาคงที่เมื่ออุณหภูมิและมวลของกาซคงที่ 
เฉลย  ก. 
7.  กาซใดตอไปนี้จะแพรกระจายไดเร็วทีสุ่ด 
ก.  C 2H2     ข.  CO     ค.  NO2      ง.  H 2S 
เฉลย  ก. 
8.  กระบอกฉดียาซึ่งมีกาซไนโตรเจนบรรจุอยูจุมแชอยูในอางน้ํา   ซ่ึงมีอุณหภูมิ   60๐C   
ปรากฏวาอานปริมาตรที่ขางกระบอกไดเปน   10  cm3   เมื่อนํากระบอกฉีดยานั้นขึ้นมาไวใน
บรรยากาศตั้งทิ้งไว   5   นาที   อานปริมาตรกาซในกระบอกได   6     cm3  การเปลี่ยนแปลงที่
สังเกตไดนี ้
ก.  สนับสนุนทฤษฎีจลนของกาซ  ข.  สนับสนุนกฏของบอยล 
ค.  สนับสนุนกฎของชารลส  ง.  สนับสนุนกฎทรงมวลของสาร 
เฉลย  ค. 
9.  อัตราการแพรกระจายของกาซตอไปนี้   HCl,   NO2   และ   C 2H6   จะเปนไปตามลําดับจาก
มากไปหานอยดังนี ้
ก.  HCl,   C 2H6   NO2  ข.  HCl,   NO2  C 2H6    
ค.  C 2H6   NO2 HCl  ง.   C 2H6     HCl     NO2  

เฉลย  ง. 
10.  กาซหุงตมใบหนึ่งมีความจุ   51   ลิตร   มีกาซหุงตมบรรจุอยู   วดัความดนัได   1140   mm 
– Hg 
ที่ความดันบรรยากาศ   กาซจํานวนเดยีวกนันี้จะมีปริมาตรเทาใด   ที่อุณหภูมิเดยีวกนั 
ก.  5.5  ลิตร  ข.  6.0   ลิตร  ค.  7.5  ลิตร  ง.  8.0   ลิตร 
เฉลย  ค.  
11. ขอใดมีความดันไอสูงที่สุด 
ก. สาร   X  มีความดันไอ   1atm 
ข. สาร   Y  มีความดันไอ14.7ปอนด/ตารางน้ํา 
ค. สาร   Z    ความดันไอ  800  mm.  Hg 
ง. สาร  W    ความดันไอ  70  cm.  Hg          ตอบ    ค. 
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12. ขอใดไมถูกตอง 

ก. การระเหยของของเหลวเกิดขึ้นเฉพาะผิวหนาของเหลวเทานั้น 
ข. อัตราการระเหยของของเหลว ชนิดเดียวกันจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณของของเหลว 
ค. ณ ภาวะเดียวกันของเหลวชนิดเดียวกัน ถาพื้นที่ผิวของของเหลวเทากัน 
ง. การระเหยเกิดขึ้นไดถาโมเลกุลของของเหลว มีพลังงานจลนสูงพอที่จะเอาชนะแรงดึงดูดระหวาง

โมเลกุลได 
ตอบ  ข. 

13. กาซ    16  กรัม  กาซ   14   กรัม  บรรจุในภาชนะขนาด  0.2  lit  กาซใดควรมีความดันมากกวา
กัน (ที่อุณหภูมิเดียวกัน) 

2O 2N

ก.     ข.      ค.   เทากัน ง.   สรุปไมได 2O 2N
     ตอบ   ค. 
14. ความดันไอของน้ําและน้ําเชื่อมตางกันอยางไร 

ก. ความดันไอของน้ําสูงกวา 
ข. ความดันไอของน้ําเชื่อมสูงกวา 
ค. ความดันไอของน้ําและน้ําเชื่อมเทากัน 
ง. ขอมูลยังไมเพียงพอที่จะสรุปได 

        ตอบ  ง. 
15. ถาเทเอธานอลลงบนฝามือ  เราจะรูสึกเย็นเนื่องจากของเหลวระเหยงายและในขณะที่ของเหลวระเหย

พลังจลนเฉลี่ยของเหลวที่เหลือ   
ก. ลดลง  ของเหลวใหพลังงานแกสิ่งแวดลอม 
ข. เพิ่มขึ้น  ของเหลวดูดพลังงานจากสิ่งแวดลอม 
ค. เพิ่มขึ้น  ของเหลวใหพลังงานแกสิ่งแวดลอม 
ง. ลดลง   ของเหลวดูดพลังงานจากสิ่งแวดลอม 

        ตอบ      ก. 
16. ของเหลว  A  B  C  และ  D   มีคาความดันไอเปน  0.75   0.53  0.11  และ  0.01  บรรยากาศ  ตามลําดับที่

อุณหภูมิหอง  ถาใหอัตราการระเหยของของเหลว A  B  C  และ  D   เปน  10    8   6   และ  2  ลูกบาศก
เซนติเมตรตอช่ัวโมง  ตามลําดับ  เมื่อนําของเหลว  2  ชนิด  ชนิดละ  10  cm  มาผสมกัน  ของเหลวผสม
คูใดจะระเหยไดเร็ว       ที่สุด 
ก. A   เทากับ  B 
ข.  A   กับ  B  
ค.  B   เทากับ  C 
ง. C   เทากับ  D 
ตอบ   ก. 
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17. เมื่อนําเอธานอลไปละลายน้ํา  ความดันของสารละลายที่ไดจะเปนอยางไร เมื่อเทียบกับความดันของน้ํา 
ก. เพิ่มขึ้น     ข.    ลดลง 
ค.    ไมเปลี่ยนแปลง  ง.     ขอมูลไมเพียงพอ 
ตอบ   ก. 

 
18. เมื่อนําของแข็งไปหลอมเหลว  พลังงานจะถูกดูดเขาไปเพื่อทําอะไร 

ก. ลดพลังงานจลนของระบบ 
ข. ทําใหปริมาตรของของแข็งเพิ่มขึ้น 
ค. ทําใหโมเลกุลมีพลังงานจลนสูงกวาแรงดึงดูดระหวางกัน 
ง. ทําใหมีลักษณะเปนปฏิกริยาดูดความรอน 
ตอบ   ค. 

19. ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก. ความดันของของเหลวใด ๆ  จะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของระดับน้ําทะเล 
ข. ความดันไอของของเหลวใด  ๆ  จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ 
ค. ความดันไอของของเหลวตางชนิดกัน จะมีคาตางกัน 
ง. ของเหลวที่มีความดันไอสูงจะเดือดที่อุณหภูมิตํ่ากวาของเหลวที่มีความดันไอต่ํา 
ตอบ    ก. 

20. สาร  A  มีจุดเดือด  153  องศา  ถาตองการใหสาร  A  เดือดที่อุณหภูมิ  110  องศา  จะตองทําอยางไร 
ก. เพื่อความดันบรรยากาศ 
ข. ลดความดันบรรยากาศ 
ค. เพิ่มอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม 
ง. ลดปริมาณของสาร   

         ตอบ   ข. 
21. ทฤษฎีจลนอธิบายความแตกตางของการเดือดกับการระเหยตรงกับขอใด 

ก. การเดือดมีอุณหภูมิสูงกวาการระเหยมาก 
ข. การเดือดโมเลกุลชนกันแรงกวาการระเหย 
ค. การเดือดจะเกดขึ้นเฉพาะอุณหภูมิหนึ่ง ๆ เทานั้น   สวนการระเหยเกิดไดหลายอุณหภูมิ 
ง. การเดือดโมเลกุลทุกโมเลกุลมีพลังงานสูงกวาแรงยึดเหนี่ยวระหวาโมเลกุล  สวนการระเหย

โมเลกุลผิวหนาเทานั้นที่ที่มีพลังงานสูง 
เฉลย  ขอ  ง 

22. ขอใดเปนเหตุผลที่ทาํใหธาตุดีบุกหลายรูป  และมีสมบัติแตกตางกัน 
ก. โมเลกุลของดีบุกมีจํานวนอะตอมไมเทากัน 
ข. อะตอมของดีบุกมีจํานวนนิวตรอนตางกัน 
ค. มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนภายในตางกัน 
ง. มีการจัดเรียงอะตอม  หรือจัดเรียงโมเลกุลตางกัน 
เฉลย  ขอ  ง. 
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23. ความแตกตางของสิ่งใดที่ทําใหกํามะถันมีผลึกสองแบบ 
ก.   จํานวนมวลอะตอม                         ข.   พลังงานจลน 
ค.   การจัดเรียงโมเลกุล                         ง.   จํานวนโมเลกุล 
เฉลย  ขอ  ค. 
 

24. ขอใดกลาวถูกตอง 
ก. ธาตุเดียวกันยอมมีจุดเดือดเทากันเสมอ             ข.   ธาตุเดียวกันจะมีรูปรางตางกันไมได 
ค.   ธาตุเดียวกันจะทีมสมบัติเหมือนกัน 
ง.   ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
เฉลย  ขอ  ง. 

25. ขอความตอไปน้ีขอใดผิด 
ก.   โครงสรางโมเลกุลมีผลตอสมบัติขอธาตุ   และสารประกอบ 
ข. ภายใตภาวะแวดลอมที่ตางกัน  ธาตุบางชนิดจะมีรูปผลึกที่แตกตางกัน 
ค. ธาตุที่อยูในคาบเดียวกันในตารางธาตุ   จะมีสมบัติคลายกัน 
ง. เพชรและไสดินสอเปนธาตุเดียวกัน 
เฉลย  ขอ  ค. 

26. เมื่อเผากํามะถันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
ก.   หลอมเหลว  ,   หนืดนอย   ,   หนืดมาก  ,   ของแข็ง 
ข.   หลอมเหลว  ,   หนืดมาก   ,    หนืดนอย  ,  ของแข็ง 
ค.   หลอมเหลว    ,    หนืดมาก   ,    หนืดนอย   ,   ไอ 
ง.   หลอมเหลว   ,   ไอ   ,   หนืด   ,   หนืดนอย 
เฉลย  ขอ  ค. 

27.   ขอใดเปนกระบวนการทําน้ําแข็งแหง 
      ก.   เพิ่มความดัน   และเพิ่มอุณหภูมิ  ข.  เพิ่มความดันและลดอุณหภูมิ 

ค.    ลดความดัน  และลดอุณหภูมิ   ง.  ลดความและเพิ่มอุณหภูมิ 
เฉลย   ขอ  ข. 

28.  ความดันที่ใชทําใหกาซ  CO2  กลายเปนน้ําแข็งแหงประมาณเทาไร 
ก.   1   บรรยากาศ          ข.   12   บรรยากาศ        ค.   18   บรรยากาศ         ง.   25   บรรยากาศ 
เฉลย  ขอ  ง. 

29. กาซ  CO จะกลายเปนของแข็งที่อุณหภูมิประมาณกี่ O C  
ก.   – 25 O C                   ข.   – 18 O C                ค.   – 59 O C            ง.   – 79 O C 
เฉลย  ขอ  ง. 

30.  ผานอากาศเขาเครื่องกรองเพื่อวัตถุประสงคใด 
 ก.  เพื่อดดูกาซตาง ๆ      ข.  เพื่อดูดกาซ  CO2

 ค.  เพื่อแยกเอาน้ํามันที่เจือปนอยูออก  ง.  เพื่อดูดความชื้น 
 เฉลย  ขอ  ค 
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