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 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จัดท าขึ้นเพื่อ
รายงานผลการพัฒนา และผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช
จ านวน ๖ เล่ม ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใช้เป็นส่ือท่ีเน้นทักษะกระบวนการและผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้รายงานได้ใช้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ แล้ว
น ามาปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประกอบการ
เรียนในช้ันเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 
 เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 6 เล่ม คือ ความรู้พื้นฐานในงานเกษตร เรียนรู้ก่อน
ใช้เครื่องมือในงานเกษตร วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช งานขยายพันธุ์พืช ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย และ
“ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง ในแต่ละเล่มประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหาความรู้พร้อมภาพประกอบ ใบมอบหมายงาน  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และราย
กลุ่ม แบบทดสอบท้ายเล่ม บรรณานุกรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะกระบวนการ
ท างานรายบุคคล และรายกลุ่ม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดี  
เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีได้ให้ความกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการศึกษา ให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะอย่างดียิ่ง และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนนางรองพิทยาคม ท่ีให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือ 
ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้รายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครู
และวงการศึกษา ในการท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
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ช่ือเรื่อง :  รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร 
    เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  
ปีการศึกษา : 2560 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
สารพันความรู้ ง าน เกษตรเกี่ ยวกับพื ช ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอา ชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ (2)  เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (3) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (4) เพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ท่ีศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน ได้มาจากโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากห้องเรียนท่ีคละความสามารถ 
จ านวนนักเรียน 38 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (2) 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 15 แผน (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ใช้หลักการประเมินตามสภาพจริงแบบ Rubrics ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 4 ระดับ จ านวน 
2 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม  (5) แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ซึ่งเป็นแบบ 5 ระดับ จ านวน 10 รายการ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ  t-test 
(dependent)  และร้อยละความก้าวหน้า  
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ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
1. เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ ( E1
/ E2

) เท่ากับ 

85.50/84.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 

สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้า พบว่ามีค่าเฉล่ียร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 
43.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

3. ผลการศึกษาการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ พบว่า มีผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากับ 96.74 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม ( X ) เท่ากับ 4.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ และมาตรา 24 ก าหนดไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ก าหนดให้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง ผู้สอนสามารถ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 4) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมี
ความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี ความรู้ และ
ทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ รวมท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 
204-205) เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และ
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล 
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้  
 - การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง 
 - การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่าง
สร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างส่ิงของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
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 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นสาระท่ีเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การติดต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่า
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 - การอาชีพ เป็นสาระท่ีเกี่ยวกับทักษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งพัฒนาเยาวชนให้สามารถปรับตัวและ
ด ารงชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังท่ีหลักการพัฒนา
ประเทศท่ีส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (2560-2564) ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในการ
เตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การ
หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีท่ีเน้น
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 
 ผู้รายงาน ได้ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนนางรองพิทยาคม  โดยด าเนินตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียน มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะ พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 34) ซึ่งการด ารงชีวิต เป็นการท างานในชีวิตประจ าวันเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว  ชุมชน และสังคม ท่ีว่าด้วย งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ 
และงานอื่น ๆ แต่ในการจัดการเรียนการสอนงานเกษตรท่ีอยู่ในสังคมเมือง ซึ่งมีพื้นท่ีจ ากัด นักเรียน  
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเกษตรค่อนข้างน้อย จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านงานเกษตรค่อนข้าง
น้อยกว่างานบ้าน งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานช่าง  งานเกษตรมีเนื้อหาท่ีเป็นภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ เนื้อหาท่ีเป็นกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ นั้น เป็นปัญหาท่ีส าคัญของการเรียนการสอนใน
เรื่องงานเกษตร และจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจในรายบุคคล และรายกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้
กระบวนการคิดวิ เคราะห์และปฏิบั ติ ไ ด้  สาเหตุส า คัญอย่างหนึ่ ง ท่ีท าให้ เกิดสภาพดังกล่าว  
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (วีรพล นาคบาง.  2538: 1-2) ซึ่งพบว่าเป็นการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะเดิม ๆ คือให้นักเรียนเรียนตามหนังสือหรือบทเรียนด้วยวิธีเพียงการ
บรรยาย บอกหรือเขียนกระดานด าให้นักเรียนจดและท่องจ า เน้นการถ่ายทอดเนื้อหามากกว่า
กระบวนการให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนขาดความสนใจและ
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เบื่อหน่ายในการเรียนเกษตร ครูผู้สอนต้องศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับกิดานันท์ มลิทอง (2543: 89) ท่ี
กล่าวว่าส่ือการสอนนับว่าเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนนับแต่อดีตจนในปัจจุบัน 
เนื่องจากเป็นตัวกลางท่ีช่วยให้การส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงตามความต้องการของผู้สอน  
 เอกสารประกอบการเรียน เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ได้ด้ วย
ตนเอง โดยครูใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรท่ี ใช้ในสถานศึกษา มีหัวข้อ
ครบถ้วนตามรายละเอียดของวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา และมีความหมาย
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น ความหมาย เนื้อหา กิจกรรม และวิธีการสอน อุปกรณ์ท่ีใช้ และวิ ธีการวัด
และประเมินผล ช่วยประหยัดเวลาในการสอนของครู ท าให้ครูได้มีโอกาสให้ความสนใจดูแลนักเรียนเป็น
รายบุคคลมากขึ้น (พันทิพา ปัจจังคะตา. 2549: 2)  ดังนั้นเอกสารประกอบการเรียนจึงจัดได้ว่าเป็น
นวัตกรรมการศึกษา ท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  (ถวัลย์ มาศจรัส และ
พรพรต เจนสุวรรณ์.  2547: 20) ซึ่งมีผู้กล่าวว่าเอกสารประกอบการเรียนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
ชนิดหนึ่งท่ีครูสามารถท าขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อังคณา ประมวณวุฒิรณ (2551 : 17; 
อ้างอิงจาก ปริศนา แซ่อั้ง.  2549: 15) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนว่ามีดังนี้ 

1) เอกสารประกอบการเรียนเปรียบเสมือนผู้ช่วยครูท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึงทุกคนเป็นอย่างดี 

2) เอกสารประกอบการเรียนเป็น ส่ือการสอนชนิดหนึ่ ง ท่ีท าให้ ผู้ เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นสนใจในการเรียน ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

3) ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง และสามารถเรียนได้ท้ังในเวลา
เรียน และนอกเวลาเรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4) เอกสารประกอบการเรียนใช้เสริมผู้เรียนท่ีเรียนช้าหรือขาดเรียน เพื่อให้มีโอกาสศึกษา
เพิ่มเติม และท าความเข้าใจตามล าดับข้ันตอน 

5) เอกสารประกอบการเรียนใช้เสริมผู้เรียนท่ีเรียนดี เนื่องจากเป็นเอกสารท่ีบรรจุเนื้อหา
ตามหลักสูตร และมีกิจกรรมหลากหลายท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน ท าให้นักเรียนท่ีเรียนดีได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ได้อย่างเต็มท่ี เป็นการเสริมแรงให้เกิดการใฝ่รู้ต่อไป 

6) เอกสารประกอบการเรียนใช้ส าหรับผู้เรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้โดยผู้เรียน
สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 
 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในสาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง การขยายพันธุ์พืช มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของนักเรียน ดังนั้น ผู้รายงาน จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาเอกสารประกอบ 
การเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา ขั้นตอน
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การปฏิบัติงาน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมท้ังแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะกระบวนการท างาน ท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 3. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

3. สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. นักเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดนานาสารพัน งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความก้าวหน้าสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 25 
 3. นักเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ มีผลการ
ปฏิบัติงานการปลูกพืช ในระดับดีมาก  
 4. นักเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
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4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จ านวน 
5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 169 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  
ท่ีศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 38 คน ได้มาจาก 
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากห้องเรียนท่ี 
คละความสามารถ จ านวนนักเรียน 38 คน 

2. ระยะเวลำ 
 ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้  คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่  6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560เวลาท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 15 ช่ัวโมง  
รวมเวลาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

 3. เนื้อหำ  
  เนื้อหาท่ีผู้รายงานน ามาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ซึ่งประกอบด้วย 
  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช จ านวน  15  ช่ัวโมง 
  เล่มท่ี ๑ เรื่อง ความรู้พื้นฐานในงานเกษตร    เวลา 3 ช่ัวโมง  
  เล่มท่ี ๒ เรื่อง เรียนรู้ก่อนใช้เครื่องมือในงานเกษตร   เวลา ๒ ช่ัวโมง 
  เล่มท่ี ๓ เรื่อง วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช    เวลา ๒ ช่ัวโมง 
  เล่มท่ี ๔ เรื่อง งานขยายพันธุ์พืช     เวลา 2 ช่ัวโมง 
  เล่มท่ี ๕ เรื่อง ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย”    เวลา ๓ ช่ัวโมง 
  เล่มท่ี ๖ เรื่อง“ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง เวลา 3 ช่ัวโมง 

4. ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
  4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 
  4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 
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   4.2.2 ผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
   4.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 
 

5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 
ประกอบด้วยเนื้อหา 6 เรื่อง ดังนี้ 
 เล่มท่ี ๑ เรื่อง ความรู้พื้นฐานในงานเกษตร     
 เล่มท่ี ๒ เรื่อง เรียนรู้ก่อนใช้เครื่องมือในงานเกษตร    
 เล่มท่ี ๓ เรื่อง วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช     
 เล่มท่ี ๔ เรื่อง งานขยายพันธุ์พืช      
 เล่มท่ี ๕ เรื่อง ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย”     
 เล่มท่ี ๖ เรื่อง“ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง   
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีนักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เมื ่อ เร ียนจบเนื ้อหา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 4. ผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช หมายถึง ทักษะกระบวนการท างาน พฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล และรายกลุ่ม ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีเกิดจากการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 
 5. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความชอบของนักเรียนท่ีมี
ต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 
 6. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผู้รายงานจัดท าขึ้น  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปลูกพืช ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 เป็นส่ือการเรียนรู้หลักในแผนการจัดการเรียนรู้   
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 7. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด 
สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3  ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ ท่ีเกิดจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย ท่ีได้จาก
การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละเล่มของเอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 จ านวน 38 คน 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย ท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งาน
เกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 ครบท้ัง 
6 เล่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 38 คน 
 8. ความก้าวหน้า หมายถึง ความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเก็บรวมรวมข้อมูล เกณฑ์ท่ีน่าพึง
พอใจคือ ร้อยละ 25 
 9. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หมายถึง นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
32 
 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการปฏิบัติงานในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
3. ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร

เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 ท่ีมีคุณภาพ 
4. นักเรียนน าทักษะการปฏิบัติงานการปลูกพืชไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. นักเรียนน าความรู้ และทักษะกระบวนการท างานรายบุคคล และรายกลุ่ม ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของนักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี 
6. ได้แนวทางการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
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 7. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 
 8. ได้แบบแผนและวิธีการในการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหานักเรียนในด้านความรู้
และทักษะด้านอื่น ๆ 

 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีส าคัญมาใช้ในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนางรองพิทยาคม  
ปีการศึกษา 2560 (ฉบับปรับปรุง) ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  
 4. เอกสารประกอบการเรียน 
 5. การเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. ทักษะกระบวนการท างาน 
 7. การจัดการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติงาน 
 8. แผนท่ีความคิด 

9. การประเมินผลตามสภาพจริง 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
11. ความพึงพอใจ 
12. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์และแนวทางในการจัด
การศึกษา ดังต่อไปนี้คือ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 4 – 20) 

1.1 วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ท่ีมีความสมดุล ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
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1.2 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
  2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 
  3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
  4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการ
จัดการเรียนรู้ 
  5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ 

1.3 จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี

ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
  2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต  
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
  4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
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1.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 

1.4.1 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  

5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มี

วัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และ
การรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น    

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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1.4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้
สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง 

1.5 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้   

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร 
จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ  ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ
ดังกล่าว เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ี
มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
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1.6 ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนด
เนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาค
บังคับ (ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3)  

2. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6)  
 

1.7 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ จ านวน 67 มาตรฐาน 

1.8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อ
ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้ 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. กิจกรรมแนะแนว  
     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อมสามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลื อและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
   2. กิจกรรมนักเรียน 
     เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบการ
ท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร 
และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน 
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษา และท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
     2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม   



14 

 

   3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์      
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน  และท้องถิ่น ตามความ
สนใจ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงามความเสียสละต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

1.9 การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อม
และจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  

1. ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวันละไม่เกิน 5 ช่ัวโมง  

2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มี
เวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ช่ัวโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมง 
ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มี
เวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมง 
ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

 
1.10 การจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรร                     
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะ
ส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
   1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
     การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  
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   2. กระบวนการเรียนรู้ 
     การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
   3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
     ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้ เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  
แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
    4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและ
ผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 
     4.1 บทบาทของผู้สอน 

1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 
2) การจัดการเรียนรู้ ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน ก าหนดเป้าหมายท่ี

ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการ และ
ความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

4) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้  

5) จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 

7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ัง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
     4.2 บทบาทของผู้เรียน 

1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้  

ต้ังค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่าง  ๆ  
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4) ปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู 
5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

1.11 สื่อการเรียนรู้ 
   ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ 
ท่ีมีในท้องถิ่น การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายของผู้เรียน 
   การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุง
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ส่งเสริมและส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้มีหน้าท่ี
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานควรด าเนินการ ดังนี้  

1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ส่ือการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

2. จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้
ผู้สอน รวมท้ังจัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 

3. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย 
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้

ส่ือการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 
   ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษา   
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย  
ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย 
และน่าสนใจ 

1.12 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้
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บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   การประเมินระดับช้ันเรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/
ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวช้ีวัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 
   การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 

2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 197-202) 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และ
แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
สามารถด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่ อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   

- การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
มั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
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- การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยีสร้างส่ิงของ เครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การติดต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา หรือการสร้างงานคุณค่า 
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- การอาชีพ เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ  

  
คุณภาพผู้เรียน 

   จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- เข้าใจกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทักษะ

การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างานท่ี
เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

- เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์  ในการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างส่ิงของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงานหรือแบบจ าลอง
ความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีการ
จัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม 

- เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการส่ือสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการ และวิธี
แก้ปัญหา หรือการท าโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล และ
การติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหา สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน 

- เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีและเห็นความส าคัญของการประกอบ
อาชีพ วิธีการหางานท า คุณสมบัติท่ีจ าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพท่ีสนใจ และประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ 
   
   จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  - เข้าใจวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
การท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ 
ท างานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
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 - เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างและพัฒนาส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน
วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชีว ิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีว ิต สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด  
 - เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ติดต่อส่ือสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน และใช้
คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงาน 
 - เข้าใจแนวทาง สู่อาชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสมกับอาชีพมี
ประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 
  
3. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน
นางรองพิทยาคมปีการศึกษา 2560 (ฉบับปรับปรุง) ตามแนวทางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  ได้ก าหนด
รายละเอียดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ไว้ดังนี้ (โรงเรียนนางรองพิทยาคม. 2559: 2-15) 

3.1 วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ ผู้เรียนมี

ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ี
ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข   

3.2 พันธกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   
   1. การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริง
จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง 
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   2. การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยีสร้างส่ิงของ เครื่องใช้ วิธีการ 
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
   3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา หรือการสร้าง
งานคุณค่า และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   4. การอาชีพ เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

3.3 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้  ตัว ช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 

 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ตาราง 1 มาตรฐาน ง 1.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. อภิปรายข้ันตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒. ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
๓. อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะ                  
การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 
และส่ิงแวดล้อม 

 ขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการ
ปฏิบัติตามกระบวนการท างาน  โดยการท า
ตามล าดับข้ันตอน มีความสามารถท างานส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  เช่น 
-  การซัก ตาก พับ เก็บ  เส้ือผ้าท่ีต้องการ การ
ดูแลอย่างประณีต   
-  การสร้างช้ินงาน หรือ ผลงาน                         
 ทักษะการท างานร่วมกัน เป็นการสร้างให้
ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข และมีคุณธรรม เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ อาหารประเภทส ารับ 
-  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ    
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ทักษะการจัดการ เป็นการจัดระบบงานและ

ระบบคน เพื่อให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  เช่น    
-  ธุรกิจประเภทต่างๆ และอาชีพต่างๆ ใน
ประเทศไทย 
-  การขยายพันธุ์พืช 
-  การติดต้ัง / ประกอบผลิตภัณฑ์ 
สาระเพิ่มเติม 
 การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง      
 ภูมิปัญญาด้านอาชีพของชาติอาเซียน                

 
 

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างส่ิงของ

เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
 

ตาราง 2 มาตรฐาน ง 2.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. อธิบายระดับของเทคโนโลยี 
๒ .  สร้ า ง ส่ิ ง ขอ ง เครื่ อ ง ใ ช้ห รื อ วิ ธี ก า รตาม
กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การ
สร้างต้นแบบและแบบจ าลองของส่ิงของเครื่องใช้ 
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการรายงานผล 

 ระดับของเทคโนโลยีแบ่งระดับตามความรู้             
ท่ีใช้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน 
ระดับกลาง และระดับสูง สร้างสรรค์และดีงาม
ตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 ก า ร ส ร้ า ง ส่ิ ง ข อ ง เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ห รื อ วิ ธี ก า ร                  
ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะท าให้ผู้เรียนท างาน
อย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย 
 ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของช้ินงาน  
ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน 
แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อน าไปสร้างช้ินงาน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การสร้างส่ิงของเครื่องใช้ หรือวิธีการต้อง

อาศัยความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นอีก เช่น กลไกและการ
ควบคุมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ 
สาระเพิ่มเติม 

การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นและเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ไม่สร้างมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม

ภูมิปัญญาด้านอาชีพของชาติอาเซียน                
 
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 

ตาราง 3 มาตรฐาน ง 3.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑ . อธิบายหลักการท าโครงงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักการท าโครงงานเป็นการพัฒนาผลงาน 
ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า ด าเนินการพัฒนา
ตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๒. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 

 

 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
- แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้าง

โปรแกรม ตัวแปร การล าดับค าส่ังการตรวจสอบ
เงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม ค าส่ังแสดงผล 
และรับข้อมูลการเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆ 
- การเขียนสคริปต์ เช่น จาวาสคริปต์  แฟลช 

๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 

 การเลือกซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน 
 การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย 
ในการน าเสนองาน 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๔ .ใ ช้ ค อม พิ ว เ ต อร์ ช่ ว ย สร้ า ง ช้ิ น ง านจ าก
จินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวัน ตาม
หลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 

 การใ ช้คอมพิว เตอร์ ช่ วยสร้ างงานตาม
หลักการท าโครงงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น 
ใช้ค าสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น 
สร้างความดีงามตามวิถีไทย 

 
สาระที่ 4 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

ตาราง 4  มาตรฐาน ง 4.1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
๒. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
๓. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 การหางานหรือต าแหน่งท่ีว่าง   
-  ส่ือ ส่ิงพิมพ์ 
-  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
-  คุณสมบัติท่ีจ าเป็น 
-  ความมั่นคง 
-  การประเมินทางเลือก 
 การประเมินทางเลือกอาชีพ 
-  แนวทางการประเมิน 
-  รูปแบบการประเมิน 
-  เกณฑ์การประเมิน 
สาระเพิ่มเติม 
 การประกอบอา ชีพ สุจริ ต  ถู ก ต้องตาม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
 อาชีพที่สามารถประกอบได้ในชาติอาเซียน 
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3.4 ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง23102 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  
เวลา 40 ช่ัวโมง 

 อธิบายข้ันตอนในการดูแลเส้ือผ้า การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทส ารับ
การออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช การติดต้ังและประกอบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี อธิบายระดับของเทคโนโลยี การหางาน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย และวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ  

เขียนแผนภาพความคิด สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติและน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับ
การดูแลเส้ือผ้า การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทส ารับ ออกแบบและประดิษฐ์บรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง ติดตา เสียบยอด และตัดช า ติดต้ังและประกอบ
ราวตากผ้าจากท่อพีวีซี โต๊ะคอมพิวเตอร์หรือแบบจ าลองจากกระดาษลูกฟูก สร้างช้ันวางของ
อเนกประสงค์และตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลงตามกระบวนการเทคโนโลยี ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และ ความสนใจของตนเอง 

เห็นความส าคัญของการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม การสร้างช้ินง านอย่างสร้างสรรค์และการสร้าง
ประสบการณ์ในการเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ง 1.1  ม.3/1 - ม.3/3 
มาตรฐาน ง ๒.๑    ม.3/1 - ม.3/2 
มาตรฐาน ง ๔.๑    ม.3/1 - ม.3/3 

รวม  8  ตัวชี้วัด 
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ตาราง 5 โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เวลา 40  ช่ัวโมง 

 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 

๑ การดูแลเส้ือผ้า ง 1.1 ม.3/1  
ง 1.1 ม.3/2  
ง 1.1 ม.3/3  

การดูแลเส้ือผ้าท่ีตัดเย็บจากผ้าประเภท
ต่าง ๆ ควรใช้วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการให้
เหมาะสมกับชนิดของ เส้ือ ผ้า เพื่อให้
เส้ือผ้าสะอาด สวยงาม ทนทาน และใช้
งานได้นาน 

3 

๒ อาหาร
ประเภท
ส ารับ 

ง 1.1 ม.3/1  
ง 1.1 ม.3/2  
ง 1.1 ม.3/3  
 

อาหารประเภทส ารับ มีความส าคัญต่อคน
ไทยท้ังในด้านของโภชนาการท่ีให้คุณค่า
ทางอาหารท่ีหลากหลายจากอาหารชุดท่ี
จัดขึ้น และในด้านของเอกลักษณ์ของไทย
ท่ีมีความประณีต สวยงาม ของการ 
สรรค์สร้างอาหารชุดต่าง ๆ บรรจงจัดลง
ภ า ช น ะ ท่ี ใ ห้ คุ ณ ค่ า ท า ง ป ร ะ เ พ ณี 
วัฒนธรรมสืบต่อกันมา 

3 

๓ การประดิษฐ์ 
บร ร จุ ภั ณฑ์
จ า ก วั ส ดุ
ธรรมชาติ 

ง 1.1 ม.3/1  
ง 1.1 ม.3/2  
ง 1.1 ม.3/3  
 

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติช่วยลด
ปริมาณขยะ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพราะ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ 

4 

 

4 ธุ ร กิ จ เ พื่ อ
ชีวิต 

ง 1.1 ม.3/1  
ง 1.1 ม.3/3  
 

ธุรกิจก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปล่ียน
สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้
ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก ส บ า ย แ ล ะ 
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ผู้ท่ีจะประกอบธุรกิจ
ได้นั้นต้องรู้จักตนเอง มีความรู้ ความคิด 
สร้างสรรค์ ความกล้าในการตัดสินใจ 
ความพยายาม อดทน มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีเงินทุนและ
ผู้สนับสนุน 

4 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 

5 สารพัน
ความรู้งาน
เกษตร
เกี่ยวกับพืช 

ง 1.1 ม.3/1  
ง 1.1 ม.3/2 

ง 1.1 ม.3/3  
 

พัฒนาความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้
พื้นฐานด้านงานเกษตร เครื่องมือเกษตร 
กระบวนการปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช 
ดิน ปุ๋ย ธาตุอาหาร และการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ปฏิบัติการปลูกพืช 
ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก ษ ต ร  
การขยายพันธุ์พืช การปลูกผักปลอด
สารพิษอย่างพอเพียง ไ ด้  ตลอดจน 
มีทักษะกระบวนการท างานรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

๑๕ 

6 การติดต้ังและ
ป ร ะ ก อ บ
ผลิตภัณฑ์ 

ง 1.1 ม.3/1  
ง 1.1 ม.3/3  
 

การติดต้ังและประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีถูก
วิธีควรศึกษาคู่มือหรือค าแนะน าท่ีแนบ
มากับผลิตภัณฑ์แล้วปฏิบัติตามอย่าง
ระมัดระวั ง เพื่ อความปลอดภัยและ
ป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหาย 

4 

7 ก้าวทัน
เทคโนโลยี 

ง 2.1 ม.3/1  
ง 2.1 ม.3/2 

 

1.  การสร้ า ง ส่ิ งของ เครื่ อ ง ใ ช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี และการใช้
ความรู้เกี่ยวกับภาพฉาย กลไก 

 และการควบคุมไฟฟ้า -อิเล็กทรอนิกส์ 
จะท าให้ท างานอย่างเป็นระบบ สามารถ
ย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่ายและได้ผลงาน 

ท่ีมีคุณภาพ 

2. ระดับของเทคโนโลยีแบ่งตามความรู้
ท่ี ใ ช้ เป็ น เทคโน โลยี ร ะ ดับพื้ น บ้ าน 
ระดับกลาง และระดับสูง 

4 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 

๘ สู่โลกอาชีพ ง 4.1 ม.3/1  
ง 4.1 ม.3/2  
ง 4.1 ม.3/3  
 

นักเรียนทุกคนเมื่อเรียนจบ จ าเป็นต้อง
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้น ามาใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวันและเล้ียงดูสมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งการจะประกอบอาชีพ
ใดนั้น ต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของ
ตนเองท่ีจ าเป็นต่องานท่ีเลือก ความ
มั่นคงของสถานประกอบการ และ
ป ร ะ เ มิ น ท า ง เ ลื อ ก อ า ชี พ อ ย่ า ง มี
หลักเกณฑ์ตลอดจนหาต าแหน่งหรืองาน
ว่ า ง จ า ก ส่ื อ ส่ิ ง พิ ม พ์  แ ล ะ ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี 

3 

   รวม 4๐ 
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3.5 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 15 ช่ัวโมง 

 

ตาราง 6 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เวลาเรียน 15 ช่ัวโมง 

 

เล่มที่ ชื่อเร่ือง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

๑ ความรู้พื้นฐานในงานเกษตร ๓ มฐ. ง 1.1 ม.3/1 ม.3/2  

๒ เรียนรู้ก่อนใช้เครื่องมือในงานเกษตร ๒ มฐ. ง 1.1 ม.3/1 ม.3/2 

๓ วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช ๒ มฐ. ง 1.1 ม.3/1  

๔ งานขยายพันธุ์พืช ๒ มฐ. ง 1.1 ม.3/1 ม.3/2 

๕ ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย” ๓ มฐ. ง 1.1 ม.3/1 ม.3/2 

๖ “ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิต
พอเพียง 

๓ มฐ. ง 1.1 ม.3/1 ม.3/2  
ม.3/3 

 

4. เอกสารประกอบการเรียน 
 

4.1 ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 

มีนักวิชาการด้านการศึกษาได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนไว้คล้ายกัน
ตามล าดับ ดังนี้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2542: 3) ให้ความหมายของ  เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง
ส่ือกลางให้ผู้สอนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ หรือทักษะไปสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ส่ิงท่ีจะเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนด้วยการช่วยให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ อาจจะเป็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือหลาย ๆ ส่ิงรวมกัน 

โสภา  กรรณสูต  (2542: 2)  ให้ความหมายของ เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง 
วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) ท่ีผู้สอนน ามาใช้เป็นตัวกลางในการส่ือสาร และถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความรู้ ทัศนคติ แนวคิด ตลอดจนทักษะต่าง ๆ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้สอนได้ก าหนดไว้ 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2546: 31) ให้ความหมายของ เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง 
เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรท่ีก าหนดมีลักษณะเป็นเอกสาร 
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หรืออุปกรณ์ท่ีเกีย่วข้องในวิชาท่ีสอน ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนการสอน หัวข้อ ค าบรรยายและอาจมีส่ิง
ต่อไปนี้เพิ่มเติมก็ได้ คือหนังสือประกอบ บทเรียบเรียง บทคัดย่อ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เป็นต้น 

วัลลภา  รุ่งศิริแสงรัตน์  และเจริญศรี  เจริญวัฒน์  (2546: 7)  ให้ความหมายว่า เอกสาร
ประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้วิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรท่ี
ใช้ในสถานศึกษา มีหัวข้อ และเนื้อหาครอบคลุมตามรายละเอียดของวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
การเขียนเอกสารประกอบการเรียนรู้ต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ อันได้แก่ การใช้เวลาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล ใช้สติปัญญา ความคิดประสบการณ์ในการจ าแนก จัดหมวดหมู่และล าดับความคิดของข้อมูล
ตลอดจนต้องมีความรู้ผสมผสานกับประสบการณ์ของตนเอง เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นความคิดเขียนเป็น
ภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย  สามารถน าความรู้จากข้อเขียนนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้  จึงนับได้ว่าเป็นผู้
ประสบความส าเร็จในการผลิตผลงานดังกล่าว 

ประภาพรรณ เส็งวงศ์ (2550 : 42) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 
หมายถึง เอกสารที่บอกวิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะจุดประสงค์การ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ครูหรือผู้เรียนใช้ประกอบการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตร 
ซึ่งจะต้องมีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนตามรายละเอียดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ไว้ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียน/รายวิชา 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน ท่ีเป็น
เอกสาร ส่ิงพิมพ์ หนังสือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ ทัศนคติ แนวคิด ตลอดจนทักษะต่าง ๆ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องในวิชาท่ี
สอน ครอบคลุมและครบถ้วนตามรายละเอียดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ ท่ีผู้สอนได้ก าหนดไว้ และยังสามารถ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย 
 

4.2 รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการเรียน 

การเขียนเอกสารประกอบการเรียนจะต้องก าหนดรูปแบบหรือวิธีการเขียนเนื้อหา ไว้
ล่วงหน้าเพื่อการเขียนจริงจะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการเขียนให้สม่ าเสมอตลอดท้ังเล่มไม่เปล่ียนแปลง
จนเกิดความสับสน จนไม่เข้าใจในส่ิงท่ีอ่าน โดยผู้รายงานได้ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการ
เรียน ดังนี้ 

จินตนา ใบกาซูยี (2542: 189) ได้เสนอว่ารูปแบบการเขียนท่ีจะท าให้บรรลุจุดประสงค์คือ
การเขียนประเภท ร้อยแก้ว ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ คือ  

1. การเขียนแนวสารคดี (Non – fiction)  
2. การเขียนแนวบันเทิงคดี (Fiction) 
การเขียนแนวสารคดี (Non – fiction) 
ความหมายของการเขียนแนวสารคดี คือเขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่เกิดจาก

ความคิดจินตนาการ มุ่งเสนอความจริง ความรู้  และความคิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน 
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การเขียนสารคดีนิยมเขียนออกมาเป็นความเรียง เพราะเป็นแนวการเขียนท่ีใช้ลักษณะ
การเรียบเรียงข้อความข้ึนเป็นเรื่องราว โดยใช้ภาษาท่ีพูดกันอย่างธรรมดา ความเรียง ท่ีนิยมใช้กันมาก
อย่างกว้างขวาง คือ 

1. การเขียนบรรยาย เป็นการเล่าเรื่องท่ีได้พบเห็นอย่างถี่ถ้วน มีปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเนื้อเรื่องด าเนินไป นิยมใช้เขียนใน นิทาน นิยาย ประวัติความเป็นมา เรื่องเล่า การ
รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

2. การเขียนพรรณนา คือการให้รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงหนึ่งส่ิงใด ท่ีพบเห็นมาโดย
ไม่มีเนื้อเรื่อง นิยมใช้เขียนในการพรรณนาความงามของธรรมชาติ สถานท่ี ความดีของบุคคล 

3. การเขียนอธิบาย คือการช้ีแจงส่ังสอน อธิบาย และพิสูจน์ให้เกิดความเข้าใจ 
รวมท้ังเกิดความรู้ เป็นการให้ความกระจ่างเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมาะสมกับข้อเขียนท่ีต้องการให้ความรู้แก่
ผู้อ่าน 

4. การเขียนอภิปราย คือการชักจูงใจช้ีชวนให้คล้อยตามและปฏิบัติตาม โดยใช้
เหตุผลหรือการใช้ตัวอย่าง หรือรายการชนิดต่าง ๆ เป็นการอ้างอิงให้น่าเช่ือถือและสมจริง 

5. การเขียนเปรียบเทียบ คือการเทียบเคียงเพื่อให้ข้อความท่ีมีอยู่ เดิมนั้น 
มีความหมายมากยิ่งขึ้น โดยการยกตัวอย่างหนึ่งมาเทียบให้เห็นความแตกต่างหรือความเหมือน 

มาลี  บุญศิริพันธ์ (2545: 73) ให้ความหมายของการเขียนแนวสารคดีว่า หมายถึง การเขียน
เรื่องท่ีเป็นสาระซึ่งหมายถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง โดยแบ่งการเขียนแนวสารคดีออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
1) การเขียนสารคดีเกี่ยวกับข่าว หรือสารคดีเชิงข่าว (News Feature) 2) การเขียนสารคดีเกี่ยวกับ
มนุษย์ (Human Interest Feature) 

การเขียนสารคดีข่าว คือสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีองค์ประกอบ 
ในเรื่องของความทันเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง (Timely) มีเป้าหมายเพื่อเสนอประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน (Human Interest Perspective) 

การเขียนสารคดีเกี่ยวกับมนุษย์ คือการเขียนสารคดีท่ีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
เรื่องราวท่ีมนุษย์ท่ัวไปสนใจใคร่รู้ โดยเฉพาะความเป็นไปของมนุษย์ด้วยกัน เช่น เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในโลก
ปัจจุบัน เรื่องราวและสถานท่ีทางประวัติศาสตร์สารคดีเกี่ยวกับมนุษย์ยังแบ่งย่อยออกเป็น 1) การเขียน
สารคดีบุคคล (Personal Profiles) คือสารคดีท่ีเป็นการเขียนโดยน าเสนอเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับบุคคล 
สะท้อนถึงบุคลิกภาพความเป็นอยู่ของบุคคล 2) การเขียนสารคดีประวัติศาสตร์ (Historical Features) 
คือสารคดีท่ีเป็นการเขียนโดยน าเสนอเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในอดีต ความเป็นมา ความส าคัญของสถานท่ี 
และเอกลักษณ์ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

การเขียนแนวบันเทิงคดี  (Fiction) 
ความหมายของการเขียนแนวบันเทิงคดี  คืองานเขียนท่ีมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ท้ัง

ความรู้  และความบันเทิง  หรือได้ท้ังสาระอารมณ์ สวยงาม มีวรรณศิลป์เทคนิคง่าย ๆ แต่สละสลวย 
อาจจะเป็นเรื่องสมมุติ (Featuer Fiction) ประเภท อ่านแล้วสนุก ได้ความรู้ เป็นข้อเขียนขนาดไม่ยาว 
ตีพิมพ์ในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ มุ่งเสนอความรู้ ความคิด ใช้ภาษาท่ีสละสลวยท่ีให้ความบันเทิง 
(Entertainment) อ่านได้เพลิดเพลิน เน้นความสดของเหตุการณ์ เขียนจากความน่าสนใจมากกว่าการ
เขียนตามข้อเท็จจริง 

สรุปว่า รูปแบบการเขียนโดยท่ัว ๆ ไปมี 2 ประเภท คืออยู่ในรูปของสารคดี และบันเทิงคดี ใน
รูปของสารคดียังมีการแบ่งย่อยเป็นการเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา การเขียนอภิปราย การเขียน
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เปรียบเทียบ โดยท้ังหมดท่ีกล่าวมาได้ใช้การเขียนในลักษณะของ ความเรียง ซึ่งท าให้ส่ือความหมายได้
ง่าย นอกจากนั้น การเขียนความเรียงยังเป็นการให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Information Text) มาช่วย
ในการเขียน ผู้รายงานพิจารณาแล้วว่า การเขียนด้วยรูปแบบความเรียงมีความเหมาะสมส าหรับการเขียน 
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและท าความเข้าใจ 
 

4.3 หลักเกณฑ์ในการเขียนเอกสารประกอบการเรียน 

มีนักวิชาการทางด้านการศึกษา และผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดท าเอกสารประกอบการ
เรียน ได้ให้แนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อน ามาสร้างเอกสารประกอบการเรียนไว้ดังนี้ 

จินตนา ใบกาซูยี (2542: 23) ได้ให้แนวทางโดยก าหนดล าดับข้ันตอน ได้แก่ 
1. วิเคราะห์หนังสือเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ในการเรียนการสอนตาม

รายวิชาหรือก ลุ่มประสบการณ์ ว่ ามี ส่วนดี ส่วนเ ด่น ส่วน ท่ี เหมาะสมจะน ามาใช้ประกอบ 
การเรียนการสอนได้บ้าง 

2. ศึกษาหนังสือเสริมประสบการณ์ตามรายช่ือท่ีกรมวิชาการเสนอแนะให้ใช้
ประกอบการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์อื่นท่ีเห็นสมควร ซึ่งโรงเรียนอาจจัดไว้ท่ีมุม
หนังสือ ห้องสมุด และศึกษาจากแหล่งความรู้อื่นด้วย แล้วพิจารณาว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มใดท่ี
เหมาะสมท่ีสามารถช่วยเสริมความรู้เพื่อขยายความเข้าใจเนื้อหาจากหนังสือเรียนได้บ้าง 

3. ศึกษาและรวบรวมหลักฐานและแหล่งความรู้อื่น ๆ ในท้องถิ่น ในสังคมแวดล้อม
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้โดยตรงและชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. น าข่าวสารเหตุการณ์ท่ีครูและนักเรียนเก็บรวบรวมไว้มาเป็นข้อมูลเสริม ในการเรียนการ
สอนหรือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. พิจารณาปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือจัดท าเอกสารประกอบการเรียนขึ้นใหม่ตามท่ี
เห็นสมควร 

กรมวิชาการ (2545ข: 47) ได้ให้แนวทางในการสร้างเอกสารประกอบการเรียนในรูปของ
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี / รายภาค (ได้แก่ ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม) 

2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ ดังนี้ 
1) เลือกและขยายสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
2) สาระท่ีเรียนรู้ต้องมีความเท่ียงตรง ปฏิบัติได้จริง ทันสมัย และเป็นตัวแทนของความรู้ 
3) มีความส าคัญท้ังในแนวกว้างและแนวลึก 
4) มีความน่าสนใจส าหรับผู้เรียน 
5) สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 
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6) จัดสาระท่ีเรียนรู้ให้เรียงล าดับจากง่ายไปหายากและมีความต่อเนื่อง 
7) จัดสาระเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

3. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1) เลือกวิธีการน าเข้าสู่บทเรียน 
2) เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ว่ ามุ่ ง ไป 

ในทิศทางใด เน้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
3) ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมตามขั้นตอนของการเรียนรู้ ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ

แตกต่างกันไม่จ าเป็นต้องท ากิจกรรมเหมือนกัน 
4) เน้นกิจกรรมท่ีท างานเป็นทีมมากกว่าตามล าพัง 
5) กิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติต้องน าเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือให้

ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ 
6) กิจกรรมท่ีปฏิบัติควรสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันและชีวิตจริง 
7) กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
8) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝน และถ่ายทอดการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ ๆ พร้อม

ท้ังท าให้เกิดความจ าระยะยาว 
9) ตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้ผู้เรียนสรุป ท้ังส่งเสริมให้เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้และ

ส่ิงท่ีจะเรียนต่อไป 
4. วิเคราะห์กระบวนการวัดและประเมินผล 

1) วิธีวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับผลการเรียน 
2) ใช้วิธีการวัดท่ีหลากหลาย 
3) เลือกใช้เครื่องมือท่ีมีความเช่ือมั่น 
4) แปรผลการวัดและการประเมิน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง 
5. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ 

ให้เรียนรู้จากแหล่งความรู้หลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน เช่น จากธรรมชาติ ความงาม 
ความดี จินตนาการ เครือข่ายต่าง ๆ  

สมเสริม ชูรักษ์ (2545: 10-11)  ให้เกณฑ์ในการพิจารณาว่าควรสร้างเอกสารประกอบการ
เรียนให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น โดยมีข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตร/จุดประสงค์ 
2. วิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียนควรจะมีส่ิงต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สอดคล้องกับหลักสูตร 
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ 
3) มีเนื้อหาตามค าอธิบายวิชา 
4) ส่งเสริมทักษะคิดปฏิบัติ 
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5) ส่งเสริมค่านิยม เจตคติ 
6) ส่งเสริมการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7) ความถูกต้องเหมาะสม 
8) ถูกต้องตามหลักวิชาในปัจจุบัน 
9) เหมาะสมเวลาเรียน 
10) ยากง่ายเหมาะสมกับวัย 
11) เรียงล าดับตามข้ันตอน 
12) อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย 
13) มีตัวอย่างประกอบ 
14) มีภาพ มีตาราง แผนภูมิประกอบ 
15) ภาษาใช้ถูกต้องตามหลักภาษา 
16) ไม่ขัดต่อศีลธรรม 
17) ไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

3. ลักษณะของกิจกรรมมีดังนี้ 
1) มีค าถามส่งเสริมให้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
2) มีกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติ 
3) กิจกรรมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สรุปได้ว่า หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการหาแหล่งข้อมูลเพื่อน ามาสร้างเอกสารประกอบการ
เรียนนั้น ผู้รายงานจะต้องค านึงถงึจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น ตลอดถึงความเหมาะสมของผู้เรียนท่ีจะได้รับประโยชน์ในสาระการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างคุ้มค่า 
 

4.4 ข้ันตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียน 

ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีส าคัญ มีนักวิชาการ
หลายท่านได้เสนอแนะแนวทางโดยการก าหนดขั้นตอนในการสร้างเอกสารประกอบการเรียนท้ังท่ี
เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้ 

จินตนา ใบกาซูยี (2542: 21) ให้แนวทางในการสร้างเอกสารประกอบการเรียนว่า  
การสร้างเอกสารประกอบการเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญ ผู้สอนจะต้องสร้าง
ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนของตนในช้ันเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียน 
ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ ต้องวิเคราะห์จุดประสงค์ของหลักสูตร และขอบเขตของเนื้อหาสาระ 
พิจารณาคาบเวลาเรียน และวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ส่วนการวิเคราะห์หลักสูตร ผู้สอน
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับแนวคิด/ปรัชญา จุดหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรแม่บทหรือ
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หลักสูตรท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นและเรื่องอื่น ๆ ให้เกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริง จะได้มองเห็นทิศทางของหลักสูตร และมีแนวคิดพื้นฐานในการเลือกใช้ส่ือการเรียนการ
สอนให้ถูกต้องตามแนวทางท่ีหลักสูตรมุ่งหวัง นอกจากจะศึกษาประเด็นในการวิเคราะห์หลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้นแล้วยังจ าเป็นต้องศึกษาจุดประสงค์และค าอธิบายสาระวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตร ซึ่งจะท าให้ทราบ
ว่าสาระเหล่านั้นมีลักษณะส าคัญอย่างไร มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ เจตคติ และค่านิยม
อย่างไร มีขอบข่ายเพียงใด เพื่อจะได้ก าหนดเอกสารประกอบการเรียนท่ีจะใช้ได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขั้นวางแผน ต้องก าหนดจุดประสงค์ของเอกสารประกอบการเรียน ก าหนดขอบเขตของ
เนื้อหาสาระ แล้วจึงท าเค้าโครงสร้าง (Outline) ของเอกสารประกอบการเรียน จากนั้นจึงก าหนดแนว
ทางการเสนอเนื้อหาสาระ และเตรียมการเกี่ยวกับข้อมูลและแหล่งข้อมูลท่ีจะต้องใช้ในการยกร่างต้นฉบับ 
การท่ีจะเลือกใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้สอนจ าเป็นจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ เรียนรู้เทคนิควิธีสอนท่ีน่าสนใจ วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในส่ิง
ท่ีเรียน คุณสมบัติของผู้เรียน ศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีจะช่วยเกื้อกูลการเรียนการสอน ฯลฯ ท้ังนี้อาจจะ
ศึกษาจากเอกสารคู่มือหลักสูตร คู่มือการสอน แนวการสอน ฯลฯ หรือศึกษาจากบุคลากรและแหล่งความรู้
ในชุมชนตามความเหมาะสม ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้การสร้างเอกสารประกอบการเรียนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามความต้องการมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมใดในการสอน จะก าหนดให้
นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือและแหล่งวิทยาการใดบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
หลักการหรือข้อสรุปได้ด้วยตนเอง 

3. ขั้นยกร่างต้นฉบับเอกสารประกอบการเรียน ลงมือเขียนต้นฉบับ และปรับปรุงจนมี
ความเหมาะสม 

4. ขั้นทดลองใช้ต้นฉบับ ทดลองใช้ต้นฉบับกับตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนหรือหลายคนแล้ว
ปรับปรุงให้เหมาะสม จากนั้นจึงทดลองใช้ต้นฉบับท่ีปรับปรุงแล้วกับกลุ่มตัวแทนผู้เรียนจ านวนมากขึ้นใน
สถานการณ์ท่ีสอนจริง แล้วจึงปรับปรุงอีกครั้งจึงจัดท าฉบับสมบูรณ์ 

สมเสริม ชูรักษ์ (2545: 12) ได้ก าหนดขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียน  ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียม 

1) วิเคราะห์หลักสูตร 
2) วิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหา 

2. ขั้นวางแผน 
1) ก าหนดจุดประสงค์ 
2) ก าหนดขอบเขต / หัวข้อ 
3) จัดท าโครงร่าง (Outline) 
4) ก าหนดแนวการสอนเนื้อหา 
5) เตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
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3. ขั้นยกร่าง 
1) ลงมือเขียนต้นแบบครั้งท่ี 1 
2) ตรวจทานต้นแบบครั้งท่ี 1 และปรับปรุง 

4. ขั้นทดลองใช้ 
1) ทดลองใช้ต้นแบบและปรับปรุง 
2) ทดลองใช้ต้นแบบกับกลุ่มตัวอย่าง และปรับปรุง 

5. ขั้นท าต้นแบบ 
จัดท าต้นแบบเอกสารประกอบการเรียนให้สมบูรณ์ 

รัชนีกร  ทองสุขดี  (2545: 101)  กล่าวว่า  การจัดท าเอกสารประกอบการเรียน  
(Teaching Materials) ผู้เขียนต้องเขียนตามองค์ประกอบดังนี้ 

1. ส ารวจและจัดวางโครงสร้างตามรายละเอียดของวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
2. แสดงแนวในการด าเนินการสอนตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว้  ดังนี้ 

2.1 ระบุกิจกรรมแหล่งการสอนหรือการเรียนของผู้เรียน เช่น สอนโดยบรรยาย 
อภิปราย หรือศึกษาดูงาน หรือเสนอสถิติข้อมูล ใช้เทปการสอน และอื่น ๆ เป็นบทเรียน 

2.2 การก าหนดแนวตามข้อ 2.1 นี้ จะแสดงประกอบไว้ในสารบัญของเอกสาร 
2.3 เอกสารประกอบการเรียน  จะต้องประกอบด้วย ค าน า สารบัญเรื่อง 

ค าอธิบายรายวิชา  และในแต่ละบทประกอบด้วยจุดประสงค์ของการสอน เนื้อหาวิชากิจกรรม การเรียน
การสอนแหล่งวิชา  การวัดและการประเมินผล  หนังสืออ่านประกอบ และอาจมีการใช้เชิงอรรถตามท่ี
กล่าวอ้างเพื่อระบุถึงแหล่งวิชาท่ีผู้เรียนต้องค้นคว้าเพิ่มเติม 

2.4 การเขียนเนื้อหาตามรายบทเรียน  อาจเขียนแบบย่อตามตัวเรื่องและ  
หัวข้อย่อย  พอเป็นแนวทางแก่นักเรียน ซึ่งจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนตามหัวข้อ 2.2  
ก็ได้หรือจะเขียนค่อนข้างละเอียดเป็นแก่นสารตามหัวเรื่องหรือหัวข้อย่อยก็ได้  ท้ังนี้จะต้องแสดงให้เห็น
ว่าถ้าด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามเอกสารประกอบการเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้ตรง
ตามรายละเอียดแห่งวิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

สุวิทย์  มูลค า  และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550: 44)  กล่าวถึงขั้นตอนในการผลิต
เอกสารประกอบการเรียนซึ่งจะเหมือนกับขั้นตอนในการผลิตส่ือและนวัตกรรมท่ัว ๆ ไป ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอนซึ่งมาจากการสังเกตปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ขณะท าการสอน  การบันทึกปัญหาระหว่างการสอนและการศึกษา  และวิเคราะห์ผลการเรียน 

2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพื่อวิ เคราะห์ เนื้อหาสาระ และผลการเรียนรู้  
ท่ีคาดหวังและกิจกรรมท่ีเป็นปัญหา 

3. เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมแบ่งเป็นบทเป็นตอน หรือเป็นเรื่องเพื่อแก้ปัญหาท่ีพบ 
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4. ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียน  และก าหนดส่วนประกอบภายใน
ของเอกสารประกอบการเรียน 

5. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล  เพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์  เนื้อหา  วิธีการ  
และส่ือประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอน 

6. เขียนเนื้อหาในแต่ละตอน  รวมท้ังภาพประกอบ  แผนภูมิและข้อสอบให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

7. ส่งผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
8. น าไปทดลองใช้ในห้องเรียน  และเก็บบันทึกผลการใช้ 
9. น าผลท่ีได้มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง (อาจทดลองใช้มากกว่า 1 ครั้ง  

เพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนนั้นให้สมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น) 
สรุปได้ว่า การสร้างเอกสารประกอบการเรียนมีข้ันตอนท่ีเริ่มด้วยการวิเคราะห์จุดประสงค์ของ

หลักสูตรหรือสาระการเรียนรู้ที่เป็นกรอบในการจัดท า นอกจากนั้นจะพิจารณาระดับช่วงช้ันของผู้เรียน 
เพื่อท่ีจะจัดแผนการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีปฏิบัติได้จริงตามความเหมาะสมและความสนใจ โดย
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก และส่ิงส าคัญคือการใช้แหล่งข้อมูลในชุมชนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้เรียน รวมท้ังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 

 

4.5 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

กองการวิจัยทางการศึกษา (2545: 57)  อธิบายว่า วิธีการหรือนวัตกรรมท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น ชุดการสอน แบบฝึก แผนการสอน แบบเรียนส าเร็จรูป หรือกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ี
ผู้สอนพัฒนาขึ้น ควรมีความถูกต้องด้านเนื้อหา เท่ียงตรง และครอบคลุมเนื้อหาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ตลอดจนภาษา ถ้อยค า รูปภาพ และขั้นตอนท่ีก าหนดขึ้นควรเหมาะสมกับนักเรียนด้วย ซึ่ง
ผู้สอนสามารถหาประสิทธิภาพของเครื่องมือได้โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหรือใช้การวิเคราะห์คะแนน 
หรือจะใช้ท้ังสองวิธีก็ได้เช่นกัน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบด้านเนื้อหาและรูปแบบของเครื่องมือ โดยผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น 
ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนมีความคงทนทางการเรียนคณิตศาสตร์ จึงสร้างชุดฝึกทักษะการคิดค านวณขึ้น 
ผู้สอนควรน าชุดฝึกไปให้ผู้เช่ียวชาญอย่างน้อย 3 คน ตรวจสอบ ถ้ามีความเห็นสอดคล้องกัน 2 หรือ 3 
คน แสดงว่าเนื้อหาและรูปแบบมีความถูกต้องเท่ียงตรง และครอบคลุม  
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2. หาเกณฑ์ประสิทธิภาพของส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์คะแนน ใช้
สูตรค านวณ ดังนี้ 

                            1001 



A

N

X

E    หรือ   1001 
A

X
E  

 
 

 
  
 
 

       1002 



B
N

Y

E       หรือ   1002 
B

Y
E  

 
    เมื่อ 2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ท่ีไ ด้จากคะแนนเฉล่ียของ 

การท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด 
 Y  แทน ผลรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 

 B  แทน คะแนนเต็มของของการสอบหลังเรียน 
 N  แทน   จ านวนนักเรียน 
การก าหนดเกณฑ์ท่ียอมรับว่าส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ คือ ด้านความรู้

ความจ า 1E / 2E  มีค่า 80/80 ขึ้นไป ด้านทักษะกระบวนการ 1E / 2E  มีค่า 70/70 ขึ้นไป โดยท่ีค่า 

1E / 2E  ต้องไม่แตกต่างกันเกินกว่าร้อยละ 5 

4.6 ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน 

มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนไว้คล้ายกันดังนี้ 
รัชนีกร ทองสุขดี (2545: 101) กล่าวว่า ประโยชน์ของการจัดเตรียมหรือผลิตเอกสาร

ประกอบการเรียนมีดังนี้ 
1. ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดแห่งวิชาตามโครงสร้างท่ีหลักสูตรแห่งวิชานั้นก าหนด

ไว้ตามค าอธิบายรายวิชา 
2. ผู้เขียนได้ฝึกก าหนดขอบข่ายของเรื่องท่ีจะเขียนตามค าอธิบายรายวิชานั้น 

1) หัวเรื่อง (Topic) หรือรายบทเรียน 
2) หัวข้อย่อย (Sub-Topic) 

เมื่อ 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  X  แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนท่ีได้จากการวัดระหว่างเรียน 

 A  แทน คะแนนเต็มของแบบวัด 
 N  แทน   จ านวนนักเรียน 
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3) ผู้ เขียนไ ด้ฝึกในการค้นคว้าแหล่งวิชาต่าง ๆ ท่ีจะประกอบการเขียน 
ตามรายบทและขอบข่ายท่ีผู้เขียนได้ก าหนดขอบข่ายไว้แล้วนั้น 

4) ผู้เขียนได้ฝึกใช้เชิงอรรถ จัดท าบรรณานุกรมอ้างอิง เพื่อให้การใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชานั้นมีความสมบูรณ์ขึ้น หรือส าหรับนักเรียนท่ีสนใจอาจค้นคว้าศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ 

5) ผู้เขียนได้เตรียมก าหนดแนวการสอนตามลักษณะบทเรียน โดยค านึงถึง
กิจกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนนั้น ๆ ได้ดี 

6) ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาโครงสร้างจากค าอธิบายรายวิชา เพื่อช่วยให้เข้าใจได้
ว่าเนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชานั้นอาจเป็นหัวเรื่องหรือหัวข้อย่อยท่ีอยู่ในหัวเรื่อง หัวเรื่องหนึ่ง (อาจต้ัง
หัวเรื่องใหม่) และอาจสลับหัวเรื่องเพื่อความสะดวกในการศึกษา หรือเพื่อช่วยให้เนื้อหาของเอกสาร
ประกอบการเรียนนั้นเกิดความต่อเนื่องกันเป็นอันดี 

7) ช่วยให้ผู้เขียนได้เล็งเห็นลักษณะการจัดเนื้อหาวิชาจากค าอธิบายรายวิชานั้นว่า
กว้างแคบ มีข้อบกพร่อง หรือจุดเด่นท่ีควรจะดัดแปลงปรับปรุงเพิ่มเติม หรือ เน้นย้ า แล้วแต่กรณี การ
เขียนเอกสารประกอบการเรียนจะต้องยึดโครงสร้างตามค าอธิบายรายวิชา โดยถือหลักว่าเพิ่มเติม
บทเรียนหรือหัวข้อย่อยได้ แต่จะตัดทอนหัวข้อหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาด  

ชัยฤทธิ์ พรมมา (2548: 326) กล่าวว่า ส่ือการเรียนรู้นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่าง
หนึ่งในการเรียนรู้ ส่ือมีบทบาทต่อกระบวนการเรียนรู้ ท้ังในส่วนของผู้เรียน และผู้สอน ดังนี้ 

ความส าคัญของส่ือกับผู้เรียน 
1. ส่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้บทเรียนท่ีมีความ

ซับซ้อนง่ายต่อการท าความเข้าใจได้ง่ายข้ึนและรวดเร็ว 
2. ส่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องราวไกลตัวได้ 
3. สื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจ ท าให้กระบวนการเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้นไม่

น่าเบื่อหน่าย 
4. ส่ือสามารถสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี 

จากส่ือท่ีเหมาะสมกับความสนใจ สติปัญญา และวิธีการเรียนรู้ของตน 
5. ส่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
6. ส่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สร้างนิสัยรักการอ่าน

ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 

ความส าคัญของส่ือกับผู้สอน 

1. การใช้ส่ือเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ช่วยให้ ผู้เรียน 
สนุกสนานเพลิดเพลินกับบทเรียน 

2. ผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์จากส่ือได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. ส่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนต่ืนตัวในการเตรียมตัวจัดหา หรือผลิตส่ือ เตรียมการใช้ส่ือ 

และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
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มิ่งขวัญ  ธรรมโรจน์ (2539: 8) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ 
1. ท าให้ได้ปฏิบัติงานอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรรายวิชา 

ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาวิชา การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การค้นคว้าเนื้อหาอย่างละเอียด การ
เขียนกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการ
จัดท าหนังสือและต าราอ่านประกอบ 

2. ท าให้มีคู่มือสอนท่ีสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ท่ีสอนแทนสามารถ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้หรือประโยชน์ต่อครูอาจารย์หรือผู้ท่ีสนใจน าไปเป็นแนวทางหรือ
ปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสม 
 

จากการศึกษาประโยชน์ของส่ือโดยรวม และเอกสารประกอบการสอนนั้นผู้รายงานสรุป
ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนดังนี้  

1) ช่วยแก้ปัญหาการขาดต าราเรียนของนักเรียน  
2) ช่วยให้ผู้เรียนเรียนเนื้อหาท่ียากได้ง่ายข้ึน  
3) ผู้เรียนสามารถศึกษาและฝึกท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง  
4) สร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน  
5) ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน  
6) ช่วยให้ผู้เขียนเอกสารประกอบการเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและห ลักการท่ี

ถูกต้องในการเขียนหนังสือ 
 

5. การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ทิศนา แขมมณี (2548: 120) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการ
เรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียน และประโยชน์สูงสุดท่ีผู้เรียน
ควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่การเกิด
การเรียนรู้ที่แท้จริง 
 ส าลี รักสุทธี (2553: 1) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนส าคัญท่ีสุดคือ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 22-24 โดยถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ กิจกรรมทางการ
ศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง ครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีบอกให้ความรู้อย่างเดียว เป็นผู้คอยอ านวย
ความสะดวก คอยช่วยเหลือแนะน า รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียน 
 ศุภวัฒน์  จินโจ (2552: 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หมายถึงการจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนมีบทบาท และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มความสามารถ ความถนัด ความสนใจ เน้นการจัดการเรียนรู้
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เป็นกลุ่มโดยก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
 วิไล  พลอาสา  (2552: 22)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนต้องมี
บทบาทมากท่ีสุด ผู้เรียนเป็นผู้แสดง ครูเป็นผู้ก ากับการแสดง และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ ท่ี ก าหนด
จุดประสงค์ เนื้อหา สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยนักเรียนมีบทบาทและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความ
ช่วยเหลือแนะน า  
 

5.1 วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   สมอง ชัยทอง (2550: 16-18) ได้กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อาศัยแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (หมวด 4) เป็นพื้นฐานในการศึกษา ค้นคว้า และพิจารณาเลือกใช้รูปแบบหรือ
วิธีการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม เทคนิค และวิธีการศึกษาค้นคว้า มีดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ผู้เรียน การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคล หรือรายกลุ่ม ช่วยให้ครูผู้สอนมี
ข้อมูลท่ีส าคัญ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม หลักการวิเคราะห์ผู้เรียนควรค านึงถึง
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ธรรมชาติของผู้เรียน ประสบการณ์ และพื้นฐานความรู้เดิม 
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ และการบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

3. การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่ือมโยงกับการพัฒนาหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

4. การออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร และ
เช่ือมโยงบูรณาการระหว่างกลุ่มวิชา โดยใช้ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดเป็นหลัก และใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือวัดท่ีหลากหลาย 
เพื่อสะท้อนภาพให้เห็นได้ชัดเจน และแน่นอนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อย่างไร ท าให้ได้ข้อมูล
ของผู้เรียนรอบด้านท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.2 บทบาทของครูและนักเรียน  
 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ฝ่ายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนจัดบรรยากาศ 
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สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอนและเอื้ออ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และในส่วนของครู และนักเรียน ท่ีอยู่ในกระบวนการเรียนรู้โดยตรง ควรต้องมีบทบาท ดังนี้ 

1. บทบาทของครู  
1) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้า วิจัยให้มีความรู้ความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้ 
2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก 
3) จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตน 
4) สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักว่าทุกสถานท่ี 

ทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และทุกส่ิงท่ีพบล้วนเป็นส่ือการเรียนรู้ 
5) ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ ความคิดด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
6) ให้ค าปรึกษา แนะน า เสริมแรง และเป็นตัวแบบท่ีดี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ยอมรับและพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2. บทบาทของผู้เรียน  

1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ลงมือ
ปฏิบัติ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2) มีอิสระในการเรียนรู้ส่ิงท่ีตนสนใจ และได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

3) แสดงออกถึงการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ (5ส) ได้แก่ สติปัญญา – ความรู้
ความคิด ความสนใจ – กระตือรือร้นและต้ังใจเรียน การสืบเสาะ – ค้นคว้าหาข้อมูลหรือความรู้ การ
น าเสนอ – ถ่ายทอด – ความรู้ท่ีได้รับให้ผู้อื่นได้เข้าใจ การสร้างสรรค์ – บูรณาการ และประยุกต์ความรู้
ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ใหม่ตามความเหมาะสม 
   กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้สอนกับผู้เรียนได้ด าเนินการร่วมกัน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนตาม
ความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สติปัญญาของผู้เรียน ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง
ได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ทดลอง แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ  
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 

5.3 หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นยุทธศาสตร์หลักของการปฏิรูป
การศึกษา และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยสถานศึกษาจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรม ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง ดังท่ีส าลี รักสุทธี (2544: 42 - 45) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวนี้ ก่อนท าการ
สอน ผู้สอนต้องคิดออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักดังนี้ 
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   1. มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้าน จะต้องตอบค าถามให้ได้ว่าจะให้ผู้เรียนรู้อะไร มีลักษณะ
เป็นอย่างไร พฤติกรรมจะเปล่ียนไปเช่นไร เรียนแล้วจะเป็นไปตามท่ีคาดหวังไหม นั่นหมายความว่า 
จะต้องให้ผู้เรียนมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ระหว่างร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
   2. เน้นกระบวนการกลุ่ม การเรียนแนวนี้จะต้องเน้นท่ีกระบวนการกลุ่มเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการอยู่ร่วมกลุ่ม รู้จักรับและให้ตามกระบวนการกลุ่ม 
   3. ยึดหลักการช่วยเหลือตนเองเป็นส าคัญ ในการสอนภายใต้หลักการค้นพบ หรือตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า คือ ความรู้ท้ังมวลเกิดกับผู้ปฏิบัติเอง ตามหลักพุทธภาษิตท่ีว่า อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ 
   4. เน้นทักษะกระบวนการ จะต้องจัดกิจกรรมให้เกิดภาคปฏิบัติหรือลงมือท าให้มากท่ีสุด 
เพื่อท่ีจะเกิดผลงานในสภาพจริงต่อมา จะท าให้สามารถตรวจสอบวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม หมายความว่า 
กระบวนการต้องควบคู่ไปกับผลงาน 
   5. ต้องเน้นความรู้คู่ชีวิตจริง ความรู้ท่ีถ่ายทอดจะต้องเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ท่ีพร้อม
จะแปลสู่รูปธรรมทุกเมื่อ เป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ 
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาท้ัง
ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมท่ีคาดหวังไปพร้อม ๆ กัน เน้นกระบวนการ
กลุ่ม ให้ผู้เรียนเกิดความรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เน้นทักษะกระบวนการควบคู่กับผลงาน และ
เป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
6. ทักษะกระบวนการท างาน 

6.1 ความหมายของทักษะกระบวนการท างาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 52) ได้ให้ความหมายค าว่า  “ทักษะกระบวนการท างาน” 
หมายถึง การลงมือท างานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังการท างานเป็น
รายบุคคล การท างานกลุ่ม ซึ่งจะท าให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายได้แก่ การวิเคราะห์งาน  
การวางแผนในการท างาน การปฏิบัติงานตามล าดับข้ันตอน และการประเมินผลการท างาน 
 บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2545: 67) ให้ความหมายของค าว่า ทักษะกระบวนการท างาน 
หมายถึง ความสามารถหรือความช านาญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง
มีข้ันตอน 

ธนพร โมราบุตร (2547: 63) ให้ความหมายทักษะกระบวนการท างานว่าขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอน หรือความสามารถในการปฏิบัติได้ตามขั้นตอนกระบวนการ
ท างาน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการท างาน คือ มีการวิเคราะห์ วางแผนการท างาน การฝึก
ปฏิบัติงานจริงตามวิธีและขั้นตอน แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง มีการประเมินผล
การท าท้ังกระบวนการและผลผลิตเพื่อปรับปรุงพัฒนา มีนิสัยท่ีดีในการท างาน และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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สยุมพร ไหวฉลาด (2551: 19) ความหมายของทักษะกระบวนการท างาน  คือ  การ
ท างานท่ีมีการวางแผนโดยก าหนดขั้นตอน การท างานท่ีครบขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้นจนงานส าเร็ จ ด้วย
ความสามารถ ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ความช่ าชอง ในการท างาน รวมถึงมีความคล่องแคล่ว 
ว่องไว ในการท างาน 

จากความหมายของทักษะกระบวนการท างาน สรุปได้ว่ าทักษะกระบวนการท างาน 
หมายถึง ความสามารถในการท างาน ท้ังการท างานรายบุคคล การท างานกลุ่ม เป็นการท างานท่ีครบ
ขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้นจนงานส าเร็จ 
 

6.2 องค์ประกอบของทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะกระบวนการท างานมี 4 ข้ัน ได้แก่ (กรมวิชาการ.  2545ค: 36)  
1. การวิเคราะห์งาน คือ การท่ีผู้เรียนสามารถแจกแจงงานท่ีจะท าว่าเป็นงานประเภทใด 

ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้าง มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร กล่าวคือ ฝึกให้ผู้เรียนมองงานออก
โดยภาพรวมต้องท าอย่างไร 

2. การวางแผนในการท างาน คือ การที่ผู้เรียนสามารถวางแผนว่าจะใช้ก าลังในการท างาน
อย่างไร จะท าคนเดียวหรือท าหลายคน ถ้าท าหลายคนจะแบ่งหน้าท่ีกันอย่างไร ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์
อะไรบ้าง ในการท างานครั้งนี้จะต้องใช้เงินลงทุนในการท างานมากน้อยเพียงใด ก าหนดวิธีท างานให้เป็น
ขั้นตอนจนส าเร็จ 

3. การปฏิบัติงาน คือ การให้ผู้เรียนท างานเป็นตามล าดับขั้นตอนท่ีวางแผนไว้ ฝึกให้มี
ลักษณะนิสัยในการท างาน เช่น การพูดจาสุภาพ เหมาะสม การมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความขยัน  
อดทน ความซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย สามารถตรวจสอบผลการ
ท างานของตนเองเป็นระยะ 

4. การประเมินผลการท างาน คือ การให้ผู้เรียนได้มีการประเมินผลท้ังการวางแผนก่อน
การท างาน ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อท างานเสร็จแล้ว โดยขั้นการวางแผนหรือเตรียมท างานให้ประเมิน
ว่าได้วางแผนอย่างรอบคอบ รัดกุมหรือไม่ จ าต้องเตรียมอะไรบ้าง ตรวจสอบดูแผนท่ีวางไว้ว่าเป็นไปได้
หรือไม่ ขณะท างานหรือปฏิบัติงานให้ประเมินว่า วิธีการท างานอย่างไร มีข้อบกพร่อง ท่ีจะต้องปรับปรุง
อย่างไรบ้าง และผลงานท่ีปรากฏออกมาให้ประเมินว่าเป็นไปตามจุดมุ่ งหมายหรือไม่ มีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีขึ้น 

ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบ คือการวิเคราะห์งาน การวางแผนในการ
ท างาน การปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน และการประเมินผลการท างาน มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการท างาน 
 

6.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการท างาน 
แช่ม ศิริมาลา (2552: 39-40) ได้กล่าวว่าจุดเน้นส าคัญประการหนึ่งของหลักสูตร  

ได้ก าหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการท างาน ซึ่งกระบวนการตามธรรมชาติของ
วิชาและทักษะกระบวนการท าให้เกิดตามมาว่า ในการสอนทุกครั้งจะต้องให้นักเรียนบรรลุทักษะ
กระบวนการหรือไม่นั้น ในกรณีท่ีเนื้อหา หรือจุดประสงค์ท่ีจะน ามาสอนนักเรียนเป็นลักษณะการท างาน
ท่ีครบวงจร หรือท่ีเรียกว่าเป็นภาระงานท่ีสามารถสอนให้นักเรี ยนเกิดทักษะครบ 4 ขั้นของทักษะ
กระบวนการท างานได้ แต่ถ้าจุดประสงค์หรือเนื้อหานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานก็ให้สอนโดย



44 

 

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติวิชานั้น เพราะฉะนั้น
ก่อนท่ีครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือจะใช้กระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ  
การพิจารณาว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ใดสามารถจัดกิจกรรมได้ 4 ขั้นตอนของทักษะกระบวนการหรือไม่
นั้นให้มีเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสนองจุดประสงค์นั้นเป็นช้ินงานท่ีชัดเจน 
2. การปฏิบัติตามกิจกรรมนั้น มีขั้นตอนการท างานท่ีครบวงจรการท างาน คือ การ

วิเคราะห์งาน วางแผน ท าตามแผน ประเมิน สรุป 
3. จุดประสงค์ใดสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามหลักการ 

ท้ัง 3 ข้อนี้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการท างานได้ 
ทักษะกระบวนการเป็นกิจกรรมน านักเรียนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีหลักสูตรต้องการและเป็น

คุณสมบัติท่ีนักเรียนจะน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตจริง เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น
กระบวนการ คือ การสอนท่ีครูหลีกเล่ียงการเป็นผู้บอกความรู้ของนักเรียนโดยตรง แต่จะจัดให้นักเรียน
ท ากิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสมกับธรรมชาติและ
วัยของผู้เรียน เหมาะกับลักษณะเนื้อหาสาระของกลุ่มการเรียนรู้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนและชีวิตจริง ประโยชน์ของการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการท างาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ จะท าให้ครูช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
ศักยภาพ และมีประสบการณ์ในกระบวนการต่าง ๆ และทักษะกระบวนการอันจะมีผลต่อการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6 ประการ 

1. เป็นผู้ท างานโดยนึกถึงความจ าเป็น ประโยชน์ และคุณค่าของงานท่ีมีต่อส่วนรวม 
ก่อนลงมือกระท า 

2. เป็นผู้มีจิตใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ไม่ยึดติดความคิดเดียว 
3. เป็นผู้ท่ีตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอย่างใช้เหตุผล ไม่มีความล าเอียง 
4. เป็นผู้คิดวางแผนล่วงหน้าก่อนลงมือท างานทุกครั้ง 
5. เป็นผู้คอยติดตามตรวจสอบผลงานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ 
6. เป็นผู้มีความพอใจในการท างาน และปฏิบัติงานทุกครั้งด้วยความเอาใจใส่อย่าง

สม่ าเสมอ 
สุคนธ์ สินธุพานนท์ (2550: 122) กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกฝนให้ผู้เรียนมี

ทักษะในการท างานนั้นผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการสอนท่ีเป็นขั้นตอน ชัดเจน และควรมีหลักการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมต้องมีความน่าสนใจ น่าติดตาม ไม่น่าเบ่ือหน่าย 
2. มีความเหมาะสม สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ท้าทายความสามารถยั่วยุให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม และการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
4. กิจกรรมสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา และสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
5. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ค้นพบการเรียนรู้และสรุปผลในการ

แก้ปัญหา สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ 
6. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะรายบุคคล ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม วิเคราะห์เป็นมองเห็นแนวทาง

ในการแก้ปัญหา สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ 
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สรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการท างาน คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นขั้นตอน ครบวงจรของ
การท างาน ต้ังแต่ต้นจนงานส าเร็จ มีการตรวจสอบผลงาน เมื่อพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไข ท าให้ผล
งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
6.4 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะกระบวนการท างาน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 19-21) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้คือ 
1. ข้ันวิเคราะห์งาน เป็นขั้นฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกตอย่างมีระบบ เช่น คืออะไร ท าจาก

อะไร ท าอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร  หลักการสังเกต โดยปกติน ามาเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
ท างาน โดยใช้ทักษะต่อไปนี้ 

1) ทักษะการสังเกต เป็นทักษะท่ีใช้เป็นหลักบวกกับประสบการณ์เดิมท่ีมีและเติมด้วย
ประสบการณ์ใหม่ท่ีผู้สอนจัดให้ 

2) ทักษะกระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นกลุ่ม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยหลักการประชาธิปไตย 

3) ทักษะการระดมความคิด การกล่ันกรองความคิด การล าดับความคิดจากงานท่ี
ก าหนดให้ 

4) ทักษะทางภาษา คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน 
5) ทักษะการเรียงความคิดจากการสังเกตเพื่อจดบันทึก 

2. ข้ันวางแผนการท างาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เมื่อในกลุ่มวิเคราะห์
งานขั้นที่ 1 แล้วจะต้องตัดสินใจท่ีจะเลือกท างานด้วยกระบวนการกลุ่มอย่างอิสระใน 3 รูปแบบคือ  

1) ท าตามแบบ 
2) ดัดแปลงแบบ 
3) ออกแบบใหม่ 

เมื่อเลือกช้ินงานได้แล้วจะต้องวางแผนการท างานร่วมกัน เช่น แบ่งหน้าท่ีการท างานกลุ่ม
ให้ชัดเจนว่าใครท าหน้าท่ีอะไร แล้วปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ หากงานใดมีปัญหาก็จะต้องระดมพลัง
เตรียมแก้ปัญหาในจุดนั้น ๆ 

3. ขั้นปฏิบัติงาน เป็นการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ โดยมีบัตรการเรียนรู้เป็นคู่มือ
ประกอบตามแผน มีการบันทึกการปฏิบัติท่ีเป็นจริงอย่างมีระบบระเบียบ 

4. ขั้นประเมินผลและสรุปผล จะมีการประเมินผลทุกขั้นตอนในการท างาน โดยผู้สอน
ประเมิน เพื่อนประเมิน และประเมินตนเอง ในการประเมินตนเองให้ผู้เรียนวิจารณ์งานของตนเองอย่าง
มีเหตุผลและบอกวิธีแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบ 

สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการท างาน ครูผู้สอนควร
จัดให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการท างานด้วยกิจกรรมตามล าดับ คือ การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการ
ท างาน ขั้นปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน การประเมินผลการท างาน เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝนการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนนี้หลาย ๆ ครั้ง ผู้เรียนจะเกิดทักษะกระบวนการท างาน 
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6.5 การวัดผลประเมินผลทักษะกระบวนการท างาน 
แช่ม   ศิริมาลา  (2552: 40-41)  การวัดผลการเรียนรู้แต่ละตอน (สาระส าคัญ) เน้น

การตรวจสอบ การบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละข้อเป็นหลัก ซึ่งการสังเกตพฤติกรรมและ
ตีความเป็นระดับคุณภาพของพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จะช่วยให้
ตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเป็นข้อมูลของการปรับปรุงพัฒนาในส่วนท่ียังด้อยได้ ท้ังนี้จะ
พบว่าการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สะท้อนทักษะกระบวนการอยู่ในตัวเอง จะท าให้สะดวกต่อการ
วัดผลมากขึ้น ปกติการวัดผลทักษะกระบวนการนั้นอาจวัดได้ 3 ส่วน คือ 

1. ส่วนความรู้ ความคิดท่ีถูกต้องเหมาะสม เช่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยมีข้อมูล
ประกอบเป็นเหตุเป็นผล มีเกณฑ์ท่ีน่าเช่ือถือประกอบการประเมินทางเลือกหรือประเมินผลรวม 
สามารถหาทางเลือกหรือก าหนดขั้นตอนปฏิบัติได้สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ เป็นต้น 

2. ส่วนการปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติย่างมีแผน ปฏิบัติเป็นขั้นตอนครบถ้วน ปฏิบัติไป 
ตรวจสอบไป เป็นต้น 

3. ส่วนความรู้ สึก เช่น เห็นโทษ เห็นข้อบกพร่องส่ิง ท่ีไม่เหมาะสม เห็นคุณค่า 
ความส าคัญและพอใจท่ีจะมีเป้าหมาย ยกระดับความคิดการปฏิบัติให้ดีขึ้น ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย มีความเป็นระเบียบ ใช้เหตุผลเสมอ พอใจผลงานการกระท าท่ีส าเร็จด้วยตนเอง แสดงความ
สนใจ พอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 

สุคนธ์ สินธุพานนท์ (2550: 123) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นทักษะกระบวนการท างาน มีดังนี้ ได้แก่ 

1. การวัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถวัดได้จากการท าแบบทดสอบชนิดต่างๆ 
การตอบค าถาม การสัมภาษณ์ 

2. การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ผู้สอนสามารถประเมินได้จากการสังเกตพฤติกรรมท่ี
เป็นจริง สถานการณ์จ าลองจากแบบสอบถาม 

3. การวัดความสามารถ หรือทักษะในการท างาน ผู้สอนอาจวัดได้ 3 วิธี คือ 
1) การวัดหรือประเมินผลโดยการสังเกตในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ผู้สอนสังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน ขณะท่ีผู้เรียนด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ว่าท างานเป็นระบบ เป็นขั้นตอนหรือไม่ โดยการ
ประเมินหรือแบบสังเกต ผู้สอนสามารถสร้างแบบวัดหรือประเมินผลได้เอง 

2) สอบวัดในสถานการณ์จ าลอง เช่น ให้ผู้เรียนจัดนิทรรศการ จัดแสดงละครหรือ
บทบาทสมมติ ฯลฯ ผู้สอนสร้างแบบประเมินกระบวนการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  

3) วัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนจากภาระงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนวาง
แผนการท างาน ปฏิบัติงานจนส าเร็จและรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยผู้สอนสังเกตกระบวนการ
ท างานของผู้เรียนระหว่างท างาน และสังเกตการน ากระบวนการไปใช้จนเกิดเป็นนิสัย 

กรมวิชาการ (2545ก: 133-136) กล่าวว่า รายละเอียดของวิธีการวัดประเมินผลท่ี
ส าคัญ ดังนี้  

1. การสังเกต การสังเกตท าให้สามารถเรียนรู้เรื่องราวของผู้เรียนแต่ละคนได้ แต่การ
สังเกตท่ีไม่ได้มีการเตรียมการในรายละเอียดต่าง ๆ หรือใช้วิธีการท่ีไม่ดีก็จะท าให้ขาดความเช่ือมั่นได้ 
การใช้วิธีการสังเกตโดยตรง ท าให้ได้ข้อมูลท่ีดี และในการสังเกตจะต้องเลือกว่าจะสังเกตตามกรอบท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ต้องมีกรอบ การสังเกตตามกรอบ ต้องก าหนดจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด เครื่องมือท่ีใช้
บันทึกข้อมูล การสังเกต อาจใช้ต้ังแต่การบันทึกพฤติกรรม จนกระท่ังมาตราส่วนประมาณค่ารายการ
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สังเกตอาจแจ้งให้ผู้เรียนทราบหรือไม่ก็ได้ แต่ผู้สังเกตต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีต้องเจาะผู้เรียนท่ีคิด
ไว้แล้วว่าจะสังเกตใคร การสังเกตไม่มีกรอบไม่ต้องระบุจุดประสงค์ของการสังเกตเพียงแต่ใช้เครื่องมือ 
เพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในกระดาษเปล่าอาจสังเกตผู้เรียนคนใดก็ ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ขณะนั้น อาจจะต้ังใจหรือไม่ก็ได้ 

2. การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด ท าให้รู้ว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในตอนท่ี
ท่านไม่ได้สังเกตด้วยนั้นเป็นอย่างไร 

3. การวัดผลและประเมินผลด้านความสามารถ ลักษณะส าคัญของการประเมิน คือ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการท างาน ผลงานส าเร็จ มีค าส่ังควบคุม สถานการณ์การปฏิบัติงาน
และมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน การประเมินผลความสามารถท่ีแสดงออกของผู้เรียน ท าได้หลาย
แนวทางต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สภาวการณ์ และความสนใจของผู้เรียน เช่น 

1) มอบหมายงานให้ท า งานท่ีมอบให้ท า ต้องมีความหมาย มีความส าคัญ  
มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้านในการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท างาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง 

2) การก าหนดช้ินงาน หรืออุปกรณ์ หรือส่ิงประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบ
และกระบวนการท างาน 

3) ก าหนดตัวอย่างช้ินงานให้ แล้วให้ผู้เรียนศึกษางานนั้น และสร้างช้ินงานท่ีมี
ลักษณะของการท างาน ได้เหมือนหรือดีกว่าเดิม เช่น การประดิษฐ์เครื่องร่อน การท าสไลด์ถาวรศึกษา
เนื้อเยื่อพืช การท ากระดาษจากพืชในท้องถิ่น ฯลฯ 

4) สร้างสถานการณ์จ าลองท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนโดยก าหนดสถานการณ์
แล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 

 ผู้รายงานวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนจากใบมอบหมายงาน และจัดท า
แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและแบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เพื่อใช้สังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ว่าผู้เรียนมีทักษะกระบวนการท างานเป็นอย่างไร  

 
7. การจัดการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติงาน 

ทิศนา แขมมณี (2550: 243-247) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้าน
ทักษะพิสัย เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือการ
แสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ท่ีแตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย 
รูปแบบท่ีสามารถช่วยผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะพิสัยท่ีส าคัญมี 4 รูปแบบ มีดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instructional 
Model Based on Simpson’s Processes for Psycho – Motor Skill Development) ได้น าเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติว่า ทักษะเป็นเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางกาย
ของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อหรือร่างกายในการท างานท่ีมี
ความซับซ้อนและต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน การท างานดังกล่าวเกิดขั้นได้
จากการส่ังงานของสมอง ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วย
การฝึก ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนท่ีดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญช านาญ
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การ และความอดทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย า 
ความแรงหรือความราบรื่นในการจัดการ 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือท างานท่ีต้องอาศัยการเคล่ือนไหวหรือการ
ประสานงานของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้อง และมีความช านาญ 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
ขั้นที่ 1 ข้ันการรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในส่ิงท่ีจะท า โดยการให้ผู้เรียนสังเกตการ

ท างานนั้นอย่างต้ังใจ  
ขั้นท่ี 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพื่อการท างานหรือ

แสดงพฤติกรรมนั้น ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมท่ีจะท าการ
เคล่ือนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ท่ีดีต่อการที่จะท าหรือแสดงทักษะนั้น ๆ 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการตอบสนองภายใต้การควบคุม เป็นขั้น ท่ีให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระท า หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจ
ใช้วิธีให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก จนกระท่ังสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 

ขั้นที่ 4 ข้ันการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถกระท าได้เอง เป็นขั้นท่ีช่วย
ให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเช่ือมั่นในการกระท าส่ิงนั้น ๆ 

ขั้นที่ 5 ข้ันการกระท าอย่างช านาญ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียน ได้ฝึกฝนการกระท านั้นจน
ผู้เรียนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญเป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง 

ขั้นที่ 6 ข้ันการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการ
ปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะท่ีตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ขั้นที่ 7 ข้ันการคิดริเริ่ม เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างช านาญ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการ
กระท าหรือปรับการกระท านั้นให้เป็นไปตามท่ีตนต้องการ 

ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู้เรียนจะสามารถกระท าหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว ช านาญในส่ิงท่ีต้องการให้
ผู้เรียนท าได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความอดทนให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนด้วย 
 

2. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model 
for Psychomotor Domain) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติว่า การเรียนรู้ทางด้าน
ทักษะปฏิบัติโดยเริ่มจากระดับท่ีซับซ้อนน้อยไปถึงระดับท่ีมีความซับซ้อนมาก ดังนั้น การกระท าจึงเริ่ม
จากการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ไปจนถึงการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อย่อย ล าดับขั้นดังกล่าวได้แก่ การ
เลียนแบบ การลงมือกระท าตามค าส่ัง การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออกและการกระท า
อย่างเป็นธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 รูปแบบนี้มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้านทักษะปฏิบัติต่าง ๆ กล่าวคือ 
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และช านาญ 
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 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  ขั้นที่ 1 ข้ันการเลียนแบบ เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนสังเกตการกระท าท่ีต้องการให้ผู้เรียนท า
ได้ ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะ
สามารถบอกได้ว่า ขั้นตอนหลักของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบ้าง 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือกระท าตามค าส่ัง เมื่อผู้เรียนได้เป็นและสามารถบอกขั้นตอนของ
การกระท าท่ีต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท าตาม
ค าส่ังของผู้สอน หรือท าตามค าส่ังท่ีผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามค าส่ังนี้แม้ผู้เรียนจะยัง
ไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือท า และค้นพบปัญหา
ต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และการปรับการกระท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจน
สามารถท าส่ิงนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าส่ังน าทางการกระท า 
การกระท าท่ีถูกต้องแม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้องสามารถท าได้ในขั้นนี้ 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นการแสดงออก ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระท่ัง
สามารถกระท าส่ิงนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความมั่นใจ 
 ขั้นที่ 5 ข้ันการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถกระท าส่ิงนั้น ๆ 
อย่างสบาย ๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการ
ปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติ จนสามารถกระท าได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 3. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Intructional Model for 
Psychomotor Domain) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติว่า ทักษะส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้ว
ค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จและรวดเร็วขึ้น 
 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะท่ีประกอบด้วยทักษะย่อยจ านวนมาก 
 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  ขั้นที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระท า ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการ
กระท าท่ีต้องการให้ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูท้ังหมดต้ังแต่ต้นจนจบ ทักษะหรือ
การกระท าท่ีสาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น จะต้องเป็นการกระท าในลักษณะท่ีเป็นธรรมชาติไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ 
ก่อนการสาธิต ครูควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรช้ีแนะจุดส าคัญท่ีควรให้ความสนใจเป็น
พิเศษในการสังเกต 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการ
กระท าหรือทักษะท้ังหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะท้ังหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือแบ่งส่ิงท่ีกระท า
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการ
สาธิต หรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้ค าช้ีแนะ และช่วยแก้ไขจนกระท่ังผู้เรียนท าได้ 
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เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าเช่นนี้
เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกส่วน 
  ขั้นที่ 4 ข้ันให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะน าเทคนิควิธีการ
ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึ้น ท าได้รวดเร็วขึ้น ท าได้ง่าย
ขึ้น หรือส้ินเปลืองน้อยลง เป็นต้น 
  ขั้นท่ี 5 ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อยเป็นทักษะท่ีสมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันต้ังแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลาย ๆ 
ครั้ง จนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 
 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ 
 
 4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติส าหรับครูวิชาอาชีพ 
 ทิศนา  แขมมณี (2550: 243 - 247) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะ
ปฏิบัติส าหรับครูวิชาอาชีพ ซึ่งได้พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อการเรียนการสอนวิชาอาชีพสายต่าง ๆ สรุป
ได้ว่า การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะปฏิบัติท่ีดีนั้น ผู้สอนควรเริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์งานท่ีจะให้ผู้เรียนท า 
โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ และล าดับงานง่ายไปสู่ยาก แล้วให้ผู้เรียนได้ฝึกท างานย่อย ๆ แต่ละ
ส่วนให้ได้ แต่ก่อนท่ีจะลงมือท างาน ควรให้ผู้เรียนมีความรู้ในงานถึงขั้นเข้าใจในงานนั้นเป็นอย่างน้อย 
รวมท้ังได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างานด้วย แล้วจึงให้ผู้เรียนฝึกท างานด้วยตนเองในสถานการณ์ท่ี
ใกล้เคียงกับการท างานจริง โดยจัดล าดับการเรียนรู้ตามล าดับต้ังแต่ง่ายไปยาก คือเริ่มจากการให้รับรู้
งาน ปรับตัวให้พร้อม ลองท าโดยการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก (ถ้าไม่เกิดอันตราย) แล้วจึงให้ฝึกท าเอง 
ท าหลาย ๆ ครั้งจนกระท่ังช านาญ สามารถท าได้เป็นอัตโนมัติ ขณะฝึกผู้เรียนควรได้รับข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อการปรับปรุงงานเป็นระยะ ๆ และผู้เรียนควรได้รับการประเมินท้ังทางด้านความถูกต้องของผลงาน 
ความช านาญในงาน (ทักษะ) และลักษณะนิสัยในการท างานด้วย 
 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีท า และเกิดทักษะสามารถท่ีจะ
ท างานนั้นได้อย่างช านาญตามเกณฑ์ รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีและลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างานด้วย 
 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 รูปแบบการสอนนี้  ก าหนดยุทธวิธีย่อยไว้ 3 ยุทธวิธี เพื่อให้ ผู้สอนได้เลือกใช้ให้
เหมาะสมกับเงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งได้ให้ล าดับขั้นตอนในการด าเนินการท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
ยุทธวิธีด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธวิธีที่ 1 การสอนทฤษฎีก่อนสอนงานปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้ 

- ขั้นน า เป็นขั้นแนะน างาน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเห็นคุณค่าใน
งานนั้น 

- ขั้นให้ความรู้ เป็นขั้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีจะท า  ซึ่งครูสามารถใช้
วิธีการใด ๆ ก็ได้ แต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามจนกระท่ังผู้เรียนเกิดความเข้าใจ 

-  ขั้นให้ฝึกปฏิบัติ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนลงมือท างาน ซึ่งเริ่มจากการให้ผู้เรียนท าตามหรือ
เลียนแบบ หรือให้ลองผิดลองถูก (ถ้าไม่เกิดอันตราย) ต่อไปจึงให้ลองท าเอง โดยครูคอยสังเกตและให้
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ข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะ ๆ จนกระท่ังท าได้ถูกต้อง แล้วจึงให้ฝึกท าหลาย ๆ ครั้ง จนกระท่ังท าได้
ช านาญ 

- ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีผู้สอนประเมินทักษะปฏิบัติ และลักษณะนิสัยใน
การท างานของผู้เรียน 

- ขั้นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีผู้สอนจะรู้ว่า การเรียนรู้ขอ ง
ผู้เรียนมีความยั่งยืนหรือไม่ หากผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างช านาญ ผู้เรียนก็ควรจะจ าส่ิงท่ีเรียนรู้
ได้ดีและนาน 

ยุทธวิธีที่ 2 การสอนงานปฏิบัติก่อนสอนทฤษฎี มีขั้นตอนดังนี้ 
- ขั้นน า ปฏิบัติเช่นเดียวกับยุทธวิธีที่ 1 
- ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติและสังเกตการณ์ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานและมีการสังเกตการณ์

ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ มีการสังเกตการปฏิบัติและจดบันทึกข้อมูลไว้ 
- ขั้นวิเคราะห์การปฏิบัติและสังเกตการณ์ ร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติ และ

อภิปรายผลการวิเคราะห์ 
- ขั้นเสริมความรู้ จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายการปฏิบัติ ผู้สอนจะทราบว่า ควร

เสริมความรู้อะไรให้แก่ผู้เรียน จึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการปฏิบัติ 
- ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใหม่ เมื่อรู้จุดบกพร่องและได้ความรู้เสริมท่ีจะใช้ในการแก้ไข

ข้อบกพร่องแล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
- ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับยุทธวิธีที่ 1 
- ขั้นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับยุทธวิธีที่ 1 

 ยุทธวิธีที่ 3 การสอนทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน มีขั้นตอนดังนี้ 
- ขั้นน า 
- ขั้นให้ความรู้ให้ปฏิบัติและให้ข้อมูลย้อนกลับไปพร้อม ๆ กัน 
- ขั้นให้ปฏิบัติงานตามล าพัง 
- ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 
- ขั้นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้งานปฏิบัติ 

 เง่ือนไขที่ใช้ในการพิจารณาเลือกยุทธวิธีสอน 
ยุทธวิธีที่ 1 เหมาะส าหรับการสอนเนื้อหาของงานปฏิบัติท่ีมีลักษณะซับซ้อน หรือเส่ียง

อันตราย และลักษณะของเนื้อหาสามารถแยกส่วนภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
ยุทธวิธีที่ 2 เหมาะส าหรับเนื้อหางานปฏิบัติท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อนหรือเป็นงานปฏิบัติท่ี

ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว เป็นงานท่ีมีอัตราการเส่ียงต่ออันตรายกับชีวิตน้อย 
ยุทธวิธีท่ี 3 เหมาะส าหรับบทเรียนท่ีมีลักษณะของเนื้อหาภาคทฤษฎี และปฏิบัติท่ีไม่

สามารถแยกกันได้เด็ดขาด 
 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีถึงขั้นความเข้าใจ ประสบผลส าเร็จในด้านการ
พัฒนาทักษะในระดับท่ีสามารถปฏิบัติให้มีคุณภาพได้ถึงเกณฑ์ท่ีต้องการ รวมท้ังได้แสดงพฤติกรรมของ
การมีลักษณะท่ีดีในการท างานด้วย 
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 กระบวนการวัดทักษะการปฏิบัติ 
 สุวิมล ว่องวานิช (2547: 6) กล่าวว่ากระบวนการวัดทักษะปฏิบัติมีข้ันตอนท่ีแตกต่างไปจากการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวัดด้านจิตพิสัย เนื่องจากการวัดผลด้านทักษะปฏิบัติต้องมีการจัด
สภาพการณ์ให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริง  และผู้สอนใช้วิธีการสังเกตในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การท างานของผู้เรียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้น การวัดทักษะการปฏิบัติส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับเรื่อง
สถานท่ีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติ กระบวนการวัดผลด้านทักษะปฏิบัติขั้นตอนท่ีส าคัญดังนี้ 
 1. การก าหนดงานท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติ ในขั้นนี้ผู้สอนต้องศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรว่า
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมใด ต้องการให้บรรลุเรื่องใด แล้วก าหนดงานให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 2. การก าหนดสถานการณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้วัดต้องก าหนดสถานการณ์หรือเงื่อนไข
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้เรียนให้ชัดเจนว่าจะมีลักษณะใด การวัดทักษะอาจเกิดขึ้นในสภาพจริง (Natural 
setting) ในสถานการณ์ท่ีมีการจ าลองให้คล้ายคลึงกับสภาพการณ์จริง (Simulated situation) ใน
สถานการณ์ท่ีผู้สอบควบคุมเงื่อนไขต่าง ๆ ในการท างานเพื่อทดสอบกระบวนการปฏิบัติงานในครั้งนั้น ๆ 
(Controlled test) หรือในสถานการณ์ท่ีไม่ต้องลงมือปฏิบัติงาน แต่วัดโดยการทดสอบด้วยข้อสอบ 
 3. การก าหนดคุณลักษณะท่ีใช้ในการวัดทักษะ (Performance outcome) โดยเน้นให้
เห็นว่าในการปฏิบัติงานนั้นให้ความส าคัญกับการวัดกระบวนการหรือผลงาน หรือท้ังสองส่วน และจะวัด
ผ่านตัวบ่งช้ีอะไรบ้าง (Indicators) 
 4. การก าหนดวิธีการวัดภาคปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีจะวัด วิธีการท่ีใช้มีหลาย
ประเภท ได้แก่ การทดสอบด้วยข้อสอบ การให้ปฏิบัติงานจริง การให้ส่งส่ิงของท่ีผลิตได้ 
 5. การก าหนดความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใช้ ความเหมาะสมของผู้วัด ช่วงเวลาท่ีท า
การวัดในขั้นตอนนี้ผู้วัดต้องตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือท่ีใช้ในการวัด การสร้างเครื่องมือ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
 6. การก าหนดวิธีการประเมินผลและรายงานผลการวัดทักษะปฏิบัติ กระบวนการวัด
ทักษะปฏิบัติจะยังไม่ส้ินสุดจนกว่าจะมีการประเมินผลและรายงานผลความสามารถในการท างานของ
ผู้เรียน วิธีการประเมินผลการวัดมีหลายแบบ คือ การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Non referemcing) การ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion - referemcing) และการประเมินผลแบบอิงความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน (Self - referemcing)  
 คุณลักษณะที่ใช้วัดกระบวนการ ตามแนวคิดของนักวิชาการมีดังนี้ 
 สุวิมล ว่องวานิช (2547: 4) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะท่ีใช้ในการวัดกระบวนการมีมากมาย 
ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของงานท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ลักษณะส าคัญท่ีควรวัดจ าแนกได้เป็น 2 
ประการ คือ ประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency of the Process) และความถูกต้องของ
กระบวนการท างาน (Accuracy of the Process) คุณลักษณะท่ีใช้ในการวัดกระบวนการ โดยท่ัวไป
สามารถแบ่งเป็นลักษณะย่อย ๆ ได้ดังนี้ 
 1. คุณภาพขณะปฏิบัติงาน ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ ความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการปฏิบัติ การเลือกวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
 2. เวลา ปริมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน (ใช้น้อย) 
 3. ทักษะการปรับปรุงการท างาน การลดขัน้ตอนการท างานให้ส้ันลง 
 4. ความปลอดภัยในการท างาน ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ 
 5. ความส้ินเปลืองของทรัพยากร จ านวนวัสดุท่ีใช้เกิน 
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 ทิวัฒน์ มณีโชติ (2552: 120-121) กล่าวว่าในการสร้างเครื่องมือภาคปฏิบัตินั้น ต้องสร้าง
แบบท่ีได้เลือกไว้ พร้อมท้ังก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินด้วย โดยอาจจะใช้เกณฑ์
การให้คะแนนแบบภาพรวมหรือแยกเป็นด้าน ๆ เช่น 
 1. การเลือกใช้อุปกรณ์ 
 2. ข้ันตอนการท าความสะอาด 
 3. การใช้เวลา 
 4. การท าความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 5. ผลงาน 
 จากเกณฑ์การประเมินผู้รายงาน จึงน ามาประยุกต์ใช้โดยเกณฑ์การประเมินทักษะปฏิบัติงาน 
ดังนี้ คือ การวางแผนการท างานร่วมกัน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความร่วมมือภายในกลุ่ม และผลงาน ซึ่ง
วัดค่าได้จากแบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ประเภทมาตราวัดประมาณค่า 4 ระดับ ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น 

การวางแผนการท างานร่วมกัน หมายถึง มีการวางแผนได้ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วน การ
มอบหมายหน้าท่ีภายในกลุ่มตามความถนัดของแต่ละบุคคล การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับงาน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง ด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนได้ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน 
คุณภาพขณะปฏิบัติงาน ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ ความคล่องแคล่วว่องไวในการ
ปฏิบัติ  
 ความร่วมมือภายในกลุ่ม หมายถึง ทุกคนรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองาน
นอกเหนือหน้าท่ี ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มมีการประสานงานภายในกลุ่มดี  
 ผลงาน หมายถึง ผลงานถูกต้อง สมบูรณ์ เรียบร้อย การท างานเสร็จทันเวลา 
 
8. แผนที่ความคิด 

8.1 ความหมายของแผนที่ความคิด (mind mapping)  
มีผู้กล่าวถึงความหมายของแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ไว้หลายความหมาย ดังนี้ 
สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ (2542 : 30) กล่าวว่า การใช้แผนท่ีรูปแบบต่าง ๆ จะท าให้เห็น

ภาพรวมทั้งหมด เห็นความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดต่าง ๆ ซึ่งท าให้ความคิดยืดหยุ่น และเห็นภาพ
ข้อเท็จจริงชัดเจน สามารถเก็บไว้ในหน่วยความจ าได้ง่าย 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2543 : 89) ได้กล่าวถึงความหมายของผังความคิด 
(concept mapping) ไว้ว่า “การสร้างผังความคิดเป็นการจัดกลุ่มความคิดรวบยอด เพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ของความคิดระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป 

วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2544 : 76) ได้ให้ความหมายของแผนท่ีความคิด (Mind 
Mapping) ไว้ว่า เป็นการน าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด การเขียนแผนท่ี
ความคิดนั้นเกิดจากการใช้ทักษะท้ังหมดของสมอง 

บูซาน (Buzan.  1997) ได้อธิบายความหมายของแผนท่ีความคิดไว้ว่า เป็นการแสดงออก
ของการคิดแบบรอบทิศทาง ซึ่งเป็นลักษณะการท างานตามธรรมชาติของสมองมนุษย์ นอกจากนี้ ยังเป็น
เทคนิคการแสดงออกด้วยภาพท่ีมีพลังน าไปสู่กุญแจสากลท่ีใช้ไขประตูสู่ศักยภาพของสมอง แผนผังทาง
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ปัญญา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับแง่มุมมองชีวิต ซึ่งการเรียนท่ีได้รับการพัฒนาและการคิดท่ีแจ่มชัด
ขึ้นจะน าไปสู่การพัฒนาการกระท าต่าง ๆ ของมนุษย์ 

งามพิศ เจียรประวัติ (2550: 28) สรุปไว้ว่า แผนท่ีความคิดเป็นแผนภาพ หรือเทคนิค
กราฟิกท่ีแสดงออกทางด้านความคิดรอบทิศทาง เป็นวิธีการของกระบวนการคิดตามธรรมชาติอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเลียนแบบบางส่วนของสมองท่ีใช้ในการเช่ือมโยง ท าให้สนุกสนาน เป็นการกระตุ้นช่วยให้
ระลึกได้ง่าย เช่ือมโยงความคิดรวบยอด และรายละเอียดท่ีส าคัญเข้าด้วยกันในรูปแบบของแผนภูมิ
สะดวกต่อความเข้าใจจดจ าและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

จากความหมายของแผนท่ีความคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า แผนท่ีความคิดเป็นการเลียนแบบ
บางส่วนของสมองท่ีใช้ในการเช่ือมโยง ท าให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ท าให้จดจ าได้ง่ายข้ึน 
 

8.2 กฎเกณฑ์ของแผนที่ความคิด 
การสร้างแผนท่ีความคิดมีกฎเกณฑ์ตามท่ีบูซาน  (Buzan.  1997: 97-105)  ก าหนด

ลักษณะพื้นฐานไว้ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
เทคนิค (techniques)  แผนท่ีความคิด เป็นเครื่องมือท่ีอาศัยเทคนิคท่ีช่วยท าให้

ประสิทธิภาพทางการคิดเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะพื้นฐานที่ต้องมีในแผนที่ความคิด โดยแบ่งได้
เป็น 4 ลักษณะ ได้ดังนี้ 

1. ใช้ในการเน้น  (Use emphasis)  การสร้างแผนท่ีความคิดจะใช้การเน้นให้เห็นถึง
ความส าคัญของความคิดในแผนผัง โดยอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ 

2. การใช้รูปภาพตรงกลาง และใช้สีต้ังแต่ 3 สีขึ้นไป เพื่อให้รูปภาพมีความน่าสนใจ 
3. การใช้รูปภาพ และค าท่ีมีมิติต่างกัน เพราะมิติจ าท าให้ดูโดดเด่นขึ้น ซึ่งมีผลท าให้จ า

และส่ือสารได้ง่ายข้ึน 
4. การใช้ค า หรือรูปภาพที่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายจะช่วยให้เข้าใจแผนผังได้ดีขึ้น 
5. การใช้ค า เส้น และรูปภาพท่ีมี ขนาดแตกต่างกัน ซึ่งขนาดจะเป็นตัวบอกถึง

ความส าคัญของส่ิงต่าง ๆ ในแผนผัง 
6. การเว้นระยะระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนผังท่ีเหมาะสม จะช่วยเพิ่มความ

ชัดเจนของภาพ และช่วยให้เห็นถึงล าดับความส าคัญของการแยกแยะประเด็น 
ใช้การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (use association) ในการสร้างแผนท่ีความคิด (mind 

mapping) ต้องอาศัยการเช่ือมโยงของความคิดท่ีผู้สร้างสามารถถ่ายทอดออกมาได้ด้วยการใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การใช้ลูกศรเมื่อต้องการเช่ือมโยงความคิดภายในความคิดหลักเดียวกัน หรือระหว่าง
ความคิดหลักแต่คะความคิด ซึ่งลูกศรนี้อาจจะมีหัวเดียว  (uni - directional) หรือหลายหัว (multi - 
headed) ก็ได้ และสามารถช้ีไปข้างหลัง หรือข้างหน้าก็ได้ 

2. การใช้สีเดียวกันในการแสดงความเช่ือมโยงของความคิด ซึ่งสีจะเป็นเครื่องมือท่ีช่วย
กระตุ้นความจ า และช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วย 

3. การใช้รหัสหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ดอกจัน อัศเจรีย์ เครื่องหมายค าถามไว้ข้างค า 
เพื่อแสดงความเช่ือมโยงของความคิด หรือมิติอื่น ๆ ซึ่งรหัสจะเป็นตัวช่วยให้เช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของ
แผนผังได้ทันที และช่วยประหยัดเวลา โดยใช้แทนคน องค์ประกอบต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ เป็นต้น 
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มีความชัดเจน (be clear) แผนท่ีความคิดจะต้องมีความชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้ 
1. ใช้ค าหลัก (key word) ในการแสดงความคิดเพียงหนึ่งความคิดเท่านั้น 
2. เขียนค าทุกค าท่ีเป็นการแสดงถึงความคิดของผู้สร้างแผนท่ีความคิด โดยค าท่ีใช้ต้อง

กะทัดรัด และสามารถแสดงถึงความส าคัญได้ด้วยการใช้ต าแหน่งบนแผนผัง 
3. การเขียนค าจะเขียนเหนือเส้นแต่ละเส้น 
4. ลากเส้นแต่ละเส้นให้มีความยาวเท่ากับความยาวของค า 
5. ลากเส้นหลัก เพื่อเช่ือมโยงรูปภาพตรงกลางกับความคิดหลัก 
6. แสดงความเช่ือมโยงของเส้นแต่ละเส้นกับเส้นอื่น ๆ 
7. ลากเส้นหลักให้หนากว่าเส้นอื่น ๆ 
8. สร้างแผนผังให้มีลักษณะท่ีต่อเนื่องไม่ขาดตอนออกจากกัน 
9. วาดรูปภาพให้มีความชัดเจนท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แผนท่ีความคิดท่ีชัดเจนนั้น จะมี 

ลักษณะท่ีงดงาม และดึงดูดความสนใจ 
10. พยายามวางกระดาษท่ีจะใช้วาดแผนผังให้อยู่ในแนวนอน เพราะจ าท าให้มีพื้นท่ีว่าง 

(space) ในการวาดแผนผังมากขึ้น 
11. พยายามเขียนค าต่าง ๆ ไม่ให้กลับหัว เพราะจะท าให้ง่ายต่อการเข้าใจความคิดท่ี

แสดงออกมามากยิ่งขึ้น ยิ่งเขียนค าให้อยู่ในแนวนอนมากเท่าใด ก็จะอ่านแผนผังได้ง่ายข้ึนเท่านั้น 
มีการพัฒนารูปแบบของตนเอง (personal style) แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษา

กฎเกณฑ์พื้นฐานของแผนท่ีความคิดด้วย การสร้างแผนท่ีความคิดเป็นการแสดงถึงลักษณะทางความคิด
ท่ีเป็นส่วนตัวของผู้สร้าง ซึ่งจะท าให้จดจ าข้อมูลของแผนผังได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องรักษากฎเกณฑ์พื้นฐาน
ของแผนท่ีความคิดไว้ให้ครบถ้วนด้วย 

นอกจากนี้ ธัญญา ผลอนันต์ (2542: 43-48) ได้สรุปกฎเกณฑ์ของแผนท่ีความคิดไว้ ดังนี้ 
1. เริ่มด้วยวาดรูปภาพจากศูนย์กลางตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยวางกระดาษตาม

แนวนอน ภาพ ๆ เดียวจะส่ือความหมายแทนค ามากกว่าพันค า ท้ังยังช่วยเช่ือมโยงความคิด ท าให้ฟื้น
ความจ าได้ง่ายข้ึน  

2. หัวข้อส าคัญของเรื่องแตกออกจากภาพศูนย์กลาง และเขียนตัวอักษรหนา เส้นท่ีแตก
ออกจากภาพศูนย์กลางควรหนาเรียว ไม่ท่ือแข็ง และเขียนด้วยอักษรหนา ความยาวของค าเท่ากับความ
ยาวของเส้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการคิด 

3. เขียนค าเหนือเส้น โดยแต่ละเส้นต้องเช่ือมต่อกับเส้นอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และ
โครงสร้างของแผนท่ีความคิด โดยแตกออกเป็นกิ่งก้านสาขาแผ่ไปอย่างไม่ส้ินสุด 

4. ใช้รูปภาพให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ในการเขียนแผนท่ีความคิด เพื่อเป็นการช่วยการ
ท างานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยในการจ า 

5. ใช้สีอย่างน้อย 3 สีระบาย ตกแต่งลงบนแผนท่ีความคิด เพื่อเน้นความส าคัญ และช่วย
กระตุ้นกิจกรรมการใช้จินตนาการของสมอง ท้ังยังช่วยดึงดูดความสนใจด้วย 

 
8.4 ข้ันตอนการสร้างแผนที่ความคิด 

นักการศึกษาได้เสนอวิธีการน าแผนท่ีความคิดไปใช้ในการสอน รวมท้ังขั้นตอนในการท า
แผนท่ีความคิดไว้ดังนี้ 

บูซาน (Buzan.  1997: 86) กล่าวถึงวิธีการสร้างแผนท่ีความคิด ไว้ดังนี้ 
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1. เริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีค่ากว่าค าพันค า ซ้ ายังช่วย
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มความจ ามากขึ้นด้วย ให้วางกระดาษแนวนอน 

2. ใช้ภาพให้มากท่ีสุด ในแผนท่ีความคิดส่วนท่ีใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนค า หรือใช้รหัสเป็น
การช่วยการท างานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจ า 

3. ควรเขียนค าบรรจงตัวใหญ่ ๆ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เพื่อการ
ย้อนกลับมาอ่านใหม่ จะท าให้เห็นภาพท่ีชัดเจนขึ้น สะดุดตา อ่านง่ายชัดเจน จะช่วยให้ประหยัดเวลา
เมื่อย้อนกลับมาอ่านอีกครั้ง 

4. เขียนค าเหนือเส้น แต่ละเส้นต้องเช่ือมต่อกับเส้นอื่น ๆ เพื่อให้แผนท่ีความคิดมี
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ 

5. ค าควรจะมีลักษณะเป็นหน่วยค า กล่าวคือ ค าละเส้น เพราะจะช่วยให้แต่ละค า
เช่ือมโยงกับค าอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ เปิดทางให้แผนท่ีความคิดคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น 

6. ใช้สีให้ท่ัวแผนท่ีความคิด จะช่วยยกระดับความจ า เพลินตากระตุ้นสมองซีกขวา 
7. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปล่อยให้สมองมีอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นไปได้ อย่ามัวคิดว่าจะเขียนลงตรงไหนดี หรือจะใส่หรือไม่ใส่อะไร เพราะจะท าให้เสียเวลาและ
ความคิดหยุดชะงัก 

ไสว ฟักขาว (2542: 161) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างแผนท่ีความคิดไว้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เขียนมโนทัศน์หลักไว้ตรงกลาง 
ขั้นที่ 2 เขียนมโนทัศน์รองกระจายไปรอบ ๆ มโนทัศน์หลัก 
ขั้นที่ 3 ลากเส้นเช่ือมโยงระหว่างมโนทัศน์รองกับมโนทัศน์หลัก 
ขั้นที่ 4 เขียนมโนทัศน์ย่อย กระจายต่อจากมโนทัศน์รองแต่ละอัน 
ขั้นที่ 5 ตกแต่งแผนท่ีความคิดโดยการใช้ สี สัญลักษณ์หรือรูปภาพ ให้เกิดความสวยงาม 

และส่ือความหมายท่ีดียิ่งขึ้น 
นิตยา อัฉริยานุกูล (2550: 23) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างแผนท่ีความคิดไว้ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 เขียนมโนทัศน์หลักไว้ตรงกลาง อาจเป็นภาพหรือเป็นค าท่ีเขียนด้วยตัวอักษร
ตัวหนา 

ขั้นที่ 2 เขียนมโนทัศน์รองด้วยค าหรือภาพกระจายออกไปรอบ ๆ มโนทัศน์ 
ขั้นที่ 3 ลากเส้นเช่ือมโยงในแต่ละมโนทัศน์ระหว่างมโนทัศน์หลักกับมโนทัศน์รอง 
ขั้นที่ 4 เขียนมโนทัศน์ย่อย ๆ กระจายต่อจากมโนทัศน์รองแต่ละเส้นแบบสาขา 
ขั้นที่ 5 ตกแต่งแผนท่ีความคิด ด้วยการใช้สี รูปภาพ หรือสัญลักษณ์   

สรุปได้ว่า ก่อนท่ีจะสร้างแผนท่ีความคิด ผู้สร้างต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจน  
เพราะการสร้างแผนท่ีความคิดนั้น จะต้องสร้างให้สัมพันธ์กับเนื้อหา เรียงล าดับความคิดหลัก ความคิด
รองและความคิดย่อยให้ถูกต้อง ใช้ค าเช่ือมระหว่างค าอื่น ๆ ได้เหมาะสม อาจใช้รูปภาพ และสีมา
ประกอบ เพื่อให้แผนท่ีความคิดมีความน่าสนใจ และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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8.5 ประโยชน์ของแผนที่ความคิด 
ชาตรี ส าราญ (2542: 41-42) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนท่ีความคิดไว้ดังนี้คือ 

1. ช่วยในการแปลความหมาย และพัฒนาความเข้าใจ 
2. ช่วยพัฒนาการท างานของสมองซึกซ้ายท าหน้าท่ีในการวิเคราะห์ค า สัญลักษณ์ 

ตรรกวิทยา และสมองซีกขวาท าหน้าท่ีในการสังเคราะห์ รูปแบบ สี รูปร่าง 
3. รู้จักการจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
4. การจัดล าดับข้อมูลเพื่อให้จ าได้ง่าย 
5. นักเรียนมีโอกาสคิดไตร่ตรองมากขึ้น 
6. ช่วยเช่ือมโยงข้อมูลกับรูปภาพ หรือประสบการณ์เดิม 
7. เป็นวิธีการแปลกใหม่ น่าสนใจ เป็นวิธีเรียนจากการเล่น นักเรียน จะมีความสุขกับ

การเรียนรู้ 
ไสว ฟักขาว (2542: 162) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนท่ีความคิด (Mind Map) ไว้ดังนี้  

1. ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา หรืองานต่าง ๆ 
2. ใช้ในการระดมพลังสมอง (brainstorming) 
3. ใช้ในการสรุปหรือสร้างองค์ความรู้ 
4. ช่วยจัดระบบความคิดท าให้จ าได้ดี 
5. ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเขียนเรียงความ เขียนบทความ 
6. ใช้ในการจดโน้ต หรือท าโน๊ตส าหรับน าเสนอ 

ธัญญา ผลอนันต์ (2542: 67) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนท่ีความคิดว่า เป็นการวางโครง
เรื่องท่ีจะเขียนได้อย่างครอบคลุมประเด็นความคิดส าคัญ ๆ เพื่อลงรายละเอียดทีละประเด็น ช่วยขจัด
ปัญหาการเขียนซ้ า สามารถน าไปใช้เขียนรายงาน จดบันทึกได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนี้แผนท่ีความคิด
ยังช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความคิดหลักอย่างเด่นชัดกว่าเดิม มองเห็นความสัมพันธ์ท่ีส าคัญของแต่ละ
ความคิดเช่ือมโยงให้เห็นอย่างชัดเจน โดยความคิดท่ีส าคัญกว่าอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่าความคิดท่ี
ส าคัญน้อยจะอยู่ริมขอบ การสร้างแผนท่ีความคิดจึงเป็นการปลูกฝังนิสัยให้หยั่งรากฝังลึก และเป็นวิธีท่ี
สมองได้รับการจัดระบบเช่ือมโยง เพื่อดึงความคิดออกมาโดยใช้ค า ใช้สีต่าง ๆ และใช้สัญลักษณ์ในการ
จัดระบบเช่ือมโยงช่วยในการพัฒนาสมองท้ังซีกซ้าย (การวิเคราะห์) ซีกขวา (การสังเคราะห์) รวมท้ังช่วย
พัฒนาการคิดช้ันสูง จัดระบบข้อมูลให้เป็นระบบไม่กระจัดกระจาย ซึ่งการใช้แผนท่ีความคิดสามารถ
ใช้ได้กับผู้เรียนต้ังแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป 

สรุปว่า แผนท่ีความคิดมีประโยชน์ในการเขียนเรื่องต่าง ๆ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สามารถท าให้ผู้เขียนมองเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละความคิดและสามารถเช่ือมโยงกันได้เป็น
อย่างดี 
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9. การประเมินผลตามสภาพจริง 

9.1 ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 
กรมวิชาการ (2545ข: 20) กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment) เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรม
ท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง (Real life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 

สมนึก นนธิจันทร์ (2540: 73) สรุปว่า การประเมินผลจากสภาพจริงเป็นการประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการแสดงออกหลาย ๆ ด้าน เพื่อน าไปแก้ปัญหาโดยใช้
ทักษะกระบวนการคิดท่ีสลับซับซ้อนท่ีอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลท่ีเป็นจริงในทุกบริบทเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

สุวิทย ์ มูลค า  (2541: 4)  กล่าวว่าการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง  หมายถึง  การวัด
และประเมินผลกระบวนการท างานในด้านสมองหรือการคิดและจิตใจของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาตาม
ส่ิงท่ีผู้เรียนกระท าโดยพยายามตอบค าถามผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาตามส่ิงท่ีผู้เรียนกระท าโดยพยายาม
ตอบค าถามว่าผู้เรียนท าอย่างไรและท าไมจึงเป็นเช่นนั้น การได้ข้อมูลว่า “เขาท าอย่างไร” และ “ท าไม” 
จะช่วยให้ผู้สอนได้ช่วยผู้เรียนพัฒนาการเรียนของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน ท าให้การเรียนการสอน
มีความหมายและท าให้เกิดความอยากในการเรียนรู้ 

จากความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงพอสรุปได้ว่า การประเมินผลตามสภาพ
จริงเป็นการประเมินจากกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ ผู้ เรียนปฏิบั ติ เป็นการวัดผลการเรียนรู้ตาม
ความสามารถของผู้เรียน และผลท่ีได้จากการวัดประเมินนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง  

 
9.2 หลักการและลักษณะของการวัดการประเมินผลตามสภาพจริง 

สมนึก นนธิจันทร์ (2540: 75) กล่าวถึงลักษณะความส าคัญของการประเมินผลจาก
สภาพจริง ดังนี้  

1. การประเมินผลจากสภาพจริง กระท าได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ท้ังท่ีบ้าน 
โรงเรียน และชุมชน สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ โดยใช้การตัดสินใจของมนุษย์ในการให้คะแนน 

2. ก าหนดปัญหาหรืองานแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างค าตอบเอง คือ ให้
ผู้เรียนตอบด้วยการแสดงความคิดสร้างสรรค์ หรือผลิตผลงาน 

3. ไม่เน้นการประเมินผลเฉพาะทักษะพื้นฐานแต่ให้ผู้เรียนผลิต สร้าง หรือท าบางส่ิงท่ี
เน้นทักษะการคิดท่ีซับซ้อน การพิจารณาไตร่ตรอง การท างาน และการแก้ปัญหา นั่นคือ เน้นการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหา 

4. เน้นสภาพปัญหาท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน เน้นการแก้ปัญหาท่ี
สะท้อนถึงชีวิตจริง 

5. ใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายเพื่อการประเมินนั่นคือพยายามท่ีจะรู้จักผู้เรียนในทุกแง่ทุก
มุมทุกข้อมูลจึงต้องได้มาจากหลาย ๆ ทาง ซึ่งหมายถึงเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีหลากหลาย
ประการด้วย 

6. เน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้เรียน-ผู้สอน-ผู้ปกครอง 
7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินว่าจะประเมินเขาตรงไหน เรื่องอะไร การให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการประเมินผลท าให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเองว่าอยากท า
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อะไรบ้าง ซึ่งน าไปสู่การก าหนดจุดประสงค์การเรียน วิธีการเรียน และวางเกณฑ์การประเมินอันเป็นการ
เรียนและการประเมินท่ีใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

สุวิทย์ มูลค า (2541: 15) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการประเมินผลจากสภาพท่ีแท้จริง 
ดังนี้ 

1. เป็นการประเมินท่ีกระท าไปพร้อม ๆ กันกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งกระท าได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ ท้ังท่ีโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

2. เป็นการประเมินท่ียึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนท่ีแสดงออกมาจริง ๆ 
3. เน้นพัฒนาการผู้เรียนอย่างเด่นชัดและให้ความส าคัญในการพัฒนาจุดเด่นของ

ผู้เรียน 
4. เน้นการประเมินตนเองของผู้เรียน 
5. ต้ังอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ท่ีเป็นชีวิตจริง รวมท้ังการเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปสู่

ชีวิตจริง 
6. ใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย มีการเก็บข้อมูลระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีในทุกด้าน ท้ังท่ี

โรงเรียน บ้าน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
7. เน้นคุณภาพของผลงานท่ีผู้เรียนสร้างขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการ ความรู้ 

ความสามารถหลาย ๆ ด้านของผู้เรียน 
8. เน้นการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดท่ีซับซ้อน) เช่น การ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
9. ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการชื่นชม ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก ในการ

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีความสุข 
10. เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง  

 
9.3 แนวทางในการตรวจให้คะแนน 

ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2540: 147) กล่าวว่า การตัดสินให้คะแนนนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ี
ประเมินความสามารถของนักเรียนจากหลักฐานผลงานมาตีค่าเป็นคะแนน การท่ีจะท าให้ผลการตัดสิน
น่าเช่ือถือนั้นมีปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ 

1. กฎเกณฑ์การให้คะแนน ต้องได้รับการสร้างและพัฒนาจนมีคุณภาพ โดยเฉพาะความ
เท่ียงตรงตามเนื้อหา นั้นคือ ต้องสร้างให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของงาน ในทางปฏิบัติครู ควรสร้าง 
น าไปทดลองใช้ก่อนเพื่อหาข้อบกพร่อง และปรับปรุง 

2. ผู้ประเมิน เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ และยุติธรรมต่อนักเรียน ควรใช้ผู้ประเมิน
มากกว่า 1 คน และมีการฝึกใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนก่อน เพื่อความชัดเจนและประเมินได้ตรง
ประเด็น ถ้ามีผู้สอนร่วมกันหลายคน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องประเมินคนเดียว ควรประเมินซ้ าอีกครั้ง 
โดยท้ิงช่วงเวลาการประเมิน แต่ละครั้งห่างกันพอสมควร น าคะแนนท้ังสองครั้งมาเฉล่ีย 

สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 140) กล่าวถึงจุดประสงค์ของการสร้างรูบริคมีดังนี้ 
1. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เช่น ประเมินการเรียนรู้เป็นทีมกลยุทธ์การ

สัมภาษณ์ 
2. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เช่น การประเมินแฟ้มสะสมงาน รายงาน การวิจัย 

นิทรรศการ ผลงานศิลปะ เป็นต้น 
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  3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ (Performance) เช่น ประเมินการน าเสนอปากเปล่า การ
อภิปราย การสาธิต 
  การก าหนดกฎเกณฑ์ การให้คะแนนของรูบริค (Scoring rubric) ก็คือการตอบค าถามว่า
นักเรียนท าอะไรได้ส าเร็จ หรือว่ามีระดับความส าเร็จในขั้นต่าง ๆ เท่าใด หรือผลงานเป็นอย่างไร มี
คุณภาพอยู่ในระดับใดนั่นเอง มีวิธีการก าหนด 2 แบบ คือ 
  1. กฎเกณฑ์การให้คะแนนเป็นภาพรวมหรือเกณฑ์รวม (Holistic scoring rubric) คือ 
กฎเกณฑ์การให้คะแนนช้ินหนึ่งโดยดูภาพรวมของช้ินงานว่ามีคุณลักษณะอย่างไรแล้วเขียนอธิบาย
คุณภาพของงานหรือความส าเร็จของงานเป็นช้ิน ๆ โดยอาจแบ่งระดับคุณภาพ ต้ั งแต่ 0-4 หรือ 0-6 
โดยมีวิธีการในการก าหนดคะแนนตามคุณภาพของงานดังนี้ 
  1) แบ่งงานตามคุณภาพเป็น 3 กอง คือ 
   กองท่ี 1 ได้แก่ งานท่ีมีคุณภาพเป็นพิเศษ เขียนอธิบายลักษณะของงานท่ีมีคุณภาพ
เป็นพิเศษ (Scoring rubric) 
   กองท่ี 2 ได้แก่ งานท่ียอมรับได้และเขียนอธิบายลักษณะงานท่ียอมรับได้ 
   กองท่ี 3 ได้แก่ งานท่ียอมรับได้น้อยหรือยอมรับไม่ได้ เขียนอธิบายลักษณะของงานท่ี
ยอมรับได้น้อย 
  2) ก าหนดระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาจากความบกพร่องของค าตอบว่ามีมาก
น้อยเพียงใด แล้วหักจากระดับคะแนนสูงสุดมาท่ีแต่ละกอง เช่น การก าหนดระดับ คุณภาพของงาน
แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์อาจก าหนดดังนี้ 
   คะแนน 4 หมายถึง ค าตอบถูกแสดงเหตุผลถูกต้อง แนวคิดชัดเจน 
   คะแนน 3 หมายถึง ค าตอบถูก เหตุผลถูกต้อง มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 
   คะแนน 2 หมายถึง เหตุผลหรือการค านวณผิดแต่ก็มีแนวทางท่ีน าไปสู่ค าตอบ 
   คะแนน 1 หมายถึง มีการพยายามหาเหตุผลหรือค านวณ แต่ผิดพลาด 
   คะแนน 0 หมายถึง ไม่ตอบ หรือตอบไม่ถูก 
  3) อธิบายคุณภาพตามระดับจากสูงสุดไปต่ าสุด เช่น กฎเกณฑ์การให้คะแนน 
ความสามารถในการท าความเข้าใจเนื้อหาสาระ อาจก าหนดดังนี้ 
   คะแนน 4 หมายถึง การสาธิตหรือการแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจท่ีสมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้องแม่นย าในหลักการความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริงของงาน หรือสถานการณ์ท่ีก าหนด 
รวมท้ังเสนอแนวคิดใหม่ท่ีแสดงออกถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกฎเกณฑ์หรือลักษณะของข้อมูล 
   คะแนน 3 หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าในท่ีสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องใน
หลักการ ความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริงของงานหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด 
   คะแนน 2 หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจท่ีไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง
ในหลักการ ความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริงของงานหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด 
   คะแนน 1 หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจถึงหลักการ ความคิดรวบ
ยอด ข้อเท็จจริงของงานหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดน้อยมาก และเข้าใจไม่ถูกต้องบางส่วน 
   คะแนน 0 หมายถึง ไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ  
  ส่ิงท่ีต้องก าหนดต่อไป คือ การพิจารณาว่าระดับคุณภาพใดจะเป็นท่ียอมรับได้จะเห็น
ว่าจากตัวอย่างท่ีผ่านมา ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป มีค าตอบถึงการแสดงออกท่ียอมรับได้ เพราะนักเรียน
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แสดงออกถึงความเข้าใจท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องในหลักการความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริงของงานหรือ
สถานการณ์ท่ีก าหนด 
  2. กฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบหรือเกณฑ์ย่อย (Analytic scoring 
rubrics) เพื่อให้การมองคุณภาพของงาน หรือความสามารถของนักเรียนได้อย่างชัดเจน จึงได้มีการแยก
องค์ประกอบของการให้คะแนนเป็นหลายองค์ประกอบ หรือหลายรายการ และอธิบายคุณภาพของงาน
ในแต่ละองค์ประกอบเป็นระดับ ซึ่งอาจกล่าวสรุปได้ว่า กฎเกณฑ์การให้คะแนนนี้ประกอบด้วย ส่วน
ส าคัญ 2 ส่วนคือ 
  1) แนวทางต่าง ๆ ท่ีใช้พิจารณาช้ินงาน (Criteria) หรืออาจแยกองค์ประกอบ หรือ 
รายการท่ีจะประเมิน เช่น ในผลงานการเขียนช้ินหนึ่ง เราอาจมีแนวทางการประเมินโดยดูส่ิงต่อไปนี้ 
ได้แก่ จุดมุ่งหมาย (Purpose) การจัดองค์ประกอบ (Organization) รายละเอียด (Detail) ท่วงท านอง
การเขียน (Voice, Style) หลักไวยากรณ์ ตัวสะกด เป็นต้น 
  2) ค าอธิบายถึงระดับคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งเรียงล าดับต้ังแต่สูงสุดถึง
ต่ าสุด ซึ่งก าหนดระดับคุณภาพเป็นกี่ระดับข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 
 จากลักษณะของการให้คะแนนแบบรูบริค จะเห็นได้ว่าครูต้องให้นักเรียนทราบผลการประเมิน
แบบรูบริคเมื่อนักเรียนท างานใดท างานหนึ่ง ถ้างานนั้นได้รับการออกแบบให้สามารถวัดได้ 4 
องค์ประกอบ ครูต้องจัดท ารูบริคของท้ัง 4 องค์ประกอบเมื่อครูก าหนดช้ินงานมาช้ินหนึ่ง ก็ต้องสร้าง
รูบริคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการบรรลุสมรรถภาพท่ีอยู่ในงานนั้น ๆ เช่น ความสามารถ
การส่ือสารกระบวนการและผลงาน (กรมวิชาการ.  2539: 62) 
 ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบวัดประเมินทักษะภาคปฏิบัติซึ่งจะใช้กฎเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค  
 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

10.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2542: 13)  ได้บัญญัติศัพท์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 
“ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน หมายถึง ความส าเร็จหรือความสามารถในการกระท าใดๆ ท่ีต้องอาศัยทักษะ 
หรือมิฉะนั้นก็ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ” 
   สุธีรพันธุ์  สักการ์เวช (2544: 44) ได้สรุปความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า  หมายถึง  
ระดับความสามารถของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่ีเกิดขึ้นหลังจากการเรียน หรือการฝึกอบรม 
   นัยนา จันตะเสน (2547: 53) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับ
ความสามารถหรือระดับสัมฤทธิ์ผลของบุคคลหลังจากการเรียนหรือฝึกอบรม 
   ปานใจ  ไชยวรศิลป์  (2549: 16)  ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลรวมของมวลประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ในด้านของทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของนักเรียนท่ีแสดงออกมาและสามารถท่ีจะวัดได้ 
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   ทองสุข  นะธะศิริ  (2555: 40)  ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้หรือระดับความสามารถของบุคคลท่ีเกิดขึ้นหลังจากการ
เรียนรู้ ซึ่งสามารถวัดได้โดยแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
   สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลท่ีสามารถวัดได้ 
หลังจากการเรียนรู้   
 

10.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   บลูม  และคณะ  (สุรางค์ โค้วตระกูล.  2544: 184; อ้างอิงจาก Blom; et al.  
1976)  ได้จัดกลุ่มวัตถุประสงค์ของการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ 
 1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับความรู้ความคิด 
และการน าความรู้ไปประยุกต์ 
 2. ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) เป็นวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับด้านความรู้สึก 
อารมณ์ และทัศนคติ 
 3. ด้านทักษะพิสัย  (Psycho – motor Domain)  เป็นวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับทักษะ
ในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย การประสานงานของการใช้อวัยวะต่างๆ ในการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบระดับ ความรู้ความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล  (Level of Accomplishment) ของบุคคล
ว่าได้เกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด  สามารถวัดได้ 2 แนวทางตามจุดมุ่งหมาย และลักษณะวิชา ท่ีเปิดสอน 
คือ การวัดด้านปฏิบัติและการวัดด้านเนื้อหา 
 

10.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าบรรลุตามจุดประสงค์
ท่ีต้ังไว้เพียงใด วิธีการวัดผลและเครื่องมือมีหลายชนิด ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้รายงานได้วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิไล ทองแผ่ (2547: 142) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

ธงชัย ช่อพฤกษา (2548: 300) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ ท่ี
คาดหวังจะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่าบรรลุจุดประสงค์การเรียนท่ีก าหนดไว้เพียงใด 

ชวาล แพรัตกุล (2552: 111) ได้แบ่งชนิดแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement 
test) ตามหน้าท่ีหรือการน าไปใช้วัดเป็น 2 ชนิด คือแบบทดสอบท่ีครูสร้าง (Teacher-Made Test) 
หมายถึง ข้อปัญหาหรือปัญหาหรือโจทย์ค าถามต่าง ๆ และแบบทดสอบมาตรฐาน ( Standardized 
Test) เป็นแบบทดสอบท่ีพัฒนามาจากแบบทดสอบท่ีครูสร้าง และได้ผ่านการทดลองใช้ ตรวจสอบวิจัย 
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นจนมีความเป็นมาตรฐานท้ังในแง่เวลาท่ีใช้ด าเนินการสอน การใช้คะแนน และการ
แปลความ โดยท่ีแบบทดสอบท้ังสองฉบับนี้แบ่งตามลักษณะข้อสอบเป็น 2 ประเภท คือ 
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1. แบบอัตนัย (Subjective Test หรือ Essay Test) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดปัญหา
หรือค าถามให้และให้แสดงความรู้ ความเข้าใจ และความคิดตามท่ีโจทย์ก าหนด ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดให้ การใช้ภาษาในการเขียนตอบขึ้นอยู่กับตัวผู้สอบ แบบทดสอบนี้สามารถวัดได้หลาย ๆ ด้าน 
ในแต่ละข้อ เช่น ความสามารถในการใช้ภาษา  ความคิด เจตคติ และอื่น ๆ 

2. แบบปรนัย (Object Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีก าหนดค าตอบให้แล้วผู้ตอบ
ต้องตัดสินใจเลือกข้อท่ีต้องการหรือพิจารณาข้อความท่ีให้ว่าถูกต้องหรือผิด ได้แก่ แบบถูกผิด แบบเติม
ค า หรือแบบตอบส้ัน แบบจับคู่ แบบจัดล าดับ และแบบเลือกตอบ 
   แบบทดสอบท้ังสองลักษณะดังกล่าว ต่างก็มีข้อเด่นและข้อด้อยแตกต่างกันและไม่มีกฎ
ตายตัวว่าครูต้องใช้ประเภทใด แต่ควรค านึงถึงจุดประสงค์และสภาพการณ์ของการใช้ 
   สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ ทักษะ 
และความสามารถทางวิชาการท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้รายงานสนใจท่ีจะสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 

10.4 ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ส าหรับข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีนักการศึกษากล่าวไว้
ดังนี้  
   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2549: 215) กล่าวว่า หลักการสร้างแบบทดสอบ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตร 
2. ก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบ 

 1) จุดประสงค์ของการสอบ เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
เลือกชนิดของข้อสอบ 
 2) เวลาท่ีใช้ในการสร้างแบบทดสอบและการตรวจให้คะแนน 
 3) จ านวนนักเรียนท่ีจะทดสอบ 
 4) เครื่องอ านวยความสะดวกในการจัดท าแบบทดสอบ 
 5) แบบทดสอบปรนัยค่อนข้างจะใช้ทักษะในการสร้างมากกว่าแบบทดสอบอัตนัย 
 6) ขอบเขตของเนื้อหาสาระ 

3. เขียนข้อสอบ 
1) เขียนข้อสอบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการจะวัดตามตารางวิเคราะห์

หลักสูตร 
2) เขียนค าถามให้ชัดเจน 
3) ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัย 
4) ควรเขียนข้อค าถามให้มีจ านวนมาก ส าหรับไว้คัดเลือกข้อสอบ 
5) ควรเขียนข้อค าถาม เมื่อสอนเสร็จในแต่ละเรื่อง 
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6) ควรหลีกเล่ียงการเขียนข้อค าถามท่ีช้ีแนะค าตอบ 
7) เมื่อเขียนข้อค าถามเสร็จควรมีการตรวจสอบอีกครั้ง 

4. พิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับทดลอง 
5. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
6. ทดลองสอบและหาคุณภาพรายข้อและคุณภาพทั้งฉบับ 

 พิสณุ  ฟองศรี (2549: 135) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 6 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสอบว่าจะวัดอะไร ขอบเขตแค่ไหน กับใคร และจะน าผล
ไปใช้ท าอะไร 

2. ก าหนดประเภทแบบสอบ เวลาท่ีใช้ วิธีด าเนินการสอบ การตรวจให้คะแนน โดย
พิจารณาจากจ านวนข้อค าถามเป็นหลัก แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องอื่น ๆ เช่น เวลาน้อย เด็กเล็กเบื่อง่าย ก็ควร
ปรับจ านวนข้อค าถามได้ 

3. นิยามคุณลักษณะ เนื้อหา พฤติกรรมท่ีจะวัดจนถึงขั้นวัดได้ 
4. ร่างข้อค าถามตามคุณลักษณะ เนื้อหา หรือพฤติกรรมท่ีจะวัด 
5. ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก ๆ และปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับค าส่ัง ภาษา 
6. ทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่เพื่อหาค่าทางสถิติ 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ควรเริ่มจากการวางแผนการประเมิน สร้างแบบทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ 
น าไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพ แล้วจึงน าไปประเมินตามจุดประสงค์ 
 

11. ความพึงพอใจ 

11.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2549: 259) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
ท่าทีต่อส่ิงต่าง ๆ 3 อย่าง คือ ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยตรง ลักษณะเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในส่ิงท่ีอยู่นอกหน้าท่ีการงาน 
 ลักขณา สิริวัฒน์ (2545 : 132) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นพฤติกรรมท่ีน าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544: 49) ได้สรุปความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก
นึกคิด หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจใน
การเรียนจึงหมายถึงความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียน การสอนและต้องการ
ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 
 วัชราภรณ์  กองมณี (2546: 52) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลต่อส่ิงต่าง ๆ ในทางบวกและความรู้สึกท่ีเปล่ียนแปลงได้เมื่อเวลาและสถานการณ์เปล่ียนไป 
 สุลักษณ์  สุขแก้ว (2549: 40) ได้ให้ความหมาย  ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะคาดหมายกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดอย่างไร  



65 

 

ถ้าคาดหวังหรือมีความต้ังใจมากเมื่อได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกัน
ข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้หรือได้รับน้อยกว่าท่ี
คาดหวังไว้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียนรู้ หมายถึง 
ความรู้สึกพอใจท่ีมีต่อการได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จนบรรลุผลหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกช่ืนชอบหรือพอใจต่อการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
 

11.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีของมาสโลว์ (บุญยาพร ชมพู.  2552: 108-109; อ้างอิงจาก มาสโลว์) เห็นว่า
มนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาท่ีจะครอบครองความต้องการเฉพาะอย่าง ซึ่งความต้องการนี้เขาได้
สมมติไว้ว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ีความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนท่ีความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะ
เข้ามาแทนท่ีความต้องการท่ียังไม่ได้รับการตอบสนอง จึงเป็นส่ิงจูงใจต่อไปนั้น ความต้องการของมนุษย์
จึงมีล าดับข้ันตามความส าคัญ 5 ข้ันตอนตามล าดับ 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
เบื้องต้นเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการในเรื่องของอาหาร น้ า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ท่ีอยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ ความต้องการทางด้านร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของตนก็ต่อเมื่อความต้องการท้ังหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง 

2. ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่งคง (Security of Safety Needs) ถ้า
หากความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนุษย์ต้องการในขั้นสูงต่อไปคือเป็น
ความรู้สึกท่ีต้องการความปลอดภัยหรือมั่นคงในปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความ
อบอุ่น 

3. ความต้องการทางสังคม (Social of Belonging Needs) ภายหลังจากท่ีคนได้รับ
การตอบสนองในสองขั้นตอนดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นสูงขึ้นคือ ความต้องการทางสังคม
เป็นความต้องการท่ีจะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อน 

4. ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการ
ให้คนอื่นยกย่อง ให้เกียรติ และเห็นความส าคัญของตน อยากเด่นในสังคม รวมถึงความส าเร็จ ความรู้ 
ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 

5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self Actualzation) เป็นความต้องการระดับ
สูงสุดของมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นการอยากจะเป็น อยากจะได้ ตามความคิดของตน หรือต้องการจะเป็น
มากกว่าท่ีตนเองเป็นอยู่ในขณะนี้ 

ทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (รักพงษ์ วงษ์ธานี.  2546: 67-68; อ้างอิงจาก เฮิร์ซเบิร์ก) ได้เสนอ
ทฤษฎี 2 องค์ประกอบ โดยอธิบายว่าในการท างานต่าง ๆ การท่ีจะท าให้คนมีความรู้สึกพอใจ หรือไม่
พอใจ มีองค์ประกอบอยู่ 2 ประเภท คือ 
  1. ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจในงานท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรัก
และชอบงานท่ีปฏิบัติอยู่ และท าให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  1) ความส าเร็จในงาน หมายถึง บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาจากการท างานได้จน
ท าให้งานส าเร็จ จึงเกิดความพึงพอใจในผลส าเร็จนั้น 
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 2) การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับในความรู้
ความสามารถท้ังจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และบุคคลอื่นในองค์กร 
 3) ลักษณะงาน หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ ท้าทายความสามารถให้ต้องลงมือท า
ต้ังแต่ต้นจนจบเป็นงานท่ีต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบ และมีอ านาจ
ตัดสินใจงานนั้นอย่างเต็มท่ี โดยปราศจากการควบคุมอย่างใกล้ชิด 
 5) ความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การได้เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้นรวมท้ัง
การได้รับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
  2. ปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยท่ีก าจัดความไม่พึงพอใจในงานและเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้
บุคคลยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 
 1) ค่าตอบแทน หมายถึง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์อื่นท่ีได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน 
 2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
 3) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การติดต่อส่ือสารและสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ร่วมงาน หรือระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน 
 4) ความมั่นคงปลอดภัยในงาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคง
ในหน้าท่ีการงาน  
 5) สภาพการท างาน  หมายถึง   ตารางการท างาน วัสดุอุปกรณ์ และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 6) นโยบายขององค์การ  หมายถึง  นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานใน
องค์การปฏิบัติงาน 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนและ
ผลการเรียนมีความสัมพันธ์กันมาก โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ปฏิบั ติ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ดังนั้นจึงควรค านึงถึงองค์ประกอบท่ีจะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
 
12. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จรูญ  เจริญฤทธิ์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร 
เรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร เรื่องการปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.05/83.01 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาเกษตร 
เรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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นภัสรัญช์ กาสี (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โรงเรียนบ้านคลอง
มะนาว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.40/81.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 นักเรียนท่ีเรียน
ด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 6 เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว พบว่า นักเรียนมี
ความคิดเห็นและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

สุภาพร สิงห์ทอง (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้  
วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษา
พบว่า เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/87.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 ค่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.70 ซึ่งแสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 70.00 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องไม้
ดอกไม้ประดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 หรือ
ค่าเฉล่ียร้อยละ 87.40 แสดงว่านักเรียนเห็นด้วยกับการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องไม้
ดอกไม้ประดับ 

วิราภรณ์ บริกุล (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) รหัสวิชา ง31103 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา ผลการศึกษาพบว่า เอกสาร
ประกอบการเรียนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.21/82.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้คือ 80/80 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นส่ือ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมาก ถึง มากท่ีสุดทุกข้อ 

อัชรา มูฮ าหมัด (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน
ชุดการประดิษฐ์วัสดุ เศษวัสดุ เป็นของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง และดอกไม้ในวันส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.69/85.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
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ไว้คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

สนอง แหวนวัง (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านนาบัว อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า 
เอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 88.36/86.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน เฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 13.14 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 43.81 ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนในระดับมาก 

ชวลา ศาลิโกเศศ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
ทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยการสอนแบบใช้เอกสารประกอบการเรียน และการ
สอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเท่ากับ 85.01/84.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
ไว้คือ 80/80 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
ท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 

เคลือวัน ธัญญศิรินนท์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) หน่วยการเรียนรู้สวนสวยด้วยไม้ประดับ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.59/88.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน พิจารณาจากค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน พบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลมีค่าสูงกว่า 0.50 และคิดเฉล่ียค่าดัชนีประสิทธิผล 0.94 หรือร้อยละ 94 แสดงว่า การ
เรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างขึ้นมีความก้าวหน้า ซึ่งแสดงว่าเอกสารประกอบการ
เรียนท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพดี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และนักเรียนท่ีผ่านการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) หน่วยการเรียนรู้ สวนสวยด้วยไม้ประดับ มีความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

วภัสรา ศรนารายณ์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่า เอกสาร
ประกอบการเรียนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.35/85.60  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ  
80/80 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน พิจารณาจาก
ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าสูงกว่า 0.50 และคิด
เฉล่ียค่าดัชนีประสิทธิผล 0.7410 หรือร้อยละ 74.10 แสดงว่า การเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสาร
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ประกอบการเรียนท่ีสร้างขึ้นมีความก้าวหน้า ซึ่งแสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพดี 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

อรทัย อุทธะยาน (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  
แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ผลการศึกษาพบว่า 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.22/90.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สรุปได้ว่า เอกสาร
ประกอบการเรียนเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ เมื่อมี
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 80/80 หรือมากกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้  ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น   นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้จากสื่อ
การเรียนการสอนใหม่ ๆ ท าให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ ด้วย 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรศกึษำ 
 

การศึกษาการพัฒนาและผลการ ใช้เอกสารประกอบการเร ียน  ชุดสารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี ่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ผู้รายงานได้ด าเนินการ
ศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 4. การด าเนินการศึกษา 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 25๖๐ โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
จ านวน 5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 169 คน 
 

1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 25๖๐ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  
ท่ีศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากห้องเรียนท่ีคละความสามารถ  
จ านวน 38 คน 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
  2.1.1 เอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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  2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
15 แผน 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
  2.2.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใช้หลักการประเมินผลตามสภาพจริงแบบ Rubrics ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ามี 4 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและราย
กลุ่ม 
  2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีผลต่อเอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ จ านวน 10 รายการ 
 

3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

3.1 การสร้างและหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้รายงานได้
ด าเนินการ ดังนี้  

1) ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียน ในการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้านงานเกษตร พบว่าขาดส่ือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ด้านงานเกษตร  

2) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน แนวด าเนินการ การวัดและประเมินผล และการ
ติดตาม ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาสาระ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรนางรองพิทยาคม พุทธศักราช 2560 ตามแนวทาง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ เพื่อเลือกหัวข้อในการสร้างเอกสารประกอบการเรียน 

4) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติงาน 
จิตวิทยาการเรียนรู้ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการเรียน 



72 

 

5) ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกพืช ท้ั งจาก
หนังสือ ต ารา เอกสาร เว็บไซต์ต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วก าหนดเนื้อหาในแต่ละตอน 

6) สรุปแนวคิดหลักในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
ค าแนะน าการใช้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาความรู้ ใบมอบหมายงาน  แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ 
แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคล และแบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

7) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเรียงล าดับความยากง่าย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

8) น าเนื้อหาท่ีก าหนดมาสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยแยกเนื้อหาเป็น
ตอน ตอนละ 1 เล่ม รวม 6 เล่ม ดังนี้ 

เล่มท่ี ๑ เรื่อง ความรู้พื้นฐานในงานเกษตร 
เล่มท่ี ๒ เรื่อง เรียนรู้ก่อนใช้เครื่องมือในงานเกษตร   
เล่มท่ี ๓ เรื่อง วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช    
เล่มท่ี ๔ เรื่อง งานขยายพันธุ์พืช    
เล่มท่ี ๕ เรื่อง ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย”    
เล่มท่ี ๖ เรื่อง“ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง  

 ซึ่งในแต่ละเล่มประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้ 
(1) ปกหน้า 
(2) ปกใน 
(3) ค าน า 
(4) สารบัญ  
(5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
(6) ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน 
(7) เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละเล่ม ซึ่งประกอบด้วย 

- เนื้อหาความรู้พร้อมภาพประกอบตามกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติ 
- ใบมอบหมายงาน 
- แบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ 
- บรรณานุกรม 

(8) ภาคผนวก ประกอบด้วย    
- เฉลยแบบทดสอบ 
- ประวัติผู้จัดท า 

(9) ปกหลัง 
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9) ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้อง การสะกดค า ก่อนจัดพิมพ์ และท ารูปเล่ม
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อท าการหาประสิทธิภาพ 

10) น าเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
ประเมินคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องตามโครงสร้างเนื้อหา และความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ซึ่งผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 

(1) นายภาคิน  ยิ่งภัทรเกียรติ   
 ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

(2) นางสาวประเทือง  จันทร์สว่าง 
 ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

(3) นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

(4) นายจีระศักด์ิ  โพธิ์พุ่ม 
 ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

(5) นายสุมิตร  อันทามา  
 ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
 ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

11) น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ มาหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม (  ) เท่ากับ 
4.92 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ..DS  เท่ากับ 0.84 และท าการปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบ 
การเรียน ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 133) 

12) น าเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญแล้ว มาด าเนินการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการดังนี้ 

12.1 ทดลองครั้งท่ี 1 รายบุคคล โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จ านวน 3 
คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียน ปานกลาง 1 คน และนักเรียนท่ีอ่อน 1 
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คน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  
พร้อมท้ังทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน และน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าประสิทธิภาพ  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.39 / 77.78 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก าหนดคือ 80/80 จากนั้นน า
ผลการทดลอง และการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน มาปรับปรุงเกี่ยวกับ
ความยากง่าย ความเหมาะสมของรูปเล่ม ภาษาท่ีใช้ ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบ ผลการทดลองพบว่า
ควรเพิ่มขนาดตัวอักษร และบางเนื้อหานักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจ หากมีภาพประกอบจะท าให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ผู้รายงานได้ปรับปรุงขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น และเพิ่มภาพประกอบในเนื้อหา
เล่มท่ี 3 เรื่อง วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช และเล่มท่ี 4 เรื่อง บอกกล่าว งานขยายพันธุ์พืช (รายละเอียด
ดังภาคผนวก ง หน้า 151) 

12.2 ทดลองครั้งท่ี 2 กลุ่มย่อย น าเอกสารประกอบการสอนท่ีปรับปรุงจากครั้งท่ี 1 
ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จ านวน 9 คน ท่ีมีผลการเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน 
และท่ีเรียนอ่อน 3 คน ท าการทดลองพร้อมกันท้ังกลุ่ม โดยวิธีการเดียวกับการทดลองครั้งท่ี 1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.74 / 81.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก าหนดคือ 80/80 จากนั้นน า
ผลการทดลอง และการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน มาปรับปรุงเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรูปเล่ม ความเหมาะสมของเวลา ภาษาท่ีใช้ ภาพประกอบ ผลการทดลองพบว่า 
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีรูปเล่ม ขนาดตัวอักษร และภาพประกอบเหมาะสมดีแล้ว แต่
ควรปรับเปล่ียนค าช้ีแจงในใบมอบหมายงานในเล่มท่ี 5 เรื่อง ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย” ให้ชัดเจนมาก
ขึ้น ผู้รายงานได้ปรับปรุงแก้ไข โดยการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถวางแผนการท างานได้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดดังภาคผนวก ง หน้า 152) 

12.3 ทดลองครั้งท่ี 3 การทดลองภาคสนาม น าเอกสารประกอบการสอนท่ีปรับปรุง
จากครั้งท่ี 2 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 255๙ โรงเรียน
นางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จ านวน 30 คน ท าการทดลองพร้อม
กันท้ังกลุ่ม โดยวิธีการเดียวกับการทดลองครั้งท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.49 / 84.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพท่ีก าหนดคือ 80/80 จากผลการทดลอง และการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีทดลองใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน พบว่าเอกสารประกอบการเรียน มีความสมบูรณ์เหมาะสมในการน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง (รายละเอียดดังภาคผนวก ง หน้า 153) 

13) น า เอกสารประกอบการ เรี ยน  ชุด สารพันความรู้ ง าน เกษตรเกี่ ย วกับพื ช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการหาประสิทธิภาพแล้ว 
มาจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้จริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ท่ีศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 38 คน 
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3.2 การสร้าง และหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด 
สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3  

1) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เกี่ยวกับสาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนางรองพิทยา
คม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  พุทธศักราช 2560 ตามแนวทางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชา 
รายละเอียดเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นานาสารพันงานเกษตรเกี่ยวกับพืช เวลาท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

3) ศึกษาทฤษฎีหลักการ และแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 15 ช่ัวโมง จ านวน 15 
แผน ซึ่งประกอบด้วย 

 ความรู้พื้นฐานในงานเกษตร   เวลา 3 ช่ัวโมง  

 เรียนรู้ก่อนใช้เครื่องมือในงานเกษตร  เวลา ๒ ช่ัวโมง 

 วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช   เวลา ๒ ช่ัวโมง 

 งานขยายพันธุ์พืช    เวลา 2 ช่ัวโมง 

 ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย”   เวลา ๓ ช่ัวโมง 

 “ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง  เวลา 3 ช่ัวโมง 
  ท้ังนี้ได้รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแล้ว 

5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจพิจารณาความ
ถูกต้อง เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะ 

6) ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
7) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิมประเมินคุณภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 15 แผน 15 ช่ัวโมง โดย
ตรวจสอบด้านสาระส าคัญ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
ส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
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8) วิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จากการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ 
พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม ( ) เท่ากับ 4.94 ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ..DS  เท่ากับ 1.73 ซึ่งหมายความว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุดสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 137) 

9) ท าการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญอีกครั้ง และน า
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ไปรวบรวมไว้ในคู่มือการใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
พร้อมท้ังจัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 15 แผน จ านวน 15 ช่ัวโมง เพื่อน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.3 การสร้าง และหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1) ศึกษาหลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
2) ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3) ศึกษารายละเอียดเนื้อหาท่ีน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารพัน

ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร เพื่อ

น าไปใช้ในการจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5) จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 60 ข้อ ต้องการใช้จริง
จ านวน 30 ข้อ 

6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีผู้รายงานได้จัดท าขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญ พิจารณา
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา และประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การก าหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 
117) 
           +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
             0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
            -1   หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

7) น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ี
เช่ียวชาญประเมิน มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วพิจารณาเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-
Objective Congruence) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป มาจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบ และจากการประเมินของ
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ผู้เช่ียวชาญข้อสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence)  
อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 141) 

8) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านการประเมินความสอดคล้อง (IOC : 
Index of Item-Objective Congruence) จ านวน 60 ข้อ ไปหาคุณภาพกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 40 คน 

9) น าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาค่าความยากง่าย  p  และค่าอ านาจ
จ าแนก  r  ข้อสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้จะต้องมีค่าความยากง่าย  p  อยู่ระหว่าง .20 ถึง .80 และค่า
อ านาจจ าแนก  r  ต้ังแต่ .20 ขึ้นไป เลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีใช้ได้ จ านวน 30 ข้อ มาจัดท าเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งข้อสอบท้ัง 30 
ข้อนั้น มีค่าความยากง่าย  p อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.75 และมีค่าอ านาจจ าแนก  r  ระหว่าง 0.20 - 
0.80 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 144) 

10)  น าแบบทดสอบท้ัง 30 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท้ังฉบับ โดยใช้สูตร K.R.20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (สมนึก ภัททิยธนี. 2549: 223-225) ได้ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.72 ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบนี้มีความเช่ือมั่นเหมาะสมมากท่ีจะ
น าไปใช้ต่อไป (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 146) 

11)  จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ฉบับสมบูรณ์  
เพื่อน าไปใช้กับนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนจะท าการสลับข้อค าถามไม่ให้เรียงเหมือนกัน 
 

3.4 การสร้าง และหาคุณภาพแบบประเมินผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1) ศึกษาหลักการ และเทคนิคการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2) เลือกการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการท างาน วิเคราะห์

ผลงาน หรือกระบวนการท่ีผู้เรียนได้พยายามสร้างขึ้น  ใช้หลักการประเมินผลตามสภาพจริงแบบ 
Rubrics ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คือ ดีมาก (3คะแนน)  
ดี (2คะแนน)  พอใช้ (1คะแนน)  และปรับปรุง (0คะแนน) 

3) ก าหนดรายการประเมินให้ครอบคลุม โดยแบ่งการประเมินเป็น  2 ด้าน ได้แก่  
การประเม ินพฤต ิกรรมการท างานรายบุคคล และพฤติกรรมการท างานกลุ ่ม  แต่ละด้าน
ประกอบด้วย 4 รายการประเมิน โดยมีเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   คะแนน 10 – 12 ระดับ ดีมาก           
    คะแนน   8 – 9  ระดับ ดี  
    คะแนน   6 – 7  ระดับ พอใช้           
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    คะแนน   0 – 5  ระดับ ปรับปรุง        
4) ก าหนดรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคล และรายกลุ่ม 

(Scoring Rubric) ตามระดับคุณภาพ ดีมาก (3คะแนน)  ดี (2คะแนน)  พอใช้ (1คะแนน)  และ
ปรับปรุง (0คะแนน)  

5) น าแบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคล และรายกลุ่ม พร้อมเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการท างานเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ พิจารณาความเหมาะสมของรายการประเมินกับส่ิงท่ีต้องการ
วัด และความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ โดยใช้เกณฑ์
การก าหนดคะแนนความคิดเห็น  ดังนี้   
   +1  หมายถึง  แน่ใจว่ารายการประเมินเหมาะสม 
     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินเหมาะสม 

 -1  หมายถึง  แน่ใจว่ารายการประเมินไม่เหมาะสม 
6) น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับส่ิงท่ีต้องการวัดและเกณฑ์

การประเมินพฤติกรรมการท างานท่ีผู้เช่ียวชาญประเมิน มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
รายการประเมินกับส่ิงท่ีต้องการวัด และเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการท างาน และจากการประเมิน
ของผู้เช่ียวชาญ แบบประเมินพฤติกรรมการท างานทุกรายการประเมิน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : 
Index of Item-Objective Congruence) ระหว่าง 0.80 – 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 
147) 

7) ปรับปรุงรายการประเมิน และเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการท างานตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ น ารายการประเมิน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการท างาน ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : 
Index of Item-Objective Congruence) ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป มาจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินพฤติกรรม
การท างาน เพื่อน าไปใช้กับนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.5 การสร้าง และหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ เอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

1) ศึกษาหลักการ และเทคนิคการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2) วิเคราะห์ ก าหนดนิยามพฤติกรรมท่ีต้องการวัดให้ชัดเจน 
3) ก าหนดข้อความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ เอกสาร

ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 10 ข้อ 

4) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู ้งานเกษตรเกี ่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะใช้สูตรค านวณช่วงความกว้างของช้ัน (บุญสม ศรีสะอาด, 2543: 103-136)  
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ในการวัดค่าตัวแปรได้ก าหนดเกณฑ์การวัดไว้ 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคอร์ (Linker) เพื่อให้การแปล
ความหมายสามารถ ท าได้อย่างละเอียดขึ้น คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด รวมท้ังหมด
จ านวน 10 ข้อ 

5) น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับส่ิงท่ีต้องการวัดท่ีผู้เช่ียวชาญ
ประเมิน มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับส่ิงท่ีต้องการวัด และจากการ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญ ข้อค าถามท้ัง 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-
Objective Congruence) ระหว่าง 0.50 – 1.00 เป็นข้อค าถามท่ีอยู่ในเกณฑ์ ความเท่ียงตรง เชิงเนื้อหา
ท่ีใช้ได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543: 117) (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 148) 

6) ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ น าข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ท้ัง 10 ข้อ มา
จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ 

7) น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 255๙ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยหา

ค่าอัลฟ่า (α-Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 174) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม SPSS ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ
เท่ากับ .897 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หน้า 158) 

8) จัดพิมพ์แบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน 
ชุด สารพันความรู ้งานเกษตรเกี ่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อน าไปใช้กับนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
 

4. กำรด ำเนินกำรศึกษำ 

4.1 รูปแบบกำรศึกษำ 
   การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ครั้งนี้ ผู้รายงานใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว 
ทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบ One group Pre-test Post-test Design เขียนเป็นแบบแผน 
การทดลองดังนี้  
 

ทดสอบก่อนเรียน ท าการทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
        T1        X          T2 
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เมื่อ T1 หมายถึง การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test)  
  X หมายถึง การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร

เกี่ยวกับพืช 
  T2 หมายถึง การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test)  
 

4.2 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
   ระยะเวลาท่ีผู้รายงานใช้ในการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 
2560 ใช้เวลาทดลอง 15 ช่ัวโมง 
 

4.3 วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ  
   รายละเอียดของการด าเนินการศึกษา มีดังนี้ 

1) ก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ครูท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงกระบวนการเรียนรู้ ข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม  

2) ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จ านวน 
๓๘ คน ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด สารพันความรู้
งานเกษตรเกี่ยวกับพืชจ านวน 30 ข้อ น าคะแนนจากการทดสอบเป็นคะแนนก่อนเรียน  

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารพันการ
ปลูกพืช โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นส่ือหลัก ต้ังแต่วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ถึง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยจะท าการประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมจากใบมอบหมายงาน แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและแบบประเมินพฤติกรรม
การท างานกลุ่ม หลังจากเรียนจบท าแบบทดสอบท้ายเล่ม น าคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนระหว่างเรียน 

4) ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๘ คน ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืชจ านวน 30 ข้อ น าคะแนนจากการทดสอบเป็นคะแนนหลังเรียน 

5) ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยสอบถามจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3๘ คน ในวันท่ี 25 
ธันวาคม 2560 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการทดลอง ดังนี้ 
1. ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ 
 21 / EE พิจารณาความสัมพันธ์ของกระบวนการ และผลลัพธ์ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. ศึกษาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เกณฑ์ เฉล่ีย (ประภาพรรณ เส็งวงศ์. 
2550: 260) 

คะแนนเฉล่ีย   4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย   3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย   2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย   1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

3. ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาความเท่ียงตรง ใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC : 
Index of Item-Objective Congruence) วิเคราะห์ความยากง่าย  p  ค่าอ านาจจ าแนก  r  และค่า
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร K.R.20 ของ Kuder Richardson 

4. ศึกษาคุณภาพของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3bโดยการหาความเท่ียงตรง ใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC 
: Index of Item-Objective Congruence) 

5. ศึกษาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหาความเท่ียงตรง ใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) และหาค่าความเช่ือมั่น Reliability) โดย
หาค่าอัลฟ่า (α-Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 

6. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน และหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใช้ค่าสถิติ testt   (dependent) 

7. ศึกษาความก้าวหน้า โดยหาค่าร้อยละความก้าวหน้า เกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ คือ ต้ังแต่ร้อยละ 
25 ข้ึนไป 

8. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และแปลผลตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

คะแนนร้อยละ  80 – 100  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนร้อยละ  70 – 79    หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
คะแนนร้อยละ  60 – 69    หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนร้อยละ  50 – 59    หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง 
คะแนนร้อยละ    0 – 49    หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับไม่ผ่าน 
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9. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้  
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จะใช้สูตรค านวณช่วงความกว้างของช้ัน (บุญสม ศรีสะอาด, 2543: 
103-136) ในการวัดค่าตัวแปรได้ก าหนดเกณฑ์การวัดไว้ 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคอร์ (Linker) 
เพื่อให้การแปลความหมายสามารถ ท าได้อย่างละเอียดขึ้น และสามารถแปลความหมายได้ดังนี้  
    

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = 
ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด ขอ้มูลท่ีมีคา่ต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

     

 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน =                     = 0.8 

   คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

6.1 สถิติพื้นฐำน  
1) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 101) 

P    =               

   
เมื่อ P  แทน ร้อยละ 
 f  แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
 N  แทน จ านวนความถ่ีท้ังหมด 

2) ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543: 117) 
 

           =        
n

X                             

เมื่อ   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
  X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  

 5 – 1 

5 

100
N

f
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3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  
2543: 117) 

                          ..DS    =    
 

 1nn
XXn 22




 

               
เมื่อ ..DS  แทน ค่าความเบ่ียงแบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 2

 X  แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนน 

 ( X ) 2 แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 

 n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  

6.2 สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 
1) การค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC : 

Index of Item-Objective Congruence) มีสูตรการค านวณดังนี้ (โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา . 
2544: 133) 

                                     IOC   =   
N

X  

เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 N  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
  

2) การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ  
E1/E2 โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 / 80 (กองการวิจัยทางการศึกษา.  2545: 57) สูตรการค านวณดังนี้ 
   สูตร 1  

                            1001 



A
N

X

E    หรือ   1001 
A

X
E  

 
เมื่อ E1

 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 X  แทน คะแนนรวมของการท าแบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ 

และแบบทดสอบย่อยหลังเรียน ทุกเล่มรวมกัน        
 A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ  

และแบบทดสอบย่อยหลังเรียน ทุกเล่มรวมกัน 
 N  แทน จ านวนผู้เรียน 
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   สูตร 2   

        1002 



B
N

Y

E   หรือ   1002 
B

Y
E  

   
เมื่อ 2E  แทน ประสิทธิภาพผลลัพธ์ 
 Y  แทน คะแนนรวมของการสอบหลังเรียน 

 B  แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
 N  แทน จ านวนผู้เรียน 

3) การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายข้อ
โดยใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2549: 199-200) 

 
    p  =  

  
เมื่อ p  แทน ระดับความยากง่าย 

 H  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
 L  แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 
 N  แทน จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 
4) หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายข้อโดยใช้สูตร (สมนึก ภัททิยธนี.  2549: 199-200) 
 

      r      =  

  
เมื่อ r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
 H  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
 L  แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 
 N  แทน จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  

N

LH

2



N

LH 
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5) หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ท้ังฉบับโดยใช้วิธีของ Kuder-Richardson สูตร KR-20 (สมนึก ภัททิยธนี. 2549: 223-225) 

 

                
  

   
tt 2

k pq
r 1

k 1 S
  

   
เมื่อ rtt คือ ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
 k คือ จ านวนข้อของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
 p คือ อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อนั้น 
 q คือ อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อนั้น 
 2S  คือ ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 

 
ความแปรปรวนค านวณจากสูตร  

)1(

)( 22

2






 
NN

XXN
s  

 
เมื่อ 2s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนจากผลการทดสอบท้ังฉบับ 

  X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 2

 X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

 ( X ) 2 แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 

 N  แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
6) หาค่าอ านาจหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาค่าอัลฟ่า (α-Coefficient) ตาม

วิธีของ ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 99) 
 

                     
 

เมื่อ      แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 

                    แทน  จ านวนข้อสอบของเครื่องมือวัด 

              si

2

 แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

                 st

2   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 





















s
s
t

i

k

k
2

2

1
1


 

k
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6.3 สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน  
1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน และหลังการใช้โดยเอกสารประกอบการเรียน  

ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ใช้สูตร t–test (dependent) (ประภาพรรณ เส็งวงศ์.  2550: 99) 

 

 
1

22










n

DDn

D
t  

 
เมื่อ D  หมายถึง ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 
 D  หมายถึง การน าผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของแต่

ละคนมาบวกกัน 
  2D  หมายถึง การน าผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของแต่

ละคนยกก าลังสองแล้วน ามาบวกกัน 
  2D  หมายถึง การน าผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของแต่

ละคนมาบวกกันแล้วยกก าลังสอง 
 n  หมายถึง จ านวนคนท้ังหมด 

 
2) หาค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สูตรดังนี้  

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ.  2548 : 78) เกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ คือ ต้ังแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป  
 
 ร้อยละความก้าวหน้า =            

N  

  เมื่อ X 1
 แทน คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 

   X 2
 แทน คะแนนเฉล่ียหลังเรียน 

   N  แทน คะแนนเต็ม 

× 100 12 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาการพัฒนา และผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 
นางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูล 
และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้  
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด  
สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

 สัญลักษณ์ในการน าเสนอผลการด าเนินการศึกษา 
   X  หมายถึง ผลรวมของคะแนน 

X  หมายถึง ค่าเฉล่ียคะแนน 

..DS  หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

E1
 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

E2
 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

D  หมายถึง ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 

D  หมายถึง การน าผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของแต่ละคน       

                       มาบวกกัน 
n  หมายถึง จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
t  หมายถึง ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เก่ียวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบ่งออกเป็น 6 เล่ม คือ เล่มท่ี 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
ในงานเกษตร เล่มท่ี 2 เรื่อง เรียนรู้ก่อนใช้เครื่องมือในงานเกษตร เล่มท่ี 3 เรื่อง วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช 
เล่มท่ี 4 เรื่อง งานขยายพันธุ์พืช เล่มท่ี 5 เรื่อง ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย” และ เล่มท่ี 6 เรื่อง “ปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง 
 ส าหรับประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (E1/E2) เกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้ คือ 80/80 ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
 1.1 ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) 
       ประสิทธิภาพด้านกระบวนการของเอกสารประกอบการเรียน ชุดนานาสารพัน  
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เป็นคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่
ละเรื่องของเอกสารประกอบการเรียน มีผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ดังตาราง  
 
ตาราง 7 แสดงคะแนนเฉล่ียร้อยละท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการท าแบบทดสอบ

ระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของนักเรียนจ านวน 38 คน 

 

เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง สารพันการปลูกพืช 

คะแนน
เต็ม 

รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 

( X ) 

ค่าเฉล่ีย 
คะแนนท่ีได้ 

(X ) 
เฉล่ียร้อยละ 

เล่มท่ี 1 ความรู้พื้นฐานในงานเกษตร 70  2,321  61.08 87.26 
เล่มท่ี 2 เรียนรู้ก่อนใช้เครื่องมือในงาน
เกษตร 

60  1,935  50.92 84.87 

เล่มท่ี 3 วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช 60  1,943  51.13 85.22 
เล่มท่ี 4 ขยายพันธุ์พืช 50  1,650  43.42 86.84 
เล่มท่ี 5 ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย” 70  2,202  57.95 82.78 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง สารพันการปลูกพืช 

คะแนน
เต็ม 

รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 

( X ) 

ค่าเฉล่ีย 
คะแนนท่ีได้ 

(X ) 

เฉล่ียร้อยละ 

เล่มท่ี 6 “ปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง 

70 2,295 60.39 86.28 

รวม 380 12,346 324.27 85.50 

   

 จากตาราง 7 พบว่าเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการเท่ากับ 85.50 ถือว่ามีประสิทธิภาพ 
  เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และ
การท าแบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละเรื่องของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้  
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า
ทุกเรื่องมีคะแนนเฉล่ียร้อยละเกินร้อยละ 80 
 

 1.2 ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) 
 ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นคะแนนเฉล่ีย  
ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครบท้ัง 6 เรื่อง มีผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ดังตาราง 8 
 

ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

คนท่ี คะแนนท่ีได้ (30คะแนน) ร้อยละ 
1 24 80.00 
2 22 73.33 
3 23 76.67 
4 28 93.33 
5 24 80.00 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

คนท่ี คะแนนท่ีได้ (30คะแนน) ร้อยละ 
6 25 83.33 
7 26 86.67 
8 27 90.00 
9 24 80.00 

10 23 76.67 
11 27 90.00 
12 26 86.67 
13 24 80.00 
14 23 76.67 
15 29 96.67 
16 26 86.67 
17 25 83.33 
18 26 86.67 
19 27 90.00 
20 23 76.67 
21 28 93.33 
22 27 90.00 
23 28 93.33 
24 24 80.00 
25 24 80.00 
26 26 86.67 
27 24 80.00 
28 23 76.67 
29 25 83.33 
30 24 80.00 
31 26 86.67 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

คนท่ี คะแนนท่ีได้ (30คะแนน) ร้อยละ 
32 24 80.00 
33 23 76.67 
34 25 83.33 
35 29 96.67 
36 25 83.33 
37 24 80.00 
38 26 86.67 
รวม 959 - 

เฉลี่ย (X ) 25.24 84.12 
  
 จากตาราง 8 พบว่าเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  มีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์เท่ากับ 84.12 ซึ่งถือว่ามี
ประสิทธิภาพ  
 

 1.3 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งาน
เกษตรเก่ียวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  จากผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งาน
เกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสรุป 
ดังตาราง 9 
 

ตาราง 9 แสดงประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 

คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉล่ีย คะแนนร้อยละ 
ประสิทธิภาพ 
 21 / EE  

ระหว่างเรียน 380 12,346 324.27 85.50 
85.50/84.12 

หลังเรียน 30 959 25.24 84.12 
   
 จากตาราง 9 พบว่าคะแนนเฉล่ียจากการปฏิบัติกิจกรรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระหว่างเรียนของนักเรียนเท่ากับ 324.27 จากคะแนนเต็ม 380 คะแนน โดยคิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 
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ร้อยละ 85.50  1E  และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียน เท่ากับ 25.24 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน โดยคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.12  2E  แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 มีประสิทธิภาพ  21 / EE  เท่ากับ 85.50/84.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 80/80  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 
 

 1.4 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดนานาสารพัน  
งานเกษตรเก่ียวกับพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ าแนกตามเร่ือง 
  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามเรื่อง 
ปรากฏดังตาราง 10 
 

ตาราง 10 แสดงประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามเรื่อง 

 

เอกสารประกอบการ
เรียน 

ชุดสารพันการปลูกพืช 

คะแนนรวม 
ระหว่างเรียน  1E  

คะแนนรวม 
หลังเรียน  2E  

ประสิทธิภาพ 
 21 / EE  

 X  X  ร้อยละ  X  X  ร้อยละ 

เล่มท่ี 1 ความรู้
พื้นฐานในงานเกษตร 

1,995  52.50 87.50 326 8.58 85.79 87.50/85.79 

เล่มท่ี 2 เรียนรู้ก่อนใช้
เครื่องมือในงานเกษตร 

1,623 42.71 85.42 312 8.21 82.11 85.42/82.11 

เล่มท่ี 3 วิเคราะห์ 
เจาะลึก เรื่องพืช 

1,626 42.79 85.58 317 8.34 83.42 85.58/83.42 

เล่มท่ี 4 งาน
ขยายพันธุ์พืช 

1,328 34.95 87.37 322 8.47 84.74 87.37/84.74 

เล่มท่ี 5 ทรัพย์สินใน 
“ดินและปุ๋ย” 

1,957 51.50 85.83 306 8.05 80.53 85.83/80.53 

เล่มท่ี 6 “ปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ” 
สร้างชีวิตพอเพียง 

1,977 52.03 86.71 318 8.37 83.68 86.71/83.68 
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 จากตาราง 10 พบว่าเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกเรื่อง มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 80/80 
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเก่ียวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

 ในการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการใช้ ผู้ศึกษาได้
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการ
หาคุณภาพแล้ว จ านวน 30 ข้อ ผลการเปรียบเทียบดังตาราง 11 
 

ตาราง 11 แสดงร้อยละความก้าวหน้า จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

เลขท่ี 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
(30 คะแนน) 

คะแนน 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

ความก้าวหน้า 
 D  

ร้อยละ 
ความก้าวหน้า 

ความก้าวหน้า 
ยกก าลังสอง 

 D
2  

1 11 24 13 43.33 169 
2 16 22 6 20.00 36 
3 10 23 13 43.33 169 
4 17 28 11 36.67 121 
5 9 24 15 50.00 225 
6 12 25 13 43.33 169 
7 13 26 13 43.33 169 
8 15 27 12 40.00 144 
9 12 24 12 40.00 144 

10 13 23 10 33.33 100 
11 14 27 13 43.33 169 
12 14 26 12 40.00 144 
13 11 24 13 43.33 169 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

เลขท่ี 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
(30 คะแนน) 

คะแนน 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

ความก้าวหน้า 
 D  

ร้อยละ 
ความก้าวหน้า 

ความก้าวหน้า 
ยกก าลังสอง 

 D
2  

14 7 23 16 53.33 256 
15 15 29 14 46.67 196 
16 13 26 13 43.33 169 
17 12 25 13 43.33 169 
18 7 26 19 63.33 361 
19 9 27 18 60.00 324 
20 12 23 11 36.67 121 
21 15 28 13 43.33 169 
22 14 27 13 43.33 169 
23 16 28 12 40.00 144 
24 7 24 17 56.67 289 
25 11 24 13 43.33 169 
26 16 26 10 33.33 100 
27 8 24 16 53.33 256 
28 11 23 12 40.00 144 
29 12 25 13 43.33 169 
30 10 24 14 46.67 196 
31 14 26 12 40.00 144 
32 11 24 13 43.33 169 
33 16 23 7 23.33 49 
34 15 29 14 46.67 196 
35 13 25 12 40.00 144 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

เลขท่ี คะแนน 
ก่อนเรียน 

(30 คะแนน) 

คะแนน 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

ความก้าวหน้า 
 D  

ร้อยละ 
ความก้าวหน้า 

ความก้าวหน้า 
ยกก าลังสอง 

 D
2

 
36 12 24 12 40.00 144 
37 10 26 16 53.33 256 
38 9 27 18 60.00 324 

รวม   X  462  959 497 1,656.67 6755 

เฉล่ีย  X  12.16 25.24 13.08 43.60 - 

..DS  2.75 1.85 - - - 

เฉล่ียร้อยละ 40.53 84.12 - - - 
 

 จากตาราง 11 พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เท่ากับ 12.16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และค่าเฉล่ียของ
คะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เท่ากับ 25.24
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีค่าเฉล่ียความก้าวหน้า เท่ากับ 13.08 คิดเป็นร้อยละ 43.60 
 
ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 
คะแนน n  X  ..DS  D   2D   2D  t  

ก่อนเรียน 
(30คะแนน) 

38 12.16 1.85 

497 6755 247,009 30.72* 
หลังเรียน 
(30คะแนน) 

38 25.24 2.75 

df (n-1) = 37   t  .05 = 1.6871                      * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
การทดสอบของนักเรียนก่อนเรียน ( X  = 12.16, SD = 1.85) หลังเรียน (X  = 25.24, SD = 2.75) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 
 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ในการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การปลูกพืช เล่มท่ี 1 ถึง เล่มท่ี 6 ดังตาราง 13 
 

ตาราง 13 แสดงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

การปฏิบัติงานการปลูกพืช 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนรวม 

  X  

คะแนน
เฉล่ีย 

(X ) 

คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

แปลผล 

เล่มท่ี 1 ความรู้พื้นฐานในงาน
เกษตร 

60 1,970 51.84 86.40 ดีมาก 

เล่มท่ี 2 เรียนรู้ก่อนใช้เครื่องมือ
ในงานเกษตร 

50 1,660 43.68 87.37 ดีมาก 

เล่มท่ี 3 วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่อง
พืช 

50 1,838 48.37 96.74 ดีมาก 

เล่มท่ี 4 งานขยายพันธุ์พืช 40 1,347 35.45 88.62 ดีมาก 

เล่มท่ี 5 ทรัพย์สินใน “ดินและ
ปุ๋ย” 

60 2,195 57.76 96.27 ดีมาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

การปฏิบัติงานการปลูกพืช 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนรวม 

  X  

คะแนน
เฉล่ีย 

(X ) 

คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

แปลผล 

เล่มท่ี 6 “ปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง 

60 2,021 53.18 88.64 ดีมาก 

รวม 320 11,031 290.29 90.72 ดีมาก 

  

 จากตาราง 13 พบว่า ผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.72 
เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่อง พบว่าทุกเรื่องมีผลการประเมินอยู่ ในระดับ ดีมาก และยังพบว่าเล่มท่ี 3 
วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช มีผลการประเมินสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 96.74 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 3 
 

ตอนที ่ 4 ผลการศ ึกษาความพ ึงพอใจของน ัก เ ร ียนที ่ม ีต ่อ เอกสา รประกอบการเร ียน  
ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเก่ียวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 หลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้รายงานได้สอบถาม 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลดังตาราง 14 
 

ตาราง 14 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 

ท่ี รายการ X  
..DS  

แปลผล 

1 เอกสารประกอบการเรียน มีเนื้อหาชัดเจน เหมาะสม 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

2 เอกสารประกอบการเรียน มีภาพประกอบสวยงาม 
ชัดเจน น่าสนใจ 

4.58 0.54 มากท่ีสุด 

3 เอกสารประกอบการเรียน ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจ
บทเรียนมากข้ึน 

4.89 0.31 มากท่ีสุด 
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ท่ี รายการ X  
..DS  

แปลผล 

4 เอกสารประกอบการเรียน ท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ได้จริงตามข้ันตอน 

4.84 0.36 มากท่ีสุด 

5 เอกสารประกอบการเรียนน่าสนใจ ท าให้นักเรียนมี
ความสุข และสนุกสนานกับการเรียน 

4.55 0.59 มากท่ีสุด 

6 นักเรียนพอใจที่ ไ ด้ท า ใบมอบหมายงาน และท า
แบบทดสอบ 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 

7 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.74 0.44 มากท่ีสุด 

8 การปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนท า
ให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการท างาน สามารถ
ท างานตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 

4.87 0.34 มากท่ีสุด 

9 เอกสารประกอบการเรียน ท าให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการท างานกลุ่ม 

4.89 0.31 มากท่ีสุด 

10 นักเรียนอยากให้มีการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนใน
เร่ืองอื่นๆ อีก 

4.92 0.27 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย ( X ) 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

  

 จากตาราง 14 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน   
ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม ( X ) เท่ากับ 4.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ..DS  เท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละรายการประเมิน พบว่า ทุกรายการ
ประเมินมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีได้รับการประเมินสูงสุดคือข้อท่ี 10 นักเรียน
อยากให้มีการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนในเรื่องอื่นๆ อีก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.92 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ..DS  เท่ากับ 0.27 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 4 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาการพัฒนา และผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี ่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ผู้รายงานขอสรุปผล 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามล าดับดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2. สมมติฐานของการศึกษา 
 3. วิธีด าเนินการศึกษา 
 4. สรุปผลการศึกษา 
 5. อภิปรายผล 
 6. ข้อเสนอแนะ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  

ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

3. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด  สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

2. สมมติฐานของการศึกษา 
1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2. นักเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร

เกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความก้าวหน้าสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 25 
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3. นักเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด  สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ มีผลการ
ปฏิบัติงานการปลูกพืช ในระดับดีมาก  

4. นักเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด  สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
 

3. วิธีด าเนินการศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จ านวน 
5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 169 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  
ท่ีศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 38 คน ได้มาจาก 
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากห้องเรียนท่ี 
คละความสามารถ จ านวนนักเรียน 38 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการพัฒนา 
  2.1.1 เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งาน
เกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 15 
แผน 
 2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดสารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
  2.2.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใช้หลักการประเมินผลตามสภาพจริงแบบ Rubrics ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ามี 4 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและ  
รายกลุ่ม 
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  2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีผลต่อ เอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ จ านวน 10 รายการ 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการศึกษา 
 ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วัน ท่ี  
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลาท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 15 ช่ัวโมง 
รวมเวลาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
 4. วิธีการด าเนินการศึกษา 
 4.1 ก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ครูท าความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างถึงกระบวนการเรียนรู้ ข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม  
 4.2 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด สารพัน 
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  จ านวน 30 ข้อ น าคะแนนจากการทดสอบเป็นคะแนนก่อนเรียน  

4.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  สารพันความรู้
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นส่ือหลัก ต้ังแต่วันท่ี  
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
จะท าการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจากใบมอบหมายงาน แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคลและแบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม หลังจากเรียนจบท าแบบทดสอบท้ายเล่ม  
น าคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนระหว่างเรียน 
   4.4 ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 38 คน ในวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช จ านวน 30 ข้อ น าคะแนนจากการทดสอบเป็นคะแนนหลัง
เรียน  
   4.5 ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยสอบถามจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 38 คน ในวันท่ี  
25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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5.2 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
 5.2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา โดยใช้สูตร IOC  
 5.2.2 หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้สูตร E1/E2 
 5.2.3 หาค่าความยากง่าย  p  การหาค่าอ านาจจ าแนก  r  ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5.2.4 หาค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของ 
Kuder Richardson 

 5.2.5 หาค่าอ านาจหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาค่าอัลฟ่า (α-Coefficient) 
ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 
 5.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
   5.3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน และหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  
ชุดสารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ค่าสถิติ testt   (dependent) 
   5.3.2 หาค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ  21 / EE  เท่ากับ 
85.50/84.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้า พบว่ามีค่าเฉล่ียร้อยละความก้าวหน้า 
เท่ากับ 43.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 3. ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า มีผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 90.72 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม (  ) เท่ากับ 4.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ..DS  
เท่ากับ 0.38 
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5. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ  21 / EE  เท่ากับ 
85.50/84.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ หมายความว่า 
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเรียนด้วยการปฏิบัติกิจกรรม และการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน
ในแต่ละเรื่อง มีค่าเฉล่ียร้อยละ 85.50 และเกิดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.12 แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้จริง ท้ังนี้เป็นเพราะเอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังกล่าว ผู้รายงานได้สร้าง และพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการ
เรียน (สุวิทย์  มูลค า  และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ.   2550: 44)  โดยวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจาก
การเรียนการสอนซึ่งมาจากการสังเกตปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะท าการสอน การบันทึกปัญหาระหว่างการสอน 
การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียน ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมท่ีเป็นปัญหา เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมแบ่งเป็นบทเป็นตอน หรือเป็นเรื่องเพื่อแก้ปัญหาท่ีพบ 
ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียน  และก าหนดส่วนประกอบภายในของเอกสาร
ประกอบการเรียน ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล  เพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการ  
และส่ือประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอน เขียนเนื้อหาในแต่ละตอน รวมท้ังภาพประกอบ  
แผนภูมิและข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ส่งผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ น าไปทดลองใช้ใน
ห้องเรียน และเก็บบันทึกผลการใช้ น าผลท่ีได้มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง อีกท้ังเอกสาร
ประกอบการเรียนยังช่วยพัฒนาผู้เรียน ดังท่ี ชัยฤทธิ์ พรมมา (2548: 326) ได้กล่าวถึงความส าคัญของส่ือ
กับผู้เรียนว่า ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้บทเรียนท่ีมีความซับซ้อนง่าย
ต่อการท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องราวไกลตัวได้ ช่วยกระตุ้น
และสร้างความสนใจ ท าให้กระบวนการเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้นไม่น่าเบื่อหน่าย สามารถสนองความแตกต่าง
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี  จากส่ือท่ีเหมาะสมกับความสนใจ สติปัญญา และ
วิธีการเรียนรู้ของตน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สร้างนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเร ียนรู้  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรูญ   เจริญฤทธิ์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียนวิชางานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ผลการศึกษาพบว่า เอกสาร
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ประกอบการเรียนวิชางานเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.05/83.01 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นภัสรัญช์ กาสี (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสาร
ประกอบ การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง การ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.40/81.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดเช่นเดียวกัน 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร 
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้รายงาน 
สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเพียงพอในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้รายงานได้สร้างขึ้นสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ท้ังนี้เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นไป
ตามท่ี  ทิศนา  แขมมณี (2548: 120) กล่าวว่ากระบวน  การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการ
เรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียน และประโยชน์สูงสุดท่ีผู้เรียน
ควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่การ
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และเอกสารประกอบการเรียนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงท าให้เกิดผล
ดังท่ี สุวิทย์ มูลค า (2541: 4) กล่าวว่าการประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง หมายถึง การวัดและ
ประเมินผลกระบวนการท างานในด้านสมองหรือการคิดและจิตใจของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาตามส่ิงท่ี
ผู้เรียนกระท า โดยพยายามตอบค าถามผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาตามส่ิงท่ีผู้เรียนกระท า  โดยพยายาม
ตอบค าถามว่าผู้เรียนท าอย่างไรและท าไมจึงเป็นเช่นนั้น การได้ข้อมูลว่า “เขาท าอย่างไร” และ “ท าไม” 
จะช่วยให้ผู้สอนได้ช่วยผู้เรียนพัฒนาการเรียนของผู้เรียนและการสอนของผู้สอน ท าให้การเรียนการสอน
มีความหมายและท าให้เกิดความอยากในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัชรา  มูฮ าหมัด 
(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดการประดิษฐ์วัสดุ เศษ
วัสดุ เป็นของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง และดอกไม้ในวันส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
วภัสรา ศรนารายณ์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
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ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้นักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด สารพันความรู้ งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

 3. ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากับ 90.72 ท้ังนี้อาจเนื่องจากเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้รายงานได้สร้าง
ขึ้นตามกระบวนการวัดผลด้านทักษะปฏิบัติ ดังท่ี สุวิมล  ว่องวานิช (2547: 6) กล่าวว่ากระบวนการ 
วัดทักษะปฏิบัติมีขั้นตอนท่ีแตกต่างไปจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวัดด้านจิตพิสัย 
เนื่องจากการวัดผลด้านทักษะปฏิบัติต้องมีการจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริง และผู้สอนใช้
วิธีการสังเกตในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนในระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
การวัดทักษะการปฏิบัติส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับเรื่องสถานท่ี อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติ กระบวนการวัดผล
ด้านทักษะปฏิบัติขั้นตอนท่ีส าคัญดังนี้ (1) การก าหนดงานท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติ ในขั้นนี้ผู้สอนต้องศึกษา
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรว่ามุ่งเน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมใด ต้องการให้บรรลุเรื่องใด แล้วก าหนดงาน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  (2) การก าหนดสถานการณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้วัดต้องก าหนด
สถานการณ์หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานแก่ผู้เรียนให้ชัดเจนว่าจะลักษณะใด การวัดทักษะอาจเกิดขึ้น
ในสภาพจริง (Natural setting) ในสถานการณ์ท่ีมีการจ าลองให้คล้ายคลึงกับสภาพการณ์จริง 
(Simulated situation) ในสถานการณ์ท่ีผู้สอนควบคุมเงื่อนไขต่าง ๆ ในการท างานเพื่อทดสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานในครั้งนั้น ๆ (Controlled test) หรือในสถานการณ์ท่ีไม่ต้องลงมือปฏิบัติงาน 
แต่วัดโดยการทดสอบด้วยข้อสอบ (3) การก าหนดคุณลักษณะท่ีใช้ในการวัดทักษะ ( Performance 
outcome) โดยเน้นให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานนั้นให้ความส าคัญกับการวัดกระบวนการหรือผลงาน 
หรือท้ังสองส่วน และจะวัดผ่านตัวบ่งช้ีอะไรบ้าง ( Indicators) (4) การก าหนดวิธีการวัดภาคปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีจะวัด วิธีการท่ีใช้มีหลายประเภท ได้แก่ การทดสอบด้วยข้อสอบ การให้
ปฏิบัติงานจริง การให้ส่งส่ิงของท่ีผลิตได้ (5) การก าหนดความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใช้ ความ
เหมาะสมของผู้วัด ช่วงเวลาท่ีท าการวัดในขั้นตอนนี้ผู้วัดต้องตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือท่ีใช้
ในการวัด การสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และ (6) 
การก าหนดวิธีการประเมินผลและรายงานผลการวัดทักษะปฏิบัติ กระบวนการวัดทักษะปฏิบัติจะยังไม่
ส้ินสุดจนกว่าจะมีการประเมินผลและรายงานผลความสามารถในการท างานของผู้เรียน วิธีการ
ประเมินผลการวัดมีหลายแบบ คือ การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Non referemcing) การประเมินผลแบบอิง
เกณฑ์ (Criterion - referemcing) และการประเมินผลแบบอิงความก้าวหน้าของผู้เรียน (Self - 
referemcing)  

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพัน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม (  ) เท่ากับ 4.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ..DS  
เท่ากับ 0.38 ท้ังนี้อาจเนื่องจากเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้รายงานได้สร้างขึ้น  
มีเนื้อหาชัดเจน เหมาะสม ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากข้ึน ท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง
ตามข้ันตอน นักเรียนได้ท าใบมอบหมายงาน และท าแบบทดสอบ ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนท าให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการท างาน สามารถท างานตามข้ันตอนได้ถูกต้อง ท าให้
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียนให้สูงข้ึน สังเกตได้จากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน และผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช  
อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (รักพงษ์ วงษ์ธานี.  2546: 67-68; อ้างอิงจาก 
เฮิร์ซเบิร์ก) โดยอธิบายว่า ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจในงานท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บุคคล
รักและชอบงานท่ีปฏิบัติอยู่ และท าให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
(1) ความส าเร็จในงาน หมายถึง บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาจากการท างานได้จนท าให้งานส าเร็จ จึงเกิด
ความพึงพอใจในผลส าเร็จนั้น (2) การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับในความรู้
ความสามารถท้ังจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และบุคคลอื่นในองค์กร (3) ลักษณะงาน หมายถึง  
งานท่ีน่าสนใจ ท้าทายความสามารถให้ต้องลงมือท าต้ังแต่ต้นจนจบเป็นงานท่ีต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (4) ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบ และมีอ านาจตัดสินใจ
งานนั้นอย่างเต็มท่ี โดยปราศจากการควบคุมอย่างใกล้ชิด และ (5) ความก้าวหน้าในงาน หมายถึง  
การได้เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้นรวมทั้งการได้รับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  สนอง   แหวนวัง  (2552: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านนาบัว อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน พบว่า หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยภาพรวม มี
ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เคลือวัน 
ธัญญศิรินนท์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) หน่วยการเรียนรู้สวนสวยด้วยไม้ประดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 การศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ควรปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้ ศึกษา
เนื้อหา และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามล าดับข้ันตอนด้วยความต้ังใจ 
 1.2 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครูผู้สอนควรให้
ค าแนะน า สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และอธิบายเพิ่มเติม เมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัย หรือเกิด
ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม 
 1.3 นักเรียนควรศึกษากระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานการปลูกพืช ให้เข้าใจก่อนลง
มือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้ได้ผลส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
 1.4 ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง ควรจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อให้การปฏิบัติ
กิจกรรมสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องจนส าเร็จ 
 1.5 นักเรียนสามารถน าเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
ด้วยตนเองได้ 
 1.6 เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ได้ตามสภาพ
จริงสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาต่อไป 
 2.1 ควรจัดท าเอกสารประกอบการเรียน ในเนื้อหาอื่น และระดับช้ันอื่น ๆ เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
 2.2 ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
การเรียนรู้จากประสบการณ์ ฯลฯ 
 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการปฏิบัติงาน ในการเรียนรู้ 
ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน กับนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนอื่น ๆ 
 2.4 ควรพัฒนาส่ือการเรียนรู้ประเภทอื่น เช่น วี ดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์ หนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส่ืออัตลักษณ์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
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ประวัตผิูร้ายงาน 

ช่ือ – สกุล   นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์ 

เกิดวันที่             ๑3  กุมภาพันธ ์๒๕๒4 

ที่อยู่ปัจจุบัน           155 หมู่ 1 บ้านตลาดโพธ์ิ  ต าบลตลาดโพธ์ิ 

                    อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

สถานทีท่ างานปัจจุบนั  โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 

ประวัติการศึกษา   

 ๒๕๔2  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

๒๕๔๘ ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา (ศษ.บ.)  
เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

 

๒๕๕8  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอม.)  
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ก 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

 
1. รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

 
 

  



106 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา 
 นางสาวประเทือง  จันทร์สว่าง 
 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมนิผล 
 นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม    
 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
 นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์ 
 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
 นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ    
 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
 นายสุมิตร  อันทามา  
 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
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 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

ที่                   /2559                              วันที่       9     ธันวาคม    ๒๕๕๙             

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
            

เรียน  นางสาวประเทือง  จันทร์สว่าง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เนื่องด้วย นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียน    
นางรองพิทยาคม  ได้จัดท ารายงานผลงานวิชาการ เรื่อง  เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในการ
ขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญในการ
แนะน า ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการท าผลงานทางวิชาการ  

ในการครั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
เอกสารและเครื่องมือการศึกษาดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไป 

    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมาอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

   
  

        
              ( นายเหมือน  รักสนาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

ที่                   /2559                              วันที่       9     ธันวาคม    ๒๕๕๙             

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
            

เรียน  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เนื่องด้วย นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียน    
นางรองพิทยาคม  ได้จัดท ารายงานผลงานวิชาการ เรื่อง เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในการ
ขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญในการ
แนะน า ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการท าผลงานทางวิชาการ  

ในการครั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
เอกสารและเครื่องมือการศึกษาดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไป 

    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมาอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

   
  

        
              ( นายเหมือน  รักสนาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

ที่                   /2559                              วันที่       9     ธันวาคม    ๒๕๕๙             

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
            

เรียน  นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เนื่องด้วย นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียน    
นางรองพิทยาคม  ได้จัดท ารายงานผลงานวิชาการ เรื่อง  เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในการ
ขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญในการ
แนะน า ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการท าผลงานทางวิชาการ  

ในการครั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
เอกสารและเครื่องมือการศึกษาดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไป 

    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมาอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

   
  

        
              ( นายเหมือน  รักสนาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

ที่                   /2559                              วันที่       9     ธันวาคม    ๒๕๕๙             

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
            

เรียน  นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เนื่องด้วย นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียน    
นางรองพิทยาคม  ได้จัดท ารายงานผลงานวิชาการ เรื่อง  เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในการ
ขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ าเป็นต้องมีผู้ เช่ียวชาญในการ
แนะน า ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการท าผลงานทางวิชาการ  

ในการครั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
เอกสารและเครื่องมือการศึกษาดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไป 

    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมาอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

   
  

        
              ( นายเหมือน  รักสนาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

ที่                   /2559                              วันที่       9     ธันวาคม    ๒๕๕๙             

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
            

เรียน  นายสุมิตร  อันทามา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เนื่องด้วย นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียน    
นางรองพิทยาคม  ได้จัดท ารายงานผลงานวิชาการ เรื่อง  เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในการ
ขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ าเป็นต้องมีผู้ เช่ียวชาญในการ
แนะน า ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการท าผลงานทางวิชาการ  

ในการครั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
เอกสารและเครื่องมือการศึกษาดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไป 

    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมาอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

   
  

        
              ( นายเหมือน  รักสนาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนิคณุภาพเอกสารประกอบการเรียน 
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ชุด สารพนัความรู้งานเกษตรเกี่ยวกบัพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
  เหมาะสมมากท่ีสุด ให้    5    คะแนน 
  เหมาะสมมาก ให้    4    คะแนน 
  เหมาะสมปานกลาง ให้    3    คะแนน 
  เหมาะสมน้อย ให้    2    คะแนน 
  เหมาะสมน้อยท่ีสุด ให้    1    คะแนน 
 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ด้านรูปแบบ 
1.1 รูปแบบมีความถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

     

1.2 น่าสนใจ สวยงาม มีคุณภาพ      
1.3 รูปภาพประกอบชัดเจน สวยงาม เหมาะสมสอดคล้อง    
     กับเนื้อหา 

     

1.4 ความสะดวกในการน าไปใช้      
2. ด้านเนื้อหา 

2.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ 
     ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

     

2.2 เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย      
2.3 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน      
2.4 ความเหมาะสมของจ านวนเนื้อหา      
2.5 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลา      

3. ด้านภาษา 
3.1 ความเหมาะสมในการใช้ค าในการส่ือความหมาย 

     

3.2 ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้      
3.3 ภาษาเข้าใจง่าย ชัดเจน และเหมาะสมกับวัย      
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รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

4. ด้านการพิมพ์และจัดรูปเล่ม 
4.1 จัดท าได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การท าเอกสารผลงาน 
     ทางวิชาการ 

     

4.2 ตัวอักษรและภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน ดึงดูดความ
สนใจ 

     

4.3 การพิมพ์ ไม่พิมพ์ผิด พิมพ์ตก เว้นวรรคตอนถูกต้อง
ตามรูปแบบภาษาไทย 

     

5. ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบทดสอบมีจ านวนพอเหมาะ 

     

5.2 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับ เนื้ อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     

5.3 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงครอบคลุมท้ังด้าน 
     ความรู้ กระบวนการ และเจตคติ 

     

5.4 วิธีวัดผลมีความชัดเจน      
5.5 เครื่องมือท่ีใช้มีความเหมาะสม      
5.6 เกณฑ์ท่ีใช้มีความเหมาะสม      

6. ด้านประโยชน์ต่อผู้เรียน และประโยชน์ต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

6.1 น าไปใช้ได้จริง 

     

6.2 สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน      
6.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการท างาน       
6.4 ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า อ้างอิงได้      
6.5 ส่งเสริมกระบวนการคิดให้ผู้เรียน      

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
       

          ลงช่ือ.................................................... ผู้เช่ียวชาญ 
                                                                    (....................................................) 
            ต าแหน่ง.............................................. 



122 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ 

 
1. ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน 
2. ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
4. ผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ผลการประเมินคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ตาราง 15 แสดงผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน 

 
รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ด้านรูปแบบ          
1.1 รูปแบบมี
ความถูกต้อง
เหมาะสมตาม
หลักวิชาการ 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 น่าสนใจ 
สวยงาม มี
คุณภาพ 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3 รูปภาพ
ประกอบชัดเจน
สวยงาม 
เหมาะสม
สอดคล้อง กับ
เนื้อหา 

4 4 5 5 5 23 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

1.4 ความ
สะดวกในการ
น าไปใช้ 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 19 19 20 20 20 98 4.90 0.55 มากท่ีสุด 
2. ด้านเนื้อหา          
2.1 เนื้อหามี
ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของ

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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หลักสูตร 
2.2 เนื้อหา
ถูกต้อง ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

5 4 4 4 5 22 4.40 0.55 มากท่ีสุด 

ตาราง 15 (ต่อ) 
รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 

1 2 3 4 5 
2.3 เหมาะสม
กับวัยและความ
สนใจของ
นักเรียน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.4 ความ
เหมาะสมของ
จ านวนเนื้อหา 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.5 ความ
เหมาะสมของ
เนื้อหากับ
ระยะเวลา 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 25 24 24 24 25 122 4.88 0.55 มากท่ีสุด 
3. ด้านภาษา          
3.1 ความ
เหมาะสมในการ
ใช้ค าในการส่ือ
ความหมาย 

5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.2 ความถูกต้อง
ของภาษาท่ีใช้ 

5 4 5 5 5 24 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.3 ภาษาเข้าใจ
ง่าย ชัดเจน และ
เหมาะสมกับวัย 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 15 14 15 15 14 73 4.87 0.55 มากท่ีสุด 
4. ด้านการพิมพ์
และจัดรูปเล่ม 

         

4.1 จัดท าได้ 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การท า
เอกสารผลงาน
ทางวิชาการ 

 
ตาราง 15 (ต่อ) 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 
1 2 3 4 5 

4.2 ตัวอักษร
และ
ภาพประกอบ
สวยงาม ชัดเจน 
ดึงดูดความสนใจ 

4 5 5 4 5 23 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.3 การพิมพ์ ไม่
พิมพ์ผิด พิมพ์ตก 
เว้นวรรคตอน
ถูกต้องตาม 
รูปแบบภาษาไทย 

5 5 4 5 5 24 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 14 15 14 14 15 72 4.80 0.55 มากท่ีสุด 
5. ด้านการวัด
และประเมินผล 

         

5.1 แบบทดสอบ
มีจ านวน
พอเหมาะ 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.2 แบบทดสอบ
มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาและ
จุดประสงค์การ
เรียนรู ้

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.3 วัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง
ครอบคลุมท้ังด้าน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 
1 2 3 4 5 

ความรู้ 
กระบวนการ 
และเจตคติ 
5.4 วิธีวัดผลมี
ความชัดเจน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 
ตาราง 15 (ต่อ) 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 
1 2 3 4 5 

5.5 เครื่องมือท่ีใช้
มีความเหมาะสม 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.6 เกณฑ์ท่ีใช้มี
ความเหมาะสม 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 30 30 30 30 30 150 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6. ด้านประโยชน์
ต่อผู้เรียน และ
ประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

         

6.1 น าไปใช้ได้
จริง 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.2 สร้างองค์
ความรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.3 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะ
กระบวนการ
ท างาน  

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.4 ได้ใช้เป็น
แหล่งศึกษา
ค้นคว้า อ้างอิงได้ 

5 5 4 5 5 24 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 
1 2 3 4 5 

6.5 ส่งเสริม
กระบวนการคิดให้
ผู้เรียน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 25 25 24 25 25 124 4.96 0.45 มากท่ีสุด 
รวมท้ังหมด 128 127 127 128 129 639 127.8 0.84 มากท่ีสุด 
เฉล่ียรวม 4.92 4.88 4.88 4.92 4.96 24.58 4.92 

 
 
ตาราง 16 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. ด้านสาระส าคัญ          
1.1 สอดคล้องกับ
สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.3 เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4 มีประโยชน์
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.5 มีความถูกต้อง
เหมาะสม 

5 5 4 5 5 24 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 25 25 24 25 24 123 4.92 0.55 มากท่ีสุด 
2. ด้านจุดประสงค์
การเรียนรู ้
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รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 
1 2 3 4 5 

2.1 สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3 ข้อความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4 5 4 5 5 23 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.4 เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 

ตาราง 16 (ต่อ) 
รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 

1 2 3 4 5 
2.5 ส่งเสริมให้เกิด
ทักษะกระบวนการ
ท างาน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 24 25 24 25 25 123 4.92 0.55 มากท่ีสุด 
3. ด้านเนื้อหา          
3.1 มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

5 4 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู ้

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3 ก าหนดเนื้อหา
เหมาะสมกับเวลา
เรียน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.4 เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.5 มีความน่าสนใจ 
ทันสมัย 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 
1 2 3 4 5 

รวม 25 24 25 25 25 125 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4. ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

         

4.1 เร้าความสนใจ 5 5 5 4 5 24 4.80 0.00 มากท่ีสุด 
4.2 สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู ้

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.4 เหมาะสมกับ
เวลาท่ีสอน 

4 5 4 5 5 23 4.60 0.00 มากท่ีสุด 

 

 

ตาราง 16 (ต่อ) 
รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.5 ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 24 25 24 24 25 122 4.88 0.55 มากท่ีสุด 
5. ด้านส่ือการเรียน
การสอน 

         

5.1 สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู ้

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.2 สอดคล้องกับ
เนื้อหาและกิจกรรม 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.3 เร้าความสนใจ
ของผู้เรียน 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.4 ผู้เรียนมีส่วน 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 
1 2 3 4 5 

ร่วมในการใช้ 
5.5 ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตาม
เนื้อหาและกิจกรรม 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 25 25 25 25 25 125 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6. ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

         

6.1 สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.2 สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.3 วัดผลตามสภาพ
จริงครอบคลุมท้ัง
ด้านความรู้ กระบวน 
การและเจตคติ 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.4 สามารถวัด
ประเมินผลในส่ิงท่ี
ระบุไวไ้ด้ 

5 5 4 5 5 24 4.80 0.55 มากท่ีสุด 

ตาราง 16 (ต่อ) 
รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย ..DS

 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

6.5 ใช้เครื่องมือ
วัดผลได้เหมาะสม 

5 5 4 5 5 24 4.80 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 25 25 23 25 25 123 4.92 0.89 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 148 149 145 149 149 741 148.2 1.73 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.93 4.97 4.83 4.97 4.97 24.7 4.94   
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ตาราง 17 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง สารพันงาน
ความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓  โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

 

ข้อท่ี ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญคนท่ี R  IOC  สรุปผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 +1 0 3 0.60 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 0 5 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
18 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
ข้อท่ี ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญคนท่ี R  IOC  สรุปผล 

1 2 3 4 5 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
45 0 +1 +1 0 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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50 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญคนท่ี R  IOC  สรุปผล 
1 2 3 4 5 

51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
53 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
54 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
55 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
56 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
57 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
58 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
59 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
60 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบ 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC  ข้อสอบท่ีใช้ได้ต้องมีค่าต้ังแต่ 0.50 – 1.00 
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ตาราง 18 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

ข้อท่ี p  r  ข้อท่ีเลือก 

1 0.75 0.30  
2 0.65 0.50  
3 0.90 0.20  
4 0.60 0.80  
5 0.65 0.30  
6 0.75 0.30  
7 0.65 0.50  
8 0.85 0.30  
9 0.60 0.80  

10 0.65 0.30  
11 0.50 0.40  
12 0.90 0.20  
13 0.45 0.30  
14 0.55 0.50  

15 0.65 0.50  
16 0.60 0.80  
17 0.65 0.30  
18 0.85 0.10  
19 0.50 0.40  
20 0.75 0.30  
21 0.45 0.30  
22 0.75 0.30  
23 0.55 0.50  
24 0.85 0.30  
25 0.65 0.30  

26 0.65 0.50  
27 0.60 0.80  
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28 0.75 0.20  
 
ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อท่ี p  r  ข้อท่ีเลือก 

29 0.90 0.20  
30 0.60 0.80  
31 0.50 0.40  
32 0.75 0.30  
33 0.45 0.30  
34 0.85 0.30  
35 0.75 0.30  
36 0.65 0.30  
37 0.55 0.50  
38 0.60 0.80  
39 0.85 0.10  
40 0.50 0.40  
41 0.35 0.30  
42 0.65 0.50  
43 0.55 0.30  
44 0.45 0.30  
45 0.90 0.10  
46 0.75 0.30  
47 0.55 0.50  
48 0.45 0.30  
49 0.60 0.80  
50 0.85 0.10  
51 0.65 0.30  
52 0.50 0.40  
53 0.75 0.30  
54 0.65 0.50  
55 0.65 0.30  
56 0.60 0.80  
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57 0.90 0.10  
58 0.75 0.30  

 
ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อท่ี p  r  ข้อท่ีเลือก 

59 0.65 0.50  
60 0.75 0.30  

 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบ 
 ค่าความยากง่าย  p   ข้อสอบท่ีใช้ได้ต้องมีค่าต้ังแต่ 0.20 – 0.80 
 ค่าอ านาจจ าแนก  r   ข้อสอบท่ีใช้ได้ต้องมีค่าต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป 
 

คัดเลือกข้อสอบ จ านวน 30 ข้อ ท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณา ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC  
ค่าความยากง่าย  p  และค่าอ านาจจ าแนก  r  มาท าเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง สารพันการปลูกพืช และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังฉบับ 
โดยใช้สูตร K.R.20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 0.72 
 

หมายเหตุ 
 ข้อสอบท่ีคัดเลือกน ามาท าเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารพันความรู้
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้แก่ 
 ข้อท่ี 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 
37, 38, 40, 42, 43, 46, 49, 52, 54, 56 และ 59 

 ข้อสอบท่ีตัดออก ได้แก่ ข้อท่ี 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 29, 32, 
33, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58 และ 60 
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ตาราง 19 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคล   
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

 
รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ R  IOC  สรุปผล 

1 2 3 4 5 
1. ความต้ังใจในการ
ท างาน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

2. ความรับผิดชอบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. มีระเบียบวินัย +1 +1 +0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
4. รักการท างาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

รวม  3  5  3  5  5 18 3.60 
ใช้ได้ 

เฉล่ีย 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 4.50 0.90 
 
ตาราง 20 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เอกสารประกอบ 

การเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

 
รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ R  IOC  สรุปผล 

1 2 3 4 5 
1. การวางแผนการท างาน
ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. ความร่วมมือภายใน
กลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

4. ผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
รวม 5 5 5 5 3 19 3.80 

ใช้ได้ 
เฉล่ีย 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 4.75 0.95 
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ตาราง 21 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

 

ท่ี 

 

รายการ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ R  IOC  สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 เอกสารประกอบการ
เรียน มีเนื้อหาชัดเจน 
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 เอกสารประกอบการ
เรียน มีภาพประกอบ
สวยงาม ชัดเจน 
น่าสนใจ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 เอกสารประกอบการ
เรียน ช่วยให้นักเรียน
มีความเข้าใจบทเรียน
มากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 เอกสารประกอบการ
เรียน ท าใหน้ักเรียน
สามารถปฏิบัติได้จริง
ตามข้ันตอน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

5 เอกสารประกอบการ
เรียนนา่สนใจ ท าให้
นักเรียนมคีวามสุข 
และสนุกสนานกับ
การเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 นักเรียนพอใจที่ได้ท า
ใบมอบหมายงาน 
และท าแบบทดสอบ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ท่ี 

 

รายการ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ R  IOC  สรุปผล 

1 2 3 4 5 

7 นักเรียนสามารถน า
ความรูท้ี่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียน ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 การปฏิบัติกิจกรรม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนท า
ให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการท างาน 
สามารถท างานตาม
ข้ันตอนได้ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 เอกสารประกอบการ
เรียน ท าใหน้ักเรียน
เกิดทักษะ
กระบวนการท างาน
กลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 นักเรียนอยากให้มีการ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนใน
เร่ืองอื่นๆ อีก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

รวม 14 15 14 15 14 47 9.40 
ใช้ได้ 

เฉล่ีย 0.93 1.00 0.93 1.00 0.93 4.70 0.94 
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 จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ พบว่าทุกประเด็นมี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC   ผ่านเกณฑ์คือ มีค่ามากกว่า 0.50 

 น ามาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าอัลฟ่า (α-Coefficient) ตามวิธีของ ครอ
นบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.897 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ข้อมูลการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน 

 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 

งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

3. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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ตาราง 22 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้   

งานเกษตรเกี ่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
การทดลองครั้งท่ี 1 รายบุคคล จ านวน 3 คน 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียนเล่มที่ คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 1 2 3 4 5 6 รวม 

(70) (60) (60) (50) (70) (70) 380 (30) 
1 38 37 49 45 61 60 290 20 
2 50 49 48 41 55 60 303 23 
3 56 50 49 40 59 58 312 27 

รวม 144 136 146 126 175 178 905 70 
เฉล่ีย 48.00 45.33 48.67 42.00 58.33 59.33 301.67 23.33 

ร้อยละ 68.57 75.56 81.11 84.00 83.33 84.76 79.39 77.78 
 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รายบุคคล รวมท้ัง 6 เล่ม 

EE 21
= 79.39 / 77.78 
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ตาราง 23 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้ 

งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
การทดลองครั้งท่ี 2 กลุ่มย่อย จ านวน 9 คน 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียนเล่มที่ คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 1 2 3 4 5 6 รวม 

(70) (60) (60) (50) (70) (70) (380) (30) 
1 51 50 46 40 55 58 300 25 
2 55 49 54 43 61 61 323 23 
3 60 57 54 43 63 63 340 28 
4 60 52 50 40 58 59 319 26 
5 61 53 48 39 60 60 321 22 
6 63 55 52 42 63 60 335 21 
7 52 50 54 43 58 60 317 25 
8 48 52 52 43 57 62 314 24 
9 58 59 51 41 54 66 329 25 

รวม 508 477 461 374 529 549 2898 219 
เฉล่ีย 56.44 53.00 51.22 41.56 58.78 61.00 322.00 24.33 

ร้อยละ 80.63 88.33 85.37 83.11 83.97 87.14 84.74 81.11 

 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กลุ่มย่อย รวมท้ัง 6 เล่ม 

EE 21
= 84.74 / 81.11 
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ตาราง 24 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้  
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
การทดลองครั้งท่ี 3 ภาคสนาม จ านวน 30 คน 

 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียนเล่มที่ คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 1 2 3 4 5 6 รวม 

(70) (60) (60) (50) (70) (70) (380) (30) 
1 57 54 50 44 62 60 327 25 
2 61 52 54 42 66 62 337 24 
3 58 49 39 41 61 60 308 21 
4 66 50 47 47 68 62 340 26 
5 59 53 43 42 65 64 326 22 
6 60 52 48 42 67 64 333 23 
7 63 52 50 40 65 56 326 25 
8 62 52 44 43 64 63 328 25 
9 58 54 50 41 64 60 327 25 
10 62 56 54 48 66 59 345 26 
11 64 54 53 49 66 55 341 27 
12 66 54 56 44 60 59 339 26 
13 61 51 54 43 66 61 336 24 
14 56 51 50 40 60 61 318 23 
15 64 53 50 47 69 65 348 28 
16 62 54 56 47 67 62 348 28 
17 62 52 57 43 65 59 338 26 
18 63 51 56 44 60 60 334 26 
19 65 50 54 44 60 63 336 27 
20 63 53 50 43 62 61 332 26 
21 66 51 60 47 59 62 345 27 
22 61 50 56 43 60 61 331 28 
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23 67 53 45 46 63 63 337 26 
24 58 49 56 40 64 61 328 25 
25 64 54 50 46 60 59 333 27 
26 44 53 55 44 66 65 327 28 

 
ตาราง 24 (ต่อ) 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียนเล่มที่ คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 1 2 3 4 5 6 รวม 

(70) (60) (60) (50) (70) (70) (380) (30) 
27 49 53 49 47 41 61 300 25 
28 49 48 54 44 40 53 288 23 
29 55 50 50 42 43 63 303 25 
30 51 55 46 41 47 61 301 24 
รวม 1796 1563 1536 1314 1826 1825 9860 761 

เฉลี่ย 59.87 52.10 51.20 43.80 60.87 60.83 328.67 25.37 

ร้อยละ 85.52 86.83 85.33 87.60 86.95 86.90 86.49 84.56 
 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคสนาม รวมท้ัง 6 เล่ม 

EE 21
= 86.49/84.56 
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ตาราง 25 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้   

งานเกษตรเกี ่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
กลุ่มตัวอย่างจริง  เล่มท่ี 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานในงานเกษตร 

เลข
ที ่

คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 

รวม
คะแนน
เล่มที่ 1 

มอบหมาย
ใบงานที่ 1 

มอบหมาย
ใบงานที่ 2 

มอบหมาย
ใบงานที่ 3 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 1) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 2) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 3) 

รวม 

8 9 7 12 12 12 60 10 70 
1 7 7 5 10 10 10 49 8 57 
2 8 8 6 10 10 10 52 9 61 
3 7 7 6 10 10 10 50 8 58 
4 8 8 6 12 11 11 56 10 66 
5 7 7 7 10 10 10 51 8 59 
6 8 8 5 11 10 10 52 8 60 
7 8 8 6 11 10 10 53 10 63 
8 8 8 6 11 10 10 53 9 62 
9 7 7 6 9 9 10 48 8 56 

10 7 7 6 11 11 11 53 9 62 
11 7 7 6 11 9 12 52 9 61 
12 8 8 6 9 12 12 55 9 64 
13 8 8 6 10 10 10 52 9 61 
14 6 6 7 10 10 10 49 7 56 
15 8 8 7 11 10 10 54 10 64 
16 8 8 7 11 10 10 54 7 61 
17 8 8 6 10 11 11 54 7 61 
18 8 8 6 11 11 11 55 8 63 
19 6 8 6 8 11 11 50 10 60 
20 6 8 6 11 11 11 53 8 61 
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21 8 8 6 12 11 11 56 10 66 
22 6 8 6 10 10 10 50 9 59 
23 7 8 6 12 12 12 57 9 66 

 
 
 
ตาราง 25 (ต่อ) 

เลขที ่ คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 

รวม
คะแนน
เล่มที่ 1 

มอบหม
ายใบ

งานที่ 1 

มอบหมาย
ใบงานที่ 

2 

มอบหมาย
ใบงานที่ 

3 

พฤติกรรมการ
ท างาน

รายบุคคล 
(แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 1) 

พฤติกรรมการ
ท างาน

รายบุคคล 
(แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 2) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 3) 

รวม 

8 9 7 12 12 12 60 10 70 
24 7 7 6 10 9 10 49 8 57 
25 8 8 5 11 12 11 55 9 64 
26 8 8 6 12 12 11 57 10 67 
27 7 7 5 10 10 10 49 8 57 
28 7 7 5 10 10 10 49 8 57 
29 8 8 6 12 9 11 54 10 64 
30 8 8 6 10 10 10 52 8 60 
31 7 7 6 11 11 11 53 8 61 
32 7 7 6 11 8 12 51 9 60 
33 6 8 6 10 11 11 52 7 59 
34 8 8 6 11 11 11 55 7 62 
35 6 8 6 11 11 11 53 10 63 
36 7 8 6 11 8 11 51 8 59 
37 8 8 6 12 11 11 56 10 66 
38 7 8 6 10 10 10 51 7 58 
รวม 278 291 227 403 392 404 1995 326 2321 
เฉลี่ย 7.32 7.66 5.97 10.61 10.32 10.63 52.50 8.58 61.08 

ร้อยละ 91.45 85.09 85.34 88.38 85.96 88.60 87.50 85.79 87.26 

 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 

เล่มท่ี 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานเกษตรน่ารู้ 
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EE 21
= 87.50/85.79 

 
 
 
 
 
ตาราง 26 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้  

งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
กลุ่มตัวอย่างจริง เล่มท่ี 2 เรื่อง เรียนรู้ก่อนใช้เครื่องมือในงานเกษตร 

 

 เลข
ท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน ทด 
สอบหลัง

เรียน 

รวม
คะแนน
เล่มที่ 2 

มอบหมาย
ใบ 

งานที่ 1 

มอบหมาย
ใบ 

งานที่ 2 

พฤติกรรม
การท างาน 

กลุ่ม 
 (แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 4) 

พฤติกรรม
การท างาน

กลุ่ม 
(แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 5) 

รวม 

18 8 12 12 50 10 60 
1 16 7 12 11 46 8 54 
2 15 7 11 11 44 8 52 
3 16 7 9 10 42 7 49 
4 15 7 11 10 43 7 50 
5 17 8 9 10 44 9 53 
6 15 8 11 9 43 8 51 
7 16 7 10 10 43 9 52 
8 17 7 10 10 44 8 52 
9 17 7 11 11 46 8 54 

10 17 7 12 11 47 9 56 
11 15 6 12 9 42 9 51 
12 16 6 10 11 43 9 52 
13 16 7 10 10 43 8 51 
14 15 7 9 10 41 8 49 
15 14 8 10 10 42 8 50 
16 16 7 12 11 46 7 53 
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17 15 7 11 11 44 8 52 
18 16 7 9 10 42 9 51 
19 14 7 10 9 40 9 49 
20 15 8 11 10 44 9 53 
21 14 8 10 10 42 9 51 
22 16 7 12 11 46 8 54 
23 15 7 11 11 44 8 52 

ตาราง 26 (ต่อ) 
 
เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียน ทด 

สอบ
หลัง
เรียน 

รวม
คะแนน
เล่มที่ 2 

มอบหมาย
ใบ 

งานที่ 1 

มอบหมาย
ใบ 

งานที่ 2 

พฤติกรรม
การท างาน 

กลุ่ม 
 (แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 4) 

พฤติกรรม
การท างาน

กลุ่ม 
(แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 5) 

รวม 

18 8 12 12 50 10 60 
22 14 7 11 9 41 8 49 
23 17 7 11 8 43 8 51 
24 15 7 9 11 42 7 49 
25 16 7 12 11 46 8 54 
26 14 6 12 8 40 9 49 
27 15 6 11 9 41 9 50 
28 14 7 9 10 40 8 48 
29 14 7 9 10 40 8 48 
30 15 6 12 8 41 8 49 
31 15 6 9 8 38 8 46 
32 16 7 9 10 42 7 49 
33 14 8 11 10 43 8 51 
34 15 6 12 8 41 9 50 
35 16 7 9 11 43 9 52 
36 15 8 9 10 42 8 50 
รวม 585 266 396 376 1623 312 1935 

เฉลี่ย 15.39 7.00 10.42 9.89 42.71 8.21 50.92 
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ร้อยละ 85.53 87.50 86.84 82.46 85.42 82.11 84.87 

 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 

เล่มท่ี 2 เรื่อง เครื่องมือเครื่องใช้ในงานเกษตร 

EE 21
= 85.42/82.11 

 
 

ตาราง 27 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
กลุ่มตัวอย่างจริง เล่มท่ี 3 เรื่อง วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช 

 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 

รวม
คะแนน
เล่มท่ี 

3 

ใบ
มอบหมาย
งานท่ี 1 

ใบ
มอบหมาย
งานท่ี 2 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 6) 

พฤติกรรม
การท างาน 

กลุ่ม 
 (แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 7) 

รวม 

8 18 12 12 50 10 60 
1 7 14 11 11 43 7 50 
2 7 16 11 10 44 9 53 
3 6 12 10 10 38 8 46 
4 7 16 11 10 44 9 53 
5 8 10 12 11 41 8 49 
6 8 14 12 9 43 8 51 
7 7 16 11 11 45 9 54 
8 6 18 10 9 43 9 52 
9 7 16 8 10 41 7 48 

10 7 17 9 9 42 8 50 
11 7 15 8 9 39 9 48 
12 7 16 12 11 46 8 54 
13 6 16 8 10 40 9 49 
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14 7 11 11 11 40 7 47 
15 8 15 12 12 47 10 57 
16 7 14 11 9 41 8 49 
17 7 14 11 11 43 8 51 
18 6 14 10 10 40 7 47 
19 7 16 11 10 44 10 54 
20 8 14 8 9 39 8 47 
21 8 15 12 12 47 10 57 
22 7 16 11 11 45 9 54 

ตาราง 27 (ต่อ) 
 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 

รวม
คะแนน
เล่มท่ี 

3 

ใบ
มอบหมาย
งานท่ี 1 

ใบ
มอบหมาย
งานท่ี 2 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 6) 

พฤติกรรม
การท างาน 

กลุ่ม 
 (แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 7) 

รวม 

8 18 12 12 50 10 60 
23 6 17 8 10 41 9 50 
24 7 14 11 11 43 8 51 
25 7 16 11 9 43 8 51 
26 7 18 11 11 47 10 57 
27 7 14 11 9 41 7 48 
28 7 16 11 10 44 9 53 
29 7 16 11 11 45 9 54 
30 6 12 10 10 38 7 45 
31 8 10 10 11 39 8 47 
32 8 14 10 12 44 8 52 
33 7 16 11 11 45 9 54 
34 6 18 10 10 44 8 52 
35 7 16 9 10 42 7 49 
36 7 17 9 11 44 9 53 
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37 7 15 11 12 45 8 53 
38 7 16 12 11 46 8 54 
รวม 266 570 396 394 1626 317 1943 

เฉลี่ย 7.00 15.00 10.42 10.37 42.79 8.34 51.13 

ร้อยละ 87.50 83.33 86.84 86.40 85.58 83.42 85.22 

 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 

เล่มท่ี 3 เรื่อง วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช 

EE 21
= 85.58/83.42 

 

ตาราง 28 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดนานาสารพัน  
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
กลุ่มตัวอย่างจริง เล่มท่ี 4  เรื่อง งานขยายพันธุ์พืช 

 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 

รวม
คะแนน
เล่มท่ี 

4 

ใบ
มอบหมาย
งานท่ี 1 

ใบ
มอบหมาย
งานท่ี 2 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 8) 

พฤติกรรม
การท างาน

กลุ่ม 
 (แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 9) 

รวม 

8 8 12 12 40 10 50 
1 7 8 10 12 37 7 44 
2 7 6 10 10 33 9 42 
3 6 7 10 10 33 8 41 
4 8 7 12 10 37 10 47 
5 7 7 10 10 34 8 42 
6 6 7 10 10 33 7 40 
7 7 7 8 10 32 9 41 
8 7 7 10 10 34 9 43 
9 7 6 10 10 33 7 40 

10 8 8 11 12 39 9 48 
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11 8 8 12 12 40 7 47 
12 8 6 8 10 32 8 40 
13 7 7 10 10 34 9 43 
14 6 7 10 10 33 7 40 
15 8 7 12 10 37 10 47 
16 7 8 12 11 38 9 47 
17 7 6 11 10 34 9 43 
18 6 7 11 10 34 9 43 
19 6 7 10 10 33 10 43 
20 7 7 11 10 35 8 43 
21 8 7 12 10 37 10 47 
22 7 7 11 10 35 8 43 

ตาราง 28 (ต่อ) 
 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 
 

รวม
คะแนน
เล่มท่ี 

4 

ใบ
มอบหมาย
งานท่ี 1 

ใบ
มอบหมาย
งานท่ี 2 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 8) 

พฤติกรรม
การท างาน

กลุ่ม 
 (แผน 

การจัดการ
เรียนรู้ที่ 9) 

รวม 

8 8 12 12 40 10 50 
23 8 7 12 10 37 9 46 
24 6 6 11 10 33 7 40 
25 7 8 8 12 35 7 42 
26 8 8 9 12 37 9 46 
27 8 7 8 10 33 10 43 
28 7 8 8 12 35 7 42 
29 7 6 10 10 33 9 42 
30 6 7 10 10 33 8 41 
31 7 7 11 10 35 8 43 
32 8 7 12 10 37 10 47 
33 7 7 11 10 35 8 43 
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34 8 7 12 10 37 9 46 
35 6 6 9 10 31 7 38 
36 7 8 11 12 38 8 46 
37 6 8 12 12 38 9 47 
38 8 7 9 10 34 10 44 
รวม 269 268 394 397 1328 322 1650 

เฉลี่ย 7.08 7.05 10.37 10.45 34.95 8.47 43.42 

ร้อยละ 88.49 88.16 86.40 87.06 87.37 84.74 86.84 

 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 

เล่มท่ี 4 เรื่อง งานขยายพันธุ์พืช 

EE 21
= 87.37/84.74 

 

ตาราง 29 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้ 
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
กลุ่มตัวอย่างจริง เล่มท่ี 5 เรื่อง ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย” 

 
เลข
ที ่

คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 

รวม
คะแนน
เล่มที่ 5 

มอบหมาย
ใบงานที่ 1 

มอบหมาย
ใบงานที่ 2 

มอบหมาย
ใบงานที่ 3 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

10) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

11) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

12) 

รวม 

8 8 8 12 12 12 60 10 70 
1 6 7 7 11 9 10 50 6 56 
2 7 7 7 11 11 12 55 8 63 
3 7 6 6 10 9 10 48 8 56 
4 8 8 6 12 10 11 55 9 64 
5 7 7 7 10 11 12 54 8 62 
6 7 7 6 10 11 12 53 8 61 
7 7 8 8 10 10 10 53 9 62 
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8 7 6 6 10 9 12 50 9 59 
9 7 7 7 9 12 11 53 7 60 

10 7 7 7 9 10 11 51 9 60 
11 7 7 6 11 11 10 52 8 60 
12 7 7 7 10 9 9 49 8 57 
13 7 6 6 9 12 11 51 9 60 
14 6 8 8 12 10 9 53 7 60 
15 7 7 7 11 12 10 54 9 63 
16 7 7 7 9 7 11 48 6 54 
17 7 7 7 10 12 11 54 8 62 
18 7 8 8 9 11 10 53 8 61 
19 7 8 8 9 10 9 51 9 60 
20 7 6 7 11 12 12 55 8 63 
21 8 7 7 11 11 10 54 9 63 

 
ตาราง 29 (ต่อ) 
 

เลขที ่ คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 

รวม
คะแนน
เล่มที่ 5 

มอบหมาย
ใบงานที่ 

1 

มอบหมาย
ใบงานที่ 

2 

มอบหมาย
ใบงานที่ 

3 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

10) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

11) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

12) 

รวม 

8 8 8 12 12 12 60 10 70 
22 7 6 8 9 12 11 53 8 61 
23 7 6 6 10 10 9 48 9 57 
24 6 7 7 10 7 12 49 8 57 
25 7 6 7 11 8 10 49 6 55 
26 5 6 7 11 12 10 51 10 61 
27 7 6 6 10 8 11 48 8 41 
28 6 7 7 11 11 10 52 6 40 
29 7 7 6 11 8 9 48 8 43 
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30 8 8 8 9 10 10 53 9 47 
31 5 7 7 10 12 10 51 8 59 
32 7 6 6 10 8 12 49 9 58 
33 6 8 8 12 10 9 53 7 60 
34 7 7 6 11 8 11 50 9 59 
35 5 6 7 11 12 12 53 6 59 
36 5 6 6 10 8 9 44 8 52 
37 7 8 6 12 11 11 55 8 63 
38 7 8 8 12 10 10 55 9 64 
รวม 256 263 261 394 384 399 1957 306 2202 

เฉลี่ย 6.74 6.92 6.87 10.37 10.11 10.50 51.50 8.05 57.95 

ร้อยละ 84.21 86.51 85.86 86.40 84.21 87.50 85.83 80.53 82.78 

 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
เล่มท่ี 5 เรื่อง ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย” 

EE 21
= 85.83/80.53 

ตาราง 30 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้  
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
กลุ่มตัวอย่างจริง  เล่มท่ี 6 เรื่อง “ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง 

 

เลข
ที ่

คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 

รวม
คะแนน
เล่มที่ 6 

มอบหมาย
ใบงานที่ 1 

มอบหมาย
ใบงานที่ 2 

มอบหมาย
ใบงานที่ 3 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

13) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

14) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

15) 

รวม 

8 8 8 12 12 12 60 10 70 
1 6 6 8 10 10 12 52 8 60 
2 7 7 8 10 11 9 52 8 60 
3 7 6 8 10 10 11 52 8 60 
4 8 6 7 11 10 11 53 9 62 
5 7 7 8 12 12 9 55 8 63 
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6 8 8 8 12 10 9 55 8 63 
7 8 8 8 9 11 11 55 9 64 
8 8 7 7 11 10 11 54 9 63 
9 7 6 6 11 10 9 49 8 57 

10 6 7 6 9 12 12 52 9 61 
11 6 8 6 10 10 10 50 9 59 
12 6 7 7 11 10 10 51 8 59 
13 7 6 6 9 11 11 50 8 58 
14 7 6 7 9 12 12 53 6 59 
15 8 8 8 12 10 10 56 9 65 
16 8 6 8 10 11 11 54 8 62 
17 7 7 7 10 10 10 51 8 59 
18 6 7 8 11 10 9 51 8 59 
19 7 7 6 8 12 12 52 9 61 
20 7 8 8 10 10 9 52 8 60 
21 8 6 7 9 10 10 50 9 59 
22 7 6 6 10 11 9 49 9 58 

ตาราง 30 (ต่อ) 
 

เลขที ่ คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบ
หลังเรียน 

รวม
คะแนน
เล่มที่ 6 

มอบหมาย
ใบงานที่ 

1 

มอบหมาย
ใบงานที่ 

2 

มอบหมาย
ใบงานที่ 

3 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่  

13) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

14) 

พฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

(แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

15) 

รวม 

8 8 8 12 12 12 60 10 70 
23 8 6 7 11 12 10 54 9 63 
24 7 7 8 10 10 11 53 8 61 
25 7 6 6 9 10 10 48 8 56 
26 8 6 7 8 11 10 50 9 59 
27 6 6 7 10 12 12 53 8 61 
28 7 7 8 10 10 9 51 8 59 
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29 8 7 6 9 11 11 52 9 61 
30 7 7 8 10 10 9 51 8 59 
31 8 8 8 12 10 10 56 8 64 
32 8 6 8 9 11 9 51 9 60 
33 8 7 7 11 10 11 54 9 63 
34 7 8 6 9 10 10 50 8 58 
35 6 7 6 10 12 12 53 9 62 
36 6 8 6 10 10 10 50 9 59 
37 6 6 7 11 10 10 50 8 58 
38 7 7 6 11 11 11 53 8 61 
รวม 270 259 269 384 403 392 1977 318 2295 

เฉลี่ย 7.11 6.82 7.08 10.11 10.61 10.32 52.03 8.37 60.39 

ร้อยละ 88.82 85.20 88.49 84.21 88.38 85.96 86.71 83.68 86.28 

 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 

เล่มท่ี 6 เรื่อง “ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง 

EE 21
= 86.71/83.68 

 

ตาราง 31 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้  
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
กลุ่มตัวอย่างจริง  รวมท้ัง 6 เล่ม 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียนเล่มที่ คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 1 2 3 4 5 6 รวม 

70 60 60 50 70 70 380 30 
1 57 54 50 44 56 60 321 24 
2 61 52 53 42 63 60 331 22 
3 58 49 46 41 56 60 310 23 
4 66 50 53 47 64 62 342 28 
5 59 53 49 42 62 63 328 24 
6 60 51 51 40 61 63 326 25 
7 63 52 54 41 62 64 336 26 
8 62 52 52 43 59 63 331 27 
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9 56 54 48 40 60 57 315 24 
10 62 56 50 48 60 61 337 23 
11 61 51 48 47 60 59 326 27 
12 64 52 54 40 57 59 326 26 
13 61 51 49 43 60 58 322 24 
14 56 49 47 40 60 59 311 23 
15 64 50 57 47 63 65 346 29 
16 61 53 49 47 54 62 326 26 
17 61 52 51 43 62 59 328 25 
18 63 51 47 43 61 59 324 26 
19 60 49 54 43 60 61 327 27 
20 61 53 47 43 63 60 327 23 
21 66 51 57 47 63 59 343 28 
22 59 49 54 43 61 58 324 27 
23 66 51 50 46 57 63 333 28 
24 57 49 51 40 57 61 315 24 
25 64 54 51 42 55 56 322 24 
26 57 54 50 44 56 60 321 26 

 
ตาราง 31 (ต่อ) 

เลขท่ี คะแนนระหว่างเรียนเล่มที่ คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 1 2 3 4 5 6 รวม 

70 60 60 50 70 70 380 30 
27 67 49 57 46 61 59 339 24 
28 57 50 48 43 41 61 300 23 
29 57 48 53 42 40 59 299 25 
30 64 48 54 42 43 61 312 24 
31 60 49 45 41 47 59 301 26 
32 61 46 47 43 59 64 320 24 
33 60 49 52 47 58 60 326 23 
34 59 51 54 43 60 63 330 29 
35 62 50 52 46 59 58 327 25 
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36 63 52 49 38 59 62 323 24 
37 59 50 53 46 52 59 319 26 
38 66 54 53 47 63 58 341 27 
รวม 58 51 54 44 64 61 332 959 

เฉลี่ย 61.08 50.92 51.13 43.42 57.95 60.39 324.27 25.24 

ร้อยละ 87.26 84.87 85.22 86.84 82.78 86.28 85.50 84.12 
 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

กลุ่มตัวอย่างจริง รวมท้ัง 6 เล่ม 

EE 21
= 85.50/84.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  
ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

 

เลขท่ี คะแนน 
ก่อนเรียน 

(30 คะแนน) 

คะแนน 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

ความก้าวหน้า 
 D  

ร้อยละ 
ความก้าวหน้า 

ความก้าวหน้า 
ยกก าลังสอง 

 D
2  

1 11 24 13 43.33 169 
2 16 22 6 20.00 36 
3 10 23 13 43.33 169 
4 17 28 11 36.67 121 
5 9 24 15 50.00 225 
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6 12 25 13 43.33 169 
7 13 26 13 43.33 169 
8 15 27 12 40.00 144 
9 12 24 12 40.00 144 

10 13 23 10 33.33 100 
11 14 27 13 43.33 169 
12 14 26 12 40.00 144 
13 11 24 13 43.33 169 
14 7 23 16 53.33 256 
15 15 29 14 46.67 196 
16 13 26 13 43.33 169 
17 12 25 13 43.33 169 
18 7 26 19 63.33 361 
19 9 27 18 60.00 324 
20 12 23 11 36.67 121 
21 15 28 13 43.33 169 
22 14 27 13 43.33 169 
23 16 28 12 40.00 144 
24 7 24 17 56.67 289 
25 11 24 13 43.33 169 
26 16 26 10 33.33 100 

 
ตาราง 3๒ (ต่อ) 
 

เลขท่ี คะแนน 
ก่อนเรียน 

(30 คะแนน) 

คะแนน 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) 

ความก้าวหน้า 
 D  

ร้อยละ 
ความก้าวหน้า 

ความก้าวหน้า 
ยกก าลังสอง 

 D
2  

27 8 24 16 53.33 256 
28 11 23 12 40.00 144 
29 12 25 13 43.33 169 
30 10 24 14 46.67 196 
31 14 26 12 40.00 144 
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32 11 24 13 43.33 169 
33 16 23 7 23.33 49 
34 15 29 14 46.67 196 
35 13 25 12 40.00 144 
36 12 24 12 40.00 144 
37 10 26 16 53.33 256 
38 9 27 18 60.00 324 

รวม   X  462  959 497 1,656.67 6755 

เฉล่ีย  X  12.16 25.24 13.08 43.60 - 

..DS  2.75 1.85 - - - 

เฉล่ียร้อยละ 40.53 84.12 - - - 
 

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
โดยใช้  t – test แบบ  Dependent 

จากสูตร  t  = 
 

2
2

1

 



n

DDn

D
  ; df = n-1 

   df  = n-1  
   เมื่อ n  = 38 
   D    =  497 

    2D   =  6,755 

   (D ) 2  = 247,009 

 

   t  = 
   

37

247009675538

497


 

 

   t  = 

37

247009256690

497


 

    

   t  = 

37

9681

497  
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                 t  = 
65.261

497  

 

   t  = 
18.16

497  

 
   t  = 30.72 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3๓ แสดงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

 

เลขท่ี คะแนนผลการปฏิบัติงานเล่มท่ี  รวมคะแนน 
ผลการปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 6 

60 50 50 40 60 60 320 

1 49 46 43 37 56 52 283 
2 52 44 45 33 58 54 286 
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3 50 42 31 33 53 52 261 
4 56 43 38 37 59 53 286 
5 51 44 35 34 57 56 277 
6 52 44 40 33 59 56 284 
7 53 43 41 34 56 57 284 
8 53 44 42 34 55 54 282 
9 51 46 43 33 57 52 282 

10 53 47 45 39 57 53 294 
11 55 45 44 40 58 50 292 
12 57 45 47 36 58 51 294 
13 52 43 45 34 57 53 284 
14 49 43 43 33 58 55 281 
15 54 45 50 37 60 56 302 
16 54 47 48 38 61 54 302 
17 54 44 49 34 57 51 289 
18 55 42 48 35 59 52 291 
19 55 41 53 34 59 54 296 
20 55 44 54 35 58 53 299 
21 56 42 56 37 61 53 305 
22 52 42 56 35 60 52 297 
23 58 45 56 37 54 54 304 
24 50 42 56 33 57 53 291 
25 55 46 59 38 58 51 307 
26 34 44 62 40 60 56 296 

 
ตาราง 33 (ต่อ) 
 

เลขท่ี คะแนนผลการปฏิบัติงานเล่มท่ี  รวมคะแนน 
ผลการปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 6 

60 50 50 40 60 60 320 

27 41 44 42 37 55 53 272 
28 41 40 45 37 55 52 270 
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29 45 42 46 33 59 54 279 
30 42 47 38 33 58 53 271 
31 55 42 48 35 59 52 291 
32 55 41 53 34 59 54 296 
33 55 44 54 35 58 53 299 
34 56 42 56 37 61 53 305 
35 52 42 56 35 60 52 297 
36 58 45 56 37 54 54 304 
37 50 42 56 33 57 53 291 
38 55 46 59 38 58 51 307 
รวม 1,970 1,660 1,838 1,347 2,195 2,021 11,031 
เฉลี่ย 51.84 43.68 48.37 35.45 57.76 53.18 290.29 
ร้อยละ 86.40 87.37 96.74 88.62 96.27 88.64 90.72 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 34 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งาน
เกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
โดยกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จ านวน 38 คน 

 
ข้อท่ี คะแนนระดับความพึงพอใจ 

คะแนน (จ านวนคน) 
รวม เฉล่ีย ..DS  แปลผล 
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มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1 
(33) (5) (0) (0) (0) (38) 

4.87 0.34 มากท่ีสุด 
165 20 0 0 0 185 

2 
(23) (14) (1) (0) (0) (38) 

4.58 0.54 มากท่ีสุด 
115 56 3 0 0 174 

3 
(34) (4) (0) (0) (0) (38) 

4.89 0.31 มากท่ีสุด 
170 16 0 0 0 186 

4 
(32) (6) (0) (0) (0) (38) 

4.84 0.36 มากท่ีสุด 
160 24 0 0 0 184 

5 
(23) (13) (2) (0) (0) (38) 

4.55 0.59 มากท่ีสุด 
115 52 6 0 0 173 

6 
(31) (7) (0) (0) (0) (38) 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 
155 28 0 0 0 183 

7 
(28) (10) (0) (0) (0) (38) 

4.74 0.44 มากท่ีสุด 
140 40 0 0 0 180 

8 
(33) (5) (0) (0) (0) (38) 

4.87 0.34 มากท่ีสุด 
165 20 0 0 0 185 

9 
(34) (4) (0) (0) (0) (38) 

4.89 0.31 มากท่ีสุด 
170 16 0 0 0 186 

10 
(35) (3) (0) (0) (0) (38) 

4.92 0.27 มากท่ีสุด 
175 12 0 0 0 187 

รวม 1,530 284 9 0 0 1,823 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือในการพัฒนา 

 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารพันความรู้  

งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

2.  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
3.  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการ

เรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืชกลุ่มสาระการเรยีนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรียน เรื่อง สารพนัความรู้งานเกษตรเกี่ยวกบัพืช  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ค าช้ีแจง 
ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และท า
เครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 
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1. งานเกษตรหมายถึงข้อใด 
ก. กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ และประมง 
ข. การใช้เครื่องจักร เช่น รถไถ เครื่องสูบน้ า ในการเกษตร 
ค. การปลูกพืช เพื่อน าไปขายในท้องตลาด 
ง. การใช้แรงงานสัตว์เล้ียง 

2. การปลูกพืชน้ า จัดเป็นการเกษตรประเภทใด 
ก. การประมง 
ข. การปลูกพืช 
ค. การเล้ียงสัตว์ 
ง. การเกษตรผสมผสาน 

3. ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชในข้อใดต่อไปนี้ ท่ีเป็นแหล่งยึดเกาะของ
ราก เพื่อค้ าจุนพืชและแหล่งอาศัยของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

ก. แสงแดด 
ข. อากาศ 
ค. น้ า 
ง. ดิน 

4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหลักในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ก. แสงแดด 
ข. อากาศ 
ค. ดิน 
ง. น้ า 

5. บทบาทของการเกษตรมีความส าคัญต่อสังคมอย่างไรบ้าง 
ก. สร้างอาชีพที่ยั่งยืน 
ข. สร้างความรักสามัคคีในชุมชน 
ค. สร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคม 
ง. สร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้คนรุ่นหลัง 

6. ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานดินท้ังหมด 
ก. เล่ือยตัดกิ่ง จอบ บัวรดน้ า 
ข. ช้อนปลูก ส้อมพรวน เสียม 
ค. ตะกร้อสอยผลไม้ ปุ้งกี๋ สายยาง 
ง. มีดขยายพันธุ์พืช กรรไกรตัดหญ้า ถังน้ า 

 

7. ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานพืชท้ังหมด 
ก. จอบ เสียม พล่ัว 
ข. ช้อนปลูก บัวรดน้ า ปุ้งกี๋ 
ค. มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า 
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ง. คราด มีดขยายพันธุ์พืช ตะกร้อสอยผลไม้ 
8. เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้เครื่องมือเกษตรให้เหมาะสมกับงาน 

ก. เพื่อให้ท างานได้มากขึ้น 
ข. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
ค. เพื่อให้ท าความสะอาดง่ายข้ึน 
ง. เพื่อให้มีความเพลิดเพลินในการท างาน 

9. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการใช้เครื่องมือเกษตร 
ก. เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
ข. เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ 
ค. ซ่อมแซมให้พร้อมท่ีจะใช้งาน 
ง. ท าความสะอาดและน าผ่ึงแดด 

10. การเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรให้ถูกวิธีมีประโยชน์อย่างไร 
ก. ท าให้งานเสร็จเร็วขึ้น 
ข. ช่วยให้ได้ผลงานท่ีดี 
ค. ช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น 
ง. ช่วยให้เครื่องมือสะอาดมากขึ้น 

11. การปลูกพืชหมายถึงข้อใด 
ก. เต้ ถอนหญ้าท่ีขึ้นอยู่ตามกระถาง 
ข. ต้น ตัดกล้วยไปขายท่ีตลาด 
ค. ต้อย ตัดกุหลาบจากต้นเพื่อน าไปใส่แจกันประดับโต๊ะอาหาร 
ง. ต้อม น ากิ่งพลูด่างปักลงในแจกันท่ีมีน้ า 

12. ข้อดีของการปลูกพืชแบบใช้ดินคือข้อใด 
ก. ลดปัญหาโรคและแมลง 
ข. ใช้สารเคมีในการปลูกพืชน้อยลง 
ค. ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
ง. ผลิตพืชได้ในปริมาณมากและมีความหลากหลาย 

13. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินโดยให้รากพืชอยู่ในสารละลายท่ีมีธาตุอาหาร
ผสมอยู ่คือการปลูกพืชโดยวิธีใด 

ก. ไฮโดรไปนิกส์ 
ข. ซับสเตรทคัลเจอร์ 
ค. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
ง. การปลูกพืชผสมผสาน 

 
 
 

14. ข้อใดกล่าวถึงพืชสวนถูกต้องมากท่ีสุด 
ก. พืชท่ีใช้พื้นท่ีปลูกมาก 
ข. พืชท่ีไม่ต้องพิถีพิถันในการปลูก 
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ค. พืชล้มลุกหรือไม้ทนแล้ง ไม่ชอบน้ า 
ง. พืชท่ีใช้พื้นท่ีปลูกไม่มาก ต้องดูแลพิถีพิถัน 

15. พืชเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกใดท่ีคล้ายคลึงและเป็นคู่แข่งทางการค้า
สินค้าเกษตรกับประเทศไทยมากท่ีสุด 

ก. ลาว 
ข. สิงคโปร์ 
ค. กัมพูชา 
ง. เวียดนาม 

16. การขยายพันธุ์พืช หมายถึง ข้อใด 
ก. การก าจัดศัตรูพืชให้น้อยลง 
ข. การท าให้พืชมีจ านวนมากขึ้น 
ค. การดูแลรักษาพืชให้เจริญเติบโต 
ง. การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้จ านวนมากขึ้น 

17. ข้อใดเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ 
ก. การต่อกิ่ง 
ข. การปักช า 
ค. การเพาะเมล็ด 
ง. การแบ่งและแยกส่วน 

 
18. ข้อใดเป็นข้อดีของวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ 

ก. อายุยืน 
ข. มีรากแก้ว 
ค. ได้ผลตรงตามพันธุ์ของต้นแม่ 
ง. ท าให้เกิดพันธุ์ใหม่ท่ีดีกว่าเดิม 

19. วิธีการขยายพันธุ์พืชแบบใดไม่ต้องใช้ต้นตอ และออกรากในขณะท่ีอยู่
ในต้นเดิม 

ก. การติดตา 
ข. การต่อกิ่ง 
ค. การตอนกิ่ง 
ง. การทาบกิ่ง  
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20. ถ้าต้องการให้กุหลาบมีดอกหลาย ๆ สี ในต้นเดียวกัน ควรขยายพันธุ์
พืชด้วยวิธีใด 

ก. การติดตา 
ข. การปักช า 
ค. การตอนกิ่ง 
ง. การเพาะเมล็ด 

21. ข้อใดให้ความหมายของค าว่าดินได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
ข. เกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ 
ค. เกิดจากการย่อยสลายหิน แร่ ทราย เท่านั้น 
ง. เกิดจากการผุพังและสลายตัวของซากพืช ซากสัตว์ร่วมกับหิน แร่และ 

ทราย 
22. ดินมีความส าคัญต่อพืชอย่างไร 

ก. ใช้เพื่อการสังเคราะห์แสง 
ข. ใช้เพื่อการป้องกันแมลงศัตรูพืช 
ค. ใช้เพื่อการสร้างแป้งและน้ าตาลของพืช 
ง. ใช้เพื่อยึดเกาะเป็นแหล่งน้ า อากาศและธาตุอาหารส าหรับพืช 

23. ปุ๋ยมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร 
ก. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช 
ข. ช่วยเพิ่มวัชพืชในดินให้แก่พืช 
ค. ช่วยในการผสมเกสรให้แก่พืช 
ง. ช่วยเพิ่มแมลงศัตรูพืช 

24. ปุ๋ยท่ีได้จากมูลของสัตว์เล้ียง เช่น วัว ควาย ไก่ คือปุ๋ยชนิดใด 
ก. ปุ๋ยหมัก 
ข. ปุ๋ยคอก 
ค. ปุ๋ยพืชสด 
ง. ปุ๋ยเคมี 

25. ธาตุอาหารหลักท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของใบและล าต้นพืชคือธาตุใด 
ก. ไนโตรเจน (N) 
ข. ฟอสฟอรัส (P) 
ค. โพแทสเซียม (K) 
ง. ก ามะถัน (S) 

26. ปัญหาหลักของเกษตรกรในข้อใดท่ีน ามาสู่แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ก. ขาดแรงงานการเกษตร 
ข. ขาดเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก 
ค. ขาดความรู้และประสบการณ์การปลูกพืช 
ง. ขาดดินท่ีดีและน้ าท่ีเพียงพอต่อการปลูกพืช  
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27. เกษตรทฤษฎีใหม่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับใดมากท่ีสุด 
ก. ระดับประเทศ 
ข. ระดับภูมิภาค 
ค. ระดับจังหวัด 
ง. ระดับชุมชน 

28. การปลูกพืชอย่างพอเพียงหมายถึงข้อใด 
ก. การปลูกพืชเพียงชนิดเดียว 
ข. การปลูกพืชให้มีปริมาณมาก ๆ 
ค. การปลูกพืชเพื่อการจ าหน่าย 
ง. การปลูกพืชท่ีพึ่งพาตนเองได้ในพื้นท่ีของตนเอง 

29. การแบ่งพื้นท่ีในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง 
ก. 2 ส่วน  ข้าว, สระน้ า 
ข. 3 ส่วน  ข้าว, สระน้ า, พืชไร่พืชสวน 
ค. 4 ส่วน  ข้าว, สระน้ า, พืชไร่พืชสวน, ท่ีอยู่อาศัย 
ง. 5 ส่วน  ข้าว, สระน้ า, พืชไร่พืชสวน, ท่ีอยู่อาศัย,เล้ียงสัตว์ 

30. ในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกต่ า เราสามารถน าความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ได้
อย่างไร 

ก. การพึ่งพาแหล่งเงินทุนเอกชน 
ข. การรวมกลุ่มเพื่อประท้วงลดราคาสินค้า 
ค. การปลูกผักด้วยวิธีพึ่งพาธรรมชาติและน าไปขายขาย 
ง. การเก็บขยะเหลือใช้เพื่อจ าหน่าย 
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ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 

๑ ก 16 ข 

๒ ก 17 ค 

๓ ง 18 ค 

๔ ค 19 ค 

๕ ข 20 ก 

๖ ข 21 ง 

๗ ค 22 ง 

๘ ข 23 ก 

๙ ก 24 ข 

๑๐ ค 25 ก 

11 ง 26 ง 

12 ง 27 ง 

13 ก 28 ง 

14 ง 29 ค 

เฉลย 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรียนเรื่อง สารพนัความรูง้านเกษตรเกี่ยวกบัพืช  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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15 ง 30 ค 
 

 

 

 

 

 

1. งานเกษตรหมายถึงข้อใด 
ก. กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ และประมง 
ข. การใช้แรงงานสัตว์เล้ียง 
ค. การปลูกพืช เพื่อน าไปขายในท้องตลาด 
ง. การใช้เครื่องจักร เช่น รถไถ เครื่องสูบน้ า ในการเกษตร 

2. การปลูกพืชน้ า จัดเป็นการเกษตรประเภทใด 
ก. การประมง 
ข. การปลูกพืช 
ค. การเล้ียงสัตว์ 
ง. การเกษตรผสมผสาน 

3. บทบาทของการเกษตรมีความส าคัญต่อสังคมอย่างไรบ้าง 
ก. สร้างอาชีพที่ยั่งยืน 
ข. สร้างความรักสามัคคีในชุมชน 
ค. สร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคม 
ง. สร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้คนรุ่นหลัง 

4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหลักในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ก. แสงแดด 
ข. อากาศ 
ค. ดิน 
ง. น้ า 

5. ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชในข้อใดต่อไปนี้ ท่ีเป็นแหล่งยึดเกาะของ
ราก เพื่อค้ าจุนพืชและแหล่งอาศัยของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

ก. แสงแดด 
ข. อากาศ 
ค. น้ า 
ง. ดิน  

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียน เรื่อง สารพนัความรูง้านเกษตรเกี่ยวกบัพืช  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ค าช้ีแจง 
ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และท า
เครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 
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6. เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้เครื่องมือเกษตรให้เหมาะสมกับงาน 
ก. เพื่อให้ท างานได้มากขึ้น 
ข. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
ค. เพื่อให้ท าความสะอาดง่ายข้ึน 
ง. เพื่อให้มีความเพลิดเพลินในการท างาน 

7. ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานพืชท้ังหมด 
ก. จอบ เสียม พล่ัว 
ข. ช้อนปลูก บัวรดน้ า ปุ้งกี๋ 
ค. มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า 
ง. คราด มีดขยายพันธุ์พืช ตะกร้อสอยผลไม้ 

8. ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานดินท้ังหมด 
ก. เล่ือยตัดกิ่ง จอบ บัวรดน้ า 
ข. ช้อนปลูก ส้อมพรวน เสียม 
ค. ตะกร้อสอยผลไม้ ปุ้งกี๋ สายยาง 
ง. มีดขยายพันธุ์พืช กรรไกรตัดหญ้า ถังน้ า 

9. การเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรให้ถูกวิธีมีประโยชน์อย่างไร 
ก. ท าให้งานเสร็จเร็วขึ้น 
ข. ช่วยให้ได้ผลงานท่ีดี 
ค. ช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น 
ง. ช่วยให้เครื่องมือสะอาดมากขึ้น 

10. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการใช้เครื่องมือเกษตร 
ก. เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
ข. เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ 
ค. ซ่อมแซมให้พร้อมท่ีจะใช้งาน 
ง. ท าความสะอาดและน าผ่ึงแดด 

11. การปลูกพืชหมายถึงข้อใด 
ก. เต้ ถอนหญ้าท่ีขึ้นอยู่ตามกระถาง 
ข. ต้น ตัดกล้วยไปขายท่ีตลาด 
ค. ต้อย ตัดกุหลาบจากต้นเพื่อน าไปใส่แจกันประดับโต๊ะอาหาร 
ง. ต้อม น ากิ่งพลูด่างปักลงในแจกันท่ีมีน้ า 
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12. ข้อใดกล่าวถึงพืชสวนถูกต้องมากท่ีสุด 

ก. พืชท่ีใช้พื้นท่ีปลูกมาก 

ข. พืชท่ีไม่ต้องพิถีพิถันในการปลูก 

ค. พืชล้มลุกหรือไม้ทนแล้งไม่ชอบน้ า 

ง. พืชท่ีใช้พื้นท่ีปลูกไม่มาก ต้องดูแลพิถีพิถัน 

13. การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นโดยให้รากพืชอยู่ในสารละลายท่ีมีธาตุอาหาร 
ผสมอยู่ คือการปลูกพืชโดยวิธีใด 

ก. ไฮโดรไปนิกส์ 

ข. ซับสเตรทคัลเจอร์ 
ค. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

ง. การปลูกพืชผสมผสาน 

14. ข้อดีของการปลูกพืชแบบใช้ดินคือข้อใด 

ก. ลดปัญหาโรคและแมลง 
ข. ใช้สารเคมีในการปลูกพืชน้อยลง 
ค. ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
ง. ผลิตพืชได้ในปริมาณมากและมีความหลากหลาย 

15. พืชเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใดท่ีคล้ายคลึงและเป็น
คู่แข่งทางการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศไทยมากท่ีสุด 

ก. ลาว 
ข. สิงคโปร์ 
ค. กัมพูชา 
ง. เวียดนาม 

16. การขยายพันธุ์พืช หมายถึง ข้อใด 

ก. การก าจัดศัตรูพืชให้น้อยลง 
ข. การท าให้พืชมีจ านวนมากขึ้น 
ค. การดูแลรักษาพืชให้เจริญเติบโต 
ง. การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้จ านวนมากขึ้น 

17. ข้อใดเป็นข้อดีของวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ 
ก. อายุยืน 
ข. มีรากแก้ว 
ค. ได้ผลตรงตามพันธุ์ของต้นแม่ 
ง. ท าให้เกิดพันธุ์ใหม่ท่ีดีกว่าเดิม 

18. ข้อใดเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ 
ก. การต่อกิ่ง 
ข. การปักช า 
ค. การเพาะเมล็ด 
ง. การแบ่งและแยกส่วน 
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19. วิธีการขยายพันธุ์พืชแบบใดไม่ต้องใช้ต้นตอ และออกรากในขณะท่ีอยู่ 

ในต้นเดิม 
ก. การติดตา 
ข. การต่อกิ่ง 
ค. การตอนกิ่ง 
ง. การทาบกิ่ง 

20. ถ้าต้องการให้กุหลาบมีดอกหลาย ๆ สี ในต้นเดียวกัน ควรขยายพันธุ์
พืชด้วยวิธีใด 

ก. การติดตา 
ข. การปักช า 
ค. การตอนกิ่ง 
ง. การเพาะเมล็ด 

21. ดินมีความส าคัญต่อพืชอย่างไร 
ก. ใช้เพื่อการสังเคราะห์แสง 
ข. ใช้เพื่อการป้องกันแมลงศัตรูพืช 
ค. ใช้เพื่อการสร้างแป้งและน้ าตาลของพืช 
ง. ใช้เพื่อยึดเกาะเป็นแหล่งน้ า อากาศและธาตุอาหารส าหรับพืช 

22.  ข้อใดให้ความหมายของค าว่าดินได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
ข. เกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ 
ค. เกิดจากการย่อยสลายหิน แร่ ทราย เท่านั้น 
ง. เกิดจากการผุพังและสลายตัวของซากพืช ซากสัตว์ร่วมกับ หิน 

แร่ ทราย 
23. ปุ๋ยมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร 

ก. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช 
ข. ช่วยเพิ่มวัชพืชในดินให้แก่พืช 
ค. ช่วยในการผสมเกสรให้แก่พืช 
ง. ช่วยเพิ่มแมลงศัตรูพืช 

24. ปุ๋ยท่ีได้จากมูลของสัตว์เล้ียง เช่น วัว ควาย ไก่ คือปุ๋ยชนิดใด 
ก. ปุ๋ยหมัก 
ข. ปุ๋ยคอก 
ค. ปุ๋ยพืชสด 
ง. ปุ๋ยเคมี 

25. ธาตุอาหารหลักท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของใบและล าต้นพืชคือธาตุ
ใด 

ก. ไนโตรเจน (N) 
ข. ฟอสฟอรัส (P) 



177 

 

ค. โพแทสเซียม (K) 
ง. ก ามะถัน (S) 

 
26. ปัญหาหลักของเกษตรกรในข้อใดท่ีน ามาสู่แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ก. ขาดแรงงานการเกษตร 
ข. ขาดเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก 
ค. ขาดความรู้และประสบการณ์การปลูกพืช 
ง. ขาดดินท่ีดีและน้ าท่ีเพียงพอต่อการปลูกพืช 

27. เกษตรทฤษฎีใหม่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับใดมากท่ีสุด 
ก. ระดับประเทศ 
ข. ระดับภูมิภาค 
ค. ระดับจังหวัด 
ง. ระดับชุมชน 

28. การปลูกพืชอย่างพอเพียงหมายถึงข้อใด 
ก. การปลูกพืชเพียงชนิดเดียว 
ข. การปลูกพืชให้มีปริมาณมาก ๆ 
ค. การปลูกพืชเพื่อการจ าหน่าย 
ง. การปลูกพืชท่ีพึ่งพาตนเองได้ในพื้นท่ีของตนเอง 

29. ในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกต่ า เราสามารถน าความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มา
ใช้ได้อย่างไร 
ก. การพึ่งพาแหล่งเงินทุนเอกชน 
ข. การรวมกลุ่มเพื่อประท้วงลด   ราคาสินค้า 
ค. การปลูกผักด้วยวิธีพึ่งพาธรรมชาติและน าไปขายขาย 
ง. การเก็บขยะเหลือใช้เพื่อจ าหน่าย 

30. การแบ่งพื้นท่ีในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งออกเป็นกี่ส่วน
อะไรบ้าง 
ก. 2 ส่วน  ข้าว, สระน้ า 
ข. 3 ส่วน  ข้าว, สระน้ า, พืชไร่พืชสวน 
ค. 4 ส่วน  ข้าว, สระน้ า, พืชไร่พืชสวน, ท่ีอยู่อาศัย 
ง. 5 ส่วน  ข้าว, สระน้ า, พืชไร่พืชสวน, ท่ีอยู่อาศัย,เล้ียงสัตว์ 
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ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 

๑ ก 16 ข 

๒ ก 17 ค 

๓ ข 18 ค 

๔ ค 19 ค 

๕ ง 20 ก 

๖ ข 21 ง 

๗ ค 22 ง 

๘ ข 23 ก 

๙ ค 24 ข 

๑๐ ก 25 ก 

11 ง 26 ง 

12 ง 27 ง 

13 ก 28 ง 

14 ง 29 ค 

เฉลย 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียน เรื่อง สารพนัความรูง้านเกษตรเกี่ยวกบัพืช  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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15 ง 30 ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ................................................................................................................ชั้น................เลขที่................ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 
๑. ความต้ังใจในการท างาน     
๒. ความรับผิดชอบ     
๓. มีระเบียบวินัย     
๔. รักการท างาน     

รวม     
รวมคะแนนทั้งหมด     

 
 

หมายเหตุ บันทึกคะแนนในแบบสรุปผลการประเมินเล่มท่ี.............เรื่อง.......................................  
   ในช่องหมายเลข.................. 

  
สรุประดับคุณภาพ 
   ระดับ ดีมาก          ( คะแนน ๑๐ – ๑๒ ) 
  ระดับ ดี         ( คะแนน ๘ – ๙ ) 
  ระดับ พอใช้          ( คะแนน ๖ – ๗ ) 
  ระดับ ปรับปรุง       ( คะแนน ๐ – ๕ ) 
  
สรุปผลการประเมิน 
  ผ่าน       ไม่ผ่าน 
  
เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป หรือระดับคุณภาพดีมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 

แบบประเมนิพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล 
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เกณฑ์การประเมนิพฤตกิรรมการท างานรายบคุคล 
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รายการประเมิน ระดบัคณุภาพ 

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช้ (๑) ปรับปรุง (๐) 

๑. การวางแผนการท างานร่วมกัน     
๒. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน     
๓. ความร่วมมือภายในกลุ่ม     
๔. ผลงาน     

รวม     
รวมคะแนนทัง้หมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แบบประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 

หมายเหตุ บันทึกคะแนนในแบบสรุปผลการประเมินเล่มท่ี .............เรื่อง.......................................  
   ในช่องหมายเลข.................. 

  
สรุประดับคุณภาพ 
   ระดับ ดีมาก          ( คะแนน ๑๐ – ๑๒ ) 
  ระดับ ดี             ( คะแนน ๘ – ๙ ) 
  ระดับ พอใช้          ( คะแนน ๖ – ๗ ) 
  ระดับ ปรับปรุง       ( คะแนน ๐ – ๕ ) 
  
สรุปผลการประเมิน 
  ผ่าน       ไม่ผ่าน 
  
เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป หรือระดับคุณภาพดีมาก ถือว่าผ่านเกณฑ ์

กลุ่มที่..... ชั้น ......... ชื่อสมาชิก........................................................................................................... 
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เกณฑ์การประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเก่ียวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
เหมาะสมมากท่ีสุด ให้    5    คะแนน 

  เหมาะสมมาก ให้    4    คะแนน 
  เหมาะสมปานกลาง ให้    3    คะแนน 
  เหมาะสมน้อย ให้    2    คะแนน 
  เหมาะสมน้อยท่ีสุด ให้    1    คะแนน 
 
ท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 เอกสารประกอบการเรียน มีเนื้อหาชัดเจน เหมาะสม      
2 เอกสารประกอบการเรียน มีภาพประกอบสวยงาม 

ชัดเจน น่าสนใจ 
     

3 เอกสารประกอบการเรียน ช่วยให้นักเรียนมีความ
เข้าใจบทเรียนมากข้ึน 

     

4 เอกสารประกอบการเรียน ท าให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติได้จริงตามข้ันตอน 

     

5 เอกสารประกอบการเรียนน่าสนใจ ท าให้นักเรียนมี
ความสุข และสนุกสนานกับการเรียน 

     

6 นักเรียนพอใจที่ ได้ท าใบมอบหมายงาน และท า
แบบทดสอบ 

     

7 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

8 การปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
ท าให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการท างาน สามารถ
ท างานตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 

     

9 เอกสารประกอบการเรียน ท าให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการท างานกลุ่ม 

     

10 นักเรียนอยากให้มีการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน
ในเร่ืองอื่น ๆ อีก 
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ภาคผนวก ฉ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ซ 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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ภาพประกอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกพืช หลังจากการศึกษาค้นคว้า  
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพประกอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกพืช หลังจากการศึกษาค้นคว้า  
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพประกอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกพืช หลังจากการศึกษาค้นคว้า  
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพประกอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกพืช หลังจากการศึกษาค้นคว้า  
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพประกอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกพืช หลังจากการศึกษาค้นคว้า  
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพประกอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกพืช หลังจากการศึกษาค้นคว้า  
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพประกอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกพืช หลังจากการศึกษาค้นคว้า  
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพประกอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกพืช หลังจากการศึกษาค้นคว้า  
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาพประกอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลูกพืช หลังจากการศึกษาค้นคว้า  
เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดสารพันความรู้งานเกษตร
เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จัดท าขึ้นเพื่อ
รายงานผลการพัฒนา และผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช
จ านวน ๖ เล่ม ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใช้เป็นส่ือท่ีเน้นทักษะกระบวนการและผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้รายงานได้ใช้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ แล้ว
น ามาปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประกอบการ
เรียนในช้ันเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 
 เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 6 เล่ม คือ ความรู้พื้นฐานในงานเกษตร เรียนรู้ก่อน
ใช้เครื่องมือในงานเกษตร วิเคราะห์ เจาะลึก เรื่องพืช งานขยายพันธุ์พืช ทรัพย์สินใน “ดินและปุ๋ย และ
“ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ” สร้างชีวิตพอเพียง ในแต่ละเล่มประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหาความรู้พร้อมภาพประกอบ ใบมอบหมายงาน  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และราย
กลุ่ม แบบทดสอบท้ายเล่ม บรรณานุกรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะกระบวนการ
ท างานรายบุคคล และรายกลุ่ม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดี  
เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีได้ให้ความกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการศึกษา ให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะอย่างดียิ่ง และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนนางรองพิทยาคม ท่ีให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือ 
ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้รายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครู
และวงการศึกษา ในการท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
  

                    รพีพรรณ  สาลีรัมย์  
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ช่ือเรื่อง :  รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร 
    เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ผู้จัดท า : นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์ 
หน่วยงาน : โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  
ปีการศึกษา : 2560 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
สารพันความรู้ ง าน เกษตรเกี่ ยวกับพื ช ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอา ชีพและเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ (2)  เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (3) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (4) เพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ท่ีศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน ได้มาจากโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากห้องเรียนท่ีคละความสามารถ 
จ านวนนักเรียน 38 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (2) 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 15 แผน (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ใช้หลักการประเมินตามสภาพจริงแบบ Rubrics ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 4 ระดับ จ านวน 
2 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม  (5) แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ซึ่งเป็นแบบ 5 ระดับ จ านวน 10 รายการ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ  t-test 
(dependent)  และร้อยละความก้าวหน้า  



ค 

 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
1. เอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ ( E1
/ E2

) เท่ากับ 

85.50/84.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 

สารพันความรู้งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้า พบว่ามีค่าเฉล่ียร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 
43.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

3. ผลการศึกษาการปฏิบัติงานการปลูกพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ พบว่า มีผลการปฏิบัติงานการปลูกพืช โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากับ 96.74 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน สารพันความรู้
งานเกษตรเกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม ( X ) เท่ากับ 4.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




