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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารย ดร.อารีย ชื่นวัฒนา ประธาน
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และผูชวยศาสตราจารยสมชาย วรัญญานุไกร กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งต้ังแตแรกเร่ิมจนปริญญานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงเปนอยางดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุเปนอยางสูง และขอขอบพระคุณอาจารย  
แววตา เตชาทวีวรรณ และอาจารยอรทัย วารีสอาด ท่ีกรุณาเสียสละเวลารวมเปนกรรมการสอบปากเปลา 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทุกทานที่คอยหวงใย
เอาใจใส ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตางๆ ใหแกผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยวนิดา เอกแสงศรี หัวหนาหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู           
อาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  อาจารยพิมผกา อังคะพู อาจารยบรรณารักษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝายประถม  อาจารยเครือรัตน เรืองแกว หัวหนาสวนสงเสริมและ
พัฒนาวิชาการ องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.)  รองศาสตราจารยเกริก ยุนพันธ  อาจารยประจําสาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก ภาควิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  อาจารยสมศักดิ์ ศิริวิโรจนสกุล อาจารยกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  อาจารยสุจินต วัฒนรัตน อาจารยกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม  อาจารยธัญญา เรืองแกว นักวิชาการสอบ 8ว 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไดกรุณาใหคาํแนะนําและ
เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ชวยในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม และฝายมัธยม 
ทุกทานที่มอบท้ังความรู ความรัก และความหวงใย เมื่อคร้ังยังเปนเด็ก ตลอดจนกระทั่งปจจุบันนี้ 
 ขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถมแหงนี้ท่ีเปนทั้งรุนนองโรงเรียน 
และลูกศิษยที่นารักทุกคนที่เปรียบเสมือนเปนกําลังใจดวงเล็กๆท่ียิ่งใหญทุกๆวันในโรงเรียน 
 ขอขอบคุณสําหรับความมีน้ําใจของเพื่อนอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
ทุกทานที่เขาใจและใหความชวยเหลือในเร่ืองตางๆดวยดีตลอดมา   
 ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุน CUD31 โดยเฉพาะคุณกิตติศักดิ์ จารยะพันธุ ผูที่เคยเปนกําลังใจ เปนผูให
ความหวังดี คอยชวยเหลือทุกๆปญหาไมวาจะอยูหางไกลเพียงใด และอยูเปนเพ่ือนทุกคร้ังยามท่ีไมสบายใจ ทําให
ความรูสึกดีๆเหลานั้นยังคงอยูเหมือนเดิมเสมอ 
 ขอขอบคุณเพื่อนปฐมวัย จุฬาฯ (นอกเวลา รุน1) ท่ีเปนกําลังใจเสมอมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนธรรมศาสตร โดยเฉพาะคุณบอย จักรพันธ หิรัญวิวัฒนกุล ท่ีใหความชวยเหลือใน
ปริญญานิพนธนี้เปนอยางดี 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ บรรณารักษ มศว.17 โดยเฉพาะคุณพิมสุดา อิสโร เพื่อนในรุนที่เรียนดวยกัน    
เพียง 1 ภาคการศึกษาแรกเทานั้น แตยังคงเปนเพ่ือนผูใหความชวยเหลือในทุกๆเร่ืองเปนอยางดีใหกับผูวิจัย 
รวมทั้งนองตน สิริวิท อิสโรดวยท่ีใหความชวยเหลือตลอดมาจนปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณอาจารยสมศักดิ์ และขอบคุณนองศิริรัตน ศิริวิโรจนสกุล สําหรับกําลังใจท่ีมอบใหในยาม
ทุกข คอยรับฟงทุกๆปญหาที่เลวราย พรอมท้ังใหคําแนะนําดีๆ ในการแกปญหา และขอขอบคุณนองท่ีนองมอบ
ความรูสึกดีๆที่เปยมลนดวยมิตรภาพเสมอมา ขอบคุณนองอีกคร้ังสําหรับทุกความชวยเหลือที่มากที่สุดตลอดระยะ
การทําปริญญานิพนธฉบับนี้รวมทั้งขอขอบคุณหลานปงปง ที่อยูเปนเพ่ือนแมนองตลอดเวลาเชนกัน 



 ขอขอบคุณรุนพ่ี CUD19 คุณอะเล็กซานเดอร สรรประดิษฐ ผูที่คอยเปนที่ปรึกษาในทุกๆเร่ือง คอยให
คําแนะนําดีๆมากมาย บางคร้ังยังเสียสละเวลาชวยเก็บรายละเอียดของปริญญานิพนธฉบับนี้ และท่ีสําคัญท่ีสุดเปน
ผูที่คอยใหกําลังใจสําหรับการฟนฝาอุปสรรคตลอดการทําปริญญานิพนธนี้จนเสร็จลุลวงในท่ีสุด 
 ขอขอบคุณทุกๆอุปสรรค ทุกๆปญหา และทุกๆความผิดหวัง ที่เปรียบเสมือนแรงผลักดันใหเกิดความ
อดทน เพื่อตอสูใหไดพบกับวันใหม ที่สดใส สวยงาม และความสุขใจในทุกๆเร่ือง 
 สุดทายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา นองๆ และญาติๆ ทุกคน ที่เปนกําลังใจ กําลังทรัพย และ
กําลังสมองท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผูวิจัย ทําใหผูวิจัยสามารถทําปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จดวยความภาคภูมิใจอยาง
สูงสดุ 
 คุณคา และประโยชนอันพึงมีท่ีไดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบแดบุพการี และบูรพาจารยทุกทาน 
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           The main purpose of this thesis was to develop a library skill training workbook to accompany 
a course on Library Use for Prathomsuksa 3 students.  The workbook was used experimentally to 
determine its efficiency in comparison with the standard scale of 80/80. 
           The library skill training workbook together with the teacher’s guide and lesson plan were 
developed.   The workbook set was evaluated and accepted by the judging committee.   It was 
evaluated in three areas: contents, language, and illustrations according to the standard criteria of 
constructing skill training lessons and producing books for children in this age-group. 
           Simple random sampling technique was applied to draw a sample of 66 students from 
Prathomsuksa 3, Chulalongkorn University Demonstration Elementary School.  The sample was 
divided into an experimental group and a control group, 33 each.  Experimental teaching on library 
skills was conducted to both groups, but the workbook was used only in the experimental group.  Data 
was collected and analyzed using descriptive statistics to determine the efficiency of the workbook in 
comparison with the 80/80 standard scale. 
           The result showed that the efficiency of the developed workbook was 87.88/96.97, which was 
higher than the standard scale.  This indicated that the workbook could be used to achieve a better 
learning outcome in teaching library skills.  
 



บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง   
 การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ ที่มุงพัฒนาให 
ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคาํนวณ การคดิวิเคราะห การติดตอสื่อสาร และ
วางพื้นฐานความเปนมนษุย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  
การศึกษาระดับประถมศึกษายังเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในระดบัสูงขึ้นไป นับไดวามีความสําคัญยิ่ง
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวติสวนบคุคลและสังคมโดยรวม (กระทรวงศกึษาธิการ.  2545: 9) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบคุคล และการประยุกตความรูมาใชในการปองกัน แกปญหาและเรียนรูจากประสบการณจริง 
กอปรกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ของสังคมและเทคโนโลยี กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอการ
ดําเนินชีวติในปจจุบันของบคุคล การสงเสริมทักษะเพือ่พัฒนาผูเรียนเปนการมุงใหผูเรียนรูจักและเห็น
คุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดําเนินชีวติอยาง
เหมาะสม และมีความสุข มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบบั พ.ศ. 2545-2559 ซ่ึงใหความสําคัญเรื่องการศึกษาตลอด
ชีวติ เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง สวนการประเมินผลการศึกษาก็มีวิธกีารประเมินผลที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรม การเรียน การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟม
สะสมงาน ตลอดจนการประเมินผลในระดับชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545: 20) 
 ในสังคมปจจุบันที่ใหคุณคาแกสารสนเทศและความรู แนวคิดเกี่ยวกับ “การรูสารสนเทศ” 
(Information Literacy) กําลงัไดรับความสนใจอยางยิ่ง การรูสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถระบุ
ความตองการสารสนเทศของตนเองได สามารถระบุแหลงสารสนเทศ ประเมิน และนํา   สารสนเทศไป
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ การรูสารสนเทศ ยังหมายถึง การมีพฤติกรรมเขาถึงสารสนเทศที่เหมาะสม
อยางมีความคิดและมีจริยธรรม โดยผานชองทางหรือสื่อใด ๆ เพ่ือไดมาซึ่งสารสนเทศตามตองการ 
(Webber.  2003: 123) กลาวไดวา การรูสารสนเทศ เปนกระบวนการ (Process) อันเปนแกนในการ
เรียนรูศาสตรตาง ๆ ความสําเร็จของการสอนทักษะสารสนเทศจงึจําเปนตองบูรณาการกับหลกัสูตร 
ผูเรียนตองมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะในการแกปญหา  และเชื่อมโยงความรูใหมเขากับ
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ความรูที่มีอยูเดิม  รวมถึงความสามารถในการใชสารสนเทศใหตรงตามวัตถปุระสงคที่ไดวางไว (Brevik; 
& Gee.  1989; Doyle.  1994; ALA 1998; ACRL.  2000: 2001.;  The Big Blue.  2001: Online)   
 นักเรียนระดับประถมศึกษา ซ่ึงมีอายุ 6-9 ปน้ัน เปนวัยที่อยากรู อยากเห็น อยากคนหา 
คําตอบเกีย่วกับสิ่งตางๆ โดยธรรมชาติ (ทิศนา แขมณี.  2546: 28) นักเรียนมักใชหองสมุดเปนแหลง
เรียนรูดวยตนเอง หองสมุดเปรียบเหมือนโลกการเรียนรูของเด็กๆ เปนการเรียนรูนอกหองเรียนที่สําคัญ
มาก เพราะเด็กๆจะไดเรยีนรูในสิ่งทีต่นเองชอบและสนใจที่สุด โดยที่ไมมีครูมาคอยบังคับ ดังน้ันการ
สอนทักษะในการใชหองสมุดใหแกนักเรียนวัยน้ี จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะตอบสนอง
ธรรมชาตขิองวัยแลว ยังเปนการปลูกฝงทักษะที่จะชวยใหนักเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเองจากแหลงความรูอันหลากหลาย ซ่ึงจะชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรู พัฒนาความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ และความสามารถในการแกไขปญหา (เปรมฤดี จันทรฉาย. 2545: 54) ดังน้ันผูที่มีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับหองสมุดคือบรรณารักษหรือครูบรรณารักษ ทีจ่ะหาวิธีการสอนทักษะในการใช
หองสมุดโรงเรียน ครูบรรณารักษจึงตองมีความรูเกี่ยวกับหองสมุดพอที่จะทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือที่จะสามารถจัดบริการใหแกครูและ
นักเรียนไดอยางเหมาะสม  นอกจากนั้นยังตองมีความเขาใจวธิีการหรือเทคนิคตางๆ ในการสอนทักษะ
การใชหองสมุดแกนักเรียน อันไดแก การเลานิทาน การใชสื่อประกอบการสอน เชน รูปภาพ ตัวอยาง
หนังสือ หนังสือพิมพ บัตรรายการ  การแนะนําหนังสือที่นาสนใจในหองสมุด  การใหนักเรียนทาํ
กิจกรรมกลุม เชน รวมกันประดิษฐหนังสอื การทําหนังสือพิมพประจําหองเรียน เปนตน  (เกรียงศักดิ์ 
สังขชัย.  2543: 18)  
   การสอนโดยการใชแบบฝกทักษะจะชวยใหนักเรียนรูจักใชหนังสืออีกทางหนึ่ง เพ่ือ
ประกอบการคนควา ซ่ึงการสอนจะมีหลายวิธีการสอน เชน การบรรยาย การนําชม การสาธิตการใช
หองสมุด เปนตน การสอนโดยการใชแบบฝกทักษะเปนการสอนอีกวิธีหน่ึงที่จะชวยเสริมการเรยีนรูของ
เด็กใหมีประสทิธิภาพ สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การปฏิบัติและฝกทักษะซ้าํในแบบฝกทกัษะเสริม 
จะชวยใหเด็กซึมซับบทเรยีนไปไดอยางรวดเร็ว และมีความเขาใจอยางถองแท แบบฝกทักษะควร
ออกแบบในรปูของเกม เพราะจะทําใหเด็กรูสึกวาไดเลนตลอดเวลา แตการเลนนัน้ครูก็ไดสอดแทรก
ความรูใหเด็กโดยไมรูตัว สงเสริมผูเรียนใหอานคลอง เขียนคลอง มีนิสัยการอานที่ดี อานหนังสือได
หลายประเภท อานไดเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะเปนพฤตกิรรมที่สงเสรมิการเรียนรูและสรางนิสัยในการ
แสวงหาความรู ผูเรียนที่มีนิสัยรักการอานจะมีความรูและความคิดที่กวางไกล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
การเรียนทุกๆวิชาและในการดํารงชีวิต (Pins.  1998: 35) 
 การฝกทักษะใดๆใหไดผลจึงตองมีลําดับขั้นในการฝก โดยการวิเคราะหทักษะที่จะทําการฝก
ออกเปนสวนๆ น่ันคือ การแบงทักษะที่ซับซอนออกมาเปนทักษะยอยที่งายๆ หลายทักษะ และ
เรียงลําดับความยากงาย เริ่มจากทักษะทีง่ายไปสูทักษะที่ยาก จากนั้นจึงใหผูเรียนเร่ิมทําการฝกจาก
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ทักษะที่งาย ซ่ึงจะใชเปนทกัษะพื้นฐานสาํหรับการฝกทักษะใหมที่ยากและสลับซับซอนกวา ให
คลองแคลว และแมนยําเสยีกอนที่จะดําเนินการฝกทักษะทีเ่หนือกวา หรือยากกวาตอไป (พวงเพ็ญ 
อินทรประวตั.ิ  2542: 45) 
 หนังสือแบบฝกทักษะของประเทศไทยสวนใหญยังเปนประเภทที่เนนการทองจํา รูปแบบของ
หนังสือไมดึงดูดความสนใจของเด็กเทาที่ควร ไมคอยมีภาพประกอบมากนัก บางเลมมีขนาดหนามาก 
ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเบื่อหนายในการทําแบบฝกทักษะ เพราะบางครั้งจะมีเสนบรรทัดเพือ่ให
ผูเรียนเขียนอธิบายเปนจํานวนมาก หากผูสอนไมไดมอบหมายงาน ผูเรียนก็จะไมสนใจแบบฝกทักษะ
น้ัน บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543: 46) ไดอธิบายถึงแบบฝกทักษะประจาํวิชาวาสวนใหญจัดทําขึ้นเพ่ือให
ผูเรียนไดฝกความแมนยําประกอบการเรยีนการสอนในหองเรียน และเพื่อใหผูสอนมอบหมายงานให
ผูเรียนไดฝกฝนเปนการบานเทานั้น ในขณะที่แบบฝกทักษะของตางประเทศจะมคีวามหลากหลาย สีสัน
สดใส มีภาพประกอบมาก มีจํานวนตวัอักษรนอยและตัวอักษรมีขนาดใหญ มีการจัดรูปแบบที่นาสนใจ 
ไมหนามาก มีกิจกรรมใหเด็กทํา เชน การวาดภาพ การระบายสี การจับคู สอนใหคิดวิเคราะห เปนตน 
เพ่ือเปนการดึงดูดใหเด็กอยากเปดหนังสือหนาตอไป  หนังสือแบบเรียนจึงควรมีการพัฒนาใหเหมาะสม
กับนักเรียนในแตละระดับ ทันสมัย โดยเฉพาะตวัอักษร ภาพประกอบ และควรมีรูปแบบที่ดึงดูดผูเรียน
ใหสนใจเนื้อหาน้ัน  (จินตนา กลาหาญ.  2540: 19)  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยเลง็เห็นปญหาและ 
ความจําเปนของการพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาการใชหองสมุดใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนตน โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนหลัก มีรูปแบบและเนือ้หาที่เหมาะสมกับเด็กในระดับ
ดังกลาว เพ่ือใหบรรลเุปาหมายในการสอนทักษะการใชหองสมุดอยางมีประสิทธภิาพ   
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
1. เพ่ือสรางแบบฝกทักษะการใชหองสมุดประกอบการเรยีนการสอนการใชหองสมุดสําหรับ       

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
2. เพ่ือหาประสทิธิภาพแบบฝกทักษะการใชหองสมุดประกอบการเรยีนการสอนการใช 

หองสมุดสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
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ความสําคญัของการวิจัย 
ผลการวิจัยน้ีคือแบบฝกทักษะการใชหองสมุดซึ่งสามารถนําไปใชเปนคูมือในการเรียนการสอน

การใชหองสมุดสําหรับโรงเรียนประถมศกึษาและใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกทักษะการใช
หองสมุดในระดับชั้นประถมศึกษาอื่น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและการสุมกลุมตวัอยาง 
1.1 ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 

 ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ที่เรียนในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 7 หองเรียน 

1.2 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ที่เรียนในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2549  โดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) มา 2 หองเรียน จากประชากรทั้งหมด  7 หองเรียน โดยให 1 หองเรียน
เปนกลุมทดลอง และอีก 1 หองเรียนเปนกลุมควบคุม แตละกลุมมีนักเรียน 33 คน 

จากนั้นทําการสุมอยางงายอีกครั้ง เพ่ือจัดกลุมตัวอยางเขาสูกลุมทดลอง กลุมทดลองนี้จะมีการ
เรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นควบคูไปกบัการสอนทุกครัง้ สวน
กลุมควบคุมมีการเรียนการสอนตามปกต ิแตไมไดใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดนี้ กอนการทดลอง
ผูวิจัยไดมีการทํา Pre-test สําหรับนักเรียนทั้ง 2 กลุมดวยเพื่อใหไดกลุมตวัอยางสองกลุมน้ีมี
ความสามารถในการเรียนรูเทาๆกัน  

2. ตัวแปรทีศ่ึกษา ไดแก ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หลังการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 
ประกอบการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 

3. การทดลองใชเวลาภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2549 เปนเวลา 15 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ  
60 นาท ี
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ทักษะการใชหองสมุด หมายถึงความสามารถ ความชํานาญ ในการคนหาสารสนเทศที่
ตองการไดจากหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ สามารถใชเครื่องมือตางๆที่หองสมุด
จัดทําขึ้นเพ่ือเขาถึงสารสนเทศทีต่องการไดดวยตนเอง 
 2. แบบฝกทักษะการใชหองสมุด หมายถึง แบบฝกทักษะที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการใชหองสมุดซึ่ง
ไดรับการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบใหเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
เปนแบบฝกทกัษะที่สรางขึน้เปนรูปเลม ประกอบดวยตวัหนังสือ รูปภาพ และเกม สําหรับใชในการ
ทบทวนและฝกฝนความถูกตองแมนยําในการใชหองสมุด  
 3. การฝกทักษะการใชหองสมุด หมายถึง การที่นักเรียนไดผานการเรียนวชิาการใชหองสมุด
จากครูบรรณารักษและมีการสนทนาซักถามแลกเปลีย่นระหวางครกูับนักเรียนเกีย่วกับเรื่องของ      
หองสมุดแลวใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 
 4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา 2549 

5. ครูบรรณารักษ หมายถึง ครูที่ปฏิบตัิงานในหองสมุดและไดรับมอบหมายใหจัดบริการและ  
สงเสริมการใชหองสมุด 
 6. เน้ือหาของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด หมายถึง สาระที่สอนนักเรียน ซ่ึงเปนการ
ประยุกตเน้ือหาจากหลักสูตรการศึกษาระดับประถมปที่ 3 และคูมือการสอนการใชหองสมุดสําหรับ
ประถมศึกษา มีสวนประกอบดังน้ี 
 บทที่ 1  หองสมุดของฉัน เน้ือหาคือ ความหมายของหองสมุด สถานที่ตั้ง กิจกรรมของ
หองสมุด   
 บทที่ 2  การปฏิบตัิตนในหองสมุด  เน้ือหา คือ มารยาทในหองสมุด ระเบียบการใช  
หองสมุด 
 บทที่ 3  สวนประกอบของหนังสือ เน้ือหา คือ หนาปกหนังสือ ชื่อเรื่อง สารบัญ   
สวนของเนื้อเรื่อง ชื่อผูแตง ผูวาดภาพประกอบ  
 บทที่ 4  การดูแลรักษาหนงัสือ  เน้ือหา คือ การถนอมหนังสือดวยวธิีตางๆ 
 บทที่ 5  หมวดหมูหนังสือและการคนควาอยางงายๆ  เน้ือหาคือ ระบบการจัดหมวดหมู
หนังสือ หมวดหมูหนังสือตางๆ คือ 000-900 หมวดนทิาน นวนยิาย  

7. คูมือครู หมายถึง คําแนะนาํสําหรับการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดประกอบในการ 
การเรียนการสอน 

8. แผนการสอน หมายถึงกรอบแผนการกําหนดเนื้อหา ระยะเวลา วิธีการดําเนินการสอน 
อยางเปนมาตรฐานเดียวกันที่จะใชสอนในแตละคาบ 
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 9.   หลักสตูรประถมศึกษา หมายถึง หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2544 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 10. ประสิทธภิาพของแบบฝกทักษะ หมายถึง คุณภาพของแบบฝกทักษะการใชหองสมุดที่     
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใหกลุมตวัอยางใชฝก และทําแบบทดสอบประจําบทแตละตอน และทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ์ผานตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
  80 ตวัแรก หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง อยางนอยรอยละ 80 ที่ผาน 
เกณฑจากการทําแบบทดสอบประจําบท หลังจากไดทําแบบฝกทักษะการใชหองสมุดแตละเร่ือง 

  80 ตัวหลัง หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง อยางนอยรอยละ 80 ที่ผาน 
เกณฑจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หลังจากไดทําแบบฝกทกัษะการใชหองสมุด
แตละบท 
 11. แบบทดสอบประจําบทเรียน หมายถึง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลงัการใช
แบบฝกทักษะการใชหองสมุด  
 12. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถึง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุด  

          
สมมุติฐานการวิจัย 
 แบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมี             
ประสิทธิภาพของแบบฝกทกัษะผานตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษา 
ปที่ 3 ผูวิจัยไดศึกษา  งานวิจัย ทฤษฎี และเอกสารตางๆ เสนอเปนลําดับตามหวัขอดังตอไปน้ี 

1.  หองสมุดโรงเรียน 
1.1 ความหมายและความสําคญัของหองสมุดโรงเรียน 
1.2 บุคลากรหองสมุดโรงเรียน 

1.2.1 ความรูและทกัษะของบุคลากรหองสมุดโรงเรียน 
1.2.2 ความรวมมือระหวางครูและบรรณารักษ 
1.2.3 ความหมายและความสําคญัของการรูสารสนเทศ 
1.2.4 บทบาทของบรรณารักษหองสมุดในการสงเสริมการรูสารสนเทศ 
1.2.5 การใหการศึกษาแกผูใช 
1.2.6 การใชตวัแบบกระบวนการสารสนเทศ (Information Process Model) หรือ

ตัวแบบการรูสารสนเทศ (Information Literacy Model) 
2. แบบฝกทักษะ 

2.1 ความหมายของทักษะ 
2.2 ความหมายของแบบฝกทักษะ 
2.3 ประเภทของแบบฝกทักษะ 
2.4 ประโยชนของการฝกทักษะ 
2.5 หลักทฤษฎีทีใ่ชในการฝกทกัษะ  

3. การสรางแบบฝกทักษะ 
3.1 หลักเกณฑการสรางแบบฝกทกัษะ 
3.2 ขั้นตอนในการสรางแบบฝกทักษะ 
3.3 จิตวิทยาในการสรางแบบฝกทักษะ 
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4. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.1 จุดมุงหมายของการวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
4.2 ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.3 ประโยชนของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.4 คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี 
4.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5.1 งานวิจัยตางประเทศ 
5.2 งานวิจัยในประเทศ 

 
หองสมุดโรงเรียน 
 หองสมุด ถือเปนแหลงความรูที่สําคัญยิ่งสําหรับการศกึษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การศึกษาระดับพ้ืนฐาน เชน การประถมศกึษา สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        
องคอุปถัมภสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ทรงตระหนักถึงความสําคัญของหองสมุดที่มีตอการเรียนรู
ของเด็ก ทรงแสดงทัศนะเกีย่วกับหองสมุดไวดังน้ี 
 
 หองสมุด เปนสถานที่เกบ็เอกสารตางๆ เปนแหลงความรู จึงเรียกไดวาหองสมุดเปนครู เปนผู
ชี้นําใหเรามีปญญาวิเคราะหวิจารณใหรูสิ่งควรรู อันชอบธรรมดวยเหตุดวยผลได ขาพเจาอยากใหเรามี
หองสมุดที่ดี มีหนังสือครบทุกประเภทสาํหรับประชาชน หนังสือประเภทที่ขาพเจาคิดวาสําคัญทีสุ่ดอยาง
หน่ึง คือ หนังสือสําหรับเด็ก วัยเด็กเปนวยัที่เรียนรูเด็กๆ สวนใหญสนใจที่จะทราบเรื่องราวตางๆ 
แปลกๆ ใหมๆ  อยูแลว ถาเรามีหนังสือที่มีคุณคา ทั้งเนื้อหาและรูปภาพใหเขาอาน ใหความรูและความ
เพลิดเพลิน เด็กๆ จะไดเตบิโตขึน้เปนผูใหญที่สมบูรณ ที่รอบรูมีธรรมะประจําใจ มีความรักบานเมือง   
มีความตองการปรารถนาจะทําแตประโยชนที่สมควร  (เฉลียว พันธุสีดา.  2539: 11; อางอิงจาก  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  2520.  การอานนําชีวติ) 
 
 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองจัดใหมี
หองสมุดในทุกโรงเรียน เพ่ือเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสตูรประถมศึกษา ซ่ึง
มุงเนนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ดังที่เฉลียว พันธุสีดา กลาววา หองสมุด
โรงเรียนตามหลักสูตรสมัยใหม มุงใหนักเรียนรูจักหาวธิีเรียนรูไดดวยตนเองดวยความแสวงหาความรู 
เพ่ือนําไปสูการคิดเปน ทําเปน และแกปญหาได   
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 อยางไรก็ตาม ในระบบการศึกษาของไทย หองสมุดโรงเรียนยังไมไดรับการพัฒนาใหเปนแหลง
สนับสนุนการเรียนการสอนอยางแทจริง เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของในสวนนีจึ้งอธิบายถึง
ความสําคัญ วัตถุประสงค บทบาทของหองสมุดโรงเรียน และบทบาทของบรรณารักษกับ 
การรูสารสนเทศ เพ่ือใหเปนกรอบแนวคดิสําหรับงานวิจัยชิ้นน้ี 
  
 ความหมายและความสําคัญของหองสมุดโรงเรียน   
   สหพันธสากลแหงสมาคมและสถาบันหองสมุด (IFLA) และ องคการสหประชาชาติวาดวย
การศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) ไดประกาศเจตนารมณเกี่ยวกบัหองสมุดโรงเรียน 
(School Library Manifesto) ไวตอนหนึ่ง ดังน้ี 

  หองสมุดโรงเรียนจัดหาสารสนเทศและขอมูลที่ใหความคิดตางๆ สําหรับการดํารงชีวติอยูอยาง 
ประสบความสําเร็จในสังคมสารสนเทศและสังคมฐานความรูเชนปจจุบัน หองสมุดโรงเรียนปลูกฝงให
นักเรียนมีทักษะสําหรบัการเรียนรูตลอดชีวติ สรางสรรคจินตนาการ และชวยใหนักเรียนพัฒนาตนเปน
พลเมืองผูมีความรับผิดชอบ  

เจตนารมณเกีย่วกับหองสมุดโรงเรียนดังกลาวยังไดระบุเปาหมายของหองสมุดโรงเรียนไววา 
“หองสมุดโรงเรียนเปนสวนประกอบสําคญัของกระบวนการศึกษา” 
   การศึกษาระดับประถมศึกษาของประเทศไทยเปนการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงกําหนดจุดมุงหมาย
ไวดังน้ี (กรมวิชาการ. 2536: 2-5) 

1. เปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อประชาชน 
2. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนในการดํารง                       

ชีวติ 
3.   เปนการศกึษาที่มุงสรางเอกภาพของชาต ิ

 ในการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรนี้ จุดมุงหมายของหลักสูตรตองการปลูกฝงใหนักเรียนมี
คุณลักษณะดังตอไปน้ี (กรมวิชาการ.  2535: 12)  
 1.  มีทักษะพืน้ฐานในการเรียนรู คงสภาพอานออกเขียนได  และคดิคํานวณได 
 2.  มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับตนเอง ธรรมชาติแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม   
 3.  สามารถปฏิบัตตินในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว 
 4.  สามารถวิเคราะหสาเหต ุและเสนอแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกบัตนเองและ
ครอบครวัไดอยางมีเหตุผล ดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

5. มีความภูมิใจในความเปนคนไทย มีนิสัยไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และอยู   
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
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 6.  มีนิสัยรักการอาน และใฝหาความรูอยูเสมอ 
 7.  มีความรู และทักษะพื้นฐานในการทํางาน มีนิสัยรักการทํางานและสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได   
 8.  มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบานและชุมชน
สามารถปฏิบตัิตนตามบทบาทและหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของบานและชุมชน ตลอดจนอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในชุมชนรอบๆ บาน 
 จากจุดมุงหมายของหลักสตูรขางตน จะเห็นไดวาในขอที่ 6 ไดระบุไววา “มีนิสัยรกัการอาน 
และใฝหาความรูอยูเสมอ” จุดมุงหมายของหลักสูตรขอน้ีไดแสดงใหเห็นความสําคญัของหองสมุดใน
ฐานะที่จะเปนแหลงปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสยัรักการอานและใฝหาความรูอยูเสมอ ดังน้ันหองสมุดโรงเรียน
จึงมีหนาที่เปนศูนยการเรียนรู (Learning  Resource  Center) และเปนองคประกอบสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนด
วัตถุประสงคของการจัดหองสมุดโรงเรียนไวดังน้ี 

1.   เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ สามารถสนองความ 
ตองการของนักเรียน ครู และชุมชนได   

2.   เพ่ือจัดหาวัสดุสารนิเทศ หนังสือเขามาไวในหองสมุด และสามารถใหบริการได 
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนแตละบคุคลมีพัฒนาการที่เหมาะสม 

3.   เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการอาน และอานไดอยางมีความสุข สามารถ 
พัฒนาการอานไดถึงขั้นวเิคราะห วิจารณได สามารถนํามาใชในการเรียนของตน และปรบัปรุงพัฒนา 
คุณภาพชีวติใหดีขึ้น 

4.   เพ่ือตรวจสอบประสบการณที่ดีใหแกนักเรียนจนกอใหเกิดเจตคตทิี่ดีในการใช 
หองสมุด และสามารถพัฒนาตนเองไปสูการใชหองสมุดในระบบอ่ืนๆได เชน หองสมุดในโรงเรียนมัธยม  
หองสมุดในสถานศึกษาตางๆ หองสมุดเสียง หองสมุดเครือขายคอมพิวเตอร ฯลฯ   

5.   เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนสามารถใชหองสมุดคนควา ศึกษาสําหรบัพัฒนางานของ 
ตนเองไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  
 บุคลากรหองสมุดโรงเรียน 
 บรรณารักษหองสมุดโรงเรียนเปนผูไดรับการศึกษาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดการหองสมุดโรงเรียน และอาจมีผูชวย
ทํางานในหนาที่ตางๆ บคุลากรหองสมุดจะทํางานรวมกับสมาชิกในชุมชนโรงเรียน และรวมมือกับ
หองสมุดประชาชน และหองสมุดอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมกิจกรรมและการบริการของหองสมุด 
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        บรรณารักษหองสมุดโรงเรียนอาจมีบทบาทแตกตางกันบาง ขึ้นอยูกับนโยบายงบประมาณ 
หลักสูตร และวิธีการสอนของโรงเรียน อยางไรก็ตามในบริบททางวชิาชีพ บรรณารักษหองสมุดโรงเรียน
ตองมีความรูเกี่ยวกับทรัพยากรหองสมุด การจัดการสารสนเทศ และการสอน เพ่ือใหสามารถจัดการ
บริการหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในสภาพแวดลอมทางการศกึษาในปจจุบนั ครูและนักเรียนตองใชทรพัยากรเพื่อการเรียนรูที่
หลากหลายมาใชนอกเหนือจากตําราเรียน บรรณารักษจึงควรมบีทบาทในการเปนผูวางแผนและสอน
ทักษะการรูสารสนเทศใหแกครูและนักเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูทีส่อดคลองกับสังคมยุคสารสนเทศ 
 
  ความรูและทกัษะของบุคลากรหองสมดุโรงเรียน 
 หองสมุดโรงเรียนตองใหบรกิารแกสมาชิกกลุมตางๆในโรงเรียน ไดแก นักเรียน ครู ผูบริหาร 
ผูปกครอง บคุลากรหองสมุดจึงตองมีความรูและทักษะในดานตางๆ ดังน้ี 

   1.  ความสามารถในการสื่อสารในเชิงสรางสรรคดวยความใจกวางทั้งกับเด็กและผูใหญ 
   2.  ความสามารถที่จะเขาใจความตองการของผูใช 
   3.  ความสามารถที่จะรวมมือกับบุคคลและกลุมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   4.  ความรู ความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
   5.  ความรูเร่ืองวิธีการสอนและทฤษฎีทางการศึกษา 
   6.  ความรูเกี่ยวกับทักษะสารสนเทศและการใชสารสนเทศ 

 7.  ความรูเกีย่วกับทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดตลอดจนวธิีการเขาถึงทรัพยากร
เหลานั้น 

   8. ความรูเร่ืองวรรณกรรม สื่อ และวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
   9. ความรูและทักษะดานการจัดการและการประชาสมัพันธ 
  10. ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (The IFLA/UNESCO School Library  

Guidelines.  2002: Online) 
  

  ความรวมมอืกันระหวางครูกับบรรณารักษหองสมุด 
        ความรวมมือระหวางครูกับบรรณารักษมีความสําคัญตอการใหบริการหองสมุดที่มี 

ประสิทธิภาพ  ครูและบรรณารักษสามารถทํางานรวมกันไดในเรื่องตอไปน้ี 
      1. พัฒนาหลักสูตร สอน และประเมินผลการเรียนตลอดหลักสตูร 
      2. พัฒนาและประเมินทักษะและความรูเกี่ยวกับสารสนเทศของนักเรียน 
      3. พัฒนาแผนการสอน 
      4. เตรียมและปฏบิัติกจิกรรมพิเศษสําหรับการเรยีนรูนอกหองเรียน รวมทั้งการใชหองสมุด 
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เปนสถานทีเ่รยีนรูดวย 
      5. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไวในหลักสตูร 
      6. ชี้ใหผูปกครองเห็นความสําคัญของหองสมุด 

 
 ความหมายและความสําคัญของการรูสารสนเทศ (Information Literacy) 
ปจจุบันเปนยคุสมัยของการเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นไดวาความเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ในทุก

วงการอยางกวางขวาง รวดเร็ว และตอเน่ือง  มีขอมูล ขาวสาร หรือสารสนเทศ เปนหัวใจสําคญั 
เทคโนโลยสีารสนเทศเปนพลังขับเคลื่อน ที่สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนในสังคม ทั้งสังคมโลกและ
สังคมไทย การเขาสูสังคมสารสนเทศในปลายคริสตศตวรรษที่ 20 และสังคมความรูในคริสตศตวรรษที่ 
21 ตางเปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดผลกระทบตอบุคคลและองคการทั้งทางบวกและทางลบ การรู
สารสนเทศจึงมีความสําคัญ ทั้งในการเรียนรู ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคม จึงเปนความจําเปนของ
สถาบันการศกึษาทุกระดบั จะตองสรางผูเรียนใหเปนผูรูสารสนเทศสูสังคมการเรยีนรู เพ่ือเปนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสังคมไทย   

การรูสารสนเทศ มาจาก Information Literacy ซ่ึงยังไมมีศัพทบัญญัติเปนภาษาไทย แตมีผู
แปลเปนภาษาไทยไวตางๆกัน เชน การรูสารสนเทศ ความรูทางสารสนเทศ ทักษะการใชประโยชนจาก
สารสนเทศ ในปจจุบันคําวา Literacy ที่เขาใจกันในคําแปลทีว่า “การอานออกเขียนได”  

คําภาษาอังกฤษวา Information Literacy เปนที่รูจักและกลาวถึงอยางกวางขวางในปจจุบัน
โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา  ศัพทคํานีป้รากฏใชครั้งแรกเม่ือ ค.ศ. 1974 โดยซูรคาวสกี (Zurkowski. 
1974: 6) อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Information Industry Association – llA) และมี
คําอธิบายในบริบทและมุมมองตางๆกัน เชน บรรณารกัษอธิบายวาการสารสนเทศเปนการขยายรูป
แบบเดิมของการสอนวิชาหองสมุดและบรรณานุกรม (Behrens. 1994: 132)  นักเทคโนโลยสีารสนเทศ
อธิบายวา การรูสารสนเทศ คือ ความสามารถใชเทคโนโลยีชนิดตาง ๆ เพ่ือดําเนินการจัดเก็บคนคืน 
และสงสารสนเทศจํานวนมาก (Demo. 1986: 6) นักการศึกษาอธบิายวา การรูสารสนเทศเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิต (Brevik. 1987: 46) และบางคนเขาใจวา คือ ความสามารถในการใช
หองสมุด  การใชระบบการคนคืนรายการสาธารณะ หรือโอแพค (Online Public Access Catalogue-
OPAC)  หรือการใชอินเตอรเน็ต เปนตน   

การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอการสรางสังคมสารสนเทศและสังคมความรู เปนทักษะชีวติที่
จําเปนในสังคมแหงการเรียนรู ดวยเหตุและปจจัยที่สําคัญดังน้ี   

สารสนเทศ เปนทรัพยากรหลักในสังคมและเปนทรัพยากรเศรษฐกจิ สารสนเทศเปน
แกนกลางของกิจกรรมทั้งมวล ในการดําเนินชีวติ การตดัสินใจ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการและการดําเนินงาน การสรางมาตรฐานการแขงขนั ความตองการ การเขาถงึและการใช
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สารสนเทศของประชาชนทกุหมูเหลา ทุกสาขาอาชีพกวางขวางเพิ่มมากขึ้น ทั้งเพ่ือการดํารง
ชีวติประจําวัน  การปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และการเปนพลเมืองตามสิทธิพ้ืนฐานของ
บุคคลมีการพัฒนาการเขาถงึสารสนเทศ ความโปรงใส  และการเปดเผยขอมูลขาวสาร สารสนเทศคือ
อํานาจ สามารถชี้วัดความสําเร็จและความลมเหลวขององคการได ปริมาณของขอมูลขาวสารสารสนเทศ
เพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเรว็หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอิเล็กทรอนกิส และเกิดภาวการณ “ทะลักทะลาย” 
หรือ “การทวมทนของสารสนเทศ” (Information Explosion)   

การศึกษาอยูในยุคแหงการปรับเปลี่ยนและมีเง่ือนไขการแขงขันของสังคมโลกมีการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ปรับบทบาทของการศึกษาใหชี้นําสังคม แนวคิดทางการศึกษามุงสูการศึกษาสําหรับ    
ทุกคน การศกึษาตลอดชีวติและการเรียนรูในปจจุบัน เปลี่ยนจากการเนนเนื้อหามาสูการเรียนรูวิธีการ
เรียน การเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตางๆ การเรียนรูโดยอิงแหลงวิทยาการ และบทบาทของผูสอนได
เปลี่ยนเปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู   

ในประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบบัแรกคือ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทุกๆ ดานใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการปฏรูิปการเรียนรู ซ่ึงยึดผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของคนไทย เพ่ิมพูนความเขมแข็งของสังคมไทย และเพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรม การเรียน
ในยุคโลกาภวิฒัน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญเปน 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู.  2543: 7) มีสาระสําคัญและแนวคิด
ที่สงเสริมบทบาทและความสําคัญของการสารสนเทศ และความจําเปนที่จะตองสรางและสงเสรมิให
ผูเรียนเปนผูรูสารสนเทศ ดังน้ี  

การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูรักการอาน ใฝรู เกิดการเรียนรู มีความรอบรู เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง เรียนรูตลอดชีวติ 

การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ใหชมุชนมีการจัดการศึกษาอบรม การแสวงหาความรู 
ขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ  

การวิจัยและพฒันาการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสทิธิภาพ รวมทั้งการสงเสรมิใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา   

การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทกุเวลา     
ทุกสถานที่โดยมีการประสานความรวมมือกันทุกฝาย และใหมีการเรียนรูจากสื่อการเรยีนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
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การสงเสริมแหลงการเรียนรูตลอดชวีิตทกุรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ    
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศูนยการกีฬา 
และนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืน  

การผลิต การพัฒนา และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ที่ครอบคลุมแบบเรียน ตํารา 
หนังสือวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาอื่น และประการสําคญัคือ     
การพัฒนาความรูและทักษะของนักเรียนในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตามที่ระบุไวในหมวด  9 
มาตรา 66  ดังน้ี   

  “มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชวีิต”   

จากสาระสําคญัดังกลาว คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543: 21) ไดนําเสนอแนวคิดใน
การจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับโลกยุคโลกาภิวัฒน ใหคนไทยมีความสามารถในการใชภาษา
ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารกับสากล ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
เชน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนประตูที่จะเปดออกไปสูโลกกวางเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ 
และรูจักสังเคราะหขอมูลขาวสารเวลานั้น มาใชใหเกิดประโยชนกบัชีวติของตน ครอบครวั สมาคมและ
ประเทศชาติ มีโอกาสเรียนรูจากแหลงความรูรอบตัว ทนัเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี คิดวเิคราะห
แบบวิทยาศาสตร คิดเปนระบบ กลาวโดยสรุป คือ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย ดังน้ันการรูสารสนเทศจึงเปนความจําเปนยิ่งตอการแสวงหาความรูของทุกคน 

ผูที่เรียกวาเปนผูรูสารสนเทศ จากการประมวลเอกสารซึ่งจัดทําโดยองคกรทางวิชาชีพที่
เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการการรูสารสนเทศของสมาคมหองสมุดอเมริกัน (American Library 
Association Presidential Committee on Information Literacy 1989) สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและ
วิจัย (Association of College and Research Libraries 2000) งานวิจัยและบทความของคอยล (Doyle. 
1997) บรูซ (Bruce.  1992) และเออ (Check.  1998) ไดกลาวถึง ผูรูสารสนเทศ (Information Literate) 
ประมวลไดวาผูรูสารสนเทศเปนผูมีลักษณะดังน้ี  

1. ตระหนักถงึความจําเปนตองใชสารสนเทศ รูวาเม่ือไรตองใชสารสนเทศ   
2. ตระหนักวาสารสนเทศทีถู่กตองและสมบูรณเปนพ้ืนฐานของการตัดสินใจทีช่าญฉลาด 
3. กําหนดขอบเขตปญหาและสารสนเทศที่ตองการได สามารถตั้งคําถามสิ่งที่ตองการได 

รูแหลงสารสนเทศทีต่องการ  
4. เขาถึงและคนคืนสารสนเทศทีต่องการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. รวมมือกับผูอ่ืน และไดรับบริการสารสนเทศจากผูเกีย่วของไดเม่ือมีความตองการ 
6. ประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณ   
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7. บูรณาการสารสนเทศที่เลือกสรรแลวสูฐานความรูของตน  
8. จัดสารสนเทศอยางเปนระบบเพื่อการนําไปใช   
9. ใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพือ่สนองวัตถุประสงคเฉพาะ การคิดสรางสรรค  

การแกปญหา และเพ่ือประโยชนตอสวนรวม   
10. ตระหนักถึงบริบททางเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมที่มีผลกระทบถึงการใชและการ

เขาถึงสารสนเทศ การใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและถูกตองตามกฎหมาย 
Australian Library and Information Association.  (2002) กลาววา การรูสารสนเทศมี

ความสําคัญตอการศึกษาและการดํารงชวีิต การรูสารสนเทศ ดานตางๆดังน้ี 
ในดานการศึกษา การรูสารสนเทศเปนองคประกอบพื้นฐานของกระบวนการศึกษาทั้งใน

ระดับพ้ืนฐานและระดบัสูง ทั้งการศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
รวมทั้งการศึกษาทางไกล การรูสารสนเทศเปนขอกําหนดพื้นฐานสําหรับการเปนพลเมืองที่มีสวนรวม
ตามระบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม การสรางความรูใหม ซ่ึงจําเปนสําหรับความสําเร็จทางดาน
เศรษฐกิจในอนาคต การเรยีนรูตลอดชีวติ การแกไขปญหาในระดับโลก และการปกครองตนเอง  

ดานภาษา ความรูและทักษะดานภาษามีความสําคัญ เชน ในขั้นตอนการคนคืนสารสนเทศ 
ตองมีการกําหนดคําคน คําสําคัญ หรือหัวเรื่อง ในการใชสารสนเทศโดยเฉพาะสารสนเทศจาก 
อินเทอรเน็ต และการนําเสนอสารสนเทศ ผูเรียนจําเปนตองมีความรูความสามารถ และทักษะทางภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ดานความคิด  การพัฒนาผูเรียนใหมีความคิด รูจักคิด วิเคราะห เปนกระบวนการสาํคัญใน
การสอนเรื่องการรูสารสนเทศ และสรางผูรูสารสนเทศ การคิดเชิงวิเคราะห การคดิอยางมีระบบ และการ
มีวิจารณญาณไดรับการสรางเสรมิทุกขัน้ตอน ตั้งแตการแสวงหา การเขาถึง การประเมิน วเิคราะห 
สังเคราะห และนําเสนอสารสนเทศ ถือไดวาความคิดเปนแกนสําคัญของกระบวนการรูสารสนเทศ   

ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ การสรางผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความสําคญั และเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา การรูสารสนเทศ
ชวยสรางเสรมิและเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในบางขั้นตอน ไมวาจะในการ
แสวงหา การเขาถึง การใช เชน เรื่องการของการนําขอความ หรือแนวคิดของผูอ่ืนมาใชในงานของตน   
จําเปนตองไดรับการอางอิง เรื่องลิขสิทธิ์ และการใชสารสนเทศโดยชอบธรรมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม  
ฉะนั้นการสรางใหผูเรียนเปนผูรูสารสนเทศนั้นจําเปนตองเร่ิมดําเนินการปูพ้ืนฐานตั้งแตการศึกษาระดับ
ตนและตอเน่ืองจนถึงระดับอุดมศึกษา และความรวมมือระหวางครู อาจารยกับบรรณารักษ จะกอใหเกิด
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงสุด (Library 2000 Review Committee.  1999: 33)   
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การสอนเรื่องการรูสารสนเทศ พัฒนามาจากการสอนวิชาการใชหองสมุด หรือการสอนเรื่อง
บรรณานุกรมซึ่งตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนชื่อวิชา เชน ทักษะสารสนเทศการคนควาและเขียนรายงาน  
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการคนควา โดยมีขอบขายเนื้อหาเชนเดียวหรือใกลเคียงกับการสอนเรื่อง 
การรูสารสนเทศ และมีเปาหมายหลักคือการสรางผูรูสารสนเทศ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    
การสอนความรู ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวของกบัการรูสารสนเทศบูรณาการอยูในเนื้อหาวิชา  
ตางๆ เชน ภาษาไทย สังคมศึกษา และวชิาการใชหองสมุด (Eisenberg & Berkowitz. 1990: Online) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1989  สมาคมหองสมุดอเมริกัน (American Library 
Association – ALA) โดย Presidential Committee on Information Literacy ไดจัดทํารายงานฉบับ
สุดทาย (Final Report) ระบุองคประกอบสี่ประการของการรูสารสนเทศ คือ ความสามารถตระหนักไดวา
เม่ือไรจําเปนตองใชสารสนเทศ การเขาถงึแหลงสารสนเทศ การประเมินและการใชสารสนเทศทีต่องการ
อยางมีประสิทธิภาพ (ALA. 1996: Online) ความสนใจเรื่องการรูสารสนเทศในระดบัสากลจะเห็นไดจาก
การจัดใหมีการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การรวมกลุมผูสนใจเฉพาะเรื่องการรูสารสนเทศ (ALIA 
formation Literacy Forum หรือ INFOLIT) (ALIA.  2006: Online) การจัดทําเว็บไซตที่เกีย่วของกับ
เรื่องการเรียนรูสารสนเทศโดยเฉพาะ เชน  The Big 6.com website (School Library Journal 
Applauds Big6 TurboTools.  2006: Online) National Forum on Information Literacy (NFIL.  
2006: Online) Institute for Information Literacy (ALA.  2005: Online)  

สวนการจัดการเรียนรูในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดและทศิทางทีก่ําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 น้ัน การปฏิรูปการศกึษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาอันเปนแนวคิดสากลที่สําคัญไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางในการจัดการศึกษา
และโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรูจะสมัฤทธิผ์ลไมได หากขาดการใหความสําคญัเรื่องการรูสารสนเทศ 
เพ่ือสรางผูเรียนใหมีความรู ความสามารถมทีักษะการเรียนรู ทักษะชีวติ มีความคิด วิจารณญาณ       
มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและการดํารงชีวิตในสงัคมสารสนเทศและโลกยุคสงัคม   
โลกาภิวัฒนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา จึงควรตระหนักถึงบทบาทหนาที่ ความรบัผิดชอบที่จะตอง
สรางผูรูสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คนไทยและสงัคมไทย   
 
   บทบาทของหองสมุดโรงเรียนในการสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศ           

การชวยใหนักเรียนและครพัูฒนาทักษะการรูสารสนเทศ เปนบทบาทสําคัญของหองสมุด
โรงเรียน กลาวคือ หองสมุดจะเปนแหลงการเรียนรูนอกเหนือไปจากหองเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียน
พัฒนาทักษะ ทัศนคติ และคานิยมที่จําเปนตอการเขาถึงและใชสารสนเทศในการแกปญหา การตัดสินใจ 
และการสั่งสมความรูและความเขาใจ ดังน้ันกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรูสารสนเทศของโรงเรียนจึงมี
ความสําคัญยิง่ตอการเรียนรูตลอดหลกัสตูร ครูทุกคนควรนํากิจกรรมตางๆ ไปปฏิบัตใินการเรยีน     
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การสอน ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการสอนใหนักเรียนรูสารสนเทศควรเชื่อมโยงกบักิจกรรมอ่ืนๆของ
โรงเรียนที่เนนเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ทักษะในการคิด และการรูหนังสือ  
(The IFLA/UNESCO School Library Guidelines.  2002: Online) 
 
  การใหการศึกษาแกผูใช 

 การจัดหลักสูตรฝกอบรมหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือสอนใหนักเรียนและครูรูวธิีการใชหองสมุด 
ถือเปนหนาทีส่ําคัญของหองสมุด เพราะนอกจากจะชวยทําใหนักเรยีนและครูมีทกัษะการรูสารสนเทศ
แลว ยังนับเปนวิธีการประชาสัมพันธหองสมุดที่มีประสทิธิภาพอีกดวย 

 หลักสูตรสําหรับครูควรใหคาํแนะนําเกี่ยวกับบทบาทของหองสมุดในการเรียนการสอน และ
การบริการใหความชวยเหลอืตางๆ ที่บุคลากรหองสมุดพรอมจะสนับสนุน หลักสตูรควรเนนดานการฝก
ใหครูรูจักการแสวงหา หรือการคนหาสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายวชิาที่ครูแตละคนตองสอน จาก
วิธีการฝกอบรมที่เนนใหคนหาสารสนเทศที่เกี่ยวของกบัความตองการดวยตนเอง ครกู็จะเกิดความ
เขาใจวาหองสมุดจะมีสวนสนับสนุนการสอนไดอยางไร และจะใชบูรณาการเขากบัหัวขอวิชาในหลักสูตร
ไดอยางไร 

สวนหลักสตูรสําหรับนักเรียนนั้น บรรณารักษตองรวมมือกับครูอยางใกลชิดเพื่อเชื่อมโยงการ 
สอนทักษะการรูสารสนเทศเขากับหลักสตูรวชิาตางๆ โดยมีลําดับขัน้ตอนที่เหมาะสม มีความกาวหนา 
และตอเน่ือง เม่ือนักเรียนเรียนรูหรือทํากิจกรรมการรูทักษะสารสนเทศ ครผููเกี่ยวของควรใหความ
รวมมือกับบรรณารักษโดยเขารวมกิจกรรมดวยเพื่อใหคําแนะนําแกนักเรียน 

       ในการใหการศึกษาแกผูใชหองสมุด บรรณารักษควรคํานึงถงึสิ่งตอไปน้ี 
   1. ความรูเกี่ยวกับหองสมุด ไดแก จุดมุงหมาย บริการตางๆ ของหองสมุด การจัดระบบใน

หองสมุด ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหามาใหบริการ 
    2. ทักษะในการแสวงหาสารสนเทศ แรงจูงใจในการใชสารสนเทศ เพ่ือใหผูใชมาใชหองสมุด

เพ่ือสนับสนุนการเรียนทั้งทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ (The IFLA/UNESCO School Library 
Guidelines.  2002: Online) 

 
 การใชตัวแบบกระบวนการสารสนเทศ (Information Process Model)  

หรือตัวแบบการรูสารสนเทศ (Information Literacy Model) 
กิจกรรมการรูสารสนเทศทีมี่ประสิทธผิลตองเปนกิจกรรมที่ปฏิบตัิทัว่ทั้งโรงเรียน โดยมี

แผนงานที่จะพัฒนาทักษะดานสารสนเทศอยางเปนระบบ ซ่ึงหมายถึงการใชตัวแบบกระบวนการ
สารสนเทศ (Information Process Model) หรือตัวแบบการรูสารสนเทศ (Information Literacy Model) 
กิจกรรมประเภทนี้จะทําใหนักเรียนมีโอกาสนําทักษะ ทัศนคติ และคานิยมเกี่ยวกับการรูสารสนเทศไปใช
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ในสถานการณจริง เกิดความรูและประสบการณใหมๆ ที่เชื่อมโยงกับความรูและประสบการณที่มีอยูเดิม  
การปฏิบตัิกิจกรรมเหลานี้ นักเรียนควรมโีอกาสไดเลือกประเด็นตามความสนใจ ไดวิเคราะหสารสนเทศ 
ในขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูเกี่ยวกบัตวัเองในฐานะที่เปนผูเรียน ครูและบรรณารักษตองใหขอคดิ        
ขอวิจารณเชิงบวก เกี่ยวกบักิจกรรมที่นักเรียนทําโดยสม่ําเสมอเพื่อที่นักเรียนจะไดรับรูความกาวหนา
ของตนเอง นอกจากนี้ นักเรียนควรมีโอกาสฝกฝนทักษะใหมๆ ที่ไดเรียนรู กิจกรรมการรูสารสนเทศควร
มีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม โรงเรียนควรประเมนิกิจกรรมโดยสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุงใหไดผลดี 
ยิ่งขึ้น 

ถึงแมวากิจกรรมการรูสารสนเทศจะไมใชความรับผิดชอบของบุคลากรหองสมุดเพียงฝายเดียว 
หองสมุดก็มีบทบาทสําคญัในการสงเสริมกิจกรรมดังกลาว ดังตอไปนี้ 

             1. บุคลากรหองสมุด ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานทักษะการรูสารสนเทศ รวมมือกับครแูละ 
นักเรียนในดานตางๆ เชน ชวยครูวางแผนกิจกรรมในหองเรียนเพ่ือใหนักเรียนมาใชหองสมุดเปนแหลง
เรียนรู สอนใหนักเรียนมีทกัษะในการคนหาสารสนเทศสําหรับงานศึกษาคนควาที่ครูมอบหมายให 

             2. สรางสภาพแวดลอมของหองสมุดใหมีความสะดวกสบายตอการเขามาศึกษาคนควา 
เชน การจัดตารางการเขาใชหองสมุดที่ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

        3. จัดใหมีการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภทและรปูแบบ และชวยให 
นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการคนหาและใชสารสนเทศ  
                  4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหองสมุดควรสงเสริมกิจกรรมการรู
สารสนเทศอยางมีประสิทธภิาพ 

ดังน้ันความสาํเร็จของกิจกรรมการรูสารสนเทศขึ้นอยูกับความมุงม่ันของโรงเรียนที่จะเสาะหา
บุคลากรหองสมุดที่มีประสทิธิภาพและการพัฒนาคุณภาพทางวิชาชีพของครูโดยตอเน่ือง (The School 
Library and Learning in the Information Landscape: Guidelines for New Zealand Schools.  
2002: Online) 
 
แบบฝกทักษะ 

 ความหมายของทักษะ 
คําวาทักษะไดมีผูใหความหมายไวดังน้ี 
เนล (Nell.  1994: 73) ไดใหความหมายของคําวาทักษะวา ทักษะเปนความเชี่ยวชาญหรือ

ความชํานาญในการใชมือ น้ิว และตารวมกัน และเปนเรื่องเฉพาะบคุคลทีเ่รียนรูได  
ปเตอร (Peter.  1997: 55)  ใหความหมายวาของทักษะวา เปนรปูแบบของพฤติกรรมที่

กระทําไปดวยความแมนยํา รวดเรว็ สงผลใหเกิดการพัฒนาความสามารถของตนอยางดียิ่ง 
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 ไพพรรณ อินทรกุล (2543: 57) ไดใหความหมายของทักษะวา ประสบการณในการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเกิดความชํานาญและเกิดการตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

มยุรี  กันติโรจน (2537: 32) ไดใหความหมายของทักษะวา ทักษะเปนความชํานาญใน
วิทยาการใดวทิยาการหนึ่ง ซ่ึงเคยฝกหัดและมีประสบการณ สามารถแสดงออกเปนพฤติกรรมที่
คลองแคลว อยางมีประสิทธภิาพ 
 ศรีมงคล  เทพเรณู (2543: 11) ไดใหความหมายของทักษะวา ทักษะคือความสามารถ    
ความชํานาญ และความคลองแคลววองไว ซ่ึงเปนสิ่งทีบุ่คคลไดเรียนรูที่จะทําดวยความรวดเร็ว แมนยํา
ถูกตอง ซ่ึงอาจจะเปนทางรางกาย หรือสมองในระยะทีร่วดเรว็ เชน ความสามารถในการคิดเลขได
รวดเรว็ การวาดภาพเร็ว 

จากที่มีผูใหความหมายของทักษะไวมากมาย สามารถสรุปไดวา ทกัษะ เปนความสามารถ
เฉพาะตวั หรือความชํานาญในการเสาะแสวงหาสิ่งทีต่องการใหไดถูกตอง แมนยํา อีกทั้งยังเปน
สวนประกอบของการเรยีนรูอยางหนึ่งของผูเรียนเพ่ือใหเกิดความชํานาญ เกิดประสบการณในการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตอไป     

 
 ความหมายของแบบฝกทักษะ  
 แบบฝกทักษะเปนสวนประกอบที่ใชในการเรียนการสอนมีผูใหความหมายไวดังน้ี  
 กรมวิชาการ (2532: 3) ไดใหความหมายของแบบฝกทกัษะไววา แบบฝกทักษะเปนสื่อที่มีไว
ใหผูเรียนไดฝกปฏิบตัิ เพ่ือชวยเสริมใหเกิดทักษะ และความแตกฉานในบทเรียน แบบฝกทักษะที่ดีควร
ตองใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน แบบฝกทักษะในภาษาไทยมชีื่อเรียกแตกตางกัน
ออกไป เชน แบบฝก แบบฝกหัด แบบฝกทักษะ แบบฝกหัดทักษะ เปนตน 
 เตือนใจ ตรเีนตร (2544: 5) ไดสรุปไววาแบบฝกทักษะเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซ่ึงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบตัิดวยตนเอง ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา 
จนปฏิบัตไิดอยางชํานาญและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชวีติประจําวันได 

นันทพร ศิริวชัรกุล (2534: 27)  ใหความหมายวาของแบบฝกทักษะวา แบบฝกทักษะเปนงาน
หรือสิ่งที่ครูมอบหมายใหนักเรียนทําทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน เพ่ือทบทวนความรูที่เรียนไปแลว  
เปนการฝกทกัษะการเรยีนรูดวยตนเอง  รูจักรับผิดชอบ และทําใหผูเรียนมีประสบการณในการเรียน  
มากขึ้น  
 พรสวรรค คําบุญ (2534: 17) ไดกลาวถึงแบบฝกทักษะวา แบบฝกทกัษะเปนเครื่องมือที่ถูก
สรางขึ้นเพ่ือเสริมสรางทักษะใหแกนักเรยีน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่มีกิจกรรมใหนักเรียนกระทํา เชน 
การตั้งโจทยใหนักเรียนตอบ หรือการยกขอความมาฝกทักษะหลังจากที่เรียนไปแลว โดยมีจุดมุงหมาย
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เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียน ทําใหผูเรียนมีความชํานาญ แมนยําในบทเรยีนนั้นๆ กอใหเกิด
การเรียนรูที่ดีขึ้น 
 วรสุดา บุญไวโรจน (2537: 35) ไดกลาวถงึแบบฝกทักษะวา แบบฝกทักษะเปนสื่อการสอนที่
จัดทําเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาทําความเขาใจ และฝกฝนจนเกิดแนวความคิดที่ถูกตอง จนเกิดทักษะใน
เร่ืองใดเรื่องหน่ึง จากความหมายของแบบฝกทักษะทีก่ลาวมาแลวขางตน สามารถใหนิยามของหนังสอื
แบบฝกทักษะไดวา หมายถงึ  สื่อการสอนที่ครูสรางขึน้เพ่ือฝกฝนทกัษะเรื่องใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ  
ใหนักเรียนไดฝกปฏิบตัิดวยตนเองจนเกิดความสามารถและความชํานาญ 
 สรุปไดวาแบบฝกทักษะเปนเครื่องมือหรือสื่อทางการเรียนรูประเภทหนึ่งที่ครูผูสอนจัดทําขึ้น
เพ่ือใชในการเรียนการสอน สามารถใชไดทั้งในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรียน เปนเครื่องมือที่ทําใหผูเรียน
สามารถเกิดทกัษะ มีการพฒันาความรูความเขาใจในบทเรียนไดดีขึ้น โดยการฝกฝนใหมีความชํานาญ 
แมนยํามากยิ่งขึ้น และสามารถฝกปฏบิัตไิดดวยตนเอง 
 เพอรดี และคนินี (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  2531: 167; อางอิง
จาก Perdy ;& Kinney. 1970: 41-42) ไดใชหลักในการฝกทักษะไว ดังน้ี 

1.  กอนการฝกควรสอนใหผูเรยีนเขาใจเสียกอน เพราะจะชวยใหผูเรยีนเขาใจและทราบ
เหตุผลทีต่องฝก การฝกอยางไมเขาใจความหมาย อาจไมทําใหเกิดทกัษะ 

2.  ควรใหผูเรียนไดรับการฝกตามขั้นตอนที่ถูกตอง ภายใตการแนะนาํที่ดี ถาฝกทกัษะ
แบบผิดๆ จะทําใหเสียเวลาเปนอยางมากในการแกไข 

3.  กําหนดชวงเวลาการฝกสัน้ๆ บอยๆ ดวยแบบฝกที่คดัเลือกเปนอยางดี จะมี
ประสิทธิภาพกวาการฝกชวงยาวๆ ซ่ึงผูเรียนจะเบื่อหนายไมสนใจ 

4.  ควรจัดกิจกรรมการฝกที่หลากหลาย นอกจากแบบฝกหัดตางๆ อาจใชเกม การถาม
ปญหา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ บาง 

5.  การฝกอยางมีความมุงหมาย จะเกิดประโยชนมากเพราะผูเรียนเห็นคุณคาและ    
ความจําเปนของสิ่งที่เรียนหรือฝก โดยอาจใหการทดสอบหรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือชี้ใหเห็นผลที่เกดิขึ้น
ภายหลังการฝก การฝกควรสัมพันธกับความมีเหตุผล ขณะฝกควรใหผูเรียนใชความคิดหาเหตุผลควบคู
ไปดวย 
   ขั้นตอนของการเรียนใหเกดิทักษะไว 3 ขั้นตอน  คือ 
  1. ขั้นความรู (Cognitive Phase) เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองพยายามศึกษาใหเขาใจเนือ้หา
ของเรื่องที่จะฝก และรูวาการฝกทักษะนัน้จะตองทําอยางไรบาง โดยผูสอนจะตองพยายามวิเคราะห  
เน้ือหาของทักษะที่จะฝก และอธบิายถึงสิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นจากการฝกใหผูเรียนไดเขาใจ 
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   2. ขั้นปฏิบตัจินไมมีขอผิดพลาด (Frication Phase) เปนขั้นทีล่งมือปฏิบตัิตามความรู
ความเขาใจทีมี่อยูจนกระทั่งพฤติกรรมตางๆ ที่ไมถูกตองจะถูกแกไขใหถูกตองและลดลงเปนศูนย แลว
พฤติกรรมที่ถกูตองก็จะคงที่จนเกิดความชํานาญ และคลองตวัในการปฏิบตัิเรื่องนั้นๆ เพ่ิมขึ้น 

3. ขั้นปฏิบตัิไดอยางอัตโนมัติ (Autonomous Phase) เปนขั้นที่สามารถปฏิบตัิไดอยาง 
ทันทีโดยมิตองคิดหรือวางแผน มีความชํานาญ ถูกตอง และรวดเร็วมาก โดยไมมีขอผิดพลาด       
(กรมวิชาการ.  2541: 56; อางอิงจาก  Edward, Evans G.  1995.  Developing library and 
information center collections. 3rd ed.  Colorado: Libraries Unlimited.)   
  พงษพันธ พงษโสภาพ (2542: 155) ไดเสนอวิธีการสอนเพื่อใหเกิดทักษะ ไวดังน้ี 

1.  ครูตองอธิบายเพื่อแนะนําใหผูเรียนทราบวาจะตองทําอะไร ทําอยางไรและใหประโยชน
อยางไรบาง เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ  

2.  ครูตองพยายามใหผูเรียนไดฝกหัดโดยลงมือปฏิบัติดวยตนเองทันทภีายหลังจากที่การ
อธิบายและสาธิตจบลง 

3.  ครูจะตองพยายามใหผูเรียนไดกระทําอยางชาๆ ในลกัษณะทีถู่กวธิี พรอมกับใหการ
เสริมแรงควบคูกันไปตลอดเวลา 

4.  ในระหวางการแนะนําและฝกหัด ครูจะตองพยายามใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ใหมากที่สุด เพ่ือเปนการฝกใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองตอไป 

5.  ครูจะตองพยายามสรางบรรยากาศเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะทดลอง
ปฏิบตัิดวยตนเอง ครูจะตองระลึกอยูเสมอวา บรรยากาศที่ตึงเครียด การวิจารณที่รุนแรง และการใช
คําพูดเหน็บแนม จะไมชวยใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะลงมือทดลองดวยตนเอง เพราะผูเรียนเกรง
วาจะทําไมไดดี และจะถูกวจิารณอยางเสียหาย 
   บราวีคและซีนน (Bravek. P. S. ;& Senn, J. A.  1998: 39) ไดเสนอวิธีการสอนนักเรียนใน
การใชแบบฝกทักษะไวดังน้ี 

1. อธิบายใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการฝกทักษะ และประโยชนของการ 
ฝกทักษะ อาจมีการยกตัวอยางประกอบใหนักเรียนเห็นภาพชัดเจน  
    2.  ใหนักเรยีนไดมีสวนรวมในการฝกทักษะนัน้ใหมากที่สุด โดยครูจะเปนผูสรางแรงจูงใจ
ใหกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีความตองการที่จะรวมกิจกรรมนั้น 
           3.  ใหนักเรียนไดรับการฝกฝนทกัษะนั้นจนเกดิความเคยชนิ ครูควรใหคาํปรึกษาแนะนํา
นักเรียนในการฝกทุกครั้ง และเม่ือนักเรียนเกิดความมัน่ใจมากขึ้นจะชวยสงเสริมใหการฝกในครัง้ตอๆไป
มีความชํานาญมากขึ้น 
           4.  สงเสริมใหนักเรยีนนําทักษะทีไ่ดฝกไปใชในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส อาจจะใชแบบฝก
ทักษะนีน้อกเวลาเรยีนก็ได   
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สมจิต ชิวปรีชา (2539: 21) ไดแบงประเภทของแบบฝกทักษะไว 3 ประการ คือ  
1. แบบฝกทักษะงายกวาในบทเรียน  มีไวเพ่ือใหครูใชชวยนักเรียนที่เรยีนออน ตองการ 

ฝกทักษะขั้นตนเพ่ิมเติม  
2. แบบฝกทักษะที่ยากกวาในบทเรียน มีไวเพ่ือใหครูใชเสริมใหนักเรียนที่เรียนเกงจะได 

มีงานทําในขณะที่ครูกําลังชวยเหลือเด็กออน  
3. แบบฝกทักษะเสริมแบบฝกทักษะในหนังสือเรียน ใชกรณีที่ผูสอนตองการฝกทักษะ 

เพ่ิมเติม       
 
ลักษณะของแบบฝกทักษะที่ดี 
แซมมอน (Sammon.  (1998:74)  ไดใหความเห็นวา ครูควรใหนักเรยีนเลือกทําแบบฝกทักษะ

ที่ตนพอใจกอน แลวจึงทําแบบฝกทักษะที่เหลือ แบบฝกทักษะที่ดีน้ันจะตองดึงดูดสมาธิของเด็ก 
แบบฝกหัดทีดี่น้ันควรจะเปนแบบฝกทักษะสําหรบัเด็กเกง และซอมเสริมสําหรับเด็กออนไดใน
ขณะเดียวกนั จิม (Jim.  1994: 174-175) ไดใหความเห็นตอไปอีกวาหนังสือแบบฝกทักษะในทองตลาด
มีมาก สวนใหญมักรวมเรื่องตางๆไวดวยกัน ฉะนั้นครผููสอนควรจะสรางแบบฝกทักษะสําหรบันักเรียน
เฉพาะวชิาโดยเฉพาะซึ่ง จะชวยใหเด็กสนใจที่จะทํามากกวา อีกทั้งยงักระตือรือรนดวย และครูควรใช
ภาษาใหเหมาะสมกับวยั และประสบการณของเด็ก  

มารค (Mark.  1998: 72-73)  กลาววา แบบฝกทักษะที่จะเปนประโยชนตอผูเรยีนนั้นตอง
ไดรับการปรับใหเขากับผูเรยีนแตละคนใหมีความทันสมัยอยูเสมอ ซ่ึงตามความจรงิแลว นักเรยีนแตละ
คนจะมีแบบฝกทักษะที่ไมตรงกัน ไมเฉพาะแตในขณะทําแบบฝกทักษะเทานั้น แบบฝกหัดที่ดีควรจะ
ไดรับการปรับปรุงควบคูไปกับหนังสือแบบเรียนเสมอ และควรใชไดดีทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
ถาเปนไปไดครูควรจัดทําขึน้เอง เพราะครูผูสอนจะทราบดีวาการเรียนการสอนนี้มีสวนใดสําคญัและควร
เนนย้ําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดีที่สุด 

นิว (News.  1997: 91) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกไววา แบบฝกทักษะที่ดีจะตองดึงดูด
ความสนใจและสมาธินักเรียนโดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก เปดโอกาสใหนักเรียนฝกทักษะเฉพาะ
อยาง ใชภาษาเหมาะสมกับ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิหลังทางภาษาของนักเรียน แบบฝกที่ดีควรจะมี
หลายลักษณะ และควรมีความหมายตอนักเรียนดวย  
 โรเบิรต  (Robert.  1998: 10)  กลาววา แบบฝกทักษะทุกแบบฝกทกัษะตองมีความหมาย
และตรงตามวตัถุประสงคของการเรียนรู อีกทั้งจะตองมีรูปแบบทีเ่ปนเอกลักษณ และเปนแบบฝกทักษะ
ที่มีความทันสมัย ไมควรใชประโยคคําสั่งยาวๆในแบบฝกทักษะ เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อ
หนายได ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่งายเหมาะสมกับวยั 
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แวน (Wan. 2000: 98) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกหัดที่ดีไวดังน้ี 

                  1.  ตองมีการฝกนักเรียนในเร่ืองแรกกอนจะมีการฝกเรื่องอ่ืนๆ ตอไป  
2.  ประโยคทีฝ่กควรเปนประโยคสั้นๆ  
3.  เปนแบบฝกที่นักเรียนใชความคิดดวย 
4.  ควรมีแบบฝกหลายๆ แบบเพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความรูสึกเบื่อ 

        5.  ประโยคและคําทีใ่ช ควรเปนแบบทีใ่ชพูดกันในชีวติประจําวันที่นักเรียนรูจักดีแลว 
6.  นักเรียนสามารถนาํสิ่งทีเ่รียนไปใชในชีวติประจําวันได 

สวนความเหน็ของวิชัย เรอืงเพชร (2531: 77) เกี่ยวกบัเรื่องแบบฝกทักษะที่ดีควรมีลักษณะ
ดังน้ี 
 1.  ครูตองเตรียมแบบฝกหัดใหรอบคอบวาตองใชแบบฝกทักษะแบบไหน ใชอยางไร และ
ตองพิจารณาดวยวาแบบฝกทักษะนัน้จะชวยฝกทักษะนั้นๆ จนนําไปใชไดหรือไม 

2.  ใหแบบฝกทักษะสั้นๆ แตหลายๆ แบบ เพ่ือฝกฝนทักษะอันเดียวกันจนเกดิความ 
แมนยํา แบบฝกทักษะควรมีหลายแบบเด็กจะไดไมเบื่อ 
 3.  ใหฝกในสภาพการณที่แตกตางกัน เชน เขียนบนกระดานดํา เขียนบนกระดาษแลวมา
ปดไวใหอาน 
 4.  ประเมินผล การประเมนิผลตอนฝกนัน้ ตองประเมินเพ่ือดูวาเด็กเกิดความชํานาญใน
ทักษะนัน้เพียงไหน อาจใหเด็กออกมาพูดวาทําอะไรไมไดในแบบฝกหัดนั้น หรืออาจหาวิธีเพ่ือคนดูวา 
เด็กทําแบบฝกหัดนั้นๆไมไดเพราะอะไร ถาเราไมประเมินผล เราจะไมมีโอกาสฝกเด็กใหเกิดทักษะที่
ตองการได  
 สวนการสรางแบบฝกทักษะและขอคิดเห็นเกี่ยวกบัลักษณะของแบบฝกที่ดีของวรสุดา บุญยะ
ไวโรจน (2537: 35) คือ  

1. แบบฝกทักษะที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งคาํสั่งและวิธีทํา คําสั่งหรือตัวอยางแสดงวิธทีี่ใช 
ไมควรยาวเกนิไป เพราะจะทําใหเขาใจยาก ควรปรบัใหงายเหมาะสมกับผูใช ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรยีน
สามารถศึกษาดวยตนเองถาตองการ  

2. แบบฝกทักษะที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียน และตรงตามจุดมุงหมายของการฝก  
มีความทันสมยัอยูเสมอ 

3. ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกทักษะควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรูของผูเรียน  
4. แบบฝกทักษะที่ดีควรแยกฝกเปนเรื่องๆ แตละเร่ืองไมควรยาวเกินไป แตควรมี 

กิจกรรมหลายรูปแบบ เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ และไมเบือ่หนายในการทํา และเพื่อฝกทักษะ
ใดทักษะหนึ่งจนเกิดความชํานาญ  
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5. แบบฝกทักษะที่ดีควรมีทั้งแบบกําหนดคําตอบให และแบบใหตอบโดยเสริมการเลอืก 
ใชคํา ขอความ หรือรูปภาพในแบบฝกทกัษะ ควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและตรงกับความสนใจของ
นักเรียน เพ่ือวาแบบฝกทักษะที่สรางขึ้นไดกอใหเกิดความเพลิดเพลนิ และพอใจแกผูใช ซ่ึงตรงกับ
หลักการเรียนรูที่วาเด็กมักจะเรียนรูอะไรไดเร็วในการกระทําที่กอใหเกิดความพึงพอใจ  

6. แบบฝกทักษะที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควา รวบรวม 
สิ่งที่พบเห็นบอยๆ จะทําใหเด็กนักเรียนเขาใจในเรื่องนัน้ๆมากยิ่งขึ้น และจะสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวติประจําวันไดอยางถูกตอง มีหลักเกณฑ และมองเห็นวาสิ่งที่ไดฝกฝนนั้นมีความหมายตอผูเรียน
ตลอดไป  

7. แบบฝกทักษะที่ดีควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคนมีความ 
แตกตางกันในหลายดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญา และประสบการณ 
ฉะนั้นการจัดทําแบบฝกทักษะแตละเร่ืองควรจัดทําใหมากพอและมีทุกระดับตั้งแตงาย ปานกลาง จนถึง
ระดับคอนขางยาก เพ่ือใหเด็กเรียนเกง กลางและออน จะไดเลือกทาํไดตามความสามารถ ทั้งน้ีเพ่ือให
เด็กทุกคนประสบความสําเร็จในการทําแบบฝกทักษะ  

8. แบบฝกทักษะที่ดีควรสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดตั้งแตหนาปกจนถึงหนา 
สุดทาย  

9. แบบฝกทักษะที่ดีควรไดรับการปรับปรงุ ควบคูไปกบัหนังสือเรียนอยูเสมอ และควรใช 
ไดดีทั้งในและนอกหองเรียน  

10. แบบฝกทักษะที่ดีควรเปนแบบฝกทักษะที่สามารถประเมิน และจําแนกความสามารถ 
ของเด็กไดดวย  
 11.  แบบฝกทักษะที่ดีควรมีเอกภาพและความสมบรูณในตวัเอง 

 12.  แบบฝกทักษะที่ดีควรเกิดจากความตองการของผูเรียนและสังคม 
 13.  แบบฝกทักษะที่ดีควรครอบคลุมลักษณะวิชาโดยบูรณาการกับทุกวิชา 

                   14.  แบบฝกทักษะที่ดีควรเนนการแกปญหา 
         15.  แบบฝกทักษะที่ดีควรเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดมีวางแผนรวมกนั 

 
ประโยชนของการฝกทักษะ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 173-175 )  ไดกลาวถึงประโยชน

ของแบบฝกไวดังน้ี  
1.  เปนสวนเพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลด 

ภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิง่ที่จัดทําขึ้นอยางเปนระเบยีบและเปนขัน้ตอน เขาใจงาย 
2.  ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา แบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใช 
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ภาษาไดดีขึ้น แตจะตองอาศัยการสงเสรมิและความเอาใจใสจากครดูวย 
3.  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตก 

ตางกัน ดังน้ันการใหเด็กทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็กประสบ
ความสําเร็จทางดานจิตใจมากขึ้น 

4.  ชวยเสริมทักษะทางภาษา โดยกระทําดังน้ี 
4.1 ฝกทันทีหลังจากใหเด็กเรียนรูเรื่องนั้นๆ  
4.2 ฝกซ้ําหลายๆ ครั้ง 
4.3 เนนเฉพาะเรือ่งที่ตองการฝก 

5.  แบบฝกใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
6.  แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรปูเลม เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง เพ่ือทบทวน 

ดวยตนเองตอไป 
7.  การใหเด็กทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆ ของเด็กไดชัดเจนซึ่ง 

จะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาไดทันทวงที 
8.  แบบฝกที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่อยูในหนงัสือแบบเรียน จะชวยใหเด็กไดฝกฝนอยาง 

เต็มที ่
9.  แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอย จะชวยใหครูประหยัดทัง้แรงงานและเวลาในการที่จะ 

ตองเตรียมแบบฝกอยูเสมอ ใหดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตําราเรียน ทําใหมีโอกาส
ฝกฝนทักษะอ่ืนมากขึ้น  

ในการฝกทักษะจําเปนตองอาศัยแบบฝกทักษะเพื่อทบทวนความเขาใจและฝกในเรื่องที่ได
เรียนไปแลว ครูสวนมากจะใชแบบฝกทักษะที่มีอยูในหนังสือแบบเรยีนใหนักเรียนฝกทักษะหลังจาก
เรียนแลว แตหนังสือแบบเรียนบางเลมมีแบบฝกทักษะเพียงเล็กนอย หรือไมมีเลย ดังน้ันจึงเปนหนาที่
ของครูโดยตรงที่จะตองสรางแบบฝกทักษะใหเหมาะสมกับเรื่องที่สอน เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะและ
เขาใจมากขึ้น โดยอาศัยเนื้อหาในแบบเรยีนเปนหลัก ดังน้ันจะเห็นไดวาแบบฝกทกัษะมีความสมัพันธกับ
หนังสือแบบเรียนโดยตรง ในเรื่องความสัมพันธของหนังสือแบบเรียนและแบบฝกทักษะนี้มีผูให
ความเห็นไวดังน้ี 

ชโลบล  ทัศวลิ (2542: 90) ไดสรุปประโยชนของแบบฝกทักษะไววา แบบฝกทักษะเปนเครื่อง
อํานวยประโยชนในการเรียนรูของนักเรียน ในการฝกทกัษะใหเกิดความชํานาญและปลูกฝงคุณคาและ
คุณลักษณะทีถู่กตองดีงามในหลายประการ หากแตครผููสอนจําเปนจะตองรูจักการนําไปใชอยางถูกวิธี
ใหนักเรียนไดรับการฝกหลายๆ รูปแบบ หลายๆ ครั้ง เหมาะสมกับวยั เวลา และความสามารถของเด็ก
แตละคน จึงจะทําใหแบบฝกเกิดคุณประโยชนตอการเรียนการสอนอยางแทจริง 
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วัชรี  ขําวิจิตร (2542: 34) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไววา แบบฝกทกัษะชวยให
การเรียนรูของนักเรียนดีขึน้ ชวยผอนแรงและประหยดัเวลาของกระบวนการเรียนการสอนในตารางเรียน 
เพราะแบบฝกทักษะสามารถนําไปฝกกจิกรรมนอกเวลาเรียนหรือในชั่วโมงซอมเสริมได นอกจากนี้แบบ
ฝกยังมีประโยชนดังน้ี 

1. ทําใหเขาใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเปนเครือ่งมือทบทวนความรู 
2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนทีมี่ตอบทเรยีน 
3. ฝกใหนักเรียนมีความเชื่อม่ัน และสามารถประเมินผลงานของตนเองได 
4. ฝกใหนักเรียนทํางานตามลําพัง 

สิริพร   กอบแกว (2543: 57) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไววา แบบฝกทักษะมี
ประโยชนตอครูและนักเรียนเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะแบบฝกเปนสื่อการสอนที่ชวยลดภาระของครู เปน
เครื่องมือวัดผลการเรียนหลงัจากที่เรียนจบบทเรียนแตละครั้ง ชวยใหครูมองเห็นปญหาของเด็กแตละคน 
สวนนักเรยีนจะไดแกไขขอบกพรองของตนเอง และจะเปนสิ่งสําคัญในการใหนักเรยีนไดทบทวนความรู 
 
 หลักทฤษฎีทีใ่ชในการฝกทักษะ  
 1. ทฤษฎีการเรียนรู (The Learning Theory) ที่กลาววา เราไดเรียนรูจากการสังเกตและ
การฝกปฏิบตั ิเม่ือนําจิตวิทยาการฝก (Training Psychology) เขามาใช จะตองทําการวิเคราะหงานเพื่อ
แบงทักษะที่ซับซอนออกมาเปนทักษะที่ยอยๆ น้ันมาฝกทีละทักษะ จนมีความแมนยํา สําหรับใชเปน
พ้ืนฐานในการฝกสอนที่ยากและสลับซับซอนมากขึ้นตอไป ดวยเหตน้ีุเองครูจะตองแนใจวา ผูเรยีน
สามารถฝกปฏิบัตใินแตละขั้นตอนไดอยางดีแลว จึงจะฝกในขั้นที่ยากกวาตอไปและตองใหเปนไป
ตามลําดับขั้นตอนดวย ดังน้ันในการฝกทักษะจึงตองมีสิ่งที่ควรยึดปฏิบตัิอยางเครงครัดดังน้ีคือ 

1. 1 ตองมีลําดับขั้นในการฝก 
1.2  ฝกทักษะที่เปนพ้ืนฐานใหไดอยางแนนอน แลวจึงฝกทักษะที่สูงกวา ยากกวาได 
1.3  ตองในใหขอมูลยอนกลับและการใหแรงกระตุนเปนเรื่องจําเปนและสําคัญ 

2. แนวทฤษฎีอีกแนวทางหนึง่ที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการสอนแบบฝกทกัษะนี้คือ แนว
ทฤษฎีของนักจิตวิทยาสาขาไซเบอรเนติก (Cybernetic Psychologists) ซ่ึงมีความเชื่อวา รางกายของ
มนุษยเปรียบไดด่ังเครื่องยนตที่มีเสนประสาทเปนเครือ่งรับสัญญาณและควบคุมการทํางาน นักจิตวิทยา
กลุมน้ีใชเครื่องชวย เชน เครื่องกระตุนในการศึกษาพฤติกรรมของมนษุยมาใชเปนสวนหนึ่งในการฝก 
และยังเชื่อตอไปวา มนุษยพยายามแสวงหาวิธีการตางๆ เพ่ือที่จะแกไขปรับปรุงตนเองใหไดรับขอมูล
ยอนกลับ ดวยเหตุน้ีเอง ในการฝกผูเรียนจําเปนจะตองไดรับขอมูลยอนกลับที่ระบบุอกวาผูเรียนมี
ความสามารถอยูในระดับขัน้ใด เพราะบอยครั้งที่ผูเรียนไมตระหนักในความบกพรองของตนเอง จึงเปน
หนาที่ของครซ่ึูงสังเกตเห็นพฤติกรรมของผูเรียนอยูใหเปนผูบอกหรอืเสนอแนะวา เขามีขอบกพรอง



 27

ตรงไหนและสามารถจะแกไขขอบกพรองนั้นไดอยางไร ซ่ึงการจะทําเชนนั้นได ครูจะตองวินิจฉยั
พฤติกรรมของนักเรียนอยางถูกตองแมนยํา ไมเชนน้ันแลว ก็ไมสามารถใหขอมูลยอนกลับไดอยาง
ถูกตองสมบูรณ ซ่ึงจะทําใหการสอนไรประสิทธิภาพไปทันที เพราะขอมูลปอนกลับเปนจําเปนในการ
เรียนรูทางทักษะมาก และการใหขอมูลปอนกลับน้ันควรจะกระทําใหทันการเพื่อใหผูเรียนสามารถ
ปรับปรุงตนเองไดถูกตอง นอกจากนั้นยังเปนการตรวจสอบวาตัวครกูําลังดําเนินการสอนไปในแนวทาง
ที่ถูกตองแลวหรือไมดวย 

3. แนวทฤษฎีอีกแนวหนึ่งที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการสอนแบบฝกนีค้ือ การพัฒนา
องคประกอบทั้งระบบ (System Development) ที่เนนความสําคัญขององคประกอบตางๆ ที่รวมกันอยู
อยางมีระบบ ในการพัฒนาองคประกอบอันหนึ่งอันใด ก็จะตองพิจารณาแกไของคประกอบนั้นๆ ไปดวย 
อยางเชน ในการสอนใหเด็กขี่จักรยาน เขาจะสามารถเรียนรูทักษะการขี่จักรยานไดดีและรวดเรว็เพียงใด 
มิใชจะขึ้นอยูกับตวัเขาเพียงอยางเดียว แตองคประกอบอ่ืนๆ เชน รถที่ใชฝกหัด สภาพถนนหรอืสนาม 
ลักษณะอากาศ เปนตน ลวนแตมีอิทธิพลตอการเรียนรูของเขาดวย เม่ือนําทฤษฎน้ีีมาประยุกตกับการ
สอนทักษะ ครูตองพิจารณาสิ่งตาง ๆ ทีมี่สวนเกี่ยวของกับสิ่งที่จะฝกทั้งระบบ โดยแบงเปนขัน้ตอนดังน้ี 

3.1 เริ่มแรกตองมีการวิเคราะหระบบโครงสรางโดยการจําแนกสวนของสิ่งที่จะฝก 
       3.2 ขั้นที่สองเปนการกําหนดเนื้อหาและหนาที่ออกมาใหชัดเจน 
       3.3 ขั้นที่สามเปนการกําหนดหนาที่ของงานที่ทําแตละอยางโดยละเอียด และ 

พิจารณาความสัมพันธกับสวนอ่ืนๆ ดวย 
                  4. แนวทฤษฎขีองนักพฤติกรรมนิยม (Behaviorists) ซ่ึงเนนการสาธติและการฝกตามแบบ 
ซ่ึงผูฝกจะตองทําใหดูหรือใหผูเรียนไดสังเกตการฝกทีถู่กตองกอน ในระหวางการสาธิต มีการอธิบาย
ประกอบเพื่อใหผูเรียนเขาใจอยางชัดเจนวา การฝกอยางนั้นมีจุดประสงคอยางไร หลังจากนั้นจึงให
ผูเรียนปฏบิัตกิาร ในการฝกนั้นครูตองระวัง หากผูเรียนเกิดความกลัว เกิดความไมม่ันใจ มีความกังวล 
ผูเรียนอาจจะไมกลาลงมือปฏิบตัิ ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดผลรายได เชน ผูเรียนแยกตัวเองออกไปจากกลุม 
หรือผูเรียนเร่ิมเกิดความไมม่ันใจที่จะทํากิจกรรมใดๆ เปนตน ฉะนัน้ครูผูสอนจะตองใชกลวธิีทีใ่หแรง
เสริม และการใหผูเรียนฝกปฏิบตัิสวนยอยๆ โดยที่แนใจวาผูเรียนสามารถทําไดอยางถูกตองไปทีละ
ขั้นตอนเพ่ือสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้น ตอไปจึงคอยๆ ใหนักเรียนลงมือฝกปฏิบัตเิพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใหเกิด
ความชํานาญขึ้น (Barner.  1996: 14) 

จะเห็นไดวาเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ครูตองใหแบบฝกทักษะแกเด็กเพื่อฝกทักษะหลังจากที่
ไดเรียนเน้ือหาจากแบบเรียนไปแลวใหมีความรูกวางขวางยิ่งขึ้น จึงถือวาแบบฝกทักษะเปนสื่อสําหรับ     
การเรียนการสอนอยางหนึ่ง ซ่ึงครูสามารถนําไปประกอบกิจกรรมการสอนไดเปนอยางดี ครูผูสอนอาจมี
วิธีสอนหลายๆวธิี เพ่ือใชในโอกาสตางๆ การทําเชนนีจ้ะชวยในดานการเตรียมตัว การจัดเวลาให
เหมาะสม และนักเรียนสามารถเรียนไดครบเนื้อหา ในขณะเดียวกันก็ไดรับความรูทั้งที่เปนกฎเกณฑ 
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และความรูทีนํ่ามาใชในชวีติประจําวันได สิ่งหน่ึงที่จะชวยการสอนของครูใหประสบผลสําเร็จไดก็คือ 
แบบฝกทักษะ เพราะการใชแบบฝกทักษะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดจะชวยทุนเวลาในการสอน       
การยกตวัอยาง ทั้งยังเปนการวัดผลการเรียนการสอนในแตละเร่ืองดวย ดังน้ันการพัฒนาแบบฝกทักษะ
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่ครูจะตองศึกษาหาความรูในการสรางแบบฝกทักษะที่จะฝกทักษะใหแกเด็ก 
ครูจะตองพัฒนาใหแบบฝกทักษะนัน้มีประสทิธิภาพสูง และเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด  
 
  การสรางแบบฝกทักษะ             

 หลักเกณฑในการสรางแบบฝกทักษะ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 490) ไดกลาวถึงหลักเกณฑในการสรางแบบฝก

ทักษะไว ดังน้ี 
1.  ควรมีคําชี้แจงการใช ที่มีการกําหนดทิศทางไดเดนชัด เชน เม่ือใหผูเรียนอานขอความ

ใดขอความหนึ่งแลวก็จะเขยีนวา “โปรดอานเรื่อง……หนา……” หรือ “โปรดพลิกไปหนา……เรื่อง……” 
2.  ควรมีตารางการปฏิบตัิเพ่ือใหนักเรียนวางแผนไดเอง ซ่ึงเรียกวา “ใบแนะทาง” หรือ 

Guidesheet 
3.  ไมวาจะเปนแบบแผนหรือเปนเลมควรม ี“แผนการสอน” โดยสังเขปไวดวย โดยเฉพาะ

มโนมิติ วัตถปุระสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน และประเมินผลเพื่อใหผูเรียนไดทราบทศิทาง
เปาหมายและบทบาทของตนเอง 

4.  ในกรณีที่กิจกรรมใหนักเรยีนตอบ เติมคํา เขียนภาพ ก็ตองเตรียมเนื้อที่ไวในแบบฝก
ใหตรงกัน โดยใชหมายเลขและรหัสไวเดนชัดพอที่ผูเรยีนจะตอบไดตรงตามทีค่รกูําหนดไวและควรมี 
“บัตรเฉลย” ไวให แตไมเดนชัดจนเกินไปเพ่ือปองกันการดูเฉลยกอนทํากิจกรรม การมีเฉลยไวจะชวย
แบงเบาภาระของครูเพราะนักเรียนชวยกันตรวจเอง และสงเสริมการเรียนเปนรายบุคคลไดดวย “บัตร
เฉลย” อาจอยูในแบบฝกหรอืแยกตางหาก 

5.  ควรออกแบบใหสะดุดตา นาอาน ใชภาษาเปนกันเอง และมีการตูนประกอบเนื้อหาให
นาสนใจ 

6.  เน้ือหาในชุดฝกปฏิบตัิในสวนที่เกีย่วของกับหัวเรื่องตาง ๆ ควรใหตรงกับเนื้อหาหรือ
ประสบการณอ่ืนใดที่ครูกําหนด 
 สอดคลองกับที่ ฮาสฮิม (Hashim.  1996: 17) กลาวถึงหลักเกณฑในการสรางแบบฝกทักษะ
วา 
  1. การสรางแบบฝกทักษะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ควรคํานึงวา 
นักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด ความสามารถและความสนใจตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝก
ทักษะ จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสม คือ ไมยากและงายเกินไป และควรมีหลายๆ แบบ  
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2. การสรางแบบฝกทักษะตองเปนการจูงใจผูเรียน โดยการจัดแบบฝกทักษะจากงายไป 
หายาก เพ่ือเปนการดึงดูดความสนใจของนักเรียน   
  3.  การสรางแบบฝกทักษะตองคํานึงถึงความสั้นกระชบั เพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความรูสึก
เบื่อหนาย ไมอยากทํา 

อมรรัตน  คงสมบูรณ (2536: 23) ไดเสนอแนะเกี่ยวกบัหลักการสรางแบบฝก ไวดังน้ี 
1. ครูตองเตรียมแบบฝกใหรอบคอบวา ตองการใหเกิดทักษะใด ใชแบบฝกแบบไหน ใช

อยางไร และตองพิจารณาดวยวาแบบฝกนั้นจะชวยฝกทักษะนัน้ๆ จะนําไปใชไดหรือไม 
2. ใชแบบฝกสั้น ๆ แตหลายแบบ เพ่ือฝกฝนทักษะอันเดียวกันน้ันจนเกิดความแมนยํา 

แบบฝกควรมหีลายแบบ เด็กจะไดไมเบื่อ 
3. ใหฝกในสถานการณที่แตกตางกัน เชน คัดบนกระดาน คัดบนกระดาษมาปดไวให

อาน 
4. ประเมินผล ตองประเมินเพ่ือดูวาเด็กเกดิความชํานาญในทักษะนั้นเพียงใด อาจจะให

เด็กออกมาพูดวาทําอะไรไดไดในแบบฝกนั้น หรืออาจจะหาวิธีอ่ืนเพ่ือคนดูวาเด็กทําแบบฝกนั้นๆ ไมได
เพราะอะไร ถาเราไมประเมิน เราจะไมมีโอกาสฝกเด็กใหเกิดทักษะทีต่องการได 

ประภาพรรณ  เส็งวงศ (2536: 35) ไดสรุปหลักสําคัญในการสรางแบบฝกทักษะไวดังน้ี 
1. ควรมีหลายรปูแบบและหลายกิจกรรม 
2. คํานึงถึงหลักจิตวิทยาในการสรางแบบฝกใหเหมาะสมกับวัย และความสามารถ 

ของเด็ก 
3. เน้ือหาควรเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูของเด็ก 
4. แบบฝกควรเนนใหเด็กเกิดความคิดมากกวาเนนใหเกดิความจํา 

เพ็ญศรี  วงษไวโรจน (2539 : 34) ไดเสนอหลักในการสรางแบบฝกทักษะไวดังน้ี 
1. สรางใหสอดคลองกับหลักจิตวทิยาตางๆ เชน ทฤษฎีของธอรนไดค  (Thorndike) 

ทฤษฎีการเรยีนรู และทฤษฎีการฝกทักษะปฏบิตัิ เปนตน 
2. จูงใจผูเรียนโดยมีกิจกรรมที่ใหนักเรียนฝกเปนกลุมและรายบุคคล มุงสรางบรรยากาส

ในการเรียนทีส่นุกสนาน 
3. แบบฝกเรียงลาํดับจากงายไปหายาก 

กมลชนก  พิพัฒนชัยนันท (2538) กลาวถึงแนวทางในการดําเนินการสรางแบบฝก สรุปได 
ดังน้ี 

1. กําหนดจุดมุงหมายและวางแผนการดําเนินการสรางแบบฝก 
2. ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาที่ตองการสรางแบบฝก และจัดเนื้อหาในตรงกับความมุง 

หมายที่วางไว 
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3. กําหนดคําชี้แจงสั้น ๆ และเขาใจงาย พรอมยกตัวอยาง 
4. กําหนดเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของผูเรียน 
5. เรียงลําดับเน้ือหาจากงายไปยาก 
6. กําหนดเวลาที่ใชในการฝกแตละขั้นตอนใหเหมาะสม 

โรจนา  แสงรุงระวี (2531: 20) กลาวถึงการสรางแบบฝกที่มีประสทิธิภาพวา ครตูองคํานึงถึง
ตัวนักเรียนเปนสําคัญ โดยดูความพรอม ระดับสติปญญา ความสามารถ ความเหมาะสมในการใช
สํานวนภาษา ตลอดจนเนื้อหาและระยะเวลาในการทําแบบฝก ซ่ึงจะทําใหนักเรียนสนใจที่จะนําเอา 
แบบฝกที่ครูสรางขึ้นมาแกไขขอบกพรอง หรือสงเสริมทักษะทางภาษาใหดีขึ้น 

 
ข้ันตอนในการสรางแบบฝกทักษะ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2538: 49) กลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบ

ฝกเสริมทักษะ ดังน้ี 
1. ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรูและ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเน่ืองของปญหาในทุกระดับชั้น 
2. วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอยๆ เพ่ือใชใน

การสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด 
3. พิจารณาวัตถปุระสงค รูปแบบ และขั้นตอนในการสรางแบบฝก เชน จะนําแบบฝกไป

ใชอยางไร ในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง 
4. สรางแบบทดสอบ ซ่ึงมีแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยขอบกพรอง 

แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่องเฉพาะตอน แบบทดสอบที่สรางจะตองสอดคลองกับเนื้อหาหรือ
ทักษะที่วเิคราะหไวในขอที่ 2 

5. สรางบัตรฝกหัด เพ่ือใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละบตัรจะมีคําถามให 
นักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบ ขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม 

6. สรางบัตรอางอิง เพ่ือใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางการตอบแตละเร่ือง การสรางบัตร
อางอิงน้ีอาจทําเพิ่มเติมเม่ือไดนําบัตรฝกหัดไปทดลองใชแลว 

7. สรางแบบบนัทึกความกาวหนา เพ่ือใชบนัทึกผลการทดสอบ หรือผลการเรียน โดย 
จัดทําเปนตอน เปนเรื่อง เพ่ือใหเห็นความกาวหนาเปนระยะๆ สอดคลองกับแบบทดสอบความกาวหนา 

8. นําแบบฝกไปทดลองใช เพ่ือหาขอบกพรอง คุณภาพแบบฝก และคณุภาพของ
แบบทดสอบ 

9. ปรับปรุงแกไข 
10. รวบรวมเปนชดุ จัดทําคําชี้แจง คูมือการใช สารบัญเพ่ือใชประโยชนตอไป 
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หนวยศึกษานเิทศก กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 145) ไดแนะนําขั้นตอนการสรางแบบฝก
ทักษะไวดังน้ี 

      1.  สํารวจปญหาและความตองการ เม่ือจัดกิจกรรมการสอนแลว ผูสอนยอมทราบดีวา
การสอนประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ควรรวบรวมปญหาที่พบและความจําเปนในการแกปญหา
เพ่ือพัฒนาการสอนในแตละวัตถุประสงค 

       2.  ผูสอนควรกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน เพ่ือตอบคําถามทีว่าสรางแบบฝกทักษะ
เพ่ืออะไร และนักเรียนจะไดอะไร 

   3.  ศึกษาขัน้ตอนตาง ๆ ในการสราง ไดแก ศึกษาจติวทิยาของเดก็ และจิตวิทยาการ
เรียนการสอน รูปแบบของการสรางแบบฝกทักษะ ศึกษาเนื้อหาวิชา ศึกษาลักษณะของแบบฝกทักษะ 

   4.  คัดเลือกเน้ือหาที่เหมาะสม และจัดทํารูปเลม 
   5.  ใหผูเชีย่วชาญตรวจความถูกตองวามีความตรงทางดานเนื้อหา และการใชภาษา

หรือไม 
จอหนสัน  (Johnson.  1993: 30) ไดกลาวถึงการสรางแบบฝกทักษะสําหรับเด็กทีมี่

ความสามารถทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดวาการสรางแบบฝกทักษะนีต้องแนใจภาษาทีใ่ช
เหมาะสมกับนักเรียน และควรสรางโดยใชหลักจิตวทิยาและสนองตอบดังน้ี  

1. การใชแบบฝกทักษะหลายๆ ชนิด เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ  
2. แบบฝกทักษะตองมีเน้ือหาไมยากและซับซอนจนเกินไป 
3. แบบฝกทักษะจะตองเนนไปที่ภาพที่สะดุดตา จูงใจใหอยากทํา 
4. มีการตอเน่ืองของแบบฝกตัง้แตระดับงาย ระดับปานกลาง และคอยๆซับซอนมากขึน้ 
5. การสอนของครูมีสวนสําคญั ครูตองคอยสังเกตพฤตกิรรมผูเรียนและมีการประเมินผล 

สมํ่าเสมอ 
โรส  (Rose.  1990: 58) มีความเห็นวา ครูควรสรางแบบฝกทักษะเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ

ขึ้น แลวรวบรวมจัดเปนชุด เพ่ือใหนักเรียนใชฝกทักษะ แบบฝกทักษะหลายประเภทเปนแบบรวม
หลายๆอยางไวดวยกันทําใหความคิดกระจัดกระจายไมรวมอยูในเรือ่งเดียวกัน แตถาหากครูผูสอนสราง
แบบฝกทักษะขึ้นเองโดยการปรับปรุงและพัฒนาจากแบบฝกทักษะที่เคยสรางมาแลวใหดีขึ้น อาจจะ
ดีกวาเพราะจะตรงตามเนื้อหาที่สอน และการสรางแบบฝกนั้นครูควรจะคํานึงถึง 

  1.  เน้ือหาถูกตอง ครบถวน 
  2.  การใชภาษาที่สื่อความหมาย  
  3.  เหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนพื้นฐานทางภาษาของเด็ก 
  4.  มีภาพประกอบที่นาสนใจ 
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ฉะนั้นการสรางแบบฝกที่ดีควรมีขอแนะนาํการใช ควรใหมีตัวเลือกทัง้แบบตอบจํากัด และแบบ
ตอบเสริม  คาํสั่งหรือตัวอยางที่ยกมาเปนขอความหรือเปนแบบฝกทกัษะไมควรงายเกินไป หรือยากเกิน
การเขาใจ ถาตองการใหศึกษาดวยตนเองแบบฝกนัน้ควรมีหลายรูปแบบและใหความหมายแกผูฝกทํา  

จากการศึกษาเรื่องการสรางแบบฝกทักษะ สรุปไดวาการสรางแบบฝกทักษะจะตองสรางให
เปนไปตามจุดมุงหมายของการสรางและเด็กไดเรียนรูมาแลว จะตองสรางใหยากงายพอเหมาะกับระดับ
ของผูเรียน วัย และความสามารถ เรียงลาํดับจากงายไปหายาก แบบฝกทักษะจะสรางอยางไรนั้นตอง
เขาใจหลักจิตวิทยาเรื่อง การเราและตอบสนองตอผูเรียนเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด 
                

 จิตวทิยาในการสรางแบบฝกทักษะ 
หลักจิตวิทยาที่นํามาใชในการเรียนการสอน และแนวคดิในการสรางแบบฝกนัน้มีดวยกัน 

มากมายหลายทฤษฎี ดังเชนทฤษฎีของนักจิตวทิยา ดังตอไปน้ี 
ธอรนไดค เปนนักจิตวทิยาผูใหกําเนิดทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค เนนความสัมพันธ

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง เขาเชื่อวาเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวยการที่มนุษยหรือสัตวไดเลือกเอา
ปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกตองมาเชื่อตอเขากับสิ่งเราอยางเหมาะสม โดยอาศัยกฎการเรียนรู 3 กฎ   
(ยุทธพงษ   ไชยวรรณ, 2541 หนา 50; มาลินี  จุฑะรพ, 2539, หนา 82-83) ดังน้ี 

1.  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) แบงเปนกฎยอย คอื  
1.1  ถามนุษยพรอมแลวไดกระทํา จะเกิดความพึงพอใจ 
1.2  ถามนุษยพรอมแลวไมไดกระทํา ยอมจะเกิดความรําคาญใจ 
1.3  ถาบุคคลไมพรอมแตถูกบงัคับใหกระทํา จะเกิดความรําคาญใจ 

2.  กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ถาบุคคลไดกระทําหรือฝกฝนและทบทวนบอยๆ 
ก็จะกระทําไดดีและเกิดความชํานาญ แตถาไมไมฝกฝนหรือทบทวนบอยๆ ก็จะกระทําสิ่งน้ันไมดีและไม
เกิดความชํานาญ 

3.  กฎแหงผล (Law of Effect) ถาบุคคลไดกระทําสิ่งใดแลวผลเปนที่นาพอใจก็อยากจะ
กระทําสิ่งน้ันอีก แตถากระทําแลวไมไดผลดีก็ไมอยากจะกระทําอีก 

จากทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค สามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตสื่อการเรียน
การสอนโดยมีแนวคิดดังน้ีคือ (สาโรจน  แพงยัง.  2529: 9) 

1. คํานึงถึงผูเรียนในดานความแตกตางระหวางบุคคล ผูผลิตสื่อจะตองคํานึงถงึความ
ตองการ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ รวมไปถึงความแตกตางในดานอ่ืนๆ อีกหลาย
ประการ เชน ความสามารถ สติปญญา ความสนใจ รางกาย อารมณ และสังคม  

2. การจัดประสบการณในการเรียนรู โดยการใชสื่อจะตองนําสื่อการสนอหลายๆ แบบ 
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มาใช และสื่อดังกลาวอันประกอบขึ้นดวย วัสดุ อุปกรณและวธิีการ จะตองสามารถใหผูเรียนสามารถทํา
กิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 

3. ลักษณะของสือ่ที่ผลิตจะตองไดทราบผลยอนกลับทันที ไมวาสื่อการสอนประเภทใด 
ก็ตาม ถาสามารถสะทอนผลการเรียนรูยอนกลับไปยังผูเรียนทันที จะทําใหเกิดผลการเรียนรูสูงขึ้น ทั้งน้ี
เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ 

4. ลักษณะของสือ่ที่ผลผลติในหนวยของเนือ้หานั้น จะตองสอดคลองสัมพันธและดําเนิน
ไปดวยกันได   

สกินเนอร (สาโรจน แพงยัง, 2529, หนา 12 อางอิงจาก Skinner, 1904) เปนนักจิตวิทยาที่ได
รวบรวมเอาแนวคิดทางจิตวิทยาทฤษฎี S-R ของธอรนไดด และทฤษฎีพฤติกรรมของวัตสันมาตั้งเปน
ทฤษฎีใหม เรยีกวาทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning) ซ่ึงกลาววา การกระทําใดๆ ถาไดการ
เสริมแรง อัตราความเขมของการตอบสนองจะมีโอกาสสูงขึ้น และกระบวนการเรียนทั้งหมดควรแบง
ออกเปนขั้นตอนยอยๆ และในแตละขั้นตอนยอยๆ เหลานั้น ควรมีการเสริมแรงใหสอดคลองกับ
ความสําเร็จของผูเรียนในแตละขั้นตอน ความถีข่องการเสริมแรงควรจะมีใชบอยที่สุดสําหรับการประสบ
ความสําเร็จของผูเรียน และในทางตรงขามควรมีการเสริมแรงใหนอยที่สุด สําหรับกรณีที่ผูเรียนทําผิดใน
แตละขั้นตอน ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตสื่อการสอนโดยจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ีคือ  

1.  การมีสวนรวมของผูเรียน 
2.  การทราบผลทันท ี
3.  การไดรับความสําเร็จ 
4.  การเรียนรูทลีะขั้นดวยตนเอง 

ดังน้ันการสรางแบบฝกทักษะก็ตองสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤตกิรรมโดยมีการจัดลําดับ
ขั้นตอนใหเหมาะสมกับผูเรยีน มีการเสริมแรงในแตละขั้นตอน 

สุรางค   โควตระกลู (2544: 289-290) ไดกลาวถึงหลกัการของสกินเนอรที่นํามาใชประโยชน
ในการสอนไวสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ครูตองมีความแนใจวาสิ่งทีต่องการจะสอนนั้นคืออะไร หรือควรจะมีวตัถุประสงคของ
แตละบทเรียนอยางชัดเจน 

2. ควรจะสอนจากงายไปหายาก หรือสอนในสิ่งที่นักเรียนจําเปนจะตองเรียนเปนความรู
พ้ืนฐานกอน โดยวิเคราะหบทเรียนที่จะสอนนักเรียนออกเปนขั้นๆ วานักเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
อะไรบาง 

3. การสอนควรสอนเปนรายบคุคล ใหนักเรยีนแตละคนเรยีนตามความสามารถ ครูควร
ระลึกเสมอวา นักเรียนมีความแตกตางกันและไมควรคาดหวังใหนักเรยีนทุกคนควรรู ในขณะเดียวกันไม
มีครูคนใดจะสามารถสอนนกัเรียน 30-40 คน ใหนักเรยีนรูโดยไมใชเครื่องมือชวยในการสอน 
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4. ครูควรเตรยีมการสอนแบบโปรแกรม เพ่ือจะใหนักเรียนแตละคนเรยีนตาม
ความสามารถของตน นักเรยีนบางคนอาจจะเรียนเร็วใชเวลานอย บางคนอาจจะเรียนชาใชเวลานานจึง
จะจบบทเรียน นอกจากนี้นักเรียนแตละคนควรจะไดรับผลปอนกลบั (feedback) บอกใหรูวาทําผดิทําถูก
อยางไร 

5. ครูควรใชตารางการเสริมแรง โดยใหรางวัลเปนคําพูดหรือมีการแลกเปนของรางวัลได
ทีหลัง 

เปยเจต (สุรางค  โควตระกลู.  2544: 50-59; อางอิงจาก Piaget.  1970.  Devolopmen 
Theory.  p. 125 ) ทฤษฎีทางจิตวิทยาของเขาเชื่อวา กิจกรรมตางๆ ในทางกลามเนื้อและกลไกทั้งหลาย
เปนพ้ืนฐานสาํคัญของการปฏิบตัิการทางสมอง ความเจริญงอกงามทางความคิดและสติปญญานั้นเปน
ผลมาจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ความคิดทั้งหลายอาจจะเหมือนกับการพัฒนาทางรางกาย ซ่ึง
อวัยวะตางๆ จะคอยๆ เจรญิเตบิโต จนถงึขีดสุดในวัยรุน ทฤษฎีที่มีชือ่และนิยมกันมากที่สุดคือทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญา เปยเจต ไดแบงพัฒนาการทางเชาวปญญาออกเปน 4 ขั้น คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้น Sensory-Motor (เริ่มตั้งแตอายุแรกเกิด ถึง 2 ขวบ) เปนขั้นของพัฒนาการ
ทางสิตปญยาความคิดกอนระยะเวลาที่เด็กออนจะพูดและใชภาษาได สติปญญาความคิดของเด็กวัยน้ี
แสดงออกโดยการกระทํา (Actions)  เด็กสามารถแกปญไดแมจะไมสามารถที่จะอธิบายได 

ขั้นที่ 2 ขั้น Pre-Operational (เริ่มตั้งแต 18 เดือน ถึง 7 ขวบ) ความคิดของเด็กวัยน้ียัง
ขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ ไมสามารถที่จะใชเหตผุลอยางลึกซึ้ง แตเปนที่เด็กเริ่มใชภาษา สามารถ
ที่จะบอกชื่อสิง่ตางๆ ที่อยูรอบตัวเขาและเกี่ยวของกับชวีิตประจําวันของเขา สามารถที่จะเรียนรูถงึ
สัญลักษณและใชสัญลักษณได เด็กวัยน้ีมักจะเลนสมมติ เชน พูดกบัตุกตาเหมือนพูดกับคนจรงิๆ เด็กวัย
น้ีมีความตั้งใจทีละอยางและยังไมสามารถที่จะเขาใจวาสิ่งที่เทากันแมจะเปลี่ยนรปูรางหรือแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนทีว่าง ก็ยังคงเทากันและยังไมสามารถที่จะเปรียบเทียบสิง่ของมากนอย ยาวและสั้นไดอยาง
แทจริง และมีการยึดตัวเองเปนศูนยกลาง ไมสามารถที่จะเขาใจความคิดของคนอื่นได 

ขั้นที่ 3 ขั้น Concrete Operation (เริ่มจาก 7 ป ถึง 11 ป) พัฒนาการทางเชาวปญญาและ
ความคิดของเด็กวัยน้ีจะเปนไปอยางรวดเร็ว เด็กสามารถที่จะอางอิงเหตุผลและไมขึ้นอยูกับการรับรู
รูปรางเทานั้น เด็กสามารถแบงกลุมโดยใชเกณฑหลายๆ  อยาง และคิดยอนกลับได ความเขาใจ
เกี่ยวกบักิจกรรมและความสมัพันธของตวัเลขกเ็พ่ิมขึ้น 

ขั้นที่ 4 ขั้น Formal Operations (อยูในชวง 12 ป จนถึงวัยผูใหญ) เด็กในวัยน้ีจะเริ่มคิด
เปนผูใหญ ความคิดอยางเด็กสิ้นสุดลง เด็กสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู สามารถ
คิดอยางนักวิทยาศาสตร สามารถที่จะตั้งสมมติฐานและทฤษฎี และเห็นวาความจริงที่เห็นดวยการรับรู
ไมสําคัญเทากับคิดถึงสิ่งทีอ่าจเปนไปได (Possibility) เปยเจต ไดสรปุวา “เด็กวัยน้ีเปนผูที่คิดเหนือไป
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กวาปจจุบัน สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกบัทุกสิ่งทุกอยาง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ไมมีตัวตน หรือสิ่งที่เปนนามธรรม” 

จากพัฒนาการทางสติปญญาของเปยเจต จะพบวา สือ่การเรียนการสอนเปนสิ่งที่จําเปนอยาง
ยิ่งในการจัดการเรียนการสอน เพราะความเจริญงอกงามทางสติปญญาเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม ดังน้ันเด็กจะเรียนไดผลดี มีความเจริญงอกงามทางสติปญญาสวนหนึ่งยอมเกิดมาจาก
การไดรับสภาพสิ่งแวดลอมทางทางการสอนที่ดีน่ันคือ การเรียนการสอนที่ครูไมไดใชวธิีการสอนแบบยึด
ครูเปนศนูยกลาง แตควรจะเปนการเรียนการสอนที่ครูเตรียมสื่อตางๆ เพ่ือใหเน้ือหามีความเปนรูปธรรม 
งายตอการเรยีนรูมากที่สุด และใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูโดยการลงมือทําดวยตวัของเขาเองมากที่สุด 
เพราะเปยเจตกลาววา “เด็กจะไมมีวันเรียนรูโดยการที่มีคนบอกหรือไดอานเกี่ยวกบัสิ่งน้ัน แตการเรียนรู
โดยการลงมือทําความรูเกีย่วกับสิ่งน้ันโดยตรง และเม่ือทําความรูจักแลวเขาจะบรรจุสิ่งน้ันไวในสมอง” 

   
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการวดัความรู ความเขาใจ ความสามารถ ทักษะทาง   

ดานวิชาการ รวมไปถึงสมรรถภาพทางสมองและมวลประสบการณทั้งปวง ที่เด็กไดรับจากการเรียน การ
สอน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นไดดวยคะแนนจาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 29-30) กลาววาการวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนเปนการวัด 2 องคประกอบตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาที่เรยีน คอื 

1. การวัดดานปฏิบตัิ  เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบตัิโดยให      
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  ใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา ที่สังเกตและวัดได เชน วิชาศิลปศึกษา  
พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนีจึ้งตองวัด โดยใช “ขอสอบภาคปฏิบตั”ิ ซ่ึงการประเมนิผล     
จะพิจารณาที่วิธีปฏิบตัิและผลงานที่ปฏบิตัิ   

2. การวัดดานเนื้อหา  เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกบัเนื้อหา วิชา 
รวมทั้งพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการสอบวดัได    
2 ลักษณะคือ  
 2.1 การสอบแบบปากเปลา  การสอบแบบนี้มักจะกระทําเปนรายบคุคลซึ่งเปน      
การสอบที่ตองการดูผลเฉพาะอยาง  เชน การสอบอานหนังสือ การสอบสัมภาษณ ซ่ึงตองการดู การใช
ถอยคําในการตอบคําถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบคุลิกภาพตางๆ เชน การสอบ 
ปริญญานิพนธ ซ่ึงตองการวัดความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา ตลอดจนแงมุมตางๆ การสอบปากเปลา
สามารถสอบวัดไดละเอียดลึกซึ้ง และคําถามก็สามารถเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมไดตามที่ตองการ   
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 2.2  การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดที่ใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ 
ซ่ึงมีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ  
   2.2.1 แบบไมจํากัดคําตอบ ซ่ึงไดแก การสอบวัดที่ใชขอสอบแบบอัตนัย หรือ
ความเรียง  

 2.2.2 แบบจํากัดคําตอบ ซ่ึงเปนการสอบที่กําหนดขอบเขตของคําถามที่จะให
ตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือก ซ่ึงมีรูปแบบของคําตอบอยู 4 รูปแบบ คือ แบบเลือกทางใด 
ทางหนึ่ง แบบจับคู แบบเติมคํา แบบเลอืกตอบ   

 
 ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถแบงออกไดตามลักษณะของการแปล

ความหมายของคะแนนแบบทดสอบประเภทนั้น ๆ ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท  
(วัญญา วิศาลาภรณ. 2533: 12-15) คือ  

1. การวัดผลแบบอิงเกณฑ เปนการยึดตามแนวความเชือ่เรื่องการเรียนเพ่ือรอบรู โดย
สงเสริมใหผูเรยีนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีความ
แตกตางกันกต็าม ทุกคนไดรับการพัฒนาใหถึงขีดความสามารถสูงสดุของแตละคน ซ่ึงอาจใชเวลา
ตางกัน การวดัผลแบบอิงเกณฑจึงเปนการวัดโดยเปรยีบเทียบคะแนนของแตละบุคคลกับเกณฑ
มาตรฐานทีว่างไว การวัดผลแบบนี้จะชวยใหทราบไดวานักเรียนรูอะไรบาง และรูมากนอยเพียงใด 
ดังน้ันการวัดผลแบบอิงเกณฑจึงขึ้นอยูกับการกําหนดเกณฑเปนสาํคัญ การวัดผลแบบอิงเกณฑจะชวย
ใหครูทราบไดวาจะตองปรับปรุงการสอนในเนื้อหาตอนใด เพ่ือที่จะไดบรรลวุตัถุประสงคที่วางไว การ
วัดผลแบบอิงเกณฑจะชวยใหครูทราบความกาวหนาของนักเรียน วิเคราะหถึงสวนที่เกงหรือไมเกงของ
นักเรียนซึ่งจะนําไปสูการปรบัปรุงการเรียนการสอนได 

2. การวัดผลแบบอิงกลุม เปนการวัดผลทีเ่กดิจากเรื่องความเชื่อของความแตกตาง
ระหวางบคุคล โดยถือวาบุคคลมีความสามารถในการกระทําหรือปฏบิัติเรื่องใดๆ น้ันมีไมเทากัน มีคนที่
มีความสามารถเดน หรือมีความสามารรถดอยอยูบาง คนสวนใหญจะมีความสามารถปานกลาง ดังน้ัน
การทดสอบแบบนี้จึงยึดเอาคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทียบ โดยพิจารณาผลของการสอบของ
บุคคลเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆในกลุมเดียวกัน การแปลความหมายของคะแนนแบบนี้ จะทําใหครูได
ทราบวานักเรยีนคนนี้อยูในตําแหนงใดของกลุม 

การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถกระทําได 2 ลักษณะ  
(พวงรัตน ทวรัีตน.  2530: 31-32) คือ  
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  2.1 การทดสอบแบบอิงกลุมหรือการวัดผลแบบอิงกลุม เปนการทดสอบหรือการ
สอบวัดที่เกิดจากแนวความเชื่อในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลทีว่าความสามารถของบุคคลใดๆ ใน
เรื่องใดนั้นมีไมเทากัน บางคนมีความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอย และสวนใหญจะมี
ความสามารถปานกลาง  การกระจายของความสามารถของบุคคลถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะ
คลายๆ โคงรปูระฆัง หรือทีเ่รียกวาโคงปกติ ดังน้ันการทดสอบแบบนี้จึงยึดคนสวนใหญเปนหลกัในการ  
เปรียบเทียบ โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคลเทยีบกบัคนอ่ืนๆ ในกลุมคะแนนจะมี
ความหมายกต็อเม่ือนําไปเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลอ่ืน ที่สอบดวยขอสอบฉบับเดียวกัน 
จุดมุงหมายของการทดสอบแบบนี้กเ็พ่ือจะกระจายบุคคลทั้งสองกลุมไปตามความสามารถของแตละ
บุคคล น่ันคือคนที่มีความสามารถสูง จะไดคะแนนสูง คนที่มีความสามารถดอยกวาก็จะไดคะแนน
ลดหลั่นลงมาจนถึงคะแนนต่ําสุด 
                          2.2 การทดสอบแบบอิงเกณฑหรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ ยึดความเชื่อในเรื่อง
การเรียนเพ่ือรอบรู คือ ยึดหลักการวาในการเรียนการสอนนั้น จะตองมุงสงเสริมใหผูเรียนทั้งหมด หรือ
เกือบทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียน แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตาม แตทกุคนไดรับ
การสงเสริมใหพัฒนาไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตน โดยอาจใชเวลาแตกตางกันในแตละบุคคล 
ดังน้ันการทดสอบแบบอิงเกณฑจึงมีการกําหนดเกณฑขึ้นแลวนําผลการสอบวัดของแตละบุคคลเทยีบ
กับเกณฑทีต่ัง้ไว ไมไดมีการนําผลไปเปรียบเทยีบกบับุคคลอ่ืนๆในกลุม ความสําคัญของการทดสอบ  
แบบน้ีอยูที่การกําหนดเกณฑเปนสําคัญ เกณฑหมายถึงกลุมของพฤติกรรมที่ไดกาํหนดไวในแตละ
รายวิชา จึงเปนการตรวจสอบดูวาใครเรียนไดถึงเกณฑ และใครยังเรยีนไมถึงเกณฑ ควรไดรับการ
ปรับปรุงแกไขตอไป 
 

 ประโยชนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถนําผลที่ประเมินแลวไปใชประโยชนในดานตาง ๆ  

มากมาย โดยเฉพาะดานการเรียนการสอน ดังที่ เสริม ทัศศรี (2536: 8) กลาวถึงประโยชนที่มีตอผูเรียน
และผูสอนไวดังน้ี  
 ประโยชนตอผูเรียน 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนของผูเรยีน 
2. เพ่ือเปนสิ่งเราทางดานการเรียน 
3. ทําใหทราบระดับความสามารถทางการเรยีน 
4. ทําใหทราบพฒันาการทางการเรียน 

 ประโยชนตอผูสอน 
1. ชวยใหรูพฤตกิรรมพื้นฐานของผูเรียน 
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2. ทําใหทราบความกาวหนาในการสอน 
3. ทําใหทราบความเดนและดอยของผูเรียน  
4. ชวยแกไขขอบกพรองในการเรียนใหตรงจุด 
5. ชวยใหการจัดเลือกวธิีสอนและกิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
6. ชวยในการจัดกลุมผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
7. ชวยในการรายงานผลการเรียนแกผูปกครอง   

  
 คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี   
ผูสรางจะตองมีความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดีดวยคือ  

 1. มีความเทีย่งตรง (Validity) หมายถึง คุณลักษณะของขอสอบที่สามารถวัดไดตรง     
จุดมุงหมายที่ตั้งไว ความเที่ยงตรงนี้จําแนกออกเปนหลายชนิด คือ  
 1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) คือขอสอบที่มีคําถามสอดคลอง
ตรงตามเนื้อหาในหลักสตูร  
 1.2 เที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity)  คือลักษณะของขอสอบที่ 
วัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ตรงตามที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร  
 1.3 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง ลักษณะของขอสอบ 
ที่วัดไดตรงตามสภาพความเปนจริงของเด็กในขณะนั้น   
 1.4 ความเที่ยงตรงตามเชิงพยากรณ (Predictive Validity)  หมายถึง ขอสอบที่ 
วดัแลวทํานายไววา เด็กคนใดจะเรียนวชิาอะไรไดดีเพียงไรในอนาคต  
 2. มีความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึงแบบทดสอบทีส่ามารถวัดไดแนนอนไม
เปลี่ยนแปลง การวัดครั้งแรกเปนอยางไรเม่ือวัดซ้ําอีกผลการวัดก็ยังคงเหมือนเดิม   
 3. มีอํานาจจําแนก (Discrimination) คือสามารถจําแนกเด็กเกงและออนไดเม่ือทดสอบ
แลวบอกไดวาใครเกงใครออนอยางไร คือเม่ือทดสอบแลวปรากฏวา เด็กเกงมักทําถูก และเด็กออนมัก
ทําผิด สามารถแยกเด็กไดตรงสภาพความเปนจริง   
 4. มีความเปนปรนัย (Objectivity) ขอสอบที่มีความเปนปรนัยมีคณุสมบัติ 3 ประการ คือ   
 4.1 มีความชดัเจนในความหมายของคําถาม ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกันวาถามอะไร   
 4.2 มีความคงที่ในการตรวจใหคะแนน คอืใหใครตรวจไดคะแนนเหมือนกัน 
 4.3 มีความแจมชัดในการแปลความหมายคะแนน คือ ตองแปลคะแนนที่ไดเปนอยาง
เดียวกัน เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบ 
 5. มีประสิทธภิาพ (Efficiency) คือมีคุณสมบัติที่แสดงถึงการประหยดั เชนลงทุนนอย มี
ราคาถูก งายในการดําเนินการสอบ พิมพชัดเจน อานงาย และใหผลในการวัดทีเ่ทีย่งตรงและเชือ่ถือได   
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 6. มีความยุตธิรรม (Fair) หมายถึง ขอคําถามของขอสอบตองไมมีชองทางแนะใหเด็ก
ฉลาดใชไหวพริบในการเดาไดถูก หรือไมเปดโอกาสใหเด็กเกียจครานตอบไดคือ ตองเปนขอสอบที่ไม
ลําเอียงตอกลุมหน่ึงกลุมใดโดยเฉพาะ   
 7. ตองเฉพาะเจาะจง (Definite) คําถามตองมีความชดัเจนไมคลุมเครือ ไมถามหลายแง
หลายมุม 
 8. มีความยากงายพอเหมาะ (Difficulty) คือไมยากหรืองายเกินไป ถามีขอยากก็ควรมีขอ
งายเปนการทดแทน โดยยึดหลักวาเมื่อดูรวมๆ หรือโดยเฉลี่ยแลวมีความยากปานกลาง  
มีการกระตุนยุแหย (Exemplary) โดยจัดขอสอบงาย ๆ ไวในตอนแรกแลวจึงคอย ๆ ถามใหยากขึ้น
ตามลําดับ เปนการเราใหเด็กเกิดความพยายามที่จะทาํขอสอบใหไดทั้งหมด 

มัณฑนี  กุฏาคาร (2542: 37-40) ไดกลาวถึง คุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือวัดผล สามารถ
สรุปไดดังน้ี 

1.  ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่จะตองมีความ 
ถูกตองแมนยาํในการวัด สามารถวัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการจะวัดไดอยางถูกตอง เครื่องมือที่มีความ
เที่ยงตรงจะสามารถวัดคุณลักษณะที่ตองการจะวัดไดอยางแทจริง ถูกตองตามความมุงหมายของการวัด
น้ัน อันจะทําใหคะแนนหรือขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวดั แทนจํานวนหรือลักษณะพฤติกรรมของมนุษยที่
ถูกวัดอยางแทจริง ความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวัดมีอยู 4 แบบคือ 

1.1  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เปนคณุสมบัติของเครื่องมือที่จะ
สามารถวัดเนือ้หาหรือประสบการณการเรียนที่ตองการจะวัดไดอยางแทจริงและครบถวน ความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาจะตองยึดเนื้อหาวิชาเปนเกณฑสําคัญ 

1.2  ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) เปนคุณสมบตัขิองเครื่องมือ
ที่จะสามารถวดัสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ของบุคคลไดตามตองการ คือ สามารถวัดพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะตางๆ ของบุคคลไดอยางแทจริง ครบถวน ตรงตามจุดประสงคทีต่ั้งไว วิชาใดที่มุงสงเสริม
ความเจริญงอกงาของสมรรถภาพสมองดานในมากก็ตองวัดมากๆ ความเที่ยงตรงตามโครงสรางจะตอง
ยึดพฤติกรรมการเรียนรูหรือคุณลักษณะตางๆ เปนเกณฑ 

1.3  ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) เปนคุณสมบัตขิองเครื่องมือที่
จะสามารถวัดไดใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของผูที่ถูกวัดในขณะนั้น  

1.4  ความเที่ยงตรงตามพยากรณ (Predictive Validity) เปนคุณสมบัตขิองเครื่องมือ
ที่จะสามารถทํานายคุณลักษณะและความสามารถในอนาคตของบคุคลไดตรงตามความเปนจริง ผลของ
การวัดจะมีคณุคาตอการพยากรณในอนาคตหรือความสําเร็จหรือความสามารถในภายภาคหนาได 

2.  ความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือที่ตองการจะวัดที่ใหผล
คงที่ไมแนนอน สมํ่าเสมอ ไมเปลี่ยนแปลง เม่ือใชเครื่องมืออันเดียวกันตามสภาพและสภาวะเดิม ไมวา
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จะเปนการวัดกี่ครั้ง ผลของการวัดก็ยังสอดคลองกันเหมือนเดิม แมคะแนนที่ไดจะไมเทาเดิม แตอันดับ
ยังคงเหมือนเดิม จึงจะทําใหเชื่อถือไดวา เครื่องมือวัดนั้นมีความเชือ่ม่ันสูง แตเครื่องมือที่มีความเชื่อม่ัน
สูง อาจจะวัดไมตรงกับสิ่งทีต่องการจะวัดก็ได ซ่ึงก็หมายถึงไมมีความเที่ยงตรงนั่นเอง ดังน้ันจึงตองให
ความสําคัญของความเชื่อม่ันเปนอันดับสองรองจากความเที่ยงตรง เครื่องมือวัดจะตองคํานึงถึงความ
เที่ยงตรงกอน แลวตามดวยความเชื่อม่ันของเครื่องมือ เพราะจะตองมีความมั่นใจในผลของการวดัที่จะ
นําไปใชตอไป ความเชื่อม่ันในผลการวัดของเครื่องมือจะมีอยู 2 แบบ คือ 

2.1  ความคงที่ของการวัดผล (Stability) เปนความเชือ่มันของการวัดของเครื่องมือที่
มีความคงที่แนนอน ไมวาจะมีการวัดกี่ครัง้ก็ใหผลเหมือนเดิมหรือใกลเคียงกัน 

2.2  ความคงที่ภายใน (Internal Consistency) เปนความเชื่อม่ันในการตอบของ
บุคคลหรือความคงที่คงเสนคงวาของการตอบขอคําถามตางๆ ภายในเครื่องมือน้ัน 

3.  ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่จะตองมีความ
ชัดเจนของขอคําถาม ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญของขอคําถามเปนรายขอของเครือ่งมือวัดทุกชนิด   
ขอคําถามใดจะมีความเปนปรนัยไดจะตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ  

3.1  ขอคําถามนั้นตองแจมชัดในความหมายของคําถาม คือ มีความชดัเจน เปน    
คําถามที่ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกัน 

3.2  ขอคําถามนั้นตองแจมชัดในวธิีการตรวจ คือ ไมวาใครจะเปนผูตรวจใหคะแนน    
ก็ตาม จะสามารถตรวจใหคะแนนไดตรงกนั หรือถาตรวจหลาย ๆ ครัง้ คะแนนที่ไดก็จะเทากัน 

3.3  ขอคําถามนั้นตองแจมชัดในการแปลความหมายของคะแนน คือ สามารถแปล
ความหมายของคะแนนไดตรงกัน หรือ คะแนนนั้น มีความหมายทีช่ัดเจน สามารถนํามาบอกอันดับ
ความสามารถของผูตอบไดอยางม่ันใจ 

4.  อํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถงึ คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่สามารถแยก
หรือจําแนกบุคคลที่มีลักษณะหรือความสามารถที่แตกตางกันออกจากกันได สามารถที่จะแยกเด็กเกง
กับเด็กออนได คนที่รูจะตองตอบถูก คนที่ไมรูจะตองตอบผิด ขอคําถามแตละขอคนเกงหรือคนที่มี
ความสามารถสูงกวาจะตองตอบถูกมากกวาคนออนหรือคนที่มีความสามารถต่ํากวา และสามารถแยก
ประเภทไดทกุขั้นทุกระดบัอยางถี่ถวน ตัง้แตออนสุดจนถึงเกงสุด 

5.  ความยากพอเหมาะ (Difficulty) หมายถึง คณุลักษณะของเครื่องมือวัดที่จะตองมีระดับ
ความยาก งาย ปานกลาง ไมยากเกินระดับความสามารถของผูตอบ ไมงายเกินไปจนทําใหผูสอบแทบ
ทั้งหมดตอบถกู ซ่ึงทั้งสอบกรณีจะมีคุณประโยชนนอยมากในการวดัผลการศึกษา ซ่ึงวิธีการพจิารณา
ระดับความยากงายของเครือ่งมือน้ัน จะตองยึดจํานวนผูสอบที่ตอบคาํถามไดถูกตองเปนหลัก ใชผลการ
ตอบของผูสอบเปนเกณฑในการพิจารณา 
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6.  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือที่จะสามารถวัดความรู
และสมรรถภาพของผูสอบไดมากๆ ในเวลาที่จํากัด มีความเหมาะสมของจํานวนขอกับเวลาและ
ครอบคลุมเน้ือหาในวิชานัน้ๆ  
 นอกเหนือจากที่กลาวมา เครื่องมือวัดผลตางๆ ที่ดี ควรจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ีดวย 
                  1.  มีความยตุิธรรม หมายถึง ตองไมมีชองทางแนะใหผูตอบสามารถเดาคําตอบได 
                  2.  ถามใหลกึ หมายถึง ไมถามแตความรูความจําตามตาํราเทานั้น ถามใหผูตอบรูจัก 
นําไปใช วิเคราะห และสังเคราะหได 
                  3.  ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยางได หมายถึง คําถามมีลักษณะทาทาย ชวนใหคิด ใหอยากรู 
และอยากทํา 
                  4.  ตองจําเพาะเจาะจง หมายถึง ตองถามใหผูตอบเขาใจแจมแจงวาถามอะไร ใหคิด 
และทําอะไร 
 

การสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
การที่จะสรางแบบทดสอบแบบปรนยัใหมีคุณภาพนั้น จะตองมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได   

มีหลักในการสรางดังน้ี (เสริม ทัศศร.ี  2536: 54) คือ  
 1.  ตอนนําตองมีความชัดเจน มีขอมูลมากพอเพื่อที่จะทําใหตัวเลือกเปนขอมูลสัน้ 
 2.  ขอคําถามจะตองมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว หรือคําตอบที่ดีทีส่ดุ 
 3.  ควรเขยีนตอนนําใหเปนประโยคคําถาม 
 4.  ควรหลีกเลี่ยงคําศัพททีย่ากเกินไป 
 5.  ควรใหตัวเลือกทุกตวัมีความเปนไปได 
 6.  ควรหลีกเลี่ยงการทาํคําตอบใหยาวกวาตวัลวง 
 7.  ควรเรียงตวัเลือกใหเปนระบบ เชนตามความสั้น ความยาว 
 8.  ขอสอบสถานการณไมควรแยกสถานการณกับคําถามไวคนละหนา 
 9.  ควรมีตวัเลือกประมาณ 4-5 ตวัเลือก 
 10.  ควรระมดัระวังการเรียงคําตอบทีเ่ปนระบบ  
ในการปฏิบตังิานใดก็ตาม หากผูปฏิบตัทิราบกระบวนการทํางานวามีขั้นตอนอยางไร และ 

ปฏิบตัิไปตามขั้นตอนเหลานั้นจะทําใหงานสามารถดําเนินไปตามเปาหมายไดในการสรางแบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน หากผูสรางทราบขั้นตอนในการสราง และปฏิบตัิตามขัน้ตอน จะทําใหสราง
ขอสอบไดอยางมีประสิทธภิาพ ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางขอสอบ 5 ขอ คือ  
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1. ขั้นวางแผน  สิ่งที่ควรปฏิบัตใินการวางแผนสรางขอสอบ คือ  
1.1 กําหนดจุดมุงหมาย ในการสรางขอสอบทุกครั้งตองกาํหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน 

และแนนอนวาเพื่อวัตถุประสงคใด   
1.2 กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวดั  ในขั้นนี้หากกําหนดขอบขายของ 

เน้ือหา และพฤติกรรมที่จะออกขอสอบไดเหมาะสม ก็จะชวยใหขอสอบมีความเทีย่งตรง  
1.3 กําหนดชนิดและรูปแบบของขอสอบ  ในการสอบวัดตองเลือกใชชนิดและ 

รูปแบบของขอสอบใหเหมาะสม   
1.4 กําหนดสวนประกอบอื่นๆ ที่จําเปนในการออกขอสอบและในการเลอืกขอสอบ  

คือ การกําหนดเวลาในการสรางขอสอบ บุคลากรในการสรางขอสอบ จํานวนขอของขอสอบ เวลาในการ
ทดสอบ วิธีการตรวจ และใหคะแนน เปนตน 

  2. ขั้นเตรียมงาน  เปนการเตรียมสิ่งที่เอ้ืออํานวยตอการสรางขอสอบ ไดแก หลักสูตร  
หนังสือแบบเรียน ทําการวเิคราะหหลักสตูร อุปกรณในการพิมพ การอัดสําเนา ฯลฯ   

     3. ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนขั้นลงมือเขยีนขอสอบ ในกรณีการสรางขอสอบนั้นทําในรูป 
คณะกรรมการ คณะกรรมการแบงงานกันเขียนขอสอบ แลวนัดหมายเวลาหรือมาประชุมวิจารณขอสอบ
ที่สรางขึ้น   

     4. ขั้นประเมินเบื้องตน คือการวิจารณขอสอบ หรือตรวจสอบคณุภาพ มีวัตถปุระสงค 
เพ่ือนําไปปรบัปรุงขอสอบมีขั้นตอนดังน้ี 

   4.1 ขอคําถามวัดในสิ่งทีต่องการวัดหรอืไม 
   4.2 ขอคําถามชัดเจนเขาใจตรงกันหรอืไม 
   4.3 ขอคําถามมีคําตอบทีแ่นนอนเพียงคําตอบเดียวหรือไม   
   4.4 ขอคําถามใชภาษารัดกุม เหมาะสมกับระดับชัน้ของนักเรียนหรือไม  
   4.5 ในกรณีเปนขอสอบเลือกตอบ พิจารณาวาตวัเลอืกและเหมาะสมหรือไม     

การเรียงขอคาํถามถูกตองตามหลักหรือไม เชน เรียงตามลําดับเนือ้หา เรียงจากงายไปยากและการเรียง  
ตัวเลือกในแตละขอเหมาะสมสวยงามหรือไม   

5. ขั้นตรวจสอบคุณภาพหลังการทดสอบ ขอสอบที่ผานการทดสอบแลวนํามาตรวจให 
คะแนนและตรวจสอบคุณภาพอีก โดยพิจารณาในเรื่องตอไปน้ีคือ 

   5.1 ความยากงายของขอสอบ 
   5.2 อํานาจจําแนกของขอสอบ   
   5.3 หาคาสถิติพ้ืนฐานของขอสอบ ไดแก คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวน  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสิ่งสําคัญในการเรียนการสอน เพ่ือทดสอบนักเรียนดูวา
ผานเกณฑมาตรฐานของขอสอบที่กําหนดหรือไม ขอสอบที่มีประสทิธภิาพจําเปนตองผานการวิเคราะห
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ทางสถิติจากผูวิจัยมาอยางถูกตองจึงทําใหการวัดผลและประเมินผลไดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่แนนอน  
และเกิดประโยชนตรงตามจุดประสงคของการเรียนการสอน 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 การพัฒนาแบบฝกทักษะในการเรียนการสอนทุกๆ กลุมสาระการเรยีนรูมีความจาํเปนอยางยิ่ง 
และควรจะมีการพัฒนาใหตรงตามวตัถุประสงคการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียนแตละระดบัชั้น เพ่ือเปน
เครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพและที่สาํคัญคือควรมีการปรับปรุงใหแบบฝก
ทักษะมีความทันสมัย นาสนใจอยูเสมอ งานวิจัยที่เกี่ยวของนี้เปนงานวิจัยเกี่ยวกบัการสรางแบบฝก
ทักษะในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  การใชภาพประกอบในการเรียนการสอน และการหาประสทิธิภาพ
การสรางแบบฝกทักษะ ซ่ึงแยกเปนงานวจัิยตางประเทศ และงานวิจัยในประเทศ ดังน้ี 
  
 งานวิจัยในตางประเทศ   

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของมีผูศึกษาวิจัยดังตอไปน้ี 
เยอรคารรี (Yercarry.  1996) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการฟงและการอานของนักเรียนใน

ระดับมัธยมศกึษาปที่ 2 จํานวน 150 คน เกี่ยวกับการจับใจความของเรื่อง และการจดบันทึกรายละเอียด
จากที่ไดฟงและอาน โดยใชแบบฝกการฟงและการอานเปนเนื้อเรื่องอยางละ 15 บท ใชเวลาทดลอง 15 
วัน วันละ 1 ชั่วโมง ผลการทดลองสรุปวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการฟงดีกวาการอาน 

ซูซาน (Susan.  1994) ไดสรางแบบฝกการแกปญหาในวิชาคณิตศาสตร โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะกระบวนการและความเชื่อม่ันในตนเอง เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก Iowa Test Skills ใชวัดทักษะกระบวนการ และ California Test ใชวัดความเชื่อม่ันในตนเอง   
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนเกรด 2 จาก 4 โรงเรียน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ในกลุมทดลอง ใหนักเรียนเรียนดวยแบบฝกขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยทําใหทราบวาแบบฝกขั้น
พ้ืนฐานทําใหนักเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ดานทกัษะกระบวนการสูงขึ้น  

มาโอดิน (Maodin.  1995) ไดพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ที่เปนแบบฝกหัด เรื่อง
โจทยปญหา การบวก การลบ การคูณ และการหาร กลุมตวัอยางที่ใชเปนนักเรยีนจํานวน 30 คน วิธีการ
ดําเนินการไดทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกหัดใน CAI ผลปรากฏวาคาเฉลีย่ของ
คะแนนหลังเรยีนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงผลสัมฤทธิท์างการเรียนของการบวก
และการลบมมีากกวาการคณูและการหาร นอกจากนั้นผลการประเมินการใชแบบฝกหัดใน CAI ทําให
ผูวิจัยทราบวานักเรียนมีทศันคติที่ดีตอแบบฝกหัดใน CAI เพราะนักเรียนรูสึกสนกุ มีแรงจูงใจในการ
เรียนรูมากขึ้น 
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รอลานา (Rawlana.  1997: 37) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรยีนสะกดคํา ของนักเรียน
เกรด 4 จํานวน 60 คน โดยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม แตละกลุมใชแบบฝกตางกัน แบบฝกทีใ่ชมี    
3 แบบ คือ 

1.  แบบฝกทกัษะที่มีรูปภาพเหมือนจริง  
2.  แบบฝกทกัษะทีเ่ปนแบบเขียนตามคาํบอก  
3.  แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา  
ผลการศึกษาพบวา นักเรยีนที่เรียนโดยใชแบบฝกหัดที่มีรูปภาพเหมือนจริงมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่เรยีนโดยไมใชรูปภาพเหมือนจริง และพบวาการใช
ภาพประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีผลในดานบวก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ คอนเดอร 
(Konder.  1985: 124) ที่ไดทําการสํารวจการใชภาพการตูนประกอบการสอนของครูระดับประถมศึกษา
จํานวน  250  คน ผลปรากฏดังน้ี  

1. ครูทุกคนมีความพอใจที่จะใชภาพการตูนประกอบการเรียนการสอน 
2. ครูทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันวาภาพการตูนที่เลือกใชมีความสวยงาม ตรงตาม

วัตถุประสงคในการเรียนการสอน 
3. นักเรียน 89%  ชอบเรียนกบัครูทีใ่ชภาพการตูนประกอบการสอน 
4. ภาพการตูนมีประโยชนมากที่สุดสําหรับครูที่สอนวิชาสงัคมศึกษา คณิตศาสตร และ 

ภาษาไทย 
5. ประโยชนของการตูนอยูที่การใชภาพดึงดูดความสนใจ การจูงใจใหความชัดเจนและ 

การเนนใหเกดิอารมณขัน   
6. ครูและนักเรียนเห็นพองตองกันรอยละ 95 วาหนังสือแบบเรียนที่ใชในการเรียน      

การสอนควรมีภาพประกอบ 
นอกจากนี้เทอริส (Terrist.  1986: 56) ไดทําการวิจัยเรื่องความสําคญัของภาพตอการเรยีนรู 

และสรุปผลการวิจัยวา รูปภาพชวยใหเด็กระดับประถมศึกษาสรางความคิดรวบยอดในเนื้อหาที่เปน
นามธรรมไดงายกวาการสอนดวยวาจา รวมทั้งชวยในการตอบสนองและถายโยงการเรียนไปสู
สถานการณอ่ืนๆ  ไดงายขึ้นดวยการใชวตัถุทีเ่ปนรูปธรรม เชน รูปราง รูปทรง ขนาด สี  ฯลฯ  นักเรียน
มีความเขาใจและใหความสนใจมากกวาสิง่เราที่เปนนามธรรม เชน วาจา การอธิบายปากเปลา  ดังน้ัน
กระบวนการในการแยกความแตกตาง และการสรุปเชือ่มโยงไปสูสถานการณอ่ืนๆ จึงเกิดกับสิ่งเราที่
เปนรูปภาพไดดีกวาและงายกวาสิ่งเราทีเ่ปนนามธรรมทั่วไป  

ซาเวียน (Savian. 1989: 82) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะกับนักเรียนในระดับประถมปที ่
3 จํานวน 92 คน เปนนักเรยีนเปน 2 กลุม กลุมหน่ึงใหเปนกลุมทดลอง และอีกกลุมเปนกลุมควบคุม 
กลุมทดลองใหใชแบบฝกทกัษะหลังเรียนทุกครั้ง สวนกลุมควบคุมเปนการเรียนการสอนปกติ บรรยาย 
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และอธบิาย ไมใชแบบฝกทกัษะ ผลการวจัิยพบวา แบบฝกทักษะเปนเครื่องมือชวยนักเรียนในการเรียนรู 
เปนอยางมาก นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะ มีคะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝกทักษะ
สูงกวากลุมควบคุม นอกจากนี้แบบฝกทกัษะยังชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกที่ไดทําแบบฝกทักษะ ไดฝก
ความคิดวเิคราะห และจินตนาการ การนําแบบฝกทักษะมาใชจึงเปนการชวยใหนักเรยีนประสบผลสําเร็จ
ในการเรียนเพิ่มขึ้น 

 
งานวิจัยในประเทศ   
จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของเร่ืองการสรางแบบฝกทักษะมีหลากหลายกลุมสาระการ

เรียนรูรวมถึงการสรางเครื่องมือชวยสอน หรือ CAI ในระดับประถมศกึษาและระดบัมัธยมศึกษาดวย     
มีผูศึกษาวิจัยดังตอไปน้ี   

1.  งานวิจัยในกลุมสาระการเรียนรู แบงเปน 8 กลุมสาระ ไดแก  
1.1  ภาษาไทย  
1.2  คณิตศาสตร  
1.3  วิทยาศาสตร  
1.4  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1.5  สุขศกึษาและพลศึกษา  
1.6  ศิลปะ ดนตร ี

          1.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          1.8  ภาษาตางประเทศ  
 
กลุมสาระการเรียนรูที่มีผูทาํวิจัยมาก คือ  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ขวัญเรือน  วฒิุกมลชัย (2541) ไดทําวิจัยเรื่อง แบบฝกการเขียนสะกดคําพื้นฐานในบทเรียน

ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว ผล
การศึกษาทดลองพบวา 

1.  แบบฝกการเขียนสะกดคําพื้นฐานในบทเรียนภาษาไทย สําหรบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 มีประสทิธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 95.67/84.85 สูงกวาประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบฝกการเขียนสะกดพื้นฐานในบทเรียนภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p<.01) 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
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ฉววีรรณ บุญการี (2537: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การสรางหนังสือภาพการตูนเรื่อง “คําพังเพย”  
เพ่ือใชเปนหนงัสืออานประกอบสําหรับสอนซอมเสริมวชิาการภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
กรุงเทพมหานคร  วัตถุประสงคเพ่ือสรางหนังสือการตูนเรื่อง “คําพังเพย” เปนหนังสืออานประกอบ
สําหรับสอนซอมเสริมวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตวัอยางประกอบมี  2 สวน สวนที ่1 เปน 
ผูเชี่ยวชาญดานการตูนและหนังสือวรรณกรรมสําหรับเด็กจํานวน 10 คน และครูผูสอนจัดภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน เปนผูประเมินประสิทธิภาพหนังสือการตูนที่สรางขึ้น สวนที่ 2 
เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จํานวน 60 คน แบงเปน 2 กลุม  กลุมละ 
30 คน ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่เรยีนซอมเสริมเรื่องคําพังเพยโดยใชหนังสือการตูนเรื่องคาํ
พังเพยไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวา  นักเรียนที่เรียนซอมเสริมแบบปกติ   และนักเรียนที่เรียนซอมเสริมเรื่อง
คําพังเพย โดยใชหนังสือการตูนชอบและตองการหนังสือการตูนที่สรางขึ้นในดานตางๆ อยูในเกณฑดี
มาก 

ชโลบล  ทัศวลิ (2542) ไดทําวิจัยเรื่อง ผลการใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคทาง
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 4 ในกลุมทดลองมีความสามารถในการเขียนสรางสรรค
ทางภาษาไทย ภายหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .001 
 2. นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ในกลุมทดลองมีความสามารถในการเขียนสรางสรรค
ทางภาษาไทย ภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

จากผลการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคที่สรางและพัฒนาขึ้นสามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอน ใหนักเรียนไดฝกคิดและเขียนเชิงสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
สมมติฐานทีต่ัง้ไว 
 มะลิ  อาจวิชยั  (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย เรื่อง
การเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตราตวัสะกด แมกน แมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดย
ทดลองกับนักเรียนบานดงยา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเลิงนกทา สาํนักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดยโสธร จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาดวยวิธเีลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยปรากฏวา แบบ
ฝกทักษะภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.02/80.62 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
และคะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 เนาวรตัน  ชืน่มณี (2540) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบฝกภาษาไทย การสะกดคํายาก 
เรื่อง เปดหาย สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทกัษะภาษาไทยการ
สะกดคํายาก ที่สรางขึ้นมีประสิทธภิาพ 85.96/81.00 แสดงวาแบบฝกทักษะภาษาไทยการสะกดคํายาก
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสงูกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว และผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแบบฝกทกัษะภาษาไทยการสะกดคํายาก เรื่องเปดหาย 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 บัวสอน  จันทรแดง (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบฝกเสริมทักษะกจิกรรมขั้นตอนที่ 5 เรื่อง 
ถุงแปลงราง ประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบวา แบบฝกเสริมทักษะที่ผูศกึษา
คนควาสรางขึน้มีประสิทธิภาพ 86.75/87.33 แสดงวา แบบฝกเสริมทกัษะที่สรางขึน้ มีประสิทธภิาพสูง
กวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 รัตนสุดา  จําปามูล (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบฝกเสริมทักษะกิจกรรมขั้นตอนที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพ เรื่อง กระรอกไรบาน ประกอบการสอนวิชาภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบวา แบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.28/81.06 แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ฉลวย แสนคําหลอ (2547: บทคัดยอ) ศึกษางานวิจัยเรือ่งผลการใชแบบฝกเสริมทกัษะคําที่มี
ตัวสะกดไมตรงมาตราตวัสะกดไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแมสาย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบฝกทักษะ
ภาษาไทย เรือ่ง คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราตวัสะกดไทยของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยประชากรไดแก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแมสาย สํานักงานเขตพื้นที่ศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2547 กลุมตวัอยางที่ใชวิธีสุมแบบเจาะจง กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2/1 จํานวน 37 คน และกลุมควบคุม ไดแก นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 36 คน เครือ่งมือใน
การวิจัยคือ แบบฝกเสริมทกัษะภาษาไทย เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราตวัสะกดไทย แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิเคราะหขอมูลโดยวธิีหาคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพแบบฝกเสรมิทักษะภาษาไทย เรื่อง 
คําที่มีตวัสะกดไมตรงมาตราตัวสะกดไทยที่สรางขึ้นสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 80 ที่กําหนดไว  

 กรรณิการ ตะแสง (2547: บทคัดยอ) ศึกษางานวิจัยเรือ่งการใชแบบฝกกระบวนการคิดเชิง
สรางสรรคเปนสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 การวิจัยครั้งน้ีมีวตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาผลของการใชแบบฝกกระบวนการคดิเชิงสรางสรรคในการ
พัฒนาการเขยีนภาษาไทยเชิงสรางสรรค และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรยีนรู การ



 48

เขียนเชิงสรางสรรคโดยใชแบบฝกกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลเวียงปาเปา อําเภอเวียงปาเปา สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 28 คน ผลการวิจัยพบวา  

  1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังการเรียนดวยวธิีสอนเขยีนเชิง
สรางสรรคโดยใชแบบฝกทกัษะกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค ในภาพรวมทุกองคประกอบความคิด
สูงขึ้นกวากอนเรียน คิดเปนคาเฉลีย่ 22.86 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความคิดริเริ่มเพ่ิมมากที่สุด 12.64 และ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบความคิดยืดหยุนเพ่ิมมากที่สุด 12.64  

  2. นักเรียนเห็นดวยกับบทบาทครใูนการจัดการเรียนรูการเขียนภาษาไทยเชิง
สรางสรรคมากที่สุดโดยเฉพาะดานที่ครคูอยใหกําลังใจแกนักเรียนเมื่อนักเรียนทาํผิด ครูพยายามแนะนํา
ใหนักเรียนคิดพรอมทั้งกระตุนใหนักเรยีนรูคิด นักเรียนเห็นดวยกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู การเขยีน
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคโดยใชแบบฝกกระบวนการคิดเชิงสรางสรรคมากที่สุด เพราะนักเรียนคิดไดเร็ว
ขึ้น คิดไดงายขึ้น และคิดคําตอบไดหลายอยาง และนักเรียนเห็นดวยบรรยากาศการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝกกระบวนการคิดเชิงสรางสรรคมากที่สุด เพราะนักเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความ 
สบายใจ 
    

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 การใชเกมเปนกิจกรรมสอนเสริมในการเรียนคณิตศาสตร จะสามารถจูงใจใหนักเรียนอยาก

เรียนรูไดเปนอยางดี ทั้งน้ีเพราะเกมนั้นสามารถจัดไดหลากหลายรปูแบบ เชน กิจกรรมการเลนเกมเปน
รายบุคคล นักเรียนสามารถเลนเกมไดเพียงลําพัง และในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบความถูกตอง
ไดทันทีหลังจากการเลนแลว ในบางเกมก็มีการเลนใหแขงกันตั้งแต 2 คน ขึ้นไป ซ่ึงทําใหนักเรยีนเกิด
ความสนุกสนาน ทาทายในการแขงขัน สอดคลองกับงานวิจัยของฉลาด สมสมร (2541) ซ่ึงไดมีการ
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะเพื่อการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร สาํหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 เปนการฝกใหนักเรียนไดทําแบบฝกซ้ําๆ กับนักเรียนที่เรยีนไดคะแนนอยูในระดับรอยละ 50-60 
ในเวลาวางหลังเลิกเรียนทกุวัน โดยมีครผููสอนเปนผูใหคําแนะนําทกุครั้งกอนทําแบบฝกทักษะ และ
หลังจากนั้นจึงใหนักเรียนทาํดวยตนเองเปนเวลา 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง การสรางแบบฝกทักษะนี้อยู
ในรูปของเกม มีภาพประกอบ และใชภาษาที่เขาใจงาย ผลปรากฏวานักเรียนที่ไดทําแบบฝกเสริมทักษะ
น้ี มีพัฒนาการในการเรียนดีขึ้น โดยมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏวานักเรียนกลุมน้ีมี
คะแนนเพิ่มขึน้อยูในชวงรอยละ 60-75 

  สุรีพร ซุนทรัพย (2543: บทคัดยอ)  สรางหนังสือภาพการตูนประกอบบทเรยีนเรื่อง “เวลา”  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ผูวจัิยสรางเปนหนังสือภาพการตูน เพ่ือใหนักเรียนไดอานหนังสือ
ภาพประกอบการเรียนการสอนดวย ผลการวิจัยพบวา (1) หนังสือภาพการตูนประกอบบทเรียนที่ 
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ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.44/90.00 เปนไปตามเกณฑประสทิธิภาพ  80/80 น้ีกําหนดไว  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเวลา หลังการอานหนังสือภาพการตูน ประกอบบทเรียนเร่ือง  
“ลูกหมีรูเวลา”  สูงกวาผลสมัฤทธิ์กอนการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 ศิริรัตน รุงเรือง (2544: บทคัดยอ) สรางหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง “จํานวนและตวัเลขสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เพ่ือใชประกอบการเรยีนการสอน ผลการวิจัยพบวา หนังสืออาน
เพ่ิมเติมเรื่อง “จํานวนและตวัเลข”  มีประสิทธิภาพ 88.89/99.00  เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
ที่กําหนดไว   
 อาจารีย สฤษดิ์ไพศาล (2547: บทคัดยอ) ศึกษางานวจัิยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะวิชา
คณิตศาสตร สําหรับชั้นประถมศึกษาปที ่3 เรื่องการบวกการลบ การวิจัยครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือพัฒนา
แบบฝกทักษะวิชาคณติศาสตร สําหรับชั้นประถมศกึษาปที่ 3 เรื่องการบวกการลบ และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรที่เรียนโดยใชและไมใชแบบฝกทักษะคณติศาสตร สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบาน
โดนคําแกว อําเภอกันทรลกัษณ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 38 คน ซ่ึงคัดเลือกโดยการสุมอยางงาย 
ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก การลบ จํานวน 12 ชุด 
แผนการสอน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร ซ่ึงมีคาความยากอยูระหวาง 
.37-.74 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .27-.80 และคาความเชื่อม่ันเทากับ .92 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบ 
คา t ผลการวจัิยพบวา แบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร สําหรับชั้นประถมศึกษาปที ่3 เรื่องการบวกการ
ลบที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสทิธิภาพเทากบั 81.29/78.76 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่องการบวกการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

โสภิต จันทรชลอ  (2545) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
คณิตศาสตรบน Web เรื่อง "บทประยุกต"  การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
คอมพิวเตอรชวย สอนบน Web วิชาคณติศาสตร เรื่อง "บทประยุกต" ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่5 และ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน เครื่องมือวิจัยประกอบดวย 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณติศาสตรบน Web เรื่อง "บทประยุกต" และแบบทดสอบ กลุม
ตัวอยางเปนนกัเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 145 คน ผลการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น
ประกอบดวย 8 หนวยเรียนยอย มีประสิทธิภาพ 84.14/80.87 เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 80/80 เม่ือ
นําคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะหแปรผลโดยการทดสอบคาที่ (t-test) 
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พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 คะแนนสอบเฉลีย่ รวมหลังเรยีน 
(=48.52) สูงกวาคะแนนสอบเฉลี่ยรวมกอนเรียน (=19.12) ผลการวเิคราะหความแปรปรวนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุมเกง ปานกลางและออน ดวยคะแนนที่เพ่ิมขึ้น พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05  
 ฐิตารีย จุฑางกูร (2545: บทคัดยอ) ศึกษางานวิจัยเรือ่งผลการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอนที่มีการนําเสนอเนื้อหาแบบอุปนัย วชิาคณิตศาสตร ชั้นประถมศกึษาปที่ 5 เรื่อง การศึกษาครั้งน้ีมี
จุดมุงหมาย 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่มีการนําเสนอเนื้อหาแบบอุปนัยวชิา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องเศษสวน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ระหวางกลุมที่เรยีนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการนําเสนอเนื้อหาแบบอุปนัย และกลุมที่ครเูปนผูสอนดวยวธิีสอน
แบบอุปนัย กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนปกธงชัย
ชุณหะวัณวิทยาคาร อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2545 รวมทั้งสิ้น 
105 คน โดยแบงเปนกลุมตัวอยางในการหาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการ
นําเสนอเนื้อหาแบบอุปนัย มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นทดสอบรายบคุคล ขัน้ทดสอบกลุมยอย และขั้นทดสอบ
ภาคสนาม รวมจํานวน 35 คน และกลุมตัวอยางในการทดลอง 2 กลุม คือ กลุมทดลองที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการนําเสนอเนื้อหาแบบอุปนัย และกลุมควบคุมที่ครูเปนผูสอนดวยวธิี
สอนแบบอุปนัย กลุมละ 35 คน รวม 70 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความคงทนทางการเรียน จํานวน 30 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิที     
(t-test for independent groups) สําหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนทางการ
เรียนของกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่มีการนําเสนอเนื้อหาแบบอุปนัยและกลุมที่ครู
เปน ผูสอนดวยวิธสีอนแบบอุปนัย ผลการศึกษา พบวา  
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการนําเสนอเนื้อหาแบบอุปนัย เร่ือง เศษสวน ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.3 / 77.9 อยูในระดับทีย่อมรับไดตามเกณฑที่ กําหนดไว 80 / 80  
  2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความคงทนทางการเรยีนของกลุมทีเ่รียนดวย บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการนําเสนอเนือ้หาแบบอุปนัย สูงกวากลุมที่ครูเปนผูสอน ดวยวธิีสอนแบบ
อุปนัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
 สุพัตรา เชื้อสะอาด (2544: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาเกมวิทยาศาสตรเพ่ือใชในการฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วิทยานพินธฉบบัน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาเกมวิทยาศาสตร เรื่อง สารเคมีและเชื้อเพลงิสําหรับฝกทกัษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเกมวิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 
คน จัดแบงกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมเล็ก 5 คน กลุมกลาง 15 คน กลุมทดลองภาคสนาม 20 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เกมวิทยาศาสตร เรื่อง สารเคมีและเชื้อเพลิง ที่ผูวจัิยสรางขึ้น แบบฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่มีผลตอการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรครั้งน้ี โดยการ
ทําแบบทดสอบกอนการเรียนและทดสอบหลังการเรียนเปรียบเทียบผลการทําแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชสถติิ t-test ผลกาวิจัยพบวา เกมวิทยาศาสตร เรื่อง สารเคมีและ
เชื้อเพลิงสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางการทดสอบหลังเรียน (Post- test) สูงกวาการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ .01 

 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประยง ชนางกลาง (2545: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความ
พึงพอใจตอการเรียน วิชาสงัคมศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนชนิด
มีขอมูลปอนกลับแบบขอความที่มี การเคลื่อนไหวกับแบบขอความทีมี่เสียงบรรยายประกอบการศึกษา
ครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนดิมีขอมูลปอนกลับแบบขอความที่มี
การเคลื่อนไหว กับแบบขอความที่มีเสียงบรรยายประกอบ และ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูและความ
พึงพอใจตอการเรียนวชิาสงัคมศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิดมี
ขอมูลปอนกลบัแบบขอความที่มี การเคลือ่นไหว กับแบบขอความทีมี่เสียงบรรยายประกอบ กลุม
ตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ี มีจํานวน 104 คน เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโนน
สูงศรีธานี อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2545 ซ่ึงคัดเลือกมาโดยวิธีสุม
ตัวอยางอยางงาย ประกอบดวยกลุมตัวอยางในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
2 แบบๆ ละ 32 คน และกลุมตวัอยาง ในการทดลอง 2 กลุมๆละ 20 คน ใหเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนชนิดมีขอมูล ปอนกลับแบบขอความที่มีการเคลื่อนไหว กับแบบขอความที่มีเสียง
บรรยายประกอบ เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล คอื แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทาง การ
เรียนจํานวน 30 ขอ และแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียน สวนการวเิคราะห
ขอมูล ใชคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที แบบสองกลุมที่เปนอิสระจากกัน 
(t–test for independent samples) ผลการศึกษา พบวา  

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิดมีขอมูลปอนกลับ แบบขอความที่มีการเคลื่อนไหว มี
ประสิทธิภาพ 83.12/79.83 และแบบขอความที่มีเสียงบรรยายประกอบ มีประสิทธภิาพ 80.87/79.50 
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80  



 52

 2. ผลการเรียนรูของผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิดมี ขอมูล
ปอนกลับแบบขอความที่มีการเคลื่อนไหว และแบบขอความที่มีเสียงบรรยายประกอบ ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  

 3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรยีนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิดมีขอมูล
ปอนกลับแบบขอความที่มีการเคลื่อนไหว และแบบขอความที่มีเสียงบรรยายประกอบ ในวิชาสังคม
ศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 วงษสวุัฒน โดงพิมาย (2547: บทคัดยอ) ศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร ชวยสอน
ประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
และเพื่อศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทสถานการณจําลอง เรื่อง ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2547 โดยแบงเปนกลุมทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน จํานวน 
29 คน และเปนกลุมทดลอง จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนประเภทสถานการณจําลอง เร่ือง ความปลอดภัยในการขบัขี่รถจักรยานยนต ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4 การวิเคราะหขอมูล เปนการหาประสทิธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (E1 / E2) 
และหาคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนที่เรยีนบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอนประเภทสถานการณจําลอง เร่ือง ความปลอดภัยในการขบัขี่รถจักรยานยนต ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศกึษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทสถานการณจําลอง 
เรื่อง ความปลอดภัย ในการขับขีร่ถจักรยานยนต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.62 / 
81.66 เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดไว 80/80 2) คาดัชนีประสิทธิผลของความกาวหนาในการเรยีนรูอยูใน
ระดับ 0.53 ซ่ึงจัดไดวาอยูระดับปานกลางเมื่อเทียบกับคาสูงสุดที่ 1.0 
 ภัสนี ปองกัน  (2545: บทคดัยอ) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุม
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เปนวิชาทีว่าดวยความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
และทางสังคม โดยใหผูเรียนรูจักพัฒนากระบวนการเรยีนรู โดยการเรียนรูดวยวิธกีารที่หลากหลาย 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อการเรียนแบบเอกัตบุคคลสามารถเพิ่มประสทิธิภาพการเรยีน 
ดังน้ันการศึกษาคนควาครัง้น้ีมีความมุงหมาย เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
ศึกษาดัชนีประสิทธผิลและศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน กลุม
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ตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เมืองจังหวัดนครพนม ซ่ึงเปนโรงเรียนนํารองการใชหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 42 คน จากหองเรียน 2 หอง คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4หอง 1 
และชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หอง 2 โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมทดลองเครื่องมือครั้งที่ 1จํานวน 3 คน กลุม
ทดลองเครื่องมือครั้งที่ 2 จํานวน 9 คน กลุมตวัอยางที่ใชหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอน จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนความี 3 ชนิด คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 4 หนวยการเรียน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ชนิดเลือกตอบแบบ4 ตวัเลอืก จํานวน 1 ฉบับ 35 ขอ มีคาความยากตั้งแต 
0.44 ถึง 0.78 คาอํานาจจําแนกตั้งแต0.25 ถึง 0.75 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากบั 0.86 และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ 20 
ขอ สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และ   
t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาคนควาปรากฏวา บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนทที่
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 80.68/86.19ซ่ึงสูงกวาเกณฑทีต่ั้งไว และมีดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ .762. ภายหลังการเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวย
สอนนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด สรุป
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น มีประสทิธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว จึงมีคุณภาพสามารถนําไปใชใน
การเรียนการสอนได 

  
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 อุมาภรณ ทองเสมอ (2546: บทคัดยอ) ศกึษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
โดยใชนิทานและรูปภาพสาํหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชนิทานและรปูภาพ สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างดานทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ โดยใชนิทานและรูปภาพ กอน และหลังการทดลอง กลุมตัวอยางที่คดัเลือกมาใชในการ
วิจัย โดยวธิีสุมอยางงาย เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 หอง 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 
ของโรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว จํานวน 53 คน ผูวิจัยกําหนดใหมีการทดสอบกอนและหลังเรียน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชนิทานและรูปภาพ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 ฉบับ โดยผูวจัิยกําหนดเนื้อหา Unit Family ประกอบดวย
หนวยการเรียนรู 4 หนวย คือ 1) หนวย Family Relationships 2) หนวย Animals 3) หนวย 
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Occupations และ 4) หนวยStory ซ่ึงมีกระบวนการเรยีนรู 3 ขั้น คอื 1) ขั้นกิจกรรมกอนการอาน (Pre - 
reading) 2) ขั้นกิจกรรมระหวางการอาน (While - reading) 3) ขั้นกจิกรรมหลังการอาน (Post - 
reading) แบบประเมินทักษะการอาน จํานวน 4 ฉบับ และแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ซ่ึงมีความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.81 และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซ่ึงมีความเชื่อม่ัน เทากับ 0.75 สถติทิี่ใชใน 
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิตทิ ี(t – test for dependent sample) ผลการวิจัยพบวา คา
ประสิทธิภาพ E1 / E2 ของแบบฝกทักษะการอาน โดยใชนิทานและรปูภาพ คือ 90.63/91.70 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่ผูวิจัยตั้งไว คาประสิทธิภาพ E1 / E2 ผลสัมฤทธิท์างการอานเพื่อความเขาใจ ของ
นักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจ ของนกัเรียนที่ใชแบบฝก
ทักษะภาษาองักฤษ โดยใชนิทานและรปูภาพ กอนการทดลองและหลังการทดลอง แตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชนิทานและ
รูปภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 สุเนตรา ศรีสขุ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวจังหวัด
ระยองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว จังหวัดระยอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 และหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทีส่รางขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เครือ่งมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรู 7 แผน ซ่ึงประกอบดวย แบบฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ใบ
กิจกรรม ใบความรู แบบทดสอบประจําแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบทักษะการฟง แบบทดสอบ
ทักษะการพูด แบบทดสอบทักษะการอาน และแบบทดสอบทักษะการเขียน ผูวิจัยนําแผนเหลานี้ไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวน 
55 คน สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวเิคราะหขอมูลพบวาแบบ
ฝกภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 
98.44/94.55 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 

สุรียพร นันทพานิช (2544: บทคัดยอ) ศกึษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
Songs for Children การศกึษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสทิธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Songs for Children สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 กลุมตวัอยางเปนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดบาง
แสม กลุมเอนกวิทยชลธาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 37 คน ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา 
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง 
Songs for Children เปนบทเรียนแบบฝกทักษะ ผสมผสานกับแบบสอนเนื้อหา มีลักษณะเปนสาขา
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สามารถตอบสนองการเรียนรูเปนรายบคุคล มีองคประกอบสําคัญคือสวนนํา สวนการนําเสนอเนือ้หา
และสวนการทําแบบฝกหัด นักเรียนสามารถเลิกเรียนไดทุกเวลาตามตองการ ในสวนของการนําเสนอ
บทเรียนนักเรยีนจะไดเรียนเน้ือหาจากเพลงคาราโอเกะ 2 เพลง ไดฟงการออกเสียงคําศัพททีช่ัดเจน 
และจะฟงซํ้ากีค่รั้งก็ไดจนพอใจ มีการใชเสียง สี และภาพในการนําเสนอเพื่อเราความสนใจ เพ่ือเนนให
สามารถจําคําศัพทไดรวดเรว็ และแมนยําขึ้น 
  2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน เรื่อง Songs for Children สูงกวาผลสมัฤทธิ์ 
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 นักเรียนมีความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเชิง
บวกรอยละ 91.08 นักเรียนมีความพึงพอใจ ใหความสนใจในการทํากิจกรรม ทําความเขาใจกับเนื้อหา
เปนอยางดี มีความสนุกสนานเพลิดเพลนิ มีเจตคตทิีดี่ตอภาษาอังกฤษ เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ คิด
วาภาษาอังกฤษมีประโยชนรอยละ 84.05 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ และ
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 พนมกร คําศนูย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและ
ความจําระยะยาวในการเรยีนรู วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนรวมกับกระบวนการแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครูของ สสวท. 
การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับกระบวนการแผนภูมิ
มโนทัศน วชิาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง กระแสไฟฟา และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์และความจําระยะยาวในการเรยีนรูระหวางการสอนดวย บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน
รวมกับกระบวนการแผนภมิูมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครูของ สสวท. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพิมายวทิยา ประกอบดวยกลุมทดลองที่เรียนจากการ
สอนโดยใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนรวมกับกระบวนการแผนภูมิมโนทัศน จํานวน 24 คน และกลุม
ควบคุมที่เรียนจากการสอนตามคูมือครขูอง สสวท. จํานวน 24 คน รวมกลุมตวัอยาง 48 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความจําระยะยาวในการ
เรียนรู จํานวน 20 ขอ การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถติทิี ( t-test ) ผลการศึกษา พบวา  
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับกระบวนการแผนภูมิมโนทัศน เรื่อง
กระแสไฟฟา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.9 / 81.2 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ที่กําหนดไว 
80/80  
  2. กลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับกระบวนการแผนภูมิ มโนทัศน 
และกลุมที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครขูอง สสวท. มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับนัยสําคัญ .01 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความจําระยะยาว
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ในการเรียนรูของกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับกระบวนการแผนภูมิมโนทัศนสูง
กวากลุมทีเ่รียนโดยการสอนตามคูมือของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 

 โชคชัย รัตนสาลี (2545: บทคัดยอ) ศึกษาการสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 
เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลือ่นที่ในแนวตรง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เปรียบเทยีบ 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน และ
ศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น กลุมตวัอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จํานวน 30 คน ใชวิธกีารวิจัยแบบ One 
Group Pretest Posttest Design โดยใชระยะเวลาทดลอง 10 คาบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แบบทดสอบระหวางเรียน แบบทดสอบกอนและหลังเรยีน เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิเคราะหขอมูลใชวิธี
ทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows ชวยวเิคราะหเพ่ือหาคาสถิติพ้ืนฐานและทดสอบคาที่   
(t- test แบบ Dependent Samples) ผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสินวิชาฟสิกสเรื่อง
การเคลื่อนทีใ่นแนวตรง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.10/81.86 สูง
กกวาเกณฑทีก่ําหนดไว หลงัการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนนกัเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูง
กวากอนใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนชวยสอนอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายขอ 
 
 กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ ดนตรี 
 อรนุชา อัฏฏะวัชระ (2544: บทคัดยอ) ศึกษางานวิจัยเรือ่งการนําเสนอแบบฝกทักษะการเปา 
รีคอรเดอรโดยใชโนตสากล ดวยวธิีผสมผสานการอานโนตกับการรองโนต สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม การวจัิยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาแบบฝกหัดทักษะการเปารีคอรเดอรโดยใชโนตสากลดวยวิธกีารสอนแบบผสมผสานการอานโนต
กับการรองโนต ประชากรทีใ่ชศึกษาคือนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ปการศึกษา 2544 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคอื แบบทดสอบ
ความรูทางทฤษฎีโนต แบบฝกหัดทักษะการเปารีคอรเดอรและบทเพลงสําหรับฝกทักษะการเปารีคอร
เดอร แบบทดสอบทกัษะการเปารีคอรเดอร แผนการสอนทักษะการเปารีคอรเดอร นักเรียนกลุมทดลอง
จํานวน 70 คน ระยะเวลาทดลอง 14 สัปดาห การวิเคราะหขอมูลใชสถิตทิดสอบท ีชนิดตัวแปรสัมพันธ
กัน (t-dependent) กับหาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนสอบวัดทกัษะแต
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ละครั้ง ผลการวิจัยพบวา การสอนทักษะการเปารีคอรเดอรโดยใชโนตสากลดวยวธิีเรียนผสมผสานการ
อานโนตกับการรองโนตตามแบบฝกหัดที่ผูวิจัยสรางขึน้ตามแผนการสอน ในดานความรูผูเรียนมีความรู
ทางทฤษฎีดนตรีขั้นพ้ืนฐานไมเปลี่ยนแปลง แตในดานปฏิบตัิทักษะผูเรียนมีพัฒนาการทางทักษะการ
เปารีคอรเดอรดีขึ้นเปนลําดับ 
 

2.  งานวิจัยในกลุมอ่ืนๆ เชน  
ดิลก  ดิลกกานนท (2534) ไดศึกษาการฝกทักษะการคิดเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 

ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบงเปนกลุมทดลอง 149 คน กลุมควบคุม 151 คน ผลการ
ทดลองใชแบบฝกทักษะการคิดที่สรางขึน้ พบวาแบบฝกนี้มีประสิทธิภาพในการสงเสริมความคิด
สรางสรรคสูง กลาว คือนักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการคิดมีความสามารถในการคดิสรางสรรคสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดใชแบบฝกทกัษะการคิดอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ

วัชรพร  ตาลกุล (2542: บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการสรางชุดการสอนใชหองสมุดสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี  วตัถุประสงคเพ่ือสรางและหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนการใชหองสมุดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธภิาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนที่สรางขึน้มีประสิทธิภาพ  90.00/100.00 ซ่ึง
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว   
              
 จากการศึกษาคนควางานวจัิยทั้งของตางประเทศและในประเทศเกี่ยวกับการใชแบบฝกทักษะ
ในแตละรายวชิา ไดขอเสนอสรุปที่ตรงกนัหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังจากใชแบบฝกทักษะในแตละวชิาของนักเรียนสูงขึน้ เน่ืองจากนักเรียนไดฝกฝน ทําแบบฝกซ้ํากัน
หลายๆครั้ง จนกระทั่งเกิดความชํานาญในเรื่องที่เรียนมากขึ้น เรื่องของภาพที่มีความชัดเจน เหมาะสม
กับเด็กในแตละวัย เรื่องของเนื้อหาควรจะเรียงลําดับจากงายไปหายาก แทรกจินตนาการและความคิด
สรางสรรค เพ่ือจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนุก ทาทายและสนใจในการทําแบบฝกทักษะมากขึ้น อีกทั้ง
หากอาจารยผูสอน สามารถพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในแตละวชิาได ยิ่งจะเพ่ิมความสนใจใน
การเรียนรูของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นดวย 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การสรางแบบฝกทักษะการใชหองสมุด  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3 ผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี   
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

2.1  การสรางและพัฒนาคุณภาพของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด  
2.2  การสรางและการหาคุณภาพของแบบทดสอบประจําบทเรียนและแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
3. วิธีดําเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล   
4. สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 

1. ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  ที่เรียนในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน 7 หองเรียน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย          
ฝายประถม ทีเ่รียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  โดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) มา 2 หองเรียน จากประชากรทั้งหมด  7 หองเรียน โดยให 1 หองเรียนเปนกลุมทดลอง และ
อีก 1 หองเรียนเปนกลุมควบคุม แตละกลุมมีนักเรียน 33 คน 

จากนั้นทําการสุมอยางงายอีกครั้ง เพ่ือจัดกลุมตัวอยางเขาสูกลุมทดลอง กลุมทดลองนี้จะมีการ
เรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นควบคูไปกบัการสอนทุกครัง้ สวน
กลุมควบคุมมีการเรียนการสอนตามปกต ิแตไมไดใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดนี้ กอนการทดลอง
ผูวิจัยไดมีการทํา Pre-test สําหรับนักเรียนทั้ง 2 กลุมดวยเพื่อใหม่ันใจวาทั้งสองกลุมน้ีมีความสามารถ
ในการเรียนรูเทาๆกัน 



 59

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชิ้นคือ 

1. แบบฝกทักษะการใชหองสมุด  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 เลม  
2. แบบทดสอบประจําบทเรียนการใชหองสมุดสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน      

5 บท 
3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใชหองสมุด  สําหรับนักเรยีนชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 ชุด 
 
 การสรางและพัฒนาคุณภาพของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด   

 ผลการศึกษาวิจัยจํานวนมากในดานนี้ลวนยืนยันวา แบบฝกทักษะที่ดีสามารถจะสงเสริมให
นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี แบบฝกทักษะมีรูปแบบมากมายที่สามารถจะ
นําไปใชไดทั้งในการฝกทักษะในหองเรียน หรือนอกหองเรียนได ตามแตวตัถุประสงคที่กําหนด 

 จากรูปแบบของแบบฝกทักษะที่ไดศึกษาคนความาแลว ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวในการ
พัฒนาแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ที่มีผลตอการเรียนรูของ
นักเรียน ตลอดจนหลักการสําคัญในการสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ผูวิจัยดําเนินการ
ดังน้ี  

1. การสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ซ่ึงประกอบดวยแบบฝกทักษะการ 
ใชหองสมุด มีภาพประกอบ 1 เลม คูมือครูและแผนการสอน 1 เลม มีแนวทางการสรางดังน้ี   

1.1 ศึกษาแนวคิดเรื่องการใหการศึกษาผูใชจากคูมือหองสมุดโรงเรียนของสมาพันธ
สากลแหงสมาคมและสถาบันหองสมุด และองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวฒันธรรมแหง
สหประชาชาต ิ(THE IFLA/UNESCO School Library Guidelines.  2006:  Online) แนวคิดนี้ระบุถึง
ความรูเกี่ยวกบัหองสมุด ไดแก จุดมุงหมาย บริการตางๆของหองสมุด การจัดระบบในหองสมุด 
ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดที่จัดหามาใหบริการแกผูใช และเนนย้ําการฝกทักษะในการแสวงหา
สารสนเทศตลอดจนแรงจูงใจในการใชสารสนเทศ 

    1.2  ผูวิจัยไดแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยประยุกตจากทฤษฎี 
สัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค กลาวคือ 
  1.2.1  สื่อการสอนนั้นตองสอดคลองกบัวตัถุประสงคของการสอน และ
เหมาะสมกับผูเรียน 

1.2.2   สื่อการสอนตองเนนใหผูเรียนไดคดิ ตอบสนอง อภิปรายและศึกษา 
คนควา 
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  1.2.3   สื่อการสอนตองมีประโยชนตอหนวยการสอน และมีกิจกรรมในการ
แกปญหาหรือสรางเสริมประสบการณเฉพาะแกผูเรียน 
  1.2.4   สื่อการสอนตองสามารถสื่อความหมาย เปนประโยชน และมี 
ความสําคัญกบัผูเรียนในชุมชนและสังคม 
  1.2.5   สื่อการสอนตองเสนอแนวคิดที่มีความสัมพันธกนั 
  1.2.6   สื่อการสอนตองดึงดูดความสนใจตอผูใชหรือผูเรียน 
  1.2.7   สื่อการสอนตองมีความเชื่อถือ มีความแนนอน เที่ยงตรง ทนัสมัย  

1.2.8   สื่อการสอนตองมีคุณภาพดานเทคนิคดี เชน 
ภาพประกอบชัดเจน ใชสีเหมาะสม เสียงที่นําประกอบชัดเจน 
  1.2.9   สื่อการสอนตองเหมาะสมกับเวลา และสามารถปรับใชกับหองเรียนได
หลายรูปแบบ 
  1.2.10 สื่อการสอนตองไดรับการทดสอบหรือทําการทดลองใชมากอน 

1.3  ศึกษาจิตวิทยาทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตวทิยาการเรยีนรูของสกินเนอร  
ที่กลาววาการกระทําใดๆ ถาไดการเสริมแรง อัตราความเขมของการตอบสนองจะมีโอกาสสูงขึ้น และ
กระบวนการเรียนทั้งหมดควรแบงออกเปนขั้นตอนยอยๆ และในแตละขั้นตอนยอยๆ เหลานั้น ควรมีการ
เสริมแรงใหสอดคลองกับความสําเร็จของผูเรียนในแตละขั้นตอน ความถี่ของการเสริมแรงควรจะมีใช
บอยที่สุดสําหรับการประสบความสําเร็จของผูเรียน  

1.4  ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค และคูมือการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน 
ประถมศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกทกัษะการ
ใชหองสมุด โดยจัดเรียงเน้ือหาจากงายไปหายาก  

1.5  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับหนังสือภาพ หลักการสรางภาพ  
ลักษณะและรปูแบบของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ที่เหมาะสมกบัวัย ความสนใจ และความตองการ
ตามหลักจิตวทิยาของเด็กชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  

1.6  กําหนดความคิดรวบยอดและจุดประสงคการเรียนรูการใชหองสมุด ใหสอด 
คลองกับจุดประสงคการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดังน้ีคือ หองสมุด
เปนแหลงที่รวบรวมหนังสือประเภทตางๆ รวมทั้งโสตทศันวัสดุอยางมีระบบ เพ่ือใหผูใชไดรับความ
สะดวก มีบริการทางความรู การแนะนํากฎระเบียบมารยาทในการใชหองสมุด และวิธีปฏิบตัิในการใช
หนังสือใหถูกวิธี ตลอดจนการจัดกิจกรรมในหองสมุด โดยอาจารยบรรณารักษเปนผูดําเนินการ 
จุดประสงคในการเรียนรู คอื นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชนของหองสมุดรวมทั้งวัสดุ
ตางๆ ที่มีในหองสมุด พรอมกับการบริการของหองสมุดได  รูจักหองสมุดของโรงเรียนตนเองไดดี 
สามารถระบุกจิกรรมในหองสมุดและประโยชนของกิจกรรมได ปฏิบัตติามระเบียบของหองสมุด       
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มีมารยาทในการใชหองสมุด สามารถดูแลรักษาหนังสอืและสาธารณสมบัตติางๆ ในหองสมุด และรูจักวธิี
คนควาหนังสอือยางงายๆ  

1.7  วางโครงเรื่องของแบบฝกทักษะ (กรมวิชาการ.  2536: 48-50) ดังน้ี 
 บทที ่ 1  หองสมุดของฉัน เน้ือหา คือ ความหมายของหองสมุด สถานที่ตั้ง กิจกรรมของ 
หองสมุด   
 บทที ่ 2  การปฏิบตัิตนในหองสมุด เน้ือหา คือ มารยาทในหองสมุด ระเบียบการใช       
หองสมุด 
 บทที ่ 3  การดูแลรักษาหนงัสือและสาธารณสมบัติในหองสมุด 
 บทที ่ 4  สวนประกอบของหนังสือ เน้ือหา คือ หนาปกหนังสือ ชื่อเรือ่ง สารบัญ เน้ือเรื่อง   
 บทที ่ 5  หมวดหมูหนังสือ และวธิีการคนควาในหองสมุด เน้ือหา คือ การจัดหมวดหมูหนังสือ
ระบบทศนยิมของดิวอ้ี หมวดนิทาน และหมวดหมูหนังสือ 000 – 900 

1.8  ศึกษาหลักการเขยีนภาพของ วิวฒันชัย สุขทัพภ (2539: 47-68) ซ่ึงไดใหหลักการ 
วาการใชภาพประกอบในหนังสือเด็กนั้น ควรเปนภาพที่มีลายเสนคมชัด ภาพไมใหญเกินไปบดบัง
ตัวอักษรในแตละหนา หรือไมเล็กจนเกินไปจนไมทราบวาเปนภาพอะไร ควรเปนภาพที่สรางขึน้เองของ
ผูสรางหนังสือ มีการวางภาพตองจัดใหสมดุล ภาพจะมีบทบาทมากเพราะเปนตวันําสงความรูไปสูผูฟง
หรือนักเรียน ในเวลาเดียวกันบางภาพก็เปนตวัเนื้อหาสําหรับนักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน  
  1.9 สรางแบบฝกทักษะการใชหองสมุดโดยทําเปนแบบฝกทักษะจําลองขึ้นมากอน แลว
นํารายละเอียดของแบบฝกทักษะการใชหองสมุดที่ใชสอนนักเรียนลงไปในเลม ออกแบบเปนการทดลอง
ทํากอนที่จะพิมพเปนเลม เพ่ือดูวามีความเหมาะสมเพียงใด ลักษณะการจัดรูปเลมเปนรูปเลมตาม
แนวตั้งขนาด 8 × 12  น้ิว (A4) ในเลมประกอบดวยแบบฝกทักษะแตละบท จัดแบงไวมีจํานวนหนาตาม
ความเหมาะสมกับเน้ือหา  
 สวนตอนทายของแบบฝกทกัษะแตละบทจะมีแบบทดสอบประจําบทเรียนใหผูเรียนสามารถ
ทดสอบและสามารถเฉลยไดดวยตนเอง เพราะการใหนักเรียนรูผลความกาวหนาของตนเองไดแก การ
เฉลยคําตอบใหทราบเพื่อใหผูเรียนทราบผลงานของตนวาตองปรับปรุงแกไขหรือมีความกาวหนาในดาน
ใด การสรางแบบฝกทักษะจึงตองมีคําเฉลยประกอบกัน และอีกประการหนึ่งจะเปนเครื่องชวยให 
นักเรียนฝกฝนและหาความรูดวยตนเองได (เนาวรตัน ชื่นมณี.  2540)  ดังน้ันผูวิจัยจึงจัดทําเฉลยไว
ทายเลมดวย เพ่ือใหนักเรียนไดตรวจสอบเมื่อเกิดปญหาสงสัยหรือไมเขาใจ นักเรยีนจะไดตรวจสอบวา
ตนเองมีผลสําเร็จในการเรียนเพียงใด 

1.10   นําแบบฝกทักษะการใชหองสมุด คูมือครูและแผนการสอน ที่สรางขึ้นเสนอ 
ประธานกรรมการและกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา 
 1.11  นํามาปรับปรุงแกไขครั้งที่ 1 
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 1.12  นําแบบฝกทักษะการใชหองสมุด คูมือครูและแผนการสอน ที่ปรับปรุงแกไขแลว 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญประเมินแบบฝกทักษะในดานเน้ือหา การใชภาษา และภาพประกอบ (หนา 83) 
 1.13  นํามาปรับปรุงแกไขครั้งที่ 2 และสงใหผูเชี่ยวชาญประเมินแบบฝกทักษะในแตละ
ดานตรวจอีกครั้งหน่ึง 

 1.14  นําแบบฝกทักษะไปทดลองสอนกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 33 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตองและความสมบูรณของแบบฝกทักษะ 
 1.15  ไดแบบฝกทักษะการใชหองสมุดฉบับสมบูรณทีจ่ะใชทดลองกับกลุมตวัอยาง 
 
 ขั้นตอนการสรางแบบฝกทกัษะการใชหองสมุด แสดงใหเห็นไดดังภาพประกอบ 1 
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                      ภาพประกอบ 1 ข้ันตอนการสรางแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 
 

กําหนดความคิดรวบยอดของการเรียนการสอนการใชหองสมุด 

ปรับปรุงแกไขคร้ังที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญประเมินแบบฝกทักษะ 

ปรับปรุงแกไขคร้ังที่ 2 

ไดแบบฝกทักษะที่ใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 

นําแบบฝกทักษะทดลองสอนกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 33 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตองและความสมบูรณ 

ศึกษาหลักสูตร
และคูมือการ
ดําเนินงาน
หองสมุด
โรงเรียน

ประถมศึกษา 
ของกรมวิชาการ 

ศึกษาหลักการเขียนภาพ ศึกษาหลักจิตวิทยาเด็ก 

ศึกษาแนวคิดเรื่องการให
การศึกษาผูใชจากคูมือหองสมุด
โรงเรียนของสมาพันธสากลแหง
สมาคมและสถาบันหองสมุด    

(IFLA) และองคการการศึกษา
วิทยาศาสตรและวฒันธรรมแหง
สหประชาชาต ิ(UNESCO) 

วางโครงเรื่องของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 

สรางแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 

จัดทําตนฉบับคือแบบฝกทักษะการใชหองสมุด คูมือครู แผนการสอน 

นําเสนอประธานและกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา 
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 การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบประจําบทเรียน  และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ศึกษาประเภทของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบที่ดี 
3. สรางแบบทดสอบประจําบทเรียน เปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหครอบคลุม

จุดประสงค และเนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน 5 บท บทละ 10 ขอ  และสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนจํานวน 30 ขอ   

4. นําแบบทดสอบประจําบทเรยีนและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนที่สรางขึ้น 
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความเหมาะสมในการใชถอยคําภาษาและความ
ชัดเจนของแบบทดสอบ จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข  

5. คัดเลือกแบบทดสอบประจาํบทเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคาความ 
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  
                  6.  นําแบบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีมี่ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใหผูทรงเชี่ยวชาญ
ดานเกณฑจุดตัดกําหนดเกณฑ (หนา 97-101) 

7.  นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 โรงเรียนสาธติ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และผานการเรียนเร่ืองการใชหองสมุด 
มาแลวจํานวน 30 คน นําขอสอบมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิด หรือไม
ตอบ หรือตอบมากกวาหนึง่ตัวเลือกให  0  คะแนน นําคะแนนมาวิเคราะหความยากงาย ดัชนีคาอํานาจ
จําแนก และคาความเชื่อม่ัน ของแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 
 นําคะแนนมาวิเคราะหความยากงาย ดัชนีคาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อม่ันโดยใชสตูร 
ดังตอไปน้ี 

7.1  วิเคราะหหาคาความยากงายของแบบทดสอบ  
(ลวน สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 210)    

    N
RP=  

  เม่ือ P แทน  คาความยากงายของแบบทดสอบ 
    R แทน  จํานวนคนที่ทําขอน้ันถูก 
    N แทน  จํานวนคนที่ทําขอน้ันทั้งหมด   
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 7.2  วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบโดยใชดัชนีเบรนนอน  
(บุญเชิด  ภิญโญอนันพงษ, 2527, หนา 86-92)  

     
21 N

L
N
UB −=  

  เม่ือ B แทน  ดัชนีเบรนนอนหรืออํานาจจําแนก 
    U แทน  จํานวนนักเรียนทีต่อบแบบทดสอบถูกในกลุมที ่N1 
    L แทน  จํานวนนักเรียนทีต่อบแบบทดสอบถูกในกลุมที ่N2 
    N1 แทน  จํานวนนักเรียนที่สอบไดคะแนนสงูกวาคะแนนจุดตัด 
    N2 แทน  จํานวนนักเรียนที่สอบไดคะแนนต่าํกวาคะแนนจุดตัด   
 8.  คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่มีคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา
อีกครั้งและขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ    
                 9.  ทดลองสอนดวยการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุด แบบทดสอบประจําบทเรยีน และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน  30  ขอ ที่ผานการหาคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกแลว กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 1 หองเรียน  
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ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนตั้งแตวันที ่22 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2548 ตามตารางสอนดังน้ี 
 

ตารางการทดลองสอน วนัที่ 22 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2548 
ครั้งที ่ บทที ่ วัน เดือน ป 

1 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2548 
2 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2548 
3 3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2548 
4 4 วันที่ 13 กรกฎาคม 2548 
5 5 วันที่ 20 กรกฎาคม 2548 
6 5 วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 
7 5 วันที่ 3 สิงหาคม 2548 
8 5 วันที่ 10 สิงหาคม 2548 
9 5 วันที่ 17 สิงหาคม 2548 
10 5 วันที่ 24 สิงหาคม 2548 
11 5 วันที่ 31 สิงหาคม 2548 
12 5 วันที่ 7 กันยายน 2548 
13 5 วันที่ 14 กันยายน 2548 
14 5 วันที่ 21 กันยายน 2548 
15 5 วันที่ 28 กันยายน 2548 

วันที่ 5 ตุลาคม 2548  ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
           
 จากนั้นนํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน  โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน  ขอที่ตอบผิด
หรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน  แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบโดยวิธขีองโลเว็ท (บุญชม ศรีสะอาด. 2532: 148)  
                         

( ) )(1
1

2

cxk
xxk

r
i

ii
cc −Σ−

Σ−Σ
−=  
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เม่ือ rcc  แทน   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

    K   แทน   จํานวนขอสอบ  
    Xi   แทน   คะแนนของคนที่ I   
    C   แทน   คะแนนเกณฑของแบบทดสอบ   
 
 ขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบทดสอบประจําบทเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน แสดงใหเห็นไดดังภาพประกอบ 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบประจําบทเรียน  และแบบทดสอบ 
                                   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ศึกษาประเภทของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ศึกษาคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและภาษา ตรวจคร้ังที่ 1 
เพื่อคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

ผูเชี่ยวชาญดานเกณฑจุดตัด กําหนดเกณฑ 

ทดลองใชกํากลุมทีไ่มใชกลุมตัวอยาง 
ที่ผานการเรียนการใชหองสมุดมาแลว 

วิเคราะหขอมลเชิงสถิติ 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความถูกตองสมบูรณ 

ใชทดลองกับนักเรียน 
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วิธีการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในปการศึกษา 2548 การวจัิยน้ีผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 
แบบทดสอบประจําบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน โดยการนําแบบฝกทกัษะการ
ใชหองสมุด ประกอบการเรยีนการสอนการใชหองสมุดทั้งหมด 5 บท ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ฝายประถม ที่เปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 33 คน เปนชาย 16 คน หญิง 17 คน โดยใชวธิีการสุมอยางงายมา 1 หองเรียน จาก
ประชากรทั้งหมด 7 หองเรียน จํานวน 245 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยใช
เวลาในการทดลอง 15 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที และใชเวลาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 1 วัน มีขั้นตอนการทดลองดังน้ี 

1. ชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู  และวธิีใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดใหนักเรียน 
ที่เปนกลุมตวัอยางทราบ  

2. สอนการใชหองสมุดกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จบแตละครั้งใหทาํแบบทดสอบ 
ประจําบทเรียน 

3. เม่ือนักเรียนอานและทําแบบทดสอบประจําบทแตละตอน ซ่ึงมีทั้งหมด 5 บท  
ครบแลว  หลงัจากนั้นใหทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน   

4. ตรวจผลการทําแบบทดสอบประจําบททัง้ 5 บท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนแลว นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหผลดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกทักษะการใชหองสมุด  
 

ในป 2549 ผูวิจัยไดทําการทดลองเหมือน ป 2548 การวิจัยน้ีผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดย
การนําแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ประกอบการเรยีนการสอนการใชหองสมุดทั้งหมด 5 บท ไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ฝายประถม ทีเ่ปนกลุมตัวอยางจํานวน 33 คน เปนชาย 16 คน หญิง 17 คน โดยใชวธิีการสุมแบบกลุม
มา 1 หองเรียน จากประชากรทั้งหมด 7 หองเรียน จํานวน 245 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลอง
ดวยตนเอง โดยใชเวลาในการทดลอง 15 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที และใชเวลาในการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 1 วัน มีขั้นตอนการทดลองดังน้ี 
 1.  ชี้แจงวัตถปุระสงคการเรียนรู  และวิธใีชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดใหนักเรียน 
ที่เปนกลุมตวัอยางทราบ  

2. สอนการใชหองสมุดกับนักเรียนที่เปนกลุมตวัอยาง จบแตละครั้งใหทําแบบทดสอบ 
ประจําบทเรียน 

3. เม่ือนักเรียนอานและทําแบบทดสอบประจําบทแตละตอน ซ่ึงมีทั้งหมด 5 บท 
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ครบแลว  หลงัจากนั้นใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
     4. ตรวจผลการทําแบบทดสอบประจาํบททั้ง 5 บท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหผลดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใช
หองสมุด  
 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนตั้งแตวันที ่22 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2549 ตามตารางสอนดังน้ี 
 

ตารางการทดลองสอน วนัที่ 22 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2549 
ครั้งที ่ ตอนที ่ วัน เดือน ป 

1 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2549 
2 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2549 
3 3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 
4 4 วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 
5 5 วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 
6 5 วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 
7 5 วันที่ 3 สิงหาคม 2549 
8 5 วันที่ 10 สิงหาคม 2549 
9 5 วันที่ 17 สิงหาคม 2549 
10 5 วันที่ 24 สิงหาคม 2549 
11 5 วันที่ 31 สิงหาคม 2549 
12 5 วันที่ 7 กันยายน 2549 
13 5 วันที่ 14 กันยายน 2549 
14 5 วันที่ 21 กันยายน 2549 
15 5 วันที่ 28 กันยายน 2549 

วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
   

หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด   ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  
 80 ตวัแรก หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง อยางนอยรอยละ 80 ที่ผานเกณฑ
การทําแบบทดสอบประจําบท หลังการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดประกอบการเรียนของแตละบท   

           100xN
xE1

Σ=  
เม่ือ E1           แทน   รอยละของจํานวนนกัเรียนที่ผานเกณฑการทํา 

แบบทดสอบประจําบทเรียน 
           Σx      แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยางที่ผานเกณฑการทํา 
แบบทดสอบระจําบทเรียน 
                N        แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง   
  
 80 ตวัหลัง หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง อยางนอยรอยละ 80 ที่ผานเกณฑ 
จากกการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลงัจากการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดครบ
ทุกบทเรียน   

                 100xN
FE 2

Σ−=  
                       เม่ือ E2      แทน  รอยละของจํานวนนักเรียนผานเกณฑการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
                   ΣF     แทน  จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยางที่ผานเกณฑการทํา
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                   N       แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง   
 
 
 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิจัยครั้งน้ีวัตถุประสงคเพื่อ 

 1.  สรางแบบฝกทักษะการใชหองสมุดประกอบการเรียนการสอนการใชหองสมุดสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

 2.  หาประสิทธิภาพแบบฝกหัดการใชหองสมุดประกอบการเรียนการสอนการใชหองสมุด
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 3  ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 

 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการประเมินแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ของนักเรยีนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
จากความคิดเห็นของผูทรงคุณวฒุิประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน ดาน
บรรณารักษศาสตร ดานภาษา ดานภาพประกอบสําหรับเด็ก และผูเชี่ยวชาญดานหนังสือเด็กของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการประเมิน ผลปรากฏวาผูทรงคุณวุฒิมีความคดิเห็นสอดคลองกัน 
สรุปไดดังนี ้

 1. ดานเนื้อหา มีความถูกตองตามหลักวิชาการ มีประโยชนในการศกึษาคนควา และมี
ความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

 2. การใชภาษาถูกตอง และสื่อความหมายไดด ีมีความเหมาะสมกับวัยของผูอาน 
 3. ภาพประกอบถูกตอง เหมาะสมด ี
สรุปไดวาแบบฝกทักษะการใชหองสมุดของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผานการ

ตรวจสามารถใชเปนหนังสือใชประกอบการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
3 ตามเกณฑของกรมวิชาการ 

การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 3 ประกอบดวยแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 1 ฉบับ แบบทดสอบประจําบทเรียน จํานวน      
5 บท บทละ 10 ขอ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ชุด จํานวน 30 ขอ 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการพัฒนาเครือ่งมือซ่ึงเปนแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยผูวิจัยไดดําเนินการดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานการทําแบบฝกหัด
ทดสอบประจําบทเรียนของกลุมตัวอยางโดยหาคารอยละ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
80 ตวัแรก 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุมตัวอยางโดยหาคารอยละ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน 80 ตัวหลัง 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคะแนนผลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนการทดลอง 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการทดลอง 

 
 ผลการวิจัยในแตละตอนมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานการทําแบบฝกหัดทดสอบ
ประจําบทเรียนของกลุมตัวอยางโดยหาคารอยละ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 80 ตัว
แรก 
ตาราง 1 ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบประจําบทเรียน ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก ท่ีแสดง 
     จํานวนนกัเรียนท่ีผานเกณฑการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะ   
     การใชหองสมุด 
 

คะแนนแบบทดสอบประจําบทเรียน  
คนที่ บทที่ 1 บทท่ี 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 

1 8 8 8 9 9 
2 8 7 7 9 9 
3 10 8 10 8 10 
4 8 9 8 8 10 
5 8 8 5 4 8 
6 8 10 8 10 6 
7 10 7 8 8 8 
8 5 10 8 8 8 
9 5 9 9 8 8 
10 9 10 8 8 8 
11 8 8 8 9 8 
12 8 10 7 7 8 
13 9 10 8 8 8 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

คะแนนแบบทดสอบประจําบทเรียน  
คนที่ บทที่ 1 บทท่ี 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 
14 6 6 7 9 9 
15 10 9 9 7 9 
16 7 10 8 9 9 
17 9 10 8 9 9 
18 9 9 8 9 9 
19 8 8 9 8 5 
20 10 9 8 7 9 
21 9 9 8 9 8 
22 6 9 8 8 9 
23 9 10 9 9 10 
24 10 10 8 9 8 
25 5 9 8 7 6 
26 10 9 10 9 8 
27 8 10 9 9 9 
28 10 10 9 9 8 
29 8 10 10 9 8 
30 9 10 9 9 9 
31 8 10 9 7 10 
32 8 9 8 8 10 
33 8 8 10 9 5 

จุดตดั 8 8 7 8 7 
จํานวน

นักเรียนท่ีผาน
เกณฑ 

 
 

27 

 
 

30 

 
 

32 

 
 

27 

 
 

29 
รอยละของ

นักเรียนท่ีผาน
เกณฑ 

 
 

81.82 

 
 

90.91 

 
 

96.97 

 
 

81.82 

 
 

87.88 
 
 



 

 

74

 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 
 80 ตวัแรก  หมายถึง  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนดวยแบบฝกทักษะการใชหองสมุด  สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดซึ่งคํานวณไดจากสูตร 

    E 1  =     100×∑
N

x  

   เม่ือ   E 1  แทน รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ 
การทําแบบทดสอบประจําบทเรียน 
   ∑ x  แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางที่ผานเกณฑ 
การทําแบบทดสอบประจําบทเรียน 
    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

   แทนคาในสูตร =  
33

100
5

2927323027
×

++++  

     = 86.67 
ประสิทธิภาพของการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการใชหองสมุดมีคา 86.67 
 
ตาราง 2 คาเฉล่ียรอยละของจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการทําแบบทดสอบประจําบทเรียน 
 

 
เนื้อหา 

เกณฑคะแนน 
จุดตดั 

จํานวนนักเรียน 
กลุมตัวอยาง 

จํานวนนักเรียนท่ี 
ผานเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละของจํานวน 
นักเรียนผานเกณฑ 

บทที่ 1 8 33 27 81.82 
บทที่ 2 8 33 30 90.91 
บทที่ 3 7 33 32 96.97 
บทที่ 4 8 33 27 81.82 
บทที่ 5 7 33 29 87.88 

รวม                                                                                         439.4 
คาเฉล่ีย                                                                                    87.88 

 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนทําแบบสอบประจําบทเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดใหดงันี้ 
 บทท่ี 1 จํานวนนักเรียน  27 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด
คิดเปนรอยละ 81.82 

บทที่ 2 จํานวนนักเรียน  30 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด
คิดเปนรอยละ 90.91 
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บทที่ 3 จํานวนนักเรียน  32 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด
คิดเปนรอยละ 96.97 

บทที่ 4 จํานวนนักเรียน  27 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด
คิดเปนรอยละ 81.82 

บทที่ 5 จํานวนนักเรียน  29 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด
คิดเปนรอยละ 87.88 
 เม่ือนําจํานวนนักเรียนท่ีทําแบบสอบประจําบทเรียนผานเกณฑรวมทั้ง 5 ตอนมาหาคารอย
ละ ปรากฏวาไดรอยละ 87.88  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  แสดงใหเห็นวา แบบทดสอบการใช
หองสมุดมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางโดยหาคารอยละ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
80 ตวัหลัง 
 
ตาราง 3 เกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง ท่ีแสดงจํานวนนกัเรียนท่ีผานเกณฑการทําแบบทดสอบวัด 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนดวยแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 
 

 
คนที่ 

คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
คนที่ 

คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1 36 18 34 
2 38 19 36 
3 32 20 37 
4 34 21 34 
5 36 22 37 
6 32 23 34 
7 38 24 36 
8 33 25 32 
9 35 26 35 
10 32 27 35 
11 35 28 38 
12 33 29 33 
13 37 30 36 
14 39 31 27 
15 37 32 36 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

 
คนที่ 

คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
คนที่ 

คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

16 39 33 34 
17 30   

จุดตดั   31 
จํานวนนักเรียนท่ี

ผานเกณฑ 
   

32 
รอยละของนักเรียน

ท่ีผานเกณฑ 
   

96.97 
 
 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 
 80 ตวัหลัง  หมายถึง  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดซึ่งคํานวณไดจากสูตร 

    E 2  =     
N

F∑  

     เม่ือ   E 2 แทน รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ 

การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ∑F  แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางที่ผานเกณฑ 
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

  แทนคาในสูตร E 2  =  100
33
32

×   

     = 96.97 
ประสิทธิภาพของการทําแบบทดสอบหลังใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุด มีคา 96.97 
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ตาราง 4 คาเฉล่ียรอยละของจํานวนนักเรียนผานเกณฑการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์          
     ทางการเรียน 
 

จํานวนนักเรียน  เกณฑคะแนนจุดตดั 
กลุมตัวอยาง 

จํานวนนักเรียนท่ี 
ผานเกณฑ 

รอยละของจํานวน 
นักเรียนท่ีผานเกณฑ 

33 31 32 96.97 
 
 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง 33 คนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนผานเกณฑคะแนนจุดตดั 31 คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนนจํานวน 32  คน  
คิดเปนรอยละ 96.97  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตวัหลังท่ีตั้งไว 
 จากตาราง 3 และตาราง 4  พิจารณาโดยสรุปจะเห็นวา แบบฝกทักษะการใชหองสมุด  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  
80/80 ท่ีตั้งไว  ดังนั้นแบบฝกทักษะการใชหองสมุด  ประกอบการเรียนการสอนที่สรางขึ้นจึงมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรยีนการสอนได 
 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนการทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

 
ตาราง 5   การเปรียบเทียบคะแนนกอนการทดลองของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

กลุม จํานวน คะแนนเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน p 

กลุมควบคุม 33 24.1515 3.29887 0.873 

กลุมทดลอง 33 24.2727 2.83144  
 
       จากการเปรียบคะแนนเฉลีย่ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา คะแนนเฉลีย่ของทั้ง
สองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  ( sig = .837 ) แสดงวาคะแนน
กอนการทดลองคะแนนของทั้งสองกลุมมคีวามใกลเคียงกัน 
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 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การทดลอง 
 
ตาราง  6 การเปรียบเทียบคะแนนหลังการทดลองระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 

กลุม จํานวน คะแนนเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t sig 

กลุมทดลอง 33 33.4848 2.62347 13.372 0.000 

กลุมควบคุม 33 24.2121 2.99747   
 
        จากตารางคะแนนหลังการทดลองของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ( sig = 0.000 )  โดยที่คะแนนกลุมทดลองซึ่งสอนโดยใชแบบ
ฝกทักษะมีคาเฉล่ียมากกวาคะแนนของกลุมควบคุมซึ่งสอนโดยไมไดใชแบบฝกทักษะ  
( 33.48 > 24.21 )    
 



 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการใชหองสมุดสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัย คือ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ท่ี
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549  คัดเลือกมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) จํานวน 2 หองเรียน จากประชากรท้ังหมด 7 หองเรียน โดยให 1 หองเรียนเปนกลุม
ทดลอง และอีก 1 หองเรียนเปนกลุมควบคุม แตละกลุมมีนักเรียน 33 คน  
  หลังจากนั้นจึงทําการสุมอยางงายอีกครั้ง เพ่ือจัดกลุมตวัอยางเขาสูกลุมทดลอง        
กลุมทดลองนี้จะมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุดท่ีผูวิจัยจัดทําขึ้นควบคูไป
กับการเรียนการสอนทุกครั้ง สวนอีกกลุมหน่ึงจะเปนกลุมควบคุมท่ีมีการเรียนการสอนตามปกต ิคือ
ใชการสอนแบบบรรยาย ใชบัตรคาํ ภาพประกอบ และใหนักเรียนเห็นตัวอยางจริง แตไมไดใชแบบ
ฝกทักษะการใชหองสมุด กอนการทดลองผูวิจัยไดมีการทํา Pre-test เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ของนักเรียนท้ัง 2 กลุมดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการทดลอง คะแนนเฉล่ียของกลุมทดลองคือ 
24.2727 และคะแนนเฉล่ียของกลุมควบคุมคือ 24.1515 ทําใหทราบวาท้ังสองกลุมนี้มีความสามารถ
ในการเรียนรูเทาๆกัน (หนา 77) 
  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้คือ แบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรบันักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 แบบทดสอบประจําบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียน การทดลองมีกําหนดเวลา 15 วัน วนัละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที ระหวางวันท่ี         
22 มิถุนายน – 28 กันยายน 2549 และทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวันท่ี 5 ตุลาคม 
2549 
  ผลการวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวาแบบฝกทักษะการใชหองสมุดท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
ดังน้ี คือนักเรยีนสามารถทําแบบทดสอบประจําบทเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุด   
ไดผานเกณฑมาตรฐานคดิเปนรอยละ 87.88 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก และทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดผานเกณฑมาตรฐาน คดิเปนรอยละ 96.97 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง แสดงวาแบบฝกทักษะการใชหองสมุดมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่ตัง้ไวรอยละ 80/80 

 



 80

สมมุติฐานการวิจัย 
 แบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสรางขึ้นมี             
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะผานตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม จํานวน 33 คน ซ่ึงไดมาโดย
การสุมตัวอยางอยางงาย 

2.  กลุมตัวอยางที่เปนกลุมควบคุม ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 1  
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม จํานวน 33 คน ซ่ึงไดมาโดย
การสุมตัวอยางอยางงาย 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ไดแก แบบฝกทักษะการใชหองสมุด    
แบบทดสอบประจําบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 

4.  การดําเนนิสอนการใชหองสมุดกับกลุมทดลอง ท่ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม โดยใหนักเรียนเรียนดวยแบบฝกทักษะการใช
หองสมุด ในตารางสอนปกติสัปดาหละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใน
แบบฝกทักษะแตละบทเสร็จแลว ใหทําแบบบทสอบประจําบทเรียนทายบทเรียนดวยตนเอง เม่ือ
เรียนครบทุกบทแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพรอมกันท้ังหอง 

5.  ดําเนินการสอนการใชหองสมุดในกลุมควบคุมกับท่ีเปนนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม แบบการเรียนการสอนปกติคอื ใชการสอนแบบ
บรรยาย ใชบัตรคํา ภาพประกอบ และใหนักเรียนเห็นตวัอยางจริง โดยไมใชแบบฝกทักษะการใช
หองสมุด ในตารางสอนปกติสัปดาหละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที เมื่อเรียนครบตามเวลาที่กําหนด 
แลว ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพรอมกันท้ังหอง 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยดําเนินการดงัน้ี 

1.  หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก โดยหาคา 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีทําแบบทดสอบประจําบทเรียน และนําคารอยละของจํานวนนักเรียนท่ี
ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนผานมาหาคาเฉลี่ยรวม 
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2.  หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลังโดยหาคา  
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน และนําคารอยละของ
จํานวนนักเรียนท่ีทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานมาหาคาเฉล่ียรวม 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา  แบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดังนี ้

1.  นักเรียนกลุมทดลองสามารถทําแบบทดสอบประจําบทเรียน ไดตามเกณฑโดยมี
คาเฉล่ียรวมคิดเปนรอยละ 87.88  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตวัแรก 

2.  นักเรียนกลุมทดลองสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ไดตามเกณฑโดยมีคาเฉลี่ยรวมคิดเปนรอยละ 96.97  ซ่ึงสูง
กวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตวัหลัง 

ดังนั้น แบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสราง
ข้ึน มีประสิทธิภาพ 87.88/96.97  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนท้ัง 5 บท ของกลุมทดลอง
หลังจากไดใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา  
แบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสทิธิภาพ 
87.88/96.97 เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก พบวานักเรียนทําแบบทดสอบประจํา
บทเรียนถูกตอง คิดเปนรอยละ 87.88 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว สวนเกณฑ
มาตรฐาน 80 ตัวหลังพบวานักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถูกตอง คดิเปน   
รอยละ 96.97 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไวเชนกัน ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจากนักเรียนไดรับ
คําแนะนําวธิกีารเรียนดวยแบบฝกทักษะการใชหองสมุดจากครูผูสอนจนเขาใจไดด ีสามารถเรยีนได
ดวยความเขาใจจนจบบทเรียน และทําแบบทดสอบประจําบทเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไดถูกตอง แต
ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับเกณฑ 80 ตัวหลังท่ีไดผลของคะแนนสูงข้ึนอยางเดนชัดนี ้อาจเปน
เพราะนักเรียนท่ีใชในการศกึษาวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
ฝายประถม ซ่ึงจัดวาเปนนักเรียนท่ีมีความพรอมทางดานการเรียน ทางดานสติปญญา มี
สภาพแวดลอมทางการเรียนท่ีดีและเหมาะสมกับวัย ดงัน้ันในการทําวิจัยครั้งตอไปอาจจะตองมีการ
เพ่ิมเกณฑท่ีใชวดัมาตรฐานที่เพ่ิมมากขึ้นเชน 85/85 หรือ 90/90 เปนตน       

ในการสรางแบบฝกทักษะการใชหองสมุดครั้งนี ้ผูวิจัยไดยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูของ 
สกินเนอรท่ีวาการกระทําใดๆ ถาไดการเสริมแรง อัตราความเขมของการตอบสนองจะมีโอกาสสูงข้ึน 
กระบวนการเรียนท้ังหมดควรแบงออกเปนข้ันตอนยอยๆ และในแตละข้ันตอนยอยๆ เหลานั้น ควรมี
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การเสริมแรงใหสอดคลองกับความสําเร็จของผูเรียนในแตละข้ันตอน ความถี่ของการเสริมแรงควรจะ
มีใชบอยท่ีสุดสําหรับการประสบความสําเร็จของผูเรียน และในทางตรงขามควรมีการเสริมแรงให
นอยท่ีสุด สําหรับกรณีท่ีผูเรียนทําผิดในแตละข้ันตอนซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตสื่อ 
การเรียนการสอนโดยจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ีคือ การมีสวนรวมของผูเรียน การทราบผลทันที  
การไดรับความสําเร็จ การเรียนรูทีละข้ันดวยตนเอง 
 ดังนั้นสรางแบบฝกทักษะก็ตองสรางใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยมีการ
จัดลําดับข้ันตอนใหเหมาะสมกับผูเรียน มีการเสริมแรงในแตละข้ันตอน ท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เนื้อหาท่ีนํามาสรางแบบฝกทักษะเปนเรือ่งราวท่ีอยูในความสนใจของ
นักเรียน เปนเหตุการณ เรือ่งราว สถานการณท่ีอยูใกลตัวนักเรียน นักเรียนเรียนแลวเกิดความเขาใจ 
ปฏิบัติไดถูกตองทุกข้ันตอน เพราะเด็กในวัยน้ีเปนวัยท่ีเรียนพรอมกับการเลน มีความอยากรู 
อยากเห็น สนใจในสิ่งตางๆรอบตัว มีความชางสังเกต ชางจดจํา และมีจินตนาการ                 
(เปรมฤด ีจันทรฉาย.  2545 : 54)  การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ระดับชั้นประถมศึกษา
น้ีจะเปนหนังสือประกอบการเรียนวิชาหองสมุดแนวใหมสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
ท่ีมีความทันสมัยและมีลักษณะพิเศษ คือ ชวยเสริมในเรือ่งการพัฒนาการเด็กทุกๆดาน เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับวัย มีการอธิบายวิธีการทํางานไดตามขั้นตอน และจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
เหมาะสม และสอดคลองกับการปฏิบัติตนจริงๆในหองสมุด นักเรียนไดใชความสามารถตามความ
ตองการของตนเองจนประสบความสําเร็จ นักเรียนสามารถตดัสินใจดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง  เราความสนใจใหนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียน ไมเกิดความเบื่อหนาย เด็ก
เรียนรูอยางสนุกสนานในทุกๆกลุมสาระวิชา มีความสะดดุตา นาสนใจ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีความ
ตื่นตวัในการเรียนโดยยึดตามหลักสูตรประถมศึกษาที่มุงเนนใหเด็กเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ
อยางแทจริง และสามารถพัฒนาศักยภาพดานการใชหองสมุดได 
 นอกจากนี้แบบฝกทักษะการใชหองสมุดยังไดผานการแกไข ปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเนื้อหา ดานภาษา และดานภาพประกอบ มาแลวหลายครั้งจนไดแบบฝกทักษะท่ีมีคุณภาพ
สําหรับท่ีจะนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียน  
 เนื่องจากแบบฝกทักษะเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการเรียนการสอนในแตละ
สาขาวิชา เพือ่ชวยเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียนใหมีความแมนยํามากขึ้น จึงมีนักวิจัยใน
หลากหลายสาขาวิชาไดมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบฝกทักษะเพือ่ใชกับนักเรียนในการเรียน    
การสอนของกลุมสาระการเรียนรูตางๆเปนจํานวนมาก เชน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของ
ฉลาด สมสมร (2541) ไดมกีารพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะเพื่อการสอนซอมเสริมวชิาคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 เปนการฝกใหนักเรียนไดทําแบบฝกซํ้าๆ กับนักเรียนท่ี
เรียนไดคะแนนอยูในระดับรอยละ 50-60 ในเวลาวางหลังเลิกเรียนทุกวัน โดยมีครผููสอนเปนผูให
คําแนะนําทุกครั้งกอนทําแบบฝกทักษะ และหลังจากนั้นจึงใหนักเรยีนทําดวยตนเองเปนเวลา 10 
ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง การสรางแบบฝกทักษะนี้อยูในรปูของเกม มีภาพประกอบ และใชภาษาท่ี
เขาใจงาย ผลปรากฏวานักเรียนท่ีไดทําแบบฝกเสริมทักษะนี ้มีพัฒนาการในการเรยีนดีข้ึน โดยมี
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การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏวานักเรียนกลุมนี้มีคะแนนเพิ่มข้ึนอยูในชวงรอยละ 60-75 
สอดคลองกับงานวิจัยในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยของสุรียา จันทรฉาย (2543) เรื่องการใชแบบ
ฝกทักษะการเขียนคําท่ีไมมีตัวสะกด สําหรับนักเรียนชาวเขาเผาอาขา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
จังหวัดเชียงราย ท่ีมีการพัฒนาแบบฝกทักษะใหเปนภาพประกอบที่ชัดเจน เนนใหนักเรียนระบายสี
ภาพเพราะกลุมทดลองเปนเด็กเล็ก จุดเดนของแบบฝกทักษะนี้จะเปนภาพขนาดใหญท่ีมีคําศัพท
ประกอบ เพ่ือสอนอานคําอยางงายๆ ภาษาที่ใชในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชาวเขานี ้คอื
ภาษาทองถิ่น กลุมตวัอยางที่ใชทดลองเปนกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 9 คน ท่ีมีความสามารถในการใช
ภาษาเทาๆกัน ใชระยะเวลา 20 ชั่วโมงผลการทดลองปรากฏวานักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนคํา
ท่ีไมมีตัวสะกดไดรอยละ 76 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของน้ําออย อริยะสุขสกุล (2545) เรื่องการ
พัฒนาแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 2 กลุม
ตัวอยางเปนนกัเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา ไดพัฒนาแบบฝกในเร่ืองของการอานจับใจความนิทานแฝงคติธรรม การอานจับใจความ
นิทานพื้นบาน การอานจับใจความประเภทสารคดี การอานจับใจความจากเพลง และการอาน      
จับใจความเกี่ยวกับเรื่องในชุมชน ทําการทดลองกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดย
ใหนักเรียนทํากิจกรรมในแตละแบบฝกหัด เมื่อครบแลวจึงมีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบวา แบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพ 90.67/93.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว แตงนิทานที่แตงข้ึนนั้นมีการ
ใชภาษาที่เขาใจงาย มีภาพประกอบนิทานที่ชัดเจน มภีาพสัตว เทพเจา ลึกลับตื่นเตน และเนือ้เรื่อง
ไมยาวจนเกินไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมพร จารุณัฐ (2545) ท่ีกลาววานักเรียนในวัย 6-8 ป 
ตองการเรียนรูสิ่งท่ีแปลงใหม ตื่นเตน ชวนติดตาม อาจจะเปนความรูเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานที่และ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง การใชภาษาถูกตอง งาย กระชับ และตรงไปตรงมาตามหลักการใชภาษา จะ
สามารถทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและไดรับรูตามความเปนจริง 
 การเปรียบคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา คะแนนเฉล่ียของท้ังสอง
กลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ( sig = .837 ) แสดงวาคะแนนกอน
การทดลองคะแนนของทั้งสองกลุมมีความใกลเคียงกัน ( 24.27 ≈ 24.15 )    
 คะแนนหลังการทดลองของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ( sig = 0.000 )  โดยท่ีคะแนนกลุมทดลองซึ่งสอนโดยใชแบบฝก
ทักษะมีคาเฉล่ียมากกวาคะแนนของกลุมควบคุมซึ่งสอนโดยไมไดใชแบบฝกทักษะ ( 33.48 > 
24.21 )    
 ผลจากการประเมินแบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 3 มีการสรางและพัฒนาตรวจสอบประสิทธิภาพจนสามารถนํามาใชเปนแบบฝกทักษะการใช
หองสมุด ผูเรยีนสามารถฝกปฏิบัติกิจกรรมจากแบบฝกทักษะไดเอง หลังจากการทดลองการใช 
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แบบฝกทักษะการใชหองสมุด ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการใชหองสมุดของนักเรียนกลุมทดลอง
พบวานักเรียนกลุมนี้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติและการใชหองสมุดเปนอยางดี แบบฝกทักษะการใช
หองสมุดยังเปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ปลูกฝงใหเกดินิสยัรักการอาน การคนควาหา
ขอมูลท่ีสนใจ รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาความสามารถและประสบ
ความสําเร็จในการเรียนไดอนาคต 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 แบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสรางขึ้น ได
ผานขั้นตอนการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวฒุิและ
ทดลองใชสอนจริง แลวนําไปปรับปรุงแกไขจนมีประสิทธิภาพ จึงควรไดมีการเผยแพรใหกับ
ครูผูสอนวิชาการใชหองสมุดในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ไดนําไปใชตามขอแนะนําดังนี ้

  1.  ครูผูสอนควรศึกษาเอกสารตางๆ ใหเขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีไดแนะนําไวในคูมือ 
 2.  แบบฝกทักษะการใชหองสมุดท่ีสรางขึ้นมุงพัฒนาการใชหองสมุด ซ่ึงใชเนื้อหาตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดฝกปฏิบัต ิไมเพ่ิมภาระในการสอนใหแกครู เปนการ
เสริมการสอนการใชหองสมุดท่ีมีประสิทธภิาพใหแกนักเรียน ฉะนั้นครูควรสงเสริมใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการใชหองสมุด ตลอดจนติดตามผลการใชหองสมุดของนักเรียนตอไปดวย 
 3.  ครูผูสอนควรเขาไปใหคาํแนะนําชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนชา สงเสริมใหนักเรียนท่ี
เรียนดีและปานกลางไดมีสวนเขาไปชวยเหลือ และใหกําลังใจแกนักเรียนท่ีเรียนออน 

4. เม่ือครูตรวจผลงานของนักเรียนเสร็จแลว ควรใหผูเรียนท่ีทําผลงานไดดี เรียบรอย  
และตั้งใจทํา ไดมีโอกาสแสดงผลงานตนเองใหกับผูเรียนอ่ืนไดเห็นดวย เพ่ือใหเกิดความภูมิใจ
หลังจากการตั้งใจทํางาน และยังสงผลใหกับผูท่ีไมตั้งใจทํางานเทาท่ีควร มีแรงกระตุนอยากทํา
ผลงานใหดีและเรียบรอยมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางการใชแบบฝกทักษะกับส่ือการสอน
รูปแบบอ่ืนๆ เชน การใชปายนิเทศ บัตรคาํ โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
 2. ควรพัฒนาคุณภาพของแบบฝกทักษะการใชหองสมุดดวยเทคนิคตางๆที่แปลกใหม 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดรับความรูจากการเรียนไดดวยตนเองมากข้ึน 
เชน สรางเปนแบบฝกทักษะการใชหองสมุดท่ีเปนภาพส ีเปนแบบฝกทักษะแบบ 3 มิติ การสรางเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 
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 3. ควรมีการศกึษา และสํารวจความชอบของเด็กระดับช้ันประถมศึกษา ท่ีมีตอ
ภาพประกอบวาเด็กชอบภาพในลักษณะใด เพ่ือจะนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาสื่อท่ีตรงกับความ
สนใจของเด็ก 
 4. ควรมีการพัฒนาแบบฝกทักษะการใชหองสมุดสําหรับนักเรียนประถมในระดบัช้ันตางๆ
เพ่ิมข้ึน 

5. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ถาประชากรและกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ควรเพิ่มเกณฑท่ีใชวดัมาตรฐานใหสูงข้ึน เชน 85/85 หรือ 
90/90 เปนตน       
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ตาราง 7-11      แสดงการคํานวณหาดชันีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC)  
                    ของแบบทดสอบประจําบทและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตาราง 12-16    แสดงคาจุดตดัของแบบทดสอบประจําบท 
ตาราง  17       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนรายขอ 
ตาราง  18-22   แสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบประจําบท 
ตาราง  23       แสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ตาราง  24-28   แสดงการวิเคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบท 
ตาราง  29       แสดงการวเิคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
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ตาราง 7   แสดงการคํานวณหาดัชนีความสอดคลองของแบบฝกทักษะประจําบทที่ 1 ของแบบฝก 
     ทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 3 
 

ขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 R IOC 
1  1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 0 2 0.67 
6 1 1 1 3 1 
7 1 0 1 2 0.67 
8 0 1 1 2 0.67 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 

 
ตาราง 8   แสดงการคํานวณหาดัชนีความสอดคลองของแบบฝกทักษะประจําบทที่ 2 ของแบบฝก 
     ทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 3 
 

ขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 R IOC 
1  1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 0 1 1 2 0.67 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 0 1 2 0.67 
10 1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี  9  แสดงการคํานวณหาดัชนีความสอดคลองของแบบฝกทักษะประจําบทที่ 3 ของแบบ 
     ฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 R IOC 
1  1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 0 1 1 2 0.67 
10 1 1 0 2 0.67 

 
ตาราง 10   แสดงการคํานวณหาดัชนีความสอดคลองของแบบฝกทักษะประจําบทท่ี 4 ของแบบ 
     ฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 R IOC 
1  1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
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ตาราง 11  แสดงการคํานวณหาดัชนีความสอดคลองของแบบฝกทักษะประจําบทที่ 5 ของแบบ 
     ฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 R IOC 
1  1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 0 1 1 2 0.67 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 

 
ตาราง 12 แสดงคาจุดตดัของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 1 โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากผูทรง 
     คุณวฒุิดานเนื้อหาเร่ืองการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ความนาจะเปนในการตอบถูกตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ขอสอบ 
เร่ืองท่ี 1 

 
คนท่ี 1 

 
คนที่ 2  

 
คนท่ี 3 

 
รวม 

1 .8 .7 .8 2.3 
2 .9 .8 .8 2.5 
3 .9 .9 .9 2.7 
4 .9 .8 .9 2.4 
5 .8 .8 .8 2.6 
6 .8 .7 .8 2.3 
7 .8 .8 .8 2.4 
8 .9 .9 .9 2.7 
9 .8 .9 .9 2.6 
10 .9 .9 .9 2.7 

รวม     25.2 
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วิธีหาเกณฑ นําความนาจะเปนท่ีรวมไดมาหาคาเฉล่ีย 

 = 
3010
1002.25

×
×       = 

300
2525  

 
 = 84 % 
 
นําคาเฉลี่ยรอยละท่ีไดมาหาเกณฑ  

 = 
100

8410×  

 = 8.4 
ดังน้ันเกณฑแบบทดสอบเรื่องท่ี 1  =  8  คะแนน 
 
ตาราง 13 แสดงคาจุดตดัของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 2 โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากผูทรง 
     คุณวฒุิดานเนื้อหาเร่ืองการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

ความนาจะเปนในการตอบถูกตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ขอสอบ 
เร่ืองท่ี 2 

 
คนท่ี 1 

 
คนที่ 2  

 
คนท่ี 3 

 
รวม 

1 .8 .9 .9 2.6 
2 .9 .9 .9 2.7 
3 .9 .8 .8 2.5 
4 .7 .8 .8 2.3 
5 .8 .8 .8 2.4 
6 .8 .8 .8 2.4 
7 .9 .9 .9 2.7 
8 .9 .8 .9 2.6 
9 .8 .8 .8 2.4 
10 .8 .8 .9 2.5 

รวม     25.1 
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วิธีหาเกณฑ นําความนาจะเปนท่ีรวมไดมาหาคาเฉล่ีย 

 = 
3010
1001.25

×
×       = 

30
2510  

 
 = 83.67 % 
 
นําคาเฉลี่ยรอยละท่ีไดมาหาเกณฑ  

 = 
100

67.8310×  

 = 8.36 
ดังน้ันเกณฑแบบทดสอบเรื่องท่ี 2  =  8  คะแนน 
 
ตาราง 14 แสดงคาจุดตดัของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 3 โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจาก 
     ผูทรงคุณวุฒดิานเน้ือหาเรื่องการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 
 

ความนาจะเปนในการตอบถูกตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ขอสอบ 
เร่ืองท่ี 3 

 
คนท่ี 1 

 
คนที่ 2  

 
คนท่ี 3 

 
รวม 

1 .7 .8 .7 2.2 
2 .7 .7 .7 2.1 
3 .7 .8 .8 2.3 
4 .7 .8 .7 2.2 
5 .8 .7 .8 2.3 
6 .7 .7 .7 2.1 
7 .7 .8 .7 2.2 
8 .7 .7 7 2.1 
9 .7 .8 .7 2.2 
10 .7 .8 .7 2.2 

รวม     21.9 
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วิธีหาเกณฑ นําความนาจะเปนท่ีรวมไดมาหาคาเฉล่ีย 

 = 
310
1009.21

×
×       = 

30
2190  

 
 = 73 % 
 
นําคาเฉลี่ยรอยละท่ีไดมาหาเกณฑ  

 = 
100

1073×  

 = 7.3 
ดังน้ันเกณฑแบบทดสอบเรื่องท่ี 3  =  7  คะแนน 
 
 
ตาราง 15 แสดงคาจุดตดัของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 4 โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจาก 
     ผูทรงคุณวุฒดิานเน้ือหาเรื่องการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 3 
 

ความนาจะเปนในการตอบถูกตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ขอสอบ 
เร่ืองท่ี 4 

 
คนท่ี 1 

 
คนที่ 2  

 
คนท่ี 3 

 
รวม 

1 .8 .9 .9 2.6 
2 .8 .9 .8 2.5 
3 .8 .9 .8 2.5 
4 .8 9 .8 2.5 
5 .8 .8 .8 2.4 
6 .7 .8 .7 2.2 
7 .8 .8 .8 2.4 
8 .8 .8 .8 2.4 
9 .9 .8 .9 2.6 
10 .9 .9 .9 2.7 

รวม     25.1 
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วิธีหาเกณฑ นําความนาจะเปนท่ีรวมไดมาหาคาเฉล่ีย 

 = 
310
1001.25
×
×       = 

30
2510  

 
 = 83.67 % 
 
นําคาเฉลี่ยรอยละท่ีไดมาหาเกณฑ  

 = 
100

67.8310×  

 = 8.37 
ดังน้ันเกณฑแบบทดสอบเรื่องท่ี 4  =  8  คะแนน 
 
 
ตาราง 16 แสดงคาจุดตดัของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 5 โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจาก 
     ผูทรงคุณวุฒดิานเน้ือหาเรื่องการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปท่ี 3 
 

ความนาจะเปนในการตอบถูกตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ขอสอบ 
เร่ืองท่ี 5 

 
คนท่ี 1 

 
คนที่ 2  

 
คนท่ี 3 

 
รวม 

1 .7 .7 .7 2.1 
2 .8 .7 .8 2.3 
3 .7 .8 .7 2.2 
4 .6 .7 .5 1.8 
5 .5 .6 .5 1.6 
6 .7 .6 .6 1.9 
7 .8 .7 .8 2.3 
8 .6 .6 .6 1.8 
9 .6 .7 .6 1.9 
10 .7 .6 .6 1.9 

รวม     19.8 
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วิธีหาเกณฑ นําความนาจะเปนท่ีรวมไดมาหาคาเฉล่ีย 

 = 
310
1008.19
×
× = 

30
1980  

 
 = 66 % 
 
นําคาเฉลี่ยรอยละท่ีไดมาหาเกณฑ  

 = 
100

6610×  

 = 6.6 
ดังน้ันเกณฑแบบทดสอบเรื่องท่ี 5  =  7  คะแนน 

 
ตาราง 17 แสดงคาจุดตดัของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญจาก 
     ผูทรงคุณวุฒิทางดานเนื้อหาเรื่องการใชหองสมุดสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 3  
     จํานวน 40 ขอ  
 

ความนาจะเปนในการตอบถูกตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ขอท่ี คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 รวม 
1 .7 .7 .8 2.2 
2 .8 .8 .8 2.4 
3 .9 .9 .8 2.6 
4 .9 .9 .9 2.7 
5 .9 .9 .9 2.7 
6 .8 .9 .8 2.5 
7 .7 .8 .8 2.3 
8 .9 .9 .8 2.6 
9 .8 .8 .8 2.4 
10 .9 .9 .9 2.7 
11 .7 .8 .7 2.2 
12 .7 .8 .7 2.2 
13 .8 .8 .9 2.5 
14 .8 .8 .8 2.4 
15 .9 .9 .8 2.6 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

ความนาจะเปนในการตอบถูกตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ขอท่ี คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 รวม 
16 .8 .9 .8 2.5 
17 .8 .8 .8 2.4 
18 .8 .8 .8 1.4 
19 .6 .7 .8 2.1 
20 .5 .6 .6 1.7 
21 .5 .6 .6 1.7 
22 .5 .6 .6 1.7 
23 .5 .6 .6 1.7 
24 .5 .6 .6 1.7 
25 .5 .6 .6 1.7 
26 .7 .7 .7 2.1 
27 .7 .8 .7 2.2 
28 .7 .7 .7 2.1 
29 .8 .9 .8 2.5 
30 .8 .8 .8 2.4 
31 .6 .8 .7 2.1 
32 .7 .8 .8 2.3 
33 .7 .8 .7 2.2 
34 .8 .7 .8 2.3 
35 .9 .9 .9 2.7 
36 .8 .9 .8 2.5 
37 .9 .9 .9 2.7 
38 .9 .9 .9 2.7 
39 .8 .7 .8 2.3 
40 .8 .8 .8 2.4 
รวม    38 
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วิธีหาเกณฑ นําความนาจะเปนท่ีรวมไดมาหาคาเฉล่ีย 

 = 
340
1001.92
×
×       = 

120
9210  

 
 = 76.75 % 
 
นําคาเฉลี่ยรอยละท่ีไดมาหาเกณฑ  

 = 
100

75.7640×  

 = 30.7 
ดังน้ันเกณฑแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  =  31  คะแนน 
  
 
ตาราง 18 แสดงคาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบประจําบทเร่ืองท่ี 1 
 

ขอท่ี คาความยาก คาอํานาจจําแนก 
1 0.73 0.44 
2 0.55 0.34 
3 0.55 0.34 
4 0.52 0.78 
5 0.58 0.44 
6 0.58 0.34 
7 0.64 0.44 
8 0.61 0.67 
9 0.7 0.67 
10 0.7 0.34 
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ตาราง 19 แสดงคาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบประจําบทเร่ืองท่ี 2 
 

ขอท่ี คาความยาก คาอํานาจจําแนก 
1 0.7 0.33 
2 0.55 0.58 
3 0.67 0.33 
4 0.55 0.44 
5 0.55 0.56 
6 0.45 0.56 
7 0.67 0.34 
8 0.58 0.34 
9 0.7 0.67 
10 0.63 0.67 

 
ตาราง 20 แสดงคาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบประจําบทเร่ืองท่ี 3 
 

ขอท่ี คาความยาก คาอํานาจจําแนก 
1 0.48 0.44 
2 0.45 0.56 
3 0.42 0.56 
4 0.42 0.67 
5 0.42 0.45 
6 0.56 0.45 
7 0.52 0.34 
8 0.52 0.56 
9 0.42 0.89 
10 0.42 0.45 
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ตาราง 21 แสดงคาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบประจําบทเร่ืองท่ี 4 
 

ขอท่ี คาความยาก คาอํานาจจําแนก 
1 0.42 0.67 
2 0.42 0.45 
3 0.4 0.45 
4 0.46 0.56 
5 0.42 0.89 
6 0.52 0.56 
7 0.56 0.67 
8 0.55 0.56 
9 0.48 0.34 
10 0.45 0.56 

 
ตาราง 22 แสดงคาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบประจําบทเร่ืองท่ี 5 
 

ขอท่ี คาความยาก คาอํานาจจําแนก 
1 0.42 0.56 
2 0.48 0.67 
3 0.52 0.56 
4 0.55 0.34 
5 0.48 0.34 
6 0.51 0.34 
7 0.56 0.56 
8 0.45 0.45 
9 0.42 0.45 
10 0.48 0.56 
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ตาราง 23  คาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จํานวน 40 ขอ 
 

ขอท่ี คาความยาก คาอํานาจจําแนก 
1 0.45 0.44 
2 0.45 0.44 
3 0.55 0.56 
4 0.75 0.33 
5 0.30 0.78 
6 0.80 0.44 
7 0.55 0.33 
8 0.75 0.56 
9 0.60 0.45 
10 0.70 0.56 
11 0.70 0.33 
12 0.75 0.33 
13 0.70 0.33 
14 0.55 0.45 
15 0.30 0.89 
16 0.75 0.45 
17 0.45 0.56 
18 0.75 0.44 
19 0.75 0.33 
20 0.65 0.35 
21 0.35 0.56 
22 0.55 0.44 
23 0.75 0.56 
24 0.70 0.56 
25 0.30 0.45 
26 0.35 0.45 
27 0.30 0.56 
28 0.45 0.34 
29 0.40 0.67 
30 0.60 0.78 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

ขอท่ี คาความยาก คาอํานาจจําแนก 
31 0.40 0.56 
32 0.45 0.45 
33 0.75 0.34 
34 0.75 0.56 
35 0.80 0.33 
36 0.80 0.44 
37 0.70 0.45 
38 0.60 0.45 
39 0.40 0.56 
40 0.65 0.45 

 
ตาราง 24 แสดงการวเิคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 1   จํานวน 10 ขอ  
     คะแนนเกณฑ (c)  = 8 คะแนน 
 

คนที่  X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
1 7 49 -1 1 
2 8 64 0 0 
3 10 100 -2 4 
4 6 36 2 4 
5 5 25 -3 9 
6 4 16 -4 16 
7 5 25 -3 9 
8 6 36 -2 4 
9 5 25 -3 9 
10 4 16 -4 16 
11 6 36 -2 4 
12 7 49 -1 1 
13 5 25 -3 9 
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ตาราง 24  (ตอ) 
 

คนที่  X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
14 8 64 0 0 
15 7 49 -1 1 
16 6 36 -2 4 
17 7 49 -1 1 
18 4 16 -4 16 
19 9 81 1 1 
20 8 64 0 0 
21 6 36 -2 4 
22 5 25 -3 9 
23 4 16 -4 16 
24 7 49 -1 1 
25 7 49 -1 1 
26 5 25 -3 9 
27 6 36 -2 4 
28 4 16 -4 16 
29 3 9 -5 25 
30 4 16 -4 16 
31 6 36 -2 4 
32 8 64 0 0 
33 7 49 -1 1 
รวม 199 1287 -65 215 
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แสดงคาหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 1 จํานวน  10  ขอ 

 r cc  = 
∑

∑∑
−−

−
− 2

2

)()1(
1

cxk
xxk

i

ii  

เม่ือ   r cc    แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบ 
  K    แทน  จํานวนขอสอบ 
  x i    แทน  คะแนนคนท่ี 
  c     แทน คะแนนเกณฑแบบสอบ 

r cc  = 
2159

1287)19910(1
×

−×
−  

 

  = 
1935
7031−  

  
  =1 – 0.36 
  
  = 0.64 
 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคา  =  0.64 
 
ตาราง 25 แสดงการวเิคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 2   จํานวน 10 ขอ  
     คะแนนเกณฑ  (c) = 8 คะแนน 
 

คนที่  X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
1 6 36 -2 4 
2 10 100 2 4 
3 10 100 2 4 
4 5 25 -3 9 
5 6 36 -2 4 
6 6 36 -2 4 
7 5 25 -3 9 
8 7 49 -1 1 
9 4 16 -4 16 
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ตาราง 25  (ตอ) 
 

คนที่  X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
10 6 36 -2 4 
11 5 25 -3 9 
12 5 25 -3 9 
13 7 49 -1 1 
14 7 49 -1 1 
15 6 36 -2 4 
16 5 25 -3 9 
17 4 16 -4 16 
18 5 25 -3 9 
19 5 25 -3 9 
20 7 49 -1 1 
21 7 49 -1 1 
22 9 81 1 1 
23 6 36 -2 4 
24 4 16 -4 16 
25 5 25 -3 9 
26 5 25 -3 9 
27 3 9 -5 25 
28 5 25 -3 9 
29 6 36 -2 4 
30 5 25 -3 9 
31 7 49 -1 1 
32 8 64 0 0 
33 7 49 -1 1 
รวม 198 1272 -66 216 
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แสดงคาหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 2 จํานวน  10  ขอ 

r cc  = 
∑

∑∑
−−

−
− 2

2

)()1(
1

cxk
xxk

i

ii  

เม่ือ   r cc    แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบ 
  K    แทน  จํานวนขอสอบ 
  x i    แทน  คะแนนคนท่ี 
  c     แทน คะแนนเกณฑแบบสอบ 
 

r cc  = 
2169

1272)198010(1
×

−×
−  

 

  = 
1944
7081−  

  
  =1 – 0.36 
  
  = 0.64 
 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคา  =  0.64 
 
ตาราง 26 แสดงการวเิคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 3   จํานวน 10 ขอ  
     คะแนนเกณฑ (c)  = 7 คะแนน 
 

คนที่  X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
1 5 25 -2 4 
2 6 36 -1 1 
3 5 25 -2 4 
4 5 25 -2 4 
5 3 9 -4 16 
6 6 36 -1 1 
7 4 16 -3 9 
8 5 25 -2 4 
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ตาราง 26  (ตอ) 

คนที่  X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
9 3 9 -4 16 
10 5 25 -2 4 
11 3 9 -4 16 
12 5 25 -2 4 
13 5 25 -2 4 
14 4 16 -3 9 
15 5 25 -2 4 
16 7 49 0 0 
17 3 9 -4 16 
18 4 16 -3 9 
19 5 25 -2 4 
20 5 25 -2 4 
21 2 4 -5 25 
22 5 25 -2 4 
23 4 16 -3 9 
24 2 4 -5 25 
25 5 25 -2 4 
26 4 16 -3 9 
27 5 25 -2 4 
28 6 36 -1 1 
29 4 16 -3 9 
30 8 64 1 1 
31 5 25 -2 4 
32 5 25 -2 4 
33 6 36 -1 1 
รวม 154 772 -77 233 
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แสดงคาหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 3 จํานวน  10  ขอ 

 r cc  = 
∑

∑∑
−−

−
− 2

2

)()1(
1

cxk
xxk

i

ii  

เม่ือ   r cc    แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบ 
  K    แทน  จํานวนขอสอบ 
  x i    แทน  คะแนนคนท่ี 
  c     แทน คะแนนเกณฑแบบสอบ 
 

r cc  = 
2339

772)15410(1
×

−×
−  

 

  = 
2097
7681−  

  
  =1 – 0.37 
  
  = 0.63 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคา  =  0.63 
 
ตาราง 27 แสดงการวเิคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 4   จํานวน 10 ขอ  
     คะแนนเกณฑ (c)  = 8 คะแนน 
 

X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
5 25 -3 9 
3 9 -5 25 
4 16 -4 16 
6 36 -2 4 
6 36 -2 4 
5 25 -3 9 
4 16 -4 16 
3 9 -5 25 
6 36 -2 4 



 

 
 

115

ตาราง 27 (ตอ) 
 

X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
4 16 -4 16 
8 64 0 0 
7 49 -1 1 
5 25 -3 9 
5 25 -3 9 
6 36 -2 4 
4 16 -4 16 
3 9 -5 25 
5 25 -3 9 
3 9 -5 25 
5 25 -3 9 
6 36 -2 4 
6 36 -2 4 
5 25 -3 9 
3 9 -5 25 
2 4 -6 36 
5 25 -3 9 
3 9 -5 25 
6 36 -2 4 
4 16 -4 16 
5 25 -3 9 
6 36 -2 4 
3 9 -5 25 
5 25 -3 9 

156 798 -108 414 
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แสดงคาหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 4 จํานวน  10  ขอ 

 r cc  = 
∑

∑∑
−−

−
− 2

2

)()1(
1

cxk
xxk

i

ii  

เม่ือ   r cc    แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบ 
  K    แทน  จํานวนขอสอบ 
  x i    แทน  คะแนนคนท่ี 
  c     แทน คะแนนเกณฑแบบสอบ 
 

r cc  = 
4149

798)15610(1
×

−×
−  

 

  =
3726
7621−   

 
  =1 – 0.20 
  
  = 0.80 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคา  =  0.80 
 
ตาราง 28 แสดงการวเิคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 5   จํานวน 10 ขอ  
     คะแนนเกณฑ (c) = 7 คะแนน 
 

X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
5 25 -2 4 
4 16 -3 9 
6 36 -1 1 
5 25 -2 4 
5 25 -2 4 
2 4 -5 25 
4 16 -3 9 
5 25 -2 4 
7 49 -1 1 
5 25 -2 4 
5 25 -2 4 
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ตาราง  28 (ตอ) 
 

X X2 ( X-C ) ( X - C)2 
6 36 -1 1 
4 16 -3 9 
3 9 -4 16 
3 9 -4 16 
5 25 -2 4 
6 36 -1 1 
6 36 -1 1 
7 49 0 0 
8 64 1 1 
3 9 -4 16 
6 36 -1 1 
5 25 -2 4 
2 4 -5 25 
6 36 -1 1 
6 36 -1 1 
3 9 -4 16 
3 9 -4 16 
4 16 -3 9 
4 16 -3 9 
5 25 -2 4 
5 25 -2 4 
8 64 1 1 

161 861 -71 225 
 
แสดงคาหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบประจําบทเรื่องท่ี 5 จํานวน  10  ขอ 
 

 r cc  = 
∑

∑∑
−−

−
− 2

2

)()1(
1

cxk
xxk

i

ii  

เม่ือ   r cc    แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบ 
  K    แทน  จํานวนขอสอบ 
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  x i    แทน  คะแนนคนท่ี 
  c     แทน คะแนนเกณฑแบบสอบ 
 

r cc  = 
2259

861)16110(1
×

−×
−  

  =
2025
7491−   

 
  =1 – 0.37 
  
  = 0.63 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคา  =  0.63 
 
ตาราง 29 แสดงการวเิคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน  
     40 ขอ คะแนนเกณฑ = 31 คะแนน 

 
X X2 ( X-C ) ( X – C)2 
28 784 -3 9 
22 484 -9 81 
23 529 -8 64 
27 729 -4 16 
29 841 -2 4 
20 400 -11 121 
19 361 -12 144 
23 529 -8 64 
23 529 -8 64 
15 225 -16 256 
23 529 -8 64 
25 625 -6 36 
29 841 -2 4 
20 400 -11 121 
24 576 -7 49 
21 441 -10 100 
25 625 -6 36 
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ตาราง 29  (ตอ) 
21 441 -10 100 
30 900 -1 1 
22 484 -9 81 
29 841 -2 4 
25 625 -6 36 
25 625 -6 36 
25 625 -6 36 
27 729 -4 16 
26 676 -5 25 
18 324 -13 169 
22 484 -9 81 
23 529 -8 64 
26 676 -5 25 
28 784 -3 9 
25 625 -6 36 
24 576 -7 49 
792 19392 -231 2001 

 
แสดงคาหาความเชื่อม่ันของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุด  40 ขอ 

 r cc  = 
∑

∑∑
−−

−
− 2

2

)()1(
1

cxk
xxk

i

ii  

เม่ือ   r cc    แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบ 
  K    แทน  จํานวนขอสอบ 
  x i    แทน  คะแนนคนท่ี 
  c     แทน คะแนนเกณฑแบบสอบ 
 

r cc     = 
2001)140(
19392)79240(1

×−
−×

−  

 

  = 
78039
122881−  

  
  = 1 -  0.16 
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  = 0.84 
 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคา  =  0.84 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คูมือครูวิชาการใชหองสมุดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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คูมือครู 

วิชาการใชหองสมุด 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
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 ความคิดรวบยอด / หลักการ 
 
 หองสมุดเปนสถานที่รวบรวมหนังสือประเภทตางๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุอยางมีระบบ 
เพ่ือใหผูใช  ไดรับความสะดวก มีบริการทางความรูแนะนํากฎระเบียบและมารยาทในการใช
หองสมุด และปฏิบัติ ในการใชหนังสือไดถูกวิธ ีตลอดจนการจัดกิจกรรมในหองสมุด โดยมี
บรรณารักษเปนผูดําเนินการ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 
 1. สามารถบอกความหมายและประโยชนของหองสมุด รวมท้ังวัสดตุางๆที่มีใน
หองสมุด พรอมกับการบริการของหองสมุดได 
 2. ปฏิบัติตามระเบียบของหองสมุด และมารยาทในการใชหองสมุดไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
 3. รูจักสวนประกอบของหนังสือ 
 4. รูวิธีการคนควาหนังสืออยางงายๆ และปฏิบัติตนในการใชหนังสือไดถูกวิธี 
 5. สามารถทราบกิจกรรมในหองสมุดและประโยชนของกิจกรรม 
 

 เนื้อหา 
 

 1.  ความหมายและประโยชนของหองสมุด 
 2.  ระเบียบและมารยาทในการใชหองสมุด 
 3.  สวนประกอบของหนังสือ 
 4.  วิธคีนควาหนังสือและการใชหนังสือท่ีถูกวิธ ี
 5.  กิจกรรมในหองสมุด 
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รายละเอียดของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด  
 
 รายละเอียดของแบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 3 มีจํานวน    5 เร่ือง  ดังนี้ 
 เร่ืองท่ี 1  หองสมุดของฉัน 
 เร่ืองท่ี 2 การปฏิบัติตนในหองสมุด 
 เร่ืองท่ี 3 สวนประกอบของหนังสือ 
 เร่ืองท่ี 4 การดูแลรักษาหนังสือ 
 เร่ืองท่ี 5  หมวดหมูหนังสือและการคนควาอยางงายๆ 
 

 การใชแบบฝกทักษะในการใชหองสมุดประกอบบทเรียน 
 
 แบบฝกทักษะการใชหองสมุด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบฝก
ทักษะท่ีครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงไดแบงกิจกรรมไวตามลําดับข้ันตอน
สําหรับใชกับนักเรียน อีกท้ัง  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกครูผูสอนและเพื่อใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียนมากย่ิงข้ึน ดังนั้นการจัดการเรียนทุกครั้งครูผูสอนควรศึกษาและปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ ให
เขาใจอยางละเอียด ชดัเจน เพ่ือการเรียนของนักเรียน  จะไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

คําแนะนําสําหรับครผููสอน 
 
 1. ในการใชแบบฝกทักษะการใชหองสมุด  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
ครูผูสอนตรวจเอกสารและวัสดุอุปกรณท่ีครูจะสอน ดังนี้ 
  1.1 แผนการสอน     1 ชุด 
  1.2 คูมือครู      1 ชุด 
  1.3 แบบฝกทักษะวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พรอมเฉลย 30 ชดุ 
 2. สิ่งท่ีครูตองเตรียมลวงหนา คือ สื่อ และอุปกรณในการเรียนการสอน 
 3. ครูผูสอนตองศึกษาและอธิบายรายละเอียด ดังนี ้
  3.1 ศึกษาคูมือ 
  3.2 ศึกษาแผนการสอน 
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บทบาทครูผูสอนมีดังนี้ 
 

 1.  ศึกษาคูมือครู แผนการสอนและการทํากิจกรรมใหละเอียด 
 2.  เตรียมเอกสารและอุปกรณ ประกอบการสอนลวงหนา 
 3.  จัดนักเรียนตามรูปแบบของกิจกรรม 
 4.  กอนสอนครูตองช้ีแจงใหนักเรียนรูบทบาทของตนเอง 
 5.  เปนผูใหคาํแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกนักเรียน ในขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม 
  6. เปนผูประเมินผลของนักเรียน 
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แผนการสอนท่ี 1 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

เรื่องที่ 1  หองสมุดของฉัน                          เวลา 1 คาบ (60 
นาที) 
 

 
สาระสําคัญ 

 หองสมุดเปนแหลงวิชาการที่สําคัญ เปนสถานท่ีเก็บหนังสือ วัสดุอุปกรณทาง
การศึกษาตางๆท่ีใหประโยชนกับนักเรียน และมีหนาท่ีบริการตอผูเขาใช ดังนั้น นักเรียนจึงควร
มีความรูเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชน วัสดุอุปกรณของหองสมุด กิจกรรม ตลอดจนการ
บริการของหองสมุด 
 

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนบอกความหมายและประโยชนของหองสมุดได 
 2.  นักเรียนบอกชื่อวัสดุอุปกรณในหองสมุดได 
 3.  นักเรียนบอกถึงบริการของหองสมุดได 
 4.  นักเรียนทราบกิจกรรมของหองสมุดและเขารวมกิจกรรมได  

 
เนื้อหา 

หองสมุด หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือประเภทตางๆ รวมท้ังวัสดุ
การศึกษาของหองสมุด เชน แผนท่ี ลูกโลก วดิีโอ วิทยุ แถบบันทึกเสียง คอมพิวเตอร แผนภูมิ 
เพ่ือใหผูใช ไดศึกษาคนควา มีการบริการสงเสริมความรูตางๆโดยมีครูบรรณารักษ เปนผูจัด
ดําเนินงาน 

หองสมุด จัดข้ึนเพ่ือเปนประโยชนทางการศึกษา ทุกคนสามารถเขามาใชบริการ
ไดตามเวลาที่กําหนด หองสมุดเปนแหลงใหความรูและความบันเทิง สรางนิสัยรักการอาน จัด
อํานวยความสะดวกใหแก   ผูใชบริการ เชน บริการยืม-คืน แนะแนว แนะนํา หนังสือ ตอบ
คําถามตางๆ เก่ียวกับการคนควาพรอมท้ังสอนการใชหองสมุด 

กิจกรรมของหองสมุดจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมการอานและสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม
และสนุก ในการประกอบกิจกรรมของหองสมุด รวมท้ังยังเปนการสงเสริมการใชหองสมุดอีกดวย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
  

 ข้ันนํา 
 1.  ครูนําสนทนา และนําแผนภาพเกี่ยวกับหองสมุดมาแสดงใหนักเรยีนดู 

และซักถามนักเรียน  เก่ียวกับความหมายความสําคัญและประโยชนของหองสมุด รวมทั้งสิ่ง
ตางๆท่ีมีในหองสมุด ปายนิทรรศการ  กิจกรรมตางๆ พรอมกับการบริการของหองสมุด 

 2.  นําชมหองสมุดของโรงเรียนเพ่ือศึกษาสิ่งตางๆ ภายในหองสมุด 
 3.  ครูแจกแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ประกอบการเรียนการสอนให

นักเรียน 
 4. ทําแบบฝกทักษะการใชหองสมุดประจําบท เปนรายบุคคล  

 

ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปกิจกรรมจากแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 

หลังจากครูตรวจแบบฝกทักษะ และอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความรู 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  แบบฝกทักษะการใชหองสมุด เรื่อง หองสมุดของฉัน 
 2.  แผนภาพประกอบการใชหองสมุด 

 3.  แผนภูมิเก่ียวกับความหมายของหองสมุด วตัถุประสงคและบริการ
หองสมุด 
  

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรยีน ดังนี้ 

  1.1 ความรวมมือในการทํากิจกรรม 
  1.2 การตอบคําถาม 
  1.3 การอภิปรายสรุป 
2. การตรวจผลงาน จากการทําแบบฝกทักษะ 
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แบบฝกทักษะ 

 หนาปก 
 ใหนักเรียนออกแบบหนาปกของแบบฝกทักษะการใชหองสมุดตามใจชอบ  อาจ

ทําใน 
ชั่วโมงหรือใหนักเรียนทําเปนการบาน 
 
 บันทึกการอานหนังสือของฉัน 
 ครูอธิบายใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการอานหนังสือวามี
ความสําคัญอยางไร และใหนักเรียนรูจักการเลือกอานหนังสือท่ีมีประโยชนตามหมวดหมูตางๆ
ในหองสมุด หรือหนังสือท่ีมีอยูท่ีบานก็ได  แตการฝกการอานหนงัสือน้ี ครูจะไมบังคับนักเรียน
หรือวาทําโทษใดๆทั้งสิ้น  สอนให 
นักเรียนรูสึกถึงความซื่อสตัยตอตนเองเมื่ออานหนังสือตามหมวดนัน้ หากไมไดอานก็จะไมมีการ
ระบายสี  
 ในแนวตั้งจะเปนจํานวนเลมท่ีนักเรียนไดอาน สวนแนวนอนคือสัปดาหท่ีอาน ใน
ท่ีน้ีมี10สัปดาห   (ในดูแบบฝกทักษะประกอบ) 

เม่ือนักเรียนไดฟงคําอธิบายจากครูผูสอนแลว ใหนักเรียนระบายสีในชองตามสีท่ี
กําหนดให        การกําหนดสตีามหมวดตางๆใหเหมือนกันนั้น เพ่ือครูจะไดตรวจสอบงายวา
นักเรียนแตละคนชอบอานหนังสือประเภทใดมากที่สุด 

 
เรื่องที่ 1 หองสมุดของฉัน 

หองสมุดของฉัน    หนา 3 
ใครเปนเด็กดียกมือข้ึน  ใหนักเรียนสํารวจตวัเองเกีย่วกับการปฏิบัติตนใน

หองสมุด แลววาดภาพตามคําส่ัง ในแบบฝกทักษะหนา  3  
โยงเสนจับคู    หนา 5 
บุคลากรในหองสมุด   ครูใหนักเรียนดูภาพบุคลากรในหองสมุดหนาหอง พรอม

ท้ังแนะนําชื่อและตําแหนง  ในแบบฝกทักษะหนา  6-7 (แบบฝกทักษะนี้สําหรับใชในโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝายประถมเทานั้น หากครู หองสมุดโรงเรียนอ่ืนนําไปใชควรนําไปปรับแกเรื่อง
ภาพประกอบของบุคลากร) 
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แผนการสอนท่ี 2 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนในหองสมุด    เวลา 1 คาบ (60 
นาที)                                  
 

 
 สาระสําคัญ 

 หองสมุดเปนแหลงคนควาหาความรู มีผูใชบริการอยูตลอดเวลา จึงตองมี
กฎเกณฑ ระเบียบมารยาทในการใชหองสมุด เพ่ือใหผูใชบริการไดปฏิบัติตามอยางถูกตอง 
 

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  เพ่ือใหนักเรียนบอกระเบียบมารยาทในการใชหองสมุดไดถูกตอง 
 2.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการใชหองสมุดไดถูกตอง 
 3.  นักเรียนตระหนักตนถึงการใชบริการในหองสมุดไดอยางถูกตอง ดังนี ้

 3.1 มีความรบัผิดชอบในการยืม / คืนหนังสือ 
 3.2 รูจักคุณคาและรักษาสมบัติของสวนรวม 
 3.3 ปฏิบัตติามระเบียบของหองสมุด 

 
เนื้อหา 

ระเบียบและมารยาทในการใชหองสมุด 

ระเบียบของหองสมุด 
-   การเปนสมาชิก นักเรียนทุกคนเปนสมาชิกหองสมุดได โดยทําบัตรสมาชิก 
-   เวลาเปด-ปด ภาคเชาเปด 7.00 น. – 8.00 น. 

ภาคกลางวัน 11.30 น.-12.30 น.  ภาคบาย 15.30 น.-16.30 น. 
- วิธียืม / คืนหนังสือ กําหนดเวลายืม / คืน 
- การชวยกันรักษาสมบัติของสวนรวม 
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 มารยาทในการใชหองสมุด 
 1. แตงกายสุภาพ 
 2. นําบัตรสมาชิกแสดงเมื่อเขาใช หรือ ยืม / คืน 
 3. ปฏิบัติตามระเบียบในการใชหองสมุด 
 4. ไมสงเสียงดังในหองสมุด 
 5. ไมนําอาหารเขามารับประทาน 
 6. ฝากของไวท่ีรับฝากของกอนเขาหองสมุด 
 7. เม่ืออานหนังสือเสร็จแลว ลุกจากเกาอี้เล่ือนเก็บใหเรียบรอยกอนออกจาก
หองสมุด 
 8. หยิบ เปด ปดหนังสืออยางระมัดระวัง 
 9. รูจักการเขาแถวเพ่ือรับบริการยืม / คืนหนังสือ 
 10. ลงทะเบียนยืมหนังสือกอนนําออกจากหองสมุด แลวสงคืนใหตรงเวลา
ตามกําหนด 

 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 

  

 ข้ันนํา 
 1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนอภิปรายความหมายของคําวา 

“ระเบียบ” กับ “มารยาท” 
 2. ครูนําแผนภูมิระเบียบของหองสมุด และแถบประโยคมารยาทในการใช

หองสมุดมาแสดงใหนักเรียนดูและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

 

ข้ันสอน 
ทําแบบฝกทักษะการใชหองสมุด เปนรายบุคคล  

 

ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปกิจกรรมจากแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 

หลังจากครูตรวจแบบฝกทักษะ และอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความรู 



 131

 สื่อการเรียนการสอน 
 1.   แบบฝกทักษะการใชหองสมุด เรื่อง การปฏิบัติตนในหองสมุด 
 2.  แผนภาพประกอบ เรื่อง ระเบียบของหองสมุด และ แถบประโยค เรื่อง
มารยาทในการใชหองสมุด 
 3.  ตวัอยางบัตรสมาชิก  
 

การวัดผลและการประเมินผล 
1. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน ดังน้ี 

 1.1  ความรวมมือในการทํากิจกรรม 
 1.2  การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น 
 1.3  การอภิปรายสรุป 

2. การตรวจผลงาน จากการทําแบบฝกทักษะในเรื่องนัน้ 
 

แบบฝกทักษะ 
เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนในหองสมุด 
 ใหนักเรียนใสเครื่องหมายใตภาพที่ถูกตอง หนา 8 และระบายสี หนา 9 
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แผนการสอนท่ี 3 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

เรื่องที่ 3   สวนประกอบของหนังสือ          เวลา 1 คาบ 
(60 นาที) 
 

 สาระสําคัญ 
 นักเรียนทุกคนควรรูจักสวนประกอบของหนังสือ เชน หนาปก คํานาํ สารบัญ สัน
หนังสือ 
 

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูในเรื่องสวนประกอบของหนังสือ 
 1.1 สามารถบอกสวนประกอบของหนังสือได 
 1.2 บอกประโยชนของสวนประกอบของหนังสือไดถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนรูจักช่ือผูแตง ผูวาดภาพประกอบ สํานักพิมพของหนังสือ 
 

เนื้อหา 
หนังสือสวนใหญ มีหนาปก ปกหลัง สันปก คํานํา เพ่ือบอกวัตถุประสงคของการ

เขียนหนังสือเลมนั้น และสารบัญ เพ่ือบอกรายละเอียดของเร่ืองตางๆในหนังสือวามีเรื่อง
อะไรบาง  และอยูท่ีหนาใดบาง 
  

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  

 ข้ันนํา 
 1.  ครูนําหนังสือตางๆ มาใหนักเรียนสังเกตสวนประกอบ 
 2.  ตั้งคําถาม ถามนักเรียนถึงสวนตางๆ และประโยชนของสารบัญ 
 3.  ใหนักเรียนสังเกตชื่อผูแตง ผูวาดภาพประกอบ สํานักพิมพ 
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ข้ันสอน 
 

1. ครู นักเรียนชวยกันเลือกหนังสือเลมตางๆ และใหนักเรียนสังเกตถึง
สวนประกอบของหนังสือวามีอะไรบาง และรวมกันอภิปรายถึงสวนประกอบของหนังสือ
ท่ีทุกเลมตองมี 

2. ครูแจกแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ประกอบการเรียนการสอนให
นักเรียน 

3. ทําแบบฝกทักษะการใชหองสมุดเปนรายบุคคล  

 

ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญจากแบบฝกทักษะการใชหองสมุด  

โดยอภิปรายและตรวจแบบฝกทักษะรวมกัน  

  

สื่อการเรียนการสอน 
 1. แบบฝกทักษะการใชหองสมุด เร่ืองสวนประกอบของหนังสือ 
 2. ตัวอยางหนังสือหลายๆ เลม 

 3. แบบฝกหัดประจําบท 
  

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้ 

 1.1 ความรวมมือในการทํากิจกรรม 
1.2 การตอบคําถาม การซกถาม การแสดงความคดิเห็น 
1.3 การอภิปรายสรุป 

2. การตรวจผลงาน จากการทําแบบฝกทักษะประจําเรือ่งนั้น 
 
แบบฝกทักษะ 
เรื่องที่ 3 สวนประกอบของหนังสือ 
 สวนประกอบของหนังสือ ครูใหนักเรยีนหยิบหนังสือในหองสมุดแลวใหนักเรียนหา
ชื่อเรื่อง ช่ือผูแตง ผูวาดภาพประกอบ สํานักพิมพ   ปพิมพ ปกหลัง หนา ราคา สนัปก สารบัญ 
เม่ือนักเรียนทราบแลวใหนักเรียนเติมคําในชองวางหนา 10 -13 
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แผนการสอนท่ี 4 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

เรื่องที่ 4   การดูแลรักษาหนังสือ                      เวลา 1 คาบ 
(60 นาที) 
 

 
 สาระสําคัญ 

 หนังสือมีคุณคา ดังนั้นผูอานทุกคนจึงควรปฏิบัติตอหนงัสืออยางระมัดระวัง และ
ถูกตองเพื่อปองกันมิใหหนังสือชํารุด   เสียหายกอนถึงเวลาอันควร 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูในเรื่องการระวงัรักษาหนังสือ 
 1.1 บอกวิธีระวังรักษาหนังสือไดถูกตอง 
 1.2 บอกประโยชนของการรักษาหนังสือไดถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนในการใชหนังสือไดถูกตอง 
3. เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนในการรักษาทรัพยสมบัติสวนรวมได 
4. เพ่ือใหนักเรียนแสดงความรับผิดชอบตอหนังสือท่ีตนอาน โดยไมใหชํารุด 

 
เนื้อหา 

 
 1. การใชหนังสืออยางถูกตองและระมัดระวัง 

2. การระวังหนังสือไมใหชํารุดเสียหายเร็วเกินไป คือ 
 2.1  เปดหนังสือใหถูกตอง 
 2.2  เปดหนังสือท่ีมุมบนขวาอยางระวัง 
 2.3  อยาใชดินสอหรือสิ่งของหนาๆคั่นหนังสือ 

 2.4  อยาพับมุมกระดาษเมือ่อานยังไมจบ 
 2.5  อยาขีดเขียนสิ่งใดๆลงไปในหนังสือหรือทําฉีกขาด 

 2.6  อานหนังสือคางอยาคว่ํา จะทําใหสันหนังสือหัก 
 2.7  ระวังหนงัสือไมใหเปรอะเปอนสกปรก 
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 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  

 ข้ันนํา 
 1. ครูนําหนังสือท่ีมีสภาพชํารุด และหนังสือท่ีอยูในสภาพดีมาเปรียบเทียบให

นักเรียนดู  แลวถามนักเรียนวา นักเรียนอยากเปนเจาของหนังสือเลมใด  เพราะเหตุใด 
 2. ตั้งคําถาม ถามนักเรียนถึงสาเหตุท่ีเปนเชนนี ้

 

ข้ันสอน 
1. ครูสาธิต การหยิบหนังสือ การเปด ปด และพลิกหนังสือ ใหนักเรียนฝก

ปฏิบัติตามอยางถูกวิธ ี
2. ครูแจกแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ประกอบการเรียนการสอนให

นักเรียน 
3. ทําแบบฝกทักษะการใชหองสมุด เปนรายบุคคล  

 

ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปกิจกรรมจากแบบฝกทักษะการใชหองสมุด 

หลังจากครูเฉลยแบบฝกทักษะ และอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความรู 

  

สื่อการเรียนการสอน 
 1. แบบฝกทักษะการใชหองสมุด  เรื่องการดูแลรักษาหนังสือ 
 2. หนังสือชํารุดและหนังสือท่ีอยูในสภาพด ี
 3. หนังสือท่ีครูและนักเรียนใชในการสาธติ และฝกปฏิบัติ 
  

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้ 

  1.1 ความรวมมือในการทํากิจกรรม 
  1.2 การตอบคําถาม การซกัถาม การแสดงความคดิเห็น 
 1.3 การอภิปรายสรุป 
2. การตรวจผลงาน จากการทําแบบฝกทักษะในเรื่องนัน้ 
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แบบฝกทักษะ 
เรื่องที่ 4 การดูแลรักษาหนังสือ 
 ใหนักเรียนระบายสีภาพท่ีแสดงการรักษาหนังสือท่ีถูกตอง และกากบาททับภาพที่ไม
ถูกตอง หนา 14 
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แผนการสอนท่ี 5 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
เรื่องที่ 5   หมวดหมูหนังสือและการคนควาอยางงายๆ       เวลา 11 คาบ 
(660 นาที) 
 

 
 สาระสําคัญ 

 การคนควาเปนสิ่งจําเปนในการเพ่ิมพูนความรู ดังนั้นจึงตองรูวิธีการคนควาอยาง
งายๆ ในหองสมุด เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการคนควาในขั้นสูงตอไป 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนปฏิบัติการคนควาหนังสืออยางงายๆได 
2. นักเรียนจัด - แบงประเภทของหนังสือในหองสมุดได 

 
เนื้อหา 

 

 การแบงหมวดหมูตามระบบทศนิยมของดิวอ้ี แบงหมวดหมูออกเปน 10 หมวดใหญๆ  

ดังน้ี 
 

 000 เบ็ดเตลด็ท่ัวไป 500 วิทยาศาสตร 
 100 ปรัชญา  600 วิทยาศาสตรประยุกตหรือเทคโนโลยี 
 200 ศาสนา  700 ศิลปะและการบันเทิง 
 300 สังคมศาสตร 800 วรรณคด ี
 400 ภาษาศาสตร 900 ภูมิศาสตรและประวัตศิาสตร 
 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือบางประเภทที่ใชสัญลักษณแทนหมวดหมู คือ 
 น แทน นวนิยาย 
 ย แทน หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน  หรือ หนังสือนิทาน 
 ร.ส. แทน เรื่องสั้น 
 บ แทน แบบเรียน 
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และบางโรงเรียนยังอาจแบงหมวดหมูตามกลุมประสบการณของนักเรียนไดอีก
ดวย 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  

 ข้ันนํา 
 1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหนังสือในหองสมุดตามชัน้หนังสือ

ตางๆ พรอมท้ังใหดูแผนภูมิการแบงหนังสือ 10 หมวดใหญ 
 2. นําตัวอยางหนังสือแตละชั้นท่ีมีเลขหมวดหมู มาแสดงใหด ู

 

ข้ันสอน 
1. ครูแจกแบบฝกทักษะการใชหองสมุด ประกอบการเรียนการสอนให

นักเรียน 
2. ทําแบบฝกทักษะการใชหองสมุดเปนรายบุคคล  

 

ข้ันสรุป 
1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความถูกตองจากแบบฝกทักษะการใชหองสมุด  
2. แขงขันกันตอบคําถาม 

  

สื่อการเรียนการสอน 
 1. แบบฝกทักษะการใชหองสมุด เร่ือง หมวดหมูหนังสือและการคนควาอยาง
งายๆ 
 2. แผนภูมิการแบงหนังสือ 10 หมวดใหญ 
 3. แบบฝกทักษะประจําบท 
  

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้ 

 1.1 ความรวมมือในการทํากิจกรรม 
 1.2 การตอบคําถาม 
  1.3 การอภิปรายสรุป 
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2. การตรวจผลงาน จากการทําแบบฝกทักษะในเรื่องนัน้ 
 
 

แบบฝกทักษะ 
เรื่องท่ี 5 หมวดหมูหนังสือและการคนควาอยางงายๆ 

 คาบที่ 5 

            หนา 15  ใหนักเรียนแขงกันเดินสํารวจหนังสือในหองสมุด และเขียนคําตอบใน
ชองวางใหถูกตอง   มอบการบานใหนักเรียนสํารวจตัวเองวาชอบอานหนังสือประเภทใด และ
ใครเปนผูแตงหนังสือเลมท่ีนักเรียนชอบ ทําหนา 16 

  
คาบที่ 6  

               หมวด ย นิทานปริศนา ใหนักเรียนอานคําสั่งและทําพรอมกันในหองเรียน 
หนา 17–19 

 
คาบที่ 7 

              หมวด 000 ความรูท่ัวไป  ครูแนะนําหนังสือหมวด 000 ความรูทั่วไป และ
เลือกหนังสือ Guinness Book ซึ่งเปนหนังสือรวมสถิติของโลก เปดใหนักเรียนดูภาพ 
และเรื่องที่นาสนใจ จากนั้นใหนักเรียนทําสถิติ    ประจําหองเรียนของตนเองอยาง

งายๆ ในกิจกรรมที่สุดของหอง หนา 21 
 

ใหนักเรียนหาเวลาวางนั่งอานหนังสือเก่ียวกับสารานุกรมเด็ก หรือสารานุกรม
สําหรับเยาวชน และบันทึก การอานพอเขาใจในเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจ หนา 22  
 

ครูมอบหมายงานหมวด 600-700 หนา 38–42 ใหนักเรยีนศึกษาและทําแบบฝก
ทักษะดวยตนเองในรูปแบบของเกม 
 
               คาบที่ 8 
                  หมวด 100 ปรัชญา 
                  “ถาฉันเปน…?” หนา 22 ใหนักเรียน 3 คน อานบทของ พอ แม และเทอร่ี ตามบท
ละคร แลวระบายสีภาพใหสวยงาม จากนั้นใหนักเรียนแสดงความรูสึกของบุคคลทั้งสามนี้วา
ขณะนั้นความรูสึกของแตละคนจะเปนอยางไร และชวยพวกเขาแกไขปญหาในวธิีท่ีดีท่ีสุด  
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อาจารยนําความคิดของนักเรียนท่ีไดแสดงไว   อานใหเพ่ือนๆในหองฟง ทําแบบฝกทักษะ หนา 
23-25 

       คาบที่ 9 

หมวด 200 ศาสนา  
ศาสนาของฉัน  ครูเลานิทานเกี่ยวกับศาสนาใหนักเรียนฟง 1 เรื่อง แลวสรุป

ความสําคัญของทุกๆศาสนา จากนั้น ใหนักเรียนเลาสิ่งท่ีนักเรียนคิดวาตนเปนเดก็ดดีวยภาพ 
และระบายสีใหสวยงาม หนา 26 และสัมภาษณเพ่ือน 1 คน เก่ียวกับศาสนาที่เพ่ือนคนนั้นนับถือ 
หนา 27 

 
                  คาบที่ 10 

หมวด 300 สังคมศาสตร 
มารยาทสังคมแบบสากล  ใหนักเรียนดูภาพที่กําหนดให พรอมท้ังแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับมารยาท    ในเรื่องนั้น และระบายสีภาพใหสวยงาม หนา 28–30 
ประเทศทีฉั่นสนใจ  ใหนักเรียนคนควาประเทศที่นักเรียนสนใจ 1 ประเทศ และ

วาดภาพธงชาติน้ัน พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติม หนา31 ทําเปนการบาน พรอมท้ังมอบหมายให
นักเรียนติดซองจดหมาย หนา 33   ตามภาพเปนการบาน 

 

       คาบที่ 11 
หมวด 400 ภาษาศาสตร   

ครูแนะนําหนังสือหมวด 400 ใหนักเรียนรูจัก เชน พจนานุกรม  DICTIONARY 
หนังสือภาพ หนังสือ   ภาษาตางๆ  

ทาประลองคาํศัพท  ใหนักเรียนแสดงความสามารถโดยการเขียนคําศัพทภาษา
ใดก็ได (ยกเวนภาษาไทย) ใหไดมากที่สุด พรอมท้ังระบายสีใหสวยงาม หนา 32 ทําเปน
การบาน 

จดหมายลึกลับ  หนา 33  ครูเลานิทานเรื่อง”แมมดจ๋ิวตีนโต” ตอนจบของเร่ืองจะ
มีจดหมายที่แมมดเขียนสงมา ครูใหนักเรียนดูจดหมายแลวชวยกันตีความ จากนัน้ใหนักเรียน
เขียนจดหมายถึงเพ่ือน 1 คน โดยไมเขียนเปนตัวอักษรใดๆเชนกนั ทําในหองเรียน แลวสงให
เพ่ือนท่ีสนิทในซองของเพื่อนหนา  33 โดยครูถายเอกสารหนาท่ีใชเขียนจดหมายใหนักเรียน 
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       คาบที่ 12 
หมวด 500 วิทยาศาสตร   

ใครรูบาง วามีอะไรใตทองทะเล??? ใหนักเรียนคนควาจากหนังสือในหองสมุด  
เก่ียวกับสิ่งมีชีวติใตทองทะเล วาดภาพและเขียนชื่อกํากับขางๆรูป ระบายสีทองทะเลใหสวยงาม  
พรอมท้ังบอกดวยวาคนความาจากหนังสือเร่ืองใด ใครเปนผูแตง หมวดหมู สํานกัพิมพอะไร 
เปนตน หนา 34 

ชวยฉันที ฉนัถูกปลาใหญรังแก  เปนเกมใหนักเรียนลากเสนหาทางออกชวย
ปลาตัวเล็ก หนา35  

ฝาหอยหาคู  ใหนักเรียนเลือกจับคูฝาหอยใหถูกคู พรอมท้ังระบายสีใหสวยงาม 
หนา 36 

พืชและสตัวท่ีรูจัก  ใหนักเรียนแขงกันนึกช่ือพืชและสัตวท่ีนักเรียนรูจักใหมาก
ท่ีสุด หนา 37 หากนักเรียนทํากิจกรรมในหองไมทัน นักเรียนสามารถทํานอกเวลาได 

                
                 คาบที่ 12 

หมวด 600 วิทยาศาสตรประยุกต หรือ เทคโนโลยี  
อาหารจานเด็ด  ครูแนะนําหนังสือเก่ียวกับอาหารตางๆ แลวใหนักเรียนเลือก

หนังสือนํากลับไปท่ีโตะ และใหสรางจินตนาการเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนชอบ พรอมวาดภาพ
ระบายสี ตั้งช่ือเมนูอาหาร หนา 38 
 

หมวด 700 ศิลปะและการบันเทิง  (มอบหมายใหนักเรียนทํานอก
เวลาได) 

นักเขียนภาพการตูน  ครูแนะนําหนังสือหมวด 700 เกี่ยวกับเทคนิคการวาด
ภาพ งานประดิษฐ แลวให   นักเรียนวาดภาพที่นักเรียนชอบ หรือตองการจะวาดภาพการตูนท่ี
ชอบก็ได 
 

รอยเทาใครเอย?  ครูใหนักเรียนจินตนาการเกี่ยวกับรอยเทาของสัตวท่ีนักเรียน
ชอบ 1 ตัว คนควาเรื่อง ของสัตวชนิดนัน้ พรอมท้ังวาดภาพรอยเทาของสัตวน้ันในอนาคตดวย 
 

เกมสรางสรรควันสดใส  ครแูนะนําหนังสือเก่ียวกับเกมตางๆท่ีมีอยูในหองสมุด 
เชน เกมปริศนาอักษรไขว  เกมทายปญหาอะไรเอย  เกมนักสืบ  เกมหาทางออก  เกมคําศัพท 
ฯลฯ  แลวใหนักเรียนคิดเกมของตัวเอง พรอมท้ังเขียนอธิบายวิธีเลนเกมใหเพ่ือนๆรูวิธีดวย 
เพราะเราตองแบงใหเพ่ือนๆมาเลนดวยกัน 
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กีฬา ฮาเฮ  อาจารยแนะนําหนังสือเก่ียวกับกีฬาประเภทตางๆท่ีมีอยูในหองสมุด 
จากหนังสือพิมพท่ี  เปนเร่ืองเก่ียวกับกีฬา วารสารกฬีา หรืออาจคนจาก INTERNET ก็ได แลว
ใหนักเรียนหาภาพมาติด โดยใหอางอิงแหลงท่ีมาดวย พรอมท้ังบอกประโยชนของการเลนกีฬา
ดวย 
 

ตอเติม เติมตอ  ใหนักเรียนตอเติมภาพจากที่กําหนดให ใหสมบูรณ
ตามจินตนาการของนักเรียนเอง  ระบายสีใหสวยงาม พรอมทั้งตั้งช่ือภาพดวย  

 

       คาบท่ี 14 
หมวด 800 วรรณคดี 

วรรณคดี  ใหนักเรียนเลือกอานหนังสือวรรณคดีเรื่องท่ีนักเรียนชอบแลววาด
ภาพตอนที่ชอบท่ีสุด พรอมท้ังบอกขอคิดท่ีไดจากการอานวรรณคดเีรือ่งท่ีชอบ หนา 43 
 

หนูอยากฟงนิทาน  ใหนักเรียนเลือกหนังสือหมวด 800 กลับไปใหผูปกครองท่ี
บานเลาใหฟงกอนนอน เพื่อกระชับความสัมพันธในครอบครัว พรอมท้ังใหนักเรียนบันทึกส่ิงท่ี
นักเรียนไดรับดวย หนา 44  ทําเปนการบาน 
 
         คาบที่ 15 

หมวด 900 ประวัติศาสตร  
(ใหนักเรียนคนควาดวยตนเอง) 

บุคคลสําคัญ  ใหนักเรียนเลือกอานประวัติบุคคลสําคญั 1 ทาน พรอมท้ังวาด
ภาพ และสิ่งท่ีประทับใจ  หนา 45 

ตนตระกูลของฉัน  ใหนักเรียนสอบถามประวัตคิรอบครัวของนักเรียนกับ
ผูปกครอง พรอมท้ังนําเสนอ  ในรูปแบบใดก็ได หนา 46 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายละเอียดของหนังสือนิทานท่ีใชประกอบ 
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รายละเอียดของหนังสือนิทานท่ีใชประกอบ 
 

นิทานเรื่อง   :แมมดจ๋ิวตีนโต 
ผูแตงและผูวาดภาพประกอบ :อินกริดและดเีทอร ชูแบรต 
สํานักพิมพ   :แพรวเพื่อนเด็ก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองการใชหองสมุด 
ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
คําชี้แจง 
ใหนักเรียนอานคําถามแลวเลือกคําตอบในขอ ก  ข  ค  ง  ขอใดถูกตองใหนักเรียนกากบาท (x) ขอที่ถูกตอง
ที่สุดเพียงขอเดียว ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. ถาพูดถึง “หองสมุด” นักเรียนจะนึกถึงอะไร 

ก. โรงเรียน 
ข. ศูนยรวมของหลักสูตร 
ค. สถานที่รวบรวมวัสดุเพ่ือการศึกษาคนควาหลากหลายประเภท 
ง. แหลงเก็บรวบรวมอุปกรณการเรียน 

 
2. ครูบรรณารักษหมายถึงใคร 

ก. ครูประจําชั้น 
ข. เจาหนาที่ในหองสมุด 
ค. ครูในโรงเรียนทุกคน 
ง. ครูผูสอนการใชหองสมุด 

 
3. หากนักเรียนพบเพ่ือนที่แอบตัดรูปภาพสวยๆ จากหนังสือในหองสมุด 1 ภาพ นักเรียนคิดวาเพื่อนคนนั้น

เปนคนอยางไร 
ก. ไมเปนคนเหน็แกตัว 
ข. ไมรักษาสมบตัิของสวนรวม 
ค. ไมเรียบรอย 
ง. ไมมีมารยาท 
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4. นักเรียนคนใดที่ปฏิบตัตินถกูตองในการยมืหนังสือจากหองสมุด 
ก. วัฒนา ไมแสดงบัตรหองสมุดในการยืมหนังสือ 
ข. ณัท หยิบหนังสือเลมที่ตองการออกไปจากหองสมุดโดยไมยืม 
ค. มะนาว วิ่งแซงคนขางหนาเพื่อใหไดยืมกอน 
ง. จริงใจ เขาแถวยืมหนังสือตามลําดับ 
 

5. เม่ือนักเรียนอานหนังสือคางไว แลวตองไปทําธุระกอนจึงจะกลับมาอานตอ นักเรียนควรปฏิบตัิตน
อยางไร 
ก. ใชที่คั่นหนังสอืคั่นหนานั้นเอาไว 
ข. นําไปซอน 
ค. คว่ําหนังสือตรงหนาที่อานคางไวลง 
ง. พับหนังสือหนานั้นไว 

 
6. การดูแลถนอมหนังสือ  หมายถึงอะไร 

ก. การหุมหนาปกหนังสือดวยปกพลาสติก 
ข. การระบายสีหนาปกใหสวย 
ค. การไมทําหนังสือชํารุด 
ง. การเย็บเลมใหม 
 

7. ขอใดเปนวิธีการดูแลถนอมหนังสือที่ดีที่สุด 
ก. ไมขีด หรือ เขียนขอความใดๆลงไปในหนังสือ 
ข. มวนหนังสือขณะอาน จะไดอานสบายๆ 
ค. ใชดินสอขีดตามบรรทัดที่ไดอานไป 
ง. คว่ําหนังสือเม่ืออานหนานั้นคางไว 
 

8. สายใจ ชอบโยนหนังสือของหองสมุดไปมากับเพ่ือน สายใจขาดคุณธรรมในเรื่องใดมากที่สุด 
ก. ขาดความซื่อสัตย 
ข. ขาดความรัก 
ค. ขาดความเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน 
ง. ขาดความรับผิดชอบ 
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9. ใครเปนผูทําใหหนังสือสกปรกมากที่สุด 
ก. ครูบรรณารักษ 
ข. อาจารย 
ค. นักเรียน 
ง. ผูปกครอง 
 

10. เม่ือนักเรียนเขามาใชบริการในหองสมุด นักเรียนควรใหความรวมมือในเรื่องใด 
ก. ชวยกันดูแลรกัษาหนังสือทกุเลมในหองสมุด 
ข. ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของหองสมุดอยางเครงครัด 
ค. ไมน่ังโยกเกาอ้ี 
ง. ถูกทุกขอ 
 

11. “ ควรชวยกันถนอมหนังสือ เพราะ  พวกเราทุกคนรักหนังสือ ”  จากขอความดังกลาวนักเรียนควรปฏบิัติ
ตนอยางไร 
ก. ใชหนังสือทุกเลมอยางระมัดระวัง 
ข. อานหนังสือนานๆครั้ง หนังสือจะไดใหมอยูเสมอ 
ค. อานหนังสือไดตามใจชอบ  
ง. ควรอานหนังสือทุกวัน จะไดเรียนเกง 
 

12. การกระทําในขอใดถือวานกัเรียนใชหนังสือไดถูกตอง 
ก. อานไปพับไป 
ข. นอนหลับทบับนหนังสือ 
ค. เปดหนังสือเบาๆ 
ง. ดึงหนังสือออกจากชั้นแรงๆ 
 

13. หมายเลข “500” ที่ชั้นหนังสอื มีความหมายวาอยางไร 
ก. จํานวนเลมบนช้ันหนังสือ วามีอยู 500 เลม 
ข. เลขจํานวนชัน้หนังสือ วามีอยู 500 ตู 
ค. เลขหมูหนังสอื 
ง. เลขสามหลัก 
 



 149

14. หนังสือเรื่อง พระอภัยมณี ควรอยูที่หมวดหมูใด 
ก. 000 
ข. 400 
ค. 700 
ง. 800 
 

15. หนังสือเกี่ยวกับประวัตบิุคคลสําคัญ ควรอยูที่หมวดหมูใด 
ก. 200 
ข. 300 
ค. 600 
ง. 900 
 

16. หนังสือการทดลองวิทยาศาสตร ควรอยูที่หมวดหมูใด 
ก. 100 
ข. 500 
ค. 700 
ง. 900 
 

17. หนังสือเลมใดที่ไมสามารถยืมออกจากหองสมุดได 
ก. หนังสือสารานุกรม 
ข. หนังสือนิทาน 
ค. หนังสือประวตัิศาสตร 
ง. หนังสืองานประดิษฐ 
 

18. หากนักเรียนตองการอานหนังสือเกี่ยวกับ “วันสําคัญทางศาสนา” นักเรียนควรหาที่หมวดหมูใด 
ก. 100 
ข. 200 
ค. 300 
ง. 400 
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19. เม่ือนักเรียนอยากคนคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นักเรียนสามารถหาไดที่หมวดหมูใด 
ก. 200 
ข. 400 
ค. 600 
ง. 800 
 

20. หนังสือเรื่อง “การพับกระดาษแสนสนุก” อยูที่หมวดหมูใด 
ก. 700 
ข. 600 
ค. 500 
ง. 300 
 

21. หากนักเรียนหาขอมูลจากหมวด 100-900 ไมพบ นักเรียนควรหาจากที่ใดอีก 
ก. หมวด 000 
ข. หมวด 200 
ค. หมวด 400 
ง. หมวด 800 

 
22. หากนักเรียนตองการมีสมาธิในการฟง  นักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมใดในหองสมุดได 

ก. กิจกรรมอานบทรองกรอง 
ข. กิจกรรมนิทาน 
ค. กิจกรรมบรรณารักษอาสา 
ง. กิจกรรมตอบคําถาม 
 

23. ถามารุต อยากเขารวมกิจกรรมของหองสมุด มารุตควรทําอยางไร 
ก. ไปน่ังเลนในหองสมุด 
ข. ไปดูกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ค. ไปสมัครทํากจิกรรม 
ง. ไปอานหนังสือที่หองสมุด 
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24. ขอใดที่นักเรียนคิดวาเปนประโยชนของการเขารวมกิจกรรมหองสมุด 

ก. เพ่ือเปนการพฒันาตนเองในทุกๆดาน 
ข. เพ่ือเปนการเสริมสรางความรู 
ค. เพ่ือความสนกุ 
ง. ถูกทุกขอ 
 

25. การจัดกิจกรรมหองสมุดเปนหนาที่ของใครโดยตรง 
ก. บรรณารักษ 
ข. อาจารยใหญ 
ค. นักเรียนทุกคน 
ง. ถูกทุกขอ 
 

26.                                               หนานี้มีประโยชนอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ชวยใหเรารูวาหนังสือเลมน้ีมีกี่หนา 
ข. ชวยใหเรารูวาหนังสือเลมน้ีมีเรื่องอะไรบาง และอยูหนาใด 
ค. ชวยใหเรารูวาหนังสือเลมน้ีราคาเทาไร 
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข 

 
สารบัญ 

                หนา 
 
             ดิน   10 
             ประโยชนของดิน   19 
             แรธาตุในดิน                       26 
             สัตวในดิน  31 
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27.                                               
 
 

สวนทีลู่กศรชีเ้รียกวาอะไร 
 
 
 
 
 

ก. ปกหนังสือ 
ข. ขอบหนังสือ 
ค. ขางหนังสือ 
ง. สันหนังสือ 

 
28.      
 
         ใครเปนผูแตงหนังสือเลมน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ทศชาต ิอัศจรรย 
ข. สายฝน ศลิปพรหม 
ค. ภาพ ผลึกไท 
ง. ผลึกไท 

ทศชาติ 
อัศจรรย 

 
สายฝน ศิลปพรหม 
ภาพ : ผลึกไท 

 
 
 

พิมพที่ โรงพิมพภาพพิมพ 
จัดพิมพโดย สํานักพิมพครอบครัว 

294.341 
ส265ท  ฉ.1 
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28. จากโจทยขอที่ 28 ใครเปนผูวาดภาพประกอบ 

ก. ทศชาต ิอัศจรรย 
ข. สายฝน ศลิปพรหม 
ค. ภาพ ผลึกไท 
ง. ผลึกไท 

 
29. จากโจทยขอที่ 28 หนังสือเลมน้ีมีสํานักพิมพอะไร 

ก. โรงพิมพภาพพิมพ 
ข. ครอบครวั 
ค. สายฝน ศลิปพรหม 
ง. ภาพ ผลึกไท 

 
30.                                                  

จากหนังสือเลมน้ี ขอใดเปนเลขหมูหนังสอืและเลขผูแตง  
ที่ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. เลขหมูหนังสอื  คือ 200                เลขผูแตง  คือ 265 
ข. เลขหมูหนังสอื  คือ 294                เลขผูแตง  คือ ส265 
ค. เลขหมูหนังสอื  คือ 294.34            เลขผูแตง  คือ ส265 
ง. เลขหมูหนังสอื  คือ  294.341         เลขผูแตง  คือ ส265ท 

ทศชาติ 
อัศจรรย 

 
สายฝน ศิลปพรหม 
ภาพ : ผลึกไท 

 
294.341
ส265ท  ฉ.1  

พิมพที่ โรงพิมพภาพพิมพ 
จัดพิมพโดย สํานักพิมพครอบครัว 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองการใชหองสมุด 
ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ 

และรายนามผูทรงคุณวุฒิกําหนดจุดตัด 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. รองศาสตราจารยวนิดา  เอกแสงศรี หัวหนาหนวยฝกประสบการณวิชาชีพคร ู          

อาจารยโรงเรียนสาธิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 

2. อาจารยพิมผกา อังคะพู อาจารยบรรณารักษโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝายประถม 

3. อาจารยเครือรัตน  เรืองแกว หัวหนาสวนสงเสริมและพัฒนาวิชาการ   
องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดกิารและสวัสดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

4. รองศาสตราจารยเกริก ยุนพันธ อาจารยประจําสาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก ภาควชิาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร  

5. อาจารยสมศักดิ ์ศิริวิโรจนสกุล   อาจารยกลุมสาระศิลปศึกษาโรงเรียนสาธิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 

6. อาจารยสุจินต  วัฒนรตัน   อาจารยกลุมสาระศิลปศึกษาโรงเรียนสาธิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญกําหนดคะแนนจุดตัด 
 

1. นายธัญญา เรืองแกว      นักวิชาการสอบ 8ว สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

2. นางสาวสุภาวด ีตรีรัตน   นักวิชาการศกึษา 5 สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

3. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย นักวิชาการศกึษา 5 สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบฝกทักษะวิชาการใชหองสมุด ระดับชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 3 และแบบทดสอบประจําบทเรียน 
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ชื่อ ช่ือสกุล   นางสาวบุษกร เลิศวีระศิริกลุ 
วันเดือนปเกิด    20 ธันวาคม 2520 
สถานที่เกิด   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน  507/325-6 สาธุประดิษฐ 31 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน อาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2527-2532  ระดับประถมศึกษา 
    จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 พ.ศ. 2533-2538  ระดับมัธยมศึกษา 
    จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 พ.ศ. 2539-2542  ระดับปริญญาตรี  
    จากคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 พ.ศ. 2545-2547  ปริญญาโท  
    จากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2550  ปริญญาโท  
    จากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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