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ช่ือเร่ือง รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั 
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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  1)วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) กลุม่ตวัอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 วิชาเอกพลศกึษา จ านวน 23 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพล
ศกึษาและแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 2) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา ออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนและตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หากบัผู้ เช่ียวชาญจ านวน 10 คน และ3) ศกึษาผลการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
วิชาเอกพล 8 สปัดาห์กบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 วิชาเอกพลศกึษา จ านวน 30 คนที่ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และอาจารย์ผู้สอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 วิชาเอกพล
ศึกษา จ านวน 23 ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาเอกพลศึกษา รวมทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สมรรถนะส าคญัท่ีนักเรียนควรได้รับการ
สร้างเสริมคือ ด้านความสามารถในการสื่อสาร 2. รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาเอกพลศึกษา  ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการ จดุมงุหมาย เนือ้หาของการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน สื่อกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัประเมินผล และ 5 ขัน้ตอนคือ 1. ขัน
เตรียมการรับสาร 2. ขัน้การรับสาร 3. การจดักระท าข้อมลู 4. ขัน้การน าเสนอและการส่งสาร 5. ขัน้สรุป
การเรียนรู้ 3. ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถในการสื่อสาร ก่อนและหลังใช้รูปแบบ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีความพงึพอใจ ด้านรูปแบบการเรียนการ
สอน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดบัมาก 
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The purposes of this research were as follows : (1) to analyze the learner’s key 

competency development of the upper secondary students majoring in Physical Education 
consisted of under the authority of Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration 
school secondary. The sample twenty-three teachers who taught upper secondary students 
majoring in physical education. The research instruments were include a questionaire of the 
learner’s key competency development of learners and a semi-structured interview; (2) to 
develop an instruction model to enhance the key competency development of leraners to 
create the components of instruction model and check the content validity of model by five 
experts; (3) to study the effect of the instruction model for eight weeks with thirty upper 
secondary students in Physical Education majors, in selected by purposive sampling and 
twenty-three teachers who taught upper secondary students a Physical Education major. The 
findings of the study were as follows: 1. The learners key competency development of the 
learners was at an average level overall found to enhan key competency development of 
upper secondary students majoring. It was Physical Education was their communication 
capacity. 2. The model of instruction for the key competency development of the learners the 
aspect of the communication capacity consisting of six aspects were principle, 
purpose,  content  learning, process, instrument and evaluation. The five stages were (1) 
preparatory stage. (2) information receiving stage; (3) information management stage; (4) 
Present stage; (5) conclusion. 3. After using the instruction model, the communication 
capacity of the key competencies of students showed statistically significant difference at a 
level of .05 and the satisfaction of the learners were at a good level 
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กิตติกรรมประก าศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุลวงได้ด้วยผู้ วิจัยได้รับความกรุณา และค าแนะน าอย่างดีย่ิงจาก
อาจารย์ ดร.ไพญาดา  สงัข์ทอง  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั รองศาสตรจารย์ ดร.ไพบลูย์  ศรัชยัสวสัด์ิ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วม ท่ีท่านเสียสละเวลาและมีเมตตาคอยให้ค าปรึกษาในการท างานวิจัยทุกขัน้ตอน  อีกทัง้
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย
ฉบบัตา่งๆ ท าให้ผู้ วิจยัได้รับประสบการณ์ในการท างานวิจยัและรู้ถึงคณุคา่ของงานวิจยัท่ีช่วยให้การท างาน
ในรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั ด้านความสามารถในการสื่อสารมีคณุค่ามาก
ย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัขอบกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ ท่ีนี ้

ขอบกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านท่ีได้
ถ่ายทอดความรู้ ประสิทธ์ิประสาทวิชาต่างๆ และอบรมสัง่สอน คุณงามความดี ในวิชาชีพพลศึกษาให้แก่
ผู้ วิจยัตลอดมาตัง้แตป่ริญญาตรี ปริญญาโท และจนถงึระดบัปริญญาเอก ผู้ วิจยัขอกราบเพราะคณุ อาจารย์ 
ดร.ธงชาติ  พู่เจริญ, อาจารย์ ดร.แอน  มหาคีตะ, อาจารย์ ดร.ธิติพงษ์  สุขดี, อาจารย์ ดร.ลกัษมี  ฉิมวงษ์ 
และอาจารย์ ดร.อนนัต์  มาลารัตน์ ท่ีท่านเมตตาและกรุณาในการให้ค าแนะน าตลอดจนให้ค าปรึกษาในการ
ท างานวิจยัครัง้นี ้

ขอบกราบขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่ ผู้ อ านวยการโรงเรียน และคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน ฝ่ายวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ท่ีให้การสนับสนุนและคอยช่วยเหลือพร้อมให้
ก าลงัใจท่ีดีเสมอมา ท่ีอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจยัในครัง้นี ้

ขอขอบคุณ คุณทิชากร  อาทิตวรากูล, คุณปริญญ์  พรหมม่วง และคุณสุวนันนท์  วิริยะสุข ท่ี
ช่วยเหลือในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีล้ลุว่งไปได้ด้วยดี ขอบคณุพ่ีๆ น้องๆ นิสิตปริญญาเอกรหสั 55 รวม
ไปถงึท่านอื่นๆ ท่ีมิได้เอย่นามท่ีคอยเป็นผู้สนบัสนนุและเป็นก าลงัใจ 

สดุท้ายนี ้ผู้ วิจยัขอกราบร าลกึถึงพระคุณของคุณพ่อและคุณแม่ ครอบครัวและญาติพ่ีน้องทุกๆ 
คน ท่ีคอยให้ก าลงัใจท่ีดีเสมอมาและสนับสนุนตลอดเวลา ขอขอบคุณอาจารย์สุมาลี  ไพรวงษ์ ท่ีคอยอยู่
เคียงข้างกันเสมอ คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้ผู้ วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม ่
คณุครูและอาจารย์ทกุท่าน ท่ีอบรมสัง่สอนผู้ วิจยัมาโดยตลอดจนประสบความส าเร็จมาจนถงึทกุวนันี ้
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สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 

ไมพ่บรายการสารบญัภาพ

  



 

บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดวิสยัทศัน์โดยมุ่งพฒันา
ผู้ เรียนทุกคนให้เป็นก าลังส าคัญของชาติและเป็นมนุษย์ ท่ีมีความสมดุลทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีทกัษะพืน้ฐาน มีเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือว่า  ทุก
คนสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ ดัง่จดุหมายของหลกัสตูรท่ีชดัเจนในประเด็น
ส าคญั 5 ประการ คือ 1) มีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคณุคา่ของตนเอง มีวินยั
และปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทกัษะ
ชีวิต 3) มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 4) มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย การอนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามใน
สังคมและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข อีกทัง้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้อัน
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถ โดยในด้านสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนได้ก าหนดหลกัการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้เกิด
สมรรถนะส าคญั 5 ประการเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นได้แก่ 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถ
ในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และ 5) 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนจึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัอีกประการของหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมต่อการพลเมือง
และพลโลกท่ี ดี  จากแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของ เดวิด แมคเคิลแลนด์  (McClelland, 1993) 
นกัจิตวิทยาของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด (Harvard) ได้กล่าวไว้ว่า “สมรรถนะ” คือ บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อน
อยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งผลักดันให้บุคคลนัน้สามารถสร้างผลการปฏิบัติท่ีดีหรือปฏิบัติงานท่ี
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รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด”  ซึ่งความหมายในบริบทของผู้ เรียน สมรรถนะ หมายถึง  
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะความสามารถและลักษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้หรือปฏิบตัิงานหรือสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ ในชัน้เรียน
สอดคล้องกบั เดชา เดชะวฒันไพศาล (2543)  ได้มีการแบง่สมรรถนะออกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ 
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถหลักขององค์กร 2) สมรรถนะ
สนับสนุน (Support Competency) หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถหรือพฤติกรรมท่ีสนบัสนุน
การปฏิบัติงานหนึ่งๆ เพิ่มเติมจากความสามารถหลัก จึงสรุปได้ว่าสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนท่ีได้
กล่าวไว้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทัง้ 5 ประการนีเ้ป็นสิ่งส าคญัท่ี
จะสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีคณุภาพในการเรียนรู้ การปฏิบตัิงานและการสร้างผลงานตา่งๆ ท่ีจะตดิตวัพวก
เขาไปสูก่ารเป็นประชากรท่ีมีคณุภาพของประเทศชาตติอ่ไป 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เป็นสถานศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในการบริหารจดัการสถานศกึษาและสามารถพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานหลกัสูตรได้เป็นอย่างดี โดยมีวิสยัทศัน์ประจ าสถานศึกษาว่า เป็นต้นแบบการจดันวตักรรม
การศึกษาขัน้พืน้ฐานและพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ มีความรอบรู้วิชาการ  ช านาญเทคโนโลยี 
มีวินยัและคุณธรรม เป็นแกนน าสังคม ด้วยกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์  สามารถใช้ภาษาในการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนเองนับถือ มี
คณุธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ยึดมัน่ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักในคุณค่าและด ารงรักษา
ศิลปวฒันธรรมไทย ตลอดจนให้ผู้ เรียนมีเจตคติต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพรวมถึงการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม) มีการจัด
ระดบัการศกึษาส าหรับผู้ เรียนตามหลกัการท่ีก าหนดในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งใน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายตัง้แต่ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 การศึกษาระดบันี ้
สถานศึกษาได้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 
ตอบสนองความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียนเป็นส าคญั ซึ่งหลกัสูตรสถานศึกษา
จะแบ่งออกเป็นด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และยังมุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการใช้
วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขัน้สูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน 
สามารถเป็นผู้น าและผู้ ให้บริการชมุชนในด้านตา่งๆ โดยหลกัสตูรสถานศกึษามีกระบวนการและกลไก
ในการส ารวจศักยภาพและความถนัดของผู้ เรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือเป็นการ
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เตรียมพร้อมให้กับผู้ เรียนในการเลือกเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมสหวิทยาการตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดไว้ในการเลือกแผนการเรียนวิชาเอกในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  อัน
ประกอบด้วยกัน 15 วิชาเอก ดงันี ้ 1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3) วิชาเอกภาษา
ฝร่ังเศส 4) วิชาเอกภาษาองักฤษ 5) วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น 6)วิชาเอกภาษาจีน 7) วิชาเอกภาษาอาเซียน 
8) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 9) วิชาเอกแอนิเมชัน่ 10) วิชาเอกทศันศิลป์ 11) วิชาเอกออกแบบ 12) วิชาเอก
อาหารและการโรงแรม 13) วิชาเอกพลศึกษา 14) วิชาเอกดริุยางคศิลป์ และ15) วิชาเอกนาฏยศาสตร์
ศลิป์ และในแตล่ะวิชาเอกนัน้ยดึสาระการเรียนรู้พืน้ฐานตามท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ก าหนดไว้และส าหรับสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมนัน้จะเป็นการบริหารจดัการหลกัสูตร
ของวิชาเอกตามท่ีสถานศกึษาก าหนดเพ่ือพฒันาศกัยภาพและความถนดัของนกัเรียนและในส่วนของ
การประเมินผู้ เรียนสถานศึกษาจะพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียนด้านความประพฤติ  การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบควบคูไ่ปกับแผนการเรียนวิชาเอกในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเหมาะสม
กบัผู้ เรียน 

จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคญัของผู้ เรียนและจดัองค์ความรู้ท่ีจะพฒันาผู้ เรียน หลกัสูตรสถานศึกษาได้จดัการเรียนการสอน
ให้กบันกัเรียนในวิชาเอกตา่งๆ ในรายวิชาพืน้ฐานทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เหมือนกนัทกุรายวิชา โดย
มีความแตกตา่งกนัเฉพาะสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามท่ีหลกัสูตรสถานศกึษาก าหนดไว้ ท าให้นกัเรียน
ทกุวิชาเอกจะได้เรียนรายวิชาพืน้ฐานเท่าเทียมกัน และในด้านสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนสถานศกึษา
ได้ก าหนดวิธีการเรียนการสอนโดยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ให้ครบทัง้ 5 ประการ คือ ความสามารถในการ
ส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จากการประเมินผลสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนทัง้ 5 ประการนัน้ 
พบว่า ผลคะแนนสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนวิชาเอกพลศึกษามีคะแนนค่อนข้างต ่า  โดยเฉพาะ
ความสามารถในการส่ือสาร จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของผู้ เรียนให้ครบทัง้ 5 ด้าน โดยสมบรูณ์ 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะหาแนวทางในการพฒันาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนโดย
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียน ระดบัมัธยม ศึกษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนอย่างถกูต้องและให้ผู้ เรียนมีคณุภาพใน
การเรียนรู้ การปฏิบตัิงานและการสร้างผลงานต่างๆ ท่ีจะเป็นคุณสมบตัิติดตัวพวกเขาไปสู่การเป็น
ประชากรท่ีมีคณุภาพของประเทศชาตติอ่ไป  
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายหลกัเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง 

สมรรถนะส าคญัของนักเรียน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดยมีความมุ่งหมายรองตามล าดบัขัน้

ดงันี ้

1.  เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

2. เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน  
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

 3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร โดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของนักเรียนและสามารถ
น าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษาได้ ซึ่ง
หน่วยงาน บุคลากรของสถานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนักเรียน ด้านความสามารถในการส่ือสารนีไ้ปใช้เป็นเคร่ืองมือและเป็นแนวทาง
จดัการเรียนรู้ท่ีสามารถเสริมสร้างทกัษะและความสามารถในการส่ือการของผู้ เรียนอย่างแท้จริง 
 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะด าเนินการประเมินความต้องการจ าเป็น ของสมรรถนะส าคญัของ

นกัเรียน และเลือกสมรรถนะส าคญัท่ีมีความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 มาพัฒนาเพ่ือสร้างรูปแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอก
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พลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยพบว่า 
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนท่ีน ามาสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ฯ ในการวิจยั คือ ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นรูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้าน
ความสามารถในการส่ือสาร ซึ่งมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้แนวคิด 
ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2002) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลพืน้ฐาน (Analysis: A) 
 ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือตอบความมุ่งหมายของการวิจยั

ข้อท่ี 1 ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

  แหลง่ข้อมลู ได้แก่ 
อาจารย์ผู้ สอนนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 23 คน โดยเก็บข้อมลูจากอาจารย์ผู้สอนทกุคนท่ีสอนในภาคเรียนดงักลา่ว 

 ตวัแปรท่ีศกึษา 
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ สอนท่ีมีต่อสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษา

ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา  
ขัน้ตอนที่ 2 ออกแบบและการพัฒนารูปแบบ  (Design and Development: D&D) 
ขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยมุ่งสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร เพ่ือตอบ
ความมุง่หมายของการวิจยัข้อท่ี 2 

 แหลง่ข้อมลู ได้แก่ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากขัน้ตอนท่ี 1  
 2. ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เพ่ือให้ข้อมูลในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จ านวน 5 คน และกลุ่มท่ี 2 เพ่ือประเมินรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้าง
ขึน้ จ านวน 5 คน 

 3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

 4. นักเรียนท่ีเคยผ่านการเรียนการสอนรายวิชาแบดมินตนั ในภาคเรียนท่ี 2/2560 ท่ีไม่ใช่
กลุ่มทดลองเพ่ือประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ จ านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

 ตวัแปรต้นคือ 
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา ประกอบด้วย 
1. หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
2. จดุมุง่หมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
3. เนือ้หาของการเรียนการสอน 
4. กระบวนการเรียนการสอน 5 ขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้เตรียมการรับสาร 2) ขัน้การรับสาร 

3) การจดักระท าข้อมลู 4) ขัน้การน าเสนอและการสง่สาร 5) ขัน้สรุปการเรียนรู้ 
5. ส่ือกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. การวดัและประเมินผล 

   ตวัแปรตามคือ 
คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยจ าแนกเป็น 2 ประเดน็ย่อยคือ 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของ

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
2. คณุภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถใน
การส่ือสาร 

 
 
 

ขัน้ตอนที่ 3 การน าไปใช้ (Implementation : I) 
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ขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัมุ่งน ารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสารไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือตอบความมุ่ง
หมายข้อท่ี 3 

แหลง่ข้อมลู ได้แก่ 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ท่ีได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตวัแปรต้น 
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษา

ตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

ตวัแปรตาม 
สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation: E) 
ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัมุ่งประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

ส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสารและ การประเมินความพึง
พอใจของรูปแบบเพ่ือตอบความมุง่หมายข้อท่ี 3 

แหลง่ข้อมลูได้แก่ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูขัน้ตอนท่ี 3 
2. นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ท่ีได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
1. ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ สอนท่ีมีต่อสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา 
2. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) หมายถึง แบบแผนการเรียนการสอนท่ี 

ออกแบบมาเพ่ือสนองตอบต่อจดุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ให้กับผู้ เรียนโดยตรง มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้บรรลุ
จดุประสงค์นัน้ๆ โดยทัว่ไปรูปแบบจะประกอบด้วยแนวคิดหลกัการ จดุมุ่งหมาย เนือ้หา วิธีและเทคนิค
การสอน กระบวนการสอน ขัน้ตอน กิจกรรมการสอนและการวดัประเมินผล 

2. สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน (Learner’s Key Competency) หมายถึง คณุลกัษณะของผู้ เรียน
ท่ีได้ถกูก าหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นพฒันาผู้ เรียน
ให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีมีปัญญา มีศักยภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
ส าคัญ ได้แก่ 1. ความสามารถในการส่ือสาร  2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  และ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

3. ความสามารถในการส่ือสาร (Communication Capacity) หมายถึง ความสามารถในการ
รับสารเข้าใจอย่างมีเหตุผล น าไปสู่การจัดกระท าข้อมูลหรือสารท่ีได้รับ ผ่านการคิด เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ แยกแยะ สงัเคราะห์ ประเมิน ประยกุต์ สร้างสรรค์ข้อมูลหรือสารต่าง ๆ และน าเสนอสาร ส่ง
สารออกไป เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลหรือสารของตนเองท่ีได้ผ่านกระบวนการจดักระท าข้อมูลทางความคิด 
ความรู้สึกและทศันคติสามารแลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อการพัฒนาตนเองและต่อบุคคลอ่ืน ๆ ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  4                     
วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

4. ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของรูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ
นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร โดยภาพรวมประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
ท่ีมีต่อสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษาและความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีตอ่รูปแบบ  

5. นกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา หมายถึง นกัเรียนท่ีศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายชัน้ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอกพลศึกษา ตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนค    
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

6. รูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถใน
การส่ือสาร หมายถึง แบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนด้าน
ความสามารถในการส่ือสาร มี 6 องค์ประกอบและ 5 ขัน้ ดงันี ้1.หลกัการ 2.จุดมุ่งหมาย 3.เนือ้หาของ
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การเรียนการสอน 4.กระบวนการเรียนการสอน 5.ส่ือกิจกรรมการเรียนการสอน 6.การวัดประเมินผล 
และ 5 ขัน้ อยู่ในองค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการเรียนการสอน คือ 1) ขัน้เตรียมการรับสาร 2) ขัน้การรับ
สาร 3) การจดักระท าข้อมลู 4) ขัน้การน าเสนอและการส่งสาร 5) ขัน้สรุปการเรียนรู้ 
 7. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ สอนท่ีมีต่อสมรรถนะส าคญัของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา  
 8. คณุภาพของรูปแบบ หมายถึง ความเหมาะสมและคณุภาพของเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

 9. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอก
พลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

-   สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน  
ด้านความสามารถในการสือ่สาร 
 -  ความพงึพอใจที่มตีอ่รูปแบบการเรียนการ
สอน 

ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  (Expert) 
รูปแบบการเรียนการสอน 

รปูแบบการเรียนการสอน  
1. หลกัการ 
2. จดุมุง่หมาย 

3. เนือ้หา 
4. กระบวนการเรียนการสอน 5 ขัน้ 
     1) ขัน้เตรียมการรับสาร 
      2) ขัน้การรับสาร  
      3) การจดักระท าข้อมลู  
      4) ขัน้การน าเสนอและการสง่สาร 
      5) ขัน้สรุปการเรียนรู้ 
5. สือ่กิจกรรมการสอน 
6. การวดัและประเมินผล 

 

คณุภาพรปูแบบการเรียนการสอน  
- ความเหมาะสม 
- ความถูกตอ้ง 

 

ทฤษฎี (Theory) 
- ทฤษฎีพหปัุญญา (Theory of Multiple 

Intelligences) 
- ทฤษฎีการสือ่สาร SMCR (Berlo. 1993) 
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of 

Cooperative or Collaborative Learning) 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (Review 
Literature) 
- เอกสารงานวจิยัในประเทศ 
- เอกสารงานวจิยัในตา่งประเทศ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในหลกัสตูร 
(Corriculum) 
- หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พทุธศกัราช 2551 
- หลกัสตูรวิชาเอกพลศกึษาโรงเรียนสาธิต 

มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม) 
 

การออกแบบการเรียนการสอน 
(ADDIE  Model) 
1. การวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน (Analysis: A) 
2. การออกแบบ (Design: D) 
3. การพฒันา (Development: D) 
4. การน าไปใช้ (Implementation: I) 
5. การประเมินผล (Evaluation: E) 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1.  รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยม  

ศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสารหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสารสงูกว่าเกณฑ์ทีก าหนด 
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บทที่ 2  
เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวจิยั 

 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ในการศึกษางานวิจัยในครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

เรียงล าดบัเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
1. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
2. หลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) 
3. สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 
4. ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ 
5. ทฤษฎีการส่ือสาร 
6. รูปแบบการเรียนการสอน 
7. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
8. สรุปเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2544 ให้

เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจดุหมายและ มาตรฐาน การเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียให้เป็นคนดี  มี ปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ี ดีและมีขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนันีไ้ด้ปรับกระบวนการพฒันาหลกัสตูรให้มี ความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและสถานศึกษาได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของ
ท้องถ่ิน จากผลการวิจยั และติดตามประเมินผลการใช้หลกัสตูร พบว่า หลกัสตูรการ ศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้
ท้องถ่ินและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถ่ิน และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวมอย่าง 
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ชดัเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดงักล่าวยงัได้สะท้อนให้เห็น ถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาไม่ชดัเจนของ 
หลักสูตรหลายประการทัง้ในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ  และ
ผลผลิตท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสบัสนของผู้ปฏิบตัิในระดบัสถานศึกษาในการ 
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา สถานศกึษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไว้มาก ท า
ให้เกิดปัญหาหลกัสูตรแน่น การวดัและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดท า 6 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทัง้ปัญหาคุณภาพของผู้ เรียนใน 
ด้านความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์อนัยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

 ดงันัน้การจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะกระบวนการคิดฝึกปฏิบัติและได้เรียนรู้  จาก
ประสบการณ์ปลกูฝังคณุธรรมและค่านิยมท่ีดีงามสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนท่ีเอือ้ให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลาทกุสถานการณ์มีการประสานความร่วมมือ
กบับิดามารดาผู้ปกครองตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายสอดคล้องกบัพรบ.การศกึษามาตรา 26 ระบวุ่าให้
สถานศกึษาจดัการประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณาจากการพฒันาการของผู้ เรียนความประพฤติการสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษานอกจากนีแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 9 ระบไุว้ชดัเจนท่ีจะมุ่งเน้นการพฒันาคนเป็นเป้าหมายหลกัเพ่ือให้เกิดการพฒันาทัง้ 4 ด้านคือ
พัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมและพัฒนาคนไทยให้มีการศึกษาและรู้จกัเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นคนดีมีคณุธรรมซ่ือสตัย์สจุริตอยู่ในสงัคมแห่ง  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้สามารถรักษาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินควบคูไ่ปกบัการสืบสานวฒันธรรมประเพณีดีงาม (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2545) 

 จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2544 ท่ีผ่านมา ประกอบกบัข้อมลูจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  ฉบบัท่ี 10 
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการใน  การพัฒนา
เยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 จึงเกิดการทบทวนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสมชดัเจน ทัง้
เป้าหมายของหลกัสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบตัิใน
ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา โดยได้มีการก าหนดวิสยัทศัน์ จดุหมาย สมรรถนะส าคญัของ
ผู้ เรียน คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการ
จดัท าหลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดบั นอกจากนัน้ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขัน้ต ่าของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแตล่ะชัน้ปีไว้ในหลกัสตูรแกนกลางและเปิดโอกาสให้สถานศกึษาเพิ่มเติม



  14 

เวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจดุเน้น อีกทัง้ได้ปรับกระบวนการวดัและประเมินผลผู้ เรียนเกณฑ์การ
จบการศึกษาแต่ละระดบัและเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และมีความชดัเจนตอ่การน าไปปฏิบตั ิ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้ เรียน เม่ือจบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1. มีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบตัิ
ตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวิต  

3. มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
5. มีจิตส านึกในการอนุ รักษ์วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุง่ท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่าง
มีความสขุ 

 สรุปได้ว่า  เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้มี
การก าหนดวิสยัทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชีว้ัดท่ีชัดเจน เพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในด้านต่างๆ เพ่ือท่ีจะพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มี
ปัญญา และความคิดท่ีดีในการท ากิจกรรมต่างๆ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความสุข และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษายงัเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของผู้ เรียน อีก
ทัง้เพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจดุเน้น เพ่ือเกิดประโยชน์สงูสดุท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเป็นคนท่ี
มีประสิทธภาพ พร้อมทัง้ท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสขุ   
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นต้นแบบการจัดนวัตกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน บนฐานการวิจัยท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคัญโดยผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ มีความรอบรู้วิชาการ  
ช านาญเทคโนโลยี มีวินยัและคณุธรรม เป็นแกนน าสงัคม ด้วยกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถ
ใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ี
ตนเองนบัถือ มีคณุธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก   ยึดมัน่ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักในคณุค่าและด ารง
รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้ผู้ เรียนมีเจตคติต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพรวมถึง
การศกึษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 หลักการและจุดหมาย 
 หลกัสตูรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)   

ใช้หลกัการ และจดุมุง่หมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในการ

จดัหลกัสตูรของโรงเรียน ดงันี ้
 หลักการ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้ เป็นเปา้หมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคณุธรรมบนพืน้ฐาน
ของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคณุภาพ 

3. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาให้
สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการ
เรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ 
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7. เป็นหลักสูตรท่ีมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียนศึกษาและพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศกัยภาพ 

จุดหมาย 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มี

ปัญญา มีความสขุ มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิด
กบัผู้ เรียนเม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1. มีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบตัิ
ตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกัษะ
ชีวิต  

3. มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยู่ร่วมกันใน
สงัคมอยา่งมีความสขุ 

6. มีคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) คือ รอบรู้วิชาการ ช านาญเทคโนโลยี มีวนิยัและคณุธรรม เป็นแกนน าสงัคม 

 ระดับการศึกษา 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จดัระดบัการศึกษา

ตามท่ีก าหนดในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้ 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3) เป็นช่วงสดุท้ายของการศกึษาภาค

บงัคบัซึ่งตอ่จากช่วงแรกของการศกึษาภาคบงัคบัระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1-6 การศกึษาระดบันีมุ้่งเน้น
ให้ผู้ เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มี
ทกัษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มีทกัษะใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทัง้ด้าน
ความรู้ ความคิด ความดีและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ฐานในการ
ประกอบอาชีพหรือศกึษาตอ่ 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) การศึกษาระดับนีเ้น้นการ
เพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียน
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แต่ละคนทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทกัษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิด
ขัน้สูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่ง
พฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชมุชนในด้านตา่ง ๆ   

 การจัดเวลาเรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลา

เรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ดงันี ้ 
1. ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น (ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3)  ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค. มี

เวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน า้หนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชัว่โมงต่อ
ภาคเรียน มีคา่น า้หนกัวิชาเท่ากบั 1 หนว่ยกิต (นก.) 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคมี
เวลาเรียนวนัละไม่น้อยกว่า 8 ชัว่โมง คิดน า้หนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40  ชัว่โมง
ตอ่ภาคเรียน มีคา่น า้หนกัวิชาเท่ากบั 1 หนว่ยกิต (นก.) 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้ก าหนดกรอบ
โครงสร้างเวลาเรียนส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 พร้อมทัง้ปรับให้เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียนและสภาพของผู้ เรียนตามความพร้อมและจดุเน้น โดยจดัเวลาเรียนสปัดาห์ละ 38 คาบตอ่ภาค
เรียน 

 การจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้วางแผนจัดการ

เรียนรู้ จัดท าหลักสูตรของโรงเรียน และจัดองค์ความรู้ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนตามวุฒิภาวะ
และศักยภาพของผู้ เรียน โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple 
Intelligences) ดงัท่ีระบุไว้ในหลกัสูตรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยศึกษาปัญหาท่ีเกิด
กบัผู้ เรียนอย่างน้อย 8 ด้าน ดงันี ้

1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligencse) คือ ความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบ
ต่างๆ ตัง้แต่ภาษาพืน้เมือง จนถึงภาษาอ่ืนๆ ด้วย สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถส่ือภาษาให้
ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ตามท่ีต้องการ ผู้ ท่ีมีปัญญาด้านนีโ้ดดเดน่ ก็มกัเป็น กวี นกัเขียน นกัพดู นกัหนงัสือพิมพ์ 
ครู ทนายความ หรือนกัการเมือง  

2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) คือ 
ความสามารถในการคิดแบบมีเหตแุละผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดค านวณ
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ทางคณิตศาสตร์ ผู้ ท่ีมีปัญญาด้านนีโ้ดดเด่น ก็มักเป็น นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย 
นกัวิทยาศาสตร์ นกัเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร  

3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์  (Visual-Spatial Intelligence) คือ ความสามารถในการรับรู้
ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพืน้ท่ี รูปทรง ระยะทาง และต าแหน่ง โดยสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน และ
ถ่ายทอดแสดงออกอย่างราบร่ืนกลมกลืน มีความไวตอ่การรับรู้ในเร่ืองทิศทาง ส าหรับผู้ ท่ีมีปัญญาด้าน
นีโ้ดดเดน่ จะมีทัง้สายวิทย์ และสายศิลป์ สายวิทย์ มกัจะเป็นนกัประดิษฐ์ วิศวกร ส่วนสายศิลป์ มกัจะ
เป็นศิลปินในแขนงต่างๆ เช่น จิตรกร นกัเขียนการ์ตนู นกัปัน้ นกัออกแบบ ช่างภาพ หรือสถาปนิก เป็น
ต้น  

4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) คือ 
ความสามารถในการควบคมุและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวยัวะส่วนต่าง  ๆของร่างกาย 
รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น 
ความประณีต และความไวทางประสาทสมัผสั ส าหรับผู้ ท่ีมีปัญญาด้านนีโ้ดดเด่น มักจะเป็นนักกีฬา 
หรือเป็นศลิปินในแขนง นกัแสดง นกัฟ้อน นกัเต้น นกับลัเลย์่ หรือนกัแสดงกายกรรม  

5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถในการซึมซับ เข้าถึง
สุนทรียะทางดนตรี ทัง้การได้ยิน การรับรู้ การจดจ า และการประพันธ์เพลง สามารถจดจ าจังหวะ 
ท านอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี ถ่ายทอดออกมาโดยการฮมัเพลง  เคาะจงัหวะ เลน่ดนตรี และร้อง
เพลง ส าหรับผู้ ท่ีมีปัญญาด้านนีโ้ดดเดน่ มกัจะเป็นนกัดนตรี  นกัประพนัธ์เพลง หรือนกัร้อง 

6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการ
เข้าใจผู้ อ่ืน ทัง้ด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวต่อการสงัเกตสี
หน้า ท่าทาง น า้เสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลด
ความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้ อ่ืนได้ดี เป็นปัญญาด้านท่ีจ าเป็นต้องมีอยู่ในทุกคน แต่ส าหรับผู้ ท่ีมี
ปัญญาด้านนีโ้ดดเด่น มกัจะเป็นครู อาจารย์ ผู้ ให้ค าปรึกษา นักการทูต พนกังานขาย พนกังาน  ขาย
ตรง พนกังานต้อนรับ ประชาสมัพนัธ์ นกัการเมือง หรือนกัธุรกิจ  

7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการ
รู้จกั ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
และสถานการณ์ รู้ว่าสถานการณ์ใดควรเผชิญหน้า ควรหลีกเล่ียง ต้องขอความช่วยเหลือ มองภาพ
ตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจดุอ่อน หรือข้อบกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกนัต้องรู้ว่าตนมีจดุแข็ง 
หรือความสามารถในเร่ืองใด  
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8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถในการรู้จัก 
และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึง้ เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่างๆ ของธรรมชาติ มี
ความไวต่อการสังเกต เพ่ือคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการจัดจ าแนก 
แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทัง้พืชและสัตว์ ส าหรับผู้ ท่ีมีปัญญาด้านนีโ้ดดเด่น มักจะเป็นนัก
ธรณีวิทยา นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั หรือนกัส ารวจธรรมชาต ิ 

สติปัญญาทุกด้านเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์สติปัญญาแต่ละด้านจึง
แสดงออกในระดบัพืน้ฐานระดบัหนึ่งเหมือนกันทุกแห่งโดยเป็นอิสระจากการส่งเสริมทางการศึกษา
และทางวฒันธรรม มนษุย์ทกุคนล้วนมีความสามารถพืน้ฐานในทางสติปัญญาแตล่ะด้าน  

สติปัญญาด้านตา่งๆ จะพฒันาไปในวิถีทางท่ีแตกต่างกัน และในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั จึง
ต้องมีการส่งเสริมท่ีแตกต่างกันโดยสิน้เชิง สติปัญญาทุกด้านสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว  การ
พฒันาอย่างรวดเร็วของบคุคลท่ีมีแววจะแตกต่างกันไปตามสติปัญญาแต่ละด้าน วยัรุ่นและวยัผู้ ใหญ่
สติปัญญาจะแสดงออกโดยผ่านการงานอาชีพ และการท ากิจกรรมตา่งๆ วยัรุ่นส่วนใหญ่ต้องการความ
ชว่ยเหลือในการเลือกอาชีพ การตดัสินใจเร่ืองนีมี้ความซบัซ้อนมากขึน้จากลกัษณะปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
งานกบัสตปัิญญาในบทบาททางวฒันธรรมตา่งๆ 

นอกจากนีก้ารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ยงัได้ให้ความส าคญัเร่ืองวฒุิภาวะและศกัยภาพของผู้ เรียน 

วุฒิภาวะ หมายถึง ความสามารถสูงสุดในแต่ละวยั วุฒิภาวะประกอบด้วย วุฒิภาวะทาง
กาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา วฒุิภาวะนีไ้ม่ได้เกิดจากประสบการณ์หรือการเรียนรู้ แต่เกิดจาก
พฒันาการของมนษุย์ ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างยิ่งจากพนัธุกรรม (พฒันาการทางมนุษย์ได้รับอิทธิพลทัง้
จากพันธุ์กรรมและสิ่งแวดล้อม) วุฒิภาวะมีความส าคญัอย่างมากต่อการเรียนรู้ ถ้าเด็กได้เรียนรู้ตาม
วฒุิภาวะ (สอดคล้องกับวุฒิภาวะ) เขาจะเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว หากยงัขาดวุฒิภาวะ การ
เรียนรู้จะเป็นไปด้วยความล าบาก ไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีต้อง
อาศยัวุฒิภาวะ  เพราะการท่ีบุคคลลจะมีความสามารถในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากหรือ
น้อยเพียงใดขึน้อยู่กับว่าบุคคลนัน้มีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่ การเรียนรู้ท่ีเกิดผลได้ดีท่ีสุด คือ การ
เรียนรู้ตามวฒุิภาวะนัน้ หากละเลยเวลาของวฒุิภาวะแล้ว การเรียนรู้จะยากหรือไม่เกิดการเรียนรู้เลย 

 ศักยภาพ (Potentiality)  เป็นพลังท่ีสร้างสมอยู่ในสมองของมนุษย์ เกิดขึน้โดยการกระตุ้น
จากสิ่งแวดล้อมสะสมพฒันา เช่ือมโยงเส้นใยประสาทเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้  ศกัยภาพของ
มนุษย์จะแสดงออกในลักษณะความสามารถซึ่งจะมีมากน้อยเพียงไร ขึน้อยู่กับการกระตุ้ นจาก
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สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ การท่ีจะพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามขีดความสามารถได้นัน้ ต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัสมองของมนษุย์ซึง่เป็นขมุพลงัแหง่การเรียนรู้ 

 ด้วยเหตผุลดงักลา่วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายมธัยม) จงึไดจ้ดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพและเพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีน ดงันี้ 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสวงหาความสนใจ ความถนดัและความสามารถเฉพาะทางของแต่ละ

บคุคล  
 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 
 นักเรียนเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 

2551 ก าหนดไว้ และเลือกเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามท่ีโรงเรียนก าหนด เพ่ือท่ีจะได้พฒันาสมอง
ทัง้ 8  ด้าน ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สงัคมศึกษา  ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ  
ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี) สุขศึกษา  พลศึกษา  ดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะ คหก
รรม  คอมพิวเตอร์  และอตุสาหกรรม  
 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 นกัเรยีนเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานตามทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พ .ศ .  2551 ก าหนดไวแ้ละเลอืกเรยีนสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิสหวทิยาการตามทีโ่รงเรยีนก าหนด 

เพื่อส ารวจศกัยภาพและความถนดัของนกัเรยีนในการเตรยีมตวัเลอืกแผนการเรยีนวชิาเอกใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย    

 วิชาสหวิทยาการ (เตรียมวิชาเอก) ประกอบด้วย 15 วิชาเอก ดังนี ้
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
3. วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส 
4. วิชาเอกภาษาองักฤษ 
5. วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น 
6. วิชาเอกภาษาจีน 
7. วิชาเอกภาษาอาเซียน 
8. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
9. วิชาเอกแอนิเมชัน่  
10 วิชาเอกทศันศิลป์ 
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11. วิชาเอกออกแบบ 
12. วิชาเอกอาหารและการโรงแรม 
13. วิชาเอกพลศกึษา 
14. วิชาเอกดริุยางคศลิป์ 
15. วิชาเอกนาฏยศาสตร์ศิลป์ 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นกัเรียนเลือกแผนการเรียน ซึ่งมีทัง้หมด 15 วิชาเอก ดงัได้กล่าวข้างต้น โดยแต่ละวิชาเอก

เรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานตามท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้  และ
เลือกเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีเป็นวิชาเอกตามท่ีโรงเรียนฯก าหนด เพ่ือพฒันาศกัยภาพและความ
ถนัดของนักเรียนในการเตรียมตวัสอบเข้าเรียนต่อในระดบัท่ีสูงขึน้ หรือการประกอบอาชีพหลังจาก
ส าเร็จการศกึษา 

 โครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกพลศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่  4 – 6) สาระการ
เรียนรู้เพิ่มเตมิเลือกวิชาเอกพลศึกษา 

 พ 30221 การเคล่ือนไหวของมนษุย์ 1 (HPE 30221 Human Movement 1) 
 3 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1.5 หนว่ยการเรียน 
 พ3 0222 การเคล่ือนไหวของมนษุย์ 2 (HPE 30222 Human Movement 2)  
 3 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1.5 หนว่ยการเรียน  
 พ30223 การออกก าลงักายและการเล่นกีฬา 1 (HPE 30223 Exercise and Sport 1)  
 3 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1.5 หนว่ยการเรียน 
 พ30224 การออกก าลงักายและการเล่นกีฬา 2 (HPE 30224 Exercise and Sport 2)  
 3 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1.5 หนว่ยการเรียน 
 พ30225  การพลศกึษา กีฬาและนนัทนาการ 1 (HPE 30225 Physical Education, Sport  
and Recreation 1)  
 3 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1.5 หนว่ยการเรียน   
 พ30226 การพลศกึษา กีฬาและนนัทนาการ 2 (HPE 30226 Physical Education,  
 Sport and Recreation 2)     
 3 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1.5 หนว่ยการเรียน 
 พ30227 ลีลาศ (HPE 30227 Ballroom Dance)    
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน    
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 พ30228 การออกก าลงักายแบบแอโรบกิ (HPE 30228 Arerobic Exercise) 
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30229 กรีฑา 1 (HPE 30229 Athletics 1)   
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30230 กรีฑา 2 (HPE 30230 Athletics 2)    
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30231 เทนนิส (HPE 30231 Tennis)   
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30232 แบดมินตนั (HPE 30232 Badminton)    
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30233 กอล์ฟ (HPE 30233 Golf)     
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30234 เปตอง (HPE 30234 Petanque)    
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30235 เทเบลิเทนนิส (HPE 30235 Table Tennis)   
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน  
 พ30236 ศลิปะการปอ้งกนัตวั (HPE 30236 Martial Art)  
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30237 ยิมนาสตกิ 1 (HPE 30237 Gymnastics 1)   
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30238  ยิมนาสตกิ2 (HPE 30238 Gymnastics 2)   
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30239  แฟลกฟตุบอล (HPE 30239 Flag Football)    
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30240 คริกเกต (HPE 30240 Cricket)   
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
 พ30241  บาสเกตบอล (HPE 30241 Basketball)    
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
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พ30242 เซปักตะกร้อ (HPE 30242 Sepaktrakraw)   
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
พ30243 ซอฟท์บอล (HPE 30243 Softball)    
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30244  แฮนด์บอล (HPE 30244 Handball)   
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30245 วอลเลย์บอล  (HPE 30245 Volleyball)   
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30246 กระบี ่(HPE 30246 Krabi)     
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30247 ดาบสองมือ (HPE 30247 Sword Fighting)    
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30248 พลอง (HPE 30248 Plong)     
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30249 ตะกร้อวง (HPE 30249 Cycle Rattan Ball)    
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30250 ตะกร้อลอดบว่ง (HPE 30250 Takraw Lot Buang)   
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30251 ตะกร้อข้ามตาข่าย (HPE 30251 Takraw Kham Takhai)   
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30252 ศลิปะมวยไทย (HPE 30252 Boxing Art)   
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
 พ30253 วา่ยน า้1 (HPE 30253 Swimming 1)    
 2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน 1 หนว่ยการเรียน 
พ30254 วา่ยน า้2 (HPE 30254 Swimming 2)     
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30255 ฟตุวอลเลย์ (HPE 30255 Footvolley)   
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
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พ30256 ฟตุซอล (HPE 30256 Futsal)               
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30257 กีฬาผาดโผน  (HPE 30257 Action Sport)   
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30258 เกมส์เบค็เตล็ด (HPE 30258 Miscellaneous Games)  
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30259 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื อ้งต้น (HPE 30259 Introduction to Anatomy and 
Physiology) 
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30260 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางกีฬาเบือ้งต้น (HPE 30260 Introduction to Sport Tools 
and  Equipments)   
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30261 เทคโนโลยีทางพลศกึษา (HPE 30261 Physical Education Technology) 
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 
พ30262 ฝึ กประสบการณ์ ทางด้ านพลศึกษา (HPE 30262 Training Experience in 
Physical Education) 
2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน  1 หนว่ยการเรียน 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. รายสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน เรียน 41.0 หนว่ยการเรียน ได้ 41.0 หนว่ยการเรียน 
2. รายสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (เรียน/ได้ไม่น้อยกว่า) เรียน 61.0 หน่วยการเรียน ได้ 36.0 

หนว่ยการเรียน 
3. รวม (เรียน/ได้ไมน้่อยกวา่) เรียน 102.0 หนว่ยการเรียน ได้ 77.0 หนว่ยการเรียน 

หมายเหตุ     
  1. ผู้ เรียนเรียนรายสาระการเรียนรู้พืน้ฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81.0 หน่วยการเรียน 

โดยเป็นรายสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 41.0 หน่วยการเรียน และรายสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามท่ี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ก าหนดรวม 61.0 หน่วยการ
เรียน 

  2. ผู้ เรียนต้องได้หน่วยการเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77.0 หน่วยการเรียน โดยเป็น
รายสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 41.0 หน่วยการเรียน และรายสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36.0 
หนว่ยการเรียน                       
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  3. ผู้ เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ก าหนด 

  4. ผู้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ก าหนด 

  5. ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ก าหนด 

สรุปได้ว่า  ความหลากหลายในการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาได้จดัหลักสูตรขึน้มา เพ่ือเน้นการ
เพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียน
แต่ละคนทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ  และตามศกัยภาพและความถนัดของตนเอง มีทักษะในการใช้
วิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคดิขัน้สงู สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการศกึษาตอ่และการประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตน เพ่ือพฒันาคณุภาพและเพิ่มศกัยภาพของผู้ เรียน 
ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ในการพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  มุ่งเน้น
พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  ดงันี ้

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 มุง่เน้นให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะ 

ส าคญั 5 ประการ ดงันี้ 
1. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิด 

อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
และหรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม 

2. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและสง่ขา่วสาร  มีวฒันธรรมใน 
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้การเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักการ
เหตผุลและความถกูต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ ท่ี
มีตอ่ตนเองและสงัคม 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ี
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุต์ความรู้ไป
ใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา มีการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้
ตอ่ตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง  ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง  ๆ
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเล่ียงพฤตกิรรมท่ีส่งผลกระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี 
หลายรูปแบบ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคม ในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถกูต้อง เหมาะสม และมีคณุธรรม 

 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ(Competency)   
 ปัจจบุนัเป็นยดุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอยา่งรวดเร็ว ทัง้ในในระดบัประเทศ และระดบั

โลก มีการกล่าวว่าการมีทรัพยากรมากเทา่ใดไม่ส าคญัเท่ากบัมีความสามารถในการบริหาร การจดัการ
ทรัพยากรแรงงาน และคุณภาพของคน (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2542) แนวคิดเร่ืองสมรรถนะนีมี้พืน้ฐาน
มาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเช่ือว่าเม่ือพัฒนาคนให้มี
ความสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามารถท่ีมีไปผลักดนัให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้การน าเร่ือง
สมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นส าคญั ต้องมี
การพิจารณาว่าบุคคลในองค์กรมีความสามารถอย่างไร จึงจะท าให้องค์กรชนะคู่แข่งและบรรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะเร่ิมจากการน าเสนอบทความทางวิชาการของ David C. 
McClelland นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ดเม่ือปี ค.ศ.1960 ซึ่งกล่าวถึง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
คุณลักษณะท่ีดีของบุคคล (Excellent Performer) ในองค์การ กับระดบัทักษะความรู้ ความสามารถ 
โดยกล่าวว่า การวดั IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการท านายความสามารถ หรือ
สมรรถนะของบคุคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงออกมาได้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีนกัจิตวิทยา
องค์การได้ศึกษากันมาเป็นเวลานานแล้ว ผู้ ท่ีริเร่ิมการใช้คาว่า Competency คือ David McClelland 
ซึ่งเป็นผู้ ก่อตัง้บริษัท Hay McBer เขาได้เขียนบทความเร่ือง Testing for Competence Rather than 
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for Intelligence ในปี 1973 กล่าวกันว่าน่ี เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา Competency ให้เป็นอีก
ทางเลือกหนึง่นอกเหนือไปจากการวดัเชาวน์ปัญญา 

 ความหมายของสมรรถนะและขีดความสามารถ  
 Competency มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถ หรือสมรรถนะใน

ภาษาอังกฤษมีค าท่ี มีความหมายคล้ายกันอยู่หลายค าได้แก่  Capability, Ability, Proficiency, 
Expertise, Skill, Fitness, Aptitude โดยส านกังาน ก.พ. ใช้ภาษาไทยว่า “สมรรถนะ” แต่ในบางองค์การ
ใช้ค าว่า “ความสามารถ” การน าความหมายของ Competency ไปใช้ในทางวิชาการก็สร้างความ
สบัสนได้เช่นเดียวกัน โดยกล่าวกันว่า การก าหนดความหมายของ Competency มีหลายความหมาย 
เช่น Boyatzis (1982) ให้ความหมาย “an underlying characteristic of the person which could be 
a motive, trait, skill, aspect of one’s self image or social role or a body of knowledge which he 
or she uses” ส่วน McClelland กล่าวว่า competency ควรจะเป็นสิ่งท่ีแยกระหว่าง superior และ 
average คือ สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนท่ีมีผลงานโดดเดน่หรือปานกลาง  

McClelland (1993) สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่ง
สามารถผลักดนัให้ปัจเจกบุคคลนัน้สร้างผลการปฏิบตัิงานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ท่ีกาหนดในงานท่ีตน
รับผิดชอบ ดังนัน้บางครัง้เม่ือพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ 
คณุลกัษณะ ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า  สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึน้มาจากความรู้ 
ทกัษะและเจตคต ิ/ แรงจงูใจ หรือ ความรู้ ทกัษะ และเจตคต ิ/ แรงจงูใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ  

 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
 ตามแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของเดวิด  แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) แบ่ง

สมรรถนะออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีต้องรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น 

ความรู้ด้านเคร่ืองยนต์ เป็นต้น 
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 

ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะท่ีเกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานทางความรู้ และสามารถ
ปฏิบตัไิด้อยา่งคล่องแคล่วว่องไว 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self-concept) คือ เจตคติ  ค่านิยม และความคิดเห็น
เก่ียวกบัตนเอง เชน่ ความมัน่ใจในตนเอง ภาพลกัษณ์ของตนเองหรือสิ่งท่ีบคุคลเช่ือว่าตนเองเป็น 

4. บคุลิกลกัษณะประจ าตวัของบคุคล (Traits) เป็นสิ่งท่ีอธิบายถึงบคุคลนัน้ เชน่ คนท่ี 
นา่เช่ือถือและไว้ใจได้ หรือมีลกัษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 
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5. เจตคติ / แรงจงูใจ (Motivation/Attitude) เป็นแรงจงูใจหรือแรงขบัภายใน ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ท่ีมุง่สูเ่ปา้หมาย หรือมุง่สูค่วามส าเร็จ เป็นต้น 

 จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์นัน้สกอตด์ บี พารี เห็นควรจะรวมส่วนประกอบท่ีเป็น
ความคิดเก่ียวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า คุณลักษณะ (Attributes) 
ดงันัน้บางครัง้เม่ือพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วน คือ ความรู้ ทกัษะ คณุลักษณะ 
(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2547a) ซึ่งสอดคล้องกับ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์  (2548) กล่าวว่าสมรรถนะ
ประกอบด้วย 3 กลุม่หลกั ได้แก่  

1. ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and Understanding) หมายถึง การรับรู้เก่ียวกับ
แนวคิด หลกัการ กระบวนการ ขัน้ตอนของเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งความรู้เหล่านีไ้ม่ใช่เกิดมาแล้วรู้เลย แต่
ความรู้ต้องอาศยัการขวนขวายหาความรู้ เช่น เรียนรู้จากสถานศึกษา การเข้าอบรมในห้องเรียน การ
อา่นหนงัสือ การสอบถามผู้ รู้ การสอนงาน การศกึษาดงูาน เป็นต้น 

2. ทักษะ (Skills) หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกท่ีต้องอาศยัการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ
บอ่ยๆ จนเกิดความช านาญกลายเป็นทกัษะ ซึ่งทกัษะเหล่านีไ้ม่ได้เกิดมาแล้วเป็นเลย ทกัษะจะเกิดขึน้
จากการกระท าบอ่ยๆ ซ า้ๆ กนัเป็นระยะเวลาหนึง่ ระยะเวลามากหรือน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัการฝึกฝน 

3. คุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล (Attributes) ความคิด ลักษณะนิสัย และแรงขับเคล่ือน
ภายใน เป็นสิ่งท่ีเกิดมาแล้วติดตัวมาเลย หรือเป็นเร่ืองท่ีถูกพัฒนาและปลูกฝังมาตัง้แต่เด็กๆ ซึ่ง
คณุลักษณะพิเศษส่วนบุคคลขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อม หรือการปลูกฝังจากบุคคลรอบข้างจนฝังเป็น
นิสยั ความคิด มุมมองและการรับรู้ของแต่ละคน เช่น ความอดทน จิตส านึกบริการ จรรยาบรรณและ
ความซ่ือสัตย์ ความมุ่งมั่นในการท างาน ความคิดเชิงบวก ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ 
การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง เป็นต้น 

 นอกจากนี ้เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ 
ดงันี ้

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถหลักขององค์กร นั่นคือ
เนือ้หาของวิสยัทศัน์ และแผนกลยทุธ์ขององค์กร 

2. สมรรถนะสนบัสนุน (Support Competency) หมายถึง ทกัษะ ความรู้ ความสามารถหรือ
พฤติกรรมท่ีสนบัสนุนการปฏิบตัิงานหนึ่งๆ เพิ่มเติมจากความสามารถหลกั ทัง้นีจ้ะมีความแตกตา่งกัน
ตามระดับชัน้หรือต าแหน่งงาน (Job Grade) หรือบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของงานนัน้ (Job 
Role) หรือฟังก์ชัน้ของงานภายในองค์กร 
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 กล่าวโดยสรุป จากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของสมรรถนะ พบว่ามีนกัวิชาการ
กลา่วเก่ียวกบัองค์ประกอบของสมรรถนะไว้แตกตา่งกนั ดงันี ้ 

 กลุ่มท่ี 1 อธิบายว่าสมรรถนะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ตนเอง บคุลิกลกัษณะประจ าตวั และเจตคติ/แรงจงูใจ  

 กลุ่มท่ี 2 อธิบายว่าสมรรถนะมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจ ทักษะ และ
คณุลกัษณะพิเศษส่วนบคุคล  

 กลุ่มท่ี  3 อธิบายว่าสมรรถนะมี  2 องค์ประกอบ ได้แก่  สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
สนบัสนนุ 

 
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้  
 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลผลข้อมูล เป็นทฤษฎีท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับ

กระบวนการพฒันาสติปัญญาของมนุษย์ เก่ียวกบัการท างานของสมอง ทฤษฎีเร่ิมได้รับความนิยมมา
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1950 จนถึงปัจจุบัน ช่ือในภาษาไทยหลายช่ือ เช่น ทฤษฎีประมวลสารข้อมูลข่าวสาร 
ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ในท่ีนี ้จะใช้เรียกว่าทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมลู 

 ทฤษฎีนีมี้แนวคิดว่า 
 การท างานของสมองมีความคล้ายคลึงกับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คลอสเมียร์ 

(Klausmeier, 1992) ได้อธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์โดยเปรียบเทียบการท างานของคอมพิวเตอร์กับ
การท างานของสมอง ซึง่มีการท างานเป็นขัน้ตอนดงันี ้คือ 

1. การรับข้อมลู (Input) โดยผา่นทางอปุกรณ์หรือเคร่ืองรับข้อมลู 
2. การเข้ารหสั (Encoding) โดยอาศยัชดุค าสัง่หรือซอฟต์แวร์ (Software) 
3. การสง่ข้อมลูออก (Output) โดยผา่นทางอปุกรณ์ 
 คลอสเมียร์ (Klausmeier, 1992) ได้อธิบายการประมวลผลข้อมูลโดยเร่ิมต้นจากการท่ี

มนษุย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 สิ่งเร้าท่ีเข้ามาจะได้รับการบนัทึกไว้ในความจ าระยะสัน้ 
ซึ่งการบันทึกนีจ้ะขึน้อยู่กับองค์ประกอบ  2 ประการ คือ การรู้จัก (Recognition) และความสนใจ 
(Atention) ของบุคคลท่ีรับสิ่งเร้า บคุคลจะเลือกรับสิ่งเร้าท่ีตนรู้จกัหรือมีความสนใจ สิ่งเร้านัน้จะได้รับ
การบนัทึกลงในความจ าระยะสัน้ (Short-Term Memory) ซึ่งด ารงคงอยู่ในระยะเวลาท่ีจ ากัดมาก แต่
ละบุคคลมีความสามารถในการจ าระยะสัน้ท่ีจ ากัด ในการท างานท่ีจะเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ชัว่คราว 
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อาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคตา่ง ๆ ในการจ าช่วย เช่น การจดักลุ่มค า หรือการท่องซ า้ ๆ ซึ่งจะสามารถช่วย
ให้จดจ าไว้ใช้งานได้การเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลงั สามารถท าได้โดยข้อมูลนัน้จ าเป็นต้องได้รับการ
ประมวลและเปล่ียนรูปโดยการเข้ารหสั (Encoding) เพ่ือน าไปเก็บไว้ในความจ าระยะยาว (Long Term 
Memory) ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การท่องซ า้หลาย ๆ ครัง้ หรือการท าข้อมูลให้มีความหมาย
กบัตนเอง โดยการสมัพนัธ์สิ่งท่ีเรียนรู้สิ่งใหม่กบัสิ่งเก่าท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน ซึ่งเรียกว่า เป็นกระบวนการ
ขยายความคิด (Elaborative Operations Process) ความจ าระยะยาวนีมี้  2 ชนิด คือ ความจ าท่ี
เก่ียวกับภาษา (Semantic) และความจ าท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ (Affective Memory) เม่ือข้อมูลข่าวสาร
ได้รับการบนัทึกไว้ในความจ าระยะยาวแล้ว บคุคลจะสามารถเรียกข้อมลูตา่ง ๆ ออกมาใช้ได้ ซึ่งในการ
เรียกข้อมูลออกมาใช้ บุคคลจ าเป็นต้องถอดรหัสข้อมูล (Decoding) จากความจ าระยะยาว และส่ง
ต่อไปสู่ตวัก่อก าเนิดพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งจะเป็นแรงขบัหรือกระตุ้นให้บุคคลมีการเคล่ือนไหว หรือ
การพดูสนองตอบตอ่สิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ กระบวนการของการประมวลข้อมลูของมนษุย์ 

กระบวนการสมองในการประมวลข้อมูล หากเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แล้ว ก็คือ 
โปรแกรมสั่งงาน หรือ “Software” การบริหารควบคมุการประมวลข้อมูลของสมองคือการท่ีบุคคลรู้ถึง
การคิดของตนและสามารถควบคุมการคิดของตนให้ เป็นไปในทางท่ีตนต้องการรู้  เรียกว่า
“Metacognition” หรือ “การรู้คิด” หมายถึ ง การตระหนักรู้  (Awareness)  เก่ียวกับความรู้และ
ความสามารถของตน และใช้ความเข้าใจในการรู้การจดัการควบคมุกระบวนการคิด ด้วยวิธีตา่ง ๆ ช่วย
ให้การเรียนรู้และงานท่ีท าประสบผลส าเร็จตามท่ีต้องการ องค์ประกอบส าคญัของการรู้คิดท่ีใช้ในการ
บริหารควบคุมกระบวนการประมวลข้อมูล ประกอบด้วยแรงจูงใจ ความตัง้ใจ และความมุ่งหวงัต่างๆ 
รวมทัง้เทคนิคและกลวิธีต่างๆ กระบวนการรู้คิด ประกอบด้วย ความใส่ใจ (Attention) การรับรู้ 
(Perception) กลวิธีตา่ง (Strategies) เช่น รู้ว่าตนไม่สามารถจดจ าสิ่งท่ีครูสอนได้ เราคิดหากลวิธีต่างๆ 
ท่ีจะมาช่วยให้จดจ าสิ่งท่ีเรียนได้มากขึน้ อาจใช้วิธีการท่อง การจดบนัทึก การท่องจ าเป็นกลอน การ
ทอ่งตวัยอ่ การท ารหสั การเช่ือมโยงในสิ่งท่ีสมัพนัธ์กนั เป็นต้น 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 
 แนวคิด  Constructivism  เก่ียวข้องกับธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ มีความหมายทัง้ใน

เชิงจิตวิทยาและเชิงสงัคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยา เร่ิมต้นจาก  Jean Piaget  ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้
ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นอัตนัย  Vygotsky  ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่
ละบุคคลว่า เกิดจากการส่ือสารทางภาษากบับุคคลอ่ืน ส าหรับด้านสงัคมวิทยา Emile Durkheim และ
คณะ เช่ือวา่สภาพแวดล้อมทางสงัคมมีผลตอ่การเสริมสร้างความรู้ใหม่ 
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 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 
(Cognitive Psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget ประเด็นส าคัญประการ 
แรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม  Constructivism คือ ผู้ เรียนเป็นผู้ สร้าง (Construct) ความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา
(Cognitive Apparatus) ของตน 

 ประเด็นส าคัญประการท่ีสองของทฤษฎี  คือ การเรียนรู้ตามแนว Constructivism คือ 
โครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้ เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่าน
กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของผู้ เรียนได้ 
แตผู่้สอนสามารถช่วยผู้ เรียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจดัสภาพการณ์ท่ีท าให้เกิดภาวะ
ไมส่มดลุขึน้ 

 ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน 
1. การสอนตามแนว Constructivism เน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

และความส าคญัของความรู้เดิม 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง

ได้ ผู้ เรียนจะเป็นผู้ออกไปสงัเกตสิ่งท่ีตนอยากรู้ มาร่วมกนัอภิปราย สรุปผลการค้นพบ แล้วน าไปศกึษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหาได้ เพ่ือตรวจความรู้ท่ีได้มา และเพิ่มเติมเป็น
องค์ความรู้ท่ีสมบรูณ์ตอ่ไป 

3. การเรียนรู้ต้องให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนค้นพบความรู้และ
รู้จกัสิ่งท่ีค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ตอ่จนรู้จริงว่า ลึกๆ แล้วสิ่งนัน้คืออะไร มีความส าคญัมากน้อยเพียงไร 
และศกึษาค้นคว้าให้ลึกซึง้ลงไป จนถึงรู้แจ้ง 

 บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสงัเกต ส ารวจเพ่ือให้เห็นปัญญา 
2. มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน เชน่แนะน า ถามให้คดิ หรือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. ชว่ยให้ผู้ เรียนคิดค้นตอ่ๆ ไป ให้ท างานเป็นกลุม่ 
4. ประเมินความคิดรวบยอดของผู้ เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่างๆ การ

ปฏิบตักิารแก้ปัญหาและพฒันาให้เคารพความคิดและเหตผุลของผู้ อ่ืน 
 บทบาทของผู้เรียน 
 ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผู้ เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบตัิและสร้างความรู้

ไปพร้อมๆกนัด้วยตวัของเขาเอง (ท าไปและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั) บทบาทท่ีคาดหวงัจากผู้ เรียน คือ 
1. มีความยินดีร่วมกิจกรรมทกุครัง้ด้วยความสมคัรใจ 
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2. เรียนรู้ได้เอง รู้จกัแสวงหาความรู้จากแหลง่ความรู้ตา่งๆท่ีมีอยู่ด้วยตนเอง 
3. ตดัสินปัญหาตา่งๆ อยา่งมีเหตผุล 
4. มีความรู้สกึและความคิดเป็นของตนเอง 
5. วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้ อ่ืนได้ 
6. ให้ความชว่ยเหลือกนัและกนั รู้จกัรับผิดชอบงานท่ีตนเองท าอยูแ่ละท่ีได้รับมอบหมาย 
7. น าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นัน้ 
 การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการให้ผู้ เรียนสร้างสาระการเรียนรู้และผลงานตา่งๆ 

ด้วยตนเอง 
2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกตาม

ความสนใจ 
3. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ท าในสิ่งท่ีสนใจ ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนมีแรงจงูใจในการคิด การท าและ

การเรียนรู้ตอ่ไป 
4. จัดสภาพแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ เช่น วัย ความถนัด 

ความสามารถ และประสบการณ์ 
5. สร้างบรรยากาศท่ีมีความเป็นมิตร 
6. ครูต้องท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน 
7. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินทัง้ผลงานและกระบวนการ 
8. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดยครูและ

เพ่ือน การสงัเกต การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน 
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning)แนวคิด

ของทฤษฏีนี ้คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนัประมาณ 3 –
 6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพ่ือไปสู่เปา้หมายของกลุ่ม โดยผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกันในลกัษณะแข่งขนั
กนั ต่างคนต่างเรียนและร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีนีจ้ะ
เน้นให้ผู้ เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียนมีการพึ่งพาอาศยักันในการเรียนรู้ มีการ
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มีการสัมพันธ์กัน มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงานร่วมกนั ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ควรมี
การประเมินทัง้ทางด้านปริมาณและคณุภาพ โดยวิธีการท่ีหลากหลายและควรให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
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การประเมิน และครูควรจดัให้ผู้ เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิก
กลุม่ เพ่ือให้กลุม่มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุม่ 

 
 ทศินา แขมมณี ได้รวบรวมทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ดังนี ้
 จอห์ น สั น  และจอ ห์ น สั น  (Johnson, Johnson, & Holubec, 1994) ก ล่ าวไว้ ว่ า 

ปฏสัิมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะคือ 
1. ลกัษณะแข่งขนักนั ในการศกึษาเรียนรู้ ผู้ เรียนแตล่ะคนจะพยายามเรียนให้ได้ดีกว่าคนอ่ืน 

เพ่ือให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่องหรือได้รับการตอบแทนในลกัษณะตา่งๆ 
2. ลกัษณะตา่งคนตา่งเรียน คือ แต่ละคนตา่งก็รับผิดชอบดแูลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่ง

เก่ียวกบัผู้ อ่ืน 
3. ลกัษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก้รับผิดชอบในการเรียนรู้

ของตน และในขณะเดียวกนัก็ต้องชว่ยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ด้วย        
 การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 – 6  

คน ช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  โดยผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขัน
กนั ต่างคนต่างเรียนและร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีนีจ้ะ
เน้นให้ผู้ เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียนมีการพึ่งพาอาศยักันในการเรียนรู้ มีการ
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มีการสัมพันธ์กัน มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงานร่วมกัน ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ควรมี
การประเมินทัง้ทางด้านปริมาณและคณุภาพ โดยวิธีการท่ีหลากหลายและควรให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมิน และครูควรจดัให้ผู้ เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิก
กลุม่ เพ่ือให้กลุม่มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุม่เดียว 

 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson et al., 1994) ได้สรุปว่า Cooperative Learning มี
องค์ประกอบ ที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี ้

1. ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึง การ
พึ่งพากนัในทางบวก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพึ่งพากนัเชิงผลลพัธ์ คือการพึ่งพากนัในด้านการ
ได้รับผลประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน ซึ่งความส าเร็จของกลุ่มอาจจะเป็นผลงานหรือ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม ในการสร้างการพึ่งพากันในเชิงผลลพัธ์ได้ดีนัน้ ต้องจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้ เรียนท างาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ผู้ เรียนมีการพึ่งพาซึ่งกัน
และกนั สามารถร่วมมือกนัท างานให้บรรลผุลส าเร็จได้ และการพึ่งพาในเชิงวิธีการ คือ การพึ่งพากนัใน
ด้านกระบวนการท างานเพ่ือให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย ซึ่งต้องสร้างสภาพการณ์ให้
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ผู้ เรียนแต่ละคนในกลุ่มได้รับรู้ว่าตนเองมีความส าคญัต่อความส าเร็จของกลุ่ม ในการสร้างสภาพการ
พึง่พากนัในเชิงวิธีการ มีองค์ประกอบ ดงันี ้

1.1 การท าให้เกิดการพึง่พาทรัพยากรหรือข้อมลู (Resource Interdependence) คือ  
แต่ละบุคคลจะมขีอ้มูลความรูเ้พยีงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่องานของกลุ่ม ทุกคนต้องน าขอ้มลูมา
รวมกันจงึจะท าให้งานส าเรจ็ได้ ในลกัษณะที่เป็นการให้งานหรอือุปกรณ์ที่ทุกคนต้องท าหรอืใช้
รว่มกนั 

1.2 ท าให้เกิดการพึ่ งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role Interdependence) คือ การ
ก าหนด บทบาทของการท างานให้แต่ละบคุคลในกลุ่ม และการท าให้เกิดการพึ่งพาเชิงภาระงาน (Task 
Interdependence) คือ แบ่งงานให้แต่ละบุคคลในกลุ่มมีทักษะท่ีเก่ียวเน่ืองกัน ถ้าสมาชิกคนใดคน
หนึง่ท างานของตนไมเ่สร็จ จะท าให้สมาชิกคนอ่ืนไมส่ามารถท างานในสว่นท่ีตอ่เน่ืองได้ 

2. การมีปฏิ สัมพันธ์ที่ ส่ งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม  (Face to Face 
Promotive Interdependence) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนช่วยเหลือกัน มีการติดต่อสมัพนัธ์กัน 
การอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด การอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟัง
เหตผุลของสมาชิกในกลุ่ม การมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟัง
เหตผุลของสมาชิกภายในกลุ่ม จะก่อให้เกิดการพฒันากระบวนการคิดของผู้ เรียน เป็นการเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เรียนได้รู้จกัการท างานร่วมกนัทางสงัคม จากการช่วยเหลือสนบัสนนุกนั การเรียนรู้เหตผุลของกัน
และกัน ท าให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับ การท างานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจา และ
ทา่ทางของเพ่ือนสมาชิกช่วยให้รู้จกัเพ่ือนสมาชิกได้ดียิ่งขึน้ สง่ผลให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) หมายถึง ความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแตล่ะคน โดยต้องท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนสมาชิก ให้ความส าคัญเก่ียวกับความสามารถและ
ความรู้ท่ีแต่ ละคนจะได้รับ มีการตรวจสอบเพ่ือความแน่ใจว่า ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
หรือไม่ โดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งรวมกันเป็นผลงานของกลุ่มให้ข้อมูลย้อนกลับทัง้
กลุ่มและรายบคุคลให้สมาชิกทกุคนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความคดิเห็นโดยทัว่ถึง ตรวจสรุปผลการ
เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบบทเรียน เพ่ือเป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มรับผิดชอบทุกอย่าง
ร่วมกับกลุ่ม ทัง้นีส้มาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความมั่นใจ และพร้อมท่ีจะได้รับการทดสอบเป็น
รายบคุคล 

4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small Group Skills) หมายถึ ง การมีทักษะทางสังคม  (Social Skill) เพ่ื อให้
สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ คือ มีความเป็นผู้น า รู้จกัตดัสินใจ สามารถสร้างความ
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ไว้วางใจ รู้จกัติดตอ่ส่ือสาร และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้งในการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการท างานร่วมกนัท่ีจะชว่ยให้การท างานกลุม่ประสบความส าเร็จ 

5. กระบวนการท างานของกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของ
กลุ่ม โดยผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้จากกลุ่มให้มากท่ีสุด มีความร่วมมือทัง้ด้านความคิด การท างาน และ
ความ รับผิดชอบร่วมกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ การท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไป
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนัน้ กลุ่มจะต้องมีหวัหน้าท่ีดี สมาชิกดี และกระบวนการ
ท างานดี นัน่คือ มีการเข้าใจในเปา้หมายการท างานร่วมกนั 

 องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1. การพึง่พาและเกือ้กลูกนั 
2. การปรึกษาหารือกนัอย่างใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแตล่ะคน 
4. การใช้ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและทกัษะการท างานกลุม่ย่อย 
5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุม่ 

 ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1. มีความพยายามท่ีจะบรรลเุปา้หมายมากขึน้ 
2. มีความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนดีขึน้ 
3. สขุภาพจิตดีขึน้ 

 ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1. กลุม่การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
2. กลุม่การเรียนรู้แบบร่วมมือย่างไมเ่ป็นทางการ 
3. กลุม่การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร 

  
ตาราง 1 สรุปการสงัเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

การเรียนรู้ 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

1. ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคดิ    
2. กระบวนการเรียนรู้    
3. การประเมินผล    
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 ในทฤษฎีการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา ครัง้นีใ้ช้ทฤษฎีหลกัการจดัการเรียนรู้ดงันี ้

1. ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิด เป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัในการก าหนดทิศทางของ
การจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถในเป็นสู่การพฒันาผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้จากรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ 

2. กระบวนการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทัง้ในด้านความคิด 
ความตัง้ใจในการท างาน การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาตนเองและท าให้
ไปเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

3. การประเมินผล เป็นวิธีการท่ีได้มาซึง่ท าให้ทราบถึงผลจากการเรียนรู้ในการพฒันา 
ผู้ เรียนจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
 
ทฤษฎีการส่ือสาร 

 คือ การอธิบายการส่ือสารในด้านความหมาย กระบวนการ องค์ประกอบ วิธีการ บทบาท
หน้าท่ี อิทธิพล การใช้ การควบคมุ แนวคิดของศาสตร์ตา่งๆ แนวโน้มอนาคตและปรากฏการณ์เก่ียวกบั
การส่ือสาร แต่การอธิบายต้องมีการอ้างอิงอย่างมีเหตผุลท่ีได้จากหลักฐาน เอกสาร หรือปากค าของ
มนษุย์  

 เราแปลค านีม้าจากภาษาอังกฤษท่ีว่า communication theory ซึ่งมีความหมายครอบคลุม
กว้างขวาง รวมไปถึง theory of communication (ทฤษฎีของการส่ือสาร) theories in communication 
(ทฤษฎีในการส่ือสาร) theories for communication (ทฤษฎีเพ่ือการส่ือสาร) และtheories about 
communication (ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร) 

ธนวดี บุญลือ (2539) กล่าวว่า มีนกัวิชาการการส่ือสารมากมาย อธิบาย ตัง้สมมติฐาน และ
สร้างแผนผงัหรือแบบจ าลองขึน้เพ่ืออธิบายการส่ือสาร โดยสามารถสรุปเป็น 4 แนวทาง ได้แก่  

1. ทฤษฎีส่ือสารเชิงระบบพฤติกรรม คือ การให้ความส าคญักบัเร่ืองของส่ือ หรือ ช่องทางการ
ส่ือสาร มุ่งอธิบายเก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในการสง่ข่างสาร จากผู้ส่งผา่นส่ือหรือ ช่องทางไปยงัผู้ รับ 
มีการเปรียบเทียบการส่ือสารของมนุษย์กับการท างานของเคร่ืองจกัร โดย ความหมายหรือเจตนาการ
ส่ือสารขึน้อยูก่บัปฏิกิริยาระหว่างผู้ ส่ือสารและสถานการณ์แวดล้อม  

2. ทฤษฎีพฤติกรรมการเข้ารหสัและถอดรหสั คือ ให้ความส าคญักับกระบวนการ สร้างรหัส
และถอดรหสัของผู้ ส่ือสาร ทัง้ผู้ รับและผู้ส่งสาร กิจกรรมท่ีส าคญัของการส่ือสารได้แก่ การ แปลเนือ้หา
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ข่าวสารให้เป็นรหัสสัญญาณ (Encoding) การแปลรหัสสัญญาณกลับเป็นเนือ้หา (Decoding) และ
การแปลความหมายของข่าวสาร (Interpreting)  

3. ทฤษฎีเชิงปฏิสมัพนัธ์ ให้ความส าคญักบักระบวนการเช่ือมโยง ระหว่างผู้ รับและ ผู้ส่งสาร 
ซึ่งปกติจะมีความสมัพันธ์ด้วยอ านาจภายนอกและมีปัจจยัเก่ียวข้องหลายอย่าง เช่น บุคลิกภาพและ
ความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร ซึ่งจะเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาของผู้ รับสาร ทฤษฎีนีก้ล่าว ว่า พฤติกรรม
ตา่งๆ ของแตล่ะบคุคลเป็นผลมาจากพฤตกิรรมทางการส่ือสาร  

4. ทฤษฎีเชิงบริบททางสงัคม เน้นอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ ส่ือสาร โดย
ส่วนมากมกัเกิดจากปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อความคิด ความเช่ือ และ การตดัสินใจ 
ทัง้นี ้ถ้าสงัคมมีความเปล่ียนแปลง กระแสขา่วสารก็จะเปล่ียนแปลงไปด้วย 

กิติมา สรุสนธิ (2548) กล่าวว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัตอ่มนษุย์ ทัง้ใน
ด้านการด าเนินชีวิต สงัคม เศรษฐกิจและการศึกษาเป็นฟันเฟืองของเคร่ืองจกัรกลแห่ง สังคมท่ีท้าให้
สังคมด าเนินไปได้อย่างไม่หยุดยัง้เน่ืองจากการส่ือสารเป็นทัง้เคร่ืองมือ (Instrument) และวิธีการ
(Means) ในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทัง้ต่อปัจเจกบุคคลต่อ องค์กรและต่อ
สงัคม 

 ความส าคัญของทฤษฎีการส่ือสาร 
 การส่ือสาร ในภาษาไทยมีใช้อยู่หลายค า เช่น การติดต่อส่ือสาร หรือ การส่ือความหมาย มา

จากภาษาอังกฤษค าเดียวกันคือ communication การส่ือสาร มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า 
communis หมายถึง common ส่วนค าว่า communication นัน้เป็นศัพท์รูปกริยาในภาษาละตินว่า
communicare หมายถึง พยายามให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน มีความคิดเห็น ความรู้สึกร่วมกัน 
หมายถึงว่า พยายามแบ่งหรือให้ผู้ อ่ืนมีส่วนร่วมในข่าวสาร ข้อคิดเห็น หรือทศันคติ จุดส าคญัของการ
ส่ือสารก็คือ การจงูใจให้ผู้ รับและผู้ส่งปรับเข้าหากนัในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ (จ้อย นนัทิวชัรินทร์, 
2515) การส่ือสาร เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการส่งข้อมูลข่าวสารไปยงับุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆโดยใช้
สัญญาณ เช่น การพูด การเคล่ือนไหวร่างกาย หรือสัญญาณวิทยุ (Sinclair, 1994) การส่ือสาร 
หมายถึง กระบวนการติดต่อส่งข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความเห็นตลอดจน ท่าทีความรู้สึกต่าง ๆ ระหว่าง
บุคคล ซึ่งจะต้องมีทัง้ผู้ส่งสาร ตวัสารและผู้ รับสาร ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นใช้ถ้อยค า กริยาท่าทางหรือ
เคร่ืองหมายอนัเป็นสญัลกัษณ์ของข่าวสาร (สมบูรณ์ สงวนญาติ, 2534) จากความหมายดงักล่าว จึง
ประมวลได้วา่ การส่ือสารหมายถึงกระบวนการส่งข่าวสารข้อมลูตา่ง ๆ หรือการถ่ายทอดความรู้ เนือ้หา
สาระ ความรู้สึก เจตคติ ทกัษะจากผู้ส่งไปยงัผู้ รับด้วยการใช้ถ้อยค า กริยาท่าทางหรือสญัลกัษณ์ ซึ่งมี
ผลท าให้เกิดความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกนั  
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ทฤษฎีการส่ือสารและการเรียนการสอน 
 เพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลผุลตามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้และผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด 

นอกจากจะใช้เทคโนโลยีการศึกษาทัง้ในเร่ืองของกระบวนการและทรัพยากรต่างๆ แล้วจ าเป็นต้อง
อาศยัทฤษฏีการส่ือสารในการน าเสนอเนือ้หาจากผู้ส่งไปยงัผู้ รับ ส่ือหรือช่องทางในการถ่ายทอด และ
วิธีการในการติดต่อเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจดัการเรียนการสอนอย่างได้ผลดีท่ีสดุด้วย ทัง้นีเ้พราะ
สิ่งส าคญัท่ีสุดอย่างหนึ่งในกระบวนการส่ือสาร คือ การท่ีจะส่ือความหมายอย่างไรเพ่ือให้ผู้ รับสารนัน้
เข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าผู้ ส่งหมายความว่าอะไรในข่าวสารนัน้มีนักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอ
ทฤษฏีการส่ือสารท่ีน ามาใช้เป็นหลักในการศึกษาถึงวิธีการส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศการใช้ส่ือและ
ช่องทางการส่ือสาร ทฤษฏีการส่ือสารเหล่านีไ้ด้น ามาใช้ในขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาตัง้แต่
ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาเพ่ือเอือ้ประโยชน์ส าหรับใช้เป็นแนวทางในส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน 
รวมถึงการเลือกใช้ส่ือเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ได้อย่างดี 

 ทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (Berio, 1960) 
 เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) ได้พัฒนาทฤษฎีท่ีผู้ ส่งจะส่งสารอย่างไร และผู้ รับจะรับ 

แปลความหมาย และมีการโต้ตอบกบัสารนัน้อย่างไร ทฤษฏี S M C R ประกอบด้วย 
1. ผู้ ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ ท่ีมีทักษะความช านาญในการส่ือสารโดยมีความสามารถใน 

“การเข้ารหัส” (Encode) เนือ้หาข่าวสาร มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ รับเพ่ือผลในการส่ือสารมีความรู้อย่างดี
เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดบัของข้อมูลนัน้ให้เหมาะสม
และง่ายตอ่ระดบัความรู้ของผู้ รับ ตลอดจนพืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีสอดคล้องกบัผู้ รับด้วย 

2. ข้อมลูขา่วสาร (Message) เก่ียวข้องด้านเนือ้หา สญัลกัษณ์ และวิธีการสง่ขา่วสาร 
3. ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง การท่ีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้ รับได้รับข่าวสาร 

ข้อมลูโดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การด ูการสมัผสั การลิม้รส 
หรือการได้กลิ่น 

4. ผู้ รับ (Eceiver) ต้องเป็นผู้ มีทกัษะความช านาญในการส่ือสารโดยมีความสามารถใน “การ
ถอดรหสั” (Decode) สารเป็นผู้ ท่ีมีทศันคติ ระดบัความ และพืน้ฐานทางสงัคมวฒันธรรม เชน่เดียวหรือ
คล้ายคลงักนักบัผู้ส่งจงึจะท าให้การส่ือสารความหมายหรือการส่ือสารนัน้ได้ผล 

 ตามลักษณะของทฤษฏี S M C R นี ้มีปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อขีดความสามารถของผู้ส่ง
และรับท่ีจะท าการส่ือสารความหมายนัน้ได้ผลส าเร็จหรือไมเ่พียงใด ได้แก่ 

1. ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ทกัษะซึง่ทัง้ผู้สง่และผู้ รับควร 
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จะมีความช านาญในการส่งและการรับการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ ส่งต้องมี
ความสามารถในการเข้ารหสัสาร มีการพดูโดยการใช้ภาษาพดูท่ีถกูต้อง ใช้ค าพดูท่ีชดัเจนฟังง่าย มีการ
แสดงสีหน้าหรือท่าทางท่ีเข้ากบัการพดู ท่วงท านองลีลาในการพดูเป็นจงัหวะ น่าฟัง หรือการเขียนด้วย
ถ้อยค าส านวนท่ีถกูต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านีเ้ป็นต้น ส่วนผู้ รับต้องมีความสามารถในการถอดรหสั
และมีทกัษะท่ีเหมือนกันกบัผู้ส่งโดยมีทกัษะการฟังท่ีดี ฟังภาษาท่ีผู้ส่งพูดมารู้เร่ือง หรือสามารถอ่าน
ข้อความท่ีสง่มานัน้ได้ เป็นต้น 

2. ทศันคติ (Attitudes) เป็นทศันคติของผู้ส่งและผู้ รับซึ่งมีผลต่อการส่ือสาร ถ้าผู้ส่งและผู้ รับ
มีทศันคติท่ีดีตอ่กนัจะท าให้การส่ือสารได้ผลดี ทัง้นีเ้พราะทศันคติย่อมเก่ียวโยงไปถึงการยอมรับซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้ส่งและผู้ รับด้วย เช่น ถ้าผู้ ฟังมีความนิยมชมชอบในตวัผู้พดูก็มกัจะมีความเห็นคล้อย
ตามไปได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ ฟังมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วยและมี
ความเห็นขดัแย้งในสิ่งท่ีพูดมานัน้ หรือถ้าทัง้สองฝ่ายมีทศันคติไม่ดีต่อกันท่วงท านองหรือน าเสียงใน
การพูดก็อาจจะห้วนห้าวไม่น่าฟัง แต่ถ้ามีทัศนคติท่ีดีต่อกันแล้วมักจะพูดกันด้วยความไพเราะอ่าน
หวานนา่ฟัง เหลา่นีเ้ป็นต้น 

3. ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผู้ ส่งและผู้ รับมีระดบัความรู้เท่าเทียมกันก็จะท่ีให้
การส่ือสารนัน้ลลุ่วงไปด้วยดี แตถ้่าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้ รับมีระดบัท่ีแตกตา่งกนัยอ่มจะต้องมีการ
ปรับปรุงความยากง่ายของข้อมูลท่ีจะส่งในเร่ืองความยากง่ายของภาษาและถ้อยค าส านวนท่ีใช้ เช่น 
ไม่ใชค่ าศพัท์ทางวิชาการ ภาษาตา่งประเทศ หรือถ้อยค ายาวๆ ส านวนสลบัซบัซ้อน ทัง้นีเ้พ่ือให้สะดวก
และง่ายต่อความเข้าใจ ตวัอย่างเช่น การท่ีหมอรักษาคนไข้แล้วพูดแต่ค าศพัท์การแพทย์เก่ียวกับโรค
ต่างๆ ย่อมท าให้คนไข้ไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นโรคอะไรแน่หรือพัฒนากรจากส่วนกลางออกไปพัฒนา
หมู่บ้านต่างๆ ในชนบทเพ่ือให้ค าแนะน าทางด้านการเกษตรและเลีย้งสตัว์แก่ชาวบ้าน ถ้าพูดแต่ศพัท์
ทางวิชาการโดยไม่อธิบายด้ายถ้อยค าภาษาง่ายๆ หรือไม่ใช้ภาษาท้องถ่ินก็จะท าให้ชาวบ้านไม่เข้าใจ
หรือเข้าใจผิดได้ หรือในกรณีของการใช้ภาษามือของผู้พิการทางโสต ถ้าผู้ รับไม่เคยได้เรียนภาษามือ 
มาก่อนท าให้ไมเ่ข้าใจและไมส่ามารถส่ือสารกนัได้ เหลา่นีเ้ป็นต้น 

4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Culture Systems) ระบบสงัคมและวฒันธรรมในแต่
ละชาติ เป็นสิ่ งท่ี มีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนัน้ๆ  ซึ่ งเก่ียวข้องไปถึ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือปฏิบตัิ สงัคมและวฒันธรรมในแตล่ะชาตยิ่อมมีความแตกตา่งกนั เช่น 
การให้ความเคารพต่อผู้ อาวุโส หรือวัฒนธรรมการกินอยู่ ฯลฯ ดงันัน้ ในการติดต่อส่ือสารของบุคคล
ตา่งชาตติา่งภาษา จะต้องมีการศกึษาถึงกฎข้อบงัคบัทางศาสนาของแตล่ะศาสนาด้วย 
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 การส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวีเวอร์ (Shannon, 1949) 
 คล็อด อี. แชนนัน (Claude E.Shannon) และวอร์เรนวีเวอร์ (Warren Weaver) ได้คิดทฤษฏี

การส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรง การส่ือสารเร่ิมด้วยผู้ส่งซึ่งเป็นแหล่งข้อมลูท าหน้าท่ีส่งเนือ้หาข่าวสาร
เพ่ือส่งไปยงัผู้ รับ โดยผ่านทางเคร่ืองส่งหรือตวัถ่ายทอดในลกัษณะของสญัญาณท่ีถกูส่งไปในช่องทาง
ต่างๆ กันแล้วแต่ลักษณะของการส่งสัญญาณแต่ละประเภท เม่ือทางฝ่ายผู้ ได้รับสัญญาณแล้ว 
สญัญาณท่ีได้รับจะถกูปรับให้เหมาะสมกบัเคร่ืองรับหรือการรับเพ่ือท าการแปลสญัญาณให้เป็นเนือ้หา
ข่าวสารนัน้อีกครัง้หนึ่งให้ตรงกับท่ีผู้ ส่ง ในเนือ้หาท่ีรับจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือผู้ รับตามท่ี
ต้องการ แตใ่นบางครัง้สญัญาณท่ีส่งไปอาจถกูรบกวนหรืออาจมีบางสิ่งบางอย่างมาขดัขวางสญัญาณ
นัน้ ท าให้สญัญาณท่ีส่งไปกับสญัญาณท่ีได้รับมีความแตกต่างกนัเป็นเหตใุห้เนือ้หาข่าวสารท่ีส่งจาก
แหล่งข้อมูลไปยงัจดุหมายปลายทางอาจผิดเพีย้นไปนบัเป็นความล้มเหลวของการส่ือสารเน่ืองจากท่ี
ส่งไปกับข้อมูลท่ีได้รับไม่ตรงกัน อันจะท าให้เกิดการแปลความหมายผิดหรือความเข้าใจผิดในการ
ส่ือสารกนัได้  

 จากทฤษฏีการส่ือสารนีพ้ิจารณาได้ว่า แชนนนัและวีเวอร์สนใจว่าเม่ือมีการส่ือสารกันจะมี
อะไรเกิดขึน้กับข้อมูลข่าวสารท่ีส่งไปนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยผ่านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า หรือการส่ง
โดยใช้สัญญาณต่าง ๆ เช่น เม่ือมีการเปิดเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ เสียงเพลงนัน้จะถูกแปลง
เป็นสัญญาณและส่งด้วยการกล า้สัญญาณ (Modulation) จากสถานีวิทยุไปยังเคร่ืองรับวิทยุ โดย
เคร่ืองรับจะแปลงสญัญาณคล่ืนนัน้เป็นเพลงให้ผู้ รับได้ยิน ในขณะท่ีสญัญาณถูกส่งไปจะมีสิ่งต่าง ๆ 
“สิ่งรบกวน” (Noise Source) เช่น ในการส่งวิทยุระบบ AM สัญญาณจะถูกรับกวนโดยไฟฟ้าใน
บรรยากาศ หรือในขณะท่ีครูฉายวิดีทัศน์ในห้องเรียนการรับภาพและเสียงของผู้ เรียนถูกรบกวนโดย
สิ่งรบกวนหลายอย่าง เช่น แสงท่ีตกลงบนจอโทรทัศน์ และเสียงพูดคุยจากภายนอก เป็นต้น หรืออีก
ตวัอย่างหนึ่งเช่นการพูดโทรศพัท์ ผู้ ท่ีเร่ิมต่อโทรศพัท์จะเป็นผู้ส่งเพ่ือส่งข่าวสารโดยอาศยัโทรศพัท์เป็น
เคร่ืองส่ง เม่ือผู้ส่งพูดไปเคร่ืองโทรศพัท์จะแปลงค าพูดเป็นสญัญาณไฟฟ้าส่งไปตามสายโทรศพัท์เม่ือ
สญัญาณไฟฟ้านัน้ส่งไปยังเคร่ืองรับโทรทัศน์ของหมายเลขท่ีติดต่อก็จะมีเสียงดงัขึน้ และเม่ือมีผู้ รับ 
โทรศัพท์เคร่ืองนัน้ก็จะแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้กลับเป็นค าพูดส่งถึงผู้ รับหรือผู้ ฟังซึ่งเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการส่ือสาร แตถ้่าระหว่างท่ีส่งสญัญาณไปมีสิ่งรบกวนสญัญาณ เช่น ฝนตกฟ้าคะนอง ก็
จะท าให้สญัญาณท่ีได้รับถกูรบกวนสัน่สะเทือนอาจรับไม่ได้เต็มท่ีเป็นเหตใุห้การฟังไม่ชดัเจน ดงันีเ้ป็น
ต้น จึงสรุปได้ว่า “สิ่งรบกวน” คือ สิ่งท่ีท าให้สญัญาณเสียไปภายหลงัไปภายหลงัท่ีถูกส่งจากผู้ส่งและ
ก่อนท่ีจะถึงผู้ รับท าให้สญัญาณท่ีส่งไปกบัสญัญาณท่ีได้รับมีลกัษณะแตกตา่งกนั และอาจกล่าวได้ว่า
เป็นอปุสรรคของการส่ือสารเน่ืองจากท าให้การส่ือสารไมไ่ด้ผลเตม็ท่ีถกูต้องตามท่ีควรจะเป็น 
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การส่ือสารเชิงวงกลมของออสกูดและชแรมม์ (Schramm, 1954) 
ตามปกติแล้วในการส่ือสารระหว่างบุคคลและแบบกลุ่มบุคคลนัน้ ผู้ ส่งและผู้ รับจะมีการ

เปล่ียนบทบาทกันไปมาในลักษณะการส่ือสารสองทาง โดยเม่ือผู้ส่งได้ส่งข้อมูลข่าวสารไปแล้ว ทาง
ฝ่ายผู้ รับท าการแปลความหมายข้อมูลท่ีรับมา และจะเปล่ียนบทบาทจากผู้ รับกลับเป็นผู้ส่งเดิมเพ่ือ
ตอบสนองต่อ สิ่งท่ีรับมา ในขณะเดียวกนัผู้ส่งเดิมจะเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ รับเพ่ือรับข้อมลูท่ีส่งกลบัมา
และท าการแปลความหมายสิ่งนัน้ ถ้ามีข้อมูลท่ีจะต้องส่งตอบกลับไปก็จะเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ส่งอีก
ครัง้หนึ่งเพ่ือส่ง ข้อมูลกลบัไปยงัผู้ รับเดิมการส่ือสารในลักษณะท่ีทัง้ผู้ ส่งและผู้ รับจะวนเวียนเปล่ียน
บทบาทกันไปมาในลักษณะเชิงวงกลมด้วยลักษณะดังกล่าวท าให้ชารลส์  อี. ออสกูด (Charles E. 
Osgood) และ วิลเบอร์ แอล. ชแรมม์ (Wibur L. Schramm) ได้สร้างแบบจ าลองการส่ือสารเชิงวงกลม
ขึน้ โดยเน้นถึงไม่เพียงแตอ่งค์ประกอบของการส่ือสารเท่านัน้ แตร่วมถึงพฤติกรรมของทัง้ผู้ส่งและผู้ รับ
ด้วยโดยท่ีแบบจ าลองการส่ือสารเชิงวงกลมนีจ้ะมีลกัษณะของการส่ือสารสองทางซึ่งตรงกันข้างอย่าง
เห็นได้ขดักบัการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนนัและวีเวอร์ ข้อแตกตา่งอีกประการคือในขณะท่ี
ความสนใจของ แชนนันและวอร์เรนวีเวอร์อยู่ ท่ีช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ ส่งและผู้ รับ แต่ออสกูด
และชแรมม์ได้มุ่งพิจารณาและเฉพาะพฤติกรรมของผู้ ส่งและผู้ รับซึ่งเป็นผู้ ท่ี มีส่วนส าคัญใน
กระบวนการส่ือสารในแบบจ าลองนีจ้ะเห็นได้ว่าออสกูดและชแรมม์มิได้กล่าวถึงตัวถ่ายทอดการ
ส่ือสารเลยแต่ได้เน้นถึงการกระท าของผู้ส่งและผู้ รับซึ่งท าให้ท่ีอย่างเดียวกันและเปล่ียนบทบาทกันไป
มาในการเข้า รหสัสาร การแปลความหมาย และการถอดรหสัสาร อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าหน้าท่ี
ในการเข้า รหัสนัน้ มีส่วนคล้ายคลึงกับตัวถ่ายทอด และการถอดรหัสก็คล้ายคลึงกับการรับของ
เคร่ืองรับนัน่เอง 

 ขอบข่ายประสบการณ์ในทฤษฏีการส่ือสารของชแรมม์ 
 ชแรมม์ได้น าทฤษฏีการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของเชนนันและวีเวอร์มาใช้เพ่ือเป็น

แนวทางในการอธิบายการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ในการเรียนการสอน โดยเน้นถึงวตัถุประสงค์ของการสอน 
ความหมายของเนือ้หาข้อมูล และการท่ีข้อมูลได้รับการแปลความหมายอย่างไร นอกจากนีช้แรมม์
ยงัให้ความส าคญัของการส่ือความหมาย การรับรู้ และการแปลความหมายของสญัลกัษณ์ว่าเป็นหวัใจ
ส าคญัของการเรียนการสอน ตามลกัษณะการส่ือสารของชแรมม์นี ้การส่ือสารจะเกิดขึน้ได้อย่างดีมี
ประสิทธิภาพเฉพาะในส่วนท่ีผู้ส่งและผู้ รับทัง้สองฝ่ายตา่งมีวฒันธรรม ประเพณีความเช่ือ ความรู้ ฯลฯ 
ทีสอดคล้องคล้ายคลงึและมีประสบการณ์ร่วมกนั จงึจะท าให้สามารถเข้าใจความหมายท่ีส่ือกนันัน้ได้ 

 ทัง้นี เ้พราะผู้ ส่งสามารถเข้ารหัสและผู้ รับสามารถถอดรหัสเนือ้หาข่าวสารในขอบข่าว
ประสบการณ์ ท่ีแต่ละคนมีอยู่  เช่น ถ้าไม่เคยเรียนภาษารัสเซีย เราคงไม่สามารถพูดหรือแปล
ความหมายของภาษารัสเซียได้ ดงันีเ้ป็นต้น ถ้าส่วนของประสบการณ์ของทัง้ผู้ส่งและผู้ รับซ้อนกนัเป็น
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วงกว้างมากเท่าใด จะท าให้การส่ือสารนัน้เป็นไปได้โดยสะดวกและง่ายมากยิ่งขึน้เพราะต่างฝ่ายจะ
เข้าใจสิ่งท่ีกล่าวถึงนัน้ได้เป็นอย่างดี แต่เม่ือใดท่ีวงของขอบข่ายประสบการณ์ซ้อนกันน้อยมากหรือไม่
ซ้อนกันเลย แสดงว่าทัง้ผู้ ส่งและผู้ รับแทบจะไม่มีประสบการณ์ร่วมกันเลย การส่ือสารนัน้จะท าได้
ยากล าบากหรือแทบจะส่ือสารกนัไม่ได้อย่างสิน้เชิง ซึ่งสามารถทราบได้จากผลปอ้นกลบัท่ีผู้ส่งกลบัไป
ยงัผู้สง่นัน้เอง 

 จากทฤษฏีการส่ือสารของชแรมม์เน่ืองจากในการส่ือสารเราไม่สามารถส่ง “ความหมาย” 
(Meaning) ของข้อมูลไปยงัผู้ รับได้ สิ่งท่ีส่งไปจะเป็นเพียง “สญัลกัษณ์” (Symbol) ของความหมายนัน้ 
เช่น ค าพูด รูปภาพ เสียงเพลง ท่าทาง ฯลฯ ดงันัน้ เม่ือมีการส่ือสารเกิดขึน้ ผู้ส่งต้องพยายามเข้ารหัส
สารซึ่งเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือให้ผู้ รับเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งสารแต่ละสารจะประกอบด้วยสญัลกัษณ์ต่าง ๆ 
มากมาย โดยท่ีสญัลกัษณ์แตล่ะตวัจะบง่บอกถึง “สญัญาณ” (Signal) ของบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะทราบ
ได้โดยประสบการณ์ของคนเรา เช่น เม่ือยกมือขึน้เป็นสัญญาณของการห้ามหรือเม่ือตะโกนเสียงดงั
เป็นสญัญาณของความโกรธ ฯลฯ ดงันัน้ ผู้ส่งจงึต้องส่งสญัญาณเป็นค าพดู ภาษาเขียน ภาษามือ ฯลฯ 
เพ่ือถ่ายทอดความหมายของสารท่ีต้องการจะสง่ โดยพยายามเช่ือมโยงเนือ้หาสารเข้ากบัประสบการณ์
ท่ีสอดคล้องกันทัง้สองฝ่าย เพ่ือให้ผู้ รับสามารถแปลและเข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์เหล่านัน้ได้
โดยง่ายในขอบข่ายประสบการณ์ของตน ตวัอย่างเช่น ถ้าผู้ส่งต้องการส่งสารค าว่า “ดิจิทลั” ให้ผู้ รับท่ี
ยังไม่เคยรู้จักค านีม้าก่อนผู้ ส่งต้องพยายามใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายด้วยค าพูด 
ภาพกราฟิกอุปกรณ์ระดบัดิจิทลั เช่น กล้องถ่ายภาพ หรือลญัลกัษณ์อ่ืนใดก็ตามเพ่ือให้ผู้ รับสามารถ
เข้าใจและมีประสบการณ์ร่วมกับผู้ ส่งได้มากทีสุดเพ่ือเข้าใจความหมายของ “ดิจิทัล” ตามท่ีผู้ ส่ง
ต้องการ 

 สรุป ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู้และการสอนท่ีส าคัญๆ ได้รับการพัฒนาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั เป็นแนวคิดท่ีใช้อธิบายลักษณะการเกิดการเรียนรู้ หรือการเปล่ียนปลงพฤติกรรมจะใช้หลัก
จิตวิทยาใดควรค านึงถึงบริบทของสงัคมนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจดัการศกึษา 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นการท่ีผู้สอนต้องให้ความรู้และขยายขอบข่าย
ประสบการณ์ของผู้ เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึน้ หากมีสิ่งใดท่ีผู้ เรียนยังไม่มีประสบการณ์หรือยังไม่มี
ความรู้ในเร่ืองนัน้อย่างเพียงพอ ผู้ สอนจ าเป็นต้องพยายามเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเร่ือง
นัน้ๆ ให้แก่ผู้ เรียนโดยการอภิปรายร่วมกัน ให้ผู้ เรียนตอบค าถาม หรือท าการบ้านเพิ่มเติมย่อมจะเป็น
การทราบข้อมูลป้อนกลับว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนนัน้อย่าง
เพียงพอหรือยงัและถกูต้องหรือไม่ ถ้าผู้ เรียนยบัไม่สามารถเข้าใจหรือยงัไม่เกิดการเรียนรู้ท่ีถูกต้องขึน้ 
แสดงว่าเกิด “สิ่งรบกวน” ของสญัญาณในการสอนนัน้ ผู้สอนต้องพยายามแก้ไขวิธีการสอนโดยอาจใช้
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ส่ือประเภทต่างๆ เข้าช่วย หรือการอภิปลายยกตัวอย่างให้ง่ายขึน้ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์อ่ืนๆ ท่ี
เหมาะกับระดบัของผู้ เรียนมาช่วยการสอนนัน้จนกว่าผู้ เรียนจะมีประสบการณ์ร่วมกับผู้สอนและเกิด
การเรียนรู้ท่ี ถกูต้องในท่ีสดุ 

 จากทฤษฏีการส่ือสารท่ีกล่าวมาแล้วอาจสรุปได้ว่า ในการส่ือสารนัน้การท่ีผู้ส่งและผู้ รับจะ
สามารถเข้าใจกันได้ดีเพียงใดย่อมขึน้อยู่กับทกัษะ ทศันคติ ความรู้ ระบบสงัคมและวฒันธรรมของทัง้
สองฝ่าย ถ้าทัง้ผู้ส่งและผู้ รับมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านีส้อดคล้องกันมากจะท าให้การส่ือสารนัน้ได้ผลดียิ่งขึน้ 
เพาะต่างฝ่ายจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถขจดัอุปสรรค์ในการส่ือสารระหว่างผู้ส่งและ 
ผู้ รับออกไปได้ 
 
ตาราง 2 สรุปการสงัเคราะห์ทฤษฎีการส่ือสาร 
 

การส่ือสาร 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
เดวิด เค. เบอร์โล 

(1960) 
คล็อด อี. แชนนนั 
และวอร์เรนวีเวอร์  

(1949) 

ชารลส์ อี ออสกดู และ
วิลเบอร์ แอล. ชแรมม์ 

(1954) 
1. ผู้สง่สาร    
2. ข้อมลูขา่วสาร    
3. ชอ่งทางในการสง่สาร    
4. ผู้ รับสาร    
 

 จากแนวคิดทฤษฎีการส่ือสาร ผู้วิจยัจงึขอสรุปแนวคิดดงันี ้ 
1. ผู้ส่งสาร จะต้องมีคววามสามารถในการใช้ภาษาท่ีถกูต้อง เพ่ือท่ีจะถ่ายทอดข้อมลูตา่งๆ ท่ี

จะท าให้ผู้ รับเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีผู้ส่งสารได้ พดูคยุ อธิบาย ในประเด็นท่ีส าคญั ในการเรียนรู้ ท าให้
สามารถเข้าใจความหมายท่ีส่ือกนันัน้ได้ 

2. ข้อมลูข่าวสาร ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเนือ้หาการเรียนรู้ การส่ือความหมาย การรับรู้ การแปล
ความหมาย จะต้องท าให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลท่ีจะท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าในใจและสามารถให้
ข้อมลูย้อนกลบัไปในความเข้าใจท่ีถกูต้องท่ี ข้อมลูขา่สารจะเป็นหวัใจส าคญัหลกัในการเรียนรู้ 

3. ช่องทางในการส่งสาร เป็นการน าเอาข้อมูลต่างๆ ถ่ายทอดในลกัษณะ ค าพูด ภาษากาย 
ใบความรู้ ส่ือการเรียนการสอน ท่ีจะท าให้ผู้ เรียนได้รับข้อมลูจาก การด ูการได้ยิน การสมัผสั เป็นต้น  
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4. ผู้ รับสาร ผู้ รับสารจะต้องมีความเข้าใจท าให้สามารถเข้าใจในความหมายข้อมลูท่ีได้รับมา 
เพราะในการส่ือสารนัน้การท่ีจะท าให้ผู้ ส่งและผู้ รับจะสามารถเข้าใจกันได้ดี  ต้องขึน้อยู่กับทักษะ 
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้พืน้ฐานเดิม การตีความหมายของข้อมูล สิ่งเหล่านีท่ี้จะท าให้ผู้ เรียนน ามา
ประยกุต์และปรับใช้ให้เข้ากบักิจกรรมการเรียนรู้ในการพฒันาตนเอง 

 กระบวนการส่ือสาร 
 การส่ือสารหรือการส่ือความหมาย มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตตลอดชีวิต การด าเนิน

กิจกรรมตา่งๆ ต้องอาศยัการส่ือสารเป็นปัจจยัหลกัในการถ่ายทอดเร่ืองราวจากแหล่งหนึง่ไปสู่แหล่งอ่ืน 
ทางด้านการศึกษาต้องใช้การส่ือสารในการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก หรือเจตนาของเนือ้หาบทเรียน
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ดงันัน้การส่ือสารจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับครูผู้ สอน
หรือผู้ เก่ียวข้องกบักระบวนการเรียนการสอน 

กชพร ดีการกล (2558) ได้กล่าวว่า การส่ือสารนอกจากจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แล้ว การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ค้นคว้าหาความรู้ ยังช่วยท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองจาก การค้นคว้าและการคิดวิเคราะห์
ตามมา และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมผ่านระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตยังช่วย
กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความมุ่งมัน่ตัง้ใจและตระหนกัในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองเป็นส าคญั
เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตน อนัจะสง่ผลน าไปสู่การพฒันาผลงานท่ีดีขึน้  

 องค์ประกอบและกระบวนการส่ือสาร 
 การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัหรือการส่ือสารในสงัคมทกุรูปแบบย่อมมีลกัษณะโครงสร้างและ

องค์ประกอบพืน้ฐานเป็นอย่างเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยผู้ส่ง เนือ้หาสาระ ส่ือหรือช่องทางและผู้ รับ แต่
ละส่วนมีความส าคญัและมีศกัยภาพในตวัมนัเองในการเช่ือมประสานกบัสว่นอ่ืน เพ่ือให้การส่ือสารแต่
ละครัง้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามต้องการ อธิบายได้ดงันี ้

1. ผู้ ส่ง หมายถึง แหล่งก าเนิดเนือ้หาสาระซึ่งอาจจะเป็นองค์กร บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
มวลชนท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือเจตนาจะส่งเนือ้หาสาระไปยังผู้ รับ ซึ่งอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร 
หรือหนว่ยงานก็ได้  

2. เนือ้หาสาระ หมายถึง เนือ้หาสาระ ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ทกัษะประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีมี
อยู่ในแหล่งก าเนิดหรือตัวผู้ ส่งเอง สิ่งเหล่านีจ้ะถูกส่งไปยังผู้ รับด้วยส่ืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อยา่งด้วยกนั 

3. ส่ือหรือช่องทาง หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการส่งและรับรู้เนือ้หาสาระ ได้แก่ ตา ห ู
จมูก ลิน้ และผิวกาย โดยอาศัยส่ือท่ีเหมาะสมกับช่องทางเป็นพาหะเช่น รูป เสียง กลิ่น รส และ
ความรู้สกึสมัผสั 
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4. ผู้ รับ หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือ หน่วยงานท่ี รับรู้เนื อ้หาสาระจาก
แหลง่ก าเนิดหรือผู้ส่ง โดยอาศยัอวยัวะรับสมัผสัเป็นช่องทางในการรับรู้เนือ้หาสาระดงักลา่ว 

 หน้าที่ของกระบวนการส่ือสาร 
 การส่ือสารมีหน้าท่ีในการให้ข่าวสาร รับข่าวสาร แสดงอารมณ์ โน้มน้าวใจผู้ อ่ืน สร้าง

ความสมัพันธ์ใกล้ชิด สร้างความผูกพัน สร้างความร่วมมือร่วมใจ เรียกความสนใจ สร้างจุดเด่นและ 
เอกลักษณ์ส่วนตนโดยทั่วไปหน้าท่ีการส่ือสารอาจจ าแนกเป็น 6 กลุ่ม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2537) 
ได้แก่  

1. การส่ือสารในฐานะเคร่ืองมือให้ได้สิ่งท่ีต้องการ (Instrumental Function) 
2. การส่ือสารเพ่ือควบคมุสัง่การ (Regulatory Function) 
3. การส่ือสารเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ (Interact Ional Function) 
4. การส่ือสารส่วนบคุคล (Personal Function) 
5. การส่ือสารเพ่ือเสาะแสวงหาค าตอบ (Heuristic Function) 
6. การส่ือสารเพ่ือสร้างจินตนาการ (Imaginative Function)  
 รูปแบบของการส่ือสาร 
 กระบวนการส่ือสารของมนุษย์แต่ละรูปแบบมีลักษณะสลับซบัซ้อนแตกต่างกันขึน้อยู่กับ

ปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผู้ ส่งและผู้ รับ ระยะทาง วัตถุประสงค์ 
จ านวนผู้ส่งและผู้ รับ สภาพการณ์ เนือ้หาสาระ เป็นต้น การรู้จกัเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ
แต่ละโอกาสจะช่วยให้กระบวนการส่ือสารแตล่ะครัง้ประสบผลส าเร็จได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รูปแบบ
ของการส่ือสารจ าแนกได้ดงันี ้

1. การจ าแนกตามคณุลกัษณะของการส่ือสาร การพิจารณาการส่ือสารตามคณุลกัษะ 
แบง่เป็น 3 ประเภท คือ  

1.1. การส่ือสารด้วยภาษาพดู (Verbal Communication) เป็นภาษาท่ีไมใ่ชล่าย 
ลกัษณ์อกัษร เรียกวา่ วจนภาษา ได้แก่ การพดู การอธิบาย การบรรยาย การร้องเพลง เป็นต้น 

1.2. การส่ือสารด้วยภาษาท่าทางหรือสัญญาณ (Non-Verbal Communication) เป็น
ภาษาท่ีไม่ใช่ค าพูดหรือการเปล่งเสียง เรียกว่า อวจนภาษา ใช้การขยบัหรือเคล่ือนไหวส่วนตา่ง ๆ เช่น 
การยิม้ กริยา ทา่ทาง ภาษามือ เป็นต้น  

1.3. การส่ือสารด้วยภาษาภาพ (Visual Communication) เป็นภาษาท่ีเกิดจากการขีด
เขียนซึ่งอาจเป็นรูปภาพ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้ เช่นโปสเตอร์ จดหมาย ลูกศร ตรา รูปภาพ
เคร่ืองหมาย ลายเซ็น เป็นต้น 
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2. จ าแนกตามปฏิสมัพนัธ์ของผู้ รับและผู้ส่ง การส่ือสารจ าแนกตามปฏิสมัพนัธ์ของผู้ รับและ
ผู้สง่ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ  

  2.1. การส่ือสารทางตรง (direct communication) เป็นการส่ือสารท่ีผู้ ส่งและผู้ รับมี
ปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกันและกันโดยตรงเนือ้หาและวตัถปุระสงค์จะสอดคล้องกนัอย่างตรงไปตรงมา เช่น การ
แลกเปล่ียนซือ้ขายสินค้าในตลาดสด การเรียนการสอนในชัน้เรียน เป็นต้น 

  2.2. การส่ือสารทางอ้อม (Indirect Communication) เป็นการส่ือสารท่ีอาศัยส่ือหรือ 
วิธีการตา่งๆ เป็นพาหะในการถ่ายทอดเนือ้หาสาระ โดยท่ีผู้ส่งกบัผู้ รับไม่มีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยตรง เช่น 
การโฆษณาทางโปสเตอร์ การใช้สญัลกัษณ์แสดงความหมายของสิ่งตา่ง ๆ เป็นต้น 

3. จ าแนกตามพฤติกรรมในการโต้ตอบ จ าแนกตามพฤติกรรมในการโต้ตอบของผู้ รับ 
และผู้สง่ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ  

  3.1 การส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) เป็นส่ือสารท่ีผู้ส่งเป็นกระท าแต่
ฝ่ายเดียว ผู้ รับไม่สามารถตอบสนองหรือโต้ตอบได้ทันทีทันใด (Immediate Response) แต่ก็ยัง
สามารถส่ือสารย้อนกลับในภายหลังได้  เช่น การจัดรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ การใช้โทรเลข 
โทรสาร เป็นต้น 

  3.2 การส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication)เป็นการส่ือสารท่ีผู้ ส่งและผู้ รับมี
โอกาสโต้ตอบกันได้ทนัท่วงทีโดยผู้ส่งและผู้ รับอาจอยู่ใกล้กันในสถานท่ีเดียวกันหรือหากอยู่ห่าง ไกล
กนัก็จะใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ส่ือสารช่วยได้ เชน่ โทรศพัท์ วิทยมืุอถือ เป็นต้น 

4. จ าแนกตามจ านวนของผู้ ร่วมส่ือสาร จ าแนกตามจ านวนของผู้ ร่วมส่ือสารแบง่เป็น 4  
กลุ่ม คอื  

  4.1 การส่ือสารในตนเอง (Self-Communication) เป็นการส่ือสารภายในตัวเอง โดย
ตวัเองจะเป็นทัง้ผู้ ส่งและผู้ รับในขณะเดียวกันเช่น การส ารวจความรู้สึกนึกคิดของตนเอง การสังเกต
และควบคมุอารมณ์ตนเอง การไตร่ตรองหาเหตผุลและตดัสินด้วยตนเอง เป็นต้น 

  4.2 การส่ือสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication) เป็นการส่ือสารระหว่าง
บคุคล 2 คนโดยบคุคลทัง้สองอาจเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ส่งและผู้ รับสลบักนัไปตามวาระท่ีเหมาะสม เช่น 
การสนทนา การสมัภาษณ์ การโต้ตอบสารทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

  4.3 การส่ือสารแบบกลุ่มบุคคล (group communication) เป็นการส่ือสารท่ีมีจ านวนผู้
ส่งและผู้ รับมากกว่าการส่ือสารระหว่างบุคคล อาจเป็นผู้ส่งคนเดียวกับผู้ รับ เป็นกลุ่มบุคคล ผู้ส่งเป็น
กลุ่มบคุคลกบัผู้ รับคนเดียว ผู้สง่เป็นกลุม่บคุคลกบัผู้ รับเป็นกลุม่บคุคลเชน่กนัเช่น การเรียนการสอนใน
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ห้องเรียนทัว่ไป กลุ่มต ารวจช่วยกนัสอบสวนผู้ ต้องหา กิจกรรมโต้วาทีระหว่างนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 1 กบั นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เป็นต้น 

  4.4 การส่ือสารมวลชน (mass communication) เป็นการส่ือสารกับกลุ่มชนจ านวน
มากมายมหาศาล จ าเป็นต้องใช้ส่ือท่ีมีศกัยภาพในการแพร่กระจายขา่วสารได้อย่างกว้างไกลเพ่ือจะให้
ครอบคลมุพืน้ท่ีและปริมาณประชาชนได้อย่างทัว่ถึง เช่น วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต นิตยสาร โปสเตอร์ แผน่พบั ใบปลิว เป็นต้น 

 อุปสรรคในการส่ือสาร 
 การส่ือสารอาจล้มเหลวได้เน่ืองจากอปุสรรคด้านตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ส่งสารขาดความสามารถและความตัง้ใจในการเข้ารหัส (encode) ท าให้แปลความ

ต้องการของตนเป็นสญัลกัษณ์หรือสญัญาณผิดพลาดหรือไมส่ามารถเข้ารหสัได้เลย 
2. ความบกพร่องของส่ือหรือช่องทาง การเลือกใช้ส่ือและช่องทางท่ีไม่เหมาะสม เนือ้หา 

สาระหรือวตัถปุระสงค์จะท าให้ประสิทธิภาพของการส่ือสารลดลงได้ 
3. ผู้ รับสารขาดความรู้ความช านาญเร่ืองท่ีจะรับหรือไม่ตัง้ใจรับ ไม่สามารถถอดรหสัได้ตาม

ความต้องการของผู้สง่ได้ 
4. อุปสรรคจากสิ่งรบกวน (noise) มี 2 ประเภท คือ สิ่งรบกวนภายนอก เช่น เสียงท่ี ดัง 

รบกวน อากาศร้อน แสงแดด กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสิ่งรบกวนภายใน เชน่ อารมณ์ขุน่มวั ความเครียด 
ความวิตกกงัวล การมีอคตทิัง้ผู้สง่และผู้ รับ 

5. สารหรือเนือ้หาสาระมีความยาวไม่เหมาะสม เช่น ยาวเยิ่นเย้อ หรือรวบรัดเกินไป ยุ่งยาก
ซบัซ้อนมากเกินไป เนือ้หาขดักบัความเช่ือเดมิ 

6. ผู้สง่และผู้ รับมีความแตกตา่งในด้านภาษา วฒันธรรม และสงัคม 
 การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยทัว่ไปจะเกิดจากการส่ือสารโดยตรงแบบเผชิญหน้า เป็น

การส่ือสารแบบสองทางผู้ส่งและผู้ รับสามารถโต้ตอบกันได้ทันทีทนัใด เนือ้หาเร่ืองราวต้องเหมาะกับ
ธรรมชาติของผู้ รับไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเพศ วยั ฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม และความเช่ือ การส่ือสารท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้ส่งและผู้ รับใช้ส่ือได้หลายช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางจะส่งเสริมและตอกย า้การรับรู้ซึ่งกัน
และกนั ในขณะเดียวกนัผู้ รับต้องสามารถรับสารได้ในปริมาณท่ีมากพอและมีความแมน่ย าเท่ียงตรงสงู
ในการถอดรหัส นอกจากนีใ้นการส่ือสารแต่ละครัง้ต้องหลีกเล่ียงอุปสรรคในการส่ือสารดงัท่ีกล่าวมา
ข้างต้น 
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 การส่ือสารกับการรับรู้และการเรียนรู้ 
 การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการแปลความหรือตีความต่อสิ่งเร้าท่ีผ่านอวัยวะรับ

สมัผสัทัง้หลายได้แก่ หู ตา จมูก ลิน้ ผิวกาย ซึ่งเป็นขัน้การรับข้อมูลข่าวสารในระยะแรกแล้วน าเข้าสู่
สมองในรูปของไฟฟ้าและเคมี สมองท าหน้าท่ีเป็นคลังข้อมูลมหาศาลก็จะตีความสิ่งเร้าหรือข้อมูล
ข่าวสารนัน้โดยอาศยัการเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าท่ีเคยสะสมไว้ก่อน ซึ่งอยู่ในรูปของความจ าหรือ
ประสบการณ์เดิม เม่ือสมองตีความได้แล้วสิ่งเร้านัน้ก็จะถูกน าไปเก็บรวบรวมไว้ในคลังสมองเป็น       
วฏัจักรต่อไป ประสบการณ์ดงักล่าวจะท าหน้าท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความคิดรวบ
ยอด เจตคติ กบัสิ่งเร้าใหม่ซึ่งมีผลตอ่การคิดและตดัสินใจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเดิมไปสู่ 
พฤตกิรรมใหม ่ท่ีคอ่นข้างถาวรซึง่เรียกว่า การเรียนรู้ 

 แบบจ าลองของการส่ือสาร 
 นกัวิชาการหลายท่านได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการส่ือสารเพ่ือค้นหารูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและมี

ประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาจะ
สามารถใช้ทฤษฎีการส่ือสารเป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี ในสภาพจริง
ของกระบวนการเรียนการสอนครูผู้ สอนสามารถบูรณาการรูปแบบการส่ือสารแบบ ต่าง ๆ เข้ามาใช้
ร่วมกันให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้  โดยอาศัยแบบจ าลองการส่ือสารของนักวิชาการท่ีมี
ช่ือเสียงดงัตอ่ไปนี ้

1. แบบจ าลองของลาสเวลล์  
 ลาสเวลล์ (Lasswell) เป็นนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันท่ีได้ท าการวิจัยในเร่ืองการส่ือสาร 

มวลชนไว้ในปีค.ศ.1948 และได้คิดแบบจ าลองหรือสูตรการส่ือสารท่ีมีองค์ประกอบของกระบวน การ
ส่ือสารท่ีสอดคล้องกนัเป็นล าดบัโดยในการส่ือสารนัน้จะต้องตอบค าถามตอ่ไปนีใ้ห้ได้ คือ ใครพดูอะไร 
โดยช่องทางใด ไปยงัใคร ได้ผลอย่างไร เม่ือน ามาเขียนเป็นแบบจ าลองจะได้ดงันีใ้นการจดัการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพเราสามารถน าแบบจ าลองการส่ือสารของลาสเวลล์มาใช้ได้ดงันี ้

 ใคร (who) หมายถึง ครูกับผู้ เรียน ซึ่งทัง้สองฝ่ายอาจสลบับทบาทกันเป็นผู้ส่งหรือผู้ รับก็ได้
ตามวาระท่ีเหมาะสม เช่น ในกรณีท่ีครูบรรยายเนือ้หาแก่ผู้ เรียน ครูก็จะเป็นผู้ส่ง ส่วนผู้ เรียนเป็นผู้ รับ 
แต่ในกรณี ท่ีครูฟั งค าถามหรือค าตอบของผู้ เรียน  ครูกลายเป็นผู้ รับส่วนผู้ เรียนเป็นผู้ ส่ ง 
พูดอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร (says what, with what purpose) หมายถึง เนือ้หาสาระซึ่งอยู่ในรูป
ของความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ความต้องการ ท่ีอยู่ภายในของผู้ส่งเม่ือส่งสาระไปสู่ผู้ รับเพ่ือให้เกิดการ
รับรู้แล้วต้องการให้ผู้ รับแสดงพฤติกรรมอย่างไร เช่น ช่ืนชม ออกไปให้ห่างไกล ให้ความร่วมมือ หรือ
เพียงรับรู้เท่านัน้โดยใช้วิธีการและช่องทางใด (by what means, in channel) หมายถึง เนือ้หาสาระนัน้
สมัพนัธ์กบัชอ่งทางการรับรู้ใดของผู้ รับสาระเก่ียวกบัภาพสมัพนัธ์กบัการมองเห็นด้วยตา สาระเก่ียวกบั
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เสียงมีความสมัพนัธ์กบัการได้ยินทางห ูสาระเก่ียวกบัรสชาติสมัพนัธ์กบัการรู้รสด้วยลิน้ สาระเก่ียวกบั
กลิ่นสัมพันธ์กับการดมด้วยจมูก สาระเก่ียวกับอุณหภูมิความร้อนหนาวและคุณสมบตัิของพืน้ผิวท่ี
เรียบเนียนนุ่มหรือขรุขระสมัพนัธ์กบัการรับรู้ด้วยผิวกายส่งไปยงัใคร ในสถานการณ์อะไร (to whom, in 
what situation) หมายถึง ผู้ รับหรือกลุ่ม เป้าหมายในการส่ือสารเป็นใคร จุดหมายปลายทางท่ีส าคัญ
ท่ีสุดของกระบวนการส่ือสารคือผู้ รับ หากผู้ รับมีความเข้าใจในเนือ้หาสาระท่ีถูกส่งมาจากผู้ส่งอย่าง
ถกูต้องหรือคล้ายคลึงกนัถือว่าการส่ือสารนัน้ประสบผลส าเร็จอย่างดีแล้ว อย่างไรก็ตามการท่ีผู้ รับจะ
รับรู้เนือ้หาสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึน้อยู่กับความสอดคล้องเหมาะสมของปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ความยากง่ายของเนือ้หา ภาษา ส่ือ เวลาและสถานท่ีกับธรรมชาติของผู้ รับ นอกจากนี ้
สภาพเศรษฐกิจสงัคมและ ความเช่ือก็เป็นเหตุท่ีส่งผลต่อการส่ือสารเช่นกันได้ผลอย่างไร (with what 
effect) หมายถึง ผลท่ี ได้ รับจากการส่ือสารนัน้เป็นอย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
วตัถปุระสงค์ในกระบวนการเรียนการสอน โดยทัว่ไปคือให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้พฤติกรรมการเรียนรู้นัน้เกิดขึน้มากท่ีสุด และ คงทนอยู่กับผู้ เรียนไปนานท่ีสุด ส่วนผลท่ีได้จากการ
ส่ือสารย่อมขึน้อยู่กับเหตุ ปัจจัยหลายประการ เช่น เนือ้หาสาระไม่ชัดเจนหรือไม่เหมาะกับผู้ รับซึ่ง
อาจจะยากหรือง่ายเกินไป ผู้ ส่งหรือผู้ รับหรือทัง้สองฝ่ายขาดทักษะการส่ือสาร นอกจากนีผ้ลท่ีได้รับ
อาจมีลกัษณะแตกต่างกัน เช่น ได้ผลน้อยหรือมากแต่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ได้ผลน้อยหรือมากแต่
ไมต่รงกบัความต้องการ เป็นต้น 

2. แบบจ าลองของแชนนอนและวีเวอร์  
 แชนนอนและวีเวอร์ ( Shannon & Weaver) ได้เสนอแบบจ าลองโครงสร้างของการส่ือสารขึน้

ในลกัษณะของการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรง ดงันี ้
 นักจิตวิทยายอมรับว่า รูปแบบของแชนนอนและวีเวอร์สอดคล้องกับลักษณะส่ือสารของ

มนษุย์อย่างแท้จริง เพราะมีผู้ส่ง (information source) เลือกสาร (message) ท่ีจะส่งได้แล้วซึ่งอาจเป็น
ค าพดู รูปภาพ เสียงดนตรี ก็จะส่งไปท่ีเคร่ืองส่ง (transmitter) เพ่ือเปล่ียนสารอยู่ในรูปของรหสั (signal) 
และส่งผ่านช่องทางของการส่ือสาร (communication channel) ไปถึงผู้ รับสาร (receiver) เพ่ือตีความ
ให้เกิดความเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนอง อันเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการส่ือสาร (destination of 
message) การระบุถึงอุปสรรค (noise) ซึ่งเป็นตัวบั่นทอนให้การส่ือสารลดลง เพราะในบางครัง้
สญัญาณท่ีส่งไปอาจถูกรบกวนหรืออาจมีบางสิ่งบางอย่างมาขดัขวางสญัญาณนัน้ ท าให้สญัญาณท่ี
ส่งไปยังจุดหมายปลายทางอาจจะผิดเพีย้นไป จะเป็นเหตุก่อให้เกิดความล้มเหลวของการส่ือสาร 
เน่ืองจากข้อมูลท่ีส่งไปกับข้อมูลท่ีได้รับไม่ตรงกัน ท าให้รูปแบบนีส้อดคล้องกับความเป็นจริง มากจน
ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงทกุครัง้ท่ีพดูกนัถึงเร่ืองรูปแบบของการส่ือสาร 
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3. แบบจ าลองของ เบอร์โล  
 เบอร์โล (Berlo) ได้เสนอแบบจ าลองการส่ือสาร ถือได้ว่าเป็นแบบท่ีสมบูรณ์มีลักษณะ

สอดคล้องกบัองค์ประกอบพืน้ฐานของการส่ือสารทัว่ไปช่วยเสริมสร้างคณุภาพการส่ือสารท าให้ผู้ รับมี
พฤติกรรมเปล่ียนไปตามท่ีผู้ส่งต้องการได้อย่างใกล้เคียงท่ีสุด ทัง้ยงัท าให้เข้าใจง่าย สะดวกสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ยากนัก จึงได้รับความนิยมในวงการส่ือสารและวงการศึกษาอย่าง
แพร่หลาย บางครัง้เรียกแบบจ าลองนีว้า่ SMCR model ซึง่มีลกัษณะดงันี ้

 จากแบบจ าลองการส่ือสารของ เบอร์โล จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์ประกอบของการส่ือสารมี
สว่นในการเพิ่มคณุภาพของการส่ือสารดงันี ้

3.1 ด้านผู้ส่งและผู้ รับ เป็นจุดเร่ิมต้นและจุดปลายทางของกระบวนการส่ือสารทัง้หมด 
ดงันัน้การส่ือสารจะประสบผลส าเร็จได้ทัง้ผู้ รับและผู้สง่ต้องมีพฤติกรรมดงันี ้

3.1.1 ทกัษะในการส่ือความหมาย ได้แก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน 
ทกัษะการเขียน  

3.1.2 เจตคติ ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อผู้ ส่งและผู้ รับ เจตคติท่ีดีต่อสาระหรือเนือ้หา วิชา 
เจตคตท่ีิดีตอ่การรับรู้ขา่วสารด้วยช่องทางตา่งๆ  

3.1.3 ระดบัความรู้ ได้แก่ ระดบัความรู้ท่ีใช้ในการส่ือสารต้องมีความเหมาะ สมกับ
ลกัษณะทัง้ของผู้ รับและผู้สง่ ไมย่ากหรือง่ายเกินไป 

3.1.4 ฐานะทางสงัคมและวฒันธรรม ได้แก่ ลกัษณะของเนือ้หาสาระต้องเหมาะสม
กบัฐานะทางสงัคมและวิถีชีวิตของทัง้ผู้สง่และผู้ รับ 

3.2 ด้านสาระ สารหรือเนือ้หาสาระเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในของผู้ ส่งจะอยู่ในรูปของ
ความรู้สึก ทศันคติ ความต้องการ ประสบการณ์ แล้วถูกแปลเป็นรหสัออกมาภายนอก อาจเป็นค าพูด 
การเขียน สีหน้า ทา่ทาง ซึง่องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดโครงสร้างของสารมีดงันี ้

3.2.1 องค์ประกอบย่อย เป็นส่วนประกอบพืน้ฐานส าคญัของโครงสร้าง เช่น ภาษา
เขียนได้แก่ สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ภาษาพูดได้แก่ ถ้อยค า ส าเนียง น า้เสียง ภาษาท่าทาง ได้แก ่
การเคล่ือนไหว ทิศทาง ความเร็ว/ช้า ภาษาภาพได้แก่ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น 

3.2.2 โครงสร้าง หมายถึง ลกัษณะภาพรวมท่ีเกิดจากการน าเอาองค์ประกอบ ย่อย ๆ 
มารวมกัน กลายเป็นโครงสร้างของเนือ้หาสาระหรือสารท่ีสมบูรณ์  การเปล่ียนคุณลักษณะหรือ
คณุสมบตัิขององค์ประกอบเช่น ต าแหน่ง ทิศทาง ความเข้ม ขนาด เวลา ก็จะส่งผลต่อโครงสร้างของ
เนือ้หาสาระนัน้ด้วย เช่น ภาษาเขียน มาก กาม ยาก กาย เก่ียวกับภาษาภาพ หากเส้นตรงตัง้ฉากถูก
เปล่ียนเป็นเส้นเฉียง ความรู้สึกของภาพโดยรวมจะเปล่ียนไปทนัที ภาษาท่าทาง การเคล่ือนไหวอย่าง
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เช่ืองช้ากับการเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วย่อมมีความหมายในการส่ือสารต่างกัน ความมืดและความ
สวา่งยอ่มสง่ผลตอ่ความรู้สกึไมเ่หมือนกนั 

3.2.3 เนือ้หาสาระ หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิดเจตคติ ความต้องการ ท่ี
เกิดขึน้ในของผู้ส่งเอง ข้อมูลนัน้เป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร สอดคล้องเหมาะสมกับอะไร จะถ่ายทอดไปสู่
ใคร จะวางแผนในการเข้ารหสัและจดัส่งอย่างไร สาระนัน้จึงจะไปถึงและกระตุ้นให้ผู้ รับเกิดความรู้สึก
ได้คล้ายคลงึกบัความรู้สึกของเราเอง ซึง่แตล่ะแนวทางย่อมได้ผล แตกตา่งกนั 

3.2.4 รหัสของสาระ หมายถึง กลุ่มสัญลักษณ์ท่ีถูกน ามาจัดแทนความรู้สึกนึกคิด 
ทศันคติ ความต้องการ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาท่าทาง ผู้ส่ง จ าเป็นต้อง ตดัสินใจ
วา่จะใช้รหสัแบบใดจงึจะส่ือสารได้ดีและบรรลเุปา้หมายได้ดีท่ีสดุ 

3.2.5 วิธีควบคุมสาระ หมายถึง วิธีการเลือกการจัดรหัสและเนือ้หาสาระให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีสามารถถ่ายทอดตามความต้องการของผู้ส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ส่งแต่ละคนจะมีวิธี
หรือเทคนิคเฉพาะตวัในการส่ือสาร บางทีเรียกว่า “แบบ” หรือ “สไตล์” (style) 

3.3 ด้านช่องทาง หมายถึง ช่องทางท่ีเนือ้หาสาระจะถูกส่ือหรือตวักลางน าเข้าสู่ตวัผู้ รับ 
โดยผ่านประสาทรับสัมผัสทัง้ 5 ซึ่งแต่ละช่องทางมีปริมาณการรับรู้แตกต่างกันดงันี ้ตา 75% หู 13% 
ผิวกาย 6% จมูก 3% ลิน้ 3% ส่วนประสิทธิภาพในการรับรู้ของประสาทสมัผสั แต่ละช่องทางจะขึน้อยู่
กบัความสอดคล้องเหมาะสมของเนือ้หาสาระกบัช่องทางนัน้ ๆ เช่น ตาใช้ในการมองเห็น หใูช้ในการฟัง 
ผิวกายใช้ในการสมัผสั จมกูใช้ในการดมกลิ่น และลิน้ใช้ในการชิมรส เป็นต้น 

4. แบบจ าลองการส่ือสารของบาร์นลนัด์  
 บาร์นลันด์ (Barnlund) ได้เสนอแบบจ าลองสองแบบคือ แบบจ าลองการส่ือสารภายใน

บุคคล และแบบจ าลองการส่ือสารระหว่างบุคคล แบบจ าลองการส่ือสารภายในบุคคล (Barnlund’s 
Intrapersonal model) เป็นแบบจ าลองการส่ือสารกับตนเอง ประกอบด้วยบุคคล (P1) ตวัชีน้ าหรือสิ่ง
เร้านอกตน (Public cue/stimuli=Cpu) ตัวชีน้ าหรือสิ่งเร้าในตน (Private cue/stimuli Cbehnv) การใส่
รหัส (Encoding-E) และการถอดรหัส (Decoding-D) สิ่งเร้านอกตน (ภายนอกบุคคล) และสิ่งเร้า
ภายในตน (ภายในบุคคล) อาจมีผลทางบวกทางลบหรือกลาง ๆ ต่อบุคคลท่ีส่ือสารภายในตน บาร์น
ลนัด์ ได้เขียนแบบจ าลองการส่ือสารภายในของบคุคล  

 การส่ือสารในการเรียนการสอน 
 การส่ือสารในการเรียนการสอนควรค านึงถึงกระบวนการส่ือสารระหว่างครูผู้สอนกับผู้ เรียน 

การปรับใช้การส่ือสารกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและความล้มเหลวของการ
ส่ือสารในกระบวนการเรียนการสอน ดงันี ้
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1. กระบวนการส่ือสารในการเรียนการสอน  
การถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน เป็นรูปแบบของการส่ือสารระหว่าง

ครูผู้ สอนหรือส่ืออ่ืน ๆ กับผู้ เรียน ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือกิจกรรม
การละเล่น การศึกษาค้นคว้า ย่อมมีจุดหมายให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
บทเรียน กระบวนการเรียนการสอนกบักระบวนการส่ือสารมีจดุประสงค์และกระบวนการเหมือนกนั  

 จากรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน แสดงให้เห็นความ สัมพันธ์
ขององค์ประกอบและโครงสร้างของการส่ือสาร ซึ่งแต่ละองค์ประกอบในกระบวนการเรียนการสอนมี
ความหมายดงันี ้

1.1 ครู ในฐานะเป็นผู้ ส่งและผู้ ก าหนดจุดมุ่งหมายของระบบการสอนทัง้หมด เพ่ือ ให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดศกัยภาพของแต่ละคน ดงันัน้ครูจึงควรมีภารกิจส าคญัดงันีคื้อ ต้องท า
ความเข้าใจในเนือ้หาสาระท่ีจะสอนเป็นอย่างดี ท าความรู้จกัและเข้าใจนกัเรียนเป็นรายบุคคล ครูต้อง
มีความสามารถในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม เช่น การพูด การเขียน ลีลา ท่าทาง สามารถจัด
บรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเอือ้ต่อการส่ือสาร ให้สอดคล้องกบัการวางแผนจดัระบบการเรียนการ
สอนเหมาะสมกบัเนือ้หาและผู้ เรียน 

1.2. เนือ้หาบทเรียน มีความหมายรวมถึงหลักสูตร เจตคติ ความรู้สึก จุดมุ่งหมายเป็น 
สาระท่ีครูต้องส่ือสารไปสู่ผู้ เรียนด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เนือ้หาบทเรียนท่ีดีควรมีลกัษณะดงันี ้คือ เหมาะ
กับธรรมชาติของผู้ เรียนแต่ละเพศและวยั เช่น ระดบัสติปัญญา ความสนใจ ความสามารถ ตลอดจน
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม สอดคล้องกับเทคนิควิธีสอน หรือส่ือต่างๆ เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับกาลเวลา
ควรได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 

1.3. ส่ือหรือวิธีการ เป็นตัวกลางหรือพาหะท่ีจะน าเนือ้หาสาระจากแหล่งก าเนิด เช่น 
บทเรียน ครู ไปสู่ผู้ เรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือควรมี
ลักษณะเป็นดังนีคื้อมีศักยภาพเหมาะกับลักษณะของเนือ้หาบทเรียน สอดคล้องกับธรรมชาติของ
ประสาทรับสมัผสัแตล่ะช่องทาง มีลกัษณะเดน่กระตุ้นความสนใจได้ ดงู่าย ส่ือความหมายดี  
มคีวามหมายถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเรือ่งราวทีเ่รยีน จดัหาและเกบ็รกัษาง่าย ใชส้ะดวก 

1.4. นกัเรียนหรือผู้ เรียน เป็นเป้าหมายหลกัของกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม การ
เรียนการสอนทุกรูปแบบเป็นไปเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทัง้สิ น้  ผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพควรมีลักษณะดงันีคื้อ มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีความพร้อมความ
ถนัดและความสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ มีทักษะในการส่ือสารทัง้กับตนเองและผู้ อ่ืน มีเจตคติท่ีดีต่อ
ครูผู้สอนและเนือ้หาบทเรียน 
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1.5. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบัจากการส่ือสารหรือการเรียน การ
สอนทัง้ระบบ เพ่ือให้ทราบถึงข้อดีหรือข้อบกพร่องของครู เนือ้หาบทเรียน ส่ือหรือวิธีการ และนกัเรียน 

2. ลกัษณะการส่ือสารระหว่างครูผู้สอนกับผู้ เรียน 
 โดยปกติทัง้ครูผู้สอนและผู้ เรียนใช้การส่ือสารในการติดต่อสมัพนัธ์กับคนอ่ืนตลอดเวลาอยู่

แล้ว จนถือได้ว่าการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต แตก่ารส่ือสารระหว่างครูผู้สอนกบัผู้ เรียนท่ี
เป็นไปเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จะมีลกัษณะดงันีคื้อ เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ตลอดจนการอบรมสั่งสอน อาจเป็นการส่ือสารแบบทางเดียวหรือสองทางก็ได้ การมอบหมายสั่งงาน
หลงัจากการให้ความรู้แล้ว ควรมีการเน้นหรือทบทวนค าสัง่หรือข้อตกลง เพ่ือให้เกิดความจ าและความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง การให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การส่ือสารจะถูกน ามาใช้ในหลายรูปแบบ
ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม เช่น การส่ือสารทางเดียว การส่ือสารสองทาง เป็นต้น ในการวิจารณ์หรือการ
ติชมงานเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน การส่ือสารท่ีดีควรมี
ลักษณะสร้างสรรค์เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างจริงจัง การสนทนาโต้ตอบตามปกติซึ่งเกิด
ขึน้อยูเ่ป็นประจ า ควรมีลกัษณะเป็นกนัเอง แสดงถึงความเอือ้อาทรและการมีเจตคตท่ีิดีตอ่กนั 

3. การปรับใช้การส่ือสารกบักระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 การจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดีต้องค านึงถึงปัจจัยหลายด้านเช่น  ครูผู้ สอน ผู้ เรียน 

เนือ้หาบทเรียน ส่ือการเรียนการสอน วิธีสอนหรือการส่ือสารกับผู้ เรียน แต่ละด้านต้องสัมพันธ์
สอดคล้องซึง่กนัและกนั ครูท่ีมีการส่ือสารท่ีดีจะชว่ยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายมีชีวิตชีวา   
มีเจตคติ ท่ี ดีต่อผู้ สอนและบทเรียน เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ดังนัน้การปรับใช้การส่ือสารเพ่ือให้
กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนีคื้อ ครูผู้ สอนควรใช้การ
ส่ือสารสองทางให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือประเมินว่าการถ่ายทอดเนือ้หาสาระไปสู่ผู้ เรียนได้ผลเป็น
อย่างไร ทัง้ผู้ สอนและผู้ เรียนจะสามารถปรับกระบวนการส่ือสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ใน
กระบวนการเรียนการสอน ครูควรใช้ส่ือการสอนและส่ือการเรียนหลาย ๆ ชนิด หรือท่ีเรียกว่า “ส่ือ
ประสม” เพ่ือให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้ เรียนแต่ละคน เช่น บางคนเรียนรู้ได้ดี
จากการฟัง บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการดภูาพหรืออ่านหนงัสือ เป็นต้น กระบวนการเรียนการสอนท่ีดีควร
ให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์หลายด้านด้วยการใช้ประสาทสมัผสัหลายทาง การท่ีผู้ เรียนรับรู้เร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งจากประสาทสัมผัสหลายด้าน จะเป็นการตอกย า้พฤติกรรมการรับรู้และเรียนรู้ให้เด่นชัดและ
เข้มข้น จนในท่ีสุดกลายเป็นประสบการณ์ถาวรตลอดไป นอกจากนีค้รูควรมีทกัษะในการส่ือสารหรือ
การถ่ายทอดความรู้หลายด้าน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าคญัผู้ ท่ีมีอาชีพครู เช่น การพูด การฟัง การเขียน 
ตลอดจนทกัษะการใช้ส่ือหลายชนิดประกอบการเรียนการสอน ตัง้แต่ส่ือพืน้ฐาน เช่น แผนภูมิ รูปภาพ 
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โปสเตอร์ ตลอดจนถึงการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อุปสรรคส าคัญอย่างหนึ่งของการส่ือสารใน
กระบวนการเรียนการสอนได้แก่ สิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น กลิ่นเหม็น อากาศร้อน ฝนเปียก ลมแรง เสียงดงั 
ดงันัน้ครูควรป้องกันหรือขจดัปัญหาเก่ียวกับสิ่งรบกวนให้หมดสิน้หรือเหลือน้อยท่ีสดุ ผู้ เรียนเองก็ควร
จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรับรู้และเรียนรู้ ด้วยการให้ความสนใจ สังเกต ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่
เสมอ ต้องพยายามเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์จากบทเรียนให้สัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัให้สอดคล้องซึง่กนัและกนั จะชว่ยให้การส่ือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

4. ความล้มเหลวของการส่ือสารในกระบวนการเรียนการสอน  
 ปัญหาอปุสรรคในการเรียนรู้ของผู้ เรียนประการหนึ่งคือความล้มเหลวในการส่ือสารหรือการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ
ดงันีคื้อ ครูไม่บอกจุดประสงค์ในการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนทราบก่อนลงมือสอน ท าให้ผู้ เรียนขาด
ทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการเรียนรู้ในเนือ้หาบทเรียนนัน้ๆ ครูไม่ค านึงถึงข้อจ ากัด และขีด
ความสามารถของผู้ เรียนแต่ละคน จึงมักใช้วิธีสอนแบบเดียวกันกับผู้ เรียนทุกคนทุกเนือ้หาบทเรียน 
เช่น การสอนด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียว การสอนเนือ้หาตามท่ีครูผู้สอนเข้าใจ ขาดการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ให้เหมาะกับผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มแตล่ะคน ครูไม่สนใจท่ีจะจดับรรยากาศการเรียนการสอน
ให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้อย่างมีความหมายส าหรับผู้ เรียน ไม่สร้างความพร้อมให้แก่ผู้ เรียนก่อนลงมือสอน 
ไม่หาวิธีป้องกันและขจัดปัญหาสิ่งรบกวนต่างๆ ครูน าเสนอเนือ้หาสาระวกวน สับสน ไม่สัมพันธ์
ตอ่เน่ืองกนั สลบักนัไปมาท าให้เข้าใจยาก บางครัง้อาจจะน าเสนออย่างรวดเร็วจนผู้ เรียนตามไม่ทนัใน
สถานการณ์นัน้ ครูบางคนใช้ภาษาไม่เหมาะกบัระดบัหรือวยัของผู้ เรียน อาจเป็นค าหรือภาษาท่ีเข้าใจ
ยาก นอกจากนีค้รูยัง ไม่สนใจ ท่ีจะเลือกหรือใช้ส่ือการสอนให้เหมาะกับเนือ้หาและระดบัของผู้ เรียน
ด้วย  

 สรุปได้ว่า การส่ือสารกระบวนการถ่ายทอดเนือ้หาและความรู้สึกนึกคิดประกอบด้วย ผู้ ส่ง 
เนือ้หาสาระ ส่ือหรือช่องทางและผู้ รับ การส่ือสารท าได้หลายรูปแบบทัง้ภาษาพูด ทางอ้อม ทางเดียว 
สองทาง ในตนเอง ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และการส่ือสารมวลชน ทัง้นีไ้ด้มีผู้ คิดแบบจ าลอง การ
ส่ือสารได้หลายแบบ ส่วนจะมีประสิทธิภาพสูงหรือล้มเหลวก็เน่ืองมาจากองค์ประกอบและ รูปแบบ
ดงักล่าว การส่ือสารมีความสัมพันธ์กับการรับรู้และการเรียนรู้ กระบวนการส่ือสารกับกระบวน การ
เรียนการสอน มีจุดประสงค์และกระบวนการเหมือนกัน การส่ือสารในการเรียนการสอนควรค านึงถึง
กระบวนการส่ือสารในการเรียนการสอน ลกัษณะการส่ือสารระหวา่งครูผู้สอนกบัผู้ เรียน การปรับใช้การ
ส่ือสารกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและความล้มเหลวของการ ส่ือสารใน
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กระบวนการเรียนการสอน โดยมีองค์ประกอบคือ ครู เนือ้หาบทเรียน ส่ือหรือวิธีการ นกัเรียน และการ
ประเมินผล 

 
รูปแบบการเรียนการสอน 

 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ในทางศึกษาศาสตร์ มีค าท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ คือ รูปแบบการสอน Model of Teaching 

หรือ Teaching Model และรูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน 
Instructional Model หรือ Teaching-Learning Model ค าวา่ รูปแบบการสอน มีผู้อธิบายดงันี ้ 

1. รูปแบบการสอน หมายถึง แบบหรือแผนของการสอน รูปแบบการสอนแบบหนึ่งจะมี
จุดเน้นท่ีเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจึงอาจมีจุดหมายท่ีแตกต่าง
กนั 

2. รูปแบบการสอน หมายถึง แผนหรือแบบซึง่สามารถใช้การสอนในห้องเรียน หรือสอนพิเศษ
กลุ่มย่อย หรือ เพ่ือจดัส่ือการสอน ซึ่งรวมถึง หนงัสือ ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และหลักสูตรรายวิชา รูปแบบ การสอนแต่ละรูปแบบจะเป็นแนวในการออกแบบการสอนท่ีช่วยให้
นกัเรียนบรรล ุวตัถปุระสงค์ตามท่ีรูปแบบนัน้ๆ ก าหนด 

3. รูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดงการเรียนการสอน ส าหรับน าไปใช้สอนในห้องเรียน
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งกมายท่ีก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด แผนดงักล่าวจะแสดงถึงล าดบั
ความสอดคล้องกนั ภายใต้หลกัการของแนวคิดพืน้ฐานเดียวกนั องค์ประกอบทัง้หลายได้แก่ หลกัการ 
จุดมุ่งหมาย เนือ้หา และทักษะท่ีต้องการสอน ยุทธศาสตร์การสอน วิธีการสอน กระบวนการสอน 
ขัน้ตอนและกิจกรรมการสอน และการวดัและประเมินผล 

 4. รูปแบบการเรียนการสอนมีความหมายในลักษณะเดียวกันกับการเรียนการสอนซึ่ง
นกัวิชาการโดยทัว่ไปนิยมใช้ค าว่า “ระบบ” ในความหมายท่ีเป็นระบบใหญ่ ครอบคลุมองค์ประกอบท่ี
ส าคญัๆ ของการศึกษาหรือการเรียนการสอนในภาพรวมและนิยมใช้ค าว่า “รูปแบบ” กับระบบท่ีย่อย
กว่า โดยเฉพาะกับ “วิธีการสอน” ซึ่งมีนักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบการ
เรียนการสอน ดงันี ้ 

 วิลเลอร์ (Willer, 1967) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง การจ าลองความจริงของการ
ปรากฏการณ์ท าให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ท่ีสลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นัน้ๆ ได้ง่ายขึน้ และ
กล่าวว่ารูปแบบเป็นการสร้างความคิดรวบยอดของชุดปรากฏการณ์ด้วยวิธีการของเหตุผลท่ีมี
จดุมุง่หมายเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชดัในนิยาม ความสมัพนัธ์และข้อเสนอของรูปนยัท่ีเก่ียวข้อง 



  56 

แนดเลอร์ (Nadler, 1980) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง การน าทฤษฎี แนวทาง และกรอบ
แนวคดิมาพฒันาให้ง่ายตอ่การแปลความหมายของปรากฏการ์ตา่งๆ ได้  

รอบบินส์ (Robbins, 1993) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีเป็นนามธรรมท าให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์หรือความจริงง่ายขึน้ ซึ่งรูปแบบโดยทั่วไปต้องมีส่วนประกอบท่ีส าคัญอย่างน้อย 3 
ประการ คือ วัตถุประสงค์ ตัวแปร องค์ประกอบหรือสาระเนือ้หา และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
องค์ประกอบหรือสาระเนือ้หาดงักลา่ว 

 เอกเกน และคอชคั (Eggen & Kauchak, 2006) ได้กล่าวว่า รูปแบบการสอน หมายถึง กลวิธี
การสอนเฉพาะท่ีได้รับการออกแบบโดยมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้และการจูงใจเพ่ือช่วยให้
ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์การเรียนรู้เฉพาะ รูปแบบการสอนจะบรรยายสภาพทัว่ไปของการด าเนินการท่ี
ครูท าเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมิได้เป็นลกัษณะของการสัง่การให้ครูต้องท าตามทุกอย่าง 
รูปแบบการสอนเป็นแนวทางทั่วไปส าหรับชีแ้นะการจดัการเรียนการสอนของครู ซึ่งไม่สามารถแทนท่ี
ทกัษะหรือความช านาญการของผู้ เช่ียวชาญได้ 

 ทิศนา แขมมณี (2550) กล่าวว่า รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึน้อย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ โดยอาศยัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยให้สภาพการเรียน
การสอนนัน้เป็นไปตามหลกัการท่ียึดถือ  

 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 คิฟส์ (Keeves & Adams, 1997) ได้กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบท่ี

ส าคญั ดงันี ้
1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ทดสอบได้

กลา่วคือ สามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพ่ือไปพิสจูน์ทดสอบได้ 
2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพัน ธ์ เชิ งสาเหตุ  (Causal 

Relationship) ซึง่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์เร่ืองนัน้ได้ 
3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และ

ความสมัพนัธ์ (Interrelations) รวมทัง้ชว่ยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
4. รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships) 

มากกวา่ ความสมัพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative Relationships) 
จอยส์ และวีล (Joyce, Weil, & Calhoun, 1986) ได้แบ่งวิธีการสร้างรูปแบบออกเป็น 4 ส่วน 

ดงันี ้
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 ส่วนท่ี 1 อธิบายความสมัพนัธ์ของสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีมาของรูปแบบประกอบด้วยเป้าหมาย
ของรูปแบบ ทฤษฎีและข้อสมมติท่ีรับรองรูปแบบ หลกัการ และมโนทัศน์ส าคญัท่ีจ าเป็นพืน้ฐานของ
รูปแบบ 

 ส่วนท่ี 2 ลักษณะของรูปแบบ เป็นการอธิบายด้วยรูปแบบซึ่งน าเสนอเป็นเร่ืองๆ อย่าง
ละเอียดและเน้นการปฏิบตัไิด้แบง่เป็น 4 ประเดน็ คือ 

1. ขัน้ตอนของรูปแบบ เป็นรายละเอียดของรูปแบบนัน้ๆ ว่ามี ก่ีขัน้ตอน โดยจัด
เรียงล าดบักิจกรรมท่ีสอนเป็นขัน้ๆ แตล่ะรูปแบบมีขัน้ตอนไมเ่ท่ากนั 

2. รูปแบบปฏิสมัพนัธ์ เป็นการอธิบายบทบาทของผู้น า ผู้ เรียนรู้ และความสมัพนัธ์ซึ่งกัน
และกันในแตล่ะรูปแบบ บทบาทผู้น าจะแตกต่างกนั เช่น เป็นผู้น ากิจกรรม ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ ให้
การแนะน าเป็นแหลง่ข้อมลู เป็นต้น 

3. หลักการแสดงการโต้ตอบ เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออกของผู้น าต่อผู้ เรียนรู้ การ
ตอบสนองต่อสิ่งท่ีผู้ เรียนรู้ได้กระท า เช่น การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการให้รางวัลหรือการพัฒนา
ความคดิสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ เป็นต้น 

4. สิ่งสนับสนุน เป็นการบอกถึงเง่ือนไขหรือสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนนัน้ๆ ให้เกิดผล เช่น รูปแบบการทดลองในห้องปฏิบตัิการต้องใช้ผู้น าท่ีมีการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว 
เป็นต้น 

ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช้ เป็นการแนะน าให้ข้อสงัเกตในการน ารูปแบบนัน้ไปใช้ เช่น การ
ใช้เนือ้หาประเภทใดท่ีเหมาะสม จะใช้กับผู้ เรียนรู้ระดบัใด เป็นต้น นอกจากนัน้ยังให้ค าแนะน าอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การใช้รูปแบบนัน้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

 ส่วนท่ี 4 ผลท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียนรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมขอรูปแบบแต่ละรูปแบบ จะส่งผล
ตอ่ผู้ เรียนรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผลทางตรงเกิดจากกิจกรรมท่ีจดัตามล าดบัขัน้ตอนของรูปแบบ
นัน้ เป็นสิ่งท่ีคาดคะเนไว้ว่าจะเกิดแฝงไปกบัผล สามารถใช้เป็นสิ่งพิจารณาในการใช้รูปแบบใช้ได้ด้วย 

 เอกเกน และคอชคั (Eggen & Kauchak, 2006) กล่าวว่า รูปแบบการสอนเป็นแบบแผนการ
ด าเนินการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะแตกตา่งจากการเรียนการสอนทัว่ไปอยู ่4 ประการ คือ 

1. รูปแบบการสอนได้รับการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้ตาม
จดุมุง่หมายเฉพาะของรูปแบบการสอน 

2. รูปแบบการสอนประกอบด้วยขัน้ตอนการเรียนการสอนเฉพาะท่ีก าหนดขึน้เพ่ือช่วยให้
ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ของรูปแบบการสอนนัน้ 

3. รูปแบบการสอนมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ 
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4. รูปแบบการสอนได้รับการสง่เสริมด้วยทฤษฎีการจงูใจ 
 ทิศนา แขมมณี (2553) ได้กล่าวสรุปถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัๆ ของรูปแบบการเรียนการ

สอน ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีปรัชญาหรือทฤษฎีหรือหลักการหรือแนวคิดหรือความเช่ือ ท่ีเป็นพืน้ฐานหรือเป็น

หลกัการของรูปแบบการสอนนัน้ๆ  
2. มีการบรรยายหรืออธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ

หลกัการท่ียดึถือ 
3. มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองค์ประกอบและความสมัพนัธ์ ขององค์ประกอบของระบบให้

สามารถน าผู้ เรียนไปสูเ่ปา้หมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ๆ 
4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้

กระบวนการเรียนการสอนนัน้ๆ เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
ตาราง 3 สรุปการสงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

คฟิส์
(1997) 

จอยส์ และวีล 
(1986) 

เอกเกนและคอชคั  
(2006) 

ทิศนา แขมมณี
(2553) 

1. ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคดิ     
2. วตัถปุระสงค์     
3. ความสมัพนัธ์เชิงเนือ้หา     
4. รูปแบบการเรียนการสอน     
5. กิจกรรมการเรียนการสอน     
 

 จากการสังเคราะห์แนวคิดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ผู้ วิจัยจึงขอสรุป
แนวคดิดงันี ้

 1. ทฤษฎีแนวคิดและหลกัการขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึงสภาพ 
ลกัษณะ และกลวิธีการสอน เฉพาะท่ีได้รับการออกแบบโดยมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ระบบ เป็นไปตามแผนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด และมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือช่วยให้
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ผู้ เรียนบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้เฉพาะ โดยอาศยัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยให้
สภาพการเรียนการสอนนัน้เป็นไปตามหลกัการท่ียึดถือ 

 2. วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีและข้อสมมติท่ีรับรอง
รูปแบบ หลกัการ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้ตามท่ีวตัถปุระสงค์เฉพาะของรูปแบบการเรียนการสอน 

 3. ความสมัพนัธ์เชิงเนือ้หาของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการอธิบายบทบาทของผู้สอน 
ผู้ เรียน และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแต่ละรูปแบบ และมีบทบาทหน้าท่ีต่างกัน โดยรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ยงัสามารถจ าแนกอีกเป็นความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุและความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง และ
ควรมีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ให้สามารถน าผู้ เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือ
กระบวนการนัน้ๆ ได้ 

 4. รูปแบบการเรียนการสอน คือ การบรรยาย หรืออธิบายสภาพ ลักษณะของการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักการพืน้ฐาน และทฤษฎีการเรียนรู้ มีการเสริมทฤษฎีการจูงใจให้
ผู้ เรียน ซึ่งรูปแบบการสอนจะต้องสามารถช่วยจินตนาการความคิดรวบยอด และความสัมพันธ์โดย
รูปแบบการเรียนการสอนนัน้จะต้องมีเนือ้หาท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละระดบั มีขัน้ตอนการสอน
เฉพาะเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนบรรลวุตัประสงค์ของรูปแบบการสอนนัน้ๆ 

 5. กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสอนมี การแสดงการโต้ตอบ
ระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียน การเรียนการสอนให้ห้องปฏิบัติการโดยมีผู้ สอนท่ีมีความช านาญการ 
นอกจากนีผู้้สอนต้องมีการตอบสนองจากสิ่งท่ีผู้ เรียนกระท า เช่น มีการให้รางวลั การชมเชยผู้ เรียนเม่ือ
มีการแสดงความคิดเห็น ร่วมทัง้เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียน 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คือ กาจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

ผู้ เรียน หลักสูตร และสังคม โดยอาจเน้นในด้านเนือ้หาวิชา ความสามารถเฉพาะ คุณลักษณะของ
ผู้ เรียนและความต้องการของผู้ เรียนหรือเน้นเปา้หมายของการจดัการเรียนการสอน 

 ดิกและคาเรย์ (Dick, Carey, & Carey, 1996) ได้กล่าวถึงขึน้ตอนการพัฒนารูปแบบการ
เรียนสอนนัน้ปรพชะกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้ศึกษาข้อมูลพื น้ฐาน แนวคิดและทฤษฎี ท่ี เก่ียวข้อง (Studying Basic Data and 
Related Literature Phase) โดยการวิเคราะห์ปัญหา หรือประเมินความต้องการ เพ่ือให้ไดรายละเอียด
ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา มีปัญหาหรือไม่ ปัญหาอะไรท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหานัน้
เป็นปัญหาท่ีแท้จริงหรือไม่ อะไรคือสาเหตขุองปัญหา อะไรคือวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ การประเมิน
ความต้องการเป็นการก าหนดให้เข้าใจว่าการสอนท่ีจะท าการออกแบบและพฒันานัน้เป็นสิ่งท่ีต้องการ
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แน่แท้หรือไม่ รวมถึงการวิเคราะห์นักเรียน คุณลักษณะของผู้ เรียนด้านเพศ อายุ พืน้ฐานทางสังคม
เศรษฐกิจ ความถนดั แรงจงูใจ ความรู้พืน้ฐานเดิมท่ีมีมาก่อน รวมทัง้ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
รูปแบบการสอน (Learning Styles) 

2. ขัน้พฒันา (Development/Production Phase) ในขัน้ตอนนีจ้ าแนกเป็นการพฒันาเนือ้หา
ความรู้ กระบวนการเรียนการสอน แบบทดสอบ ส่ือและวสัดกุารสอน เช่น การพฒันากิจกรรมการเรียน
การสอน ควรท าแผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson Plan) ว่าจะด าเนินการอย่างไรบ้าง โดยทัว่ไปการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วยกิจกรรมขัน้จูงใจ ให้วตัถุประสงค์แก่ผู้ เรียน ค าถึงความรู้พืน้ฐาน
ของนักเรียน ให้สารสนเทศและตวัอย่าง รวมถึงการสร้างข้อทดสอบ ต้องศึกษาวตัถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ในหน่วยวิชา เพ่ือสร้างข้อทดสอบให้สอดคล้องและควรเป็นข้อสอบท่ีวดัได้ครบตามต้องการ อีก
ทัง้พัฒนาส่ือและวัสดุการสอน ผู้ ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องดูแลทุก
ขัน้ตอนการผลิต เพ่ือให้แน่ใจว่าการผลิตได้ด าเนินไปตามค าแนะน าท่ีให้ตามแนวทางการออกแบบ มี
ความคงเส้นคงวาตอ่เน่ืองและคณุภาพ 

3. ขัน้การน าทดลองไปใช้  (Implementation Phase) การน าไปทดลองใช้ต้องค านึงถึง
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 2 ประการ คือ การสอนและการบริหารการสอน ข้อตระหนกัในขัน้การจดัการ
เรียนการสอน คือ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ สอนกับนักเรียน คือ 
ครูผู้ สอนเป็นผู้ ท าหน้าท่ีเหมือนจัดการเรียนหรือจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มี
แรงจงูใจท่ีอยากจะเรียนรู้การเรียนการสอนต้องค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล ครูผู้สอนต้องเป็น
ท่ีปรึกษาให้แก่นกัเรียน และต้องพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 

4. ขัน้การประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการวัดว่าวงจรการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนนัน้สมบูรณ์แล้ว ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีได้จากการประเมินผล เพ่ือ
น าไปปรับปรุงในส่วนของแตล่ะขัน้ตอนให้ดีขึน้และตรงตามวตัถุประสงค์ ถ้าเกิดการประเมินผลพบว่า
จดุใดควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงก็ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข     

 จอยส์ และวีล (Joyce et al., 1986) ยงัได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ไว้ดงันี ้

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนควรต้องมีหลักการ ทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีด้าน
จิตวิทยากรเรียนรู้เป็นพืน้ฐานแนวคิดในการพฒันา 

2. เม่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ก่อนน าไปใช้อย่างแพร่หลาย จะต้องมีการวิจยั
เพ่ือทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในการเชิงน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อค้นพบมา
ปรับปรุงแก้ไขท่ีพฒันาขึน้ 
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3. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ตรงจดุมุ่งหมายหลกัก็จะท าให้เกิดผลสงูสดุแตก็่
สามารถน ารูปแบบนัน้ไปประยุกต์ใช้ใสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมแตก็่อาจท าให้
ผลส าเร็จน้อยลง 

4. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะมีจุดมุ่งหมายหลกัพ่ีถือเป็นหลักในการพิจารณา
เลือกรูปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผู้ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลกัก็จะท าให้
เกิดผลสูงสุดแต่ก็สามารถน ารูปแบบนัน้ไปประยุกต์ใช้ใสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ ถ้าพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสมแตก็่อาจท าให้ผลส าเร็จน้อยลงไป 

 ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มีนักวิชาการและนักศึกษาทัง้ในและ
ต่างประเทศได้เสนอไว้หลายท่านแต่ท่ีน่าสนใจ คือ ซีลส์และกลาสโกว์ (Seels & Glasgow, 1990) ได้
เสนอขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน มีขัน้ตอนดงันี ้

1. การวิเคระห์ปัญหา (Problem Analysis) โดยตดัสินใจว่ามีปัญหาการเรียนการสอนหรือไม่
รวบรวมสารสนเทศต่างๆ โดยผ่านเทคนิคการประเมินความต้องการจ าเป็นและเขียนสิ่งท่ีเป็นปัญหา
ออกมา 

2. การวิเคราะห์ภาระงานและการเรียนการสอน (Task and Instructional Analysis) ด้วยการ
รวบรวมข้อสนเทศโดยอาศยัมาตรฐานการปฏิบตัิและทกัษะตา่งๆ และอาศยัข้อก าหนดทางด้านเจตคติ 
แล้วจงึวิเคราะห์การเรียนการสอนเพ่ือตดัสินใจเก่ียวกบัสิ่งท่ีต้องเรียนมาก่อน 

3. การเขียนจุดประสงค์และแบบทดสอบ (Objectives and Test) ด้วยการเขียนวตัถปุระสงค์
เชิงพฤตกิรรมและแบบทดสอบอิงเกณฑ์ท่ีเข้าคูก่บัวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมเหล่านัน้ 

4. กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instructional Strategy) ตดัสินใจเก่ียวกับกลยุทธ์การเรียนการ
สอนหรืองค์ประกอบของการเรียนการสอน เชน่ การน าเสนอหรือเง่ือนไขการปฏิบตัิ 

5. การตดัสินใจเก่ียวกับส่ือ (Media Decisions) ด้วยการเลือกวิธีการและส่ือการสอนท่ีท าให้
การสอนนัน้บรรลผุล 

6. การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ (Materials Development) วางแผนส าหรับผลการผลิตพัฒนา
โปรแกรมหรือวสัดอุปุกรณ์ เฝา้ระวงัวสุดอุปุกรณ์ เพ่ือให้แนใ่จในบรูณาภาพของโครงการ 

7. การประเมินผลย่อยระหว่างเรียน (Formative Evaluation) วางแผนกลยุทธ์ในการ
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน จัดเตรียมรวบรวมข้อมูลเพ่ือความสัมฤทธ์ิผลตาม
จดุประสงค์ ทบทวนความเป็นไปได้และประเมินซ า้ 

8. การวางแผนเพ่ื อการน าไปใช้ และค า้จุ นการเรียนการสอน  (Implementation 
Maintenance)  
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9. การประเมินผลรวมภาหลงัการเรียน (Summative Evaluation) เพ่ือตดัสินการผา่นไมผ่่าน 
10. การเผยแพร่และการท าให้กระจาย (Dissemination Diffusion) หมายถึง การจัดแจงให้มี

การเผยแพร่และการกระจายของนวตักรรมการสอน 
  
การออกแบบระบบการเรียนการสอน  

 การออกแบบระบบการเรียนการสอน กล่าวคือกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน จาก
จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสิน้สุด มีแบบจ าลองจ านวนมากมายท่ีนักออกแบบการสอนใช้และส าหรับตาม
ความประสงค์ทางการสอนต่างๆ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE MODEL
สามารถสรุปเป็นขัน้ตอนทัว่ไป ได้เป็น 5 ขัน้ ประกอบไปด้วย 

1. การวิเคราะห์ (A : Analysis) dynamic, flexible guideline for building 
2. การออกแบบ (D : Design) effective training and performance support 
3. การพฒันา  (D : Development) tools 
4. การทดลองใช้ (I : Implementation) 
5. การประเมินผล (E : Evaluation)  
 ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) ขัน้ตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานส าหรับขัน้ตอน

การออกแบบการสอน ขัน้ตอนอ่ืนๆ ในระหว่างขัน้ตอนนี ้คณุจะต้องระบุปัญหา, ระบุแหล่งของปัญหา 
และวินิจฉัยค าตอบท่ีท าได้ขัน้ตอนนีอ้าจประกอบด้วยเทคนิคการ วินิจฉัยเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์
ความต้องการ (ความจ าเป็น), การวิเคราะห์งาน, การวิเคราะห์ภารกิจ ผลลัพธ์ของขัน้ตอนนีม้ัก
ประกอบด้วย เป้าหมาย และรายการภารกิจท่ีจะสอน ผลลัพธ์เหล่านีจ้ะถูกน าเข้าไปยังขัน้ตอน การ
ออกแบบตอ่ไป  

 ขัน้ตอนที่  2 ขัน้การออกแบบ (Design) ขัน้ตอนการออกแบบเก่ียวข้องกับการใช้ผลลัพธ์
จากขัน้ตอนการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนกลยทุธ์ส าหรับ พฒันาการสอน ในระหว่างขัน้ตอนนีค้ณุจะต้อง
ก าหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายการสอน ซึ่งได้รับการ วินิจฉัยในระหว่างขัน้ตอนการ
วิเคราะห์และขยายผลสาระรัตถะการสอน ประกอบด้วยรายละเอียดแตล่ะส่วน ดงันี ้ 

1. การออกแบบ Courseware (การออกแบบบทเรียน) ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนือ้หาแบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) ส่ือ กิจกรรมวิธีการน าเสนอ 
และแบบทดสอบหลงับทเรียน (Post-test)  

2. การออกแบบผงังาน (Flowchart) และการออกแบบบทด าเนินเร่ือง (Storyboard)  
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3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัด
พืน้ท่ีของจอภาพเพ่ือใช้ในการน าเสนอเนือ้หา ภาพ และสว่นประกอบอ่ืนๆ สิ่งท่ีต้องพิจารณามีดงันี ้ 

3.1. การก าหนดความละเอียดภาพ (Resolution)  
3.2. การจดัพืน้ท่ีแตล่ะหน้าจอภาพในการน าเสนอ  
3.3. การเลือกรูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
3.4. การก าหนดสีได้แก่สีของตัวอักษร (Font Color), สีของฉากหลัง (Background), สี

ของสว่นอ่ืนๆ 
3.5. การก าหนดส่วนอ่ืนๆ ท่ีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้บทเรียน  

 ขัน้ตอนที่  3 ขัน้การพัฒนา (Development) (ขัน้ตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรมและผลิต
เอกสารประกอบการเรียน)  ขัน้ตอนการพัฒนาสร้างขึน้บนขัน้ตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ 
จุดมุ่งหมายของขัน้ตอนนีคื้อ สร้างแผนการสอนและส่ือบทเรียน ในระหว่างขัน้ตอนนีคุ้ณจะต้อง
พฒันาการสอน และส่ือทัง้หมดท่ีใช้ในการสอน และเอกสารสนบัสนนุต่างๆ สิ่งเหล่านีอ้าจจะประกอบ
ไปด้วย ฮาร์ดแวร์ (เช่น เคร่ืองมือสถานการณ์จ าลอง) และซอฟต์แวร์ (เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน)  ประกอบด้วยรายละเอียดแตล่ะส่วนดงันี ้

1. การเตรียมการ เก่ียวกบัองค์ประกอบดงันี ้ 
1.1. การเตรียมข้อความ  
1.2. การเตรียมภาพ   
1.3. การเตรียมเสียง  
1.4. การเตรียมโปรแกรมจดัการบทเรียน  

2. การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอ่ืน เรียบร้อยแล้วขัน้
ตอ่ไปเป็น การสร้างบทเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จดัการ เพ่ือเปล่ียน story board ให้กลายเป็น
บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลงัจากสร้างบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขัน้ต่อไป
จะเป็น การตรวจสอบและทดสอบความสมบรูณ์ขัน้ตอนของบทเรียน 

 ขั ้นตอนที่  4 ขัน้การน าไปใช้  (Implementation) เป็นขัน้ตอนการด าเนินการให้เป็นผล 
หมายถึงการน าส่งท่ีแท้จริงของการสอน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบชัน้ เรียน หรือห้องทดลอง หรืรูปแบบใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐานก็ตาม จดุมุ่งหมายของขัน้ตอนนีคื้อการน าส่งการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ขัน้ตอนนีจ้ะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจของผู้ เรียนในสารปัจจัยต่างๆ สนับสนุนการ
เรียนรอบรู้ของผู้ เรียนในวตัถุประสงค์ต่างๆ และเป็นหลกัประกนัในการถ่ายโอนความรู้ของผู้ เรียน จาก
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สภาพแวดล้อมการเรียนไปยงัการงานได้เป็นการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้โดยใช้กับกลุ่มตวัอย่าง 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขัน้ต้น หลังจากนัน้ จึงท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะ
น าไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมายจริง เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน และน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ 

 ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบกับการ
เรียนการสอนแบบปกติโดยแบง่ผู้ เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียนด้วยบทเรียน ท่ีสร้างขึน้ 1 กลุ่ม และเรียนดี
ด้วยการสอนปกติอีก 1 กลุ่ม หลงัจากนัน้จึงให้ผู้ เรียนทัง้สองกลุ่ม ท าแบบทดสอบชดุเดียวกนั และแปล
ผลคะแนนท่ีได้สรุปเป็นประสิทธิภาพของบทเรียนขัน้ตอนนีว้ดัผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การสอน การประเมินผลเกิดขึน้ตลอดกระบวนการออกแบบการสอนทัง้หมด กล่าวคือ ภายในขัน้ตอน
ตา่งๆ และระหว่างขัน้ตอนตา่งๆ และภายหลงัการด าเนินการให้เป็นผลแล้ว การประเมินผล อาจจะเป็น
การประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Formative evaluation) หรือการประเมินผลรวม (Summative evaluation) 
โดยสองขัน้ตอนนีด้ าเนินการดงันี ้

1. การประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Formative evaluation) ด าเนินการต่อเน่ืองในภายในและ
ระหว่างขัน้ตอนตา่งๆ จดุมุ่งหมายของการประเมินผลชนิดนีคื้อ เพ่ือ ปรับปรุงการสอนก่อนท่ีจะน าแบบ
ฉบบัขัน้สดุท้ายไปใช้ให้เป็นผล 

2. การประเมินผลรวม (Summative evaluation) โดยปกติเกิดขึน้ภายหลงัการสอน เม่ือแบบ
ฉบบัขัน้สดุท้ายได้รับการด าเนินการใช้ให้เป็นผลแล้ว การประเมินผลประเภทนีจ้ะประเมินประสิทธิผล
การสอนทัง้หมด ข้อมลูจากการประเมินผลรวมโดยปกติมกัจะถกูใช้ เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัการสอน 
(เชน่ จะซือ้ชดุการสอนนัน้หรือไม่ หรือจะด าเนินการตอ่ไปหรือไม)่ 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัน าเสนอเอกสารงานวิจยัในประเทศและตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
งานวิจัยในประเทศ 
 เกียรติวฒัน์ วชัญากาญจน์ และคณะ (2013) ได้ศกึษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน

พลศกึษาส าหรับนกัศกึษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา ผลการศกึษา พบวา่ 
1. องค์ประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 

สถาบนัการพลศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้  2) 
วัตถุประสงค์ 3) ขัน้ตอนการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการสอนและ 5) การวัดและการ
ประเมินผล คา่น า้หนกัแตล่ะองค์ประกอบเท่ากบั 0.895, 0.800, 0.811, 0.889 และ 0.843 ตามล าดบั 
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2. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย  
 2.1 การเรียนรู้ด้วยการกระท าหรือการลงมือปฏิบตัิจริงทฤษฎีการเรียนรู้ คือ กลุ่มทฤษฎี

การสร้างความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองและกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญา  
 2.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม       

ด้านความรู้ และการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การท างาน
ร่วมกัน ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีด้านทักษะกีฬาและ
สมรรถภาพทางกาย  

 2.3. ขัน้ตอนการเรียนการสอน 7 ขัน้ คือ 1) ขัน้การท าสมาธิ 2) ขัน้การเตรียมความ
พร้อมและอบอุ่นร่างกาย 3) ขัน้การอธิบายและสาธิต 4) ขัน้การฝึกหัดทักษะ 5) ขัน้การเคล่ือนไหว
ศกึษา 6) ขัน้การน าไปประยกุต์ใช้และน าเสนองานและ 7) ขัน้สรุปและสขุปฏิบตั ิ

 2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนคือการฝึกปฏิบตัิสมาธิและการสงัเกตพฤติกรรมคณุธรรม
จริยธรรม การศึกษาเนือ้หา ประวตัิ ทดสอบ อภิปรายความรู้ทางกีฬาและการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์น าความรู้และทกัษะกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขนัและน าเสนองานหน้าชัน้
เรียน การจัดท าโครงงานการจัดการแข่งขันทักษะกีฬาแบบกลุ่ม การสร้างโปรแกรมและก าหนดการ
แข่งขนัทกัษะกีฬา และการส่งงานผ่านระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส์ การฝึกปฏิบตัิ ทดสอบทกัษะกีฬา
และสมรรถภาพทางกาย 

2.5 การวัดและการประเมินผล ใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และแบบทดสอบทกัษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 

3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏดงันี ้
 3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้และการ

จัดการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบและส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์การท างานร่วมกันด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถภาพทางกาย หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3.2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ชบา  ข่ีทอง (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพศศึกษาด้วยเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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เพศศึกษาในสถาบันการพลศึกษา ผู้ สอนส่วนใหญ่จะสอนตามคาอธิบายรายวิชา และเน้นการสอน
แบบบรรยาย ปัญหาท่ีพบคือ ผู้ เรียนให้ความสนใจน้อย สถานท่ีเรียนไม่เอือ้อ านวย ขาดส่ือและ 
เทคโนโลยีและมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลให้เวลาในการเรียนการสอนน้อยลง ในส่วนของเนือ้หาพบว่า
นกัศึกษาผู้สอนและผู้บริหารมีความต้องการท่ีใกล้เคียงกนั โดยหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ ใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือมี  9 องค์ประกอบดงันี ้1) หลกัการของหลกัสตูร 2) จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 3) 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4) คุณสมบัติและจ านวนของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 5) ส่ือประกอบการ
ฝึกอบรม 6) การประเมนิผลการฝึกอบรม 7) โครงสร้างหลักสูตร 8) ก าหนดการฝึกอบรม และ 9) แนว
ทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ซึ่งเม่ือน าหลักสูตร ไปทดลองใช้น าร่อง และทดลองในสถานการณ์จริง
พบว่า ทัง้สองกลุ่มมีความรู้เร่ืองเพศศึกษา เจตคติ และทกัษะ ท่ีจ าเป็นต่อเร่ืองเพศศกึษาเพิ่มขึน้ อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และมีคา่ดชันีประสิทธิผลของความรู้ในแตล่ะกลุม่เทา่กบั 0.2887 และ 0.3692 ตามล าดบั  

ชิตินทรีย์ บุญมา (2552) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้หลกัการเรียนรู้
ของสมองเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับทักษะของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี  1 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีการ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถภาพท่ีสัมพันธ์กับทักษะท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญบางสถิติท่ี  .05 
และเม่ือพิจารณาจากคา่เฉล่ียพบว่า กลุ่มทดลอง มีการพฒันาการเรียนรู้และสมรรถภาพท่ีสมัพนัธ์กับ
ทักษะดีกว่ากลุ่มควบคุม ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่มทดลอง
พบว่า ค่าเฉล่ียทางพฒันาการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายท่ีสมัพนัธ์กนักบัทกัษะก่อนและหลงัการ
ทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 โดยพัฒนาการเรียนรู้และ
สมรรถภาพทางกายท่ีสมัพนัธ์กนักบัทกัษะภายหลงัการทดลองดีกวา่การทดลอง 

 เจริญ ศาสตรวาหา (2539) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีต่อ
การสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี และสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา สงักัดส านักงานสามัญศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี และสงักัดส านักงานการประถมศึกษา 
จงัหวดัอบุลราชธานี ปีการศกึษา 2538 จ านวน 822 คน  ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 และมัธยมศึกษาปีท่ี  3 สังกัด
ส านักงานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  และสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
อบุลราชธานี มีความพงึพอใจตอ่การสอนวิชาพลศกึษาอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 
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2. นักเรียนสังกัดส านักงานส ามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี และสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการสอนวิชาพลศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 

3. นักเรียนชายและนักเรียนหญิง สังกัดส านักงานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและ
สงักดัส านกังานประถมศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี มีความพึงพอใจตอ่การสอนวิชาพลศกึษาแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 มัธยมศึกษาปีท่ี  2 และมัธยมศึกษาปีท่ี  3 สังกัด
ส านักงานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  และสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
อบุลราชธานี มีความพงึพอใจตอ่การสอนวิชาพลศกึษาแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

 เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคณะ (2544) ได้ท าการวิจัยเร่ือง สมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามการรับรู้ของอาจารย์และนกัศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ในครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน โดยเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญัตาม การรับรู้ของอาจารย์และนกัศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการ
เตรียมการสอนด้านการ ด าเนินการสอน ด้านการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ประจ าของ
คณะต่างๆ 74 คน และนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี จาก 9 คณะ จ านวน 374 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยั สร้างขึน้ โดยการพฒันาจากเคร่ืองมือในการวิจยัของดาราพร 
คงจา และคณะ และจไุรรัตน์ วชัรอาสน์ และคณะ ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้ 

1. สมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัตามการรับรู้ของอาจารย์
มหาวิทยาลยั กรุงเทพธนบรีุ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

2. สมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัตามการรับรู้ของนกัศกึษา 
อยูใ่นระดบั มากทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการด าเนินการและด้านการประเมินผล  

3. เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญด้านการด าเนินการสอน ด้านการประเมินผล และค่าเฉล่ียโดยรวมของคะแนน
สมรรถนะการจดัการเรียนการสอน โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามการรับรู้ของอาจารย์และนกัศึกษา
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตท่ีิระดบั .01  

4. อาจารย์ท่ีมีอายุตา่งกัน มีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตาม
การรับรู้ของ อาจารย์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5. อาจารย์ท่ีได้รับการพฒันาด้านการเรียนการสอนต่างกัน มีบทบาทในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้น ผู้ เรียนเป็นส าคญัไม่แตกตา่งกนั 
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 กิจพาณิชเจริญ (2552) ได้ท าวิจยัเร่ือง สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะการบริหารวิชาการ ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
และด้านส่งเสริมให้มีการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศกึษาแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 

 รัฐพล ประดับเวทย์ (2551) ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการท างานเป็นทีม ของนิสิตในะดบัอุดมศึกษาเพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการท างาน
เป็นทีม และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ื อสร้างเสริม
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการท างาน
เป็นทีม การพฒันารูปแบบแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน 

 ตอนท่ี 1 การการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างเสริม
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา จากการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นและ
วิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน น าผลวิเคราะห์มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย การก าหนด
เป้าหมายในการเรียนการสอน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์เนือ้หา การก าหนดบทบาท
ผู้ สอน การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน การด าเนินการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กิจกรรมเสริมทักษะ 
กิจกรรมพัฒนาการท างานเป็นทีม การก าหนดช่วงเวลาในการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียน
การสอน ข้อมูลป้อนกลบัเพ่ือน ามาปรับปรุง ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน อยูใ่นเกณฑ์เหมาะสม 

 ตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 จากการทดสอบกับนิสิต
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างปฏิสมัพนัธ์การเรียนรู้ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2550 จ านวน 39 คน ผลการวิจยัสรุปได้ว่าการเรียน
การสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ีสร้างขึน้  มี
ประสิทธิภาพ 90.61/90.39 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ตอนท่ี 3 ศึกษาประสิทธิผลจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการประเมินความสามารถใน
การท างานเป็นทีมของผู้ เรียนท่ีได้จากการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างเสริม
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ความสามารถในการท างานเป็นทีม ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์การเรียนรู้ ในภาคการศึกษาท่ี2/2550 จ านวน 
40 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ ในระดับดีมาก 88% และมี
ความสามารถในการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัดี 4.31 

 สิทธิชยั ชมพพูาทย์ (2554) ได้ท าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า หลังจากจดัการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ ผู้ เรียนมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ
ความสมัพนัธ์และสงัคมดีขึน้และเพิ่มขึน้ในแต่ละวงรอบของการวิจยั และหลงัยุติการวิจยัแล้วผู้ เรียน
ยงัใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 

ยศวฒัน์ เชือ้จนัอดั (2558) ได้ศกึษาการพฒันารูปแบบการเรียนรู้พลศกึษาด้านทกัษะปฏิบตัิ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั พบวา่  

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติส าหรับนักเรียน ชัน้มัธยม 
ศกึษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐาน 2) วตัถปุระสงค์ 3) ขัน้ตอน
การจดัการเรียนรู้มี 6 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้ท่ี 1 ขัน้การเตรียมความพร้อม ขัน้ท่ี 2 ขัน้การลงมือกระท าตาม
ค าสั่ง ขัน้ท่ี 3 ขัน้การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขัน้ท่ี 4 ขัน้การแสดงออก ขัน้ท่ี 5 ขัน้การ ปรับปรุง
และประยกุต์ ขัน้ท่ี 6 ขัน้สรุปผล 4) ระบบสงัคม 5) หลกัการตอบสนอง 6) ระบบสนบัสนนุ  

2. รูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) เท่ ากับ 
76.47/76.79 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด  

3. คา่ดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ พลศกึษาด้านทกัษะปฏิบตัิ มีคา่เท่ากบั 0.7633 
แสดงวา่นกัเรียนมีความก้าวหน้า 0.7633 หรือคดิเป็นร้อยละ 76.33  

4. ทกัษะปฏิบตัิของนกัเรียนท่ีได้เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาด้านทกัษะปฏิบตัิ อยู่
ในระดบัเกณฑ์คณุภาพดี (X = 13.80 S.D. = 0.51) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีเจตคติตอ่การเรียน
วิชาพลศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X =2.52 S.D. = 0.58) โดยสรุป การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
พลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมช่วยให้
นกัเรียนมีความสามารถทางด้านทกัษะปฏิบตัิ ดงันัน้จึงควร น าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาพลศกึษาในชัน้อ่ืนๆ ตอ่ไป 

 ชรอยวรรณ ประเสริฐผล และคณะ (2556) ได้ท าวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้าน
การจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา ผลการวิจยัพบว่า  

1. ผลการศกึษาสมรรถนะและแนวทางการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ของครู 
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ใหมโ่รงเรียนเอกชนประเภท สามญัศกึษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบท่ี 1 วตัถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ของครูใหม่

โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศกึษา  
 องค์ประกอบท่ี 2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่ 

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา  
 องค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภท

สามญัศกึษา  
 องค์ประกอบท่ี 4 หลักการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่

โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศกึษา  
 องค์ประกอบท่ี 5 เง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้

ของครูใหมโ่รงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา  
 2. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ พบว่า รูปแบบการพัฒนา สมรรถนะด้านการจดัการ
เรียนรู้ของครูใหมโ่รงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ  

 องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัศกึษา  

 องค์ประกอบท่ี 2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียน
เอกชนประเภทสามญัศกึษา 

  องค์ประกอบท่ี 3 เง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้
ของครูใหมโ่รงเรียนเอกชนประเภทสามญัศกึษา  

3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา พบว่า ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา โดยภาพรวมมีความ
เป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก 

 ศุภชาติ พุงขาว (2553) ได้ศึกษาการวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการ เรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ในเขตพืน้ท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551 กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ในเขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงใหม่ ปี
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การศึกษา 2551 จ านวน 400 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 161 คน นักเรียนหญิง 239 คน ซึ่งได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
คา่เฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่  ใช้การทดสอบของเชฟเฟ่  ก าหนดค่าความมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ผล
การศกึษาพบวา่  

1. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ในเขตพืน้ท่ี
การศกึษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551 โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.16, 
SD = 0.44  

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ ท่ี 4 
ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชียงใหม ่ปีการศกึษา 2551 จ าแนกตามเพศ พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั  

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ ท่ี 4 
ในเขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2551 จ าแนกตามระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านอุปกรณ์และสถานท่ี ด้าน
ครูผู้ สอน และด้านการวัดและประเมินผล พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 
ดังนัน้จึงน าไปท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า
ความคิดเห็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี ต่อการจัดการ
เรียนรู้สาระพลศึกษา ด้านอุปกรณ์และสถานท่ีไม่แตกตา่งกนั ส่วนความคิดเห็นของนกัเรียนระดบั ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้สาระพลศกึษาด้านอปุกรณ์และสถานท่ีแตกตา่งกบันกัเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นของนักเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ สาระ พลศึกษา
ด้านครูผู้ สอนไม่แตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็นนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้สาระพลศึกษาด้านครูผู้ สอนแตกต่างกับนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ความคิดเห็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และระดบั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็น
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้สาระพลศกึษา  

4. ด้านการวัดและประเมินผล แตกต่างกับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  6 อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 พรทิพย์ ไชยโส (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ ของนิสิตครูเพ่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผลการวิจยัพบว่า 
นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น กระบวนการคิด มี
ขัน้ตอนในการจดักิจกรรม 5 ขัน้คือขัน้กระตุ้นความสนใจ ขัน้การสืบเสาะหาค าตอบ ขัน้การสรุปผล ขัน้
การขยายความรู้ และขัน้การประเมินผล เรียกว่า ช่ือว่า 3S2E Model น าเสนอนวตักรรมใน ลักษณะ
ของเอกสารคู่มือส าหรับอาจารย์และเอกสารการเรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษาครู โดยจดัล าดบัโครงสร้าง 
จดัเป็นหน่วยการเรียน 9 หน่วย ใช้เวลาในการสอนและท ากิจกรรมแต่ละหน่วยประมาณ 3 ชัว่โมง ผล
การน านวัตกรรมไปใช้พบว่านิสิตนักศึกษามากกว่า   ร้อยละ 50 มีสมรรถนะด้านการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีมาก และมีจ านวนนิสิตนักศึกษามากกว่าร้อยละ 90 ท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทัง้นีมี้สมรรถนะ
ด้านการประเมินท่ีนิสิต นกัศกึษาครูได้รับการพฒันา 9 สมรรถนะ ประกอบด้วย  

1. สมรรถนะในการก าหนดวตัถปุระสงค์ในการ ประเมินและสิ่งท่ีประเมิน  
2. สมรรถนะในการให้ผลย้อนกลบักบัผู้ เรียน  
3. สมรรถนะในการสร้างและใช้ เคร่ืองมือในการประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
4. สมรรถนะในการให้คะแนนและแปลความหมายคะแนน  
5. สมรรถนะในการออกแบบการประเมินสภาพจริง  
6. สมรรถนะในการตรวจสอบและวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือประเมิน  
7. สมรรถนะในการให้ระดบัคะแนนและการรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
8. สมรรถนะในการใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้ เรียนและการสอนของครู  
9. สมรรถนะในการจัดท าโครงการในการ 2 ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ อาจารย์ท่ีใช้

นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึน้ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคู่มือและกิจกรรมมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
นิสิตนักศึกษาท่ีเรียนรายงานว่าได้เรียนรู้ตามบทเรียนท่ีเรียนและตระหนักว่า สมรรถนะด้านการ
ประเมินเป็นสิ่งท่ีส าคญัส าหรับครูท่ีจะน าไปใช้ในการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนตอ่ไป 

งานวิจัยในต่างประเทศ 
 แรมสเด็น (Ramsden, 1993) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง หลกัการสอนท่ีดีอย่างถกูต้องและรู้ลึกซึง้ใน

ศาสตร์ของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจผู้ เรียนอนัเป็นหลกัการส าคญัท่ีมีผลต่อคณุภาพการเรียน 
พบวา่ หลกัการสอนท่ีมีคณุภาพมีดงันี ้

1. คุณภาพของการอธิบายของผู้สอน และการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจได้จะท าให้
ผู้ เรียนยอมท างานหนกัเพ่ือการเรียนในวิชานัน้ ดงันัน้ในชัว่โมงแรกของวิชานัน้อาจารย์ควรอธิบายภาพ
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กว้างๆ และผลประโยชน์ท่ีผู้ เรียนจะได้รับเม่ือส าเร็จในวิชาท่ีอาจารย์สอนนอกจากนี ้แต่ละขัน้ของการ
สอน ควรท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็นเพิ่มขึน้ 

2. ผู้สอนจะต้องตระหนักให้เกียรติผู้ เรียน เน่ืองจากการวิจยัพบว่า การตระหนกัและยอมรับ
ผู้ เรียนจะท าให้การสอนระดบัอดุมศกึษามีประสิทธิผล การสอนท่ีดีไม่ควรท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่า การเรียน
ยากเย็น หรือเขย่าขวญัลกูศิษย์ด้วยค าขู่ หรือด้วยการอธิบายท่ีไม่รู้เร่ือง อาจารย์จะต้องสนใจท่ีจะช่วย
ให้ผู้ อ่ืนเรียนรู้ ให้เวลากบัลกูศิษย์ มีความสขุท่ีจะสอน และท าให้ลกูศิษย์มีความสขุท่ีจะเรียนไปด้วย 

3. การให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์หลงัจากการตรวจงานของลูกศิษย์เป็นสิ่งส าคญั เพราะ
ผู้ เรียนจะทราบข้อบกพร่องของตนเอง ในการเรียนท่ีจะต้องมีการประเมินท่ีเหมาะสมในระดับ 
อุดมศึกษาไม่ควรวัดผลแต่สิ่งท่ีอาจารย์สอน แล้วให้ผู้ เรียนท่องจ ามาตอบการสอนปัจจุบนัมีหลาย
รูปแบบ ดงันัน้การประเมินจึงต้องปรับเปล่ียนไปให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และวิธีการสอนผู้สอน
ควรใช้วิจารญาณในการเลือกวิธีประเมินให้ถกูต้องและเป็นธรรมมากท่ีสดุ 

4. การสอนควรมีการอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่างแจ่มชดัก่อนว่า ผู้ เรียนจะเรียนอะไร และจะ
เรียนอย่างไร เพ่ือท่ีจะได้เข้าใจความคิดหลักของวิชานัน้ เม่ือผู้ เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายชัดเจนแล้ว 
ผู้ สอนก็ต้องพยายามท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกว่าวิชาท่ีเรียนนัน้ท้าทายสติปัญญา ชวนให้คิด น่า
ตดิตาม และมีความสนกุท่ีจะค้นคว้าหาค าตอบให้กระจ่างชดัมากยิ่งขึน้ 

5. ผู้ เรียนต้องมีส่วนร่วมในสาระท่ีจะเรียนรู้ โดยผู้ เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกหวัข้อท่ีจะ
ศกึษาลึกลงไปมากขึน้ ผู้ เรียนมีอิสระอยู่ในขอบเขตของหลกัสตูรท่ีตรงกับระดบัความสนใจของผู้ เรียน
อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ผู้ เรียนยงัจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่น การเรียนแบบร่วมมือ การ
เรียนแบบแข่งขัน หรือการเรียนด้วยตนเองโดยอิสระ มีโอกาสในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ท า
รายงาน ค้นคว้าในสาระท่ีเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมายท าให้มีความรู้ลึกซึง้กว้างขวางมากย่ิงขึน้ 
อาจารย์มีสว่นควบคมุอยา่งอิสระให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งเตม็ท่ีจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

6. การเรียนต้องเปิดโอกาสไปสู่การเปล่ียนแปลง อาจารย์ต้องวิเคราะห์นกัศึกษาเรียนรู้จาก
นกัศึกษาว่าไม่เข้าใจสาระตอนใดแล้วรีบปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้จากผู้ เรียนท าได้โดยการพูดคยุ การ
ตรวจงาน หรือการสอบ ซึ่งจะท าให้อาจารย์ทราบว่า ผู้ เรียนไม่เข้าใจเนือ้หาสาระของวิชาตอนใดบ้างจะ
ได้สามารถให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง แก้ปัญหาการเข้าใจผิดอย่างรวดเร็วทนัการ 

 ทิป (Tipps, 1988) ได้ศึกษาเร่ือง ผลของวิธีการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในกิจกรรมพลศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลของวิธีการสอนโดยตรงต่อกลุ่มและ
รายบุคคล กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนหญิง 6 คน จากเกรด 10, 11, 12 (ชัน้ละ 2 คน) ในช่วง 6 สปัดาห์ท่ี
มีการสอนกิจกรรมพลศึกษา 4 วิชา คือ วิชายิมนาสติก วิชาวอลเลย์บอล วิชาการบริหารกาย และ
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วิชาพิกเกิลบอล โดยการสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการสอนทัง้สองวิธี คือ วิธีการสอน
โดยตรงตอ่กลุ่มและวิธีการสอนเป็นรายบคุคล โดยใช้แบบประเมินผลวดัพฤติกรรมของครูและนกัเรียน
จากการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียร์ตะวันตก (The West Virginia University Teaching) 
ผลการวิจยัพบว่า ผลของวิธีการสอนวิชายิมนาสติก วิชาวอลเลย์บอล วิชากายบริหาร และวิชาพิกเกิล 
มีพฤตกิรรมทางกลไกลท่ีเหมาะสมในระดบัสงูกว่า เม่ือสอนโดยวิธีการสอนเป็นรายบคุคล 

 เอลเชฟเฟ (Elshafei, 2000) ได้ท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของ นกัเรียนด้วย
วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 โดยได้ท าการ วิจัยก่ึง
ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองแอตแลนตา จ านวน 15 ห้องเรียน 342 คน 
แบง่เป็นห้องเรียนแบบปกติ 8 ห้องและเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 7 ห้อง ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน
ท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่านักเรียนท่ีเรียน ด้วย
วิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญั ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีนักเรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาและสามารถคิดค้นวิธีการ
แก้ปัญหา ได้ดีกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 

 วิลเลียม ริฮิ กกาและนอร์แมน (R. Williams, Saarinen-Rahikka, & Norman, 1995) ได้
ศึกษาวิจยั เร่ือง การเรียนด้วยตนเองในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นพืน้ฐานวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบจ านวนเวลาท่ีนกัศกึษาใช้ในการวินิจฉัยโรคทางด้านกายภาพบ าบดั
และด้วบการปฏิบตัิเก่ียวกับกายภาพบ าบดัและตรวจสอบว่าการใช้เวลาในการท ากิจกรรมการเรียน
ของ นกัศกึษาในขณะท่ีผ่านการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาส่วนมากใช้ 
เวลาในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ลดลง เม่ือผ่านโปรแกรมการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เน่ืองจาก
นกัศกึษามีความคุ้นเคยกบัการคาดหวงัและมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ 

 สโตกเกอร์ (Stoker, 1999) ได้ท าการวิจยัเร่ืองหลกัสตูรพลศกึษาและสุขศกึษา ให้หวัข้อเร่ือง 
การศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีตอ่การเรียนแบบร่วมมือ ศึกษากบันกัเรียนเกรด 7 
ในชัน้สุขศกึษา ท่ีใช้หลกัสูตรใน 6 สปัดาห์ โดยมุ่งเน้นถึงความสมัพนัธ์ในด้านกิจกรรมการสอนปฏิบตัิ
กิจกรรมทางพลศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้พลศึกษาเพิ่มสูงขึน้
หลงัจากท่ีมีการเพิ่มหลกัสูตรสุขศึกษา ท่ีมีความส าคญัต่อกิกรรมต่างๆ นอกจากนีย้งัพบว่าสุขศึกษา
และพลศกึษาท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ และชว่ยให้นกัเรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนการสอน 

 เคนนิดี และเดรสเซอร์ (Kennedy & Dresser, 2005) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การสร้างสมรรถนะ
พืน้ฐานในการปฏิบัติงาน “Creating a Competency Based Workplace” ผลการวิจัยพบว่า ความ
ฉลาดและความสามารถของมนุษย์จะท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้ความสามารถท่ีลูกจ้าง
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น ามาใช้ในการจัดงานท าให้งานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การขับเคล่ือนการท างานของ
องค์การต้องอาศยัความสามารถของคณะท างาน การจดัการโดยใช้ความสามารถและยุทธศาสตร์ทาง
ธุรกิจ 

 กิบสนั ลซูินดา แอนนี (Gibson, 2000) ได้ศกึษาระยะ การเรียนรู้ในระหว่างท่ีมีประสบการณ์
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ในกลุ่มเล็กๆ ท่ีเน้นกระบวนการ การแก้ไขปัญหา โดยการศกึษาวิจยันีเ้ป็น
การศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ของกรณีศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ผ่านการพรรณนาในระหว่างท่ีมี ประสบการณ์การเรียนรู้แหล่งของข้อมูลคือ
ค าพูดของบุคคลท่ีมีส่วนร่วมจ านวน 48 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มเล่าเร่ืองพรรณนา
วิชาการจ านวน 27 คน ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็น กลุ่มท่ีใช้วิธีการสมัภาษ์ จ านวน 21 คน การวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ผู้ มีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้จะมีการล าดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เหมือนกนัมากกว่าการ
พรรณนาระยะเวลาของการเรียนรู้ และมีข้อบ่งชีจ้ากล าดับเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยว่าอาจจะมี
ระยะเวลาของการเรียนรู้เกิดขึน้ ข้อกล่าวอ้างร่วมกนั  ท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีแสดงว่ามีการเรียนรู้ตามล าดบัคือ 
ระยะเวลาในอดีต (Past Period) คือ การเรียนรู้ก่อนหน้านีร้ะยะเวลาก่อน (Before Period) คือ การ
เตรียมการส าหรับโปรแกรมการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ระยะเร่ิมแรก (Early Period) คือ ระยะ
ท่ีต้องได้รับหรือสร้างความคุ้นเคยกบั กระบวนการ ระยะระหว่างด าเนินการ (During Period) คือ มีการ
เรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการ ความคุ้นเคยท่ีได้รับ ท าให้สามารถเช่ือมโยงกับกระบวนการพัฒนากลุ่ม
บคุคล ระยะท่ีมีปัญหา ของกรณีศกึษาเกิดขึน้ ระยะตอ่มา (Late Period) เป็นระยะท่ีได้รับความคุ้นเคย 
มีอิทธิพล อุปสรรค และปฏิกิริยาย้อนกลบัของกระบวนการ ระยะภายหลงั (After Period) อะไรคือสิ่งท่ี
ได้เรียนรู้ ได้รับความคุ้นเคย และพฒันาการส่วนบุคคลในอนาคต การเพิ่มเติมช่องว่างการเรียนรู้ การ
วิจัยนีย้ังได้มีข้อบ่งชี เ้พียงเล็กน้อยว่า มีความแตกต่างกันระหว่างการเรียนรู้ของกลุ่มท่ี ใช้วิธีการ
สมัภาษณ์และในกลุม่ท่ีเน้นเล่าเร่ืองพรรณนาวิชาการ 

 ปีเดอร์เซน (Pedersen, 2000) ได้ศึกษาผลของเคร่ืองมือช่วยให้ค าแนะน า ในการเรียน โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกั พบว่าเคร่ืองมือช่วยให้ค าแนะน าโดยตวัแบบพุทธิปัญญา มีประสิทธิภาพกว่า แบบ
อ่ืนๆ และยงัพบวา่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัสร้างแรงจงูใจในการเรียนมากกว่าการเรียนแบบอ่ืน 

 วิลเล่ียมส์ (K. M. Williams, 2003) ได้ศึกษาถึงการเขียนตามขัน้ตอนกระบวนการแก้ปัญหา
ว่าสามารถช่วยส่งเสริมการท างานแก้ไชปัญหาได้  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนท่ีก าลังเร่ิมต้นเรียน             
พิชคณิต จ านวน 42 คน แบ่งกลุ่มทดลอง 22 คน และกลุ่มควบคมุ 20 คน กลุ่มทดลองเรียนโดยใช้การ
เขียนตามขัน้ตอนของกรพบวนการแก้ปัญหา ส่วนกลุ่มควบคมุเรียนโดยใช้การแก้ปัญหาแต่ไม่ต้องฝึก
เขียน มีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองสามารถท างานแก้ไขปัญหาได้
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ดีกว่ากลุ่มควบคุม การเขียนตามขัน้ตอนกระบวนการการแก้ไขปัญหาช่วยให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง
เรียนรู้การใช้ขัน้ตอนตามกระบวนการการแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม จากการ
สมัภาษณ์นกัเรียนในกลุ่มทดลองพบว่า นกัเรียนจ านวน 75% มีความพอใจในกิจกรรมการเขียน และ
นกัเรียนจ านวน 80% บอกวา่กิจกรรมการเขียนจะช่วยให้เขาเป็นนกัแก้ปัญหาท่ีดีชึน้ได้ 

 แคนเตอร์กและเบเซอร์ (Canturk-Gunhan & Baser, 2009) ได้ศึกษาเจตคติของนักเรียน ครู
และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
นกัเรียน 7 ระดบัชัน้ จ านวน 20 คน ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 7 คน และคณาจารย์ 6 คนจาก 2 
คณะในมหาวิทยาลัยท่ีใช้วิธีการนีใ้นปี การศึกษา 2005-2006 ผล การศึกษาพบว่า นักเรียน ครูและ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลยัมีเจตคติท่ีดี และได้ศกึษาผลของการ จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัท่ี
มีต่อทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน ใช้แบบ แผนการทดลองแบบ One Group Pretest 
- Posttest Design กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น หลัก กลุ่มควบคุมได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นหลักมี
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนรู้จากแบบปกติ 

 จากการศกึษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่ารูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนให้เกิดประสิทธิภาพท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งขึน้และส าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย คือ การท่ีจะพฒันาผู้ เรียนให้เกิดพฒันาการทางด้าน
สมรรถนะส าคญัในด้านต่างๆ นัน้ ผู้ เรียนจะต้องได้รับการความรู้ ความเข้าใจ ในเนือ้หาของกิจกรรม
การเรียนท่ีครูผู้ สอนมีส่วนส าคัญในการท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้หรือออกแบบการเรียนรู้ 
พฒันารูปแบบการเรียนรู้ กิจกรรมและการปฏิบตัิ เพ่ือท่ีจะพฒันาผู้ เรียนไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ทัง้ใน
ด้านหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ได้มาซึ่งวตัถุประสงค์ ขัน้ตอนการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอนและ การวัดและการประเมินผล ท่ีจะน ามาเป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอน 
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ เรียนมีหลากหลายแนวคิค ทัง้นีก้ารได้มาซึง่รูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน หลังจากการสังเคราะห์ได้เป็น  4 ขัน้ตอน คือ 1. 
การศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็น จากการส ารวจสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนทัง้ 5 ด้าน และได้มาซึ่ง
สมรรถนะจ าเป็นท่ีต้องการ 2. การจัดท าโครงร่างของรูปแบบการเรียนรการสอน โดยมี สาระส าคัญ  
จดุประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 3. การทดลองใช้และประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนวิชาเอกพลศกึษา ตาม
รูปแบบการเรียนการสอน 4. การประเมินผล และการประเมินแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอน ทัง้หมดนีเ้ป็นขัน้ตอนพืน้ฐานในการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
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สมรรถส าคญัของผู้ เรียน ดงันัน้สิ่งท่ีส าคญัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ คือ กระบวนการหรือวิธีการใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  และหลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ ผู้ เรียนมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีน าพาไปสู่การพฒันาการทางด้านสมรรถนะส าคญัตา่งๆ ทีละด้านจนครบทัง้ 
5 สมรรถนะ ท าให้ผู้ เรียนพฒันาตนเองไปสูกิ่จกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
อาจารย์ผู้สอน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 23 คน และนกัเรียน
วิชาเอกพลศกึษา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน 80 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
อาจารย์ผู้ สอน ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอกพลศึกษา จ านวน 23 คน และนักเรียน

ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 60 คน 
ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีมี้เคร่ืองมือวิจยั 5 เคร่ืองมือ ได้แก่ 
1. แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   

วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
2. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
3. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ระดับชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) 

4. แบบประเมินหาคณุภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ 
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นักเรียน ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค      
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

5. แบบวดัความพงึพอใจท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ  
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือขัน้ที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis: A) 

1. แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะของ
ผู้ เรียนเพ่ือสร้างแบบประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ทัง้ 5 ด้าน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั มีคา่คะแนนดงันี ้(ประคอง กรรณสตูร, 2538) 

4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง ดี   
2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง   
1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย   
1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

2. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
2.1 ศกึษาแนวคิดหลกัการและทฤษฎี เก่ียวกบัวิธีการสร้างแบบสมัภาษณ์เพ่ือน ามา

ก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามและกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
2.2 สร้างแบบสมัภาษณ์โดยเน้นแนวทางของการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) แล้วน าแบบสมัภาษณ์ท่ี
สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบ
สมัภาษณ์ 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือขัน้ที่  2 การออกแบบและการพัฒนา (Design and 
Development: D&D) 

1. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม)  
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1.1 ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีการ 
เรียนรู้และการสอนร่วมสมยั ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) ทฤษฎีการส่ือสาร ทฤษฎีการ
ส่ือสารและการเรียนการสอน ทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (Berio) น าข้อมูลจากการอุปนัยแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างของผู้ เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

1.2 ก าหนดจดุมุง่หมายของ รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
ส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยก าหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะส าคญัของ
ผู้ เรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร  

1.3 ก าหนดรายละเอียดของรูปแบบในหวัข้อตา่งๆ กระบวนการพฒันารูปแบบ 
การเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน  ในด้านการส่ือสาร ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาแบดมินตนัเป็นส่ือกลางในการพัฒนา
ผู้ เรียน ประกอบด้วย หลกัการ จุดมุ่งหมาย เนือ้หาของการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการ
สอน ส่ือกิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล จ านวน 8 แผนๆ ละ 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 
8 สปัดาห์ ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้

สปัดาห์ท่ี 1 การปฐมนิเทศและประวตัิความเป็นมา 
สปัดาห์ท่ี 2 การเคล่ือนท่ี 
สปัดาห์ท่ี 3 การจบัไม้แบดมินตนั 
สปัดาห์ท่ี 4 การสง่ลกู 
สปัดาห์ท่ี 5 การตีลกูโดง่ 
สปัดาห์ท่ี 6 การสง่ลกู (การเสิร์ฟ) 
สปัดาห์ท่ี 7 การตีลกูหยอด 
สปัดาห์ท่ี 8 การตีลกูดาด 
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ตาราง 4 องค์ประกอบแผนจดัการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบ 
ของรูปแบบ 

รายละเอียดของรูปแบบ 

1) หลกัการ หลกัการส่ือสารจะต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือผู้ส่งสาร ตวัสารและ
ผู้ รับสาร การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีส่งถ่ายสารท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
เนือ้หาสาระ ความคิดเห็น ท่าทางความรู้สึกต่าง ๆ ระหว่างบุคคล 
ถ่ายทอดหรือน าสารด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนัน้  ๆ ซึ่งการท่ีผู้ ส่งและผู้ รับสารจะ
สามารถส่ือสารท่ีตรงกันและมีความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดผู้ รับสาร
และผู้ส่งสารจะต้องมีพืน้ฐานทกัษะในการส่ือสาร มีทศันคติ มีความรู้ 
มีระบบสงัคมและวฒันธรรมของทัง้สองฝ่ายท่ีสอดคล้องหรือใกล้เคียง
กัน ถ้าทัง้ผู้ ส่งและผู้ รับมีสิ่งต่างๆ เหล่านีส้อดคล้องกันมากจะท าให้
การส่ือสารนัน้ได้ผลดียิ่งขึน้เพราะตา่งฝ่ายจะมีความเข้าใจซึ่งกนัและ
กันและสามารถขจัดอุปสรรค์ในการส่ือสารระหว่างผู้ ส่งและผู้ รับ
ออกไปได้ การพัฒนาความสามารถในด้านการส่ือสารจึงจ าเป็นท่ี
ผู้สอนจะต้องจดัเตรียมองค์ประกอบและค านึงถึงลักษณะกิจกรรมท่ี
ผู้ สอนจะต้องควบคุมขณะจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนเพ่ื อให้เกิด
ประสิทธิผลตามจดุมุง่หมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

2) จดุมุง่หมาย เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัด้านความสามารถในการส่ือสารของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

3) เนือ้หาของการเรียน
การสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ได้ใช้เนือ้หา
ของรายวิชาแบดมินตนั ประกอบการจดัการเรียนการสอน จ านวน 8 
สปัดาห์  
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ตาราง (ตอ่)  
 

องค์ประกอบ 
ของรูปแบบ 

รายละเอียดของรูปแบบ 

4) กระบวนการเรียนการ
สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมการรับการส่ือสาร ครูผู้สอนจดัเตรียมผู้ เรียนให้มี
ความพร้อมตอ่การรับข้อมลูและสารตา่ง ๆ จากผู้สอน ร่วมถึงการ
เตรียมความพร้อมให้กบัผู้ เรียนทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ
อยา่งเหมาะสมกบัเนือ้หาและกิจกรรมของรายวิชาท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ 

 ขัน้ท่ี 2 ขัน้การรับสาร เป็นขัน้ตอนท่ีให้ผู้ เรียนจะได้รับสารหรือข้อมูล
เนือ้หาต่าง ๆ ท่ีผู้ สอนจดัเตรียมไว้ให้อาจมาจากหลายช่องทาง เช่น 
การบรรยาย การโต้ตอบ การอ่าน การสังเกต การสืบค้นของผู้ เรียน 
เป็นต้น กระบวนการในการส่งสารผู้ สอนจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมของจดุประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หาและกิจกรรมท่ีได้ก าหนด 
ซึ่งในขัน้นีอ้าจารย์ผู้ สอนจะต้องมั่นใจว่าผู้ เรียนได้รับสารตรงตาม
จดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อยา่งถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 3 การจดักระท าข้อมลู การจดักระท าข้อมลู ผู้สอนด าเนินการจดั
กิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองในขัน้ท่ี 2 โดยให้ผู้ เรียนน าสารท่ีได้รับมาจดักระท า
ข้อมูลในลักษณะต่างๆ  เช่น การเลียนแบบ การลงมือปฏิบัติ การ
แสดงท่าทาง การท าแบบฝึกหดั การเปรียบเทียบข้อมลู การเรียบเรียง
ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การสงัเคราะห์ข้อมลู เป็นต้น โดยครูผู้สอน
สามารถใช้กระบวนการท่ีหลากหลาย เช่น การจบัคู่ การจดักลุ่มการ
ให้ความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ต่อสารหรือข้อมูลท่ีได้รับ ครูผู้ สอนอาจให้แนวทางและอิสระ
ทางความคิดกบัผู้ เรียนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และตอ่ยอดข้อมลูใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการส่ือสารตามความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน 
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ตาราง (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ 
ของรูปแบบ 

รายละเอียดของรูปแบบ 

 ขัน้ท่ี 4 การน าเสนอและการส่งสาร การน าเสนอและการส่งสาร 
ครูผู้สอนให้ผู้ เรียนน าสารหรือข้อมลูท่ีผู้ เรียนได้จดักระท าข้อมลูในขัน้
ท่ี  3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงสมรรถนะส าคัญ ด้าน
ความสามารถในการส่ือสารอย่างเหมาะสม โดยครูผู้ สอนอาจท า
หน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการ ผู้ ให้ค าแนะน าและครูผู้สอนยงัเป็นผู้กระตุ้นให้
เกิดการรับสง่สารระหวา่งครูกบัผู้ เรียนและผู้ เรียนกบัผู้ เรียน 
ขัน้ท่ี 5 สรุปการเรียนรู้ ครูผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปใจความส าคญั
ของสารท่ีได้รับและร่วมกนัสะท้อนความรู้ความเข้าใจนีก้บัการน าไป 
ใช้ตอ่ยอดไปสูท่กัษะการเรียนรู้ในด้านอ่ืนๆ 

5) ส่ือกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

-  เอกสารประกอบการสอน 
-  เอกสารประกอบกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
ด้านความสามารถในการส่ือสาร  ประกอบไปด้วย ใบความรู้ ใบงาน 
เป็นต้น 
-  วัสดุอุปกรณ์การเรียน เช่น สนามแบดมินตัน ไม้แบดมินตัน ลูก
แบดมินตนั เป็นต้น 

6) การวดัและประเมินผล - แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
-  แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
-  แบบประเมินกิจกรรมการแสดงทกัษะการส่ือสารในชัน้เรียน 
- แบบฝึกหดั/ใบงานประกอบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
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2. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ
นกัเรียน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา 

2.1 ศึกษา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินการหาคณุภาพ
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

2.2 สร้างแบบประเมินการหาคณุภาพรูปแบบการเรียนการสอน แล้วส่งให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและแก้ไข 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ3 การน าไปใช้ (Implementation: I) และขั ้นที่  4 การ
ประเมินผล (Evaluation: E) 

1. แบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

1.1 ศกึษา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ด้าน
ความสามารถในการส่ือสาร 

1.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร จ านวน 24 
ข้อเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั มีคา่คะแนนดงันี ้(ประคอง กรรณสตู, 2538) 

4.50 – 5.00 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ    
3.50 – 4.49 หมายถึง พงึพอใจมาก    
2.50 – 3.49 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง    
1.50 – 2.49 หมายถึง พงึพอใจน้อย   
1.00 – 1.49 หมายถึง พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

1.3 สง่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและแก้ไข 
1.4 สง่ผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือจ านวน 5 ทา่น 

วิธีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ขัน้ท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน (Analysis: A)  

1. แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายวิชาเอก 
พลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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1.1 น าแบบประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน มีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 
สอดคล้อง ไมแ่นใ่จ และไมส่อดคล้อง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้(วรรณี  แกมเกต,ุ 2551) 

ก าหนดคา่คะแนน  +1 หมายถึง สอดคล้อง 
ก าหนดคา่คะแนน   0   หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
ก าหนดคา่คะแนน  -1   หมายถึง ไมส่อดคล้อง 

ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน พบว่าในทุกด้านมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC อยู่ในช่วง 0.60 – 1.00 จึงถือว่าแบบประเมินสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

1.2 น าแบบประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ไปทดลองใช้
กบัอาจารย์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3 คน ด้านความเป็นปรนยั (Objectivity) ในการตรวจสอบความ
เข้าใจท่ีตรงกันของข้อค าถาม พบว่า อาจารย์ทัง้ 3 คน เข้าใจความหมายของข้อค าถามสอดคล้อง
ตรงกนั จงึแสดงวา่แบบประเมินมีความเป็นปรนยั 

2. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
2.1 น าแบบสมัภาษณ์มาแก้ไขปรับปรุงตามท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะ 
2.2 น าไปใช้สมัภาษณ์จริง 

ขัน้ที่ 2 การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development: D&D) 
1. น ารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร ท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื อ้หา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน มี เกณฑ์การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item 
Objective Congruence) มีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง และให้
คา่คะแนน ดงันี ้
     ก าหนดคา่คะแนน  +1 หมายถึง สอดคล้อง 
     ก าหนดคา่คะแนน   0 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
     ก าหนดคา่คะแนน  -1 หมายถึง ไมส่อดคล้อง 

ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน พบว่าในทุกด้านมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ในช่วง 0.60 – 1.00 จึงถือว่ารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ
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นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการส่ือสารของผู้ เรียน
มีเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

2. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ
นกัเรียน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา 

2.1 ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา ทัง้ 5 ด้าน ในละด้าน
จะใช้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดยก าหนดแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งก าหนด
เกณฑ์แปลความหมาย ดงันี ้(ประคอง กรรณสตู, 2538) 

4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

และก าหนดเกณฑ์มาตรฐานว่าต้องมีค่าเฉล่ียความเหมาะสม ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป 
และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.0 ถือว่ารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ จากการตรวจสอบคณุภาพความเหมาะสมของ
โครงร่างรูปแบบพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดบัมากท่ีสดุ ( x = 4.56, S = 0.10) 

 ขัน้ตอนที่ 3 การน าไปใช้ (Implementation: I) 
1. แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอก

พลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถ
ในการส่ือสาร 

2. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
3.  รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมธัยม) 

4. ประเมินคณุภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือขัน้ที่ 4 การประเมินผล (Evaluation: E) 
1. แบบประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 

ส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

1.1 น าแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน มีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ 
และไมส่อดคล้อง และให้คา่น า้หนกัคะแนน ดงันี ้(วรรณี  แกมเกต,ุ 2551) 

ก าหนดคา่คะแนน  +1 หมายถึง สอดคล้อง 
ก าหนดคา่คะแนน   0 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
ก าหนดคา่คะแนน  -1 หมายถึง ไมส่อดคล้อง 

ให้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.60 – 1.00 แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน พบว่าในทุกด้านมีค่าดชันีความสอดคล้อง
อยูใ่นชว่ง 0.60 – 1.00 จงึถือวา่แบบวดัความพงึพอใจมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมูล จากอาจารย์ผู้สอนและ
นกัเรียน ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และ
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น 

2. นดัหมายการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนกบัอาจารย์
ผู้ สอน จ านวน 23 ท่าน และประสานงานผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตอบแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง  

3. น าแบบประเมินท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบครบสมบูรณ์ ไปวิเคราะห์ผลต่อไป และน าบท
สมัภาษณ์มาถอดออกเป็นความเรียงเพ่ือน าไปสร้างรูปแบบการเรียนการสอนจ านวน 8 สปัดาห์ 

4. น ารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา ในรายวิชาแบดมินตนั ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จ านวน 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง กับนกัเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนวดัก่อน
และหลังการเรียน และตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
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เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

5. อาจารย์ผู้สอนตอบแบบประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนหลงัการเรียนอีกครัง้ 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขัน้ที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis: A) 
1. วิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินสมรรถนะส าคญัท่ีจ าเป็นของอาจารย์ผู้ สอนท่ีมีต่อ

นักเรียนวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้วิจยัได้ท าตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบประเมินสมรรถนะทกุฉบบั 
1.2 น าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินสมรรถนะส าคญั มาแสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และแปลความหมายเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ดงันี ้(ประคอง กรรณสตู, 2538) 
4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 
2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
1.0 – 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
2. วิเคราะห์แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยถอดบทสมัภาษณ์เป็นความเรียง 

ขัน้ที่ 2 การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development: D&D) 
วิเคราะห์ข้อมลูของแบบประเมินการหาคณุภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โดยน าข้อมูลเสนอ
เป็นรูปแบบตารางคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประกอบความเรียง 

ขัน้ที่ 3 การน าไปใช้ (Implementation: I) 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอน

ปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)น า
ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินสมรรถนะส าคัญ มาแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปล
ความหมายเปรียบเทียบกบัเกณฑ์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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ขัน้ที่ 4 การประเมินผล (Evaluation: E) 
วิเคราะห์แบบประเมินผลความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่ของรูปแบบการเรียนการสอน

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยหา
คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมายเปรียบเทียบกบัเกณฑ์และน าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 



 

บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ผู้ วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย 
ดงันี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือใช้น าเสนอผลการวิจยั 

n แทน จ านวนตวัอยา่ง 
f  แทน ความถ่ี 
% แทน    ร้อยละ 
x  แทน    คา่เฉล่ีย 
S แทน    คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน    คา่สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (t-distribution) 
p แทน    ความนา่จะเป็น (Probability) 
* แทน    มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลพืน้ฐาน Analysis: A 
1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และประเมินสมรรถนะส าคัญของ
นักเรียน วิชาเอกพลศึกษา โดยการประเมินจากอาจารย์ผู้ สอนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในด้านการ
แก้ปัญหา 4) ความสามารถในด้านทักษะการใช้ชีวิต และ 5) ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี 
โดยเก็บรวบรวมข้อมลูอาจารย์ผู้สอน จ านวน 23 คน 
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ตาราง 5 คา่ความถ่ีและร้อยละข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 23) 
 

รายการ   f  %  
เพศ   
          ชาย 12 69.56 
          หญิง    11 30.44 

รวม 23 100.00 
ระดบัการศกึษา   
          ปริญญาตรี        6 26.10 
          สงูปริญญาตรี 17 73.90 
                    รวม  23 100.00 
ประสบการณ์การท างาน   
          ต ่ากว่า 3 ปี 2 8.70 
          3-5 ปี 4 17.40 
          มากกวา่ 5 ปี  

รวม 
17 
23 

73.90 
100.00 

   
 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.56 มีการศึกษา

ส่วนใหญ่ในระดบั สงูกว่าระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.90 และมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 73.90   
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ตาราง 6 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
วิชาเอกพลศกึษา รวมทกุด้าน (n = 23) 
 

ล าดับ รวมทุกด้าน x  S.D. ระดับ 
1 ด้านความสามารถในการส่ือสาร 3.33 0.05 ปานกลาง 
2 ด้านความสามารถในการคดิ 3.45 0.12 ปานกลาง 
3 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 3.42 0.05 ปานกลาง 
4 ด้านความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 3.54 0.11 ดี 
5 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3.60 0.08 ดี 
 รวม 3.60 0.08 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 6 พบวา่ สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา รวมทกุด้าน โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( x = 3.47, S = 0.03) 

 เม่ือพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะโดยเรียงล าดับจากรายด้านพบว่า  ด้านความ 
สามารถในการส่ือสาร เท่ากับ 3.33 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา เท่ากับ 3.42 ด้านความ 
สามารถในการคิด เท่ากับ 3.45 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เท่ากับ 3.54 และด้านความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยี เท่ากับ 3.60 ตามล าดับ ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดในแต่ละด้าน
สมรรถนะส าคญัได้ดงันี ้
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ตาราง 7 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน         
วิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการส่ือสาร (n = 23) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการส่ือสาร x  S ระดับ 
1 นักเรียนมีความสามารถในการรับและส่งข่าวสารใน

กิจกรรมการเรียนรู้  
3.30 0.56 ปานกลาง 

2 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดของตนเอง
ภายหลงัจากการรับและสง่ขา่วสารในกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.39 0.66 ปานกลาง 

3 นักเรียนสามารถอธิบายหรือแลกเปล่ียนความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมยกตวัอย่างประกอบได้ 

3.22 0.60 ปานกลาง 

4 นกัเรียนสามารถโต้ตอบส่ือสารในกิจกรรมการเรียนรู้กับ
ครูผู้สอนได้ 

3.70 0.63 ดี 

5 นักเรียนสามารถอธิบายให้เพ่ือนเกิดความเข้าใจใน
หลกัการและเหตผุลในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

3.17 0.72 ปานกลาง 

6 นกัเรียนสามารถเลือกรับข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่ตนเองได้ 

3.39 0.66 ปานกลาง 

7 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้เกิด
ความรู้ใหมต่อ่ตนเองและผู้ อ่ืนได้ 

3.22 0.60 ปานกลาง 

8 นกัเรียนค าถึงผลกระทบของการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เก่ียวกับการเรียนสอนท่ีมีต่อตนเองและผู้ อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.22 0.74 ปานกลาง 

9 นักเรียนสามารถส่ือสารกับผู้ อ่ืนให้เกิดความเข้าใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.35 0.65 ปานกลาง 

10 นักเรียนสามารถอธิบายให้เห็นทัง้ข้อดีและข้อเสียถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ได้อย่างถกูต้อง  

3.30 0.63 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.05 ปานกลาง 

  
 ตาราง 7 พบว่า สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนวิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถใน
การส่ือสาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.33, S = 0.05) และในข้อท่ี 5 นกัเรียนสามารถ
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อธิบายให้เพ่ือนเกิดความเข้าใจในหลักการและเหตผุลในกิจกรรมการเรียนรู้ได้  พบว่ามีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด ( x = 3.17, S = 0.72) อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ี 4 นักเรียนสามารถโต้ตอบส่ือสารใน
กิจกรรมการเรียนรู้กบัครูผู้สอนได้ พบวา่มีคา่เฉล่ียสงูสดุ ( x = 3.70, S = 0.63) อยูใ่นระดบัดี 
 
ตาราง 8 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
วิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการคิด (n = 23) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการคิด x  S ระดับ 
1 นกัเรียนสามารถคดิวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ได้ 3.17 0.39 ปานกลาง 
2 นกัเรียนสามารถสงัเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ได้ 3.04 0.47 ปานกลาง 
3 นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ในกิจกรรม

การเรียนรู้ 
3.48 0.73 ปานกลาง 

4 นกัเรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณในกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบตา่งๆ 

3.30 0.56 ปานกลาง 

5 นักเรียนสามารถใช้กระบวนการคิดสิ่งใหม่เพ่ือน ามา
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบัตนเองได้  

3.39 0.78 ปานกลาง 

6 นกัเรียนเรียบเรียงข้อมลูจากครูผู้สอนแล้วน ามาคิดอย่าง
เป็นระบบได้อยา่งสมเหตสุมผล 

3.43 0.66 ปานกลาง 

7 นักเรียนเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 

3.43 0.59 ปานกลาง 

8 นกัเรียนใช้ส่ือสารสนเทศในการตดัสินใจในกิจกรรมการ
รับรู้ของตนเอง 

3.61 0.72 ดี 

9 นกัเรียนแสดงความคดิเห็นอยา่งตรงไปตรงมา 3.96 0.64 ดี 
10 นกัเรียนมีกระบวนการคดิและน ามาปรับตวัเข้ากบัสงัคม

ได้อยา่งเหมาะสม 
3.70 0.70 ดี 

รวม 3.45 0.12 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 8 พบว่า สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนวิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถ
ในการคิด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.45, S = 0.12) โดยในข้อท่ี 2 นักเรียนสามารถ
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สังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ได้ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x = 3.04, S = 0.47) อยู่ในระดับปานกลาง 
ในขณะข้อท่ี 9 พบวา่ นกัเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีคา่เฉล่ียสงูสดุ ( x = 3.96, S 
= 0.64) อยูใ่นระดบัดี 
 
ตาราง 9 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
วิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (n = 23) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา x  S ระดับ 
1 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเกิด

ขึน้กบัตนเองได้ 
3.43 0.79 ปานกลาง 

2 นกัเรียนกล้าท่ีจะเผชิญกบัอปุสรรคตา่งๆ ท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลกัการและเหตผุล 

3.70 0.82 ดี 

3 นักเรียนมีคุณธรรมในตนเองต่อการรับข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการแก้ปัญหา 

3.52 0.73 ดี 

4 นักเรียนเข้าใจถความสัมพันธ์ของกระบวนต่างๆ
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.52 0.73 ดี 

5 นกัเรียนแสวงหาความรู้แล้วน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
พฒันาตนเองในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา 

3.35 0.78 ปานกลาง 

6 นกัเรียนมีความสามารถในการตดัสินใจและค านึง 
ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.39 0.78 ปานกลาง 

7 นกัเรียนมีความเข้าใจตอ่วิธีการแก้ไขปัญหาตา่งๆ  3.35 0.83 ปานกลาง 
8 นกัเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน

พร้อมทัง้สรุปให้ผู้ อ่ืนเกิดความเข้าใจได้ 
3.26 0.86 ปานกลาง 

9 นกัเรียนสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน 
สถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.30 0.76 ปานกลาง 

10 นักเรียนชีผ้ลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการแก้ไข
ปัญหาท่ี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืนทั ง้
ทางตรงและทางอ้อมได้ 

3.39 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.05 ปานกลาง 
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 จากตาราง 9 พบว่า สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนวิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถ
ในการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.42, S = 0.05) โดยข้อท่ี 8 นักเรียนมี
กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งเป็นขัน้ตอนพร้อมทัง้สรุปให้ผู้ อ่ืนเกิดความเข้าใจได้ มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 
( x = 3.26, S = 0.86) อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะข้อท่ี 2 พบว่า นักเรียนกล้าท่ีจะเผชิญกับ
อปุสรรคตา่งๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลกัการและเหตผุลคา่เฉล่ียสงูสดุ ( x = 3.70, S 
= 0.82) อยูใ่นระดบัดี 
 
ตาราง 10 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
 วิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต (n = 23) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต x  S.D. ระดับ 
1 นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้

ในการด าเนินชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.43 0.66 ปานกลาง 

2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จาก
แหลง่ข้อมลูตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

3.30 0.88 ปานกลาง 

3 นักเรียนมีวิธีการในการศึกษาหาความรู้ท่ีตนเอง
สนใจเพิ่มเตมิได้  

3.65 0.71 ดี 

4 นักเรียนมีการเรียนรู้พร้อมทัง้เปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ  ในการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

3.39 0.78 ปานกลาง 

5 นักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.61 0.66 ดี 

6 นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพ่ือลด
ความขดัแย้งตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 

3.65 0.78 ดี 

7 นักเรียนสามารถจัดการปัญหาท่ีเกิดขึน้กับใน
สถานการณ์คบัขนัได้ 

3.48 0.67 ปานกลาง 

8 นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมตา่งๆ ได้ 

3.83 0.58 ดี 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต x  S.D. ระดับ 
9 นกัเรียนรู้จกัการหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ท่ีส่ งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.35 0.93 ปานกลาง 

10 นกัเรียนเกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

3.74 0.75 ดี 

รวม 3.54 0.11 ดี 

 
 จากตาราง 10 สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( x = 3.54, S = 0.11) โดยในข้อท่ี 2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ อย่างตอ่เน่ืองมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ ( x = 3.30, S = 0.88) อยู่
ในระดบัปานกลาง ในขณะข้อท่ี 8 นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ ได้ มีคา่เฉล่ียสงูสดุ ( x = 3.83, S = 0.58) อยูใ่นระดบัดี 
 

ตาราง 11 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
 วิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (n = 23) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา x  S.D. ระดับ 
1 นกัเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์

ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.74 0.69 ดี 

2 นัก เรียน มี ทักษ ะในการใช้ เทค โน โล ยี อย่ า ง
สร้างสรรค์ 

3.52 0.73 ดี 

3 นกัเรียนศกึษาค้นคว้าเพ่ือการพฒันาตนเอง  3.48 0.73 ปานกลาง 
4 นกัเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ

ผลงานอยา่งสร้างสรรค์ 
3.70 0.70 ดี 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา x  S.D. ระดับ 
5 นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารและ

น ามาปรับใช้กบัตนเองได้อยา่งเหมาะสม 
3.83 0.65 ดี 

6 นกัเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้ 

3.61 0.72 ดี 

7 นักเรียนรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการท างาน
ตามความต้องการได้  

3.87 0.63 ดี 

8 นักเรียนใช้เทคโนโลยีบนพืน้ฐานจรรยาบรรณท่ี
เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.39 0.72 ปานกลาง 

9 นัก เรียนสามารถใช้ เทค โน โล ยี ในออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 

3.48 0.79 ปานกลาง 

10 นกัเรียนมีคณุธรรมในการใช้เทคโนโลยี 3.43 0.90 ปานกลาง 
รวม 3.60 0.08 ดี 

 
 จากตาราง 11 พบวา่ สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x =  3.60, S = 0.08) โดยในข้อท่ี  8 นักเรียนใช้
เทคโนโลยีบนพืน้ฐานจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ ( x = 3.39, S 
= 0.72) อยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะข้อท่ี 7 พบว่า นกัเรียนรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จาก
การใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการท างานตามความต้องการได้ มีคา่เฉล่ียสงูสดุ   
( x = 3.87, S = 0.63) อยูร่ะดบัดี 
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 ผลการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคญัด้านความสามารถในการส่ือสารของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 
ตาราง 12 สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
ส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร  
วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร        

 
 

ค าหลัก ค าย่อย บันทกึ 
1. การเตรียมรับสาร 1.1 การเตรียมตวัผู้ รับสารให้

พร้อมทางด้านร่างกาย  
1.2  การเตรียมตวัผู้ รับสาร 
ให้พร้อมทางด้านจิตใจ  
1.3 การเตรียมพร้อมครู 

“ ผมว่าการสอนเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านทกัษะการส่ือสารเน่ียการเตรียมรับ
สารต้องมาก่อนครับ เป็นประเด็นแรก
เลยท่ีจะต้องด าเนินการ สอนให้ผู้ เรียน
เตรียมพร้อมทัง้ทางร่างกาย และจิตใจ
ครับ ถ้าสอนพลศึกษาและกีฬาการ
เต รีย ม คื อ  ก า รอบ อุ่ น ร่ า งก าย ใ ห้
เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจะต้องเรียน 
และต้องสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน 
ปรับสภาวะแวดล้อมเพ่ือจูงใจผู้ เรียน
ครับ” และ “การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ก า ร ส่ื อ ส า ร ก็ ค ว ร มี ขั ้น ก า รส อ น
เหมือนกับการสอนทั่วไปๆ ค่ะ ต้องมี
การเตรียมก่อนเพ่ือปรับบรรยากาศใน
ห้องเรียน ถ้าสอนพลศกึษาก็ต้องเตรียม
ร่างกายค่ะ  การอบอุ่น ร่างกาย การ
ส ารวจสุขภาพเบือ้งต้นค่ะ ว่ามีความ
พร้อมในการท ากิจกรรมหรือไม”่ และ  
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ตาราง (ตอ่) 
 

ค าหลัก ค าย่อย บันทกึ 
  “ขัน้เตรียมรับสารครับจะต้องเป็นขัน้

แรกของการสอนเตรียมทัง้ผู้ เรียน และ
ครูนะครับการอบอุ่นร่างกายให้พร้อม
ท่ีจะเรียน และเตรียมหรือปรับจิตใจ 
ใ ห้ มี ภ าวะอ ารม ณ์ ท า งอ ารม ณ์ 
บรรยากาศในห้องเรียนให้พร้อมท่ีจะ
เรียนเช่นกัน ส่วนครูก็ต้องเตรียมส่ือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการรับส่ง-สาร ให้
พร้อมท่ีจะสอนให้ครบถ้วนครับ” 

2. การรับสาร 2.1 การบอก การอธิบาย การ
รับค าสั่ง จากผู้ ส่งสารซึ่งเป็น
ครูหรือนักเรียน(จุดประสงค์ 
เนือ้หา กิจกรรม ข้อตกลงใน
ชัน้เรียน กฎกตกิา) 
2.2 ส่ือประกอบการเรียน รู้ 
(เอกสาร , ภาพถ่าย , วี ดีโอ , 
อินเตอร์เน็ท) 
2.3 การสัง เกต , การสืบค้น
ข้ อ มู ล  จ า ก เ นื ้อ ห า แ ล ะ 
กิจกรรมตา่ง ๆ ในชัน้เรียน 

“การสอนการรับสารครับ รับจากผู้ส่ง
สารคือครูผู้สอนครับ ท าหน้าท่ีส่งสาร
ผ่านช่องทางซึ่งสามารถส่งผ่านการ
อธิบายเนือ้หา จุดประสงค์ ข้อตกลง
ในการเรียน แต่ก็ไม่ได้จ ากัดแค่การ
อ ธิบ าย เท่ านั ้น น ะค รับ  สมั ย นี ้มี
เท ค โน โล ยีม ากม าย   เช่ น  วิ ดี โอ 
เครือขา่ยออนไลน์  
Facebook QRcode ค รับ  ผู้ ส่ งสาร
จะ ต้องกระตุ้ น  ผู้ รับสารเกิดการ
ตอบสนอง จะต้องตีความและการ
ตอบสนองให้เป็นไปทางเดียวกัน ” 
และ “เม่ือเตรียมสารเสร็จแล้วก็ต้อง
สอนการรับสารค่ะ รับสารโดยให้ครูผู้
สง่สารอธิบายรายละเอียดของการ 
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  สอนในวนันัน้ อาจจะใช้เทคโนโลยีมา

ชว่ยได้ก็จะดีมากคะ่ สอนให้เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ  เกิดให้การสังเกต ,การ
สืบค้นข้อมูล จากเนือ้หาและ กิจกรรม 
ในชัน้เรียนค่ะ” และ “ ขัน้ต่อไปคือขัน้
อธิบายค่ะหรือถ้าเรียกตามการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสาร ขัน้ท่ีท า
ให้ผู้ เรียนได้รับสาร ซึ่งจะเกิดจากท่ีครู
ส่งสารจากการอธิบายถึงจุดประสงค์
กิจกรรมในการเรียน อาจจะไม่ใช้ครู
อธิบายอย่างเดียวแตต้่องได้รับสารโดย
การสังเกตและสืบค้น  จากส่ือด้วย
เอกสาร รูปภาพ คลิปวิดีโอ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ท  การสอนขัน้ตอนนี ใ้ห้
ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมสารท่ีจะใช้ให้พร้อม” 
“การสอนการรับสารครับ รับจากผู้ ส่ง
สารคือครูผู้ สอนครับ ท าหน้าท่ีส่งสาร
ผ่านช่องทางซึ่งสามารถส่งผ่านการ
อธิบายเนือ้หา จดุประสงค์ ข้อตกลงใน
การเรียน  แต่ ก็ ไม่ ได้ จ ากัดแค่การ
อ ธิบ าย เท่ านั ้น น ะค รับ  ส มั ย นี ้มี
เท ค โน โล ยี ม ากม าย   เช่ น  วิ ดี โอ 
เ ค รื อ ข่ า ย อ อ น ไ ล น์  Facebook 
QRcode ครับ ผู้สง่สารจะต้องกระตุ้น  
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  ผู้ รับสารเกิดการตอบสนอง จะต้อง

ตีความและการตอบสนองให้เป็นไป
ทางเดียวกัน” และ “เม่ือเตรียมสาร
เสร็จแล้วก็ต้องสอนการรับสารค่ะ รับ
ส า ร โด ย ใ ห้ ค รู ผู้ ส่ ง ส า รอ ธิ บ า ย
รายละเอียดของการสอนในวันนัน้ 
อาจจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้ก็จะดี
มากค่ะ สอนให้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
เกิดให้การสังเกต ,การสืบค้นข้อมูล 
จากเนือ้หาและ กิจกรรม ในชัน้เรียน
ค่ะ” และ “ ขัน้ต่อไปคือขัน้อธิบายค่ะ
หรือถ้าเรียกตามการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการส่ือสาร ขัน้ ท่ีท าให้ผู้ เรียน
ได้รับสาร ซึ่งจะเกิดจากท่ีครูสง่สารจาก
การอธิบายถึงจุดประสงค์กิจกรรมใน
การเรียน อาจจะไม่ใช้ครูอธิบายอย่าง
เดียวแต่ต้องได้รับสารโดยการสังเกต
แล ะ สื บ ค้ น  จ าก ส่ื อ ด้ วย เอกส าร 
รู ป ภ า พ  ค ลิ ป วิ ดี โ อ  เค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ท  การสอนขัน้ตอนนี ใ้ห้
ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมสารท่ีจะใช้ให้พร้อม” 

3. การจดักระท า
ข้อมลู 

3.1 การอภิปราย การแลก 
เปล่ียน การเปรียบเทียบข้อมลู 
 ท่ีได้รับจากขัน้การรับสาร 

“การน าสารท่ีได้รับมาจดักระท าข้อมูล
ค่ะ  โดยมี กิจกรรมการแลกเป ล่ียน
ข้อมูล ระหว่า งค รูกับนัก เรียน  ตัว
นกัเรียนกบันกัเรียนเองในกลุม่ 
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 3.2 การสงัเกตน าไปสู่การคิด 

วิ เค ราะ ห์  สั ง เค ราะ ห์  คัด
กรองและเรียบเรียงข้อมูล 
จ า ก เ นื ้อ ห า  ใ บ ค ว า ม รู้ 
แบบฝึกหัดกิจกรรมต่าง ๆท่ี
เกิดขึน้ในชัน้เรียน 
3.3 การแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างครูกับนักเรียนหรือ
นกัเรียนกบันกัเรียน 
3.4 การเรียบเรียงข้อมูล ท่ี
ได้รับไปสู่การน าไปปฏิบัติ 
ก ารเลี ยนแบบการแสดง
ทกัษะ  

โดยน าข้อมูลไปใช้การคิด  วิ เคราะห์ 
สงัเคราะห์ คดักรองและเรียบเรียงข้อมูล 
จากเนือ้หา ใบความรู้ แบบฝึกหัด และ
จากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนค่ะ” และ 
“ผมว่าต้องน าสารท่ีได้รับมาจัด  กระท า
ครับ โดยให้มีการอภิปรายในกลุ่ม  น า
ข้อมูลต่างๆ มาเปรียบเทียบกันได้พูดคุย
กนัส่ือสารกนัในกลุ่ม หรืออาจจะให้ครูมา
เพิ่มเติมแนะน าได้ ซึ่งเป็นการเรียนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญเลยครับ ฝึกให้ผู้ เรียน
ช่วยกันวิเคราะห์เนือ้หา กิจกรรมในการ
เรียน และต้องมีการเขียนสรุปหรือล าดบั 
ขัน้ของข้อมลูท่ีได้รับจะท าให้น าไปปฏิบตัิ
ได้ครับ” และ “นกัเรียนต้องน าข้อมูลท่ีได้
รับมาอภิปรายกันค่ะจะเกิดทักษะการ
ส่ือสารเกิดผู้ รับสารและส่งสารอีกครัง้ 
ตีความหมายของสารท่ีแต่ละคนได้รับ 
โดยอ ภิป รายกัน ให้ เป็ น ในแนวทาง
เดียวกนัหรือไมจ่ะต้องมีใบงานให้นกัเรียน
ฝึกการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์และ
สังเคราะห์จากเนือ้หาในกิจกรรม แล้ว
สรุปเรียบเรียงจะสามารถน าไปปฏิบตัิ ใน
การเลียนแบบการแสดงทกัษะท่ีเรียนพล
ศกึษาได้” 
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4. การน าเสนอและ
การสง่สาร 

4.1 การน าข้อมลูท่ีผ่านการจดั
กระท าข้อมลูมาสู่การน าเสนอ
ในลักษณะต่าง ๆ การตอบ
ค าถามจากใบงาน การสรุป
รายงานเอกสาร การแสดง
ทกัษะการปฏิบตัท่ีิถกูต้อง   
4.2 การสอนห รือถ่ ายทอด
ข้อมูลและการให้ค าแนะน า
หรือข้อมลูย้อนกลบัระหว่างครู
กับนักเรียนและนักเรียนกับ
นักเรียนการน าเสนอรายงาน
หน้าชัน้เรียน 

“การส่งสารต่อโดยการน าเสนอข้อมูล
ครับ จากท่ีได้อธิบาย ฝึกฝน ปฏิบตัิกัน
มาแล้วจะต้องน าเสนอโดยสรุปเป็น
รายงานเอกสาร สามารถตอบค าถาม
จากครูหรือจากใบงาน และจ าเป็นต้อง
แสดงทกัษะการปฏิบตัิในวิชาพลศกึษา
ได้อย่างท่ีถูกต้อง” และ “หลังจากท่ีได้
น าสารมาจดักระท าแล้ว ฝึกปฏิบตัแิล้ว
ขัน้ต่อไปจะต้องเป็นการสรุปสิ่งท่ีท าว่า
เข้าใจถูกต้องมากน้อยเพียงไร จะต้อง
มีการน าเสนอข้อมลูถ่ายทอดข้อมลู อีก
ทัง้ต้องสอนให้มี ข้อมูล นักเรียนกับ
นัก เรียนในการน า เสนอ  และจาก
ครูผู้ สอนเองด้วย” และ “ต้องสรุปสาร
ค่ะ ผลท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติทางพล
ศกึษา โดยมีการน าเสนอ สามารถเปิด
อภิปราย การสอบถาม 

5 . การส รุปและสุข
ปฏิบตั ิ

5.1 การตกผลึกความคิดจาก
การเรียนรู้เป็นการสรุปความ
ตามเนือ้หา การสรุปขัน้ตอน
การแสดงทกัษะหรือวิธีปฏิบตัิ
ท่ีถกูต้อง 
5.2 ก ารซั ก ถ าม  ก ารต อบ
ค าถามระหว่างครูกับนกัเรียน
และนกัเรียนกบันกัเรียน 

“ขัน้ตอนนีจ้ะเหมือนขัน้สรุปของการ
สอนพลศึกษาค่ะ จะท่ีมีการน าเสนอ
แล้วจะต้องน าความคิดทัง้หมดมาสรุป
ตามเนื อ้หา สรุปขัน้ตอนการแสดง
ทักษะหรือวิ ธีปฏิบัติ ท่ีถูก ต้องขัน้ นี ้
อาจจะมีการซักถามถึงสรุปเพ่ือเติม
จากขัน้นีอ้าจจะมีการซักถามถึงสรุป
เพ่ือเติมจากนักเรียนและครู และท่ี
ส าคญัการเรียนพลศกึษาต้องท าการ 
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 5.3 การปรับสภาพร่างกาย

และจิตใจให้ภาวะท่ีสมดลุ 
5.4 กา รดู แ ล แล ะส่ ง เส ริม
สุขอนามัยความสะอาดของ
ร่างกายของผู้ เรียน 

Cool down ปรับทางร่างกายและจิตใจ
ให้กับสู่ภาวะปกติ รวมถึงการส่งเสริม
สุขอนามัยของผู้ เรียนด้วย” และ “ต้อง
มีการสรุปผลจากการน าเสนออีกรอบ
ค่ะ เป็นการสรุปผลจากภาพรวมท่ี
ถูกต้อง ในการปฏิบัติท่ีถูกต้องในการ
เรียนทักษะใน กีฬานัน้ๆ   ซึ่ ง เพ่ื อน
นกัเรียนและครูจะมีส่วนในการซกัถาม 
และตอบค าถามเพ่ือให้เกิดทักษะการ
ส่ือสารค่ะ และต้องมีการ Cool down 
และการดูแลสุขอนามัย ความสะอาด
ของร่างกาย ซึ่งจะเป็นไปตามการสอน
พลศกึษาด้วยคะ่” 

6 .จุ ดป ระส ง ค์ ก า ร
เรียนรู้ 

6.1 ด้านความรู้ต้องก าหนดให้
เหมาะสมกับ รายวิชาของ
ผู้ เรียนในแตล่ะสปัดาห์ 
6.2 ด้านเจตคติต้องก าหนดให้
เหมาะสมกับ รายวิชาของ
ผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนรู้ถึงคุณ
คา่ท่ีของรายวิชา 
6.3 ด้ านทักษ ะก าหนด ให้
เหมาะสมกับ รายวิชาของ
ผู้ เรียนในแตล่ะสปัดาห์ 

“ถ้าพูดถึงจุดประสงค์นะครับ ผมว่า
ต้องมีความคล้ายกบัการจดัการเรียนรู้
แบบการสอนปกติครับ โดยต้องมีด้าน
ความรู้ ด้านเจตคติ ทักษะกีฬานัน้ ๆ 
และคุณ ลักษณะท่ีประสงค์ ” และ 
“จุดประสงค์การเรียน รู้ ท่ี ดีจะต้อง
ประกอบไป ด้วยด้านความรู้ ด้านเจต
คติ ทักษะ  และด้านคุณลักษณะท่ี
ประสงค์ โดยจะต้องมีความสามารถ
ของทกัษะในการส่ือสารอยู่ในทกุด้านนี ้
ด้วยค่ะ” และ “วัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้นัน้จะต้องเป็นไปตามหลกัการ 
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 6.4  ด้านสมรรถนะของผู้ เรียน

ด้านความสามารถในการ
ส่ือสาร 

การสอนทางการศึกษา  ค รูผู้ สอน
จะต้องด าเนินการเขียนลงในแผนการ
สอนครับ โดยจะสอดแทรกการส่ือสาร
ลงไปในวัตถุประสงค์ซึ่งผมว่าจะต้อง
ประกอบไปด้วย ด้านความรู้จะต้อง
เหมาะสมในแตล่ะระดบัชัน้และเนือ้หา
ของการสอนแตล่ะสปัดาห์ ด้านเจตคติ
จะต้องท าให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าและรัก
การออกก าลังกาย ด้านทักษะจะต้อง
ก าหนดให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะให้ได้
ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม และจะต้องมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะ
ในการส่ือสารด้วยนะครับ” 

7. เนือ้หา 7.1 เนือ้หามีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ลกัษณะของรายวิชา 

“เนือ้หาของการสอนในรายวิชาจะต้อง
มีความสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของ
การเรียน รู้เนื อ้หาของการเรียนนัน้ 
จะต้องสามารถพัฒนาความรู้ส่งเสริม
เจตคติ ทักษะกีฬา และความสามาร
ในการส่ือสารได้ ” และ “ทางด้าน
เนือ้หาจะเป็นเนือ้หาท่ีใช้การเรียนการ
ส อ น ป ก ติ ท่ี จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ไป ต า ม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้”โดยเนือ้หา
จะต้องมีการสอดแทรกการส่ือสาร
เพ่ื อให้ผู้ เรียนได้ มี การพัฒ นาการ
ส่ือสารควบคู่ไปกบัความรู้ทศัตคติและ
ทกัษะปฏิบตัคิะ่” 



  101 

ตาราง (ตอ่) 
 

 
 
 

ค าหลัก ค าย่อย บันทกึ 
8. กระบวนการเรียนรู้ 8.1 กิจกรรมมีการส่งเสริมการ

เรียนรู้จากการบูรณาการข้อ 
มลูสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
8.2 กิจกรรมีการแสดงทักษะ
ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร  ก า ร
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ท่ีถูกต้องทัง้ประเภทบุคคล คู ่
และกลุม่ 
8.3 กิจกรรมมีการใช้เคร่ืองมือ
เทคโนโล ยีต่าง  ๆ  เข้ามามี
ส่วนประกอบในการส่ือสาร
อยา่งเหมาะสม 

“ผมว่ากิจกรรมท่ีจะพัฒนาการส่ือสาร
สมัย นี ค้ วรจะ ต้องเน้น ไป ท่ีการใช้
เท ค โน โล ยี ใน ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศท่ีมีความหลากหลายโดย
ผู้ สอนจะต้องจัดรูปแบบของกิจกรรม
ให้ผู้ เ รียนได้ มีป ฏิสัมพัน ธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนโดยจดัเป็นคู่และกลุ่ม” “ในส่วน
ของกิจกรรมนัน้ควรจะน าเทคโนโลยี
ต่ า ง ๆ  ม า ใ ช้ ค่ ะ  ย ก ตั ว อย่ า ง เช่ น
เครือข่าย สังคมออนไลน์ การสืบค้น
จาก QR code การดู You tube การ
สื บ ค้ น เอ ก ส า ร  ซึ่ ง ค รู ส า ม า ร ถ
จัด รูปแบบให้ผู้ เรียนได้ สืบค้นด้วย
ตนเองและร่วมมือกับนักเรียนในกลุ่ม
ของตนเองได้ด้วย” และ “เทคโนโลยีมี
ความส าคญัมากครับ กิจกรรมท่ีจดัขึน้
เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารจะต้องใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยจัดการ
เรี ย น ก า รส อน ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศและเพ่ือให้นักเรียนแสดง
ทกัษะการส่ือสารจ าเป็นต้นจดัรูปแบบ
ของกิจกรรมให้เหมาะสมโดยอาจจะ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือก็ได้” 
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ตาราง (ตอ่) 
 

 

ค าหลัก ค าย่อย บันทกึ 
9. การวดัและ  
ประเมินผล 

9.1 การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
9.2 มีการวดัและประเมินด้าน
ความ รู้จากแบบทดสอบ , 
ข้อสอบ, ใบงาน , แบบฝึกหดั 
9.3 มีการวดัและประเมินด้าน
เจตคตกิารสงัเกต  
9.4 มีการวัดและประเมินผล
จากการแสดงทักษะปฏิบัติ
ตา่งๆ 
9.5 มีการวัดและประเมินผล
การแสดงสมรรถนะในการ
ส่ือสาร (การแสดงตามค าสั่ง
การถ่ ายทอดความ รู้  ก าร
น าเสนองานตา่ง ๆ) 
 

“การประเมินผลการเรียนรู้นะครับ
จะต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ครับ 
วตัถปุระสงค์มีก่ีข้อต้องวดัตามนัน้ครับ 
ซึ่ ง ผ ม ว่ า รูป แบ บ ก า รวั ด จ ะ ต้ อ ง
ประกอบ ด้วย  การวัดความ รู้จาก
แบบทดสอบหลังการเรียนและใน
ระหว่างเรียนจะต้องมีการวัดจาก
แบบฝึกหดัและใบงานตา่ง ๆ ครับ ส่วน
เจตคติสังเกตน่าจะดีท่ีสุด และทักษะ
ปฏิบตัินัน้จะต้องมีแบบทดสอบท่ีเป็น
Rubric ครับ ซึ่งผู้ วิจัยควรจะสร้างเอง
และสุด ท้ายจะต้องประเมินความ 
สามารถการส่ือสารโดยการน าเสนอ
ด้ ว ย แ บ บ ท ด ส อ บ ท่ี เป็ น  Rubric 
เช่นเดียวกันครับ” และ “การวัดและ
การประเมินผลนัน้มีความส าคญัมาก
ค่ะ อย่างแรกคิดว่าจะสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ต่อมาจะต้องมี
การวดัและประเมินผลทางด้านความรู้ 
ซึง่จะต้องประเมินทัง้ระหวา่ง การเรียน 
แล ะห ลั งก า ร เรีย น จ ะส าม า รถ ดู
พัฒ น าก า รขอ งนั ก เ รีย น แล ะยั ง
เห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพของรูปแบบนีด้้วยค่ะ ซึ่ง
ความรู้นัน้ในระหวา่งเรียนจะต้องมีการ 
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ตาราง (ตอ่) 
 

 
จากตารางท่ี 12 สามารถสรุปได้ดงันี ้  
สรุป การจดัการเรียนการสอนโดยมีการเตรียมรับสาร ประกอบด้วยการเตรียมตวัผู้ รับสารให้

พร้อมทางด้านร่างกาย เช่น การตรวจสุขภาพเบือ้งต้น การอบอุ่นร่างกาย การเตรียมตวัผู้ รับสารให้
พร้อมทางด้านจิตใจ เช่น การสังเกตภาวะอารมณ์  การปรับสภาพบรรยากาศชัน้เรียน และการ
เตรียมพร้อมครู เชน่ ชัน้เรียน ส่ือ อปุกรณ์ตา่ง ๆ 

สรุป การจัดการเรียนการสอนโดยมีการรับสาร ประกอบด้วยการบอก การอธิบาย การรับ
ค าสัง่ จากผู้ส่งสารซึ่งเป็นครูหรือนกัเรียน (จุดประสงค์ เนือ้หา กิจกรรม ข้อตกลงในชัน้เรียน กฎกติกา) 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ (เอกสาร, ภาพถ่าย, วีดีโอ, อินเตอร์เน็ท) การสังเกต, การสืบค้นข้อมูล จาก
เนือ้หาและ กิจกรรมตา่ง ๆ ในชัน้เรียน 

 สรุป การจดัการเรียนการสอนโดยมีการจดักระท าข้อมลู ประกอบด้วยการอภิปราย การ 
แลกเปล่ียน การเปรียบเทียบข้อมลูท่ีได้รับจากขัน้การรับสาร การสงัเกตน าไปสูก่ารคดิ วิเคราะห์  
สงัเคราะห์ คดักรองและเรียบเรียงข้อมลู จากเนือ้หา ใบความรู้ แบบฝึกหดั กิจกรรมตา่ง ๆท่ีเกิดขึน้ 
ในชัน้เรียน การแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งครูกบันกัเรียนหรือนกัเรียนกบันกัเรียน การเรียบเรียง 
ข้อมลูท่ีได้รับไปสูก่ารน าไปปฏิบตัิ การเลียนแบบการแสดงทกัษะ 

ค าหลัก ค าย่อย บันทกึ 
  วัดและประเมินผลจากการท างานใบ

งานของแต่ละกิจกรรมและต้องมีการ
ทดสอบด้วยนะค่ะ ด้านต่อไปด้านเจต
คติค่ะ ซึ่งปัจจุบันการทดสอบทักษะ
ทางพลศึกษานิยมใช้  Rubric Score 
คะ่และสุดท้ายท่ีส าคญัท่ีสดุจะต้องวดั
และประเมินผลทักษะการส่ือสาร
จะต้องให้นกัเรียนมาน าเสนอและต้อง
ประเมินผลจากการน าเสนอโดยแบบ
ประเมินทกัษะการส่ือสารแบบ Rubric 
Score คะ่” 
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สรุป การจัดการเรียนการสอนโดยการน าเสนอและการส่งสาร การน าข้อมูลท่ีผ่านการจัด
กระท าข้อมูลมาสู่การน าเสนอในลกัษณะต่าง ๆ การตอบค าถามจากใบงาน การสรุปรายงานเอกสาร 
การแสดงทักษะการปฏิบัติท่ีถูกต้อง  การสอนหรือถ่ายทอดข้อมูลและการให้ค าแนะน าหรือข้อมูล
ย้อนกลบัระหว่างครูกบันกัเรียนและนกัเรียนกบันกัเรียนการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

สรุป การจัดการเรียนการสอนโดยการสรุปและสุขปฏิบตัิ โดยการตกผลึกความคิดจากการ
เรียนรู้เป็นการสรุปความตามเนือ้หา การสรุปขัน้ตอนการแสดงทักษะหรือวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง การ
ซักถาม การตอบค าถามระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนการปรับสภาพร่างกายและ
จิตใจให้ภาวะท่ีสมดลุ การดแูลและสง่เสริมสขุอนามยัความสะอาดของร่างกายของผู้ เรียน 

สรุป การจดุประสงค์การเรียนรู้ของการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารประกอบไป
ด้วย ด้านความรู้ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับรายวิชาของผู้ เรียนในแต่ละสัปดาห์   ด้านเจตคติต้อง
ก าหนดให้เหมาะสมกบัรายวิชาของผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนรู้ถึงคณุคา่ท่ีของรายวิชา ด้านทกัษะก าหนดให้
เหมาะสมกับรายวิชาของผู้ เรียนในแต่ละสปัดาห์ และด้านสมรรถนะของผู้ เรียนด้านความสามารถใน
การส่ือสาร 

สรุป เนือ้หาของการเรียนรู้เพ่ือพฒันาสมรรถนะในด้านการส่ือสารต้องมีความสอดคล้องกับ
จดุประสงค์การเรียนรู้และลกัษณะของรายวิชา 

สรุป กิจกรรมของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในด้านการส่ือสารต้องมีการส่งเสริมการ
เรียนรู้จากการบรูณาการข้อมลูสารสนเทศท่ีหลากหลาย กิจกรรมีการแสดงทกัษะทกัษะการส่ือสาร การ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีถูกต้องทัง้ประเภทบุคคล คู่ และกลุ่ม กิจกรรมมีการใช้เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีตา่ง ๆ เข้ามามีสว่นประกอบในการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 

สรุป การวดัและประเมินผลของการเรียนรู้เพ่ือพฒันาสมรรถนะในด้านการส่ือสารต้องมีการ
วัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  มีการวัดและประเมินด้านความรู้จาก
แบบทดสอบ, ข้อสอบ, ใบงานและแบบฝึกหัด  มีการวดัและประเมินด้านเจตคติการสังเกต, มีการวัด
และประเมินผลจากการแสดงทกัษะปฏิบตัิต่าง ๆ  มีการวดัและประเมินผลการแสดงสมรรถนะในการ
ส่ือสาร (การแสดงตามค าสัง่ การถ่ายทอดความรู้ การน าเสนองานตา่งๆ) 

 ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและการพัฒนา (Design and Development: D&D) 
1. ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัด้านความสามารถใน

การส่ือสารของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัด้านความสามารถในการส่ือสารของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 
ตาราง 13 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ 
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดย
ผู้ เช่ียวชาญ 
 

ล าดับ ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน x  S.D. ระดับ 
1 ความเป็นมารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนมีความเหมาะสม 
4.40 0.49 มาก 

2 แนวคิด ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีน าไปสู่กรอบความคิดของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียนมีความเหมาะสม 

4.40 0.49 มาก 

3 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียนสมควรได้รับการพฒันาหลกัสตูร 

4.80 0.40 มากท่ีสดุ 

4 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียนมีความเหมาะสมตอ่แนวทางการแก้ปัญหา 

4.80 0.40 มากท่ีสดุ 

5 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียนมีความเป็นไปได้ 

4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

6 จดุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนมีความเหมาะสม 

4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

7 จดุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนมีความชดัเจน 

4.20 0.40 มาก 

8 จดุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนมีความเป็นไปได้ 

4.40 0.80 มาก 

9 เนือ้หาของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนมีความเหมาะสม 

4.40 0.49 มาก 

 



  106 

ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ล าดับ ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน x  S.D. ระดับ 
10 เนือ้หาของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนสามารถนไปใช้ได้จริง 
4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

11 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนมีความ
เหมาะสม 

4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

12 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนมีความ
ชดัเจน 

4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

13 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

14 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

15 กิจกรรมมีความชดัเจนในกระบวนการ 4.80 0.40 มากท่ีสดุ 
16 กิจกรรมสามารถน าไปใช้ได้จริง 4.40 0.49 มาก 
17 ส่ือมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
4.80 0.40 มากท่ีสดุ 

18 ส่ือมีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 4.60 0.49 มากท่ีสดุ 
19 ส่ือสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.60 0.49 มากท่ีสดุ 
20 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการ

สอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

21 การวดัและประเมินผลครอบคลมุสิ่งท่ีต้องประเมิน 4.20 0.75 มาก 
22 การวัดและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลุ

จดุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนได้ 

4.40 0.49 มาก 

 รวม 4.56 0.10 มากท่ีสดุ 
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จากตาราง 13 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.56, S = 0.10) โดยในข้อท่ี 21 การวดัและประเมินผลครอบคลุมสิ่งท่ีต้อง
ประเมินมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ  ( x = 4.20, S = 0.75) อยู่ระดบัมาก ในขณะข้อท่ี 3 รูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนสมควรได้รับการพฒันาหลกัสูตร ข้อท่ี 4 รูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนเหมาะสมตอ่แนวทางแก้ปัญหา ข้อท่ี 15 กิจกรรม
มีความชัดเจนในกระบวนการ และข้อท่ี 17 ส่ือมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( x = 4.80, S = 0.40 ในทุกหวัข้อ) อยู่ระดบั
มากท่ีสดุ  
 

ผลลัพท์การน าไปใช้ (Implementation: I) และการประเมินผล (Evaluation: E) 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
 
ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถ 
ในการส่ือสาร ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ (n = 23) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการส่ือสาร  x  S ระดับ t p 
1 นกัเรียนมีความสามารถในการรับ

และสง่ขา่วสารในกิจกรรมการเรียนรู้  
ก่อน 
หลงั 

3.30 
4.04 

0.56 
0.56 

ปานกลาง 
ดี 

4.10* <.01 

2 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคดิของตนเองภายหลงัจากการ 
รับและสง่ขา่วสารในกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ก่อน 
หลงั 

3.39 
4.13 

0.66 
0.55 

ปานกลาง 
ดี 

3.87* <.01 

3 นกัเรียนสามารถอธิบายหรือแลก 
เปล่ียนความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม
การเรียนรู้พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ
ได้ 

ก่อน 
หลงั 

3.22 
4.13 

0.66 
0.46 

ปานกลาง 
ดี 

7.34* <.01 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการส่ือสาร  x  S ระดับ t p 
4 นกัเรียนสามารถโต้ตอบส่ือสารใน

กิจกรรมการเรียนรู้กบัครูผู้สอนได้ 
ก่อน 
หลงั 

3.70 
4.09 

0.63 
0.51 

ดี 
ดี 

2.24* <.01 

5 นกัเรียนสามารถอธิบายให้เพ่ือนเกิด
ความเข้าใจในหลกัการและเหตผุล
ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

ก่อน 
หลงั 

3.17 
4.09 

0.72 
0.60 

ปานกลาง 
ดี 

5.97* <.01 

6 นกัเรียนสามารถเลือกรับข้อมลู
ขา่วสารท่ีถกูต้องและเป็นประโยชน์
ตอ่ตนเองได้ 

ก่อน 
หลงั 

3.39 
4.22 

0.66 
0.42 

ปานกลาง 
ดี 

6.09* <.01 

7 นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมลู
ขา่วสารเพ่ือให้เกิดความรู้ใหมต่อ่
ตนเองและผู้ อ่ืนได้ 

ก่อน 
หลงั 

3.22 
3.91 

0.60 
0.51 

ปานกลาง 
ดี 

4.06* <.01 

8 นกัเรียนค าถึงผลกระทบของการรับ
ข้อมลูขา่วสารตา่งๆเก่ียวกบัการเรียน
สอนท่ีมีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

ก่อน 
หลงั 

3.22 
4.09 

0.74 
0.60 

ปานกลาง 
ดี 

4.53* <.01 

9 นกัเรียนสามารถส่ือสารกบัผู้ อ่ืนให้
เกิดความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ก่อน 
หลงั 

3.35 
4.04 

0.65 
0.56 

ปานกลาง 
ดี 

5.24* <.01 

10 นกัเรียนสามารถอธิบายให้เห็นทัง้
ข้อดีและข้อเสียถึงประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเรียนรู้ได้อยา่งถกูต้อง  

ก่อน 
หลงั 

3.30 
4.04 

0.63 
0.64 

ปานกลาง 
ดี 

3.68* <.01 

 
จากตาราง 14 พบว่า สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนของนักเรียนวิชาเอกพลศึกษา ด้าน

ความสามารถในการส่ือสารหลงัจากใช้รูปแบบอยู่ในระดบัดี เม่ือน ามาเปรียบเทียบก่อนและหลงัจาก
การใช้รูปแบบ พบว่า นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญัด้านความสามารถในการส่ือสาร สงูขึน้กว่าก่อนใช้รูป
แบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 
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ตาราง 15 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของนกัเรียนด้วยรูปแบบการเรียน    
การสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
วิชาเอกพลศกึษา 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการส่ือสาร x  S.D. ระดับ 
 ด้านรูปแบบการเรียนการสอน    
1 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนมีความเข้าใจใน

เนือ้หาวิชา 
4.27 0.64 มาก 

2 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับลกัษณะ
วิชาและวตัปุระสงค์การจดัการเรียนรู้ 

4.23 0.73 มาก 

3 รูปแบบการเรียนการสอนชว่ยให้นกัเรียนรับข้อมลูตา่งๆ  
ได้อยา่งเข้าใจด้วยตนเอง 

4.23 0.68 มาก 

4 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักเรียนสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ ได้ 

4.27 0.69 มาก 

5 รูป แบบการเรียนการสอนท าให้ นัก เรียนพัฒ นา
ความสามารถในการส่ือสารได้ดียิ่งขึน้ 

4.23 0.77 มาก 

6 รูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้นกัเรียนกล้าแสดงออก
ในการส่ือสารมากขึน้ 

4.17 0.75 มาก 

7 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้การส่ือสารกับเพ่ือนใน
ห้องเรียนเพิ่มมากขึน้ 

4.40 0.62 มาก 

8 รูปแบบการสอนส่งเสริมทักษะการส่ือสารให้นักเรียน
สามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.33 0.71 มาก 

 รวม 4.27 0.05 มาก 
 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้    
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา 4.37 0.72 มาก 
2 นักเรียนสามารถแลกเปล่ียนการเรียนรู้โดยผ่านการ

ส่ือสารได้ดียิ่งขึน้ 
4.40 0.67 มาก 

3 ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการรับ-ส่งข้อมูล
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.20 0.81 มาก 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ล าดับ ด้านความสามารถในการส่ือสาร x  S.D. ระดับ 
4 นักเรียนกล้าแสดงทางความคิดผ่านการส่ือสารในการ

ถาม-ตอบ 
4.23 0.77 มาก 

5 นกัเรียนแสดงออกในการส่ือสารด้วยความมัน่ใจ 4.17 0.79 มาก 
6 นกัเรียนสามารถให้ข้อมลูย้อนกลบัในกิจกรรมการเรียนรู้

ได้อยา่งถกูต้อง 
4.00 0.69 มาก 

7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมนักเรียนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

4.37 0.81 มาก 

8 มีความหลากหลายในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.33 0.80 มาก 
 รวม 4.26 0.05 มาก 
 ด้านประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม    
1 นักเรียนพึงพอใจบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอือ้ต่อการ

เรียนรู้ 
4.20 0.81 มาก 

2 นกัเรียนมีความรับผิดชอบในกิจกรรของตนเอง 3.90 0.71 มาก 
3 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.27 0.91 มาก 
4 นกัเรียนมีความเป็นอิสระมากขึน้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.23 0.90 มาก 
5 นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์การรับสง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย 4.30 0.84 มาก 
6 นกัเรียนมีความกล้าแสดงออกในการเป็นผู้น าและผู้ตาม 4.30 0.75 มาก 
7 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้การส่ือสารกับเพ่ือนใน

ห้องเรียนมากขึน้ 
4.50 0.63 มากท่ีสดุ 

8 รูปแบบการสอนท าให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.43 0.68 มาก 

 รวม 4.27 0.10 มาก 
 

จากตาราง 15 พบว่า ความพึงพอใจของนกัเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ในด้านรูปแบบการเรียนการสอนสงูสดุ ( x = 
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4.27, S = 0.05) รองลงมา คือด้านประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 4.27 , S = 0.10) และด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในล าดบัท่ี 3 ( x = 4.26, S = 0.05) โดยทกุด้านอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียน 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ผู้ วิจัยได้ประเมินสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เพ่ือ
หาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา พบว่า สมรรถนะส าคญัด้านความสามารถในการส่ือสาร เป็น
ประเด็นส าคัญท่ีต้องได้รับการพัฒนาจึงจ าเป็นในการสร้างรูปแบบเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคัญของนักเรียน ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้พัฒนาจากผลการวิเคราะห์สมรรถนะ
ส าคญัของอาจารย์ผู้สอนส าหรับการให้ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้จึงด าเนินการตรวจสอบ
คณุภาพของรูปแบบด้วยผู้ เช่ียวชาญ แล้วจึงน าไปทดลองใช้ในกลุ่มนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ในเทอมท่ี 1 ปีการศกึษา พ.ศ.2562  ด้านความสามารถในการส่ือสาร ผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์ผู้สอน และ
นกัเรียนวิชาเอกพลศึกษา เพ่ือหาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) หลังจากได้ผลการด าเนินการแล้ว สามารถสรุปผลการด าเนินงาน 
โดยแบง่หวัข้อการสรุปผลดงัต่อไปนี ้
  1. สรุปผลการวิจยั 
  2. อภิปรายผลการวิจยั 
  3. ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ดงันี ้
 1. ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอก
พลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ดงันี ้
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  1.1 สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.33, S = 0.05) และในข้อท่ี 5 นักเรียนสามารถอธิบายให้
เพ่ือนเกิดความเข้าใจในหลกัการและเหตผุลในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ พบว่ามีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x = 
3.17, S = 0.72) อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ี 4 นักเรียนสามารถโต้ตอบส่ือสารในกิจกรรมการ
เรียนรู้กบัครูผู้สอนได้ พบวา่มีคา่เฉล่ียสงูสดุ ( x = 3.70, S = 0.63) อยูใ่นระดบัดี 
  1.2 สมรรถนะส าคญัของนักเรียนวิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถในการคิด 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.45, S = 0.12) โดยในข้อท่ี 2 นักเรียนสามารถสังเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ ( x = 3.04, S = 0.47) อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะข้อท่ี 9 
พบว่า นกัเรียนแสดงความคดิเห็นอยา่งตรงไปตรงมา มีคา่เฉล่ียสงูสดุ ( x = 3.96, S = 0.64) อยูใ่น
ระดบัดี 
  1.3 สมรรถนะส าคัญของนักเรียนวิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.42, S = 0.05) โดยข้อท่ี 8 นกัเรียนมีกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนพร้อมทัง้สรุปให้ผู้ อ่ืนเกิดความเข้าใจได้ มีคา่เฉล่ียต ่าสุด ( x = 3.26, S 
= 0.86) อยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะข้อท่ี 2 พบว่า นกัเรียนกล้าท่ีจะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ท่ี
เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลกัการและเหตผุลค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 3.70, S = 0.82) อยู่ใน
ระดบัดี 
  1.4 สมรรถนะส าคญัของนักเรียนวิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( x = 3.54, S = 0.11) โดยในข้อท่ี 2 นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x = 3.30, S = 0.88) อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ในขณะข้อท่ี 8 นกัเรียนสามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมตา่งๆ
ได้ มีคา่เฉล่ียสงูสดุ ( x = 3.83, S = 0.58) อยูใ่นระดบัดี 
  1.5 พบวา่ สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( x = 3.60, S = 0.08) โดยในข้อท่ี 8 นกัเรียนใช้เทคโนโลยีบน
พืน้ฐานจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( x = 3.39, S = 0.72) อยู่
ในระดับปานกลาง ในขณะข้อท่ี 7 พบว่า นักเรียนรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการท างานตามความต้องการได้  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 
3.87, S = 0.63) อยูร่ะดบัดี 
 เม่ือพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะโดยเรียงล าดับจากรายด้านพบว่ า ด้าน
ความสามารถในการส่ือสาร เท่ากับ 3.33 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา เท่ากับ 3.42 ด้าน
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ความสามารถในการคิด เท่ากับ 3.45 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เท่ากับ 3.54 และ
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เทา่กบั 3.60 ตามล าดบั 
 2. จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง 
สมรรถนะส าคญัของนักเรียน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร เป็น
การวิเคราะห์เพ่ือหาบทสรุปร่วมกัน ประกอบด้วย 1) การเตรียมรับสาร 2) การรับสาร 3) การจัด
กระท าข้อมูล 4) การน าเสนอและการส่งสาร 5) การสรุปและสุขปฏิบตัิ 6) จุดประสงค์การเรียนรู้  
7) เนือ้หา 8) กิจกรรม 9) การวดัและประเมินผล แล้วน ามาเป็นแนวทางการออกแบบและพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ด้านความสามารถในการส่ือสาร จาการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจึงสามารถสรุป
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียน มี 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1.หลกัการ 2.จดุมุ่งหมาย 3.เนือ้หาของการเรียนการสอน 4.กระบวนการเรียน
การสอน 5.ส่ือกิจกรรมการเรียนการสอน และ6.การวดัประเมินผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ออกแบบและพัฒนาขึน้อยู่ในองค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมี 5 ขัน้ตอน คือ        
1. ขัน้เตรียมการรับสาร 2. ขัน้การรับสาร 3. การจดักระท าข้อมลู 4. ขัน้การน าเสนอและการส่งสาร 
5. ขัน้สรุปการเรียนรู้ จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โดยผู้ เช่ียวชาญ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.56, S = 0.10) และพบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item 
Objective Congruence) ตัง้แต่ 0.60 – 1.00 จึงถือว่าโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา มีความ
สอดคล้องกนัเป็นไปตามท่ีเกณฑ์ก าหนดไว้ 
 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา พบว่า โดยรวมอยู่ระดบัมากท่ีสดุ สรุปได้วา่ รูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอก
พลศกึษา มีประสิทธิภาพกบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา 

3.  ผลของรูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ นกัเรียน 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา  

3.1 สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา ด้านความสามารถใน 
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การส่ือสารหลงัจากใช้รูปแบบอยูใ่นระดบัดี เม่ือน ามาเปรียบเทียบก่อนและหลงัจากการใช้รูปแบบ 
พบวา่ นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญัด้านความสามารถในการส่ือสาร สงูขึน้กว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 
  3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ในด้านรูปแบบการเรียนการสอนสงูสดุ  
( x = 4.27, S = 0.05) รองลงมา คือด้านประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 4.27, S = 0.10) 
และด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นล าดบัท่ี 3 ( x = 4.26, S = 0.05) โดยทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 
อภปิรายผล 

 จากสรุปผลรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา ผู้ วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ตามวตัถุประสงค์การวิจยัดงันี ้
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนท่ีจ าเป็นของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาเอกพลศกึษา พบว่า สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการส่ือสารมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด โดยเฉพาะในหวัข้อ “นกัเรียนสามารถอธิบายให้เพ่ือนเกิดความเข้าใจในหลกัการและเหตผุลใน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้” มีคา่เฉล่ียต ่าสุดจากทัง้หมด 10 หวัข้อ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านกัเรียนขาดทกัษะใน
การส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนเอง ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย วิชาเอกพลศึกษาและบุคคลทั่วไปการส่ือสารนัน้เป็นทักษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต
ตลอดชีวิต Sinclair (1994) กล่าวไว้ว่า การส่ือสารเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการส่งข้อมลูข่าวสารไปยงั
บคุคลหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆโดยใช้สญัญาณ เช่น การพูด การเคล่ือนไหวร่างกาย หรือสญัญาณวิทยุ การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอาศยัการส่ือสารเป็นปัจจยัหลกัในการถ่ายทอดเร่ืองราวจากแหล่งหนึ่งไปสู่
แหล่งหนึ่ง นักเรียนจึงต้องมีประสบการณ์และรู้จักเลือกใช้วิธีการการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
โอกาสจะช่วยให้กระบวนการส่ือสารแตล่ะครัง้ประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้การช่วย
พัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพในการเรียนท่ีดีมีจุดส าคัญคือ การจูงใจให้ผู้ รับและผู้ ส่งปรับเข้าหากัน
ส่ือสารกันในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ การแสดงความคิดเห็นระหว่างกันตลอดจนการแสดงท่าที
ความรู้สึกต่าง ๆ ระหว่างบคุคล ซึ่งจะต้องมีทัง้ผู้ส่งสาร ตวัสารและผู้ รับสารด้วยวิธีการตา่ง ๆ เช่น การ
ใช้ถ้อยค า กริยาท่าทางหรือเคร่ืองหมายอนัเป็นสัญลกัษณ์ของข่าวสาร เป็นต้น (จ้อย นนัทิวชัรินทร์, 
2515) และ (สมบรูณ์ สงวนญาต,ิ 2534) และสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
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สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) (2554) ท่ีก าหนดให้นกัเรียนสามารถใช้
ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพสามารถส่ือภาษาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ตามท่ีต้องการ  

 2. ผู้ วิจัยได้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร จากการศกึษาค้นคว้าหลกัการ ทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้ และทฤษฎีการส่ือสารต่าง ๆ ซึ่งผู้ วิจัยสังเคราะห์ทฤษฏีด้านการส่ือสารพบว่ามี
องค์ประกอบ 4 ด้านท่ีส าคญั ได้แก่ 1.ผู้ส่ง (Source) 2.ข้อมูลข่าวสาร (Message) 3.ช่องทางในการส่ง 
(Channel) 4.ผู้ รับ (Receiver) (Berio, 1960; Schramm, 1954; Shannon, 1949) ซึ่งรูปแบบการสอน
เป็นแบบแผนการด าเนินการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะแตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไปอยู่  4 
ประการ คือ 1.รูปแบบการสอนได้รับการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบการสอน 2.รูปแบบการสอนประกอบด้วยขัน้ตอนการเรียนการสอน
เฉพาะท่ีก าหนดขึน้เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ของรูปแบบการสอนนัน้ 3.รูปแบบการ
สอนมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ 4.รูปแบบการสอนได้รับการส่งเสริมด้วยทฤษฎีการจูงใจ 
(Eggen & Kauchak, 2006) และจากสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านภายหลังจากการอุปนัยสรุป
ค าหลัก 9 ค าหลักคือ 1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.เนือ้หา 3.กระบวนการเรียนรู้ 4.การวดัประเมินผล 5.
การเตรียมรับสาร 6.การรับสาร 7.การจดักระท าข้อมูล 8.การน าเสนอข้อมลูและส่งสาร 9.การสรุปและ
สขุปฏิบตัิ จึงน ามาใช้ในการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ
นักเรียนในครัง้นีมี้องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ 5 ขัน้ตอน คือ 1. หลักการ 2. จุดมุ่งหมาย 3. เนือ้หา
ของการเรียนการสอน 4 กระบวนการเรียนการสอน 5. ส่ือกิจกรรมการเรียนการสอน และ6. การวดัละ
การประเมินผล โดยในขัน้กระบวนการวิธีการสอนได้แบ่งขัน้ตอน 5 ขัน้ ได้แก่  ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมการรับ
สาร, ขัน้ท่ี 2  ขัน้การรับสาร, ขัน้ท่ี 3 การจดักระท าข้อมลู, ขัน้ท่ี 4 การน าเสนอและการส่งสาร และขัน้ท่ี 
5 สรุปการเรียนรู้ ในการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา ผลการศกึษา พบว่า องค์ประกอบการเรียนการสอนพลศกึษา
ส าหรับนกัศกึษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
1) หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ 2) วตัถปุระสงค์3) ขัน้ตอนการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการ
เรียนการสอนและ 5) การวดัและการประเมินผล (เกียรติวฒัน์ วชัญากาญจน์ และคณะ, 2013) และได้
สอดคล้องกับ ยศวัฒน์ เชือ้จันอัด (2558) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติ
ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาด้าน
ทกัษะปฏิบตัิส าหรับนกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1. แนวคิด
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และทฤษฎีพืน้ฐาน 2. วัตถุประสงค์ 3. ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้มี 6 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้ท่ี 1 ขัน้การ
เตรียมความพร้อม ขัน้ท่ี 2 ขัน้การลงมือกระท า ขัน้ท่ี 3 ขัน้การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขัน้ท่ี 4 ขัน้
การแสดงออก ขัน้ท่ี 5 ขัน้การ ปรับปรุงและประยุกต์ ขัน้ท่ี 6 ขัน้สรุปผล 4. ระบบสังคม 5. หลักการ
ตอบสนอง 6. ระบบสนบัสนุน ภายหลังผู้ วิจัยได้ท าการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพล
ศึกษา โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านผลรวมความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซึ่งได้สอดคล้องกับ 
ชรอยวรรณ ประเสริฐผล และคณะ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการ
เรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา พบว่า 
ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคล้องกนัวา่รูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศกึษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  

 3. จึงได้ท าการศกึษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถในการส่ือสารเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ พบว่าความคิดเห็นด้านสมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาเอกพลศึกษา ด้านความสามารถในการส่ือสาร เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รูปแบบมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นเพราะรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา ทัง้ 6 องค์ประกอบ
และ 5 ขัน้ตอน มีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนโดยเฉพาะในขัน้
กระบวนการวิธีการสอนท่ีได้แบ่งขัน้ตอนออกเป็น 5 ขัน้ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมการรับสาร, ขัน้ท่ี 2  ขัน้
การรับสาร, ขัน้ท่ี 3 การจดักระท าข้อมลู, ขัน้ท่ี 4 การน าเสนอและการส่งสาร และขัน้ท่ี 5 สรุปการเรียนรู้ 
ซึ่งทัง้ 5 ขัน้มีการล าดับขัน้ตอนเป็นรูปธรรมและสามารถสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการส่ือสารท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ความสามารถในการส่ือสารมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างเสริมความสามารถในการท างานเป็นทีมของนิสิตในระดบัอุดมศกึษา เพ่ือศกึษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างเสริม
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ของการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัสรุปได้
วา่ นิสิตมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัดีมาก 88% และมีความสามารถในการท างานเป็นทีมอยู่
ในระดับดี 4.31 (รัฐพล ประดับเวทย์, 2551) และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า หลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบผู้ เรียนมีการ
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เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ
ความสมัพนัธ์และสงัคมดีขึน้และเพิ่มขึน้ในแตล่ะวงรอบของการวิจยั (สิทธิชยั ชมพพูาทย์, 2554) และ
หลงัยตุิการวิจยัแล้วผู้ เรียนยงัใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองและผลความ
พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ด้านความสามารถในการส่ือสาร นกัเรียนมีความพึงพอใจด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านด้านประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก เพราะรูปแบบ
กิจกรรมมีความหลากหลายส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและท าให้นกัเรียนได้ส่ือสารกับ
เพ่ือนในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ผู้ วิจยัได้น าหลกัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การ
เรียนรู้แบบกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่
เป้าหมายของกลุ่มจะเน้นให้ผู้ เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ร่วมกันเกิดการส่ือสารระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่ม สอดคล้องกับ ชบา  ข่ีทอง (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมเพศศึกษา
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา ผลการทดลองใช้หลกัสูตรฯน า
ร่องและทดลองในสถานการณ์จริงพบว่าทัง้สองกลุ่มมี ความรู้เร่ืองเพศศึกษาและเจตคติท่ีดีต่อเร่ือง
เพศศกึษาเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้เพศศกึษาและมี
ความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ด้านความสามารถในการส่ือสาร ในขัน้ตอนการรับสารผู้สอนควรจดัเตรียมเนือ้หาและกิจกรรมในขัน้นี ้
ให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดความมั่นใจในการน าส่งสารต่างๆ ท าให้สามารถ
ร่วมมือในกระบวนการเรียนการสอนในขัน้ตอ่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  

 2. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
ด้านความสามารถในการส่ือสาร ขัน้ท่ี 4 การน าเสนอและการส่งสาร ผู้สอนควรให้ความส าคญัเพราะ
เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนจะแสดงความสามารถในการส่ือสารออกมาครูผู้สอนสามารถประเมินผู้ เรียนจาก
การสังเกตในเบือ้งต้นและหากพบว่าผู้ เรียนยังไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตามท่ีได้ก าหนดไว้
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ครูผู้สอนสามารถให้ข้อมลูย้อนกลบัประกอบค าชีแ้นะให้กบัผู้ เรียนในการน าไปพฒันาปรับปรุงตนเอง
ในครัง้ตอ่ๆไป 

 3. จากการวิจัยพบว่านักเรียนพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการส่ือสารกับเพ่ือนในห้องเรียนมากขึน้มากท่ีสุด ครูผู้ สอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สนองตอบต่อความสนใจของผู้ เรียนในชัว่โมงเรียน โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ก็จะชว่ยสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เพิ่มขึน้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

การวิจัยครัง้นีคื้อ รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียน 
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา มุ่งเน้นศึกษาด้านความสามารถในการส่ือสารของ
นกัเรียน เพียงด้านเดียว จึงควรได้รับการพฒันาตอ่ยอดงานวิจยัในสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนในด้าน
อ่ืน ๆ คือ ด้านความสามารถในการคิด ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการ
ใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือจะได้มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนครบทัง้ 5 ด้าน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
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ตาราง 16 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคดิเห็นด้านสมรรถนะส าคญั
ของผู้ เรียนท่ีจ าเป็นของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา 
   
ที่ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่จ าเป็นของนักเรียน

วิชาเอกพลศกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5   

1 ความสามารถในการสื่อสาร        
 1.1 นกัเรียนมีความสามารถในการรับและสง่ขา่วสารใน

กิจกรรมการเรียนรู้  
+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

1.2 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาถา่ยทอดความคิดของ
ตนเองภายหลงัจากการรับและสง่ขา่วสารในกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

1.3 นกัเรียนสามารถอธิบายหรือแลกเปลีย่นความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมยกตวัอยา่งประกอบได้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

1.4 นกัเรียนสามารถโต้ตอบสือ่สารในกิจกรรมการเรียนรู้
กบัครูผู้สอนได้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

1.5 นกัเรียนสามารถอธิบายให้เพื่อนเกิดความเข้าใจใน
หลกัการและเหตผุลในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

1.6 นกัเรียนสามารถเลอืกรับข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้องที่และ
เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองได้ 

+1  -1 +1  +1  +1  4 0.8 

1.7 นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ข้อมลูขา่วสารเพื่อให้เกิด
ความรู้ใหมต่อ่ตนเองและผู้อื่นได้ 

+1  0 +1  +1  +1  4 0.8 

1.8 นกัเรียนค าถึงผลกระทบของการรับข้อมลูขา่วสาร
ตา่งๆเก่ียวกบัการเรียนสอนท่ีมีตอ่ตนเองและผู้อื่นอยา่งมี
ประสทิธิภาพ  

+1  0 +1  0 +1  3 0.6 

1.9 นกัเรียนสามารถสือ่สารให้กบัผู้อื่นเกิดความเข้าใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

1.10 นกัเรียนสามารถอธิบายให้เห็นทัง้ข้อดีและข้อเสยีที่
ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ได้อยา่งถกูต้อง  

-1 0 +1  +1  +1 2 0.4 
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ตาราง (ตอ่) 
 
ที่ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่จ าเป็นของนักเรียน

วิชาเอกพลศกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5   

2 ความสามารถในการคิด        
 
 

2.1 นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ได้ +1  +1  +1  +1  +1  5 1 
2.2 นกัเรียนสามารถสงัเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ได้ +1  +1  +1  +1  0 4 0.8 
2.3 นกัเรียนเกิดกระบวนการคดิอยา่งสร้างสรรค์ ตอ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

2.4 นกัเรียนสามารถคิดอยา่งมวีจิารณญาณในกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบตา่งๆ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

2.5 นกัเรียนสามารถใช้กระบวนการคิดสิง่ใหมท่ี่น ามา
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบัตนเองได้  

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

2.6 นกัเรียนเรียบเรียงข้อมลูจากครูผู้สอนแล้วน ามาคิด
อยา่งเป็นระบบได้อยา่งสมเหตสุมผล 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

2.7 นกัเรียนเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสูก่าร
สร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

2.8 นกัเรียนใช้สือ่สารสนเทศในการตดัสนิใจในกิจกรรม
การเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

2.9 นกัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา +1  +1  +1  0 +1  4 0.8 
2.10 นกัเรียนมกีระบวนการคิดและน ามาใช้ปรับตวัเข้า
กบัสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

+1  +1  +1  +1  +1 5 1 
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ตาราง )ตอ่(  
 
ที่ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่จ าเป็นของนักเรียน

วิชาเอกพลศกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5   

3 ความสามารถในการแก้ปัญหา        
 3.1 นกัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้กบั

ตนเองได้ 
+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

3.2 นกัเรียนกล้าที่จะเผชิญกบัอปุสรรคตา่งๆ ที่เกิดจาก
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลกัการและเหตผุล 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

3.3 นกัเรียนมีคณุธรรมในตนเองตอ่การรับข้อมลู
สารสนเทศในการแก้ปัญหา 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

3.4 นกัเรียนเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ในกระบวนตา่งๆและ
การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1  0 +1  0 +1  3 0.6 

3.5 นกัเรียนแสวงหาความรู้แล้วน ามาประยกุต์ใช้ในการ
พฒันาตนเองในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

3.6 นกัเรียนมีความสามารถในการตดัสนิใจและค านงึถงึ
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตามมาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

3.7 นกัเรียนมีความเข้าใจตอ่วธีิการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคมได้ 

0 +1  +1  +1  +1  4 0.8 

3.8 นกัเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาอยา่งมีขัน้ตอนพร้อม
ทัง้สรุปให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจได้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

3.9 นกัเรียนสามารถจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ใน
สถานการณ์ตา่งๆได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

3.10  นกัเรียนชีผ้ลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้อื่นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมได้ 

+1  +1  +1  +1  +1 5 1 
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ตาราง (ตอ่) 
 
ที่ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่จ าเป็นของนักเรียน

วิชาเอกพลศกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5   

4 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต        
 4.1 นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ

เรียนรู้ในการด าเนินชีวิตอยา่งมีประสทิธิภาพ 
+1  0 +1  +1  +1  4 0.8 

4.2 นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จาก
แหลง่ข้อมลูตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

4.3 นกัเรียนมีวิธีการในการศกึษาหาความรู้ที่ตนเองสนใจ
เพิ่มเติมได้  

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

4.4 นกัเรียนมีการเรียนรู้พร้อมทัง้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  
ในการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

4.5 นกัเรียนสามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

4.6 นกัเรียนยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่นเพื่อลดความ
ขดัแย้งตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

4.7 นกัเรียนสามารถจดัการปัญหาที่เกิดขึน้กบัใน
สถานการณ์ขบัขนัได้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

4.8 นกัเรียนสามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และ
สิง่แวดล้อมตา่งๆได้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

4.9 นกัเรียนรู้จกัการหลกีเลีย่งพฤติกรรมไมพ่งึประสงค์ที่
สง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

4.10 นกัเรียนเกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัใน
สงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

+1  +1  +1  +1  +1 5 1 
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ตาราง (ตอ่) 
 
ที่ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่จ าเป็นของนักเรียน

วิชาเอกพลศกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5   

5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี        
 5.1 นกัเรียนสามารถเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ใน

กิจกรรมการเรียนรู้ 
+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

5.2 นกัเรียนมีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์ +1  +1  +1  +1  +1  5 1 
5.3 นกัเรียนศกึษาค้นคว้าเพื่อการพฒันาตนเอง  +1  0 +1  0 +1  3 0.6 
5.4 นกัเรียนสามารถเลอืกใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ
ผลงานอยา่งสร้างสรรค์ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

5.5 นกัเรียนเลอืกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสือ่สารและน ามา
ปรับใช้กบัตนเองได้อยา่งเหมาะสม 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

5.6 นกัเรียนเลอืกใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ได้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

5.7 นกัเรียนรวบรวมข้อมลูที่เป็นประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการท างานตาม
ความต้องการได้  

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

5.8 นกัเรียนใช้เทคโนโลยีบนพืน้ฐานจรรยาบรรณที่
เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

5.9 นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 

+1  +1  +1  +1  +1  5 1 

5.10  นกัเรียนมีคณุธรรมในการใช้เทคโนโลยี +1  0 +1  +1  0 3 0.6 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (α) ของแบบสอบถามความ 
คดิเห็นด้านสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนท่ีจ าเป็นของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา 
 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ 
ในการคดิ 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวติ 

ความสามารถ 
ในการใช้
เทคโนโลย ี

ข้อที่ r ข้อที่ r ข้อที่ r ข้อที่ r ข้อที่ r 
1 0.58 1 0.61 1 0.73 1 0.68 1 0.75 
2 0.80 2 0.47 2 0.76 2 0.85 2 0.72 
3 0.45 3 0.67 3 0.74 3 0.66 3 0.69 
4 0.69 4 0.66 4 0.78 4 0.64 4 0.66 
5 0.73 5 0.74 5 .0 70 5 0.76 5 0.84 
6 0.64 6 0.58 6 0.70 6 0.79 6 0.70 
7 0.44 7 0.50 7 0.85 7 0.66 7 0.85 
8 0.48 8 0.65 8 0.84 8 0.57 8 0.80 
9 0.60 9 0.45 9 0.85 9 0.74 9 0.71 
10 0.55 10 0.64 10 0.80 10 0.77 10 0.75 

𝛼= 0.97 
 

การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ (α) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา ดงันี ้

1. คา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.44 - 0.85 
 2. ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ Cronbach ได้ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 
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ภาคผนวก ข 
การหาคณุภาพเคร่ืองมือรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา  
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ตาราง 18 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ 
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา  
 

รายการ x  S ระดับ 

1. ความเป็นมารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคญัของนกัเรียนมีความเหมาะสม 

4.40 0.49 มาก 

2. แนวคิด ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีน าไปสูก่รอบความคิดของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนมีความเหมาะสม 

4.40 0.49 มาก 

3. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ 
นกัเรียนสมควรได้รับการพฒันาหลกัสตูร 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

4. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ 
นกัเรียนมคีวามเหมาะสมตอ่แนวทางการแก้ปัญหา 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

5. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน
มีความเป็นไปได้ 

4.60 0.49 มากที่สดุ 

6. จดุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคญัของนกัเรียนมีความเหมาะสม 

4.60 0.49 มากที่สดุ 

7. จดุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคญัของนกัเรียนมีความชดัเจน 

4.20 0.40 มาก 

8. จดุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคญัของนกัเรียนมีความเป็นไปได้ 

4.40 0.80 มาก 

9. เนือ้หาของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียนมีความเหมาะสม 

4.40 0.49 มาก 

10. เนือ้หาของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั
ของนกัเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง 

4.60 0.49 มากที่สดุ 

11. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนมคีวามเหมาะสม 

4.60 0.49 มากที่สดุ 

12. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนมคีวามชดัเจน 

4.60 0.49 มากที่สดุ 

13. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง 

4.60 0.49 มากที่สดุ 

14. กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

4.60 0.49 มากที่สดุ 

15. กิจกรรมมีความชดัเจนในกระบวนการ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
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ตาราง (ตอ่) 
 

รายการ x  S ระดับ 

16. กิจกรรมสามารถน าไปใช้ได้จริง 
17. สือ่มีความเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

4.40 
4.80 

0.49 
0.40 

มาก 
มากที่สดุ 

18. สือ่มีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 4.60 0.49 มากที่สดุ 
19. สือ่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.60 0.49 มากที่สดุ 
20. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

4.60 0.49 มากที่สดุ 

21. การวดัและประเมินผลครอบคลมุสิง่ที่ต้องประเมิน 4.20 0.75 มาก 

22. การวดัและประเมินผลมีความเป็นไปได้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 

23. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลจุดุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนได้ 

4.40 0.49 มาก 
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ตาราง 19 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง 
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา  
 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

COI 1 2 3 4 5 
1. ความสอดคล้องของแนวคิด ทฤษฎีกบัหลกัการของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

2. ความสอดคล้องของหลกัการกบัจดุประสงค์ของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 

3. ความสอดคล้องของหลกัการกบัเนือ้หาของรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

4. ความสอดคล้องของหลกัการกบักระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 

5. ความสอดคล้องของหลกัการกบัสือ่ของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 0 1 1 1 4 0.8 

6. ความสอดคล้องของหลกัการกบัการวดัและประเมินผลของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

7. ความสอดคล้องของจดุประสงค์กบัเนือ้หาของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

8. ความสอดคล้องของจดุประสงค์กบักระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

9. ความสอดคล้องของจดุประสงค์กบัสือ่ของรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

10. ความสอดคล้องของจดุประสงค์กบัการวดัและประเมินผลของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

11. ความสอดคล้องของเนือ้หากบักระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

12. ความสอดคล้องของเนือ้หากบัสือ่ของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

COI 1 2 3 4 5 
13. ความสอดคล้องของเนือ้หากบัการวดัและประเมินผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

14.ความสอดคล้องของสือ่กบักระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

15.ความสอดคล้องของสือ่กบัการวดัและประเมินผลของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

16.ความสอดคล้องของการวดัและประเมินผลกบักระบวนการเรียน
การของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ
นกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 
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ภาคผนวก ค 
การหาคณุภาพเคร่ืองมือแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษาตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา 
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ตาราง 20 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยผู้ เช่ียวชาญ 
  

ข้อค าถาม  แผนที่ 1  x  S ระดับ 

1. หวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
2. สาระส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
3. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
4. สาระส าคญัมคีวามชดัเจนตอ่ประเด็นของหวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.60 0.49 มากที่สดุ 
5. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาการจดัการเรียนรู้ 4.60 0.49 มากที่สดุ 

6. จดุประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

4.60 0.80 มากที่สดุ 

7. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
8. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
9. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในการบรรลจุดุประสงค์กบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

10. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
11. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 4.60 0.49 มากที่สดุ 
12. เนื่อหาของแผนการจดัการเรียนรู้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.40 0.80 มาก 
13. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

14. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมเนือ้หา
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

15. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามชดัเจน 4.60 0.49 มากที่สดุ 
16. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

17. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
18. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมเนือ้หาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

19. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
20. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้จริง 5.00 0.00 มากที่สดุ 
21. สือ่มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม แผนที่ 1 x  S ระดับ 

22. สือ่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
23. สือ่มีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
24. สือ่มีความเหมาะสมกบักิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
25. สือ่มีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
26. สือ่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
27. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
28. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัผู้ เรียน 5.00 0.00 มากที่สดุ 

29. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
30. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลจุดุประสงค์ของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 21 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา  
ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยผู้ เช่ียวชาญ  
 

ข้อค าถาม  แผนที่ 2  x  S ระดับ 

1. หวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
2. สาระส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
3. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
4. สาระส าคญัมคีวามชดัเจนตอ่ประเด็นของหวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
5. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

6. จดุประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

4.60 0.49 มากที่สดุ 

7. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
8. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
9. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในการบรรลจุดุประสงค์กบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

10. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
11. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
12. เนื่อหาของแผนการจดัการเรียนรู้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
13. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมเนือ้หา
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

15. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
16. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

17. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
18. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมเนือ้หาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

19. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
20. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
21. สือ่มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม แผนที่ 2 x  S ระดับ 

22. สือ่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
23. สือ่มีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
24. สือ่มีความเหมาะสมกบักิจกรรม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
25. สือ่มีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
26. สือ่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
27. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
28. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัผู้ เรียน 4.80 0.40 มากที่สดุ 

29. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
30. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลจุดุประสงค์ของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 
 
ตาราง 22 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยผู้ เช่ียวชาญ 

  
ข้อค าถาม  แผนที่ 3 x  S ระดับ 

1. หวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
2. สาระส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
3. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
4. สาระส าคญัมคีวามชดัเจนตอ่ประเด็นของหวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
5. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
6. จดุประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

7. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
8. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
9. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในการบรรลจุดุประสงค์กบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

10. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
11. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
12. เนื่อหาของแผนการจดัการเรียนรู้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
13. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมเนือ้หา
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

15. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
16. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

17. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
18. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมเนือ้หาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

19. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
20. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
21. สือ่มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
22. สือ่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม แผนที่ 3 x  S ระดับ 

23. สือ่มีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
24. สือ่มีความเหมาะสมกบักิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
25. สือ่มีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
26. สือ่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
27. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.60 0.49 มากที่สดุ 
28. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัผู้ เรียน 4.60 0.49 มากที่สดุ 

29. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
30. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลจุดุประสงค์ของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.60 0.49 มากที่สดุ 
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ตาราง 23 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษา
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยผู้ เช่ียวชาญ  

 
ข้อค าถาม  แผนที่ 4 x  S ระดับ 

1. หวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
2. สาระส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
3. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
4. สาระส าคญัมคีวามชดัเจนตอ่ประเด็นของหวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
5. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
6. จดุประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

7. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
8. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
9. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในการบรรลจุดุประสงค์กบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

10. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
11. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
12. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
13. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมเนือ้หา
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

15. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
16. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

17. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
18. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมเนือ้หาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

19. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
20. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้จริง 5.00 0.00 มากที่สดุ 
21. สือ่มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
22. สือ่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม แผนที่ 4 x  S ระดับ 

23. สือ่มีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
24. สือ่มีความเหมาะสมกบักิจกรรม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
25. สือ่มีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
26. สือ่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 5.00 0.00 มากที่สดุ 
27. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
28. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัผู้ เรียน 4.80 0.40 มากที่สดุ 

29. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
30. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลจุดุประสงค์ของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 147 
 
ตาราง 24 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษา
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยผู้ เช่ียวชาญ 

  
ข้อค าถาม  แผนที่ 5 x  S ระดับ 

1. หวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
2. สาระส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
3. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
4. สาระส าคญัมคีวามชดัเจนตอ่ประเด็นของหวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
5. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
6. จดุประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

7. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
8. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
9. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในการบรรลจุดุประสงค์กบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

10. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
11. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
12. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
13. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมเนือ้หา
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

15. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
16. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

17. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
18. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมเนือ้หาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

19. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
20. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
21. สือ่มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
22. สือ่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม แผนที่ 5 x  S ระดับ 

23. สือ่มีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
24. สือ่มีความเหมาะสมกบักิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
25. สือ่มีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
26. สือ่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
27. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
28. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัผู้ เรียน 4.80 0.40 มากที่สดุ 

29. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
30. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลจุดุประสงค์ของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 
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ตาราง 25 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษา
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยผู้ เช่ียวชาญ 

  
ข้อค าถาม  แผนที่ 6 x  S ระดับ 

1. หวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
2. สาระส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
3. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
4. สาระส าคญัมคีวามชดัเจนตอ่ประเด็นของหวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
5. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
6. จดุประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

7. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
8. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
9. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในการบรรลจุดุประสงค์กบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

10. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
11. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
12. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
13. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมเนือ้หา
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

15. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
16. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

17. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
18. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมเนือ้หาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

19. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
20. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
21. สือ่มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
22. สือ่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม แผนที่ 6 x  S ระดับ 

23. สือ่มีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
24. สือ่มีความเหมาะสมกบักิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
25. สือ่มีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
26. สือ่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
27. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
28. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัผู้ เรียน 5.00 0.00 มากที่สดุ 

29. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
30. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลจุดุประสงค์ของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 26 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษา
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยผู้ เช่ียวชาญ  
 

ข้อค าถาม  แผนที่ 7 x  S ระดับ 

1. หวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
2. สาระส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
3. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
4. สาระส าคญัมคีวามชดัเจนตอ่ประเด็นของหวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
5. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

6. จดุประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

7. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
8. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
9. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในการบรรลจุดุประสงค์กบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

10. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
11. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
12. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
13. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมเนือ้หา
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

15. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามชดัเจน 4.80 0.40 มากที่สดุ 
16. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

17. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
18. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมเนือ้หาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

19. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
20. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
21. สือ่มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม แผนที่ 7 x  S ระดับ 

22. สือ่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
23. สือ่มีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
24. สือ่มีความเหมาะสมกบักิจกรรม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
25. สือ่มีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
26. สือ่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
27. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
28. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัผู้ เรียน 4.80 0.40 มากที่สดุ 

29. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
30. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลจุดุประสงค์ของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 27 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษา
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โดยผู้ เช่ียวชาญ 

  
ข้อค าถาม  แผนที่ 8 x  S ระดับ 

1. หวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
2. สาระส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
3. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
4. สาระส าคญัมคีวามชดัเจนตอ่ประเด็นของหวัเร่ืองของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
5. สาระส าคญัมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
6. จดุประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

7. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน 4.60 0.49 มากที่สดุ 
8. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
9. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในการบรรลจุดุประสงค์กบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

10. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
11. เนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
12. เนื่อหาของแผนการจดัการเรียนรู้ครอบคลมุจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
13. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมเนือ้หา
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

15. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้มคีวามชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
16. กระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4.80 0.40 มากที่สดุ 

17. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
18. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมเนือ้หาของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

19. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้มีความชดัเจน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
20. กิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.80 0.40 มากที่สดุ 
21. สือ่มีความเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
22. สือ่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 



 154 
 
ตาราง (ตอ่) 

 
ข้อค าถาม แผนที่ 8 x  S ระดับ 

23. สือ่มีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
24. สือ่มีความเหมาะสมกบักิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
25. สือ่มีความชดัเจนในกระบวนการน าไปใช้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
26. สือ่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 5.00 0.00 มากที่สดุ 
27. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สดุ 
28. การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัผู้ เรียน 4.80 0.40 มากที่สดุ 

29. การวดัและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 4.80 0.40 มากที่สดุ 
30. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลจุดุประสงค์ของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

4.80 0.40 มากที่สดุ 
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ตาราง 28 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสงัเกตรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง 
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา ด้านความ 
สามารถในการส่ือสารของนกัเรียนท่ีจ าเป็น 
 

หัวข้อ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ รวม COI 
1 2 3 4 5 

ภาษากายและท่าทาง        
1. การแสดง
ทา่ทาง 
 

ไมส่ามารถควบคมุร่างกายของตนเอง 1 1 1 0 0 3 0.6 
สามารถควบคมุร่างกายขณะท าการ
สือ่สารกบับคุคลอื่นได้ 

0 1 1 1 0 3 0.6 

สามารถควบคมุร่างกายและแสดงทา่ทาง
ประกอบการสือ่สารอยา่งสอดคล้อง
เหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.8 

2. น า้เสยีง 
 

ไมส่ามารถควบคมุน า้เสยีงของตนเอง 1 1 1 1 0 4 0.8 
สามารถควบคมุน า้เสยีงขณะท าการ
สือ่สารกบับคุคลอื่นได้ 

0 1 1 1 0 3 0.6 

สามารถควบคมุน า้เสยีงและมีการใช้
น า้เสยีงหนกัเบาที่เหมาะสมกบัเนือ้หาและ
บคุคลผู้ รับสาร 

1 1 1 1 0 4 0.8 

3. การประสาน
สายตา 

ไมส่บตาหรือหลบตาขณะท าการสือ่สารกบั
บคุคลอื่น 

0 1 1 0 1 3 0.6 

สามารถสือ่สารโดยการใช้สายตาประกอบ
กนักบัการสือ่สารได้บางเลก็น้อยแตย่งัดไูม่
เป็นธรรมชาต ิ

1 1 1 1 1 5 1 

สามารถสือ่สารโดยการใช้สายตาประกอบ
กนักบัการสือ่สารได้อยา่งเหมาะสมและ
ควบคมุได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 

1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง (ตอ่) 

 
หัวข้อ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ รวม COI 

1 2 3 4 5 
ทักษะการสื่อสาร        
4. การสง่สาร 
 

ยงัไมส่ามารถสง่สาร ด้วยการพดูคยุ เลา่ 
อธิบาย บรรยายให้กบับคุคลอื่นเข้าใจได้ 

1 1 1 1 1 5 1 

สามารถสง่สารด้วยการพดูคยุ เลา่อธิบาย 
บรรยายให้กบับคุคลอื่นเข้าใจประเด็น
ส าคญับางสว่นได้ 

1 1 1 1 1 5 1 

สามารถสง่สารด้วยการพดูคยุ เลา่อธิบาย 
บรรยายให้กบับคุคลอื่นเข้าใจประเด็น
ส าคญัได้อยา่งครอบคลมุ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

5. การรับสาร 
 

ยงัไมส่ามารถสรุปใจความส าคญัของสารที่
ได้ 

1 1 1 1 1 5 1 

สามารถสรุปใจความส าคญัของสารท่ีได้รับ
เพียงบางสว่น 

1 1 1 1 1 5 1 

สามารถสรุปใจความส าคญัของสารท่ีได้รับ
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

6. การโต้ตอบ
ขณะสือ่สาร 
 

ยงัไมส่ามารถวิเคราะห์สารท่ีได้รับและ
โต้ตอบกลบัไปยงัผู้สง่สารได้ 

1 1 1 1 0 4 0.8 

สามารถวิเคราะห์สารท่ีได้รับและโต้ตอบ
กลบัไปยงัผู้สง่สารได้ในระดบัต้น 

1 0 1 1 0 3 0.6 

สามารถวิเคราะห์สารท่ีได้รับและโต้ตอบ
กลบัไปยงัผู้สง่สารได้อยา่งเหมาะสม
ทนัทว่งทีและเป็นธรรมชาติ 

1 1 1 0 0 3 0.6 

7.ความ 
สามารถในการ
สือ่สาร 

ยงัไมส่ามารถเลอืกใช้ลกัษณะค าพดู 
ค าศพัท์ การจดัวางประโยคให้เหมาะสมกบั
บคุคลและสถานการณ์ได้ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

สามารถเลอืกใช้ลกัษณะค าพดู ค าศพัท์ 
และจดัวางประโยคให้เหมาะสมกบับคุคล
และสถานการณ์ได้เพียงสว่นใดสว่นหนึง่ 

1 1 1 1 0 4 0.8 
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ตาราง (ตอ่) 
 

หัวข้อ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ รวม COI 
1 2 3 4 5 

เนือ้หาของสาร        
 สามารถเลอืกใช้ลกัษณะค าพดู ค าศพัท์ การ

จดัวางประโยคให้เหมาะสมกบับคุคลและ
สถานการณ์ได้ด ี

1 1 1 1 1 5 1 

8. เนือ้หาของ
สาร 
 

ไมเ่ป็นไปตามหลกัการและเหตผุลของ
รายวชิา 

0 1 1 0 1 3 0.6 

เป็นไปตามหลกัการและเหตผุลของรายวิชา
เพียงถกูต้องเพยีงบางสว่น 

0 1 1 1 0 3 0.6 

ครอบคลมุหลกัการและเหตผุลของรายวิชา
อยา่งถกูต้อง 

1 1 1 1 1 5 1 

9. การใช้
ค าศพัท์ 
 

ยงัใช้ค าศพัท์หรือมกีารตคีวาม 
หมายของศพัท์ในเนือ้หาเพื่อใช้ประกอบการ
สือ่สารยงัไมถ่กูต้อง 

1 1 1 0 1 4 0.8 

ใช้ค าศพัท์หรือมกีารตคีวามหมายของศพัท์
ในเนือ้หาเพื่อใช้ประกอบ การสือ่สารถกูต้อง
เพียงบางสว่น 

1 1 1 1 1 5 1 

ใช้ค าศพัท์หรือมกีารตคีวามหมายของศพัท์
ในเนือ้หาเพื่อใช้ประกอบการสือ่สารได้อยา่
ถกูต้อง 

1 1 1 1 1 5 1 

10. การ
วิเคราะห์
เนือ้หา 

ยงัไมส่ามารถวิเคราะห์เนือ้หาของสารได้ 1 1 1 1 0 4 0.8 
สามารถวิเคราะห์เนือ้หาของสารและ
สะท้อนให้เห็นข้อดีข้อเสยีหรือสามารถปรับ
และน าไปใช้ได้อยา่งถกูต้องเพยีงบางสว่น 

1 1 1 1 1 5 1 

สามารถวิเคราะห์เนือ้หาของสารและ
สะท้อนให้เห็นข้อดีข้อเสยีหรือสามารถปรับ
หรือน าไปใช้ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม
กบัการสือ่สาร 

1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 29 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิรูปแบบการเรียนการสอน 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา  
  

ข้อค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC 

1 2 3 4 5 
1.  1 1 1 1 1 5 1 
2.  1 1 1 1 1 5 1 
3.  1 1 1 1 1 5 1 
4.  1 1 1 1 1 5 1 
5.  1 1 1 1 1 5 1 
6.  1 1 0 1 1 4 0.8 
7.  1 1 1 1 1 5 1 
8.  1 1 1 1 1 5 1 
9.  1 1 1 1 1 5 1 
10.  0 1 0 1 1 3 0.6 
11.  0 1 1 1 1 4 0.8 
12.  1 1 1 1 1 5 1 
13.  1 1 0 1 1 4 0.8 
14. 1 1 1 1 1 5 1 
15. 1 1 1 1 1 5 1 
16. 1 1 1 1 1 5 1 
17. 1 1 1 1 1 5 1 
18. 1 1 1 1 1 5 1 
19. 1 1 0 1 1 4 0.8 
20. 1 1 1 1 1 5 1 

 
 

 

 

 

 

 



 159 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การหาคณุภาพเคร่ืองมือแบบวดัความพงึพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา  
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ตาราง 30 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของแบบวดัความพงึพอใจของ 
นกัเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัมธัยม 
ศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา 
 
ที่ รายการ x  S.D. เกณฑ์ 

ด้านรูปแบบการเรียนการสอน    
1 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนมคีวามเข้าใจในเนือ้หาวิชา 4.23 0.67 มาก 
2 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัลกัษณะวชิาและ 

วตัถปุระสงค์การจดัการเรียนรู้ 
4.23 0.72 มาก 

3 รูปแบบการเรียนการสอนชว่ยให้นกัเรียนรับข้อมลูตา่งๆ ได้อยา่งเข้าใจ
ด้วยตนเอง 

4.23 0.67 มาก 

4 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในวิชา
อื่นๆ ได้ 

4.27 0.68 มาก 

5 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนพฒันาความสามารในการสือ่สาร
ได้ดียิ่งขึน้ 

4.23 0.76 มาก 

6 รูปแบบการเรียนการสอนชว่ยให้นกัเรียนกล้าแสดงออกในการสือ่สารมาก
ขึน้ 

4.17 
 

0.73 มาก 

7 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้การสือ่สารกบัเพื่อนในห้องเรียนเพิม่มาก
ขึน้ 

4.40 0.61 มาก 

8 รูปแบบการสอนสง่เสริมทกัษะการสือ่สารให้นกัเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.30 0.74 มาก 

 รวม 4.26 0.05 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้    
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา 4.37 0.71 มาก 
2 นกัเรียนสามารถแลกเปลีย่นการเรียนรู้โดยผา่นการสือ่สารได้ดียิ่งขึน้ 4.40 0.66 มาก 
3 สง่เสริมความสามารถของนกัเรียนในการรับ -สง่ข้อมลูกิจกรรมการเรียนรู้  4.20 0.79 มาก 
4 นกัเรียนกล้าแสดงทางความคดิผา่นการสือ่สารในการถาม -ตอบ  4.23 0.76 มาก 
5 นกัเรียนแสดงออกในการสือ่สารด้วยความมัน่ใจ 4.17 0.78 มาก 
6 นกัเรียนสามารถให้ข้อมลูย้อนกลบัในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อยา่งถกูต้อง 4.00 0.68 มาก 
7 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมนกัเรียนให้มีสว่นร่วมในกิจกรรม 4.43 0.72 มาก 
8 มีความหลากหลายในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.33 0.79 มาก 
 รวม 4.27 0.05 มาก 
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ตาราง (ตอ่) 
 
ที่ รายการ x  S.D. เกณฑ์ 
ด้านอื่นๆ    
1 นกัเรียนพงึพอใจบรรยากาศในห้องเรียนทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ 4.20 0.79 มาก 
2 นกัเรียนมคีวามรับผิดชอบในกิจกรรของตนเอง 3.97 0.75 มาก 
3 นกัเรียนมคีวามกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.13 0.85 มาก 
4 นกัเรียนมคีวามเป็นอิสระมากขึน้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.10 0.83 มาก 
5 นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์การรับสง่ข้อมลูที่หลากหลาย 4.17 0.78 มาก 
6 นกัเรียน 4.17 0.69 มาก 
7 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้การสือ่สารกบัเพื่อนในห้องเรียนมากขึน้ 4.37 0.60 มาก 
8 รูปแบบการสอนท าให้นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 
4.30 0.64 มาก 

 รวม 4.18 0.09 มาก 
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ตาราง 31 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนด้วยรูปแบบ 
การเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
วิชาเอกพลศกึษา 

 
ที่ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ รวม COI 

1 2 3 4 5 

ด้านรูปแบบการเรียนการสอน        
1 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนมคีวามเข้าใจใน

เนือ้หาวชิา 
+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

2 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัลกัษณะวชิา
และวตัถปุระสงค์การจดัการเรียนรู้ 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

3 รูปแบบการเรียนการสอนชว่ยให้นกัเรียนรับข้อมลูตา่งๆ  
ได้อยา่งเข้าใจด้วยตนเอง 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

4 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในวิชาอื่นๆ ได้ 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

5 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นกัเรียนพฒันาความสามาร
ในการสือ่สารได้ดียิ่งขึน้ 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

6 รูปแบบการเรียนการสอนชว่ยให้นกัเรียนกล้าแสดงออกใน
การสือ่สารมากขึน้ 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

7 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้การสือ่สารกบัเพื่อนใน
ห้องเรียนเพิ่มมากขึน้ 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

8 รูปแบบการสอนสง่เสริมทกัษะการสือ่สารให้นกัเรียนสามารถ
ท ากิจกรรมร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้        
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา +1  +1  +1 +1 +1 5 1 
2 นกัเรียนสามารถแลกเปลีย่นการเรียนรู้โดยผา่นการสือ่สารได้

ดียิ่งขึน้ 
+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

3 สง่เสริมความสามารถของนกัเรียนในการรับ-สง่ข้อมลู
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

4 นกัเรียนกล้าแสดงทางความคดิผา่นการสือ่สารในการ +1  +1  +1 +1 +1 5 1 
5 นกัเรียนแสดงออกในการสือ่สารด้วยความมัน่ใจ +1  +1  +1 +1 +1 5 1 
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ตาราง (ตอ่) 
 
ที่ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ รวม COI 

1 2 3 4 5  

6 นกัเรียนสามารถให้ข้อมลูย้อนกลบัในกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อยา่งถกูต้อง 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

7 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมนกัเรียนให้มีสว่นร่วมในกิจกรรม +1  +1  +1 +1 +1 5 1 
8 มีความหลากหลายในกิจกรรมการเรียนรู้ +1  +1  +1 +1 +1 5 1 
ด้านอื่นๆ        
1 นกัเรียนพงึพอใจบรรยากาศในห้องเรียนทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ +1  +1  +1 +1 +1 5 1 
2 นกัเรียนมคีวามรับผิดชอบในกิจกรรของตนเอง +1  +1  +1 +1 +1 5 1 
3 นกัเรียนมคีวามกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนรู้ +1  +1  +1 +1 +1 5 1 
4 นกัเรียนมคีวามเป็นอิสระมากขึน้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 0 +1  +1  +1 +1 4 0.8 
5 นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์การรับสง่ข้อมลูที่หลากหลาย +1  +1  +1 +1 +1 5 1 
6 นกัเรียนมคีวามสนกุสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ 0 0 +1  +1  +1 3 0.6 
7 รูปแบบการเรียนการสอนท าให้การสือ่สารกบัเพื่อนใน

ห้องเรียนมากขึน้ 
+1  +1  +1 +1 +1 5 1 

8 รูปแบบการสอนท าให้นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบั
ผู้อื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

+1  +1  +1 +1 +1 5 1 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้ เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )ฝ่ายมัธยม(  
 
หลักการ 
 สมรรถนะของผู้ เรียนเป็นจดุมุ่งหมายหนึ่งท่ีส าคญัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีได้ระบุไว้ให้สถานศึกษายึดเป็นหลกัในการมุ่งเน้นพฒันาผู้ เรียนให้มี
ศกัยภาพท่ีเหมาะสมต่อการเป็นพลเมืองและพลโลก เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจดัเรียนการสอนใน
แตล่ะระดบัโดยเปิดโอกาสให้สถานศกึษาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจดุเน้น ความหมายของ
สมรรถนะนัน้หมายถึง คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะความสามารถและ
ลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือปฏิบตัิงานหรือสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือ
ร่วมงานอ่ืนๆ ในชัน้เรียน สมรรถนะนีจ้ะเป็นสิ่งสนับสนุนคุณสมบตัิในตวัของผู้ เรียนในการแสดง
พฤติกรรมนัน้ๆ ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลกัการสมรรถนะแบง่ออกเป็น 2 องค์ประกอบ
ใหญ่ คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถหลักขององค์กร 2) 
สมรรถนะสนับสนุน (Support Competency) ทักษะ ความรู้ ความสามารถหรือพฤติกรรมท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานหนึ่งๆ เพิ่มเติมจากความสามารถหลัก ซึ่งภายหลังจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจบุนัและบริบทสงัคมโลกประชากรไทยในอนาคตจะต้องมีศกัยภาพในการยืนหยดั
อยูใ่นสงัคมโลก หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้เล็งเห็นความส าคญั
จงึก าหนดสมรรถนะไว้ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร  2) ความสามารถในการคิด  
3)ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 5) ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและความสามารถ ในการเลือกและใช้เทคโนโลยี 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ได้ด าเนินการ
ตามทิศทางของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 และมุ่งหวงัการพฒันา
ผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคญัทัง้ 5 ประการ และได้มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะด้านความสามารถ
ในการส่ือสารเป็นอนัดบัแรก ด้วยเห็นความส าคญัของการส่ือสารในการประกอบกิจการต่างๆ เป็น
ส าคัญ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความหมายของ
ความสามารถในการส่ือสารวา่ เป็นความสามารถในการรับและสง่สาร มีวฒันธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสงัคม รวมทัง้การเจรจา
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ต่อรอง เพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม สังเกตเห็นได้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 ให้ความส าคญัด้านความสามารถในการส่ือสาร การเป็นผู้ รับสารและการเป็นผู้
ถ่ายทอดสารท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องกบัหลกัทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (Berio) เดวิด เค. เบอร์
โล (David K.Berlo) ว่าการส่ือสารจะประกอบด้วย 1) ผู้ ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ ท่ีมีทักษะความ
ช านาญในการส่ือสาร เนือ้หาข่าวสาร ทีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ รับเพ่ือผลในการส่ือสารมีความรู้อย่างดี
เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนัน้ให้
เหมาะสมและง่ายตอ่ระดบัความรู้ของผู้ รับ ตลอดจนพืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีสอดคล้อง
กบัผู้ รับด้วย 2) ข้อมลูข่าวสาร (Message) เก่ียวข้องด้านเนือ้หา สญัลกัษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร 
3) ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง ผู้ รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสานสัมผัส ทัง้ 5 
หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิม้รส หรือการได้กลิ่น 4) ผู้ รับ 
(Receiver) ต้องเป็นผู้ มีทักษะความช านาญในการส่ือสารมีทศันคติระดบัความ และพืน้ฐานทาง
สงัคมวัฒนธรรม เช่นเดียวหรือ คล้ายคลึงกันกับผู้ส่งจึงจะท าให้การส่ือสารความหมายหรือการ
ส่ือสารนัน้ได้ผล ตามลกัษณะของทฤษฏี S M C R นีมี้ปัจจยัท่ีมีความส าคญั ตอ่ขีดความสามารถ
ของผู้ส่งและรับท่ีจะท าการส่ือสารความหมายนัน้ได้ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ 1) ทกัษะใน
การส่ือสาร (Communication skills) หมายถึง ทกัษะซึ่งทัง้ผู้ส่งและผู้ รับควรจะมีความช านาญใน
การส่งและการรับการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจก้นได้อย่างถูกต้อง  2) ทัศนคติ (Attitudes) เป็น
ทศันคติของผู้ส่งและผู้ รับซึ่งมีผลต่อการ 3)ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผู้ส่งและผู้ รับมี
ระดบัความรู้เท่าเทียมกันก็จะท าให้การ ส่ือสารนัน้ลุล่วงไปด้วยดี 4) ระบบสงัคมและวฒันธรรม 
(Socio - Culture Systems) ระบบสงัคมและวฒันธรรมในแตล่ะชาตยิ่อมมีความแตกตา่งกนั  สรุป
ได้ว่า ในการส่ือสารนัน้การท่ีผู้ ส่งและผู้ รับจะสามารถ เข้าใจกันได้ดีเพียงใดย่อมขึน้อยู่กับทักษะ 
ทศันคติความรู้ระบบสังคมและวัฒนธรรมของทัง้สองฝ่าย ถ้าทัง้ผู้ส่งและผู้ รับมีสิ่งต่างๆ เหล่านี ้
สอดคล้องกนัมากจะท าให้การส่ือสารนัน้ ได้ผลดียิ่งขึน้ เพาะต่างฝ่ายจะมี ความเข้าใจซึ่งกันและ
กันและสามารถขจัดอุปสรรค์ในการส่ือสารระหว่างผู้ ส่ งและผู้ รับออกไปได้การพัฒนา
ความสามารถในด้านการส่ือสาร 
 ดังนัน้เพ่ือให้การด าเนินตามทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นพฒันาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะส าคญัในด้านความสามารถในการส่ือสาร
บรรลผุลสมัฤทธ์ิ จึงมีความเหมาะสมท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
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ส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพ่ือเป็นหนึ่งในแนวทางท่ีพัฒนาผู้ เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการส่ือสารของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 
เนือ้หาของการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมธัยม) ได้ใช้เนือ้หาของรายวิชาแบดมินตนั ประกอบการจดัการเรียนการสอน จ านวน 8 
สปัดาห์ โดยก าหนดเนือ้หาของการเรียนการสอน 
 
กระบวนการเรียนการสอน 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมการรับการส่ือสาร 
 ครูผู้สอนจดัเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมตอ่การรับข้อมลูและสารตา่ง ๆ จากผู้สอนและ
ร่วมทัง้ให้ผู้สอนเตรียมความพร้อมแก่ผู้ เรียนอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
 ขัน้ท่ี 2  ขัน้การรับสาร 
 ขัน้การรับสารเป็นขัน้ตอนท่ีให้ผู้ เรียนได้รับสิ่งเร้าจากสารท่ีอาจารย์เป็นผู้ ให้อาจมาได้
หลายช่องทางเช่น การบรรยาย การโต้ตอบ การอ่าน การสงัเกต เป็นต้น หรือจะเรียนรู้การรับสาร
ตามความสนใจของผู้ เรียน อาจารย์ผู้สอนจะต้องมัน่ใจว่าผู้ เรียนได้รับสารตรงตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้อยา่งถกูต้องพร้อมตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน 
 ขัน้ท่ี 3 การจดักระท าข้อมลู 
 ครูผู้สอนน ากิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการับสารในขัน้ท่ี 2 ให้ผู้ เรียนน าข้อมูลท่ีได้รับมาจดั
กระท าข้อมูลในลักษณะต่างๆ  เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์
ข้อมลู การเรียบเรียงข้อมลู เป็นต้น โดยครูผู้สอนสามารถใช้กระบวนการหลากหลายรูปแบบ เช่น 
การจับคู่ การจัดกลุ่มการให้ความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการ
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เรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยให้ผู้ เรียนมีการต่อยอดข้อมูลไปในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอ
และการส่งสาร ใช้ทกัษะในด้านการส่ือสารเป็นตวัน าพาไปสู่การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ พร้อมทัง้
พฒันาความสามารถของตนเองในอ่ืนๆ  
 ขัน้ท่ี 4 การน าเสนอและการสง่สาร  
 ครูผู้สอนให้ผู้ เรียนน าสารของตนเองท่ีได้จดักระท าข้อมลูในขัน้ท่ี 3 มาแล้วนัน้ น ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการแสดงทักษะการส่งสารในลักษณะต่าง ๆ โดยครูผู้ สอนคอยกระตุ้นให้เกิดการ
รับสง่สารระหวา่งครูกบัผู้ เรียนและผู้ เรียนกบัผู้ เรียน  
 ขัน้ท่ี 5 สรุปการเรียนรู้ 
 ครูผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุปใจความส าคญัของสารท่ีได้และร่วมกันสะท้อนความรู้
ความเข้าใจนีก้บัการน าไปใช้ตอ่ยอดไปสู่ทกัษะการเรียนรู้ในด้านอ่ืนๆ 
 
ส่ือกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. เอกสารประกอบกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน ด้านความสามารถ 

ในการส่ือสาร  
3. อปุกรณ์การเรียน เชน่ สมดุ ปากกา เป็นต้น 
4. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 

ส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอก 
พลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 2. แบบวดัความพงึพอใจท่ีมีตอ่รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั 
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 3. แบบประเมินกิจกรรมการแสดงทกัษะการส่ือสารในชัน้เรียน 
 4. แบบฝึกหดั/ใบงานประกอบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีการศึกษา 2561   ภาคเรียนที่ 1 

แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
รายวิชา แบดมินตัน   รหัสวิชา   พ 30232   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4/9 

เร่ือง การปฐมนิเทศและประวัตคิวามเป็นมา                     เวลา  2 คาบ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 

 มาตรฐาน พ 3.1 
        เข้าใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
 ตัวชีวั้ด 
 วิเคราะห์ความคดิรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวรูปแบบตา่ง ๆ ในการเลน่กีฬา 
 
1 .สาระส าคัญ 
           การปฐมนิเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจกบัผู้ เรียนเก่ียวกบักิจกรรม
การเรียนการสอน ข้อปฏิบตั ิกฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั เพ่ือท่ีจะปฏิบตัิตนได้อยา่งถกูต้องในการเรียน
กีฬาแบดมินตนั รวมถึงการเรียนประวตัิความเป็นมาของกีฬาแบดมินตนั มีความจ าเป็นพืน้ฐานท่ี
นกัเรียนต้องมีความรู้ ซึง่มีผลตอ่การปฏิบตักิิจกรรม ผู้ เรียนสามารถพฒันาตอ่ยอดไปสูก่ารมีทกัษะ
และสมรรถภาพทางกายท่ีดีได้ 
 
2 . จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 ด้านความรู้ : เพ่ือให้ผู้เรียน 

  2.1.1 อธิบายข้อตกลงในการเรียนวิชาแบดมินตนัระหวา่งเรียนได้ถกูต้อง 
  2.1.2 อธิบายเร่ืองประวตัคิวามเป็นมาของกีฬาแบดมินตนั  

 2.2 ด้านเจตคต ิ: เพ่ือให้ผู้เรียน 
  2.2.1  มีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาแบดมินตนั 

 2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียน 
  2.3.1 มีวินยั 
  2.3.2 ตรงตอ่เวลา  
  2.3.3 มุง่มัน่ในการท างาน 

 2.4 ด้านสมรรถนะ : เพ่ือให้ผู้เรียน 
  2.4.1 สามารถอธิบายหรือแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียน 
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เร่ืองประวตัคิวามเป็นมาของกีฬาแบดมินตนัได้ 
  2.4.2 เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถโต้ตอบ ส่ือสาร ในกิจกรรมการเรียนรู้กบัครูผู้สอนได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

1. จดุประสงค์และข้อตกลงในการเรียนวิชาแบดมินตนั 
2. ประวตัคิวามเป็นมาของกีฬาแบดมินตนั 
3. เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนในรายวิชาแบดมินตนั 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. ขัน้เตรียมการรับสาร  
 ครูผู้สอนจดัเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน ในการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้ เรียนมีความพร้อมก่อนการเรียนจะเร่ิมขึน้ โดยให้ผู้ เรียนเข้าแถวตอนลึก 6 แถว ครูผู้สอนท าการ
ส ารวจรายช่ือผู้ เรียนพร้อมเคร่ืองแตง่กายและสขุภาพของผู้ เรียน  
 2. ขัน้การรับสาร  
 ครูผู้สอนให้เอกสารใบความรู้กบัผู้ เรียน พร้อมทัง้ท าความเข้าใจเก่ียวกบัขอบขา่ย
เนือ้หาวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ ครูผู้สอนอธิบายข้อตกลงและข้อปฏิบตัใินการเรียน เพ่ือให้
ผู้ เรียนรับสารตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด พร้อมทัง้ครูผู้สอนท าการตรวจสอบความเข้าใจของ
นกัเรียนโดยการถาม-ตอบ 
 3. ขัน้การจัดกระท าข้อมูล   
 ครูผู้สอนให้ผู้ เรียนน าใบงานท่ีได้รับสารเก่ียวกบักีฬาแบดมินตนั ในเร่ืองของประวตัแิละ
ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตนั ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬาแบดมินตนั และอปุกรณ์ตา่งๆ โดยท่ี
อธิบายเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจควบคูก่บัให้ผู้ เรียนอ่านใบงานประกอบการเรียนรู้ ใช้ทกัษะใน
ด้านการส่ือสารน าพาไปสู่การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ เป็นการให้ความร่วมมือระหวา่งครูกบัผู้ เรียน 
ทัง้นีค้รูให้ ผู้ เรียนจบักลุม่ ๆ ละ 6  คน และให้นกัเรียนบอกเลา่ประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่กีฬา
แบดมินตนัคนละ 2 นาที เพ่ือเป็นการตอ่ยอดข้อมลูในด้านตา่งๆ ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ไป
พร้อมกนั ซึง่ผู้ เรียนจะต้องมัน่ใจในการน าเสนอและการส่งสารให้เกิดความเข้าใจ  
 4. ขัน้การน าเสนอและการส่งสาร  
 ครูผู้สอนให้นกัเรียนน าข้อมลูจากการจดัการท าข้อมลูในขัน้ท่ี 3 แล้วให้ผู้ เรียนรับสารจาก
ครูผู้สอนน าไปเรียนรู้และสง่สารกลบัมายงัครูผู้สอน โดยใช้ทกัษะทางด้านการรับสง่สารลงใน
กระดาษ เพ่ือให้ครูกบัผู้ เรียนและผู้ เรียนกบัผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 
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 5. ขัน้สรุปการเรียนรู้  
      ครูผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมในชัว่โมงเรียน โดยให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งครูผู้สอนและผู้ เรียน นอกจากนีย้งัสามารถน าไปตอ่ยอดสู่การเรียนรู้ใน
ด้านอ่ืน ๆ พร้อมทัง้ชีแ้จงกิจกรรมการเรียนในครัง้ตอ่ไปและสขุปฏิบตัหิลงัจากกิจกรรมการเรียน 
 
5. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1 .โรงฝึกพลศกึษา 

2 .สนามแบดมินตนั 
3 .ไม้แบดมินตนั 
4 .ลกูแบดมินตนั 
5 .นกหวีด/กรวยยาง 
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6 .การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การวัดและ
ประเมินผล 
จุดประสงค์ 

วิธีการวัดผล เคร่ืองมือ เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ 
1 .ผู้ เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองประวตัิความ
เป็นมาของกีฬา
แบดมินตนั 

1.ให้นกัเรียนตอบ
ค าถามจากใบงานท่ี 1 
จ านวน 10 ข้อ 
2. ตรวจผลงานจากการ
ท าใบงานท่ี 1 

1.ให้นกัเรียนตอบ
ค าถามจากใบงาน
ท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ 
2. ตรวจผลงานจาก
การท าใบงานท่ี 1 

70% ขึน้ไป 
ถือวา่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

ด้านเจตคต ิ
1.ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่
วิชาแบดมินตนั 

1.สงัเกตพฤตกิรรมใน
ชัน้เรียน 

1.แบบสงัเกต
พฤตกิรรม 

มีระดบัคะแนน
พฤตกิรรมอยูใ่น
เกณฑ์ ดี  
(3 คะแนน) 

ด้านคุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ 
1.มีวินยั 
2.ตรงตอ่เวลา 
3.มุง่มัน่ในการท างาน 

1.สงัเกตพฤตกิรรมใน
ชัน้เรียน 

1.แบบสงัเกต
พฤตกิรรม 

มีระดบัคะแนน
พฤตกิรรมอยูใ่น
เกณฑ์ ดี  
(3 คะแนน) 

ด้านสมรรถนะด้าน 
การส่ือสาร 
1.สามารถอธิบาย 
โต้ตอบ ส่ือสารหรือ
แลกเปล่ียนความรู้
ความเข้าใจเร่ืองประวตัิ
ความเป็นมาของกีฬา
แบดมินตนักบัครูสอน 

1. สงัเกตพฤติกรรมการ
อธิบาย โต้ตอบ ส่ือสาร
หรือแลกเปล่ียนความรู้
ความเข้าใจเร่ืองประวตัิ
ความเป็นมาของกีฬา
แบดมินตนักบัครูสอน 

1.แบบสงัเกต
พฤตกิรรม 

มีระดบัคะแนน
พฤตกิรรมอยูใ่น
เกณฑ์ ดี  
(3 คะแนน) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมด้านเจตคติ 

รายการ 
การสังเกตพฤตกิรรม 

มี 
 (1 คะแนน) 

ไม่มี 
(0 คะแนน) 

1. นกัเรียนมกีารเตรียมตวัและมคีวามพร้อมในการเรียนรู้   
2 .นกัเรียนตัง้ใจและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตา่งๆในชัว่โมงเรียน   
3. นกัเรียนมีรอยยิม้และอารมณ์แจ่มใสขณะเรียนในชัว่โมงเรียน   
 เกณฑ์    ระดบัคะแนน 1 หมายถึง น้อย 
    ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ปานกลาง 

    ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มาก 
แบบสังเกตพฤตกิรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการ 
การสังเกตพฤตกิรรม 

มี 
 (1 คะแนน) 

ไม่มี 
(0 คะแนน) 

1. นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการมรีะเบียบวินยั   
2. นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการเข้าเรียนตรงตอ่เวลา   
3. นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการมุง่มัน่ในการท างาน   
 เกณฑ์    ระดบัคะแนน 1 หมายถึง น้อย 
    ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ปานกลาง 

    ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มาก 
แบบสังเกตพฤตกิรรมสมรรถนะด้านส่ือสาร 

สามารถอธิบาย โต้ตอบ ส่ือสาร หรือ แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจเร่ืองประวตัิความเป็นมา
ของกีฬาแบดมินตนักบัครูสอนได้ เป็นระดบัคะแนน 3 ระดบัโดยมีเกณฑ์ดงันี ้

เกณฑ์การประเมิน ความหมาย ระดับ
คะแนน 

1. ผู้ เรียนอธิบายอยูใ่นขอบขา่ยของเนือ้หาแตย่งัไมต่รงประเด็นชดัเจน ปรับปรุง 1 
2. ผู้ เรียนอธิบายได้ตรงประเด็นบางสว่นแตย่งัไมส่มบรูณ์ พอใช้ 2 
3. ผู้ เรียนอธิบาย สือ่สาร แลกเปลีย่นความรู้ ตรงประเด็นพดูเสยีงดงัฟังชดั 
ผู้สอนและผู้ เรียนมีความเข้าใจร่วมกนั 

ดี 3 
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ใบความรู้ที่ 1 
ประวัตผู้ิริเร่ิมกีฬาแบดมินตัน 
 จอห์น ลอเรน บอลด์วิน ผู้ ริเร่ิมกีฬาแบดมินตนัขึน้เป็นครัง้แรกโดยจดัการเลน่ท่ี คฤหาสน์
แบดมินตัน (Badminton House) ในปราสาทของท่านดยุค แห่งบิวฟอร์ด ในกลอสเตอร์ชาร์ 
ประเทศองักฤษ บอลด์วินมีความคิดริเร่ิมเม่ือใดไม่ปรากฏแน่ชดั แต่ว่ากนัประมาณ 60 ปีกว่าของ
คริสต์ศตวรรษท่ีแล้วบอลด์วิน เกิดเม่ือ พ.ศ. 2352 ได้รับการศกึษาในมหาวิทยาลยัอ๊อกซ์ฟอร์ด เขา
สนใจกีฬาคริกเกต และละครมาก เขามีความช านาญในกีฬาหลายชนิด และได้ก่อตัง้สโมสรในกรุง
ลอนดอน (London) หลายแห่งจนได้ช่ือว่า “ราชาสโมสร” ได้มีนิตยสารฉบบัหนึ่งช่ือ “แวนิตีแ้ฟร์” 
ได้กล่าวว่า “เป็นเวลากว่าคร่ึงศตวรรษทีเดียวท่ีช่ือเสียงของเขายิ่งใหญ่ในวงการสงัคม สโมสร ซึ่ง
ทุกคนเช่ือฟังโดยความเคารพ และเขาเก่งไม่มีใครเท่าเทียมได้ ในการสร้างข้อบงัคบั และเป็นผู้ ชี ้
ขาดเก่ียวกับปัญหาทัว่ไป และก าลงัอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตา่งๆจากลกัษณะดงักล่าวนี  ้เราจะ
คิดไม่ได้หรือว่า เขาเป็นผู้วางกฎข้อบงัคบักีฬาแบดมินตนัขึน้เป็นครัง้แรกสุดถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม” แวนิตีแ้ฟร์ บอกให้ทราบว่า “เขาเป็นสหายคนส าคญัของ ท่านดยุค
แห่งบิวฟอร์ด” ชีวิตในระยะหลังบอลด์วินได้ไปอาศยัอยู่ใกล้ๆ กับวิหาร Tintern Abbey ห่างจาก
คฤหาสน์แบดมินตนัไปทางตะวันตกประมาณ 32 กิโลเมตร เม่ืออยู่ท่ีนั่นเขาได้รับขนานนามว่า 
ท่านบิดาแห่งทินเทิน ขณะนัน้เขาแก่ลงมาก ความชราก็ไม่ได้ท าให้เขาลดหย่อนงานอนัเป็นท่ีรัก
เลยแม้แตน้่อยประวตัแิบดมินตนัในประเทศไทย      
 การเล่นแบดมินตันได้เข้ามาสู่ประเทศไทยในราวปี พ.ศ. 2456 โดยเร่ิมเล่นกีฬา
แบดมินตนัแบบมี ตาข่าย โดยพระยานิพัทยกุลพงษ์ ได้สร้างสนามขึน้ท่ีบ้าน ซึ่งตัง้อยู่ริมคลอง
สมเด็จเจ้าพระยาธนบุรี แล้วนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายออกไป ส่วนมากเล่นกันตามบ้านผู้ ดีมี
ตระกูล วังเจ้านาย และในราชส านัก การเล่นแบดมินตันครัง้นัน้ นิยมเล่นข้างละ 3 คน ต่อมา
ประมาณปี พ.ศ. 2462 สโมสรกลาโหมได้เป็นผู้ จัดแข่งขันแบดมินตนัทั่วไปขึน้เป็นครัง้แรก โดย
จัดการแข่งขัน 3 ประเภทได้แก่ ประเภทเด่ียว ประเภทคู่ และประเภทสามคน ปรากฏว่าทีม
แบดมินตันบางขวางนนทบุรี (โรงเรียนราชวิทยาลัยบางขวางนนทบุรี) ชนะเลิศทุกประเภท 
นอกจากนี ้มีนกักีฬาแบดมินตนัฝีมือดีเดนิทางไปแขง่ขนัยงัประเทศใกล้เคียงอยู่บอ่ยๆ 
 ในปี พ.ศ. 2494 พระยาจินดารักษ์ได้ก่อตัง้สมาคมช่ือว่า "สมาคมแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทย" เม่ือแรกตัง้มีอยู่  7 สโมสร คือ สโมสรสมานมิตร สโมสรบางกอก สโมสรนิวบอย 
สโมสรยนูิตี ้สโมสร ส.ธรรมภักดี สโมสรสิงห์อดุม และสโมสรศิริบ าเพ็ญบุญ ซึ่งในปัจจุบนันีเ้หลือ
เป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมอยูเ่พียง 2 สโมสร คือ สโมสรนิวบอย และสโมสรยนูิตีเ้ทา่นัน้ และใน



 176 
 
ปีเดียวกัน สมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยก็ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตนั
นานาชาติด้วย สมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยมีนักกีฬาแบดมินตนัท่ีมีฝีมือดีอยู่มาก ซึ่งได้
สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยจากการลงแข่งขันใน รายการต่าง ๆ ของโลกเป็นอย่างมาก ทัง้
โธมัสคัพ อูเบอร์คพั และการแข่งขันออล อิงแลนด์ โดยวงการแบดมินตันของไทยยกย่อง นาย
ประวตั ิปัตตพงศ์ (หลวงธรรมนญูวฒุิกร) เป็นบดิาแหง่วงการแบดมินตนัของประเทศไทย 
กตกิาของกีฬาแบดมินตัน 
 

 
ภาพผัง ก. 
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1. สนามและอุปกรณ์สนาม 
 1.1 สนามจะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าประกอบด้วยเส้นกว้างขนาด 40 มิลลิเมตรภาพผงั ก. 
 1.2 เส้นทกุเส้นต้องเดน่ชดั และควรทาด้วยสีขาวหรือสีเหลือง 
 1.3 เส้นทกุเส้นเป็นสว่นประกอบของพืน้ท่ีซึง่ก าหนดไว้ 
 1.4 เสาตาข่ายจะต้องสงู 1.55 เมตรจากพืน้สนาม และตัง้ตรงเม่ือขึงตาข่ายให้ตงึตามท่ี
ได้ก าหนดไว้ในกตกิา ข้อ 1.10 โดยท่ีจะต้องไมมี่สว่นหนึง่ส่วนใดของเสาย่ืนเข้ามาในสนาม (เฉพาะ
รายการท่ีรับรองโดย IBF จะต้องใช้ระเบียบนี ้จนกระทั่ง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ทุกรายการท่ี
แขง่ขนัจะต้องยดึตามระเบียบนี)้ 
 1.5 เสาตาข่ายจะต้องตัง้อยู่บนเส้นเขตข้างของประเภทคู่ ตามท่ีได้แสดงไว้ในภาพผงั ก. 
โดยไมต้่องค านงึวา่จะเป็นประเภทเดี่ยวหรือเลน่คู ่
 1.6 ตาข่ายจะต้องถักด้วยเส้นด้ายสีเข้ม และมีขนาดตากว้างไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
และไมเ่กิน 20 มิลลิเมตร 
 1.7 ตาขา่ยต้องมีความกว้าง 760 มิลลิเมตร และความยาวอยา่งน้อย 6.1 เมตร 
 1.8 ขอบบนของตาข่ายต้องมีแถบผ้าสีขาวพับสอง ขนาดกว้าง 75 มิลลิเมตร ทับบน
เชือกหรือลวดท่ีร้อยตลอดแถบผ้าขาว 
 1.9 เชือกหรือลวดต้องมีขนาดพอท่ีจะขงึให้ตงึเตม็ท่ีกบัหวัเสา 
 1.10 สดุขอบบนตาข่ายต้องสงูจากพืน้ท่ีตรงกึ่งกลางสนาม 1.524 เมตร และ 1.55 เมตร 
เหนือเส้นเขตข้างของประเภทคู ่
 1.11 ต้องไมมี่ช่องวา่งระหวา่งสดุปลายตาข่ายกบัเสา ถ้าจ าเป็นต้องผกูร้อยปลายตาขา่ย
ทัง้หมดกบัเสา 
2. ลูกขนไก่ 
 2.1 ลูกขนไก่อาจท าจากวสัดธุรรมชาติ  หรือวสัดสุงัเคราะห์ ไม่ว่าลูกนัน้จะท าจากวสัดุ
ชนิดใดก็ตามลกัษณะวิถีวิ่งทัว่ไป จะต้องเหมือนกบัลูกซึ่งท าจากขนธรรมชาติ ฐานเป็นหวัไม้ก๊อก
หุ้มด้วยหนงับาง 

 2.2 ลกูขนไก่ต้องมีขน 16 อนั ปักอยูบ่นฐาน 
 2.3 วัดจากปลายขนถึงปลายสุดของฐาน โดยความยาวของขนในแต่ละลูกจะเท่ากัน
หมด ระหวา่ง 62 มิลลิเมตร ถึง 70 มิลลิเมตร 

 2.4 ปลายขนแผ่เป็นรูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 58 มิลลิเมตร ถึง 68 
มิลลิเมตร 
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 2.5 ขนต้องมดัให้แนน่ด้วยเส้นด้าย หรือวสัดอ่ืุนท่ีเหมาะสม 
 2.6 ฐานของลกูต้องมีเส้นผ่าศนูย์กลาง 25 มิลลิเมตร ถึง 28 มิลลิเมตร และส่วนล่างมน

กลม 
 2.7 ลกูขนไก่จะมีน า้หนกัตัง้แต ่4.74 ถึง 5.50 กรัม 
 2.8 ลกูขนไก่ท่ีไมใ่ช้ขนธรรมชาติ 
  2.8.1 ใช้วสัดสุงัเคราะห์แทนขนธรรมชาติ 
  2.8.2 ฐานลกู ดงัท่ีได้ก าหนดไว้ในกตกิาข้อ 2.6 
  2.8.3 ขนาดและน า้หนกัของลูกต้องเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกติกาข้อ 2.3, 2.4 

และ 2.5 
 2.9 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะ  และคุณสมบัติของวัสดุ

สงัเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกบัขนธรรมชาติ ยอมให้มีความแตกตา่งได้ถึง 10% 
 2.10 เน่ืองจากมิได้ก าหนดความแตกต่างในเร่ืองลกัษณะทัว่ไป ความเร็วและวิถีวิ่งของ

ลูกอาจมีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ได้โดยการอนุมัติจากองค์กรแห่งชาติท่ี
เก่ียวข้องในท่ีซึ่งสภาพความกดอากาศสูงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ เป็นเหตุให้ลูกขนไก่ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ไมเ่หมาะสม 
3. การทดสอบความเร็วของลูก 

 3.1 การทดสอบ ให้ยืนหลงัเส้นเขตหลงัแล้วตีลูกใต้มืออย่างสุดแรง โดยจดุสมัผสัลกูอยู่
เหนือเส้น เขตหลงั ลกูจะพุง่เป็นมมุสงูและอยูใ่นแนวขนานกบัเส้นเขตข้าง 

 3.2 ลูกท่ีมีความเร็วถกูต้อง จะตกห่างจากเส้นเขตหลงัของอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 530 
มิลลิเมตรและไมม่ากกวา่ 990 มิลลิเมตร (ภาพผงั ข.) 

 
ภาพผัง ข. 
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4. แร็กเกต 

 4.1 เฟรมของแร็กเกตยาวทัง้หมดไม่เกิน 680 มิลลิเมตร และกว้างทัง้หมดไม่เกิน 230 
มิลลิเมตร สว่นตา่ง ๆ ท่ีส าคญัได้อธิบายไว้ในกตกิาข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.5 และได้แสดงไว้ใน  
ภาพผงั ค.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผัง ค. 
   4.1.1 ด้านจบั เป็นสว่นของแร็กเกตท่ีผู้ เลน่ใช้จบั 
  4.1.2 พืน้ท่ีขงึเอ็น เป็นสว่นของแร็กเกตท่ีผู้ เลน่ใช้ตีลกู 
  4.1.3 หวั บริเวณท่ีใช้ขงึเอ็น 
  4.1.4 ก้าน ตอ่จากด้ามจบัถึงหวั (ขึน้อยูก่บักตกิาข้อ 4.1.5) 
  4.1.5 คอ (ถ้ามี) ตอ่ก้านกบัขอบหวัตอนลา่ง  
 4.2 พืน้ท่ีขงึเอ็น 

  4.2.1 พืน้ท่ีขึงเอ็นต้องแบนราบ ด้วยการร้อยเอ็นเส้นขวางขดักับเส้นยืนแบบการขึง
เอ็นทัว่ไป โดยพืน้ท่ีตอนกลาง ไมค่วรทบึน้อยกวา่ตอนอ่ืน ๆ 

  4.2.2 พืน้ท่ีขึงเอ็นต้องยาวทัง้หมดไม่เกิน 280 มิลลิเมตร และกว้างทัง้หมดไม่เกิน 
220 มิลลิเมตร อยา่งไรก็ตามอาจขึงไปถึงคอเฟรม หากความกว้างท่ีเพิ่มของพืน้ท่ีขึงเอ็นนัน้ไม่เกิน 
35 มิลลิเมตรและความยาวทัง้หมดของพืน้ท่ีขงึเอ็นต้องไมเ่กิน 330 มิลลิเมตร 

 4.3 แร็กเกต 
  4.3.1 ต้องปราศจากวัตถุอ่ืนติดอยู่ หรือย่ืนออกมา ยกเว้นจากส่วนท่ีท าเพ่ือจ ากัด

และปอ้งกนัการสึกหรอ ช ารุดเสียหาย การสัน่สะเทือน การกระจายน า้หนกั หรือการพนัด้ามจบัให้
กระชับมือผู้ เล่นและมีความเหมาะสมทัง้ขนาดและการติดตัง้ส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
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   4.3.2 ต้องปราศจากสิ่งประดิษฐ์อ่ืน ๆ ท่ีช่วยให้ผู้ เล่นเปล่ียนรูปทรงของแร็กเกต 
5. การยอมรับอุปกรณ์ 

 สหพนัธ์แบดมินตนันานาชาติ จะก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบัปัญหาของแร็กเกต ลกูขนไก่ 
หรืออปุกรณ์ต้นแบบ ซึ่งใช้ในการเลน่แบดมินตนัให้เป็นไปตามข้อก าหนดตา่ง ๆ กฏเกณฑ์ดงักล่าว
อาจเป็นการริเร่ิมของสหพันธ์เองหรือจากการย่ืนความจ านงของคณะบุคคล  ท่ีมีผลประโยชน์
เก่ียวข้องอยา่งแท้จริงกบัผู้ เลน่ ผู้ผลิต หรือองค์กรแหง่ชาตหิรือสมาชิกขององค์กรนัน้ ๆ 
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ใบงานท่ี 1 
 

ช่ือ.....................................................................................ชัน้..............เลขท่ี............... 
 

ค าชีแ้จง  ให้ผู้ เรียนอา่นข้อความในแตล่ะข้อ แล้วพิจารณาวา่ข้อความนัน้ถกูหรือผิด ถ้าข้อความ
นัน้ถกูให้ท าเคร่ือง  ถ้าข้อความนัน้ผิดให้ท าเคร่ืองหมาย  
.......... 1. กีฬาแบดมินตนัมีการจดัขึน้เป็นครัง้แรก ณ ประเทศ ฝร่ังเศส  
.......... 2. กีฬาแบดมินตนัได้เข้ามาสู่ประเทศไทยในปี 2462  
.......... 3. การเลน่กีฬาแบดมินตนัในประเทศไทยนิยมเลน่ในสถานท่ีราชการ  
.......... 4. การเลน่กีฬาแบดมินตนัในสมยัก่อนนิยมเลน่แบบ 3 คน มากกวา่ 2 คน  
.......... 5. การใช้สีท่ีทาเส้นสนามแบดมินตนัตามมาตรฐานสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้  
.......... 6. ขนาดของสนามแบดมินตนั คือ 5.50 x 14.00 เมตร เป็นสนามท่ีได้มาตรฐาน  
.......... 7. ลกูขนท่ีไก่ท่ีได้มีมาตรฐานจะต้องท่ีขนปักอยูบ่นฐาน 16 อนั  
.......... 8. การใช้ลกูขนไก่ในปัจจบุนัจะใช้วสัดสุงัเคราะห์มากกว่าวสัดธุรรมชาติ  
.......... 9. การเลือกไม้แร็กเกตต้องมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้  
.......... 10. ไม้แร็กเกตไมค่วรใส่อปุกรณ์เพิ่มเตมิได้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
ปีการศึกษา 2561   ภาคเรียนท่ี 1 

แผนจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
รายวิชา แบดมินตนั   รหสัวิชา   พ 30232   หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2   ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4/9 

  เร่ือง การเคล่ือนท่ี                                   เวลา 2 คาบ 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 มาตรฐาน   พ 3.1 

        เข้าใจ มีทกัษะในการ เคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 ตัวชีวั้ด 
 วิเคราะห์ความคดิรวบยอดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวรูปแบบตา่ง ๆ ในการเลน่กีฬา 
 
1. สาระส าคัญ   

 ทกัษะการเคล่ือนท่ีในรูปแบบพืน้ฐานท่ีใช้ในการฝึกเคล่ือนไหวเบือ้งต้น ในการเล่นกีฬา
แบดมินตันซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง น าไปสู่การพัฒนาการด้านการเล่นแบดมินตันและการ
เคล่ือนท่ีท่ีดี 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.1 ด้านความรู้ : เพ่ือให้ผู้เรียน 
  2.1.1 อธิบายทกัษะในการเคล่ือนไหวได้ถกูต้อง  

 2.2 ด้านเจตคต ิ: เพ่ือให้ผู้เรียน 
  2.2.1 มีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาแบดมินตนั 
 2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียน 
  2.3.1 มีวินยั 
  2.3.2 ตรงตอ่เวลา 
  2.3.3 มุง่มัน่ในการท างาน 

 2.4  ด้านสมรรถนะ : เพ่ือให้ผู้เรียน 
 2.4.1 ผู้ เรียนสามารถอธิบายหรือแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียน 

เร่ืองรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกีฬาแบดมินตนัได้ 
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3. สาระการเรียนรู้ 
 3 .1 รูปแบบการเคล่ือนท่ี 
  
4 .กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 .ขัน้เตรียมการรับการส่ือสาร 
ครูผู้สอนจดัเตรียมความพร้อมผู้ เรียน ในการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ 

ผู้ เรียนมีความพร้อมก่อนการเรียนจะเร่ิมขึน้ โดยให้ผู้ เรียนเข้าแถวตอนลึก 6 แถว ครูผู้สอนท าการ
ส ารวจรายช่ือผู้ เรียนพร้อมเคร่ืองแตง่กายและสขุภาพของผู้ เรียน หลงัจากนัน้ครูผู้สอนน าเกมแปะ
เขา่ ให้ผู้ เรียนได้เคล่ือนไหวก่อนเข้าสูบ่ทเรียน โดย 

1.1 ครูผู้สอนให้ผู้ เรียนจบัคูก่นั พร้อมกบัหนัหน้าเข้าหากนั จากนัน้ฟังสญัญาณ 
นกหวีดเร่ิมกิจกรรม เม่ือสญัญาณดงัขึน้ให้ผู้ เรียนแต่ละคู่ พยายามแปะเข่าเพ่ือนฝ่ังตรงข้ามในคู่
ของตนเอง 

  1.2 โดยผู้ เรียนต้องท าสองอย่างพร้อมกันคือเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับในเวลาเดียวกัน
ภายในเวลา 1 นาที 

  1.3 ผู้ เรียนคนใดสามารถแปะเข่าเพ่ือนได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ และท าการสลบัคู่
แล้วเร่ิมเกมใหม ่

 2 .ขัน้การรับสาร 
 ครูผู้สอนอธิบายการพร้อมสาธิตการเคล่ือนท่ีในการเลน่กีฬาแบดมินตนัในรูปแบบตา่ง ๆ 
โดยผู้ เรียนจะต้องสงัเกตการเคล่ือนท่ีของกีฬาแบดมินตนั ซึ่งการเล่นกีฬาแบดมินตนัในสนามท่ีท า
ได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การก้าวเท้า การสืบเท้าหรือสไลด์ การวิ่ง การกระโดด เป็นต้น ดงันัน้
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีครูผู้สอนต้องการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนถามในข้อ
สงสยัตา่งๆ ในการท ากิจกรรม การเคล่ือนท่ีมีดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 การว่ิงไปข้างหน้า หมายถึง การเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าในกีฬาแบดมินตนันีจ้ะเป็น 
การก้าวเท้าเพียง 2- 5 ก้าวหรือมากกว่านีห้รือเป็นการพุ่งตวัไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะได้ตี
โต้ลกูได้ทนัเหตกุารณ์ การวิ่ง ไปข้างหน้าส่วนมากจะเป็นการก้าวหน้าแบบยาว ๆ หรืออีกประการ
หนึ่งคือ  สืบเท้า หรือลากเท้าหลงัเข้ามา ประชิดเท้าหน้า และเท้าหน้าก็เล่ือนออกไปอย่างรวดเร็ว
ก้าวสุดท้ายท่ีรับลูกมักจะเป็นก้าวท่ียาวมากกว่าปกติ หรืออาจจะเป็นการกระโดดขึน้แล้วเล่นลูก
เพ่ือชว่ยใน การทรงตวั หรือเพ่ือมิให้เสียหลกัในการเลน่  
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  2.2 การวิ่งถอยหลงั หมายถึง การเคล่ือนท่ีไปข้างหลงัโดยท่ีหน้าหนัไปหาคูต่อ่สู้  การ
ถอยหลงัมกันิยม ถอยแบบเท้าหนึง่กระโดดถอยไปแล้วลากเท้าหนึง่เข้ามาชิด เท้าท่ีถกูชิด ก็พุง่ถอย
หลงัไปอีก การวิ่งไปข้างหน้าหรือถอยหลงันีมี้ประโยชน์ในการเล่นกีฬาทกุชนิด ดงันัน้ผู้ เล่น ทกุคน
จงึต้องพยายามฝึกหดัให้เกิดความช านาญ และให้มีความคล่องตวัในการท่ีจะเลน่ และการเปล่ียน 
ทิศทางในเฉียบพลันทนัที ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไปข้างหน้าหรือถอยกลับไปข้างหลังก็ตาม การฝึก
จะต้องฝึกควบคู่ กันไปกับการจับและถือไม้แร็กเกตตีกลางอากาศ เพ่ือให้มีความรู้สึกชินต่อการ
เหว่ียงไม้ในลกัษณะตา่งๆ เชน่ ตีลกูหยอด ลกูตบหน้ามือ ลกูตบเหนือศีรษะ เป็นต้น 
  2.3 การสไลด์ หมายถึง การก้าวเท้าหนึ่งไปแล้วลากเท้าหนึ่งเข้ามาชิด เท้าท่ีถูกชิด
จะต้องรีบพุ่ง ออกไปทันที ส่วนมากจะเป็นการก้าวหรือสไลด์ไปด้านข้าง ครัง้แรกให้ผู้ เล่นฝึกการ
สไลด์ตดิตอ่กนั 2-3 ก้าว แล้วตีลกูตามความเหมาะสม  
  การสไลด์ไปทางขวา โดยก้าวเท้าขวาน าไปก่อนแล้วลากเท้าซ้ายมาชิด เท้าขวา เท้า 
ขวารีบก้าวหรือ ขยบัไปข้างขวาทนัที การสไลด์ไปทางขวานีใ้ห้หัดตีลูกหน้ามือ ลูกดาด ลูกหยอด 
และลกูตบ เป็นต้น  
  การสไลด์ไปทางซ้าย ให้ปฏิบตัติรงกนัข้ามกบัการสไลด์ไปทางขวา แตก่่อนการตีลกู 
มกัจะก้าวเท้าขวา ข้ามเลยเท้าซ้ายไป และตีลกูหลงัมือหรือลกูหยอดจากหลงัมือ และลกูดาดด้วย 
เชน่กนั แตบ่างครัง้ถ้าลกูพุง่ มาโดง่พอก็อาจจะตบได้เชน่กนั 
 ครูผู้สอนท าการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียนโดยการถาม-ตอบ 

 3 .ขัน้การจัดกระท าข้อมูล  
ครูผู้สอนให้ผู้ เรียนน าข้อมูลท่ีได้รับมาท ากิจกรรมการเรียนการสอนโดย ผู้ เรียนจะต้องให้

ความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน มีความเข้าใจ
และการน าไปใช้ให้ถูกวิธี  ทัง้นีค้รูผู้ สอนให้ผู้ เรียนต่อยอดข้อมูลการเรียนรู้ไปสู่กิจกรรมการ
เคล่ือนไหว โดยท่ีผู้ เรียนจะสามารถบอกวิธีการเคล่ือนไหวพร้อมการสาธิตในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
คู่ของตนเอง เป็นการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ พร้อมทัง้การพัฒนาความสามารถของให้เกิดความ
เข้าใจและการน าไปใช้ให้ถกูวิธี 

 
 
 
 
 

วิ่งไปข้างหน้า วิ่งถอยหลัง 

วิ่งสไลด์ 

เร่ิม 
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 ครูผู้ สอนจัดกิจกรรมน าไปสู่ทักษะกีฬา โดยให้ผู้ เรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 4 คน จ านวน 6 กลุ่ม 
และให้ผู้ เรียนจบัไม้แบดมินตนัซึ่งคนแรกยืนอยู่ในจุดเร่ิมต้นวิ่งตามทิศทางท่ีครูก าหนดให้ทัง้ 4 ด้าน 
คือ วิ่งไปข้างหน้า วิ่งถอยหลงั และวิ่งสไลด์ โดยแต่ละทิศทางให้เม่ือวิ่งไปแล้วต้องกลบัมาท่ีจุดเร่ิมต้น
จนครบในทิศทางท่ีก าหนดแล้วให้วิ่งไปแตะมือกับคนท่ีสองมาท ากิจกรรมในลกัษณะเดียวกัน จากนัน้
คนแรกให้วิ่งไปต่อท้ายแถว ปฏิบตัิกิจกรรมจนครบทุกคนแล้วให้นั่งลงกับพืน้ กลุ่มไหนท่ีท าเสร็จเร็ว
ท่ีสดุจะเป็นผู้ชนะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
4. ขัน้การน าเสนอและการส่งสาร 
 ครูผู้ สอนให้ผู้ เรียนน าทักษะการเคล่ือนไหวจากการจัดกระท าข้อมูลในขัน้ท่ี  3 แล้วให้

ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอการเคล่ือนไหว ทัง้ 4 ด้าน คือ วิ่งไปข้างหน้า วิ่งถอยหลงั และวิ่งสไลด์ 
สามารถประยกุต์ใช้ในกิจกรรมกีฬาชนิดใดได้บ้าง พร้อมอธิบายและแสดงการเคล่ือนไหว โดยใช้
ทกัษะทางด้านการรับส่งสารเพ่ือให้ครูผู้สอนกบัผู้ เรียนและผู้ เรียนกบัผู้ เรียน เกิดความเข้าใจในการ
น าไปใช้ในการพฒันาตนเอง  

 5 .ขัน้สรุปการเรียนรู้ 
      ครูผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมในชั่วโมงเรียน โดยให้ผู้ เรียนแสดงความคิด
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างครูผู้สอนและผู้ เรียน เชน่ การถามข้อสงสยัในทกัษะการเคล่ือนท่ีในแบบ
ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้ เรียนให้เข้าใจถึงทักษะในการเคล่ือนท่ีท่ีถูกต้อง
นอกจากนีย้งัสามารถน าไปต่อยอดสู่ทกัษะการเล่นกีฬา การออกก าลงักายและการเรียนรู้ในด้าน
อ่ืนๆ พร้อมทัง้ชีแ้จงกิจกรรมการเรียนในครัง้ตอ่ไปและสขุปฏิบตัิหลงัจากกิจกรรมการเรียน 

วิ่งสไลด์ 

จุดเร่ิม จุดเร่ิม 
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5. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1 .โรงฝึกพลศกึษา 
2 .สนามแบดมินตนั 
3 .ไม้แบดมินตนั 
4 .ลกูแบดมินตนั 
5 .นกหวีด/กรวยยาง 
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดแลประเมินผล 

จุดประสงค์ 
วิธีการวัดผล เคร่ืองมือ 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ 
1. อธิบายทกัษะในการ
เคล่ือนไหวได้ถกูต้อง  

1.ให้ผู้ เรียนตอบค าถาม
จากใบงานท่ี 2 
2.ตรวจผลงานจากการ
ท าใบงานท่ี 2 

1.ใบงานท่ี 2 70% ขึน้ไป 
ถือวา่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้านเจตคต ิ
1. ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีตอ่
วิชาแบดมินตนั 

1.สงัเกตพฤตกิรรมใน
ชัน้เรียน 

1.แบบสงัเกต
พฤตกิรรม 

มีระดบัคะแนน
พฤตกิรรมอยูใ่น
เกณฑ์ดี (3 คะแนน) 

ด้านคุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ 
1. มีวินยั 
2. ตรงตอ่เวลา 
3. มุง่มัน่ในการท างาน 

1.สงัเกตพฤตกิรรมใน
ชัน้เรียน 

1.แบบสงัเกต
พฤตกิรรม 

มีระดบัคะแนน
พฤตกิรรมอยูใ่น
เกณฑ์ดี (3 คะแนน) 

ด้านสมรรถนะด้าน 
การส่ือสาร 
1 .สามารถอธิบาย
โต้ตอบ ส่ือสารหรือ
แลกเปล่ียนความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองรูปแบบการ 
เคล่ือนท่ีของกีฬา
แบดมินตนักบัครูสอน 

1.สงัเกตพฤตกิรรมการ
อธิบาย โต้ตอบ ส่ือสาร
หรือแลกเปล่ียนความรู้
ความเข้าใจกิจกรรมการ
เรียนเร่ืองรูปแบบการ
เคล่ือนท่ีของกีฬา
แบดมินตนักบัครูสอน 

1.แบบสงัเกต
พฤตกิรรม 

มีระดบัคะแนน
พฤตกิรรมอยูใ่น
เกณฑ์ดี (3 คะแนน) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมด้านเจตคติ 

รายการ 
การสังเกตพฤตกิรรม 

มี 
 (1 คะแนน) 

ไม่มี 
(0 คะแนน) 

1. นกัเรียนมกีารเตรียมตวัและมคีวามพร้อมในการเรียนรู้   
2. นกัเรียนตัง้ใจและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตา่งๆในชัว่โมงเรียน   
3. นกัเรียนมีรอยยิม้และอารมณ์แจ่มใสขณะเรียนในชัว่โมงเรียน   
 เกณฑ์    ระดบัคะแนน 1 หมายถึง น้อย 

    ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ปานกลาง 
  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มาก 

แบบสังเกตพฤตกิรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการ 
การสังเกตพฤตกิรรม 

มี 
 (1 คะแนน) 

ไม่มี 
(0 คะแนน) 

1. นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการมรีะเบียบวินยั   
2. นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการเข้าเรียนตรงตอ่เวลา   
3 .นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการมุง่มัน่ในการท างาน   
 เกณฑ์    ระดบัคะแนน 1 หมายถึง น้อย 
    ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ปานกลาง 

  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มาก 
แบบสังเกตพฤตกิรรมสมรรถนะด้านส่ือสาร 

สามารถอธิบาย โต้ตอบ ส่ือสารหรือแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจเร่ืองรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
กีฬาแบดมินตนักบัครูสอนได้ เป็นระดบัคะแนน 3 ระดบัโดยมีเกณฑ์ดงันี ้

เกณฑ์การประเมิน ความหมาย ระดับคะแนน 
1. ผู้ เรียนอธิบายอยูใ่นขอบขา่ยของเนือ้หาแตย่งัไมต่รงประเด็น
ชดัเจน 

ปรับปรุง 1 

2. ผู้ เรียนอธิบายได้ตรงประเด็นบางสว่นแตย่งัไมส่มบรูณ์ พอใช้ 2 
3. ผู้ เรียนอธิบาย สือ่สาร แลกเปลีย่นความรู้ ตรงประเด็นอยา่ง
สมบรูณ์ พดูเสยีงดงัฟังชดั ผู้สอนและผู้ เรียนมีความเข้าใจตรงกนั 

ดี 3 
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ใบงานท่ี 2 
 

ค าชีแ้จง ให้ผู้ เรียนเขียนอธิบาย 
1. จงอธิบายการเคล่ือนไหวทัง้ 3 แบบ ใน 4 ทิศทาง มีอะไรบ้าง พร้อมวาดภาพแสดง

ลกัษณะทิศทางการเคล่ือนไหว 
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

ค าเฉลย 
ข้อที่  1  

1. วิ่งไปข้างหน้า      
2. วิ่งถอยหลงั 
3. วิ่งสไลด์ซ้าย 
4. วิ่งสไลด์ขวา 

 
 
 
 
 
 

 

วิ่งไปข้างหน้า วิ่งถอยหลัง 

วิ่งสไลด์ 

วิ่งสไลด์ 

เร่ิม 
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ใบบันทกึคะแนน 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

ด้า
นค

วา
มรู้

 

ด้า
นเ
จต

คต
 ิ

ด้า
นคุ

ณ
ลกั

ษณ
ะ 

อัน
พงึ

ปร
ะส

งค์
 

ด้า
นส

มร
รถ

นะ
 หมายเหตุ 

      
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

1. ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นด้านสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนท่ีจ าเป็น
ของนกัเรียนวิชาเอกพลศกึษา ดงันี ้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  เชือ้สวุรรณทวี  สงักดัภาควิชาหลกัสตูรและการสอน
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สงูใหญ่  ผู้อ านวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)     

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์  จันทร์หอม อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศกึษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา    

 4. นางธนลาวณัย์  เพียรค้า รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

 5. นายโชตวิิทย์ ธรรมสจุิตร รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 
 

2. ความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคญัของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาเอกพลศกึษา ดงันี ้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  เชือ้สวุรรณทวี  สงักดัภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  ไกลเพชร รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศกึษา สถาบนัการพลศกึษา     

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่  ผู้อ านวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนค  
รินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)    

 4. นางอรพิน  คณึงสขุเกษม  ข้าราชการบ านาญ 
 5. นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 
 

 

 

 



 

ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล  
วัน เดือน ปี เกิด 26/01/2523 
สถานที่เกิด ยโสธร 
วุฒกิารศึกษา 2545  

วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
2547  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน หมูบ้่านพฤกษาวิลเลจน์ 8 บ้านเลขท่ี 9/158 สขุภิบาล 5 ซอย 70 ถนน
สขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพทหานคร 10220   
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