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เทคนิคการสอนแนวใหม
คุณภาพของผูเรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวของกับองคประกอบในตัวผูเรียนเอง เชน
ความพรอม สติปญญา เจตคติ และสภาพแวดลอมอื่น ๆ แลว กระบวนการเรียนการสอนที่ครู
จัดใหก็นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
นํานวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู เขาใจในสิ่งที่
ตองการใหผูรนู ั้นนับวาเปนอีกกาวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ดังนั้นเพื่อใหเกิด
ประโยชนโดยตรงตอการสงเสริมใหผูสอนไดเห็นแนวทางในการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ความรูเรื่อง เทคนิคการสอนแนวใหมจึงมีความจําเปนที่ผูสอนควรจะศึกษาเพื่อจะเปน “ ผูสอนใน
ยุคโลกาภิวตั น ”
เทคนิคการสอนแนวใหมที่นยิ มใชในปจจุบัน และใชไดผล ประกอบดวยเทคนิค
การสอนดังตอไปนี้
1. เทคนิคการสอนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน ( Co – operative Leanning )
ความหมาย เปนการจัดประสบการณเรียนรูที่ผูเรียนทํางานรวมกันและชวยเหลือ
กันในชั้นเรียน ซึ่งจะสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และยังเพิ่มปฏิสัมพันธที่ยอมรับซึ่งกันและกัน
สรางความภาคภูมิใจใหผูเรียนทุกคน นอกจากนีย้ ังเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกดวย เพราะใน
ชั้นเรียนมีความรวมมือ ผูเรียนจะไดฟง เขียน อาน ทวนความ อธิบาย และปฏิสัมพันธ ผูเรียน
จะเรียนดวยการลงมือกระทํา ผูเรียนที่มีจุดบกพรองจะไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนในกลุม
ความมุงหมายของการสอน ความมุงหมายของการเรียนแบบทํางาน รับผิดชอบ
รวมกัน คือ การใหสมาชิกทุกคนใชความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังคงรักษา
สัมพันธภาพทีด่ ีตอสมาชิกกลุม ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น จุดมุงหมายอยูท ี่การทํางานให
สําเร็จเทานั้น

ขั้นตอนการสอนมี 5 ชั้น ดังนี้
1. แนะนํา ดวยการบอกวาชั้นเรียนแบงเปนกี่กลุม กลุม ละกี่คน สมาชิกแตละคน
ตองรับผิดชอบที่จะเรียนเกีย่ วกับหัวขอที่กลุมไดรับใหไดมากที่สุด แตละกลุมเปนผูเชี่ยวชาญใน
หัวขอนัน้ มีหนาที่จะสอนกลุมอื่น ๆ ดัวย ทุกคนจะไดรบั เกรดรายบุคคล และเปนกลุม
2. แบงกลุมใหคละกัน แลวใหกลุมตั้งชือ่ กลุม เขียนชือ่ กลุม และสมาชิกบนปาย
นิเทศ ผูสอนแจงกฎเกณฑที่ตองปฏิบัติระหวางการประชุมกลุม
ก. หามคนใดออกจากกลุมกอนที่จะเสร็จงานกลุม
ข. แตละคนในกลุมตองรับผิดชอบที่จะใหสมาชิกทุกคนเขาใจและทํางานให
เสร็จสมบูรณ
ค. ถาผูเรียนคนใดไมเขาใจเรื่องใด ตองขอความชวยเหลือจากเพื่อนในกลุม
กอนที่จะถามผูสอน
3. สรางกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูสอนแจกเอกสารหัวขอตาง ๆ ซึ่งภายในบรรจุดว ย
เนื้อหา ถามีกลุม 6 กลุม ผูสอนตองเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผูเรียนทีไ่ ดรับหัวขอเดียวกันจะศึกษา
เรื่องนั้นดวยกัน เมื่อทุกคนเขาใจดีแลว ก็เตรียมตัววางแผนกการสอนเพื่อกลับไปสอนสมาชิกใน
กลุมเดิมของตน
4. ผูเชี่ยวชาญสอนเพื่อนในกลุม
ทุกคนจะผลัดกันสอนเรื่องที่ไปศึกษามา
ตรวจสอบความเขาใจ และชวยเพื่อนสมาชิกในการเรียน
5. ประเมินผลและใหคะแนนแตละคน ผูสอนทําการทดสอบเพื่อดูวาตองสอน
เพิ่มเติมหรือไมใหเกรด และคิดคะแนนกลุม
2. เทคนิคการสอนแบบอุปนัย ( Inductive Method )
ความหมาย วิธีสอนแบบอุปนัย เปนการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหา
กฎเกณฑ กลาวคือ เปนการสอนแบบยอยไปหาสวนรวมหรือสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ
หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป โดยการใหนักเรียนทําการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ
แลวพิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตาง ๆ เพื่อนํามาเปน
ขอสรุป
ความมุงหมายและวิธีสอนแบบอุปนัย
เพื่อชวยใหนกั เรียนไดคนพบกฎเกณฑ
หรือความจริงที่สําคัญ ๆ ดวยตนเองกับใหเขาใจความหมายและความสัมพันธของความคิด ตาง ๆ
อยางแจมแจง ตลอดจนกระตุนใหนักเรียนรูจักการทําการสอบสวนคนควาหาความรูดวยตนเอง

ขั้นตอนในการสอนแบบอุปนัย
1. ขั้นเตรียม คือ การเตรียมตัวนักเรียน เปนการทบทวนความรูเดิม กําหนด
จุดมุงหมาย และอธิบายความมุงหมายใหนักเรียนไดเขาใจอยางแจมแจง
2. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง คือ การเสนอตัวอยางหรือกรณีตาง ๆ ใหนักเรียนได
พิจารณา เพือ่ ใหนกั เรียนสามารถเปรียบเทียบ สรุปกฎเกณฑได การเสนอตัวอยาง ควรเสนอ
หลายๆ ตัวอยางใหมากพอทีจ่ ะสรุปกฎเกณฑได ไมควรเสนอเพียงตัวอยางเดียว
3. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม เปนขั้นหาองคประกอบรวม คือ การที่นักเรียน
ไดมีโอกาสพิจารณาความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยางเพือ่ เตรียมสรุปกฎเกณฑไมควร
รีบรอนหรือเรงเราเด็กเกินไป
4. ขั้นสรุป คือ การนําขอสังเกตตาง ๆ จากตัวอยางมาสรุปเปนกฎเกณฑ นินาม
หลักการ หรือสูตร ดวยตัวนักเรียนเอง
5. ขั้นนําไปใช คือ ขัน้ ทดลองความเขาใจของนักเรียนเกีย่ วกับกฎเกณฑหรือ
ขอสรุปที่ไดมาแลววาสามารถที่จะนําไปใชในปญหาหรือแบบฝกหัดอืน่ ๆ ไดหรือไม
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. จะทําใหนกั เรียนเขาใจไดอยางแจมแจงและจําไดนาน
2. ฝกใหนกั เรียนรูจักคิดตามหลักตรรกศาสตร และหลักวิทยาศาสตร
3. ใหนักเรียนเขาใจวิธีการในการแกปญหา และรูจักวิธีทํางานที่ถูกตองตามหลัก
จิตวิทยา
ขอจํากัด
1. ไมเหมาะสมที่จะใชสอนวิชาที่มีคุณคาทางสุนทรียะ
2. ใชเวลามาก อาจทําใหเด็กเกิดความเบื่อหนาย
3. ทําใหบรรยากาศการเรียนเปนทางการเกินไป
4. ครูตองเขาใจในเทคนิควิธสี อนแบบนี้อยางดี จึงจะไดผลสัมฤทธิ์ในการสอน
3. เทคนิคการสอนแบบนิรนัย ( Deductive Method )
ความหมาย วิธีสอนแบบนี้ เปนการสอนที่เริ่มจากฎ หรือ หลักการตาง ๆ
แลวใหนักเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน วิธีการสอนแบบนี้ฝกหัดใหนกั เรียนเปนคนมี
เหตุมีผล ไมเชื่ออะไรงาย ๆ จนกวาจะพิสจู นใหเห็นจริงเสียกอน
ความมุงหมายของวิธีการสอนแบบนิรนัย ใหนกั เรียนรูจักใชกฎ สูตร และ
หลักเกณฑตาง ๆ มาชวยในการแกปญหา ไมตัดสินใจในการทํางานอยางงาย ๆ จนกวาจะพิสูจน
ใหทราบขอเท็จจริงเสียกอน

ขั้นตอนในการสอนแบบนิรนัย
1. ขั้นอธิบายปญหา ระบุสิ่งที่จะสอนในแงของปญหา เพื่อยั่วยุใหนักเรียนเกิด
ความสนใจทีจ่ ะหาคําตอบ ( เชน เราจะหาพื้นที่ของวงกลมอยางไร ) ปญหาจะตองเกี่ยวขอกับ
สถานการณจริงของชีวิต และเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก
2. ขั้นอธิบายขอสรุป ไดแก การนําเอาขอสรุปกฎหรือนิยามมากกวา 1 อยางมา
อธิบาย เพื่อใหนักเรียนไดเลือกใชในการแกปญหา
3. ขั้นตกลงใจ เปนขั้นที่นกั เรียนจะเลือกขอสรุป กฎหรือนิยาม ที่จะนํามาใชใน
การแกปญหา
4. ขั้นพิสูจน หรืออาจเรียกวาขั้นตรวจสอบ เปนขั้นที่สรุปกฎ หรือ นิยามวาเปน
ความจริงหรือไม โดยการปรึกษาครู คนควาจากตําราตาง ๆ และจากการทดลองขอสรุปที่ได
พิสูจนวาเปนความจริงจึงจะเปนความรูที่ถูกตอง
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. วิธีสอนแบบนี้เหมาะสมที่จะใชสอนเนื้อหาวิชางาย ๆ หรือหลักเกณฑตาง ๆ
จะสามารถอธิบายใหนักเรียนเขาใจความหมายไดดี และเปนวิธีสอนที่งายกวาสอนแบบอุปนัย
2. ฝกใหเปนคนมีเหตุผล ไมเชื่ออะไรงาย ๆ โดยไมมีการพิสูจนใหเห็นจริง
ขอจํากัด
1. วิธีสอนแบบนิรนัยที่จะใชสอนไดเฉพาะบางเนื้อหา ไมสงเสริมคุณคาในการ
แสวงหาความรูและคุณคาทางอารมณ
2. เปนการสอนที่นักเรียนไมไดเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเอง เพราะครู
กําหนดความคิดรวบยอดให
4. เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming )
การระดมสมอง
ความหมาย หมายถึง วิธีสอนที่ใชในการอภิปรายโดยทันที ไมมีใครกระตุน
กลุมผูเรียนเพือ่ หาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปญหาทีก่ ําหนดอยางรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดย
ในขณะนัน้ จะไมมีการตัดสินวา คําตอบหรือทางเลือกใดดีหรือไมอยางไร
ลักษณะสําคัญ ผูเรียนแบงเปนกลุมเล็ก ๆ ชวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือก
สําหรับปญหาที่กําหนดใหมากที่สุดและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได แลวชวยกันพิจารณาเลือกทางเลือก
ที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งทาง

ขั้นตอนในการระดมสมอง
1. กําหนดปญหา
2. แบงกลุมผูเรียน และอาจเลือกประธานหรือเลขา เพื่อชวยในการอภิปรายและ
บันทึกผล
3. สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กําหนด
ใหมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด โดยปญหาของแตละกลุมอาจเปนปญหาเดียวกันหรือตางกันก็ได
4. คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่นาจะเปนไปได หรือเหมาะสมที่สุด
5. แตละกลุมนําเสนอผลงานของตน ( ขอ 4 และ 5 อาจสลับกันได )
6. อภิปรายและสรุปผล
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. ฝกกระบวนการแกปญหาและมีคุณคามากที่จะใชเพือ่ แกปญหาหนึง่
2. กอใหเกิดแรงจูงใจในตัวผูเรียนสูง และฝกการยอมรับความเห็นที่แตกตางกัน
3. ไดคําตอบหรือทางเลือกไดมาก ภายในเวลาอันสั้น
4. สงเสริมการรวมมือกัน
5. ประหยัดคาใชจายและการจัดหาสื่อเพิ่มเติมอื่น ๆ
ขอจํากัด
1. ประเมินผลผูเรียนแตละคนไดยาก
2. อาจมีนักเรียนสวนนอยเพียงไมกี่คนครอบครองการอภิปรายสวนใหญ
3. เสียงมักจะดังรบกวนหองเรียนขางเคียง
4. ถาผูจดบันทึกทํางานไดชา การคิดอยางอิสระก็จะชาและจํากัดตามไปดวย
5. หัวเรื่องตองชัดเจน รัดกุม และมีประธานที่มีความสามารถในการดําเนินการ
และสรุปการอภิปราย ทั้งในกลุมยอย และรวมทั้งชั้น
5. วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ ( Practice )
วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ
หมายถึง วิธีสอนที่ใหประสบการณตรงกับ
ผูเรียน โดยการใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ ใหผูเรียนไดลงมือฝกฝนหรือปฏิบัติจริง
ลักษณะสําคัญ การลงมือปฏิบัติมักดําเนินการภายหลังการสาธิต การทดลองหรือ
การบรรยาย เปนการฝกฝนความรูความเขาใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเนนการฝกทักษะ

ขั้นตอนการสอน
1. ขั้นเตรียม ผูสอนกําหนดจุดมุงหมายของการฝกปฏิบัติ รายละเอียดของขั้นตอน
การทํางาน เตรียมสื่อตาง ๆ เชน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือใบงานหรือคูม ือการปฏิบัติงาน
2. ขั้นดําเนินการ ผูสอนใหความรูและทักษะทีเ่ ปนพืน้ ฐานในการปฏิบัติ มอบหมาย
งานที่ปฏิบัติเปนกลุมหรือรายบุคคล กําหนดหัวขอการรายงาน หรือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ
ผูเรียน
3. ขั้นสรุป ผูสอนและผูเรียน ชวยกันสรุปกิจกรรมการปฏิบัติงาน
4. ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เชน ความสนใจ ความรวมมือ
ความเปนระเบียบ การประหยัด การใชและการเก็บรักษาเครื่องมือ และการตรวจผลงาน เชน
คุณภาพของงาน ความริเริ่ม ความประณีตสวยงาม
ขอควรคํานึง ตองใชวัสดุอปุ กรณ และเครื่องมือจํานวนมาก และมีคณ
ุ ภาพ
6. วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง ( Simulation )
วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง หมายถึง วิธีสอนที่จําลองสถานการณจริงมาไวใน
ชั้นเรียน โดยพยายามทําใหเหมือจริงที่สุด มีการกําหนดกติกาหรือเงื่อนไข แลวแบงผูเรียนเปนกลุมให
เขาไปเลนในสถานการณจําลองนั้น ๆ ดวยกิจกรรมนีผ้ ูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการเผชิญกับปญหา
จะตองมีการตัดสินใจและใชไหวพริบ
วัตถุประสงค ใหผูเรียนไดเขาไปมีปฏิสัมพันธกบั สถานการณจนเกิดความเขาใจ
ลักษณะสําคัญ สถานการณที่จําลองขึ้นตองใกลเคียงกับความเปนจริง ผูเรียนไดเขา
ไปมีปฏิสัมพันธกับสถานการณ ทําการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ซึ่งการตัดสินใจจะสงผลถึงผูเรียนใน
ลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง
ขั้นตอนการสอน
1. ขั้นเตรียม ผูสอนจัดเตรียมสถานการณโดยกําหนดจุดมุงหมายของการสอนแลว
เลือกรูปแบบและขั้นตอนที่เหมาะสม เขียนเนื้อหารายละเอียดและอุปกรณที่ตองใช
2. ขั้นดําเนินการ ผูสอนอธิบายบทบาทหรือกติกา วิธกี ารเลน วิธีการใหคะแนนและ
ทําการแบงกลุม ผูเรียน ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนด โดยมีผูสอนใหคําแนะนําและดูแลการเลน
ผูสอนทําการสังเกต จดบันทึก และใหคะแนนผูเรียนเปนรายบุคคล
3. ขั้นสรุป ผูสอนจะชวยสรุปดวยการวิเคราะหกระบวนการ เปรียบเทียบบทเรียนจา
กดสถานการณจําลองกับโลกแหงความเปนจริง หรือเชื่อมโยงกิจกรรมที่ปฏิบัติไปแลวกับเนื้อหาวิชาที่
เรียน

ขอควรคํานึง
1. ถาผูสอนขาดความรูในการสรางสถานการณจําลอง อาจสรางผิดไปจากจุดมุงหมายได
2. สถานการณจําลองที่ยากเกินไปจะทําใหผูเรียนไมเขาใจ
3. เปนการยากที่จะประเมินผูเรียนแตละคน
7. วิธีสอนแบบสาธิต ( Demonstration Method )
ความหมาย
หมายถึงวิธีสอนที่ครูมีหนาทีใ่ นการวางแผนการเรียนการสอนเปนสวนใหญ โดย
มีการแสดงหรือการกระทําใหดูเปนตัวอยาง นักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการสังเกต การฟง การ
กระทํา หรือการแสดง และอาจเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมบาง
ความมุงหมาย
1. เพื่อกระตุน ความสนใจใหนักเรียนมีความสนใจในบทเรียนยิ่งขึ้น
2. เพื่อชวยในการอธิบายเนือ้ หาที่ยาก ซึ่งตองใชเวลามาก ใหเขาใจงายขึ้น และ
ประหยัดเวลา บางเนื้อหาอาจจะอธิบายใหนักเรียนเขาใจไดยาก การสาธิตจะทําใหนกั เรียนไดเห็น
ขั้นตอนและเกิดความเขาใจงาย
3. เพื่อพัฒนาการฟงการสังเกตและการสรุปทําความเขาใจในการสอน โดยใชวิธี
สาธิต นักเรียนจะฟงคําอธิบายควบคูไปดวย และตองสังเกตขั้นตอนตาง ๆ ตลอดจนผลที่ไดจาก
การสาธิตแลวจึงสรุปผลของการสาธิต
4. เพื่อแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมสามารถอธิบายไดดวย
คําพูด เชน การทํากิจกรรมในวิชาคหกรรม ศิลป ฯลฯ
5. เพื่อสรุปประเมินผลความเขาใจในบทเรียน
6. เพื่อใชทบทวนผลความเขาใจในบทเรียน
ขั้นตอนในการสอน
1. กําหนดจุดมุงหมายของการสาธิตใหชดั เจน และตองสาธิตใหเหมาะสมกับ
เนื้อเรื่อง
2. เตรียมอุปกรณในการสาธิตใหพรอม และตรวจสอบความสมบูรณของอุปกรณ
3. เตรียมกระบวนการสาธิต เชน กําหนดเวลาและขั้นตอน จะเริ่มตนดําเนินการ
และจบลงอยางไร ผูสาธิตตองเขาใจในขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้อยางละเอียดแจมแจง
4. ทดลองสาธิตกอนสอน ควรทดลองสาธิตเพื่อตรวจสอบความพรอมตลอดจน
ผลที่จะเกิดขึน้ เพื่อปองกันขอผิดพลาดในเวลาสอน
5. ตองจัดทําคูมือคําแนะนําหรือขอสังเกตในการสาธิต เพื่อที่นกั เรียนจะใช
ประกอบในขณะที่มกี ารสาธิต

6. เมื่อสาธิตเสร็จสิ้นแลว นักเรียนควรไดทําการสาธิตซ้ําอีก เพื่อเนนใหเกิด
ความเขาใจดีขนึ้
7. จัดเตรียมกิจกรรมหลังจากการสาธิตเพื่อใหนกั เรียนเห็นคุณคาหรือประโยชน
ของการสาธิตนั้น ๆ
8. ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนและผลของการ
เรียนรู การประเมินผลควรมีกิจกรรมหรือเครื่องมือ เชน การทดสอบ การใหแสดงความคิดเห็น
หรือการอภิปรายประกอบ
8. วิธีสอนแบบโครงการ ( Project Method )
ความหมาย
วิธีสอนแบบโครงการ
เปนการสอนที่ใหนักเรียนเปนหมูห รือรายบุคคลได
วางโครงการและดําเนินงานใหสําเร็จตามโครงการนั้น นับวาเปนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ
ชีวิตจริงเด็กจะทํางานนีด้ วยการตั้งปญหา ดําเนินการแกปญหาดวยการลงมือทําจริง เชน โครงการ
รักษาความสะอาดของหองเรียน
ความมุงหมาย
1. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทีจ่ ะรับผิดชอบในการทํางานตาง ๆ
2. เพื่อใหนักเรียนฝกแกปญหาดวยการใชความคิด
3. เพื่อฝกดําเนินงานตามความมุงหมายที่ตงั้ ไว
ขั้นตอนในการสอน
1. ขั้นกําหนดความมุงหมาย เปนขั้นกําหนดความหมายและลักษณะโครงการ
โดยตัวนักเรียน ครูจะเปนผูช ี้แนะใหนักเรียนตั้งความมุงหมายของการเรียนวาเราจะเรียนเพื่ออะไร
2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เปนขั้นที่มีคุณคาตอนักเรียนเปนอยางมาก คือ
นักเรียนจะชวยกันวางแผนวาทําอยางไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุงหมาย
จะใชวธิ ีการใดในการทํา
กิจกรรม แลวจึงทํากิจกรรมที่เหมาะสม
3. ขั้นดําเนินการ เปนขั้นลงมือกระทํากิจกรรมหรือลงมือแกปญหา นักเรียนเริ่ม
งานตามแผนโดยทํากิจกรรมตามที่ตกลงใจแลว ครูคอยสงเสริมใหนักเรียนไดกระทําตามความมุง
หมายที่กําหนดไว ใหนกั เรียนคิดและตัดสินใจดวยตนเองใหมากที่สุดและควรชี้แนะใหนักเรียน
รูจักวัดผลการทํางานเปนระยะ ๆ เพื่อการทํากิจกรรมจะไดลุลวงไปดวยดี
4. ขั้นประเมินผล หรืออาจเรียกวา ขั้นสอบสวนพิจารณานักเรียน ทําการ
ประเมินผลวากิจกรรม
หรือโครงการที่ทํานั้นบรรลุตามความมุงหมายที่ตั้งไว
หรือไมมี
ขอบกพรองอยางไรและควรแกไขใหดีขนึ้ อยางไร

ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. นักเรียนมีความสนใจเพราะไดลงมือปฏิบัติจริง ๆ
2. สงเสริมความคิดสรางสรรค และการทํางานอยางมีแผน
ประเมินผลงานของตนเอง

และใหรูจัก

9. เทคนิคการอภิปรายแบบอางปลา
ความหมาย
เทคนิคการอภิปรายแบบอางปลา เปนการแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 กลุม นั่ง
เปนวงกลม 2 วงซอน กลุมวงในจะมีจํานวน 5 – 10 คน จะไมมากนัก กลุมวงนอกจะมีจํานวน
มากกวากลุมวงใน หรือบางครั้งอาจเทากันหรือนอยกวาก็ได

จากภาพขางบนจะเห็นวามีกลุมวงในและกลุมวงนอก
กลุมใน จะนั่งเปนวงกลม คนในกลุมประมาณ 5 – 10 คน กลุมนี้จะไดรับมอบหมายงานจาก
ผูสอนใหทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
กลุมนอก จะนั่งลอมรอบกลุมวงใน ในระยะที่ไมหางมากนัก (ดังภาพ) สมาชิกกลุมนี้มีหนาที่
เปนผูคอยรับฟง ขอมูลที่กลุมวงในอภิปรายกัน หรือเปนผูที่คอยสังเกตพฤติกรรมของกลุมใน เมื่อ
การอภิปรายยุติลง กลุมนี้จะเปนผูใหขอคิดเห็นหรือขอวิเคราะหกลุมในวา จากการสังเกตไดเห็น/
ฟง/พบ อะไรบาง
หมายเหตุ ทั้งกลุมนอกและกลุมในอาจจะสลับบทบาทกันคนละรอบก็ได เพื่อวาผูเรียนจะได
เรียนรูเทา ๆ กัน

ขั้นตอนการสอน
1. ผูสอนแบงผูเรียนเปนสองกลุม ใหจัดที่นั่งเปนวงกลม 2 วงซอนกันและ
ผูสอนมอบหัวขอเรื่องใหกลุม อภิปราย
2. กลุมในจะดําเนินการประชุม โดยจะเลือกผูนํากลุม และเลขากลุม สวนกลุม
นอกจะสังเกตการณ และเก็บขอมูลไว
3. ระหวางการอภิปรายกลุม ผูสอนจะตองใหคําแนะนําและชวยเหลือเมื่อกลุม
ตองการ
4. เมื่อกลุมในไดอภิปรายเรื่องที่ผูสอนมอบหมายใหเสร็จแลว ผูสอนใหตวั แทน
มารายงานสรุปผลการอภิปราย
5. หลังจากนั้นกลุมนอกซึง่ สังเกตการณอยูจะรายงานผลการสังเกตและการทํางาน
ของกลุม
6.
ผูสอนถามความคิดเห็นของผูเรียนทั้งกลุมในและกลุมนอกพรอมทั้งวิเคราะห
เพิ่มเติม สรุป
10. วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง
ความหมาย ( ทิศนา แขมมณี 2534 : 75 – 76 )
วิธีสอนโดยใชกรณีตวั อยาง
เปนวิธกี ารที่มุงชวยใหผูเรียนฝกฝนการเผชิญและ
แกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนคิดวิเคราะหและเรียนรู
ความคิดขอผูอื่น ชวยใหผูเรียนมีมุมมองทีก่ วางขึ้น
ขั้นตอนสําคัญของการสอน
1. ผูสอน / ผูเรียนนําเสนอกรณีตัวอยาง
2. ผูเรียนศึกษากรณีตวั อยาง
3. ผูเรียนอภิปรายประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบ
4. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายคําตอบ
5. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกีย่ วกับปญหา วิธีแกปญหาของผูเรียน และสรุปการ
เรียนรูที่ไดรับ
เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธสี อนโดยใชกรณีตัวอยางใหมปี ระสิทธิภาพ
การเตรียมการ
กอนการสอน ผูสอนตองเตรียมกรณีตวั อยางใหพรอม ตองมีสาระซึ่งจะชวยทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีลกั ษณะใกลเคียงกับความเปนจริง กรณีทนี่ ํามาใชสวนใหญมักเปนเรื่องที่มี
สถานการณปญ
 หาขัดแยง ซึ่งจะชวยกระตุนความคิดของผูเรียน หากไมมีสถานการณที่เปนปญหา
ขัดแยง ผูสอนอาจใชวิธีการตั้งประเด็นคําถามที่ทาทายใหผูเรียนคิดก็ได ผูสอนอาจนําเรื่องจริงมาเขียน

เปนกรณีตัวอยาง หรืออาจใชเรื่องจากหนังสือพิมพ ขาว และเหตุการณ รวมทั้งจากสื่อตาง ๆ เชน
ภาพยนตร โทรทัศน เปนไดกรณีที่ตองการแลว ผูสอนจะตองเตรียมประเด็นคําถามสําหรับการ
อภิปรายเพื่อนําไปสูการเรียนรูที่ตองการ
การนําเสนอกรณีตัวอยาง
ผูสอนอาจเปนผูนําเสนอกรณีตัวอยาง
หรืออาจใชเรื่องจริงจากผูเรียนเปนกรณี
ตัวอยางก็ได วิธีการนําเสนอทําไดหลายวิธี เชน การพิมพเปนขอมูลมาใหผูเรียนอาน การเลากรณี
ตัวอยางใหฟง หรือนําเสนอโดยใชสื่อ เลน สไลด วีดทิ ัศน ภาพยนตร หรืออาจใหผูเรียนแสดงเปน
ละครหรือบทบาทสมมติก็ได
การศึกษากรณีตัวอยางและการอภิปราย
ผูสอนควรแบงผูเรียนเปนกลุมยอยและใหเวลาอยางเพียงพอในการศึกษากรณี
ตัวอยางและคิดหาคําตอบ แลวจึงรวมกันอภิปรายเปนกลุมและนําเสนอผลการอภิปรายระหวางกลุม
เปนการแลกเปลี่ยนกัน ผูสอนพึงตระหนักวาการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง มิไดมุงที่คําตอบใด
คําตอบหนึ่ง ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิดอยางชัดเจนแนนอน แตตอ งการใหผูเรียนเห็นคําตอบและ
เหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความคิดที่กวางขึ้น มองปญหาในแงมมุ ที่หลากหลายขึ้น
อันจะชวยใหการตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น
ดวยเหตุนกี้ ารอภิปรายจึงควรมุงความสนใจไปที่
เหตุผลหรือที่มาของความคิดที่ผูเรียนใชในการแกปญหาเปนสําคัญ
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเผชิญปญหาที่เกิดขึน้ ในสถานการณจริง
2. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดแกปญหา ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น
3. เปนวิธีสอนที่สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และสงเสริมการเรียนรูจาก
กันและกัน
ขอจํากัด
หากกลุมผูเรียนมีความรูและประสบการณไมแตกตางกัน การเรียนรูอาจไมกวาง
เทาที่ควร เพราะผูเรียนมักมีมุมมองคลายกัน
11. วิธีสอนโดยใชเกม
ความหมาย ( ทิศนา แขมมณี 2543 : 81 – 85 )
วิธีสอนโดยใชเกม เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ
อยาง
สนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง เปน
วิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสูง

ขั้นตอนสําคัญของการสอน
1. ผูสอนนําเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเลน และกติกาการเลน
2. ผูเรียนเลนเกมตามกติกา
3. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกีย่ วกับผลการเลนและวิธีการเลนหรือพฤติกรรม
การเลนของผูเรียน
เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธสี อนโดยใชเกมใหมีประสิทธิภาพ
การเลือกและการนําเสนอเกม
เกมที่นํามาใชในการสอนสวนใหญจะเปนเกมที่เรียกวา “ เกมการศึกษา ” คือเปน
เกมที่มีวตั ถุประสงค มุงใหผูเลนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค มิใชเพื่อความบันเทิงเปนสําคัญ
มาใชในการสอน โดยนํามาเพิ่มขั้นตอนสําคัญคือการวิเคราะหอภิปรายเพื่อการเรียนรูได
การเลือกเกมเพื่อนํามาใชสอนทําไดหลายวิธี
ผูสอนอาจเปนผูสรางเกมขึ้นให
เหมาะกับวัตถุประสงคของการสอนของตนก็ได หรืออาจนําเกมที่มีผสู รางขึ้นแลวมาปรับคัดแปลง
ใหเหมาะกับวัตถุประสงคตรงกับความตองการของตน แลวนําไปใชสอนเลยก็ได หากผูสอน
ตองการสรางเกมขึ้นใชเอง
ผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับวิธีสรางและจะตอง
ทดลองใชเกมที่สรางหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งแนใจวาสามารถใชไดผลดีตามวัตถุประสงค หาก
เปนการคัดแปลง ผูสอนจําเปนตองศึกษาเกมนั้นใหเขาใจ แลวจึงคัดแปลงและทดลองใชกอน
เชนกัน สําหรับการนําเกมการศึกษามาใชเลยนั้น ผูสอนจําเปนตองศึกษาเกมนั้นใหเขาใจและลอง
เลนเกมนัน้ กอน เพื่อจะไดเห็นประเด็นและขอขัดของตาง ๆ
การชี้แจงวิธีการเลน และกติกาการเลน
เกมแตละเกมมีวิธีการเลนและกติกาการเลนที่มีความยุงยากซับซอนมากนอย
แตกตางกัน แตถาเกมนั้นมีความซับซอนมาก ผูสอนควรจัดลําดับขั้นตอนและใหรายละเอียดที่
ชัดเจนโดยอาจตองใชสื่อเขาชวย และอาจใหผูเรียนซอมเลนกอนการเลนจริง
การเลนเกม
กอนการเลน ผูสอนควรจัดสถานที่ของการเลนใหอยูในสภาพที่เอื้อตอการเลน
อาจจะทําใหการเลนเปนไปอยางติดขัด และเสียเวลา เสียอารมณของผูเลนดวย การเลนควร
เปนไปตามลําดับขั้นตอน และในบางกรณีตองควบคุมเวลาในการเลนดวย ในขณะที่ผูเรียนกําลัง
เลนเกม ผูสอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเลนของผูเรียนอยางใกลชิด และควรบันทึกขอมูล
ที่จะเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนไว เพื่อนําไปใชในการอภิปรายหลังการเลน
การอภิปรายหลังการเลน
ขั้นตอนนี้เปนขั้นที่สําคัญมาก หากขาดขัน้ ตอนนี้ การเลนเกมก็คงไมใชวิธีสอน
เปนเพียงการเลนเกมธรรมดา ๆ จุดเนนของเกมอยูที่การเรียนรูยุทธวิธีตาง ๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรค

เพื่อจะไปใหถงึ เปาหมาย ผูสอนจําเปนตองเขาใจวา จุดเนนของการใชเกมในการสอนนั้น ก็
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูต ามวัตถุประสงค
การอภิปราย จึงควรมุงประเด็นไปตามวัตถุประสงคของการสอน ถาการใชเกม
นั้นมุงเพียงเปนเครื่องมือฝกทักษะใหผูเรียน การอภิปรายก็ควรมุงไปทีท่ ักษะนั้น ๆ แตถามุงเนื้อหา
สาระจากเกม ก็ควรอภิปรายในประเด็นทีว่ า ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระอะไรจากเกมบาง รูได
อยางไร ดวยวิธีใด มีความเขาใจในเนือ้ หาสาระนั้นอยางไร ถามุงการเรียนรูความเปนจริงของ
สถานการณ ก็ควรอภิปรายในประเด็นทีว่ า ผูเรียนไดเรียนรูความจริงอะไรบาง การเรียนรูน ั้น
ไดมาจากไหน และอยางไร ผูเรียนไดตดั สินใจอะไรบาง ทําไมจึงตัดสินใจเชนนั้น
ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชเกม
ขอดี
1. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการเห็นประจักษแจงดวยตนเอง
ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมาย และอยูค งทน
2. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง ผูเรียนไดรับความ
สนุกสนาน และเกิดการเรียนรูจากการเลน
3. เปนวิธีสอนที่ผูสอนไมเหนื่อยแรงมากขณะสอนและผูเรียนชอบ
ขอจํากัด
1. เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก
2. เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยการเตรียมการมาก
3. เปนวิธีสอนที่มีคาใชจาย
12. การสอนโดยใชแผนที่ความคิด ( Mind Map )
แผนที่ความคิดคืออะไร
แผนที่ความคิด ( Mind Map ) เปนการนําเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุด การเขียนแผนที่ความคิดเกิดจากการใชทักษะทัง้ หมดของสมอง หรือเปน
การทํางานรวมกันของสมองทั้ง 2 ซึก คือ สมองซีกซาย และสมองซีกขวา
สมองซีกซาย ทําหนาที่ในการวิเคราะหคําภาษา สัญลักษณ ระบบ ลําดับความ
เปนเหตุเปนผล ตรรกวิทยาฯ
สมองซีกขวา ทําหนาที่สังเคราะห คิดสรางสรรค จินตนาการ ความงาม ศิลปะ
จังหวะ
โดยมีเสนประสาทสวนหนึ่งเปนตัวเชื่อมโยงสมองทั้งซีกซายและขวา
ใหทํางาน
ประสานกัน

วิธีการเขียนแผนที่ความคิด
แผนที่ความคิด ( Mind Map ) พัฒนาจากการจดบันทึกแบบเดิม ๆ ที่บันทึกเปน
ตัวอักษร เปนบรรทัด เปนแถว โดยดินสอหรือปากกา มาเปนการบันทึกเปนคํา ภาพ สัญลักษณ
แบบแผเปนรัศมีออกรอบ ๆ ศูนยกลางเหมือนการแตกแขนงของกิ่งไม โดยใชสีสันใหนาสนใจ
แผนที่ความคิด ( Mind Map ) ใชไดกับอะไรบาง
แผนที่ความคิด ( Mind Map ) นําไปใชกับกิจกรรในชีวิตสวนตัว และกิจกรรม
ในการปฏิบัติงานทุกแขนงวิชา และอาชีพ เชน ใชในการวางแผน การชวยจํา การตัดสินใจ การ
แกปญหา การนําเสนอ ฯลฯ
การเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด ( Mind Map )
การเรียนรูว ิชาตาง ๆ ใชแผนที่ความคิดชวยในการศึกษาเลาเรียนทุกวิชาไดเด็ก
เล็กจะเขียนแผนที่ความคิดไดตามวัยของตน สวนในชั้นที่โตขึ้นความละเอียดซับซอนจะมากขึน้
ตามเนื้อหา และวัยของตน แตไมวาจะเปนระดับชั้นใด แผนที่ความคิดก็ชวยใหเกิดความคิดได
กวางขวาง หลากหลาย ชวยความจํา ชวยใหงานตาง ๆ มีความสมบูรณ ความคิดตาง ๆ ไมขาด
หายไป

จากสารปฏิรูป โรงเรียนราชวินิตประถม ปที่ 1 ฉบับที่ 5 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2545

การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง

ผศ.ดร.ชนาธิป พรกุล
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นับตั้งแตมกี ารประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542
เปนตนมา ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเปนสภาพบังคับของกฎหมาย
ที่ผูบริหารสถานศึกษาตองเรงพัฒนาคุณภาพของตน ใหเปนผูนําในการดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู
ของครู
สวนครูตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เพือ่ พัฒนาผูเรียนใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูไ ดมีความคิดสรางสรรค มี
ทักษะการแสวงหาความรูดว ยตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั จึงเกิดคําถามขึน้ วา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางคืออะไร มีหลักการอยางไร จะปฏิบัติ
อยางไร ครูและผูเรียนมีบทบาทอยางไร รูไดอยางไรวาที่ทําอยูถูกหรือไม และวิธีประเมินผล
แบบเดิมจะยังคงใชไดอยูห รือไม คําถามเหลานี้ลวนแตชวนใหครูแสวงหาคําตอบ เพื่อใหได
แนวทางที่ชัดเจน สําหรับนํามาจัดกระบวนการเรียนรูใ หกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
ผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง ผูเรียนเปนคนสําคัญที่สุด ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู โดยการใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด
กิจกรรมการเรียนรู คือ งานที่ผูเรียนทําแลวเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยแสดงเปนพฤติกรรมที่ครูกําหนดไวในจุดประสงคการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรมี
ความหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการเรียนรูไ ดทุกดาน
ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูได 4 ดาน ดังนี้
1. ดานรางกาย คือ การที่ผูเรียนใชสว นตาง ๆ ของรางกายทํากิจกรรม ผูเรียนได
เคลื่อนไหวรางกาย ประสาทการรับรูตื่นตัว ทําใหรับขอมูลไดดี
2. ดานสติปญ
 ญา คือ การที่ผูเรียนใชสมอง หรือกระบวนการคิดในการทํา
กิจกรรม

3. ดานสังคม คือ การที่ผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับผูอื่นขณะทํากิจกรรม ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคม
4. ดานอารมณ คือ การที่ผูเรียนรูสึกตองการ และยินดีทํากิจกรรมเพื่อแสวงหา
ความรูที่มีความหมายตอตนเอง การมีสวนรวมดานอารมณมักจะดําเนินควบคูไปกับกิจกรรมการ
เรียนรูดานรางกาย สติปญญา และสังคม

แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการจัดตามแนวทฤษฎีพุทธินยิ ม
( Cognitive theories ) ที่เชื่อวา การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมอง เกิดจากกระบวนการกระทํากับ
ขอมูล มีการบันทึกขอมูล และดึงขอมูลออกมาใช วิธีเรียนรูมีผลตอการจํา การลืม และการถายโอน
( Transfer ) ความรู แรงจูงใจระหวางการเรียนรูมีความสําคัญตอการชี้นําความสนใจ มีอิทธิพลตอ
กระบวนการจัดขอมูล และสงผล โดยตรงตอรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน
ปจจุบันแนวคิดการสรรคสรางความรู ( Constructivism) ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลายวามีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
แนวคิดนี้มี
ความเชื่อวาความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหงอกงามขึ้น
ไดเรื่อย ๆ โดยอาศัยการพัฒนาโครงสรางความรูภายในบุคคล และการรับรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว
โครงสรางของความรูมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู
2. ความรูใหม ที่ผูเรียนไดรบั เปนขอมูล ความรู ความรูสึก และประสบการณ
3. กระบวนการทางสติปญญา ซึ่งเปนกระบวนการทางสมองที่ผูเรียนใชทําความเขาใจ
กับความรูใหม และใชเชือ่ มโยงปรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกัน
ดังนั้นครูที่จัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางจึงมีความเชื่อวา ผูเรียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาตนเองได ผูสอนไมจําเปนตองบอกความรูเนื้อหาสาระ
อีกตอไป

หลักการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง : โมเดลซิปปา ( CIPPA Model )
หลักการจัดการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เปนหลักที่นาํ มาใชจัดการเรียนการสอน
แบบผูเรียนเปนศูนยกลาง เสนอแนวคิดโดย รองศาสตราจารย ดร. ทิศนา แขมมณี อาจารยประจํา
ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีจดุ เนนทีก่ ารจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหผูเรียนมีสวนรวมทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ หลักการจัดของโมเดล
ซิปปา มีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก
C มาจากคําวา Construct หมายถึง การสรางความรู ตามแนวคิด การสรรคสราง
ความรูไดแก กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งทําใหผูเรียนเขาใจและเกิด
การเรียนรูที่มคี วามหมายตอตนเองกิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา
I มาจากคําวา Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอม
รอบตัว ไดแก กิจกรรมที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการเขาไปมีปฏิสัมพันธกับบุคคล เชน ครู เพือ่ น
ผูรู หรือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน แหลงความรู และสื่อประเภทตาง ๆ กิจกรรมนี้ ชวยให
ผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม
P มาจากคําวา Physical Participation หมายถึง การมีสวนรวมทางกาย ไดแก
กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายในลักษณะตาง ๆ
P มาจากคําวา Process Learning หมายถึง การเรียนรูก ระบวนการตาง ๆ ที่เปน
ทักษะทีจ่ ําเปนตอการดํารงชีวิต ไดแก กิจกรรมที่ใหผูเรียนทําเปนขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู ทั้ง
เนื้อหาและกระบวนการ กระบวนการทีน่ ํามาจัดกิจกรรม เชน กระบวนการคิด กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการแสวงหาความรู เปนตน กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนมีสว น
รวมทางสติปญญา
A มาจากคําวา Application หมายถึง การนําความรูท ี่ไดเรียนรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ ไดแก กิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติที่
เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน
กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูไดหลายอยาง
แลวแตลักษณะของกิจกรรม

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักโมเดลซิปปา
โมเดลซิปปามีองคประกอบสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ 5 ประการ ครู
สามารถเลือกรูปแบบ วิธสี อน กิจกรรมใดก็ไดที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามองคประกอบ
ทั้ง 5 อีกทั้งการจัดกิจกรรมก็สามารถจัดลําดับองคประกอบใดกอนหลังไดเชนกัน และเพื่อใหครูที่
ตองการนําหลักการของโมเดลซิปปาไปใชไดสะดวกขึน้ รองศาสตราจารย ดร. ทิศนา แขมมณี จึงจัด
ขั้นตอนการสอนเปน 7 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นทบทวนความรูเดิม เพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหม
กับความรูเดิมของตน
กิจกรรมในขั้นนี้ ไดแก การสนทนาซักถามใหผูเรียนบอกสิ่งที่เคยเรียนรู การให
ผูเรียนเลาประสบการณเดิม หรือการใหผูเรียนแสดงโครงสรางความรู ( Graphic Organizer ) เดิมของ
ตน
2. ขั้นแสวงหาความรูใหม เพื่อใหผูเรียนหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ
3. ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม เพื่อให
ผูเรียนสรางความหมายของขอมูลหรือประสบการณใหม สรุปความเขาใจแลวเชื่อมโยงกับความรูเดิม
กิจกรรมในขั้นนี้ ไดแก การใหผูเรียนใชกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง เชน
กระบวนการคิด กระบวนการกลุมหรือกระบวนการแกปญหา สรางความรูขึ้นมา
4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรูค วามเขาใจกับกลุม เพื่ออาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบความรูความเขาใจ และขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น
กิจกรรมนี้ ไดแก การใหผูเรียนแตละคนแบงปนความรูความเขาใจใหผูอื่นรับรูและ
ใหกลุมชวยกันตรวจสอบความรูความเขาใจซึ่งกันและกัน
5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู เพื่อใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย
กิจกรรมนี้ ไดแก การใหผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญ ประกอบดวย มโนทัศนหลัก
และมโนทัศนยอย ของความรูทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหมแลวนํามารวบรวมเรียบเรียงใหได
ใจความสาระสําคัญครบถวน สะดวกแกการจดจํา ครูอาจใหผูเรียนจัดเปนโครงสรางความรู ( Graphic
Organizer ) ซึ่งเปนวิธีการทีช่ วยในการจดจําขอมูลไดงาย
6. ขั้นแสดงผลงาน เพื่อใหโอกาสผูเรียนไดตรวจสอบความรูความเขาใจของตนดวย
การไดรับขอมูลยอนกลับจากผูอื่น

กิจกรรมนี้ ไดแก การใหผูเรียนแสดงผลงานการสรางความรูของตนดวยวิธีการ
ตาง ๆ เชน จัดนิทรรศการ จัดการอภิปราย แสดงบทบาทสมมติ เขียนเรียงความ วาดภาพ แตงคํา
ประพันธ เปนตน และอาจมีการจัดประเมินผลงานโดยใชเกณฑที่เหมาะสม
7. ขั้นประยุกตใชความรู เพื่อฝกฝนใหผูเรียนนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ
ใหเกิดความเขาใจ และความชํานาญ
กิจกรรมนี้ ไดแก การที่ครูใหผูเรียนมีโอกาสแสดงวิธใี ชความรูใหเปนประโยชนใน
เรื่องตาง ๆ ซึ่งเทากับสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ในระยะแรกครูอาจตั้งโจทยสถานการณ
ตาง ๆ แลวใหผูเรียนนําความรูที่มีมาใชในสถานการณนนั้

บทบาทของครูและผูเรียน
เมื่อการจัดการเรียนการสอนใหความสําคัญกับผูเรียน บทบาทหนาที่ของครูและผูเรียน
จึงเปลี่ยนไป ดังนี้
• ครูมีหนาที่รับผิดชอบการเรียนรูของผูเรียนโดย
กอนสอน ทําการวางแผน เตรียมการ เลือกกิจกรรมการเรียนรู
ขณะสอน ทําหนาที่ผูอํานวยความสะดวก ( Facilitator ) จัดการ แนะนํา สังเกต
ชวยเหลือ เสริมแรง และใหขอมูลยอนกลับ
หลังสอน ทําหนาที่ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใชในการวางแผน
การสอนตอไป หรือตัดสินคุณภาพของผูเรียน
• ผูเรียนมีหนาทีร่ ับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง โดยเลือกสิ่งที่ตองการเรียนวางแผน
การเรียน เขาไปมีสวนรวมในการเรียน ศึกษาคนควาเรียนรูดว ยตนเอง และประเมินผลการเรียนรูของตน

การประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญที่มีสวนเสริมสรางความสําเร็จใหกับผูเรียนและ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนและการประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะ
สอดคลองกัน และดําเนินควบคูกันไป ดังนั้นเมื่อการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางมีลักษณะ
เปนการเรียนรูที่แทจริง ( Authentic learning ) จึงตองทําการประเมินผลตามสภาพจริง ( Authentic
assessment )

การประเมินตามสภาพจริง มีความหมายดังนี้
1. เปนวิธีการที่สามารถคนหาความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของ
ผูเรียน ขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียน
2. เปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนือ่ งในดานความรู ความคิด พฤติกรรม วิธีการ
ปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ และเจตคติของผูเรียน
ในการประเมินผลครูตองนําสิ่งที่ตองการประเมินมาผสมผสานแลวเลือกวิธีประเมินให
เหมาะสม ไมมีวิธีประเมินผลวิธีเดียวที่สามารถประเมินผูเรียนไดทุกดาน วิธีประเมินผลสามารถแบงได
4 วิธี ดังนี้
1. การใชแบบทดสอบแบบคําตอบมีตัวเลือก ( Selected response ) แบบทดสอบนี้ มี
ลักษณะเปนคําถามที่มีหลายคําตอบ ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ดีที่สุด ตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ คือ จํานวนหรือ
อัตราสวนของคําถามและคําตอบที่ถูกตอง
2. การใชแบบทดสอบแบบอัตนัย ( Essay ) แบบทดสอบอาจเปนคําถาม การใหอธิบาย
ถึงการแกปญหา การเปรียบเทียบเหตุการณหรือการตีความขอมูลทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะตองรวบรวม
ขอมูลแลวเขียนเปนคําตอบที่แสดงมโนทัศนของเรื่องนัน้ ตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ คือ จํานวนคะแนนที่ไดรับ
จากคะแนนเต็ม
3. การแสดงพฤติกรรม ( Performance ) ผูเรียนทํากิจกรรมที่กําหนด โดยมีครูคอย
สังเกตกระบวนการการใชทกั ษะตาง ๆ หรือประเมินจากผลผลิตซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูเรียน มีทักษะ
ในการผลิตอยางมีคุณภาพ เชน รายงาน นิทรรศการทางวิทยาศาสตร หรืองานประดิษฐ ตัวบงชี้
ผลสัมฤทธิ์ คือ การจัดระดับ ( Rating ) คุณภาพของพฤติกรรมหรือผลผลิต
4. การสื่อความหมายระหวางครู และผูเรียน ( Personal Communication ) ครูอาจใช
วิธีถามคําถามระหวางสอน สัมภาษณ สนทนา ประชุม ฟงการอภิปรายของผูเรียน หรือสอบปาก
เปลา
ผลของการประเมินจะเกิดประโยชนเมื่อการประเมินผลมีคุณภาพสูง
คุณภาพ
หมายถึงสิ่งตอไปนี้
• สิ่งที่ประเมินชัดเจน
• วิธีการเหมาะสม
• การเปนตัวแทนและอางอิงได
• มีความเที่ยงตรงปราศจากอคติและการบิดเบือน

ตัวบงชี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
เมื่อครูจัดการเรียนการสอนและประเมินผลแลว และมีความประสงคจะตรวจสอบวา
ไดดําเนินการมาถูกตองตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบศูนยกลางหรือไม ครูสามารถตรวจสอบ
ดวยตนเอง โดยใชเกณฑมาตรฐาน ซึ่งมีตัวบงชี้ดังตอไปนี้
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกคนควา
สังเกตรวบรวมขอมูล
วิเคราะหคิดอยางหลากหลาย สรางสรรคและสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูและแสวง
หาคําตอบดวยตนเอง
4. มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยาง
ครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะและกีฬา
7. สงเสริมความรูเปนประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอื่นและมีความรับผิดชอบ
ตอกลุม
8. มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ ลากหลายและตอเนื่อง
9. ผูเรียนรักโรงเรียนของตนและมีความกระตือรือรนในการไปโรงเรียน
สรุปวาการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การจัดการใหผูเรียน
สรางความรูใหมโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดว ยการลงมือปฏิบัติเกิด
ความเขาใจ และสามารถนําความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวันและมีคุณสมบัติตรงกับเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุขกาย และใจ

การวัดผลโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การวัดผลและการประเมินผล
การวัดและการประเมินผลเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งสําหรับผูสอน ดวยเหตุผล
ที่วาการวัดและการประเมินผลจะเปนวิธกี ารที่ประเมินความรู ความสามารถของผูเรียน ตลอดจน
ใชเปนวิธีการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูสอนไดวา ไดดําเนินการสอนใหเปนไปตาม
เปาหมาย หรือจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ
และสามารถดําเนินการวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี
ความหมายการวัดและประเมินผล ( Measurement And Evaluation )
การวัด ( Measurement ) หมายถึง กระบวนการเชิงปริมาณในการกําหนดคา
เปนตัวเลข หรือสัญลักษณที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วดั โดยอาศัยกฏเกณฑอยางใด
อยางหนึ่ง เชน เด็กหญิงสมพร สอบวิชาภาษาไทยได 30 คะแนน
การประเมินผล ( Evaluation ) หมายถึง การตัดสินเกีย่ วกับคุณภาพหรือคุณคา
ของวัตถุ สิ่งของ โครงการการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของคนงาน หรือความรูความสามารถ
ของนักเรียน
ลักษณะการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา สามารถอธิบายใหเขาใจได
ดังนี้ การประเมินผลทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการอยางมีระบบที่จะตรวจสอบดูวาผูเรียน
ไดบรรลุถึงจุดประสงคที่สงไวหรือไม การประเมินผลเปนการตีคาของสิ่งที่วัด การสรางขอสอบ
ตรวจใหคะแนน เปน การวัด แตการบอกวาผูเรียนคนใดเกงหรือออนปานใด หรือไดเกรดอะไร
เปน การประเมินผล
ความแตกตางระหวางการวัดและการประเมินผล สามารถอธิบายไดดงั นี้
การนําสายวัดไปวัดผาผืนหนึ่งได 5 เมตร การกระทําการเชนนี้เรียกวา
การวัด แตถาบอกวาผาผืนนี้ยาวไมพอทีจ่ ะนํามาคลุมรถบรรทุกสินคา การบอกเชนนี้เรียกวา การ
ประเมินผล
จุดประสงคของการวัดและการประเมินผล
1. เพื่อจัดประเภทหรือจัดตําแหนง ( Placement ) เปนการวัดและการประเมินผล
โดยใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อจัด หรือแบงประเภทผูเรียนแตละคนวามีความสามารถอยูในระดับใด
ของกลุม เชน เกง ปานกลาง หรือออน เชน การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อจุดกลุมในการ
เรียน

2. เพื่อวินจิ ฉัย ( Diagnosis ) มันใชใสทางการแพทย โดยเมื่อแพทยตรวจแลว
จะตองวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคอะไร หรือสาเหตุที่ผูปวยมีอาการไมสบายมาจากอะไร
3. เพื่อเปรียบเทียบ ( Assessment ) ใชในการเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียนวา
มีมากนอยอยางไร เชน การสอบกอนเรียน และหลังเรียน ( Pretest – Posttest )
4. เพื่อพยากรณ ( Perdiction ) เปนการวัดความถนัดหรือจําแนกความแตกตาง
ของผูเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการชวยพยากรณ หรือคาดการณและแนะนําผูเรียนวาควรจะเรียน
อยางไร
5. เพื่อเปนขอมูลปอนยอนกลับ ( Feedback ) เปนการทดสอบวาเรื่องใดที่ผูเรียน
เรียนไปแลวเขาใจชัดเจน และเรื่องใดทีย่ ังไมเขาใจจะไดทําการสอนเพิม่ เติมหรือย้ําได
6. การเรียนรู ( Learning Experience ) วัดเพื่อกระตุน ในรูปแบบตาง ๆ ให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูที่ดี ของผูเรียน
ประโยชนของการวัดปละการประเมิน
ประโยชนตอผูสอน

ประโยชนตอผูเรียน

{ ทราบพัฒนาการหรือปริมาณความงอกงาม

{ ชวยในการกระตุนและสรางแรงจูงใจในการ

ของ

เรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี
{ ชวยใหผูเรียนทราบถึงความสามารถของ
ตนเอง
วามีความสามารถอยางไร และควร
ปรับปรุง
อยางไรบาง
{ ชวยใหผูเรียนเห็นคุณคาและทราบถึง
จุดประสงค
ของการศึกษาเนื้อหานัน้ ๆ มากยิ่งขึ้น
{ ชวยใหผูเรียนสรางกระบวนการเรียนได
ถูกตอง
และไดรูจกั ภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น

ผูเรียนในดานตาง ๆ เชน ดานสังคม และ
สติปญญา เปนตน
{ ชวยในการคิดเลือกเทคนิควิธีการสอน และ
ประสบการณ ตลอดจนกิจกรรมที่
เหมาะสม
กับผูเรียน
{ ชวยในการจัดตําแหนงตาง ๆ เพื่อปกครอง
นักเรียนใหมีคุณภาพ เชน การจัดชัน้ เรียน
การเลื่อนชั้น การจัดกลุมผูเรียน

เครื่องมือและเทคนิควิธีที่ใชในการวัดและประเมินผล
เครื่องมือและเทคนิควิธีที่ใชการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนนัน้ มี
มากมายหลายชนิด แตที่รูจกั และนิยมใชกันเปนสวนมาก ไดแก
1. การสังเกต ( Direct Observation )
2. การสัมภาษณ ( Interviewing )
3. การใหปฏิบัติ ( Performance Test )
4. การศึกษากรณี ( Case Study )
5. การใหจนิ ตนาการ ( Projective Technique )
6. การใชแบบสอบถาม ( Qusetionnaire )
7. การทดสอบ ( Testing )
ลักษณะของขอสอบและแบบทดสอบที่ดี
ขอสอบแตละชนิดนั้นแตละประเภทมีคณ
ุ สมบัติที่ดีเฉพาะตัว และมีความ
เหมาะสมในการนําไปใชทดสอบผลการเรียนรูแตกตางกันไป ดังนัน้ ขอสอบและแบบทดสอบที่
นํามาใชควรมีลักษณะที่ดีโดยทั่ว ๆ ไปดังนี้
1. มีความเที่ยงตรง ( Validity )
- มีความครอบคลุมครบถวน และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ
ใหวดั หรือไม
- มีความเทีย่ งตรงเชื่อถือได และควรมีความตรง 3 ประเภทดังนี้
1. ความตรงตามเนื้อหา 2. ความตรงตามเกณฑ 3. ความตรง
ตามโครงสราง
2. มีความเชื่อถือได ( Reliability )
การทดสอบขอสอบที่เชื่อถือไดโดยการใหนักเรียนกลุมเดิมหรือคนเดิมทําขอสอบ
ชุดเดิมหลาย ๆ
ครั้ง หากผลคะแนนออกมาใกลเคียงเดิมหรือไดเทาเดิม แสดงวาขอสอบนั้น
เชื่อถือได
3. มีระดับความยากงาย ( Difficulty Index )
พิจารณาไดจากจํานวนนักเรียนทําขอสอบไดถูก และทําไมถูกอยางละประมาณ
ครึ่งหนึ่งของ
นักเรียนทั้งหมด ถือวาขอสอบนั้นมีระดับความยากที่พอเหมาะ ทั้งนีต้ อ งออก
ขอสอบใหเหมาะกับความสามารถในแตละระดับชัน้ ของนักเรียนดวย

4. มีอํานาจจําแนก ( Discrimination Power )
สามารถแยกแยะนักเรียนกลกุมที่เรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน ออกจาก
กันได
5. มีความเปนปรนัย ( Objectivity )
- ความถูกตองทางวิชาการ
- การใหคะแนน จะตองมีเกณฑการตรวจใหคะแนน ไมใหคะแนนตาม
อารมณผูตรวจ
- ภาษาทีใ่ ชตอ งชัดเจน

6. มีความหมายในการทดสอบ ( MeaningfuIness )
ในการวัดผูเรียนเกงควรทําขอสอบไดถูก ผูที่เรียนไมเกงควรตอบผิด มีการตั้ง
คําถามความหมายที่แนนอน วัดไดชัดเจน ไมใชคําถามที่ตอบไดหลากหลายแบบ
7. สามารถนําไปใชได ( Usability )
- ดําเนินการสอบไดงาย คือ นําไปใชไดงาย สะดวก ไมยุงยากซับซอน
- ใชเวลาสอบเหมาะสม คือ ใชเวลาทําขอสอบไมสั้นหรือยาวเกินไป
- ใหคะแนนไดงาย
- แปลผลและนําไปใชไดสะดวก
- สามารถสรางขอสอบคูขนานหรือขอสอบเปรียบเทียบได
- ประหยัดคาใชจายในการสอบ
การวางแผนการการสรางขอสอบ
1. การกําหนดเนื้อหาและหัวขอที่จะใช
2. เลือกรูปแบบของคําถามหรือขอสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคดานพุทธิพิสัยตามหลักสูตร
3. เขียนคําถาม
4. กําหนดเวลาที่ใชทําแบบ
5. กําหนดวิธตี รวจใชคะแนนและแปลผล

แบบทดสอบที่นิยมใชในการเรียนการสอน
แบบทดสอบที่ใชกันอยูในการเรียนการสอนนั้นเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่
ผูสอนสรางขึ้นเอง โดยจําแนกตามลักษณะการตอบเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1. แบบทดสอบแบบอัตนัย หรือความเรียง ( Subjective of Essay Test )
สวนมากแลวขึ้นอยูกับผูตรวจ
ขอสอบเปนสําคัญมี 2 แบบดังนี้
แบบทดสอบแบบจํากัดคําตอบซึ่งจะถามแบบเฉพาะเจาะจง และตองการคําตอบ
เฉพาะเรื่อง เชน จงเปรียบเทียบลักษณะของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปกครอบ
ระบอบเผด็จการมาอยางละ 3 ขอ
แบบทอสอบแบบไมจํากักคําตอบหรือแบบขยายความ มีจุดออนอยูทกี่ ารให
คะแนน เพราะเปนการยากที่จะหาเกณฑในการใหคะแนนไดถูกตองและชัดเจน เนื่องจากผูตอบมี
อิสระในการคิดและเขียนโดยเสรี เชน จงเสนอโครงการในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรใหมีบุคลิกภาพที่ดีตามความคิดเห็นของทาน , พุทธศาสนาจะชวยพัฒนาสังคมได
อยางไร จงอธิบายพรอมใหเหตุผลประกอบ
2. แบบทดสอบแบบปรนัย ( Objective Test ) มี 4 ประเภท ไดแก
แบบถูกผิด (true – false)
แบบเติมคํา (completion)
แบบจับคู (matching)
แบบเลือกตอบ (multiple choices)
2.1 แบบถูกผิด (true – false)

ตัวอยาง จงใสเครื่องหมาย 3 หนาขอความที่เห็นวาถูกและใสเครื่องหมาย ¯ หนาขอความที่เห็นวาผิด
.................. 1. ประเทศไทยไมเคยเปนเมืองขึ้นของใคร
.................. 2. ประเทศไทยมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

2.2 แบบเติมคํา (completion)

ตัวอยาง

1. การวัดผล คือ ................................................
2. ขอสอบที่ใชเวลาในการเขียนนานที่สุด คือ ..............................................

2.3 แบบจับคู (matching)

ตัวอยาง

คําชีแจง จงพิจารณาวาเหตุการณตาง ๆ ( ขวามือ ) เกิดขึน้ ในสมันใด ( ซายมือ ) โดยนําตัวอักษร
หนารัชสมัยไปเติมดานหนาเหตุการณตา ง ๆ
.................... 1. สงคราม 9 ทัพ
ก. รัชกาลที่ 1
.................... 2. การเลิกทาส
ข. รัชกาลที่ 2
.....................3. การมีกฎหมายตรา 3 ดวง
ค. รัชกาลที่ 3
ง. รัชกาลที่ 4
จ. รัชกาลที่ 5
2.4 แบบเลือกตอบ (multiple choices)
2.4.1 แบบคําถามโดด ( Single question ) คําถามจะถามเพียง
เรื่องเดียว ไมเกี่ยวกับขออื่น ๆ ไดแก
y ใหหาคําตอบถูก

- ถูกตองแนนอน, ถูกตองที่สุด ( คําตอบที่ดีที่สุด )
y ชนิดใหเรียงลําดับ
y ชนิดคําตอบรวม

ตัวอยาง

ตนออนเจริญมาจากสวนใดของพืช
ก. ใบ
ข. ผล
ค. ราก
ง. ตา

2.4.2 แบบตัวเลือกคงที่ ( Constant choice ) เปนการรวม
เนื้อหาที่เปนพวกเดียวกันเขาดวยกัน แลวตัง้ คําถามเปนชุด
ตัวอยาง

ใหพิจารณาขอความแตละขอวาผิดศีล ขอใด โดยใชตัวเลือกตอไปนี้
ก. ศีลขอที่ 1 ข. ศีลขอที่ 2
ค. ศีลขอที่ 3
ง. ศีลขอที่ 4 จ. ศีลขอที่ 5
1. มาทํางานสาย
2. รับซื้อของโจร
3. หลบเลี่ยงภาษี

2.4.3 แบบถามตามเนื้อเรื่องที่กําหนดให ( Situation ) เปนการ
ยกขอความหรือสถานการณที่เกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนการสอนใหผูตอบอานและตอบคําถาม
ตัวอยาง

จงอานขอความขางลางนี้แลวตอบคําถามขอ 1 – 2
“ สังคมใดตาม ถามีแตคนที่คํานึงถึงสิทธิของตนไมใฝใจในหนาที่ที่ตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
ผิดหนาที่และเกิดสิทธิของตน เพื่อประโยชนสวนตัว สังคมนั้นจะดํารงอยูไมได ”
1. ขอความนี้เปนคํากลาวลักษณะใด
ก. การขอรอง ข. การวิงวอน ค. การประชด ง. การตักเตือน จ. การเปรียบเทียบ

ขอดีและขอจํากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย หรือความเรียง และแบบทดสอบแบบปรนัย
แบบทดสอบแบบอัตนัย / แบบความเรียง
แบบทดสอบแบบปรนัย
1. ผูสอบมีจํานวนไมมากนัก
1. ผูสอบมีจํานวนมาก ๆ
2. ตองการสอบวัดความสามารถที่ซับซอน
2. ตองการนําขอสอบไปวิเคราะหและ
3. ตองการสงเสริมทักษะเชิงความคิดและการแสดงออก
เก็บไวใชอกี
4. ผูสอบตองมีความสามารถในการเขียนและทักษะทางภาษาดี 3. ตองการสอบวัดรายละเอียดเนื้อหายอย ๆ
4. ไมตองการวัดทักษะและความรูสึกนึกคิดอื่น
5. ตองการวัดทักษะและความรูสึกนึกคิดอืน่ ดวย นอกจาก
นอกจากผลสัมฤทธิ์
วัดผลสัมฤทธิ์
5. มีเวลาออกขอสอบมากและตองการ
6. มีเวลาออกขอสอบนอย แตมีเวลาตรวจขอสอบมาก
ผลสอบเร็ว

การประเมินผลตามระบบการวัดผล
1. การวัดแบบอิงกลกุม
เปนการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผลงาน หรือคะแนนของผูเรียนแตละคนกับ
ผูเรียนคนอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน โดยใชงานหรือแบบทดสอบชนิดเดียวกัน จุดมุงหมายเพื่อจําแนก
หรือจัดลําดับบุคคลในกลุมนั้น ๆ ตามความสามารถสูงสุด จนถึงต่ําสุด
2. การวัดแบบอิงเกณฑ
เปนการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้น เพื่อดูวางานหรือการ
สอบของผูที่มาเรียนนัน้ ผานที่กําหนดไวหรือไม โดยไมคํานึงคนอื่น ๆ ที่อยูในกลุมเดียวกัน
ดังนั้น การวัดและการประเมินผลเปนภารกิจที่สําคัญของผูสอนอยางหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนที่ทําใหทราบวา กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปบรรลุจุดประสงค
หรือไม และขอสอบนั้นสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดมากนอยเพียงใด การปรับปรุง
แกไขสิ่งใดบาง เพราะการวัดผลนั้นคือ กระบวนการรวบรวมขอมูลที่ไดมาเปนตัวเลข จํานวน
หรือปริมาณใดปริมาณหนึ่ง โดยอาศัยเครือ่ งมือหรือวิธีการตาง ๆ สวนการประเมินผลนั้น คือ
กระบวนการทีน่ ําเอาผลที่ไดจากการวัดนัน้ มาประเมินคุณคาโดยพิจารณาอยางมีเกณฑ และมี
จุดประสงคของการวัดและการประเมินผลที่แนนอนชัดเจน โดยอาศัยเครื่องมือและเทคนิคที่
เหมาะสม และไดมาตรฐานเชนเดียวกัน

การสรางขอสอบ อัตนัย และปรนัย

ลักษณะคําถามของขอสอบอัตนัย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

วัดความรู - ความจํา
วัดความเขาใจ
วัดการนําไปใช
วัดการวิเคราะห
วัดการสังเคราะห
การประเมินคา

ขอดีและขอเสียของขอสอบอัตนัย

1.
2.
3.
4.
5.

ขอดี
วัดพฤติกรรมดานความคิดดานสังเคราะห
และการประเมินคาไดดี
วัดความคิดริเริ่มและความคิดเห็นไดดี
สรางไดงาย รวดเร็ว ประหยัด
เดายาก
สงเสริมพัฒนาทักษะการเขียนและนิสยั

1.
2.
3.
4.
5.

ขอเสีย
วัดเนื้อหาไดไมครอบคลุมเพราะขอสอบ
ถามไดนอยขอ
ตรวจใหคะแนนยาก เสียเวลามาก
คะแนนไมแนนอน มีความเที่ยงนอย
วินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียนไมได
ทักษะดานภาษามีอิทธิพลตอการตรวจการเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ

ลักษณะคําถามของขอสอบอัตนัย
การวัดเชิงพฤติกรรม
1. ความรู - ความจํา
2. ความเขาใจ

3. การนําไปใช

หลักการเขียนขอสอบ
- จงบอกประโยชนของจุดมุง หมายเชิงพฤติกรรมมา 5 ขอ
- จงบอกขั้นตอนของการตอนตนไมมาตามลําดับ
2.1 ถามใหเปรียบเทียบ เชน
- จงเปรียบเทียบลักษณะอากาศของภาคเหนือกับภาคใต
- จงเปรียบเทียบความแตกตางของการสรางขอสอบระหวางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
2.2 ถามใหบรรยาย เชน
- จงอธิบายวิวัฒนาการของการทดสอบในประเทศไทย
- จงอธิบายสภาพการจัดการเรียนการสอนในสถาบันราชภัฏลําปาง
2.3 ถามใหสรุปความ เชน
- จงสรุปเหตุการณที่เปนสาเหตุทําใหเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
- ใจความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
กลาวไวอยางไร
3.1 ถามใหคาดคะเนผลที่จะเกิด เชน
- ผลที่ไดรับจากการมีนักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยวในประเทศไทยมาก
จะเปนอยางไร
3.2 ถามใหความสัมพันธ เชน
- ทําไมจึงตองจัดการศึกษานอกระบบใหกับประชาชน
- เหตุใดการสื่อสารทางโทรศัพทจึงมีความจําเปนตอวงการธุรกิจ
3.3 ถามใหยกตัวอยางจากเรื่องที่เรียนไปแลว เชน
- จงยกตัวอยางทีใ่ ชหลักการของ “ ความรอนทําใหเสนลวดขยายตัว ”
ไปใชในชีวิตประจําวันมา 3 ตัวอยาง
- จงยกตัวอยางอาหารที่มีคุณคาและราคาถูกในชีวิตประจําวัน และ
อธิบายดวยวามีคุณคาตอรางกายอยางไร
3.4 ถามใหประยุกตหลักการและทฤษฎีในสถานการณใหม เชน
- ถาเราตองการขึงลวดเพื่อใหเปนราวตากผาใหตึงอยูตลอดเวลา
จะทําไดอยางไร

ลักษณะคําถามของขอสอบอัตนัย
การวัดเชิงพฤติกรรม
4. การวิเคราะห

5. การสังเคราะห

6. การประเมินคา

หลักการเขียนขอสอบ
4.1 ถามใหบอกความสําคัญ เชน
- อะไรเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยรอยจัด
ในปนี้
- จงชี้ใหเห็นถึงความผิดพลาดในการใหเหตุผลในบทความตอไปนี้.........
4.2 ถามใหบอกเหตุผล เชน
- ถาจุดมุง หมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนดังนัน้ ระบบการประเมินผล
ควรใชระบบอิงกลุมหรืออิงเกณฑ ดวยเหตุผลใด
- อะไรนาจะเปนผลของการ....................
4.3 ถามใหหาหลักการ เชน
- จงบอกถึงหลักการที่สามารถอธิบายเหตุการณตอไปนี้..............
5.1 ถามเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ เชน
- จงเขียนแผนงานทีจ่ ะปรับปรุงบริเวณโรงเรียนใหสะอาดเรียบรอย
และปลอดภัย
5.2 ถามใหจดั รวบรวมขอเท็จจริงใหม เชน
- จากการเรียนวิชาโครงการสุขภาพในโรงเรียนไปแลว ทานคิดวาจะนํา
เอาความรูหรือขอเสนอแนะอะไรไปใชในการพัฒนาโรงเรียนของ
ทานบาง
5.3 ถามใหแสดงความคิดสรางสรรค เชน
- จงบอกวิธีแกปญหาเกี่ยวกับความประพฤติของนักศึกษาใหมากที่สุด
- จงเสนอวิธีทําสื่อการสอนดวยเศษวัสดุ มาใหมากที่สุด
6.1 ถามใหตดั สินใจ เชน
- การทีร่ จนาเลือกเจาเงาะถือเปนความผิดหรือไม เพราะเหตุใด
- ถาใหสอบปากเปลากับขอเขียน ทานคิดวาทานสามารถจะทําคะแนน
อยางไหนไดดีกวากัน เพราะเหตุใด
6.2 ถามใหอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณ
- จงอภิปรายบทบาทของการประเมินผลที่มีตอกระบวนการศึกษา
- ทานเห็นดวยกับคําถามที่วา “ ขอสอบแบบความเรียงไมเหมาะที่จะใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ” หรือไม จงใหเหตุผลสนับสนุน
ความคิดของทาน

ขอสอบแบบปรนัย
ขอสอบแบบปรนัยเปนขอสอบที่มีคําถามจําเพาะเจาะจง ตรวจใหคะแนนตรงกัน มีคําสั่ง วิธีการ
ปฏิบัติ
และวิธีการตรวจใหคะแนนชัดเจน ขอสอบแบบปรนัยทีน่ ิยมใชมี 4 ประเภท คือ
1.
2.
3.
4.

แบบถูกผิด ( True - false )
แบบเติมคํา ( Completion )
แบบจับคู ( Matching )
แบบเลือกตอบ ( Multiple choices )

ลักษณะคําถามของขอสอบปรนัย

การวัดเชิงพฤติกรรม
1. ขอสอบแบบถูกผิด
True - false











หลักการเขียนขอสอบ
ขอความจะตองมีความหมายชัดเจนไมกํากวม
ขอความที่กําหนดใหตอ งตัดสินไดวาถูกหรือผิดจริงและเปนสากล
แตละขอคําถามควรถามจุดสําคัญเพียงเรื่องเดียว
ไมควรสรางขอคําถามในเชิงปฏิเสธซอน เพราะจะทําใหผูเรียนเขาใจผิด
ควรหลีกเลี่ยงการลอกขอความจากหนังสือตําราเรียนโดยตรง เพราะ
จะสงเสริมการเรียนแบบทองจํา
หลีกเลี่ยงการใชคําที่เปนเครื่องชี้แนะคําตอบ หรือชวยใหคําตอบถูก
หรือผิดเดนชัดขึ้น ซึ่งจะทําใหผูเรียนเดาคําตอบ
ขอความที่ถามทุกขอควรมีความยาวใกลเคียงกัน
อยาวางขอถูกและขอผิดเปนระบบ เพราะจะทําใหผูเรียนเดาคําตอบได
ควรใหมขี อถูกและขอผิดพอ ๆ กัน คือมีขอความถูกประมาณรอยละ
40 - 60 ของขอสอบทั้งหมด

ตัวอยาง : ขอสอบแบบถูกผิด
ยังไมดี
พอของมานีใชหนอกลวยปลูก
พมายกกองทัพมาตีไทยบอยครั้งในสมัยกรุงธนบุรี
เราไมควรกินเนื้อหมู
อําเภอแมสายอยูในจังหวัดแมฮองสอนและอยู
เหนือสุดของประเทศไทย

ดีขึ้น
การปลูกกลวยตองใชหนอปลูก
พมายกกองทัพมาตีไทย 4 ครั้งในสมัยกรุงธนบุรี
ผูนับถือศาสนาอิสลามไมควรกินเนื้อหมู
- อําเภอแมสายอยูในจังหวัดแมฮองสอน
- อําเภอแมสายอยูเหนือสุดของประเทศไทย

ถานักเรียนไมออกไปตากน้ําคางนักเรียนจะไมเปนหวัด

การออกไปตากน้ําคางทําใหนักเรียนเปนหวัด

ขอดีและขอเสียของขอสอบแบบถูกผิด

1.
2.
3.
4.

ขอดี
เหมาะกับการวัดพฤติกรรมความรู - ความจํา
สรางงาย ตรวจงายและมีความเปนปรนัยในการตรวจสูง
ใชทดสอบไดกับทุกวิชา
ผูตอบใชเวลาทํานอย

ขอเสีย
1. โอกาสที่เดาถูกมีมาก
2. วัดพฤติกรรมระดับสูงไมได
3. ไมสามารถวินิจฉัยสภาพการเรียนได
4. มีคาอํานาจจําแนกต่ํา

ลักษณะคําถามของขอสอบปรนัย

การวัดเชิงพฤติกรรม
2. ขอสอบแบบเติมคํา
Completion

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักการเขียนขอสอบ
เขียนคําถามไดเฉพาะเจาะจง ใหตอบเพียงคําตอบเดียว
เขียนคําถามใหผูตอบตอบไดสั้นที่สุดเพื่อจะไดไมมปี ญหาในการใหคะแนน
ควรใหเติมสวนที่เปนสาระสําคัญ เชน
เวนชองวางใหเติมทายประโยค
เวนชองวางที่จะเติมเทากันทุกชอง
คําตอบที่เปนตัวเลข ถามีหนวยควรระบุหนวยที่ตองการใหตอบ
ไมควรลอกขอความจากตํารา แลวตัดขอความบางตอนออก เพื่อใหผูตอบเติม
ใหสมบูรณ เพราะเปนการสงเสริมการเรียนแบบทองจํา และขอความที่ลอกมา
ไมชัดเจนในตัวเอง ทําใหขอสอบขอนั้นมีความกํากวมได

ตัวอยาง : ขอสอบแบบเติมคํา
ยังไมดี
สุนทรภูแตงหนังสือ
พืชสังเคราะหแสงโดยใช..............เปน
องคประกอบ

ดีขึ้น
ผูแตงหนังสือพระอภัยมณีคอื ............
สิ่งที่พืชใชในการสังเคราะหแสงไดแก
1. ..........................
2. ……………......

ยุงลายเปน..................ของโรคไขเลือดออก
ออกซิเจนสําคัญอยางยิ่งสําหรับ..................

ยุงลายเปนพาหะของโรค.............................
กาซที่จําเปนสําหรับการเผาไหมคือ.............

ขอดีและขอเสียของขอสอบแบบเติมคํา
ขอดี
เหมาะกับพฤติกรรมความรู - ความจํา
เหมาะกับวิชาคณิตศาสตรและวิชาทักษะการ
คํานวณ
เดาคําตอบไดยาก

ขอเสีย
ไมเหมาะกับการวัดพฤติกรรมระดับสูง
ยากในการเขียนใหไดคําตอบเดียว
ถาใชบอย ๆ ผูเรียนจะมุงแตทองจํา

ลักษณะคําถามของขอสอบปรนัย
การวัดเชิงพฤติกรรม
3. ขอสอบแบบจับคู
Matching

หลักการเขียนขอสอบ
- เขียนคําชีแ้ จงใหชัดเจน จะใหจับคูไดเพียงตัวเลือกเดียว หรืออาจจับคูได
หลายตัวเลือก
- เนื้อหาวิชาทีจ่ ะนํามาออกขอสอบแบบจับคูควรเปนแบบเอกพันธ นัน่ คือ
ถามในเรื่องเดียวกัน เชน

ตัวอยาง : ขอสอบแบบจับคู
คําชี้แจง จงพิจารณาวาเหตุการณตาง ๆ ( ขวามือ ) เกิดในสมัยใด ( ซายมือ ) โดยนําตัวอักษรหนารัชสมัย
ไปเติมดานหนาเหตุการณตา ง ๆ
................ 1. สงคราม 9 ทัพ
ก. รัชกาลที่ 1
................ 2. การเลิกทาส
ข. รัชกาลที่ 2
................ 3. การมีกฎหมายตรา 3 ดวง
ค. รัชกาลที่ 3
ง. รัชกาลที่ 4
จ. รัชกาลที่ 5

ขอดีและขอเสียของขอสอบแบบจับคู
ขอดี
เหมาะสําหรับความรู - ความจําที่มีเนื้อหาสัมพันธ
เกี่ยวของกัน
สามารกถวัดพฤติกรรมระดับความเขาใจ และการ
นําไปใชได เชน การอานสัญลักษณ การจับคู
ระหวางกฏเกณฑกับปรากฏการณ
ประหยัดเวลาในการอานขอสอบ ทําใหสามารถ
ออกขอสอบไดหลายขอ

ขอเสีย
ใชวัดพฤติกรรมระดับการสังเคราะห การประเมินคา
ไมได
ยากที่จะหาเนือ้ หาที่เปนเรื่องเดียวกัน

โอกาสเดาจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ลักษณะคําถามของขอสอบปรนัย
การวัดเชิงพฤติกรรม
4. ขอสอบแบบเลือกตอบ
Multiple choices

หลักการเขียนขอสอบ
1. แบบคําถามโดด ( Single question ) ลักษณะของคําถามจะถามเรื่องเดียว
โดยเฉพาะไมเกี่ยวพันกับขออื่น ๆ เปนคําถามที่เจาะจงชัดเจน สรางงาย
มีความสมบูรณในตัว
 คําตอบที่ดีที่สุด คือ ใหผูเรียนหาคําตอบที่ดีที่สุดถูกตองที่สุด เหมาะสม
ที่สุดเพียงคําตอบเดียว
 ชนิดใหเรียงลําดับ การเรียงลําดับในที่นี้อาจใหเรียงลําดับเรื่องราว เวลา
คุณลักษณะ และเหตุผล
 ชนิดคําตอบรวม คําถามนี้ดัดแปลงมาจากคําถามแบบไมจํากัดคําตอบ
ซึ่งเปนปญหาในการตรวจและประเมินประสิทธิภาพในการวัดอยูมาก
ทําใหกลายมาเปนรูปแบบคําถามอีกรูปแบบหนึง่ ซึ่งวัดไดตรงตามความ
มุงหมายของแบบทดสอบ
2. แบบตัวเลือกคงที่ ( Constant Choice ) คือแทนที่จะถามเปนรายขอในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ก็รวมเนื้อหาของบางเรื่อง บทตอนที่เปนพวกเดียวกัน สกุลเดียวกัน
เขาดวยกันแลวตั้งคําถามเปนชุด

ตัวอยาง : ขอสอบแบบเลือกตอบ
1. 1 + 2 = ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

คําชี้แจง คําถามจากขอ 1 – 5 เกี่ยวกับการกระทําผิดศีล 5 ใหนกั เรียนพิจารณา
ขอความแตละขอวาเปนการกระทําผิดศีลขอใด หรือเกีย่ วกับศีลขอใด แลวเลือก
ตอบดังนี้
ก. ถาเกี่ยวกับศีลขอที่หนึ่ง
ข. ถาเกี่ยวกับศีลขอที่สอง
ค. ถาเกี่ยวกับศีลขอที่สาม
ง. ถาเกี่ยวกับศีลขอที่สี่
จ. ถาเกี่ยวกับศีลขอที่หา
1. มาโรงเรียนสาย
2. รับซื้อของโจร
3. หลบเลี่ยงภาษี
4. หนาไหวหลังหลอก 5. ใหการบิดเบือน

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ
เปาหมาย
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
8. การนําผลการสอบไปใช
7. การประเมินขอสอบ
6. การทําการทดสอบ
5. การจัดทําขอสอบ
4. การเขียนขอสอบที่เหมาะสม
3. การเลือกแบบของขอสอบที่เหมาะสม
2. การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร
1. การกําหนดจุดประสงคของการทดสอบ

ภาพขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ
ที่มา : วัญญา วิศาลาภรณ อางถึงใน พูลทรัพย นาคนาคา, ( 2546 หนา 35 )

ตัวอยางการสรางแบบทดสอบ
จากคูมือครูคณิตศาสตรชั้นประถมปที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงเนื้อหาวิชาออกเปน
เรื่อง ๆ แตละเรื่องแยกเปนบท แตละบทกําหนดวาจะใชเวลาสอนกี่คาบ ดังเชนใน 8 เรื่องแรกได
กําหนดไวดังนี้ ( พูลทรัพย นาคนาคา, 2546 หนา 38 – 39 )
บทที่ 1 จํานวนและตัวเลข
20
คาบ
บทที่ 2 สมการและการแกสมการ
14
คาบ
บทที่ 3 ตัวประกอบของจํานวนนับ
38
คาบ
บทที่ 4 ความเทากันทุกประการ
10
คาบ
บทที่ 5 รูปสมการ
10
คาบ
บทที่ 6 มุมและสวนของเสนตรง
14
คาบ
บทที่ 7 เศษสวน
43
คาบ
บทที่ 8 ทศนิยม
75
คาบ
จากเนื้อเรื่องทัง้ หมดที่แบงในแตละบทเรียนจํานวน 8 บทเรียนนัน้ ใชเวลาสอนทั้งหมด 224
คาบคิดเปน 100 สวน ( 100 เปอรเซ็นต ) ซึ่งจะไดดังนี้
บทที่ 1 เวลาเรียน
20
คาบ คิดเปนความสําคัญ
9
สวน
บทที่ 2 เวลาเรียน
14
คาบ คิดเปนความสําคัญ
6
สวน
บทที่ 3 เวลาเรียน
38
คาบ คิดเปนความสําคัญ
17
สวน
บทที่ 4 เวลาเรียน
10
คาบ คิดเปนความสําคัญ
5* สวน
บทที่ 5 เวลาเรียน
10
คาบ คิดเปนความสําคัญ
5* สวน
บทที่ 6 เวลาเรียน
14
คาบ คิดเปนความสําคัญ
6 สวน
บทที่ 7 เวลาเรียน
43
คาบ คิดเปนความสําคัญ
19 สวน
บทที่ 8 เวลาเรียน
75
คาบ คิดเปนความสําคัญ
33 สวน
( หมายเหตุ * คือ ปรับขึ้นใหผลรวมเปน 100 )

ตัวอยาง การวิเคราะหหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร ( 8 เรื่องแรก ) ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เนื้อหา
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
รวม

1
2
3
4
5
6
7
8

ความรูความจํา
2
1
4
1
1
1
4
6
20

จุดมุงหมาย
ความเขาใจ
3
3
6
2
3
3
7
11
38

การนําไปใช
4
2
7
2
1
2
8
16
42

รวม
9
8
17
5
5
6
19
33
100

การออกขอสอบในแตละสวน ไมวาจะเปน
- ความรูความจํา
- ความเขาใจ
- การนําไปใช
การแบงสัดสวนในการออกขอสอบจะขึ้นอยูกับการพิจารณา หรือการตัดสินใจของผูอ อก
ขอสอบวา
ในแตละบทนัน้ บทใดมีจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเนนหนักไปในดานใด ซึ่งจะนํามาเปนการ
กําหนดสัดสวนในการออกขอสอบในแตละสวน เชน ในเนื้อหาบทเรียน 1 บทนัน้ สามารถออก
ขอสอบไดทั้ง 3 สวน แตจะกําหนดสัดสวนอยางไรนั้น ผูออกขอสอยจะพิจารณาจากการกําหนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนมาเปนตัวกําหนดก็ได หรือจะดูจากเนื้อหาสวนใหญของ
บทนั้น ๆ มุงเนนใหผูเรียนรูด านใดเปนสวน
ใหญก็สามารถกําหนดสวนนั้นใหมีจํานวนขอสอบมากวาสวนอืน่ ๆ ก็ได ยกตัวอยาง เชน

เปรียบเทียบขอดี – ขอจํากัดของขอสอบปรนัยและอัตนัย
รายการที่เปรียบเทียบ
1. การเตรียมการสรางขอสอบ
2.

3.

4.

5.

6.

ปรนัย
-

สรางยาก
ใชเวลาในการสรางมาก
จํานวนขอสอบ
ถามไดจํานวนมากขอ
ถามไดครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมด
การตรวจ
- ใครตรวจก็ได ผูสอนจะได
คะแนนตรงตามความเปน
จริง
การใหคะแนน
- การใหคะแนนถาตอบถูกให
คะแนนเต็ม ถาผิดคะแนน
เปนศูนย
เวลาที่ใชในการตรวจ
- ใชเวลาในการตรวจนอย
แมจะมีผูเขาสอบจํานวน
มาก ๆ
พฤติกรรมทีทสามารถวัดได - สามารถสรางคําถามวัด
พฤติกรรมทางสมองไดทั้ง 6
ชั้น แตวดั ไดยากใน
พฤติกรรมการสังเคราะห

อัตนัย
-

สรางงาย
ใชเวลาในการสรางนอย
ถามไดจํานวนนอยขอ
ถามไดไมครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมด
- ตองใหอาจารยผูสอน หรือผู
ที่มีความรูในวิชานัน้ ๆ เปน
ผูตรวจ
- ใหคะแนนตามความคิด
หรือดุลพนิจของผูตรวจแต
ละคน
- ใชเวลาในการตรวจมาก

- วัดพฤติกรรมทางสมองได
ทุกชั้น และวัดไดดีในพฤติ
– กรรมทางความคิดริเริ่มสราง
สรรคหรือการสังเคราะห

