
การวางแผนการวิจยั (๑) 
 

                                                                                                       อมัพร  พีรพลานันท์ 
                ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 

 
 ผูเ้ขยีนไดร้บังบประมาณในการจดัท าโครงการวจิยั   “การพฒันาคุณภาพการจดัการอาชวีศกึษา”  
ซึง่ควรด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  กระบวนการวจิยัม ี๔ ขัน้ตอน กล่าวโดยสรุปคอื ขัน้ตอนที ่๑ 
ท าการนิเทศ แจง้วตัถุประสงค์การด าเนินการ ใหค้วามรูเ้รื่องงานวจิยัและทีบุ่คลากรในสถานศกึษาที่เขา้
ร่วมโครงการดงักล่าวต้องการ และประสานการพฒันาบุคลากรในนามอาชวีศกึษาจงัหวดั   ขัน้ตอนที ่๒ 
จดัสรรงบประมาณการพฒันาบุคลากรตามความต้องการของอาชวีศกึษาจงัหวดัโดยใช้สถานศกึษาเป็น
ฐาน เก็บรวบรวมขอ้มูลเพิม่เตมิ   ขัน้ตอนที ่๓ วเิคราะหข์อ้มูลและน าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญจากสถานศกึษา
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาและจากสถานศกึษาที่เขา้ร่วมโครงการ  จากนัน้น าเสนอ
ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอก และเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิในประเดน็ที่ยงัไม่ชดัเจนเพื่อจดัท ารายงานผลการวจิยั  
ขัน้ตอนที่ ๔ จดัท ารายงานผลการวจิยั น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิม่เตมิในส่วนที่ยงัไม่
ชดัเจน เพื่อจดัท ารายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์น าเสนอผู้เกี่ยวขอ้ง รายงานผลการวจิยัในรูปแผ่นพบั
เผยแพรเ่พื่อขยายผล และจดัประชุมระดมความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งและเผยแพรผ่ลการวจิยั    

ด าเนินการไดเ้พยีงขัน้ตอนที ่๒ ผูเ้ขยีนจงึขอน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัและบางส่วนตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ในระดบัหนึ่งมาจดัท าบทความ ๒ ตอน คือ การวางแผนการวิจยั (๑)  และการสอนสุข (๒) โดย
บทความที ่๑ เป็นเนื้อหาในการนิเทศด าเนินการในกระบวนการวจิยัขัน้ตอนที ่๑ โดยน าเสนอตวัอย่างให้
ชัดเจนขึ้น  ส่วนบทความที่ ๒ เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแนวปฏิบัติที่ผู้เขียนเสนอแนะจาก
ประสบการณ์และการศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

การวางแผนการวจิยั (๑) เป็นบทความทีน่ าขอ้มลูบางส่วนทีใ่ชใ้นการนิเทศมาขยายความเพิม่เตมิ
เนื่องจากการนิเทศด าเนินการในเวลาที่จ ากดั   เกรงว่าผู้เขยีนอาจให้ขอ้มูลได้ไม่ครบถ้วนทุกวทิยาลยั    
จงึน ามาจดัท าเป็นบทความเผยแพร่ 
 ผู้เขยีนให้ความส าคญักบัการนิเทศค่อนข้างมาก เพราะจะได้พบครู  นักเรยีน นักศึกษา  และ
ผู้บรหิารสถานศึกษา แต่ด้วยอุปนิสยัส่วนตวั คอื เป็นคนใจร้อน  บางครัง้จงึฟงัคุณครู นักเรยีน และ
ผู้บรหิารสถานศึกษาพูดน้อยไปนิด เพราะต้องการให้ทุกวทิยาลยัได้ข้อมูลที่ผู้เขยีนเตรยีมมาให้ครบ
เหมอืนกนัทุกสถานศกึษา   ประกอบกบัสถานศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการมหีลายแห่ง ท าใหม้เีวลาจ ากดัใน
การนิเทศในสถานศกึษาแต่ละแห่ง  
 สิง่ที่พบ คอื ถ้าคุณครูขาดขวญัและก าลงัใจ  การให้ขอ้มูลเชงิวชิาการโดยไม่เตรยีมความพรอ้ม
ของผู้รบัฟงัข้อมูลก่อนมกัจะได้ผลน้อย   บางครัง้การฟงัคุณครูพูดถึงสิ่งที่ค้างคาใจก่อน  และช่วย
เสนอแนะแนวทางการแก้ปญัหาทีค่้างคาใจนัน้ จะช่วยท าใหคุ้ณครูรูส้กึสบายใจ น่าจะเป็นวธิกีารทีด่งึดูด
คุณครมูาเป็นแนวร่วมได้ดกีว่าการให้ขอ้มลูทางวชิาการตามทีเ่ตรยีมมาใหค้รบถ้วนทัง้ทีผู่ฟ้งัยงัไม่พรอ้ม   
การนิเทศจ าเป็นต้องสร้างแรงบนัดาลใจ  สร้างขวญัและก าลงัใจ  ช่วยแก้ปญัหา  และจดัท าเอกสาร
ประกอบการนิเทศเพื่อใหคุ้ณครสูามารถศกึษาดว้ยตนเองเพิม่เตมิไดใ้นภายหลงัน่าจะเป็นวธิกีารทีด่ทีีสุ่ด 



 ๒ 

 จากผลการด าเนินโครงการวจิยั ผูเ้ขยีนพบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา เป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัมาก
ในการน าสถานศกึษาสู่การยอมรบัของทุกภาคส่วน  ส่วนคุณคุณครูก็เป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการสรา้ง
โลกใหม่ให้กับผู้เรียนและประเทศชาติ  ขณะเดียวกันคุณครูก็สามารถท าลายโลกที่สดใสและความ
คาดหวงัของผูเ้รยีนไดเ้ช่นกนั 
 ตวัอยา่งคุณครทูีท่ าใหโ้ลกทีส่ดใสและความคาดหวงัของผูเ้รยีนหมดไป 
 วทิยาลยัทีผู่เ้ขยีนเคยสอนหนังสอื  บุตรสาวของเพื่อนครดูว้ยกนัไม่ยอมพูดกบัคนทีเ่ป็นคร ู ตอน
ทีย่งัไม่รูว้่าผู้เขยีนเป็นครู  หลานยงัยอมพูดด้วย  อยู่มาวนัหนึ่งคุณแม่แนะน าว่ารูจ้กัน้าหรอืยงั  น้าเป็น
เพื่อนครขูองแม่  ตัง้แต่นัน้มาหลานไม่ยอมพูดกบัผูเ้ขยีนอกีเลย  แมผู้เ้ขยีนจะพยายามพูดดว้ยกี่ครัง้กไ็ม่
เป็นผล  และพอจบมธัยมศกึษาตอนต้นหลานกไ็ม่ยอมเรยีนต่อ  ปจัจุบนัทราบว่ายอมกลบัเขา้เรยีนศกึษา
ผูใ้หญ่แลว้ค่ะ แต่ผูเ้ขยีนกย็งัไมท่ราบสาเหตุทีห่ลานไมย่อมพดูกบัคนเป็นครจูนทุกวนัน้ี  
 อกีรายคอืเพื่อนในมหาวทิยาลยัของบุตรชาย  ที่เรียนชัน้ปีที่ ๓ ในมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง เหตุ
น่าจะเกดิในภาคเรยีนที ่๑  เหตุการณ์เกดิขึน้เมือ่อาจารยเ์ฉลยขอ้สอบกลางภาค  นักศกึษาแยง้ว่าขอ้ทีใ่ห้
แสดงวธิที า อาจารยเ์ฉลยมาไมน่่าจะถูก ทีถู่กควรเป็นดงันี้ (นกัศกึษาไดแ้สดงวธิที าบนกระดาน)  อาจารย์
ยอมรบัว่านักศึกษาถูกแต่ไม่ยอมแก้คะแนนใหม่ (ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุใดและไม่แจ้งแก่นักศึกษา)  
นกัศกึษาคนดงักล่าวไมย่อมเขา้ชัน้เรยีนอกีเลยและไม่เขา้สอบปลายภาค ท าใหผ้ลคะแนนรวมสะสมไม่ถงึ
เกณฑ ์ถูกคดัออก  นกัศกึษากย็อมรบัและสอบเขา้ศกึษาในสถาบนัอื่นเริม่เรยีนปี ๑ ใหม ่
 อกีตวัอยา่งค่ะ นักศกึษาชายโครงการพเิศษในมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง สาขานิตศิาสตร ์ลงทะเบยีน
รายวชิาหนึ่งซ ้าเป็นครัง้ที่ ๔ ไม่ผ่าน จงึขอคะแนนอาจารย์ เพราะเป็นรายวชิาที่มขี้อสอบเป็นข้อสอบ
อตันัย  แต่อาจารยย์งัคงยนืยนัว่าไม่ให้ผ่าน เนื่องจากไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้ นักศกึษาเป็น
บุตรชายเพยีงคนเดยีวของมารดาทีเ่ป็นคร ู ไดต้ดัสนิใจแขนคอตายเพราะไม่ต้องการสรา้งภาระใหม้ารดา 
(คาดว่าค่าหน่วยกติคงจะแพง และไมท่ราบว่าจะไดส้ าเรจ็การศกึษาไดเ้มื่อไร) โดยเขยีนชื่ออาจารยผ์ูส้อน
ไวท้ีผ่นงัหอ้งและทีฝ่า่เทา้ 
 รายสุดทา้ย เกดิขึน้ในวทิยาลยัในสงักดั  เป็นรายวชิาทีม่คี่า ๑ หน่วยกติ (วชิาพลศกึษา) คุณครู
ใหน้กัศกึษาตก และเปิดสอนภาคฤดรูอ้น 
 ผูเ้ขยีนกม็บีาดแผลในใจจากการเป็นคร ูทีไ่ม่ดูบรบิทสอนจนหมดเวลา นักศกึษาไม่มรีถกลบับา้น 
ตอ้งนัง่ซอ้นรถจกัรยานยนต ์ฝนตกถนนลื่น ท าใหร้ถลม้จนมบีาดแผลทีห่น้า จงึไม่มาเขา้เรยีนอีกเลย  เจบ็
ลกึ 
 ท าอย่างไรจงึจะก้าวต่อไปได ้ผูเ้ขยีนยดึหลกัการของโรงเรยีนอนุบาลฝนัในฝนั ๕ ขอ้ ซึง่ต้องท า
ใหไ้ดค้รบทัง้ ๕ ขอ้ (ถา้ตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิตอ้งเขา้ฟงัธรรมะในรายการ เวลา ๑๙.๓๐ น.) คอื 

๑. อดตีทีผ่ดิพลาดลมืไปใหห้มด 
๒. ไมท่ าบาปทุกชนิดเพิม่ขึน้  
๓. ใหท้ าบุญทุกๆ บุญ  
๔. หมัน่นึกถงึบุญทีไ่ดท้ า (ปลืม้) และท าบุญเพิม่ขึน้อยา่งทบัทว ี
๕.  ปฏบิตัธิรรม (นัง่สมาธ ิควบคู่กบัรกัษาศลี)   

 ทีน่ี้กม็าถงึตวัอยา่งครทูีส่รา้งโลกทีส่ดใสใหผู้เ้รยีน 



 ๓ 

 คุณครูสอนคณิตศาสตรท์ี่วทิยาลยัเทคนิคเชยีงราย เราพบว่า ลูกค้าของอาชวีศกึษาส่วนหนึ่ งมา
จากโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ซึง่เมื่อมาเรยีนอาชวีศกึษาจะต้องหารายไดร้ะหว่างเรยีนเป็นค่าใชจ้่าย 
และเกนิกว่าครึง่ของเดก็เหล่านี้ตอ้งออกกลางคนั เพราะท างานดว้ยเรยีนดว้ยไมไ่หว  คุณครทู่านนัน้จงึมกั
มอีาหารมาเลีย้งเดก็ เพราะเชื่อว่าถา้หวิเดก็จะเรยีนไมรู่เ้ร ื่อง  และใหง้านพเิศษแก่เดก็ใหม้รีายได ้เช่น ตดั
หญ้าหน้าบ้าน ท าความสะอาดบ้านครู  (ท่านอยู่กับครอบครัว มีสมาชิก ๓ คน ท่านว่าท าอาหาร
รบัประทานเอง ก็จะได้อาหารปรมิาณมาก จงึน าไปฝากเดก็ค่ะ) เดก็เรยีกท่านว่าอาจารยแ์ม่  ผู้เขยีนเล่า
เรือ่งนี้ในการนิเทศ กม็คีุณครอูกีหลายท่านเดนิมาบอกว่าเธอกท็ าแบบนี้ ชื่นใจนะคะ 
 คุณครสูอนคณติศาสตรใ์นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนวดัเบญจมบพติร บุตรชายมาเล่า
ว่าเพื่อนทีเ่รยีนด ีบดิาเสยีชวีติ มมีารดาเลีย้งดูเพยีงคนเดยีวและยงัมน้ีองอกี จงึไม่มโีอกาสไดเ้รยีนพเิศษ
ตามสถาบนัสอนพเิศษ คุณครูทีส่อนคณิตศาสตรจ์งึจดัสอนพเิศษใหใ้นวนัหยุดและปิดเทอม  เพื่อนคนนี้
ท าคะแนนสอบคณติศาสตรโ์อเนตได ้คะแนนเตม็ ๑๐๐  และสอบเขา้ศกึษาต่อคณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (ไดเ้ป็นครตูามทีใ่ฝฝ่นั เพราะไดร้บัความเมตตาจากครตูน้แบบ) 
 อีกท่านสอนที่วิทยาลยัเทคนิคล าปาง ท่านท าหน้าที่ครูแนะแนวด้วย  ท่านจะไปเยี่ยมเด็กถึง
หอพกั บางวนัท่านถึงบ้านพกัเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.  แล้ววนัหนึ่งขณะที่ไปเยี่ยมนักศึกษาชายใน
หอพกัเอกชน นักศกึษากเ็ล่าใหท่้านฟงัว่า ตนก าลงัคดิจะลาออกเพราะถูกคนในหอพกัรุมซอ้มในหอ้งพกั
ของตน คอื มอียู่วนัหนึ่งเดก็กลุ่มนี้นัง่ดื่มเหลา้ในหอพกั นักศกึษาเดนิผ่านเดก็กลุ่มนี้  มเีดก็ในกลุ่มพูดว่า
มองอะไร นกัศกึษาไมไ่ดต้อบและเดนิผ่านไป  เมือ่ครถูามนกัศกึษาว่าลูกท าอะไรหรอืเปล่า นักศกึษาบอก
คุณครวู่าเธอไมไ่ดม้องและเดนิผ่านไปเงยีบๆ ต่อมาอกีไม่กี่วนัพอนักศกึษาเปิดหอ้งของตวัเองเขา้ไปกถ็ูก
รมุท ารา้ยโดยเดก็กลุ่มนี้ จงึคดิจะเลกิเรยีน แต่เมือ่คุณครมูาเยีย่มและช่วยแกป้ญัหา คอื คุณครไูดห้ารอืกบั
เจา้ของหอพกั ท่านกเ็มตตาเปลีย่นการเปิดหอ้งเป็นระบบคยีก์ารด์ นักศกึษากส็บายใจและเรยีนต่อ ดฉิัน
เชื่อว่าส่วนหนึ่งเพราะนักศกึษารูว้่ามคีุณครูเป็นกลัยาณมติรที่สามารถพึ่งได้ และโดยเนื้อแท้นักศกึษาก็
ตอ้งการเรยีนใหส้ าเรจ็ 
 ท่านเดมิได้กรุณาเล่าใหฟ้งัอกีเรื่องว่า ท่านสงสยัพฤตกิรรมของนักศกึษาชายคนหนึ่ง จงึปรกึษา
กบัเพื่อนคร ูว่านกัศกึษามพีฤตกิรรมนัง่เหมอ่ลอยเหมอืนไมฟ่งัในวชิาอื่นหรอืไม่  แต่เมื่อถูกถามนักศกึษา
ก็ตอบได้ เมื่อพบว่ามลีกัษณะเช่นนี้ในทุกวชิาจงึโทรถามผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองก็ตกใจจงึต้องค่อยๆ 
ปลอบว่าวตัถุประสงคค์อืช่วยเดก็ บดิาจงึยอมตอบว่าบุตรชายอยู่ในกลุ่มออทสิตกิ อยู่มาวนัหนึ่งนักศกึษา
คนดงักล่าวไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นตวัแทนวทิยาลยัเขา้แข่งขนัทกัษะ  เมื่อพบคุณครไูม่ว่าทีไ่หนกจ็ะตรงเขา้
มาหาและถามเรื่องการแข่งขนัทุกครัง้ คุณครูจงึทบทวนว่าเป็นเพราะเหตุใด (ท่าน รศ.ดร.สุนีย์  เหมะ
ประสทิธิ ์จาก มศว. ท่านอาจารยเ์รยีกว่าต่อมเอ๊ะค่ะ คุณครตู้องตัง้ค าถามตนเองเมื่อมเีหตุการณ์แปลกๆ 
เกดิขึน้) แลว้ก็พบว่านักศกึษาต้องการรายละเอยีดทัง้หมดว่า แข่งขนัระดบัจงัหวดัที่ไหน เมื่อไร มผีู้เขา้
แข่งขนัเท่าไร มเีกณฑ์การตัดสินอย่างไร ถ้าชนะจะต้องไปแข่งขนัระดบัภาคที่ไหน เมื่อไร และอื่นๆ  
คุณครจูงึใหข้อ้มลูโดยละเอยีดหลงัจากนัน้นกัศกึษากไ็มเ่ขา้มาถามอกีเลย (สรปุคอืค าสัง่ต้องชดัเจน มทีีม่า
ทีไ่ป และมเีหตุผล) คุณครูท่านได้เล่าอกีหลายเรื่องแต่เรื่องสุดท้ายที่ประทบัใจดฉิัน คอื เมื่อถงึวนัครู ปี 
๒๕๕๕ ท่านเขา้อบรมที่กรุงเทพ มนีักศกึษาหญงิ ปวช. ทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้โทรมาหาท่าน 
และกล่าวว่า ถ้าไม่มีคร ูกไ็ม่มีหนูในวนัน้ี  ปลืม้ไม่รูจ้บเลยนะคะ  ท่านเป็นครตู้นแบบในดวงใจของดฉิัน
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เลยค่ะ   และท าใหด้ฉิันเชื่อว่า  คนเหนือเป็นคนทีม่จีติใจงดงาม  มคีวามเมตตา  คอยทบทวนตนเองและ
ใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น  
 อกีท่านที่วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาท  ท่านมคีตพิจน์ว่า ทิง้ไม่ไดแ้มแ้ต่คนเดยีว ต้อง
ตามเก็บให้หมด ท่านเล่าให้ฟงัหลายเรื่องมาก (คุยสนุกค่ะ) ท่านไม่ได้จบสายการศกึษาแต่สิง่ที่ท่านท า
และสรุปก็คอืหลกัทฤษฎีการศึกษาล้วนๆ  ท่านเล่าว่าถ้านักศกึษามาเรยีนแต่ไม่เข้าห้องเรยีนของท่าน  
ล าดบัแรกท่านจะให้เพื่อนไปตามและคอย ยงัไม่เริม่สอน  ถ้ายงัไม่เข้าห้องเรยีน ท่านก็จะไปตามด้วย
ตนเอง  เมือ่สอนท่านมกัจะซือ้อาหารมาเลีย้งเดก็  เช่น สม้ต า ขา้วเหนียว ไก่ย่าง  หางานพเิศษใหเ้ดก็ท า
และมรีายได้  เป็นที่ปรึกษาให้เด็กเมื่อมปีญัหา ขณะเดียวกันก็ท าให้เด็กเคารพด้วยกติกาที่ครูและ
นักศกึษาร่วมกนัตัง้กฎขึน้ใชใ้นชัน้เรยีน  เพราะท่านว่าท่านเตรยีมการสอนมามาก ถ้าเดก็ไม่เขา้ชัน้เรยีน 
ความพยายามของท่านกเ็สยีเปล่า เพราะไมม่โีอกาสไดน้ าเสนอแก่เดก็ ท่านชอบสอนปี ๑ ท่านว่าเป็นการ
วางรากฐานให้เด็ก งานวิจัยของท่านคือน าภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับไผ่มาหาค าตอบทาง
วิทยาศาสตร์ (ผู้เขยีนจ าได้ไม่หมดค่ะ)  ท่านเล่าให้ฟงัถึงวิธีการสอนต่างๆ อีกมากมาย  ท่านได้ครู
เชี่ยวชาญ เพราะท่านถ่ายทอดสิง่ที่ท่านท าแก่คณะกรรมการที่ไปประเมนิที่สถานศึกษา ผู้เขยีนน ามา
ถ่ายทอดเพยีงบางส่วน ท่านยงัเล่าอีกว่าได้รบัมอบหมายให้ไปสอนในเรือนจ า วชิาพชืสวน ซึ่งจ านวน
ชัว่โมงทีส่อนน้อยกว่าภาคเรยีนปกต ิแต่เนื้อหาเท่าเดมิ ดงันัน้ท่านจงึคดิหาค าตอบว่า ท าอย่างไรผู้เรยีน
ในเรอืนจ าจงึจะสนใจวชิาของท่านและเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในเวลาทีจ่ ากดัคอืไม่กี่ครัง้  การสอน
ในครัง้แรกท่านจงึออกส ารวจผลไมใ้นทอ้งตลาด เลอืกผลไมช้นิดต่างๆ ทีม่ลีกัษณะทีด่ ีมคีุณภาพ ซือ้เขา้
ไปเลีย้งในเรอืนจ า ท่านน ามดีเขา้ไปในเรอืนจ าดว้ย ปกตกิารน ามดีเขา้ไปในเรอืนจ าเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่
ท่านว่านักเรยีนของท่านเป็นนักเรยีนชัน้ดใีนเรอืนจ าท่านจงึไม่ต้องกลวัอะไร ท่านเลี้ยงผลไม ้พรอ้มกบั
ค าถามว่า “ต้องการมผีลไม้แบบนี้ไว้กินได้นานๆ ไหม” ผู้เรยีนฮือฮาและสนใจมาก และในคาบเรยีน
สุดท้ายมนีักเรยีนคนหนึ่งมาเล่าว่า เค้าน าเมลด็ผลไมท้ี่รบัประทานในวนันัน้ไปปลูกในทีว่่างของเรอืนจ า
และคอยดแูลอยู ่ และนัน่คอืความสุขทีห่ล่อเลีย้งใจของท่าน (ตอ้งเกบ็ผูเ้รยีนใหห้มด ใหไ้ดเ้รยีนรูทุ้กคน นี่
คอื ปรชัญาทางการศกึษาค่ะ) ยงัมเีรื่องสอนวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีนทีส่ามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
ได ้(สอนเขีย่เชือ้เหด็)  
 ท่านสุดท้ายยกยอดรวมเลยค่ะ ครูพเิศษ (อตัราจ้าง) ท าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ต้องมาเช้าก่อน
นกัศกึษาเขา้แถวเคารพธงชาต ิและกลบัเยน็หลงัสุด ไปสถานีต ารวจช่วยนักศกึษา  ช่วยพูดกบัผูป้กครอง 
(มารดาทีเ่ลีย้งลกูบุตรสามคนตามล าพงั) ทีก่ าลงัจะฆ่าตวัตายดว้ยการโดดตกึในสถานศกึษาเมื่อผดิหวงัที่
บุตรชายคนโตที่แม่ภาคภูมใิจ ฝากความหวงัไว้และคดิว่าความประพฤติดมีาตลอดท าผดิวนิัยและถูก
สถานศกึษาเรยีกพบผูป้กครอง  ต้องจ าชื่อนักศกึษากลุ่มใกลช้ดิ (เฝ้าระวงั) ไดทุ้กคน ท างานมาร่วมสบิปี 
ปจัจบุนัรบัเงนิเดอืน ๙,๐๐๐ กว่าบาท 
 ทีน่ี้กม็าถงึเรือ่งทีท่ าใหคุ้ณครแูละดฉินัหวัใจสลาย   

ท่านเป็นครใูนวทิยาลยัขนาดเลก็ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นักศกึษา ปวส. คนหนึ่งของท่าน 
(น่าจะแผนกไฟฟ้าหรอือเิลก็ทรอนิกส)์ เป็นนักศกึษาทีม่ผีลการเรยีนด ีมคีวามตัง้ใจและมนี ้าใจต่อครแูละ
เพื่อน คอยช่วยเหลอืกจิกรรมของวทิยาลยั แต่ฐานะยากจน บดิาไม่ยอมส่งลูกเรยีน  พี่ชายไปท างานที่
กรุงเทพฯ เป็นคนส่งน้องเรยีน วนัหนึ่งพี่ชายกลบับ้านและมปีากเสยีงกบัน้อง น้องจงึผูกคอตาย โดยยงั
ไม่ได้หาทางออกหรอืมาปรกึษาครูเลย  ตอนที่คุณครูเล่ าท่านสะเทือนใจมากน ้าตาลูกผู้ชายครอเลย 
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ผูเ้ขยีนกห็ายใจไมอ่อกเหมอืนมอีะไรมาจกุทีค่อ น ้าตาซมึทุกครัง้ทีต่้องอ่านตอนนี้ซ ้า เพราะมคีวามรูส้กึว่า
นกัศกึษากค็อืส่วนหน่ึงของครอบครวัเรา 
 ส่วนผูบ้รหิารสถานศกึษา พบว่าม ี๒ แบบ (พจิารณาตามเกณฑค์วามสุขของครู) คอื หนึ่งไม่ท า
อะไรเลย ไม่สนับสนุนและส่งเสรมิแมค้รตู้องการพฒันาผูเ้รยีน  และแบบทีส่อง เป็นผูค้อยสนับสนุน และ
ส่งเสรมิใหท้่านรองผูอ้ านวยการและครไูดท้ างานเพื่อการพฒันาผูเ้รยีน   
 ผู้เขยีน พบว่า ครูทุกคนมคีวามปรารถนาดกีับผู้เรยีนและเป็นนักวจิยัโดยอาชีพ แต่กาลเวลา 
ภาระบางอยา่ง และสิง่แวดลอ้มท าใหค้วามรูส้กึดีๆ  บางครัง้อาจเปลีย่นไป อยากขอใหเ้กบ็สิง่ดีๆ  ทีท่ ากบั
นกัศกึษา ไวเ้ป็นเครือ่งปลอบใจและสรา้งความสุขใหก้บัตนเอง เพราะนัน่คอื บุญลว้นๆ เลยค่ะ 
 ผูเ้ขยีนเกริน่น ามายาวมาก ทนีี้กม็าถงึเนื้อหาในบทความนี้  (เป็นเพยีงบางส่วนที่ผูเ้ขยีนใชน้ิเทศ
ในโครงการวจิยั “การพฒันาคุณภาพการจดัการอาชวีศกึษา”  และน ามาขยายความเพิม่เตมิเพราะเวลาที่
ใชใ้นการนิเทศมน้ีอย   ส่วนทีต่ดัออก คอื การแจง้เป้าหมายและวตัถุประสงคโ์ครงการ วธิดี าเนินงาน และ
การขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณการวจิยั)  
 
 ท าไมคณุครตู้องพฒันาการเรียนการสอน 
 เพราะผูเ้รยีนและประเทศนี้ฝากความหวงัไวก้บัคุณคร ู
 
 ท าไมครตู้องท าวิจยั 
 เพราะวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันา  โดยหน้าทีผู่เ้ขยีนเชื่อว่าคุณครทูุกคนท าวจิยั เพราะเมื่อ
แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ผู้เขยีนพบว่าทุกคนมกีารพฒันาการเรยีนการสอน และหาวธิีการช่วยเหลือ
ผูเ้รยีนต่างๆ นานา คุณครอูาจคดิว่านี่เป็นเรือ่งปกตทิีค่รตูอ้งท าอยูแ่ลว้ แต่หาทราบไม่ว่ากระบวนการวจิยั
ไดเ้กดิขึน้ในตวัครูและเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา ปญัหาคอืไม่มกีารบนัทกึ   เมื่อเวลาผ่านไป ก็ลมืที่มาที่ไป / 
ลมืกระบวนการพฒันา / ลมืสาเหตุและผลของการปรบัเปลี่ยนแต่ละครัง้  รูแ้ต่ว่าแบบนี้คอืวธิทีีด่ทีีสุ่ดจาก
ประสบการณ์   และไมส่ามารถรายงานผลการพฒันาในรปูรายงานผลการวจิยั  (การจดัท ารายงานผลการ
ปฏบิตังิานเป็นการแสดงขอ้มูลเชงิประจกัษ์ว่าเกดิอะไรขึน้ เราได้ท าอะไรบ้าง มผีลอย่างไร เช่น บนัทกึ
หลงัการสอน  และรายงานผลการปฏบิตังิานตามแบบฟอรม์) 
 รายงานผลการวิจยัจะมรีูปแบบที่ชดัเจน  ดงันัน้ การจดัท ารายงานผลการวิจยั จงึต้องมกีาร
วางแผน การปฏบิตังิานไวเ้ป็นอยา่งด ี จงึจะน าผลทีไ่ดม้าจดัท ารายงานผลการวจิยัได ้
 เมือ่มกีารประกนัคุณภาพการศกึษา คุณครไูดร้บัมอบหมายใหท้ าวจิยั และมกัมคี าถามว่าท าเรื่อง
อะไรด ี ทัง้ๆ ทีคุ่ณครกูท็ าอยูต่ลอดเวลา  นัน่คอื การพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน และการช่วยเหลอื
ผู้เรียนนัน่เอง ส่วนผู้บริหารถ้าไม่ทราบว่าจะท าวิจยัเรื่องอะไร  ก็สามารถน าปรชัญา พันธกิจของ
สถานศกึษา และภาระงานตามหน้าทีม่าพจิารณาไดค้่ะ 
 
 รายงานผลการวิจยัต่างจากบทความอย่างไร 
 รายงานผลการวจิยั จะแสดงขอ้มลู / ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากงานวจิยั (Fact) 
 บทความทางวชิาการ ผูเ้ขยีนสามารถแสดงความคดิเหน็ของตนลงในเน้ือหาทีน่ าเสนอ 
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 จะวางแผนการจดัท ารายงานผลการวิจยัอย่างไร 
 การวางแผนล่วงหน้าก่อนปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ดง้านวจิยัทีส่ามารถจดัท ารายงานผลการวจิยัได้ คอื 
ต้องมกีารวางแผนด าเนินการวจิยั  การวางแผนตรวจสอบประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน และตรวจสอบ
ประสิทธิผลหรือคุณภาพของผลงาน เพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมาย ท าให้การรายงาน
ผลการวจิยัมคีวามน่าเชื่อถอืนัน่เอง 
 
 ขัน้แรกของการวางแผนการจดัท ารายงานผลการวิจยั คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน และประสิทธิผลหรือคุณภาพของผลงาน ให้มีความน่าเช่ือถือและยอมรบัได้ 
ด าเนินการอย่างไร (เกีย่วขอ้งการการสรา้งเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผล) 
 เมือ่งานหลกัของคุณคร ูกค็อื การสอน หวัขอ้งานวจิยัจึงควรเริม่จาก การพจิารณาว่า การจดัการ
เรยีนการสอนในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณครคูอือะไรบ้าง ค าตอบกค็งหนีไม่พ้นเรื่อง วธิสีอน ต ารา ใบงาน 
สื่อต่างๆ แบบฝึกหดั ขอ้สอบ การพฒันาระบบการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูเ้รยีน และอื่นๆ  
 แลว้ท าอย่างไรจงึจะรูว้่า สิง่ต่างๆ ทีคุ่ณครใูช้ จะช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ด้ดจีรงิหรอืไม่  จงึต้องหา
วธิตีรวจสอบ เช่น ดจูากผลสมัฤทธิข์องคะแนนสอบทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ของผู้เรยีน  ผลงานของผู้เรยีน  และการบรรลุวตัถุประสงค์ที่คุณครูตัง้ไว้ (ถ้าคุณครูตัง้วตัถุประสงค์ไว้
ถูกตอ้งนะคะ) 
 เริม่จากการตรวจสอบว่าวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวถู้กตอ้งหรอืไมก่่อน  เช่น ถา้ผลการสอบของผูเ้รยีนปี
นี้ไม่ด ีกต็้องดูว่าเป็นเฉพาะปีนี้หรอืไม่  จงึต้องดูผลการสอนยอ้นหลงัอย่างน้อย ๓ ปี เปรยีบเทยีบกนั จะ
ใหภ้าพที่ชดัเจนน่าเชื่อถอืขึน้ เช่น แนวโน้มคะแนนผลการสอบลดลงหรอืไม่ หรอืดขีึน้ หรอืคงที่  กรณีที่
ลดลงกด็ยูอ้นลงไปว่ามเีน้ือหาใดทีท่ าใหค้ะแนนของผูเ้รยีนมปีญัหา ถ้ามกีค็ดิสื่อ / บทเรยีนสอนเสรมิ เป็น
ต้น หรอืวธิสีอนเป็นสาเหตุ ก็คดิรปูแบบวธิสีอนใหม่ทดลองใชก้บัผูเ้รยีน หรอืถ้าเป็นกระบวนการคดิของ
ผู้เรยีน หรอืเป็นวธิกีารเรยีนรู้ของผู้เรยีน ก็หาวธิแีก้ไขปรบัปรุง นัน่คอืต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าคอือะไร 
ตรวจสอบไปเรือ่ยๆ ค่ะ กจ็ะพบว่าคุณครนู่าจะท าอะไร (หวัขอ้งานวจิยั)  และควรตัง้วตัถุประสงค์การวจิยั
อยา่งไร  ตวัแปรทีศ่กึษาคอือะไร  

บนัทกึหลงัการสอนจงึมบีทบาทในการใหข้อ้มลูในการตรวจสอบสาเหตุและผลตามทีก่ล่าวมา และ
คุณครคูวรมสีมดุสกัเล่มไวจ้ดสิง่ทีแ่วบเขา้มาในความคดิ หรอืเป็นขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะจากแหล่งต่างๆ
เกีย่วกบัประเดน็ทีก่ าลงัศกึษา เพราะบางครัง้อาจลมื เมือ่กลบัมาอ่านอาจพบว่า นัน่คอืขอ้มลูทีต่อ้งการ  

นอกจากนี้การดผูลยอ้นหลงั จะช่วยใหแ้น่ใจว่า ไมใ่ช่เพราะปีนี้รอ้นมาก / ตารางสอนแน่น / ภาระ
งานอื่นมาก  จึงท าให้คุณครูเหนื่อยมาก หรอืไม่สบาย จึงสอนไม่ดีนัก เป็นต้น เพราะปีที่ผ่านๆ มา 
นกัศกึษามผีลการเรยีนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑด์ ี

เมือ่ไดห้วัขอ้งานวจิยั และวตัถุประสงคแ์ลว้ กม็าถงึ การวดัและประเมนิผล ส่วนใหญ่มกัใชค้ะแนน
ผลการสอบ จงึต้องมแีบบทดสอบและแบบประเมนิต่างๆ  หากคุณครูสอนวชิาใดวชิาหนึ่งซ ้าๆ บ่อย ก็
น่าจะน าข้อสอบและผลการสอบมาตรวจสอบด้วยโปรแกรมที่ใช้สร้างข้อสอบมาตรฐาน   ในท านอง
เดียวกัน ถ้าจะดูชิ้นงานของผู้เรียน ก็ต้องก าหนดว่าจะดูเรื่องอะไร (ก าหนดประเ ด็นการประเมิน / 
วตัถุประสงคข์องการประเมนิ เพื่อสรา้งแบบประเมนิ)  การสรา้งแบบประเมนิใหน่้าเชื่อถอื อาจด าเนินการ
โดยสรา้งเอง แลว้ใหเ้พื่อนครชู่วยตรวจสอบ / สถานประกอบการทีเ่กี่ยวขอ้งช่วยพจิารณา  หรอืสรา้งโดย



 ๗ 

การประชุมแผนกวชิาก าหนดประเดน็การประเมนิร่วม จากนัน้อาจน ามาปรบัโดยอาจก าหนดประเดน็การ
ประเมนิเพิม่เติมเฉพาะที่เหมาะสมกบัวชิาที่สอนได้ เช่น พบว่าสถานประกอบการต้องการให้เน้นเรื่อง
ความรบัผดิชอบ คุณครูต้องก าหนดพฤตกิรรมความรบัผดิชอบว่ามลีกัษณะอย่างไร และมเีกณฑก์ารให้
คะแนนอย่างไร เช่น ผู้เรยีนที่ได้คะแนนความรบัผดิชอบดมีาก ให้ ๕ คะแนน มพีฤตกิรรมเขา้เรยีนตรง
เวลาทุกครัง้ มผีลงานส่งตามที่ก าหนด  คะแนนความรบัผดิชอบด ีให้ ๔ คะแนน เพราะ......  และได้ ๐ 
คะแนน เพราะไมเ่คยเขา้ชัน้เรยีน  เป็นตน้ 

ท าไมต้องใช้เคร่ืองมือประเมินท่ีได้มาตรฐาน และข้อสอบมาตรฐานสร้างขึ้นได้อย่างไร 
ในการวจิยั หากใช้คะแนนสอบ เป็นตวับ่งชี้คุณภาพของการจดัการเรยีนการสอน จ าเป็นต้อง

แสดงใหเ้หน็ว่าแบบทดสอบและการวดัความสามารถในการปฏบิตังิานทีใ่ช้มปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพ 
เพื่อยนืยนัว่าผลการสอบเป็นที่น่าเชื่อถอื น ามาใช้อ้างองิได้ว่าคะแนนสอบที่ได้จากการวดัพฤตกิรรมใน
เรือ่งนัน้ๆ บอกไดว้่า ผูเ้รยีนมคีวามรูจ้รงิ สามารถปฏบิตังิานได ้ มเีจตคตติรงตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้  

เคร่ืองมือประเมินท่ีได้มาตรฐาน ในการจัดการอาชีวศึกษามี ๒ ลักษณะ คือ ประเมิน
ภาคทฤษฎแีละประเมนิภาคปฏบิตั ิ  ควรด าเนินการตามกระบวนการสรา้งเครือ่งมอืทีไ่ดม้าตรฐาน  ดงันี้ 

๑.  การจดัท าแผนการสอน  น าค าอธบิายรายวชิา จุดประสงคก์ารสอน และสมรรถนะรายวชิา 
ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร มาแยกเป็นหน่วยตามลกัษณะเนื้อหารายวชิา จุดประสงค์ และสมรรถนะ
รายวชิา กล่าวคือ ควรก าหนดผลสมัฤทธิท์ี่ต้องการให้เกิดกบัผู้เรยีนว่าคอือะไร จะจดัเนื้อหาอย่างไร
เพื่อให้เกดิผลสมัฤทธิด์งักล่าวได้ดทีี่สุด ผลลพัธท์ี่ได้คอื หน่วย / บทเรยีน ที่รวมกนัเป็นแผนการสอนทัง้
รายวชิา (ตอ้งมวีตัถุประสงคใ์นการวดัและประเมนิผลประจ าหน่วย / บทเรยีน)  

ในเรื่องนี้มกัจะมคี าถามว่า จะก าหนดเนื้อหานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรได้หรอืไม ่
ค าตอบคอืได ้แต่จะตอ้งพจิารณาว่ามคีวามเหมาะสมและสามารถสอนใหบู้รณาการกบัเนื้อหาทีก่ าหนดไว้
ในหลกัสูตร เช่น เน้ือหาอาจก าหนดรปูแบบการท าบญัชไีว ้แต่ปจัจุบนัมรีปูแบบการท าบญัชแีบบใหม่ ซึง่
ผูเ้รยีนควรมคีวามรูเ้พราะสถานประกอบการเริม่ใชร้ปูแบบน้ีกส็ามารถบรรจเุพิม่เตมิได ้แต่จะขาดเนื้อหาที่
ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรไมไ่ด ้

การสอนกต็อ้งบรรลุวตัถุประสงค ์เช่น ตัง้วตัถุประสงคไ์วว้่าผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะหเ์รื่อง...ได ้ 
กต็้องจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ารคดิวเิคราะหว์่ามขี ัน้ตอนกระบวนการอย่างไร  ไม่ใช่ไม่สอน
แคว่ดัและประเมนิผลผูเ้รยีน กส็ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ ต้องสอนกระบวนการคดิเพราะการสอนคอื
การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้(ตอ้งแยกระหว่างเนื้อหาวชิากบัการสอนใหอ้อกว่าคอือะไร) 

๒.  การสร้างเคร่ืองมือประเมินท่ีได้มาตรฐาน จะกล่าวถงึ ๒ ลกัษณะ คอื เครื่องมอืประเมนิ
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ ตวัอย่างเครื่องมอืประเมนิภาคทฤษฎ ีคอื การสรา้งแบบทดสอบมาตรฐาน /  
ข้อสอบภาคทฤษฎี  เริม่ที่ก าหนดจ านวนข้อสอบทัง้ฉบบั และคะแนนเต็ม  เพื่อสร้างตารางวเิคราะห์
ขอ้สอบ ทีว่ดัตามวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีก่ าหนดไว ้ 

    ๒.๑  การสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  ล าดบัแรกจะต้องก าหนดวตัถุประสงค์ของการวดั
และประเมนิผลก่อน หรอืประเด็นการประเมนิ วัตถุประสงค์ของการวดัและประเมนิผลจะปรากฏใน
แผนการสอน  ส่วนใหญ่มกัใชว้ตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซึง่จดัหมวดหมู่
ไว้ ๓ ด้าน คอื ด้านความรู้หรอืพุทธิพสิยั (Cognitive Domain)  ด้านเจตคติหรอืจติพสิยั (Affective 
Domain)  ด้านความสามารถทางกายภาพหรอืทกัษะพสิยั (Psychomotor Domain)  (ในอดตีมผีู้ถาม



 ๘ 

ผู้เขยีนเมื่อสมยัก่อนที่ผู้เขยีนจะลาศึกษาต่อ คอืก่อนปี ๒๕๔๔ ว่า จาก ๓ ด้าน เพิม่เป็น ๔ ด้าน ได้
หรอืไม่ ผู้เขยีนถามว่าเพิ่มอะไร ท่านบอกว่าเพิ่มเรื่องความปลอดภยั ผู้เขยีนตอบว่าได้ แต่จะต้องมี
หลกัการและเหตุผลสนบัสนุนทีช่ดัเจนเหมาะสม เช่น ดา้นการฝึกอาชพี ความปลอดภยัจ าเป็นอย่างไร ใน
อนาคตที่เทคโนโลยมีบีทบาทสูง ความปลอดภยัยิง่มคีวามส าคญัเพิม่ขึน้ ใช่ เหตุผลที่ต้องเน้นหรอืแยก
ความปลอดภยัออกมาหรอืไม ่ถา้ใช่แลว้ล าดบัขัน้ตอนการปลูกฝงัควรเป็นอย่างไร มพีฤตกิรรมอะไรบา้งที่
บ่งชี้ความส าเรจ็ของการปลูกฝงัคุณลกัษณะดงักล่าว เป็นต้น นัน่คอืการก าหนดกระบวนการเรยีนรู้ /
ขัน้ตอนการเรยีนรู ้ เพื่อสรา้งคุณลกัษณะ /พฤตกิรรมเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน /  ความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของผูอ้ื่นมอียา่งไร เช่นตวัอยา่งของบลมูทีเ่สนอแนะ) 

วตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมของบลูม (Benjamin Bloom, ๑๙๕๖) * เกี่ยวขอ้งการการจดัการ
เรยีนรูแ้ละการวดัและประเมนิผลการศกึษา กล่าวคอื บลูมเชื่อว่าการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูเ้รยีนใน
แต่ละดา้นที่กล่าวมา  มขี ัน้ตอนการเรยีนรู ้ สามารถวดัและประเมนิผลได ้ และน ามาใช้จดัประสบการณ์
การเรยีนรูเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีต่ ัง้ไวไ้ด ้ ดงันี้ 

 ๑)  ด้านความรู้ หรือพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) คอื ความสามารถทางสตปิญัญา 
มลี าดบัขัน้การเรยีนรู ้ ดงันี้ 

     ๑.๑)  ความรู้ความจ า (Knowledge) คือ การให้ความรู้ การให้เนื้อหาสาระ ข้อมูล 
ข่าวสาร วธิดี าเนินการ ที่ผู้เรยีนจะใช้ความจ า เพื่อน าไปใช้ในขัน้ตอนต่อไป เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ทฤษฎ ี
ขอ้เทจ็จรงิ กฎ นิยามศพัท ์วธิปีฏบิตั ิเป็นตน้ 

     ๑.๒)  ความเขา้ใจ (Understand) คอื ความสามารถของผูเ้รยีนในการท าความเขา้ใจ
เรือ่งต่างๆ จากขอ้มลูทีจ่ าได ้(Comprehension) 

     ๑.๓)  การน าไปใช ้(Apply) คอื การที่ผู้เรยีนน าสิง่ที่รูแ้ละเขา้ใจมาใช้ในสถานการณ์
ใหม ่หรอืใชป้ฏบิตังิานจรงิ 

     ๑.๔)  การวเิคราะห์ (Analysis) คอื เมื่อผู้เรยีนพบ /เจอสถานการณ์ที่แตกต่างจาก
ประสบการณ์เดมิ จะสามารถใชก้ารจ าแนก เพื่อก าหนดทางเลอืก หรอืรูค้วามแตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จรงิ
กบัการอา้งองิ โดยการใชก้ารวเิคราะหห์ลกัการ ความสมัพนัธ ์ ความส าคญั 

     ๑.๕)  การสงัเคราะห์ (Synthesis) คอื เมื่อผู้เรยีนเจอสถานการณ์ที่แตกต่าง หรอืมี
ขอ้มลูเพิม่เตมิ  ผูเ้รยีนจะสามารถรวบรวมขอ้มลู ก าหนดค านิยาม / กรอบความคดิ /สรา้งทฤษฎใีหม่ เพื่อ
ก าหนดทางเลอืก 

     ๑.๖)  การประเมินค่า (Evaluation) คือ ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลทัง้หมดที่มีมา
ประมวลและเลอืกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม   โดยอาศยัเกณฑภ์ายนอกและขอ้เทจ็จรงิภายใน  เพื่อการคน้พบ
ใหม ่หรอื    การก าหนดผลลพัธ ์(Outcomes) /เป้าหมายทีช่ดัเจน  

 มติิของความรู้ จงึแบ่งได้คร่าวๆ เป็น ๔ มติ ิคอื ความจรงิ (Factual)  การสรา้งกรอบ
ความคดิ (Conceptual)   การก าหนดขัน้ตอน (Procedural)   และการคน้พบใหม่ (Met cognitive) คุณครู
สามารถใชม้ติขิองความรูใ้นการพจิารณาเลอืกเนื้อหาสาระ หรอืก าหนดผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีต่อ้งการ 

 ๒)  ด้านเจตคติ หรือจิตพิสยั (Affective Domain)   มลี าดบัขัน้ตอนในการปลูกฝงัให้
เกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ดงันี้ 



 ๙ 

     ๒.๑)  การรบัรู ้(Receiving) คอื การใหข้อ้มลู หรอืก าหนดสถานการณ์ หรอืสิง่เรา้แก่
ผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนรูจ้กัต่อสิง่เรา้  เกดิความเตม็ใจทีจ่ะรบัรู ้ และคดัเลอืกตามความสนใจ 

     ๒.๒)  การตอบสนอง (Responding) คอื การแสดงพฤตกิรรมของผูเ้รยีนต่อขอ้มลู 
     ๒.๓)  การให้คุณค่า /การสรา้งค่านิยม (Valuing) คอื เมื่อผู้เรยีนมกีารตอบสนองต่อ

ขอ้มลู /สถานการณ์ /  สิง่เรา้แลว้  ผูเ้รยีนจะตอ้งใหค้ าตอบต่อตวัเองไดว้่า การแสดงพฤตกิรรมนัน้มคีุณค่า 
หรอืมคีวามพงึพอใจหรอืไม ่

     ๒.๔)  การจดัระบบคุณค่า /ค่านิยม (Organization) คอื การปรบัปรุงพฤตกิรรมทีม่ต่ีอ
ขอ้มูล /สถานการณ์ /สิง่เรา้ และก าหนดเป็นระบบการให้คุณค่าของตนเอง  กล่าวคอื การที่ผู้เรยีนสรา้ง
เกณฑใ์นการตอบสนองต่อขอ้มลู /สถานการณ์ /สิง่เรา้ ทีอ่าจมรีายละเอยีดเพิม่เติม   หรอืคอืการทีผู่เ้รยีน
สรา้งเงือ่นไขของการแสดงพฤตกิรรม 
      ๒.๕)  การพฒันาเป็นคุณลกัษณะ (Characterization by Value Set) คอื การทีผู่เ้รยีน
มพีฤตกิรรมทีค่งทีต่่อขอ้มลู /สถานการณ์ /สิง่เรา้ทีค่ลา้ยๆ กนั 
  ๓)  ด้านความสามารถทางกายภาพ หรือทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) มี
ล าดบัขัน้การพฒันาความสามารถ ดงันี้ 
      ๓.๑)  การรบัรู ้(Perception) คอื การทีผู่เ้รยีนรบัรูว้่าก าหนดใหท้ าสิง่ใด 
      ๓.๒)  การใหข้อ้มลูพืน้ฐาน (Basic Fundamental Movement) คอื การท าใหดู้ การ
สอน หรอืการใหร้ายละเอยีดของการปฏบิตังิานแก่ผูเ้รยีน 
      ๓.๓)  การปฏบิตังิานได ้/การเลยีนแบบ (Mechanism / Physical Activities) คอื การ
ทีผู่เ้รยีนปฏบิตัติามได ้จนเกดิเป็นทกัษะ หรอืความช านาญในระดบัหนึ่ง 
      ๓.๔)  ความช านาญ (Complex Overt Response) คอื การที่ผู้เรยีนปฏบิตัจินเกดิ
ความช านาญ คอื ท าไดเ้รว็ขึน้ ถูกตอ้ง และท างานไดป้ระสานกนัโดยใชพ้ลงังานน้อยทีสุ่ด 
      ๓.๕)  การประยุกต์ (Adaptation) คือ การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบการ
เคลื่อนไหวเป็นของตนเองในการท างาน (มเีทคนิคเฉพาะตน) มคีวามคล่องแคล่ว  ว่องไว 
      ๓.๖)  การสร้างสรรค์ (Origination)  คอื   การที่ผู้เรยีนสามารถสร้างสรรค์รูปแบบ     
การเคลื่อนไหวใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะ หรือปญัหาพิเศษที่เน้นการพัฒนาผลผลิต / 
กระบวนการ 
 เมื่อก าหนดวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมของแต่ละหน่วย /บทเรยีน ในแผนการสอนแลว้ การสรา้ง
ตารางวเิคราะหข์อ้สอบด าเนินการ ดงันี้ 

๑) อาจก าหนดจ านวนขอ้สอบทัง้หมดก่อนว่าตอ้งการกีข่อ้ เช่น ตวัอยา่งสมมตุวิ่า 
ก าหนดทัง้ฉบบัมขีอ้สอบ ๑๐๐ ขอ้  แต่ละหน่วยควรมกีีข่อ้ (ก าหนดตามความส าคญั) เพื่อใหข้อ้สอบรวมม ี
๑๐๐ ขอ้  

     หรอือาจก าหนดจ านวนขอ้สอบในแต่ละหน่วยก่อน รวมจ านวนขอ้สอบทัง้หมด แลว้ 
ค่อยปรบัให้มสีดัส่วนตามจ านวนขอ้สอบรวมทัง้หมดที่ต้องการ เพื่อใหง้่ายในการแปลงเป็นคะแนน เช่น 
ถา้ก าหนดตามรปูแบบน้ีแลว้มขีอ้สอบทัง้หมด ๘๘ ขอ้ ตอ้งการปรบัเป็น ๑๐๐ ขอ้ เพื่อท าเป็น ๒๐ % ของ
การวดัและประเมนิผลในรายวชิา หน่วยนี้ที่ก าหนดไว้ ๒๒ ขอ้ จะต้องมกีี่ขอ้ เพื่อให้ขอ้สอบรวมม ี๑๐๐ 
ขอ้ กล่าวคอืเริม่ด าเนินการตามขอ้ ๒ ก่อน แลว้จงึปรบัจ านวนขอ้สอบทัง้หมดใหไ้ด ้๑๐๐ ขอ้ เป็นตน้ 



 ๑๐ 

  ๒)  ก าหนดว่าในแต่ละหน่วย /บทเรยีน จะวดัพฤตกิรรมของผู้เรยีนด้านใดบ้างและใน
ระดบัใด เช่น หน่วยที ่๑  วดัดา้นพุทธพิสิยั ระดบัที ่๑ , ๒ และ ๓ .........ดา้นเจตพสิยั ระดบั ๑ และ ๒ ... 
ดา้นทกัษะพสิยั ระดบั ๑ , ๒ และ ๓  เป็นตน้  ควรมจี านวนขอ้สอบวดัแต่ละพฤตกิรรมกี่ขอ้ รวมมจี านวน
ขอ้สอบทัง้หมดของหน่วยที ่๑ กีข่อ้   ปรบัจ านวนขอ้สอบจนกระทัง่ รวมทุกหน่วยใหม้ขีอ้สอบ ๑๐๐ ขอ้  
    วตัถปุระสงค ์
 
หน่วย/บท 

๑. พทุธิพิสยั 
(ส่ิงท่ีวดัผลมี ๖ ด้าน) 

๒. เจตพิสยั 
(ส่ิงท่ีวดัผลมี ๕ ด้าน) 

๓. ทกัษะพิสยั 
    (ส่ิงท่ีวดัผลมี ๖ ด้าน) 

  รวม 
(ข้อสอบ) 

 
หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๑ . 
.................. 

๓ ๓ ๖  - - - ๒ ๓ - - - ๑ ๒ ๖ - - -    ๒๖  

๒ . 
.................. 

                    ๒๑  

๓ . 
................. 

                    ๒๓  

๔ . 
................. 

                    ๓๐  

      รวม                    ๑๐๐  
 

๓) ในช่องหมายเหตุ  อาจระบุ ค่าคะแนน เช่น ในกรณีที่ข้อสอบแต่ละข้ออาจมีค่า
คะแนนไม ่

เท่ากัน หน่วยที่ ๑ ถึง ๕ ข้อสอบข้อละ ๑ คะแนน หน่วยที่ ๖ ภาคปฏบิตัิเป็นข้อสอบอัตนัยข้อละ ๒ 
คะแนน  หรอืขอ้สอบวดัเจตคต ิขอ้ละ ๒ คะแนน หรอืมกีารสอบภาคปฏบิตั ิเป็นต้น หรอือาจมขีอ้สอบให้
แสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิานโดยใหแ้สดงความคดิ /เขยีนบรรยาย ก าหนดคะแนนไวอ้ย่างไร  ซึง่อาจระบุ
ไวใ้นช่องหมายเหตุ  

    ๒.๒  การออกข้อสอบ ตามวตัถุประสงค ์ส่วนใหญ่มกัใช้วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy)   เมื่อได้จ านวนขอ้สอบและพฤตกิรรมที่ต้องการวดัผลแล้วจากตารางวเิคราะห์
ขอ้สอบ การออกขอ้สอบลกัษณะใดจงึจะวดัพฤตกิรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมได ้ที่
จะกล่าวถงึต่อไปนี้น ามาจาก * WWW.nlptopcoach.com “Instructional System Design Concept Map” 
สบืคน้เมือ่วนัที๑่๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖    

๑)  ด้านความรู้ หรือพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) เป็นความสามารถทางสตปิญัญา 
พฒันาจากการเรยีกขอ้มูลหรอืใชค้วามจ าขอ้เทจ็จรงิทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง น าไปใช้ จนสามารถพฒันา
รปูแบบกระบวนการคดิ การสรปุ  ซึง่ม ี๖ ขัน้ตอน จากงา่ยไปสู่กระบวนการคดิทีซ่บัซอ้นตามล าดบั  ดงันี้ 
 

ตาราง แสดงขัน้ตอนการพฒันาดา้นความรู ้หรอืพุทธพิสิยั 
 

๑.๑  ความรู้ความจ า  
        (Knowledge) 
ก า ร เ รี ย ก ข้ อ มู ล ห รื อ
ขา่วสาร 

พฤติกรรม : นิยาม  บรรยาย  รู ้ ท าเครือ่งหมาย  จดรายการ  จบัคู่ 
                เรยีกชื่อ  รา่ง  ระลกึ  จ าได ้ ท าซ ้า  เลอืก  บอกกล่าว 
ตวัอย่าง :   บรรยาย /ท่องจ าหลกัการ    บอกราคาจากการจ าแก่ลกูคา้   
               รูก้ฎแห่งความปลอดภยั  เป็นตน้ 

http://www.nlptopcoach.com/


 ๑๑ 

ตาราง แสดงขัน้ตอนการพฒันาดา้นความรู ้หรอืพุทธพิสิยั (ต่อ) 
 

๑.๒  ความเข้าใจ  
       (Understand) 
เขา้ใจความหมาย  แปล      
การแก้ไขปญัหา   บอก
ปญัหาดว้ยค าพดู / แจง้ 

พฤติกรรม : ท าใหเ้ขา้ใจ  เปลีย่นความเชื่อ  แกต่้าง  จ าแนกความแตกต่าง 
                ประมาณ อธบิาย  เสนอ /จดัหาให ้ สรปุ  แสดงตวัอยา่ง  
                อนุมาน  แปล  การถอดความ  ท านาย  เขยีนใหม ่  
                จบัใจความ  ท าความเขา้ใจ 
ตวัอย่าง :    ทดสอบการเขยีน  อธบิายใหค้นอื่นฟงัดว้ยค าพดูถงึขัน้ตอน 
                 การปฏบิตังิานทีซ่บัซอ้น  เปลีย่นสมการ /แปลความหมาย 
                 ชองตาราง เป็นตน้ 

๑.๓  การน าไปใช้ 
      (Apply) 
น าสิ่งที่เรียนไปใช้จริง ,  
ใชค้วามคดิรวบยอดใน 
สถานการณ์ใหม ่ 

พฤติกรรม :  ประยกุตใ์ช ้ ท าใหแ้ตกต่าง/แทนที ่ ค านวณ  สรา้ง  พสิจูน์  
                 คน้พบ จดัการ ใชก่้อใหเ้กดิผล  ท านาย  เตรยีม  ผลติขึน้   
                 ท าใหเ้กีย่วขอ้งกนั  พสิจูน์  แกป้ญัหา   
ตวัอย่าง :    การค านวณวนัลาของลกูจา้งดว้ยมอื    ประยกุตใ์ชก้ฎสถติิ 
                ประเมนิความน่าเชื่อถอืของการทดสอบ   ปรบัจากนามธรรมสู่ 
                รปูธรรม 

๑.๔  การวิเคราะห ์
       (Analysis) 
การจ าแนกเพื่อก าหนด 
ทาง เลือก     โดยการ
วเิคราะห ์
หลกัการ , ความสมัพนัธ ์, 
ความส าคญั 

พฤติกรรม :  การวเิคราะห ์ แยก  การเปรยีบเทยีบความแตกต่าง   
                 แยกโครงสรา้ง  ท าใหเ้ปลีย่นแปลง  ท าใหเ้หน็ความแตกต่าง 
                 จ าแนกความแตกต่าง  ใหค้ านิยามใหม ่ ยกตวัอยา่ง  อธบิาย 
                 ดว้ยตวัอยา่ง  กล่าวเปรยีบเทยีบ  อนุมานแผนการอยา่ง 
                 ครา่วๆ   ท าใหเ้กีย่วขอ้งกนั 
ตวัอย่าง :    วนิิจฉยัวตัถุดบิหรอืความคดิไปสู่ส่วนประกอบทีเ่กีย่วกบัระบบ 
                โครงสรา้ง  จ าแนกความแตกต่างระหว่างความจรงิและ 
                การอนุมาน   แกป้ญัหาของเครือ่งมอื/อุปกรณ์ทีซ่บัซอ้นขึน้โดย 
                ใชก้ารอนุมานทางตรรกะ  การใชห้ลกัเหตุผลจดักลุ่ม / 
                รวบรวมขอ้มลูจากแผนกและเลอืกงานทีต่อ้งการฝึกอบรม 

๑.๕  การสงัเคราะห ์ 
       (Synthesis) 
 

พฤติกรรม :  จดัหมวดหมู ่ ประสาน/รวบรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
                 รวบรวม  ประกอบ  สรา้งขึน้ใหม ่ คดิขึน้ใหม ่ ออกแบบ 
                  ขยายความ  ปรบัปรงุใหม ่ รวบรวมขึน้   วางแผน  จดัเตรยีม 
                 ใหม ่ สรา้งใหม ่
ตวัอย่าง :    สรา้งโครงรา่งหรอือกแบบจากองคป์ระกอบทีห่ลากหลาย 
                 วางส่วนประกอบ  สรา้งเป็นรปูรา่ง / แบบแผนทีส่มบรูณ์     
                 เน้นการใชค้วามคดิสรา้งสรรคก์ าหนดเป้าหมาย /  
                 วตัถุประสงค ์/ โครงสรา้งใหม ่  เขยีนการปฏบิตังิานของกลุ่ม 
                 หรอืพฒันาคู่มอืการใชใ้หด้ขีึน้   ออกแบบระบบปฏบิตังิาน /  
                 ใบงานเฉพาะเจาะจง   บรูณาการขอ้มลู (ทีเ่รยีน/ฝึกอบรม / 
                 คน้ควา้) จากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลายมาใชใ้นการแกป้ญัหา 



 ๑๒ 

ตาราง แสดงขัน้ตอนการพฒันาดา้นความรู ้หรอืพุทธพิสิยั (ต่อ) 
 

๑.๖  การประเมินค่า  
       (Evaluation) 
น าขอ้มลูทัง้หมดทีม่มีา 
ประมวลและเลอืกใชไ้ด ้
อยา่งเหมาะสม เพื่อ 
การคน้พบใหม ่หรอื 
การก าหนดผลลพัธ ์
 (outcomes) 

พฤติกรรม :  ประเมนิคุณค่า  ประเมนิคุณภาพ  เปรยีบเทยีบ  ตดัสนิใจ 
                 แยกความแตกต่าง  วจิารณ์  เขยีนวจิารณ์  ปกป้อง  พรรณนา 
                วนิิจฉยั  แยกแยะ  ประเมนิค่า  อธบิายขยายความ    
                แปลความหมาย   ท าใหเ้กีย่วขอ้งกนั   สรปุความ   
                จบัใจความ  สนบัสนุน  ช่วยเหลอื 
ตวัอย่าง :    การตดัสนิใจเกีย่วกบัคุณค่าของโครงการ/เครือ่งมอื/นวตักรรม 
                เลอืกวธิแีกป้ญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด    มเีงือ่นไขการจา้งที ่
                เหมาะสมทีสุ่ด    อธบิายและแสดงใหเ้หน็ถงึความเหมาะสม 
                ของงบประมาณใหม ่

 

๒)   ด้านเจตคติ หรือจิตพิสยั (Affective Domain)   เป็นพฤตกิรรมทีร่วมท่าทางทีเ่รา 
ปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัอารมณ์ เช่น  ความรูส้กึ  การปะเมนิค่า  การใหคุ้ณค่า  ความกระตอืรอืรน้  การให้
แรงบนัดาลใจ  และการสร้างทศันคติ ม ี๕ ขัน้ตอน  จากพฤติกรรมพื้นฐานไปสู่พฤติกรรมที่มคีวาม
ซบัซอ้น  ดงันี้ 

ตาราง แสดงขัน้ตอนการพฒันาดา้นเจตคต ิหรอืจติพสิยั 
 

๒.๑ การรบัรู้ 
       (Receiving) 
การให้ข้อมูล หรอืก าหนด
สถานการณ์ หรอืสิง่เรา้แก่
ผูเ้รยีน / ไดป้ระสบ 

พฤติกรรม :  ถาม  เลอืก  พรรณนา  สนใจตดิตาม  แสดง  รกัษาไว ้ นิยาม 
                 สรา้ง  น าไปใช ้ ก าหนดชื่อ  แสดงใหเ้หน็  ผ่านการเลอืก 
                 ปลกูฝงั  สรา้งขึน้  ตอบ   
ตวัอย่าง :   การรบัรู ้ ความเตม็ใจทีจ่ะฟงั  การพจิารณาคดัเลอืกอยา่งสนใจ   
                การฟงัผูอ้ื่นดว้ยความตัง้ใจ  ฟงัเพื่อทีจ่ะจ าชื่อของผูท้ีไ่ดร้บัการ 
                แนะน า 

๒.๒  การตอบสนอง 
       (Responding) 
การแสดงพฤติกรรมของ
ผูเ้รยีนต่อขอ้มลู 
 

พฤติกรรม :  วธิแีกป้ญัหา  การช่วยเหลอื  ช่วยฉุกเฉิน / อนุเคราะห ์
                ยนิยอม / ท าตาม ท าใหเ้หมอืน  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
                แสดงการตอ้นรบั  จดัประเภท  ใหค้วามช่วยเหลอื  ท าให ้
                ส าเรจ็  ท าเป็นกจิวตัร  แสดงใหเ้หน็  เขา้ใจความหมาย 
                บรรยาย  รายงาน  คดัเลอืก  บอกความแตกต่าง  เขยีน 
ตวัอย่าง :    การมสี่วนรว่มอยา่งมพีลงัซึง่เป็นส่วนหน่ึงของผูเ้รยีน   ฟงั 
                อยา่งตัง้ใจและตอบสนองต่อปรากฏการณ์นัน้โดยเฉพาะ 
                ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาท าใหท้ าตามซ ้าๆ    ฟงัอยา่งเตม็ใจ 
                หรอืตอบสนองดว้ยความพอใจ (มแีรงจงูใจ)   มสี่วนรว่ม 
                ในการอภปิรายในชัน้เรยีน/การน าเสนองานในประเดน็ที ่
                พจิารณา  มกีรอบความคดิ     เป็นตน้แบบภายใตเ้งือ่นไข 
                ความเขา้ใจอยา่งดเีกีย่วกบัสิง่นัน้     รูห้ลกัเกณฑแ์ละปฏบิตัิ 
                อยา่งปลอดภยัในเรือ่งนัน้   



 ๑๓ 

 
ตาราง แสดงขัน้ตอนการพฒันาดา้นเจตคต ิหรอืจติพสิยั (ต่อ) 

 

๒.๓  การให้คณุค่า / 
       การสร้างค่านิยม 
       (Valuing)   
การใหค้ าตอบต่อตวัเองได้
ว่า พฤตกิรรมของตนนัน้มี
คุณค่ า  หรือมีความพึง
พอใจหรอืไม่ เพื่อก าหนด
เป็นค่านิยมต่อไป 

พฤติกรรม :  ท าใหส้ าเรจ็  การพสิจูน์  ท าใหเ้ปลีย่นแปลง  อธบิาย 
                 พยายามท าใหเ้หมอืน  พฒันาขึน้  รเิริม่  ท าใหเ้กดิ  ประสาน 
                 ถูกตอ้งตามกฎหมาย  วางแผน   เขา้ใจความหมาย  รายงาน  
                 คดัเลอืก  รบัผดิชอบรว่มกนั  ศกึษา  ท างาน 
ตวัอย่าง :   คุณค่าทางจติใจ / การใหค้วามส าคญัทีจ่งูใจบุคคลใหต้ัง้ 
               วตัถุประสงคเ์ฉพาะใหก้ระท า / มพีฤตกิรรม เริม่จากการยอมรบั 
               ไปสู่ความรบัผดิชอบ  การใหคุ้ณค่าเกดิจากภายใน  รอ่งรอย 
               ของการใหคุ้ณค่าคอืพฤตกิรรมแบบเรง่ด่วนทีช่ดัเจนของผูเ้รยีน 
               และมกีารกระท าซ ้า เช่น ความเชื่อจากการทดลองใหเ้หน็ใน 
               กระบวนการประชาธปิไตย ซึง่อ่อนไหวตามตวับุคคลและ 
               ความแตกต่างของวฒันธรรม (ความหลากหลายของการให ้
               คุณค่า)   แสดงออกถงึความสามารถในการแกป้ญัหา   
               การเสนอแผนงานการท าใหส้งัคมดขีึน้และท าตามทีไ่ดแ้สดง 
               ความคดิเหน็จนส าเรจ็   ความสามารถในการจดัการ 
               สถานการณ์ทีแ่จง้ใหท้ราบดว้ยความรูส้กึทีม่พีลงั 

๒.๔  การจดัระบบ 
        คณุค่า  / ค่านิยม 
       (Organization) 
การสรา้งเกณฑใ์นการ 
ตอบสนองต่อขอ้มลู / 
สถานการณ์ /สิง่เรา้ที่อาจ
มรีายละเอยีดเพิม่เตมิ    

พฤติกรรม :  มุง่มัน่  ปรบัเปลีย่น  จดัเตรยีม  หลอมรวม  เปรยีบเทยีบ   
                 ท าใหจ้บ  ป้องกนั  ขยายความ  คดิวธิ ี กล่าวสรปุ   
                 สรา้งนิยาม  ผสมผสาน  ลดความรนุแรง  จดัใหเ้ป็นระเบยีบ 
                 จดัตัง้เป็นองคก์ร เตรยีมพรอ้ม  ท าใหส้มัพนัธก์นั  
                 สงัเคราะห ์
ตวัอย่าง :    การจดัระบบคุณค่าจะเกดิจากคุณค่าทีห่ลากหลายของ 
                ความแตกต่างทีต่รงขา้มกนั  การแกป้ญัหาของความขดัแยง้ 
                ของสิง่ทีต่รงขา้มกนัจะสรา้งเอกภาพของระบบคุณค่า  จดุเน้น 
                คอืการเปรยีบเทยีบ  การเชื่อมโยงและการสงัเคราะหค์ุณค่า 
                การยอมรบั / แสดงใหเ้หน็คุณค่าของความจ าเป็นในการสรา้ง 
                สมดุลระหว่างพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึอสิรภาพกบัความรบัผดิชอบ  
                ยอมรบัผดิชอบพฤตกิรรมของตน    อธบิาย / บรรยายภารกจิ 
                ของการวางแผนอยา่งเป็นระบบในการแกป้ญัหา    ยนิยอม 
                ปฏบิตัติามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพี    มแีผนชวีติทีส่รา้ง 
                ความกลมกลนืระหว่างความสามารถ ความสนใจ และ 
                ความเชื่อ / ศรทัธา   จดัล าดบัการใชเ้วลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                สนองความตอ้งการขององคก์ร ครอบครวั และตนเอง 

 



 ๑๔ 

ตาราง แสดงขัน้ตอนการพฒันาดา้นเจตคต ิหรอืจติพสิยั (ต่อ) 
 

๒.๕  การพฒันาเป็น 
       คณุลกัษณะ  
      (Characterization  
      by Value Set) 
การทีผู่เ้รยีนมพีฤตกิรรมที่
คงทีต่่อขอ้มลู / 
สถานการณ์ /สิง่เรา้ที ่
คลา้ยๆ กนั 

พฤติกรรม :  พฤตกิรรมส่วนตวั  การวนิิจฉยั  การแสดงออก  การควบคุม 
                 การรบัฟงั  การปรบัปรงุ  การปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้ าเรจ็   
                 การปฏบิตังิาน  การวางแผน  การแสดงบทบาทอยา่ง 
                 เหมาะสม  การตัง้ขอ้สงสยั  การปรบัปรงุแกไ้ข  การให้ 
                 ความช่วยเหลอื  การแกป้ญัหา  การคน้หาความจรงิ 
ตวัอย่าง :    มรีะบบคุณค่าในการควบคุมพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
                การส่งผ่าน / แพรห่ลาย    การสรา้งความสอดคลอ้ง 
                ความสามารถในการคาดการณ์  การใหค้วามส าคญั    
                การสรา้งลกัษณะนิสยัใฝเ่รยีนรู ้  วตัถุประสงคข์องการจดั 
                การเรยีนการสอนตอ้งตระหนกัถงึรปูแบบการปรบัปรงุตนเอง 
                ของผูเ้รยีนใหเ้ขา้กบับุคลกิภาพส่วนบุคคล สงัคม อารมณ์ 
                ผูเ้รยีนแสดงความเชื่อมัน่ในตนเอง (self-reliance)  
                ในการท างานอยา่งอสิระ    ใหค้วามรว่มมอืท ากจิกรรมกลุ่ม  
                (การท างานเป็นทมี)    ใชว้ธิกีารก าหนด / ตัง้วตัถุประสงค ์ 
                (objective approach) ในการแกป้ญัหา 
                แสดงความรบัผดิชอบตามจรรยาบรรณวชิาชพีใน 
                การปฏบิตังิานประจ า    ทบทวนการตดัสนิใจและปรบัปรงุ 
                พฤตกิรรมใหถู้กตอ้งกบัสถานการณ์ใหม ่    คุณค่าของบุคคล 
                อยูท่ีค่วามเป็นตวัเราไมใ่ช่อยูท่ีบุ่คคลภายนอกใหค้วามส าคญั 

 

๓)  ด้านความสามารถทางกายภาพ  หรือทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) คอื  
การเคลื่อนไหวของร่างกาย  การท างานประสานกนั  และความช านายในการปฏบิตัิงาน  การพฒันา
ทกัษะอยู่ในรูปของการปฏบิตัิงานที่ก าหนดโดยใช้ความเรว็  ความแม่นย า  ระยะทาง  การด าเนินงาน  
เทคนิคในการด าเนินงานและการจดัการ  มพีฤตกิรรม ๖ ขัน้ตอน  จากขัน้ตอนง่ายไปหาขัน้ตอนที่
ซบัซอ้นทีสุ่ด ดงันี้ 
 

ตาราง แสดงขัน้ตอนการพฒันาดา้นความสามารถทางกายภาพ หรอืทกัษะพสิยั  
 

๓.๑   การรบัรู้ 
       (Perception)  
ก า ร ที่ ผู้ เ รี ย น รั บ รู้ ว่ า
ก าหนดให ้
ท าสิง่ใด 

พฤติกรรม : เลอืก  ท าเป็นรปูรา่ง  ตรวจสอบ  แยกความแตกต่าง  ท าให้ 
                เหน็ความแตกต่าง  หาเอกลกัษณ์  การแยกสารออกจากกนั 
                เล่าเรือ่ง  คดัเลอืก   
ตวัอย่าง :   ความสามารถทีเ่กดิจากการใชส้ิง่เรา้ชีน้ าโดยคดัเลอืกและแสดง 
               ออกเป็นการกระท ากจิกรรม   การคน้หาช่องทางการสื่อสารที ่
               ไมใ่ช่ค าพดู  การคาดการณ์ว่าลกูบอลจะตกทีไ่หนหลงัจากขวา้ง 
               ลกูบอล  การปรบัความรอ้นไปยงัอุณหภมูทิีถู่กตอ้งเมือ่ไดก้ลิน่ 
               และชมิรสอาหาร   การปรบัระดบัความสงูคราดของรถยกของ 



 ๑๕ 

ตาราง แสดงขัน้ตอนการพฒันาดา้นความสามารถทางกายภาพ หรอืทกัษะพสิยั (ต่อ) 
 

               โดยการเปรยีบเทยีบกบัแท่นวางสนิคา้ส าหรบัล าเลยีง   
๓.๒  การให้ข้อมลู 
        พื้นฐาน  
       (Basic  
       Fundamental  
       Movement) 
การท าใหด้ ูการสอน หรอื 
การใหร้ายละเอยีดของ 
การปฏบิตังิานแก่ผูเ้รยีน 
 

ขัน้การตัง้ระบบ (Set) 
พฤติกรรม : การเริม่ตน้  การสาธติ  การอธบิาย  การเคลื่อนไหว   
                ความสนใจ  การตอบสนอง  สิง่ทีน่ ามาแสดง  การแสดง  
                การบอกล่าว  กระท าโดยสมคัรใจ  
ตวัอย่าง :   ความพรอ้มดา้นจติใจ รา่งกาย และอารมณ์ทีโ่น้มน าใหเ้กดิ 
               การกระท าของบุคคลเพื่อตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ (บางครัง้ 
                เรยีกความเชื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม)  รูแ้ละกระท าตามขัน้ตอน 
                ของกระบวนการผลติ   การจดจ าวธิกีารท างานและจดุอ่อน 
                ความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูก้ระบวนการใหม่ๆ  (เมือ่ไดร้บั 
                การกระตุน้)   
ข้อสงัเกต ขัน้ตอนของทกัษะพสิยัจะมคีวามสมัพนัธก์บัขัน้การตอบสนองต่อ 
             ปรากฏการณ์ (Responding to Phenomena) ของจติพสิยั 
 
ขัน้การท าตาม (Guided Response) 
พฤติกรรม :  การลอกเลยีนแบบ  การรา่งครา่วๆ  พยายามท าใหเ้หมอืน 
                 การตอบสนอง  การท าซ ้า / ท าส าเนา   การโตต้อบ   
ตวัอย่าง :    เป็นขัน้ตอนแรกของการเรยีนรูท้กัษะทีซ่บัซอ้นรวมถงึ 
                การเลยีนแบบ และการทดลอง และการผดิพลาด     
                การปฏบิตังิานทีถู่กตอ้งเป็นผลมาจากการฝึก  การพสิจูน์ 
                สมการ   การสรา้งแบบจ าลอง    การตอบสนองสญัญาณมอื 
                ของรถยกของ 

๓.๓  การปฏิบติังานได้ 
       (Mechanism /  
     Physical  Activities)  
 การที่ผู้เรียนปฏิบัติตาม
ได ้จนเกดิเป็นทกัษะ หรอื
ความช านาญในระดบัหนึ่ง 

พฤติกรรม :  การประกอบ  การวดั   การสรา้ง  การรือ้  การสาธติ   
                 การซ่อมแซม  การขดุ  การใชค้วามรอ้น  การปรบัให ้
                 เหมาะสม  การวดั  การแกไ้ข  การผสม  การตดิตัง้  การรา่ง 
ตวัอย่าง :   การตอบสนองการเรยีนรูท้ีก่ลายมาเป็นนิสยั  และ 
               การเคลื่อนไหวทีส่ามารถปฏบิตัจินช ่าชองท าใหเ้กดิความไวเ้นื้อ 
               เชื่อใจ เช่น  การใชค้อมพวิเตอร ์ การซ่อมก๊อกน ้าร ัว่  การขบัรถ 

๓.๔  ความช านาญ 
       (Complex Overt  
       Response)   
 

พฤติกรรม :  เอามารวมกนั  สรา้ง  การวดั  ก่อสรา้ง  ถอดออก  สาธติ   
                 ผกูตดิ  ซ่อมแซม  ขดุ  ใหค้วามรอ้น  ปรบัใหเ้หมาะสม  วดั 
                 แกไ้ข  ผสม  จดัการ  รา่ง   
ข้อสงัเกต  พฤตกิรรมจะมลีกัษณะคลา้ยกบัการปฏบิตังิานได ้(ขอ้ ๓.๓) แต่ 
              จะเป็นการปฏบิตัทิีเ่รว็ขึน้ ดขีึน้ แมน่ย าขึน้ เป็นตน้ 

 



 ๑๖ 

ตาราง แสดงขัน้ตอนการพฒันาดา้นความสามารถทางกายภาพ หรอืทกัษะพสิยั (ต่อ) 
 

๓.๔  ความช านาญ 
       (Complex Overt  
       Response)  (ต่อ) 
การทีผู่้เรยีนปฏบิตัจินเกดิ
ความช านาญ คือ ท าได้
เรว็ขึน้ ถูกตอ้ง และ 
ท างานได้ประสานกนัโดย
ใชพ้ลงังานน้อยทีสุ่ด 

ตวัอย่าง :  ทกัษะการปฏบิตังิานเป็นรปูแบบการเคลื่อนไหวทีซ่บัซอ้น ม ี
               ความช ่าชองโดยท าเรว็ ถูกตอ้ง และท างานไดป้ระสานกนัใช้ 
               พลงังานน้อยทีสุ่ด  ปฏบิตังิานเป็นขัน้ตอนอยา่งไมล่งัเล  ท างาน 
               เป็นอตัโนมตั ิเช่น นกักฬีาทีไ่ดร้บัเสยีงแสดงความพอใจจาก 
               ผูช้ม  การจอดรถในจดุทีม่รีถหนาแน่น  การใช ้
               คอมพวิเตอรด์ว้ยความรวดเรว็และแมน่ย า  แสดงความสามารถ 
               ในการเล่นเปียโน 

๓.๕  การประยกุต ์
      (Adaptation)  
กา รที่ ผู้ เ รีย นส ามา รถ
พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
เคลื่อนไหวเป็นของตนเอง
ในการท างาน 
 

พฤติกรรม :  ปรบัปรงุ  เปลีย่นเปลีย่น  ท าใหแ้ตกต่าง  จดัเตรยีมใหม่ 
                จดัระบบใหม ่ ทบทวนแกไ้ข  สรา้งมลูค่าเพิม่ของผลผลติ   
ตวัอย่าง :    รปูแบบการเคลื่อนไหวจะพฒันาเป็นส่วนบุคคลในการท างาน 
                เฉพาะทีก่ าหนดให ้ เป็นการตอบสนองสิง่ทีไ่มไ่ดค้าดหวงัไว้ 
                อยา่งมปีระสทิธภิาพ   ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนไดต้รง 
                กบัความตอ้งการของผูเ้รยีน   ปฏบิตังิานกบัเครือ่งจกัรทีไ่มไ่ด้ 
                วางแผนเอาไวไ้ด ้(เครือ่งจกัรไมเ่สยีหาย ไมไ่ดร้บัอนัตรายจาก 
                การปฏบิตังิานใหม)่   

๓.๖  การสร้างสรรค ์
       (Origination)   
การทีผู่เ้รยีนสามารถ 
สรา้งสรรคร์ปูแบบ 
การเคลื่อนไหวใหม่ที ่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เฉพาะ หรอืปญัหาพเิศษที ่
เน้นการพฒันาผลผลติ 

พฤติกรรม :   ปรบัแต่งใหม ่ สรา้ง  รวมกนั  ประกอบ  ก่อสรา้ง  สรา้งสรรค์ 
                 ออกแบบ  รเิริม่  วธิกีารผลติ  ประดษิฐค์ดิคน้ 
ตวัอย่าง : สรา้งสรรคร์ปูแบบการเคลื่อนไหวใหมท่ีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
              เฉพาะหรอืปญัหาพเิศษ  การเรยีนรูท้ีเ่น้นการพฒันาผลผลติ  
              (outcomes) บนพืน้ฐานการพฒันาทกัษะระดบัสงู   สรา้งทฤษฎ ี
              ใหม ่ พฒันาโปรแกรมฝึกอบรมทีม่เีนื้อหาครอบคลุมขึน้ใหม่ 
              สรา้งสรรคท์่าบรหิารรา่งกายจากกจิวตัรประจ าวนั 

 
     ๒.๓  การก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนการวดัผลตลอดทัง้รายวิชา  หมายถงึ  ผูส้อนไดแ้บ่ง
คะแนนการวดัผลออกเป็นกีด่า้น แต่ละดา้นไดก้ าหนดคะแนนการวดัและประเมนิผลอย่างไร  เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ไดง้า่ยขึน้จงึขอยกตวัอยา่งทีส่มมตขิึน้ ดงันี้ 
  ตวัอย่างรายวิชาอาหารไทย  ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คดิเป็น ๑๐๐ % (อาจ
ก าหนดคะแนนเต็มไม่ใช่ ๑๐๐ คะแนนได้แต่ควรเทียบเป็น ๑๐๐ %) โดยแบ่งคะแนนการวัดและ
ประเมนิผลตลอดทัง้รายวชิา ภาคทฤษฎ ี๒๐% และภาคปฏบิตั ิ๘๐% ดงันี้ 

- ภาคทฤษฎี  มคีะแนนเตม็ ๒๐ คะแนน คดิเป็น ๒๐ % 
     (แยกการประเมนิเป็น ๒ ครัง้ๆ ละ ๑๐ คะแนน คอืสอบกลางภาค - ปลายภาคเรยีน   



 ๑๗ 

มขีอ้สอบมาตรฐาน ๒ ฉบบั  หรอือาจใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนในแต่หน่วยการเรยีน โดยให้
มคีะแนนรวมเป็น ๒๐ คะแนน คดิเป็น ๒๐ % กส็ามารถท าไดข้ึน้อยู่กบัการออกแบบการเรยีนการสอน
ของคุณคร ูโดยมขีอ้มลูยอ้นหลงัสนบัสนุนว่าวธิทีีใ่ชม้ปีระสทิธภิาพต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนสูงสดุ เป็นตน้) 
  -  ภาคปฏิบติั มคีะแนนเตม็ ๘๐ คะแนน คดิเป็น ๘๐ % แบ่งออกเป็น 

๑.  คะแนนความประพฤต ิ มคีะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน คดิเป็น ๑๐ % 
(วดัผลการตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีน  การส่งงานตามทีก่ าหนด  ความพรอ้ม 

ในการฝึกภาคปฏิบตัิ เช่น มชีุดฝึกปฏิบตัิ  หมวกคลุมผม  ชุดถ้วยตวงและช้อนตวงอาหาร เป็นต้น 
ประเมนิผลทัง้ภาคเรยีน)  

๒.  คะแนนการเขา้ฝึกปฏบิตังิานแต่ละครัง้ มคีะแนนเตม็ ๒๕ คะแนน คดิเป็น ๒๕ % 
(คะแนนเตม็ ๒๕ คะแนน  แบ่งออกเป็น  การประเมนิกจินิสยัในการท างาน รวม 

๑๐ คะแนน เช่น การรกัษาความสะอาด  การปฏบิตังิานเป็นระบบ มกีารวางแผนการปฏบิตังิาน การแบ่ง
งาน การมสี่วนร่วม เป็นต้น การประเมนิผลงานที่ฝึกปฏิบตัิทุกครัง้ที่ฝึกปฏบิตัิ รวม ๑๐ คะแนน เช่น 
ความถูกต้องของผลงาน  รสชาต ิ สแีละเนื้อสมัผสั เป็นต้น  และการประเมนิผลรายงานการฝึกปฏบิตั ิ๕ 
คะแนน เช่น  การรายงานผลเทคนิคทีไ่ดจ้ากการฝึก ผลการฝึก  ต ารบัอาหาร เป็นตน้) 

๓.  คะแนนสอบภาคปฏบิตั ิ คะแนนเตม็ ๓๐ คะแนน  คดิเป็น ๓๐ % 
(แยกการประเมนิผลเป็น ๒ ครัง้ คอื การสอบภาคปฏบิตักิลางภาคและปลายภาค  

ครัง้ละ ๑๕ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน) 
๔. การจดัท ารายงานพเิศษ / การคดิสตูรอาหารหรอืต ารบัอาหารใหม ่/งานอาหารไทย 

บรกิารสงัคม (ตวัอย่าง หวัขอ้รายงานพเิศษ เช่น ประวตัอิาหารไทย อาหารไทยประจ าภาค อาหารไทย
ตามประเพณีต่างๆ หรอืงานอาหารไทยบรกิารสงัคม เช่น การท าโครงการจ าหน่ายอาหารไทยแก่ชุมชน  
การจดันิทรรศการอาหารไทย และอกีหลากหลายรูปแบบตามความคดิสรา้งสรรค์ของคุณครูทีค่ดิว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รยีน เป็นตน้) พรอ้มการรายงานผล ม ี๑๕ คะแนน คดิเป็น ๑๕ % 
 การก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนน  คุณครเูป็นผูก้ าหนด โดยใชป้ระสบการณ์ในการสอน และแนวทาง
การพฒันาผู้เรยีนเป็นเหตุผลประกอบในการก าหนดค่าน ้าหนักคะแนน  เช่น  ขอ้มูลจากบนัทกึหลงัการ
สอน แสดงให้เห็นแนวโน้มของการเร่งพฒันากิจนิสยัในการปฏิบตัิงานของผู้เรยีน  คุณครูอาจให้ค่า
คะแนนเพิม่ขึน้จากเดมิ ที่ตวัอย่างใหเ้พยีง ๑๐ % อาจเพิม่เป็น ๑๕ % แล้วไปลดคะแนนในส่วนอื่นแทน 
เป็นตน้   

หรอื ผูเ้รยีนไมส่ามารถน าเสนอผลงานของตนได ้ คุณครจูงึเพิม่คะแนนการน าเสนอผลงาน /  
การขาย  

หรอื มคีวามจ าเป็นต้องสอบภาคทฤษฎี (ปจัจุบนัระเบยีบไม่ได้ก าหนดไว้) เน่ืองจากพบว่าถ้า
ผู้เรยีนให้ความสนใจทฤษฎีจะท าให้การพฒันาสูตรอาหารใหม่ใช้เวลาด าเนินการน้อย สามารถส่งได้
ทนัเวลา   
 หรอื อื่นๆ เหล่านี้คอืส่วนช่วยใหก้ารก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนนใหม้คีวามเหมาะสม   
 นอกจากนี้ในการใหค้่าน ้าหนกัคะแนนของขอ้สอบรบัเขา้ศกึษาต่อ  หรอืรบัเขา้ท างาน หรอืการวดั
และประเมนิผลอื่นๆ ที่ใช้ขอ้สอบหลายวชิา / ตวับ่งชี้หลายตวั  ก็จ าเป็นต้องก าหนดค่าน ้าหนักคะแนน  
โดยใชข้อ้มลูพืน้ฐานจากทีเ่คยปฏบิตังิานมาประกอบว่าต้องการคุณลกัษณะใดของผูเ้ขา้ศกึษาต่อ  หรอืให้



 ๑๘ 

ความส าคญักบัคุณลกัษณะใดมาก  ผลการทดสอบคุณลกัษณะนัน้ก็ควรมคี่าน ้าหนักคะแนนสูง   เช่น  
การสอบคดัเลอืกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจให้ค่าน ้าหนักคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วชิา
ฟิสิกส์ และวิชาเคม ีวิชาละ ๑๐๐ คะแนน ส่วนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาชีววิทยา อาจให้ค่าคะแนน
รวมกนัม ี๑๕๐ คะแนน  เป็นตน้ 
 ๓.  การน าแบบทดสอบไปทดลองใช้  ในกรณีที่เรามคีวามประสงค์จะพฒันาขอ้สอบทีม่อียู่ให้
เป็นข้อสอบมาตรฐาน  และเราก็มีผลการใช้ข้อสอบจากนักศึกษาปีก่อน  เสนอแนะให้น าผลการใช้
แบบทดสอบเข้าสู่กระบวนการวเิคราะห์ขอ้สอบ (ที่ฝ่ายวดัผลของวทิยาลยั จะมโีปรแกรมการวเิคราะห์
ขอ้สอบอยู่ค่ะ ถ้าไม่มใีหต้ดิต่อวทิยาลยัทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง) เพื่อดูว่าขอ้สอบขอ้ใดเป็นขอ้สอบที่ด ี จากนัน้เริม่
ตามกระบวนการในข้อ ๒ ที่กล่าวข้างต้น แล้วพิจารณาว่าจะต้องออกข้อสอบใด วดัวตัถุประสงค์ใด
เพิม่เตมิ 
 โปรแกรมการวเิคราะหข์อ้สอบ  โดยทัว่ไป เราจะต้องใส่ขอ้มลูลงไปในตารางทีก่ าหนด แลว้จงึใส่
ค าสัง่ใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอรป์ระมวลผล  ขอ้มลูทีจ่ะตอ้งใส่มกัมลีกัษณะดงันี้ 
 

คนท่ี             ข้อสอบ ข้อท่ี ๑ ข้อท่ี ๒ ข้อท่ี ๓ ข้อท่ี ๔ ข้อ.... ...... ......          ข้อสุดท้าย 
      เฉลยข้อสอบ    ก    ค    ง    ข ....... ....... .......  
ค าตอบของคนท่ี ๑    ข    ค    ก    ง ....... ....... .......  
              คนท่ี ๒    ก    ค    ง    ข ....... ....... .......  
          ...............     ....... ....... .......  
          คนสุดท้าย    ค    ง    ง    ก ....... ....... .......  
  

ตวัอยา่งทีเ่สนออาจเป็นโปรแกรมเก่า  ถา้ปจัจบุนัอาจมโีปรแกรมใหมใ่หคุ้ณครตูอ้งศกึษาเพิม่เตมิ 
การกรอกขอ้มลู  แถวแรก จะเป็นเลขทีข่องขอ้สอบ 
แถวที ่๒  จะเป็นเฉลยค าตอบของขอ้สอบ  ตามล าดบัเลขทีข่องขอ้สอบทีร่ะบุในแถวแรก 
แถวที ่๓  ใส่ค าตอบของนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบคนที ่๑ 
แถวที ่๔  ใส่ค าตอบของนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบคนที ่๒ 
แถวที่ ๕  -  แถวสุดท้าย  ใส่ค าตอบของนักเรยีนไล่ไปเรื่อยๆ ตามล าดบั  จนถึงนักเรยีนคน

สุดทา้ย 
จากนั้นก็ใส่ค าสัง่ใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์วเิคราะห์  ค่าอ านาจจ าแนก  และค่าความยากง่ายของขอ้สอบของ Kuder-

Richardson (KR-๒๐ )  ขอ้สอบท่ีไม่ไดม้าตรฐานจ าเป็นตอ้งปรับปรุง   
 
ค่าอ านาจจ าแนก (Discriminant  index = r) หมายถงึ ความสามารถของขอ้สอบในการจ าแนก

หรอืแยกใหเ้หน็ความแตกต่างระหว่างผูส้อบทีม่ผีลสมัฤทธิต่์างกนั มคี่าระหว่าง - ๑ ถงึ + ๑ ค่าอ านาจ
จ าแนกทีด่คีวรมคี่าตัง้แต่ .๐๒ ขึน้ไป ถา้เป็น ๐ คอืขอ้สอบไมม่คี่าอ านาจจ าแนก  กรณทีี ่ค่า r ตดิลบ 
แสดงว่าขอ้สอบขอ้นัน้จ าแนกกลบั คนเก่งท าไมไ่ด ้แต่คนอ่อนท าไดถ้อืว่าเป็นขอ้สอบทีไ่มด่ี 

 
 
 



 ๑๙ 

ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
(r) 

ความหมาย 

๐.๖๐ – ๑.๐๐ ขอ้สอบดมีาก 
๐.๔๐ – ๐.๕๙ ขอ้สอบด ี
๐.๒๐ – ๐.๓๙ ขอ้สอบพอใช ้
๐.๑๐ – ๐.๑๙ ขอ้สอบควรปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 
-๑.๐๐ – ๐.๐๙ ขอ้สอบควรปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 

 

 
ค่าความยากง่าย (Difficulty index or Easiness = p) หมายถงึ สดัส่วนของจ านวนผูท้ีต่อบ

ขอ้สอบไดถู้กตอ้งต่อจ านวนผูท้ีต่อบขอ้สอบทัง้หมด  ค่า p มคี่าระหว่าง ๑ – ๐ ขอ้สอบทีด่ตีอ้งมรีะดบั
ความยากงา่ย = .๕  ขอ้สอบทีใ่ชไ้ดค้วรมคี่า p = .๒๐ - .๘๐ ส าหรบัขอ้สอบ ๔ ตวัเลอืก และ p = .๖๐ -    
.๙๕ ส าหรบัขอ้สอบประเภทถูก - ผดิ  
 

ค่าความยากง่ายของข้อสอบ 
(p) 

ความหมาย 

๐.๘๑ – ๑.๐๐ งา่ยมาก (ควรปรบัปรงุหรอืตดัทิง้) 
๐.๖๐ – ๐.๘๐ ค่อนขา้งง่าย (ด)ี 
๐.๔๐- ๐.๕๙ ยากพอเหมาะ (ดมีาก) 
๐.๒๐ – ๐.๓๙ ค่อนขา้งยาก (ด)ี 

                ๐ - ๐.๑๙ ยากมาก (ควรปรบัปรงุหรอืตดัทิง้) 
ท่ีมา * WWW.rta.mi.th/630a0u/qa_amds/file_qa.../km1.pdf  (วนัที ่๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๗) 
 

๔.  การปรบัปรุงข้อสอบ  ข้อสอบที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถน ามาปรบัปรุงได้ ๒ วธิ ีคอื 
ปรบัปรุงขอ้ค าถาม หรอืปรบัปรุงค าตอบ ใหภ้าษาทีใ่ชช้ดัเจนและเขา้ใจไดด้ขีึน้  วธิทีี ่๒ คอื ออกขอ้สอบ
ใหม่ให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวดัและประเมนิผล  จากนัน้ก็น าไปทดลองใช้ และน าไปวเิคราะห์
ขอ้สอบมาตรฐานอกีครัง้  จนกว่าจะไดข้อ้สอบมาตรฐานทัง้ฉบบั 

ขอ้สอบในลกัษณะนี้ สามารถน าขอ้สอบภาคปฏบิตัมิาออกได ้(การถามขัน้ตอนของกระบวนการ
ผลติ) ทีจ่ะน าเสนอต่อไปนี้ คอื ตวัอย่างขอ้สอบสาขาอาหารและโภชนาการ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
เป็นขอ้สอบวดัดา้นความรู ้/ พุทธพิสิยั ขัน้ความเขา้ใจ (๑.๒) ในกรณีทีเ่คยท าหน้ากระฉีก แต่ถ้าคุณครไูม่
เคยสอนใหท้ าหน้ากระฉีก (อาจสอนท ามะพรา้วแกว้และผูเ้รยีนน่าจะรูว้่าหน้ากระฉีกมลีกัษณะอย่างไร แต่
ยงัไมเ่คยฝึกท า) กจ็ะเป็นการวดัพุทธพิสิยั ขัน้การประยกุตใ์ช ้(๑.๓)  เป็นตน้   ตวัอยา่งขอ้สอบมดีงันี้ 

 มะพรา้วลกัษณะใดเหมาะส าหรบัท าหน้ากระฉีก  (ค าตอบทีถู่ก คอื ขอ้ ค.) 
 ก.  มะพรา้วอ่อน    ข.  มะพรา้วกะท ิ
 ค.  มะพรา้วทนึทกึค่อนขา้งอ่อน   ง.  มะพรา้วทนึทกึค่อนขา้งแก่ 
ขอ้สอบภาคทฤษฏอีาจวดัความสามารถทางกายภาพ / ทกัษะพสิยัได ้เช่น ดา้นการปฏบิตังิานได้ 

(๓.๓)  โดยให้เขยีนขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน (แต่ไม่ถือเป็นคะแนนภาคปฏิบตัิ ส่วนการวดัภาคปฏิบตัิ

http://www.rta.mi.th/630a0u/qa_amds/file_qa.../km1.pdf


 ๒๐ 

นอกจากให้ท าชิ้นงานแล้วอาจให้เขยีนขัน้ตอน หรือเทคนิคการท าชิ้นงานให้มคีุณภาพ หรอืการสร้าง
นวตักรรมอาจให้เขยีนรายงานประกอบ และตอบค าถามที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ได้เช่นกนั โดยมเีกณฑก์ารให้
คะแนน เช่น ตวัอย่างแนวทางการประเมนิรายงานผลการวจิยั (เป็นแบบประเมนิผลลพัธ์การปฏบิตังิาน 
ผูอ่้านอาจน าไปปรบัไดต้ามสถานการณ์ เช่น ใชป้ระเมนิโครงร่างงานวจิยั หรอืปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ หรอืใชเ้ป็นตวัอยา่งในการสรา้งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานภาคปฏบิตั ิเป็นตน้) 

 

ตวัอย่าง  แนวทางการประเมนิผลรายงานการวจิยั 
 

หวัขอ้การประเมนิ เกณฑก์ารใหค้ะแนน  (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) 
๑.  ชื่อเรือ่ง 
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  ระบุปญัหา / สิง่ทีต่อ้งการพฒันา (๒ คะแนน) 
-  จดัล าดบัการน าเสนอชื่อเรือ่งไดถู้กตอ้ง ใชภ้าษาทีช่ดัเจน สละสลวย  
   (๒ คะแนน) 

๒.  การน าเสนอ        
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  จดัรปูแบบการน าเสนอไดน่้าสนใจ เช่น การแบ่งหวัขอ้ชดัเจน เชื่อมโยงกนั  
   (๑ คะแนน) 
-  การน าเสนอใชภ้าษาทีถู่กตอ้ง ชดัเจนรดักุม เขา้ใจงา่ย (๑ คะแนน) 
-  ใหส้าระทีค่รอบคลุมทุกประเดน็หลกัทีต่อ้งมใีนการน าเสนอ และเป็น 
    ประโยชน์ต่อผูฟ้งั   เช่น ในการน าไปใช ้การปรบัใช ้การน าไปเผยแพร ่ 
   (๑ คะแนน) 
-  น าเสนอประวตัแิละการท างานของผูว้จิยั (๑ คะแนน) 

๓  เหตุผลความจ าเป็น/  
    ความเป็นมา 
  (คะแนนเตม็ ๕ คะแนน) 

-  น าเสนอความเป็นมาก่อนเขา้สู่ปญัหาไดน่้าสนใจ (๑ คะแนน) 
-  ระบุสภาพปญัหาทีป่รากฏโดยใชข้อ้มลูเชงิประจกัษ์ไดช้ดัเจน (๒ คะแนน) 
-  การน าเสนอวธิดี าเนินการวจิยัและสภาพปญัหามคีวามสอดคลอ้งกนั  
   (๑ คะแนน) 
-  วธิกีารน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดบั ชดัเจน ครบถว้น (๑ คะแนน) 

๔.  วตัถุประสงคข์อง 
      การวจิยั 
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  น าเสนอวตัถุประสงคใ์นแต่ละขอ้มลี าดบัขัน้ทีช่ดัเจน  เขยีนไดถู้กตอ้ง 
   (๒ คะแนน) 
-  วตัถุประสงคส์ามารถตรวจสอบการบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้เช่น ก าหนด 
   การประเมนิเชงิประจกัษ์ /มาตรฐาน ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิได ้ 
   (๒ คะแนน) 

๕.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะ 
    ไดร้บั 
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  ครอบคลุมผลทีไ่ดต้ามวตัถุประสงค ์(๑ คะแนน) 
-  น าเสนอไดช้ดัเจนและเป็นไปไดจ้รงิ (๑ คะแนน) 
-  มปีระโยชน์ทางวชิาการ และ/หรอื วชิาชพี (๑ คะแนน) 
-  มปีระโยชน์ต่อหน่วยงาน และสงัคม /สาธารณชน (๑ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

ตวัอย่าง  แนวทางการประเมนิผลรายงานการวจิยั (ต่อ) 
๖.  กรอบแนวคดิ / ทฤษฎ ี
    ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  (คะแนนเตม็ ๕ คะแนน) 

-  น าเสนอไดค้รอบคลุมประเดน็การวจิยัทัง้ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
   (๑ คะแนน) 
-  มกีารสรุปเนื้อหาและเป็นทีม่าของการใหค้ านิยามศพัทเ์ฉพาะไดอ้ย่าง 
   เหมาะสม / ทีม่าของสมมตฐิานการวจิยั หรอือื่นๆ ทีป่รากฏตามรปูแบบ 
   การวจิยัทีใ่ช ้(๑ คะแนน) 
-  รปูแบบการจดัล าดบัการน าเสนอหวัขอ้ / เนื้อหามคีวามสอดคลอ้งกนัและ 
   งา่ยต่อการท าความเขา้ใจ (๑ คะแนน) 
-  สามารถสรปุกรอบแนวคดิ / หรอืการสนับสนุนวธิกีารด าเนินการวจิยัว่าม ี
   ความเหมาะสม  (๑ คะแนน) 

๗.  เป้าหมาย 
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  มเีป้าหมายเชงิปรมิาณ (๑ คะแนน) 
-  มเีป้าหมายเชงิคุณภาพ (๑ คะแนน) 
- เป้าหมายทีน่ าเสนอมคีวามชดัเจนและบรรลุได ้(๒ คะแนน) 

๘.  การประเมนิผล 
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  ก าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจน (๑ คะแนน) 
-  มขี ัน้ตอนทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมทีก่ าหนดในวธิดี าเนินการวจิยั  
   (๑ คะแนน) 
-  มคีวามเป็นรปูธรรมวดัได ้และสอดคลอ้งกบัผลผลติ (๑ คะแนน) 
-  ครอบคลุมและวดัตามวตัถุประสงค ์(๑ คะแนน) 

๙.  ระยะเวลาด าเนิน 
     การวจิยั 
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  จดัรปูแบบแผนภมู ิมกีจิกรรมทีเ่หมาะสม มกีารน าเสนอไดน่้าสนใจ  
   (๒ คะแนน) 
-  ด าเนินการไดจ้รงิตามทีก่ าหนด  (๒ คะแนน) 

๑๐. วธิดี าเนินการวจิยั 
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  ระบุรายละเอยีดของกจิกรรมเป็นขัน้ตอนทีช่ดัเจน (๑ คะแนน) 
-  มกี าหนดการด าเนินการในแต่ละกจิกรรมหลกัไดส้อดคลอ้งกนัตามผลผลติ  
   / วตัถุประสงค ์  (๒ คะแนน) 
-  มกีารระบุผลผลติ (output) ของแต่ละกจิกรรมหลกัชดัเจน (๑ คะแนน) 

๑๑. งบประมาณ        
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  มกีารน าเสนอการคาดการณ์ถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการใช้ 
   งบประมาณทัง้โครงการ เช่น การตรวจสอบ การประเมนิ การแจง้ผลผลติ 
   ทีไ่ด ้(๒ คะแนน) 
-  ความเหมาะสมของการใชง้บประมาณในแต่ละกจิกรรม เช่น ประหยดัสุด 
   ประโยชน์สงู   (๒ คะแนน) 

๑๒. การตดิตามและ 
      ประเมนิผล 
  (คะแนนเตม็ ๔ คะแนน) 

-  น าเสนอแผนการตดิตามเป็นระบบ เป็นขัน้ตอนการครอบคลุมทุกกจิกรรม 
   หลกั   (๑ คะแนน) 
-  แผนการตดิตามและประเมนิผลปฏบิตัไิดจ้รงิ (๑ คะแนน) 
-  แสดงการมสี่วนรว่มของหน่วยงานอื่นในการตดิตามและประเมนิผล  
   (๑ คะแนน) 
-  มกี าหนดระยะเวลาการตดิตามและประเมนิผล (๑ คะแนน) 

 



 ๒๒ 

การประเมินภาคปฏิบติั กจ็ าเป็นตอ้งมเีครือ่งมอืทีไ่ดม้าตรฐาน เช่น เครือ่งมอืประเมนิ 
มาตรฐานผลผลติ เครือ่งมอืประเมนิผลการปฏบิตังิานทีไ่ดม้าตรฐาน ขอใหศ้กึษาเพิม่เตมิดว้ยค่ะ 
 

การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน หรือคณุภาพของผลผลิต 
จ าเป็นต้องใชแ้บบประเมนิผลทีไ่ดม้าตรฐานเช่นกนั  ผูเ้ขยีนไดเ้สนอแนะไวใ้นตอนต้นแล้ว คอื การสรา้ง
แบบประเมนิผลดงักล่าวอาจด าเนินการในแผนกร่วมกนั เป็นแบบประเมนิผลของแผนกวชิา  จากนัน้
คุณครอูาจมาศกึษาเพิม่เตมิบางส่วนทีเ่หน็ว่าในรายวชิาของเราควรเน้นมากกว่าแบบประเมนิของแผนก  
หรอืถา้คุณครสูรา้งขึน้เองกต็อ้งใหคุ้ณครใูนแผนกวชิา หรอืคุณครใูนแผนกวชิาอื่นแต่เกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพ
ผลผลติช่วยพจิารณาแบบประเมนิ (เช่น ผลติเครื่องจกัรกล อาจต้องมคีุณครแูผนกไฟฟ้า เครื่องกล และ
เครื่องยนต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประเมนิผลผลิต)  หรอืผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ หรอื
ผูเ้ชี่ยวชาญที่สอนวชิาเดยีวกนัต่างสถานศกึษา / สถาบนัรบัรอง เพื่อเป็นแบบประเมนิมาตรฐานเป็นต้น 
 และต้องไม่ลมืสร้างแบบประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้ผลผลติ เช่น ผลผลติคอืนักศึกษา อาจ
สร้างแบบประเมนิความพงึพอใจถามนักศึกษาและผู้ปกครอง ถ้าผู้ใช้นวตักรรมคอืชุมชน ก็ควรมแีบบ
ประเมนิความพงึพอใจของชุมชน เป็นตน้ 

เครื่องมอืประเมนิผลทุกประเภทต้องมกีารน าไปทดลองใช้ และปรบัปรุงให้ได้มาตรฐาน ก่อน
น าไปใชจ้รงิ หรอืใช้ในกระบวนการวจิยั ซึง่กระบวนการนี้ถอืเป็นการสรา้งการยอมรบัผลทีไ่ด้จากการวดั
และประเมนิผล  

ก่อนสรา้งเครือ่งมอืประเมนิผลจะตอ้งก าหนดประเดน็การประเมนิ (เช่น การใชง้าน ความคงทน) / 
วตัถุประสงค์ (วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม หรอือื่นๆ) ก่อน เพื่อน าไปสู่การออกแบบเครื่องมอืประเมนิผล
ทุกครัง้ 

นอกจากการใช้แบบทดสอบและแบบประเมนิภาคปฏบิตัทิี่ได้กล่าวมา ยงัมเีครื่องมอืที่ใช้วดัผล
การศกึษา ดงันี้ การสงัเกต  การสมัภาษณ์  การใชแ้บบสอบถาม  การจดัอนัดบัคุณภาพ  การศกึษาเป็น
รายกรณี  การท าสงัคมมติ ิ การให้ผูเ้รยีนใชจ้นิตนาการ  ซึ่งผู้อ่านต้องศกึษาเพิม่เตมิ เพื่อประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของการใชว้ดัและประเมนิผลการศกึษา 

เพื่อใหก้ารประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามครอบคลุม  นอกจากทีก่ล่าวมาคอืการประเมนิ
โดยทดสอบความรู้ความสามารถและประเมนิกระบวนการท างานของผู้เรียนแล้ว  อุษณีย์  โพธิสุข 
(๒๕๔๓ : บทน า) เสนอแนะใหม้รีปูแบบการประเมนิดงัต่อไปนี้รว่มดว้ย 

๑. การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ทุกดา้นของผูเ้รยีน  
๒. การประเมนิจากการตดิตามความกา้วหน้า ดา้นลกัษณะนิสยัของผูเ้รยีน 
๓. การประเมนิจากขอ้สอบมาตรฐานทีว่ดัความสามารถพเิศษของผูเ้รยีนดา้นต่างๆ 
 
ขัน้ท่ีสองของการวางแผนการจดัท ารายงานผลการวิจยั คือ  การวางแผนด าเนินการวิจยั  

ถ้าขอใช้งบประมาณ ก็จ าเป็นต้องจดัท าโครงการ เมื่อได้รบัอนุมตัิก็เริม่ด าเนินการได้  หากคุณครูใช้
งบประมาณส่วนตวักค็วรจดัท าโครงรา่งการวจิยัก่อน นัน่กค็อืการวางแผนว่าจะด าเนินการอย่างไร  อนัดบั
แรกผูเ้ขยีนแนะน าว่าตอ้งศกึษาเอกสาร  เช่น  วารสารวชิาการในสายทีเ่กีย่วขอ้ง  รายงานผลการวจิยัของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทและเอกของสถาบนัการศกึษาต่างๆ   



 ๒๓ 

การศกึษารายงานผลการวจิยั ให้ศกึษาว่า เขาท าอะไร(หวัขอ้งานวจิยั)  ด าเนินการอย่างไร  ใช้
เครือ่งมอือะไรบา้ง  สถติทิีใ่ชค้อือะไร  ศกึษาเอกสาร / วรรณกรรมอะไรมา  ศกึษาไปเรือ่ยๆ อ่านบ่อยๆ ก็
จะมคีวามรูม้ากพอที่จะเริม่ด าเนินการค่ะ  เมื่อศกึษามาพอสมควรก็เริม่ถามผูรู้ห้ลายๆ คน จากนัน้ก็มา
ออกแบบวธิดี าเนินการวจิยัของตนเอง จากทีไ่ดก้ล่าวมาสรปุได ้ดงันี้ 

๑. หาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั การด าเนินการวิจยั นวัตกรรม ผลลัพธ ์
(outcomes) 

๒. หาประสทิธผิลของนวตักรรม  ผลผลติ (outputs) 
๓. วางแผนด าเนินการวจิยั 
ขอ้ ๑ – ๒ ไดก้ล่าวแลว้ในขัน้แรกของการวางแผนการจดัท ารายงานผลการวจิยั   ส่วนขอ้ ๓  เริม่ 

จากการหาเหตุผลในการด าเนินการวจิยั  เพื่อสนับสนุนคุณค่าการวจิยั  แสดงใหเ้หน็ประโยชน์และความ
จ าเป็นทีต่อ้งด าเนินการวจิยั  เช่น 
 -  เมื่อปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซ ้าๆ บ่อยๆ และยงัไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ จะต้องท าการ
ตรวจสอบสาเหตุ หรอืเงื่อนไขการเกดิ เช่น การศกึษาสาเหตุของการออกกลางคนัและแนวทางการแก้ไข  
การแกป้ญัหาดา้นวนิยัของนกัศกึษา  การขาดเรยีน/ไมใ่หค้วามรว่มมอืในกจิกรรมทีก่ าหนด (สปัดาหล์ะ ๒ 
คาบ) 
 -  เมื่อมนีโยบายจากผู้บรหิารระดบัสูง  จ าเป็นต้องหามาตรฐานการปฏบิตังิานหรอืแนวทางการ
ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  เช่น  การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน การจดัการอาชวีศกึษาจะ
ตอบสนองนโยบายได้อย่างไร   หรอืความต้องการเพิม่ปรมิาณแรงงานที่มคีุณภาพ  สถานศึกษาจะมี
แนวทาง การปฏบิตังิานอย่างไรเพื่อสรา้งค่านิยมในการเรยีนสายอาชพี ให้มผีู้สนใจเรยีนสายอาชพีมาก
ขึน้  ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจะมมีาตรการใดในการเพิม่คุณภาพของแรงงานที่มอียู่ใน
ปจัจบุนัและอนาคต 
 -  การสรา้งนวตักรรมหรอืสิง่ประดษิฐ์ให้ได้รบัการยอมรบั  หรอืการน าภูมปิญัญาไทยเขา้สู่การ
ยอมรบัในระดบัสากล  เพื่อการต่อยอดทางการค้า ประเทศชาตจิะได้รบัผลประโยชน์อย่างไร ชุมชนได้
อะไร (รายงานผลการวจิยัจะช่วยการขอการรบัรองสทิธบิตัรและลขิสทิธิง์่ายขึน้  หรอืภูมปิญัญาไทยทีเ่กดิ
จากกระบวนการวจิยัของบรรพบุรุษไทย ถ้าจะสรา้งการยอมรบัสู่สากลก็ควรมกีารวจิยั  หรอืงานวจิยัจะ
ช่วยสรา้งมลูค่าเพิม่ไดอ้ยา่งไร  ตวัอยา่ง  งานเสรมิสวย  ในต่างประเทศผูใ้หบ้รกิารจะมเีครื่องแบบสขีาวมี
กล่องเครื่องมอืเฉพาะของช่างแต่ละคน  ในประเทศไทยถ้าจะท าการตลาดดา้นเสรมิสวยใหเ้ป็นทีย่อมรบั
ระดบัสากลควรมวีธิกีารอยา่งไร)  
 -  การพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ / ทฤษฎใีหม่ / การทดสอบทฤษฎ ีลว้นเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั  (เช่น 
คุณครูจ าเป็นต้องพฒันาใบงาน  เนื่องจากครุภณัฑใ์นสถานศึกษา ไม่มตี ารา / เอกสารใดจดัท าใบงาน
เฉพาะ  หรอืคุณครตูอ้งมกีารเพิม่เตมิเนื้อหาเพราะเทคโนโลยเีปลีย่นไป / สถานประกอบการในทอ้งถิน่ใช้
เครือ่งจกัรใหม ่/ เป็นพืน้ฐานในการเชื่อมโยงการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีนในอนาคต  เป็นตน้) 

-  การน าประสบการณ์มาทดสอบ / ทดลอง  เช่น  จากประสบการณ์พบว่าผู้เรยีนส่วนใหญ่ที่มี
ปญัหาในการเขยีน - อ่านภาษาไทย จะมปีญัหาในการจดัท าโครงการ / โครงงาน  จงึก าหนดรปูแบบ/วธิี
สอนภาษไทยในเวลาสัน้เป็นบทน าก่อนเรยีนในรายวชิาทีส่อน  เป็นต้น  ทัง้นี้ต้องไม่ลมืหลกัฐาน / ขอ้มลู
ทางสถติปิระกอบ 



 ๒๔ 

-  อื่นๆ 
ตวัอย่าง การวางแผนด าเนินการวิจยั   ทีจ่ะน าเสนออยา่งครา่วๆ มดีงันี้ 
๑. งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาส่ิงประดิษฐข์องคณุคร ู/ ผูบ้ริหาร / นักศึกษา 
๒. งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบ / วิธีการ 

 ๓.  งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร / รายวิชา จากข้อมูลการฝึกงาน หรือการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคี 

๔.  การศึกษาภมิูปัญญาท้องถ่ิน  แล้วน ามาพฒันาให้เป็นสากลด้วยกระบวนการวิจยั 
๕.  การพฒันาสถานศึกษาของผูบ้ริหาร    
 
๑. งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาส่ิงประดิษฐข์องคณุคร ู/ ผูบ้ริหาร / นักศึกษา 

สิง่ประดษิฐข์องคุณคร ูไดแ้ก่  สื่อการเรยีนการสอน (ต ารา สื่อของจรงิ  วสัดุ / อุปกรณ์ 
การสอน  ชุดการสอน ฯ)  การวางแผนก่อนด าเนินการวจิยั  มดีงันี้ 
      ก่อนอื่นต้องศึกษาว่าปญัหาและแนวทางการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนที่เป็นอยู่จะท า
ใหด้ขีึน้ไดอ้ยา่งไร  (คุณครดูจูากบนัทกึหลงัการสอน วเิคราะหผ์ลการสอบและผลงานของนักศกึษา ความ
ต้องการของภาคธุรกจิ    ส าหรบัผู้บรหิารสถานศกึษาดูจากสถติต่ิางๆ ของสถานศกึษา  ความต้องการ
ของสงัคมและภาคธุรกจิ ส าหรบันกัศกึษาดจูากงานของรุน่พีท่ีท่ าไวแ้ละความตอ้งการของชุมชน เป็นตน้) 
      วางแผนว่าจะแสดงประสทิธภิาพและประสทิธผิล / คุณภาพของนวตักรรมใหผู้้อื่นยอมรบัได้
อยา่งไร ซึง่ในการวจิยัมกัเรยีกว่า การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  เช่น   
      -  สิง่ประดษิฐ ์คอื สื่อการสอน  กต็้องมเีครื่องมอืวดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีไ่ด้
จากการใช้สื่อการสอน  คือ ข้อสอบมาตรฐาน  แบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานที่ได้มาตรฐาน  แบบ
ประเมนิผลลพัธ ์ แบบประเมนิความพงึพอใจ  คู่มอืการใชส้ื่อการสอนทีร่ะบุกระบวนการ /ล าดบัขัน้ตอน /
และวธิกีารต่างๆ อยา่งเป็นระบบ  เป็นตน้ 
      -  ถ้านวตักรรม คอื สื่อการสอน  สิง่ประดษิฐ์  เครื่องมอืทีใ่ช้ควรมแีบบประเมนิคุณภาพการ
ใชส้ื่อ การสอน / สิง่ประดษิฐ ์ การสรา้งเครื่องมอืต้องอาศยัการศกึษาเอกสารเพื่อพฒันาแบบประเมนิและ
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมอื (จะต้องมปีระเดน็การประเมนิ /วตัถุประสงค์ของ
การประเมนิ แนบไปพรอ้มกบัแบบประเมนิ)  การพจิารณาแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญพจิารณาจากนวตักรรมที่
สรา้งว่าเกีย่วขอ้งกบัสายงานใดบา้ง กแ็ต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญใหค้รอบคลุม แนะน าใหม้จี านวนผูเ้ชีย่วชาญเป็น
เลขคี ่เพื่อความเหน็ต่างของผู้เชี่ยวชาญจะสามารถสรุปได้  นอกจากนี้ต้องมกีารทดลองใชส้ื่อการสอน / 
สิง่ประดษิฐ ์โดยตรวจสอบคุณภาพจากแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้  และทา้ยสุดคอืมผีลการน าไปใชจ้รงิ กค็วร
มแีบบประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้  และรายงานประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลของการท างานของ
นวตักรรมทีส่รา้ง   

     การวางแผนด าเนินการวจิยั  ขอยกตวัอยา่งนวตักรรม ดงันี้ 
     -  วชิาศิลปประดษิฐ์  คุณครูออกแบบให้เรยีนงานป ัน้ของจิว๋  ซึ่งพบว่าดนิสขีาวที่ใช้ป ัน้ได้

อย่างมีคุณภาพ เรยีก ดินญี่ปุ่น ขนาดเท่าก้อนสบู่  มีราคาประมาณ ๓๐๐ บาท ซึ่งไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักศึกษา  การพัฒนาดินป ัน้ดังกล่าวจะสามารถช่วยพฒันาอาชีพแก่แม่บ้านในชุมชน  
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นกัศกึษาไดเ้รยีนรูข้ณะเดยีวกนักช็่วยเรือ่งค่าใชจ้า่ยทีผู่ป้กครองจะตอ้งใชใ้นการเรยีนของลูก  เมื่อพบว่ามี
ความเหมาะสมทีจ่ะพฒันาดนิป ัน้แลว้   

จากทีก่ล่าวมา โจทย ์คอื หาสตูรดนิป ัน้ทีม่รีาคาถูก ท าใหช้ิน้งานทีป่ ัน้มคีวามคงทน  
สวยงาม  การใชด้นิป ัน้มคีวามเหมาะสม (ไมต่ดิมอื ไมเ่หลวเกนิไป เกบ็ไวไ้ดถ้า้ใชไ้มห่มด ฯ) เป็นตน้  

เครือ่งมอืทีต่อ้งใชใ้นการแสดงประสทิธภิาพและประสทิธผิลของดนิป ัน้ คอื แบบประเมนิ 
คุณภาพการใชง้านดนิป ัน้  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูพ้บเหน็ชิน้งาน  แบบสงัเกตเกบ็ขอ้มลูความ
คงทนของชิ้นงานทีป่ ัน้เสรจ็แลว้  ผูเ้ชีย่วชาญทีต่รวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมนิคอืคุณครสูอน
ศลิปประดษิฐใ์นและนอกสถานศกึษา หรอืผูแ้ทนภาคธุรกจิทีส่่งงานป ัน้ออกจ าหน่าย (ผูต้อบแบบประเมนิ
แต่ละฉบบัอาจเป็นกลุ่มคนคนละกลุ่ม เช่น  นกัศกึษา  แมบ่า้น  คุณครทู่านอื่น  ผูบ้รหิาร  ภาคธุรกจิ เป็น
ตน้) 

      การด าเนินการสร้างดินป ัน้ ค าถามคือ สูตรควรเป็นอย่างไรจึงจะรายงานในเชิง
วทิยาศาสตรไ์ด้  เมื่อสูตรดนิป ัน้ประกอบดว้ยของแขง็ (แป้ง) และของเหลว (น ้าและกาว)  ดงันัน้สูตรดนิ
ป ัน้ จงึควรบอกสดัส่วนของส่วนประกอบในรูปรอ้ยละของน ้าหนักส่วนประกอบ  และใช้การเปรยีบเทยีบ
ผลงานดนิป ัน้ครัง้ละ ๓ สูตร จดบนัทกึผลที่ได้ ลกัษณะชิน้งานป ัน้ส าเรจ็ใหม่ ทิ้งไว ้๑ สปัดาห ์ ทิ้งไว้ ๑ 
เดอืน ......... และคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิแต่ละฉบบั (ขอ้มลุเหล่านี้ใชใ้นการรายงานผลการวจิยั) เมื่อ
ยงัได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจปรบัสูตรใหม่ไปจนเหลอื ๓ สูตรที่ดทีี่สุด  น าไปทดลองใช้กบันักศกึษา เก็บ
ขอ้มลูตามแบบประเมนิทีส่รา้ง  จนเหลอืสตูรเดยีวทีด่ทีีสุ่ดตามผลทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิทุกฉบบั  สรุปเป็น
รายงานผลการวจิยั 
      -  วชิาโครงงานของนักศกึษาแผนกวชิาเครื่องกล  นักศกึษาไปส ารวจชุมชน  พบว่า มกีลว้ย
น ้าหว้ามาก  และผลติภณัฑ์ OTOP ของชาวบ้าน คอื กล้วยฉาบ   แต่ปญัหา คอื ความกรอบไม่ได้
มาตรฐานเพราะไม่สามารถควบคุมความหนาของกลว้ยดบิทีห่ ัน่ได ้นักศกึษาไดแ้สดงตวัเลขของรายไดท้ี่
ได้จากการขายกล้วยน ้าหว้ากับกล้วยฉาบ  หรอืแสดงตัวเลขการสูญเสียจากการทิ้งกล้วยสุก เกินไป 
เปรยีบเทยีบกบัตวัเลขหากน ากลว้ยมาท ากลว้ยฉาบได ้เป็นตน้ 
  จากที่กล่าวมา จงึมคีวามเหมาะสมที่จะสรา้งเครื่องตดักล้วยให้ชุมชนเพื่อท ากล้วยฉาบ 
เครื่องมอืที่ใช้จะต้องใช้ไฟฟ้า ต้องใช้งานง่าย (ไม่มขี ัน้ตอนที่ยุ่งยาก มกีารประกอบและถอดล้างได้)  
ก าหนดขนาดความหนาของกล้วย  การป้อนกล้วยเพื่อตดัจะต้องมคีวามปลอดภยัต่อชาวบา้น หากปรบั
จากกล้วยมาเป็นวตัถุดบิอื่นจะได้หรอืไม่  (โจทยเ์หล่านี้ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ใช้ว่าต้องการอะไร  หรอื
ศกึษาเครือ่งตดักลว้ยทีม่ใีนทอ้งตลาดว่าเป็นอยา่งไร เราจะปรบัปรงุใหด้ขีึน้ไดอ้ย่างไร เป็นตน้) 
  เครื่องมอืที่ต้องใช้ในการแสดงประสทิธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องตัดกล้วยฉาบ  
แบบประเมนิเครือ่งตดักลว้ยฉาบ  แบบประเมนิการใชง้านเครื่องตดักลว้ยพรอ้มคู่มอืการใช้  แบบประเมนิ
ความพงึพอใจของผู้ใช้ หรอือื่นๆ (ที่เกี่ยวขอ้งการความปลอดภยั มาตรฐานของเครื่องจกัรกล เป็นต้น)  
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบประเมนิ จงึน่าจะคอื คุณครูแผนกช่างไฟฟ้า คุณครูแผนกช่างยนต์ คุณครู
แผนกช่างกล  และผูเ้ชีย่วชาญดา้นอื่นๆ ทีเ่หมาะสม (ผูต้อบแบบประเมนิแต่ละฉบบัอาจเป็นกลุ่มคนคนละ
กลุ่ม เช่น  นกัศกึษา  แมบ่า้น  คุณครทู่านอื่น  ผูบ้รหิาร  เป็นตน้) 
  การสรา้งเครือ่งตดักลว้ย  อาจสรา้งเครื่องต้นแบบเพยีงเครื่องเดยีว แต่ด าเนินการพฒันา
ไปเรื่อยๆ ด้วยการจดบนัทกึผลการใช้ การปรบัแต่งแต่ละครัง้ว่าด าเนินการอย่างไร  (มหีลกัคดิในการ
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ปรบัแต่งอยา่งไร  อา้งทฤษฎตีวัใด หรอืมขีอ้เสยีอะไรจงึมาพฒันาต่อในครัง้ที ่๒)  ผลจากการปรบัแต่งแต่
ละครัง้เป็นอยา่งไร  บนัทกึไวเ้รือ่ยๆ เพื่อใชใ้นการรายงานผลการวจิยั จนไดเ้ครื่องทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด
ตามแบบประเมนิที่สรา้ง (ผลคะแนนสูง)  ในเรื่องการรายงานผลการวจิยั จะรายงานละเอยีดทุกขัน้ตอน
หรอืไม่ หากมเีรื่องของสทิธบิตัรและลขิสทิธิเ์ขา้มาเกี่ยวขอ้งต้องปรกึษาผู้เชี่ยวชาญอกีครัง้ค่ะ  และการ
ขายสทิธบิตัรขายอะไร อยา่งไร เป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนมาก รบกวนคุณครตูอ้งศกึษาเพิม่เตมิอกีครัง้นะคะ 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ คุณครูแลผู้บรหิารสถานศึกษา ควรมวีารสารในใจที่จะต้อง
ตดิตามข่าวสาร ขอ้มูล เพราะขอ้มูลในวารสารจะเป็นขอ้มูลที่มคีวามทนัสมยัที่สุด แต่ก็ต้องระวงัในเรื่อง
ความน่าเชื่อถอื เช่น ในด้านอาหาร บางครัง้ข้อมูลจากวารสารอาจเป็นข้อมูลจากการทดลองเพยีงครัง้
เดยีว ผลทีไ่ดจ้งึไมเ่สถยีรค่ะ ตวัอยา่งเรือ่งการบรโิภคไขแ่ละปลาหมกึของผูม้ไีขมนัในเสน้เลอืดสูง  จงึต้อง
ใชดุ้ลยพนิิจและประสบการณ์ช่วยค่ะ  นอกจากนี้การอ่านมากๆ อ่านเอกสารทีห่ลากหลายกช็่วยได้ 

๒. งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบ / วิธีการ 
รปูแบบ / วธิกีาร ไดแ้ก่  วธิสีอน  กระบวนการบรหิารจดัการ  การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม   

การจดัการความรู ้ เป็นตน้ 
     ก่อนอื่นต้องศกึษาว่าปญัหาและแนวทางการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนที่เป็นอยู่  จะ

ท าให้ดขีึ้นได้อย่างไร  (คุณครูดูจากบนัทกึหลงัการสอน วเิคราะห์ผลการสอบและผลงานของนักศึกษา 
ความต้องการของภาคธุรกิจ ชุมชน  สังคม    ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาดูจากสถิติต่างๆ ของ
สถานศกึษา ความตอ้งการของสงัคม  ประเทศชาต ิ และภาคธุรกจิ  ความคุม้ในการลงทุน  เป็นตน้)  

     ผูเ้ขยีนเคยเขา้ร่วมประชุม ผูท้รงคุณวุฒทิ่านหนึ่ง ท่านฝากหวัขอ้งานวจิยั คอื ท่านต้องการรู้
กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะต่างกนั ว่ามกีารเรยีนรูอ้ยา่งไร เพื่อพฒันาคุณภาพการสอน 

     ในกรณีที่ต้องการพัฒนารูปแบบวิธีสอน ก็ต้องวางแผนว่าจะแสดงประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล / คุณภาพของรปูแบบวธิสีอน / ขัน้ตอนและวธิกีารสอนทีส่รา้งขึน้ ใหผู้อ้ื่นยอมรบัไดอ้ย่างไร 
ในเรื่องรปูแบบ / วธิกีาร สิง่ที่ต้องใหค้วามส าคญั คอื การก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะของรปูแบบวธิสีอน / 
ขัน้ตอนและวิธกีารสอน และค าอื่นๆ ที่ส าคญัให้ชดัเจน  การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั  และการ
ออกแบบการด าเนินการวจิยั 

     การออกแบบการด าเนินการวจิยั จะต้องรดักุม หากเป็นการวจิยัเชงิทดลอง จะมตีวัแปรที่
ส าคญั ๓ ตวั คอื ตวัแปรต้น (ตวัแปรเหตุ)  ตวัแปรตาม (ตวัแปรผล)  และตวัแปรแทรกซ้อน (ตวัแปร
ควบคุม) จะต้องน ามาพิจารณาและจดักระท ากับกลุ่มตัวอย่าง (โดยทัว่ไป จะมกีลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม หรอืมแีต่กลุ่มทดลองกไ็ด ้ จะเลอืกใชอ้ย่างไร  คุณครจูะต้องศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิเพราะจะ
เกีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัดว้ย) ในทีน่ี้จะขอยกตวัอยา่งการออกแบบการด าเนินการวจิยัคร่าวๆ 
ดงันี้ 

     -  การทดลองเรื่องความส าคญัของการมตี้นแบบ (ดฉิันขอใชค้วามจ านะคะ อาจผดิพลาดไป
บ้างเพราะเรื่องดงักล่าวดฉิันได้อ่านนานแล้วจากเอกสารของส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  ให้
กลบัไปคน้กจ็ าไมไ่ดว้่าเล่มไหนค่ะ) 
       การทดลองได้จดัขึน้ในโบสถ์  ซึ่งจะมหีอ้งๆ หนึ่งจดัใหเ้ดก็ๆ ทีม่าโบสถ์มานัง่เล่น กลาง
หอ้งทางดา้นหน้าจะมกีล่องรบับรจิาค  และมผีูใ้หญ่นัง่อยูซ่ึง่ผูใ้หญ่ท่านนี้จะพูดถงึการท าความดแีละปจัจยั
ทีโ่บสถไ์ดร้บัจะน าไปใชอ้ะไรบา้ง  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื การสงัเกต 
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  สถานการณ์ที ่๑  ผูใ้หญ่ทีพ่ดูถงึความด ีการบรจิาค พูดเสรจ็ เมื่อถงึเวลากจ็ะเดนิออกไป
จากหอ้ง โดยไมใ่ส่เงนิบรจิาค  พบว่า ไมม่เีดก็บรจิาคเงนิ หรอืถา้มกีน้็อยมาก 
  สถานการณ์ที่ ๒  ผู้ใหญ่ที่พูดถงึความด ีการบรจิาค พูดเสรจ็ก่อนเดนิออกจากห้อง จะ
หยบิเงนิและใส่ลงในกล่องบรจิาค  พบว่า มเีดก็ๆ บรจิาคเงนิตามที่เหน็ผูใ้หญ่ท าหลายคน มเีดก็จ านวน
มากทีบ่รจิาคเงนิแตกต่างจากสถานการณ์ที ่๑ อยา่งชดัเจน 
  ท าซ ้าทัง้ ๒ สถานการณ์  ผลคอื จะมจี านวนเดก็บรจิาคเงนิแตกต่างกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั 
  สรปุคอื เดก็ๆ เลอืกทีจ่ะท าตามตน้แบบ / ตวัอยา่งทีเ่หน็ มากกว่า แค่เพยีงเรยีนรูว้่าอะไร
คอืสิง่ทีด่ ีอะไรคอืสิง่ทีถู่ก  
 ๓.  งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร / รายวิชา จากข้อมูลการฝึกงาน หรือการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคี 
      เนื่องจากความหมายของหลกัสตูร จะครอบคลุมทัง้ หลกัสตูรในระบบปกต ิ หลกัสูตรระยะสัน้  
หลกัสูตรระดบัรายวชิา  เช่น  การพฒันาหลกัสูตร ปวช. สาขาวชิาการต่อเรอื  การพฒันาหลกัสูตรท า
ปาท่องโก๋และน ้าเตา้หูจ้ าหน่าย  การพฒันาหลกัสตูรวชิาบญัชเีบือ้งตน้  เป็นตน้ 
      สถานศึกษาจะต้องวางแผนการน าข้อมูลจากนักศึกษาที่ไปฝึกงาน หรือฝึกทักษะใน             
สถานประกอบการมาใช ้ เช่น จดัใหม้กีารสมัมนาวชิาชพีจากนกัศกึษาฝึกงาน หรอืนักศกึษาระบบทวภิาคี
ก่อนส าเรจ็การศกึษาอยา่งน้อยครึง่หรอืหนึ่งภาคเรยีน 
      โดยอาจออกแบบใหม้กีารจดัสมัมนาผลการฝึกงาน /ฝึกทกัษะ  เช่น 
      -  เป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิผลการฝึก  อาจมผีลหรอืไมม่ผีลต่อการผ่านการประเมนิ 
      -  นักศึกษาอาจบรรยายเป็นกลุ่ม (ฝึกในสถานประกอบการเดียวกัน)  หรอืจดักลุ่มตาม
ลกัษณะงานทีฝึ่ก (ฝึกในสถานประกอบการที่มลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนั)  หรอืจดักลุ่มตามประเภทวชิา  
หรอืบรรยายเดีย่ว   
      ส่วนผูเ้ขา้รว่มฟงัอาจมตีวัแทนจากสถานประกอบการ  คณะกรรมการสถานศกึษา  นักศกึษา
ทีก่ าลงัศกึษาอยู ่(รุน่น้อง)   นกัศกึษาต่างสาขา   ผูป้กครอง   ผูแ้ทนชุมชน  เป็นตน้ 
      การก าหนดประเดน็ใหน้กัศกึษาทีผ่่านการฝึกงานอภปิราย / บรรยาย  เช่น  การปฏบิตัตินใน  
สถานประกอบการ   ข้อดีของการฝึกงาน   สิง่ที่สถานศึกษาควรปรบัปรุง   ข้อเสนอแนะส าหรบัการ
ฝึกงานในครัง้ต่อไป   หรอือื่นๆ    เป็นตน้ 

     ส่วนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ   จะต้องมีข้อมูลเป็นขัน้ตอนหรือ
กระบวนการ  เช่น  แบ่งออกเป็นก่อนด าเนินการจดัท าหลกัสูตร  ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรและการใช้
หลกัสูตร  หลงัด าเนินการใชห้ลกัสูตร  ซึง่มลีกัษณะเป็นงานวจิยัเชงิพฒันา (R & D / Research and 
Development) อาจรายงานเป็นรอบ  เช่น  หลกัสูตร ปวช. หนึ่งรอบคอื ๓ ปี    ตวัอย่างการน าเสนอ
ขอ้มลู 

     -  ก่อนด าเนินการจัดท าหลักสูตร  เช่น  มีการบันทึกรายงานการประชุมร่วมระหว่าง
สถานศกึษากบัภาคธุรกจิ (ที่มาที่ไปก่อนจะเป็นหลกัสูตร)  ผลลพัธท์ี่ต้องการในขัน้ตอนนี้ คอื มาตรฐาน
สมรรถนะประเภทวชิา   และมาตรฐานสมรรถนะสาขาวชิา 

     -  ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรและการใช้หลกัสูตร  ขัน้ตอนนี้คอื การน ามาตรฐานสมรรถนะ
ประเภทวชิา  และมาตรฐานสมรรถนะสาขาวชิา  มาจดัท ามาตรฐานสมรรถนะกลุ่มวชิา สมรรถนะรายวชิา 
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และก าหนดรายละเอยีดของวชิาต่างๆ รวมเป็นหลกัสูตรทีม่โีครงสรา้งหลกัสูตรทีส่่วนกลางก าหนด จดัท า
คู่มือการใช้หลักสูตร เมื่อได้หลักสูตรก็จะต้องน าไปใช้  ขณะใช้ก็ต้องมีการประเมินผลด้วย  เช่น  
ตรวจสอบการก าหนดเวลาที่ใช้ในการพฒันาสมรรถนะเหมาะสมหรอืไม่  หรอืสมรรถนะรายวชิามคีวาม
ต่อเนื่องกนัหรอืไม่   ถอดให้ได้ว่าการบรหิารหลกัสูตรมขีัน้ตอน วธิกีารอย่างไรทีเ่หมาะสมเพื่อปรบัปรุง
คู่มอืการใช้หลกัสูตร  เช่น  ต้องเรยีนรายวชิาใดก่อนจงึจะส่งนักศกึษาออกฝึกงาน   ตวัอย่างแผนการ
เรยีน  และอื่นๆ 

     -  หลงัด าเนินการใชห้ลกัสูตร  คอื การตดิตามคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษา จากผูใ้ช ้ จาก
ตวันกัศกึษา   เป็นตน้ 

๔.  การศึกษาภมิูปัญญาท้องถ่ิน  แล้วน ามาพฒันาให้เป็นสากลด้วยกระบวนการวิจยั  ใน
ลกัษณะนี้ จ าเป็นต้องมหีอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ ซึ่งอาจต้องอาศยัหน่วยงานอื่นในการวเิคราะห์
ผลทางเคม ี ชวีวทิยา  หรอืทางฟิสกิส ์ เป็นตน้  นอกจากนี้ผลการวเิคราะหท์ีไ่ดจ้ าเป็นต้องมผีูร้บัรองผลที่
มคีวามน่าเชื่อถอื  กระบวนการวจิยัในลกัษณะนี้  เช่น  สมุนไพรพืน้บา้นทีใ่ชร้กัษาโรค / ท าเครื่องส าอาง  
หรอือาหารเพื่อสุขภาพ หรอืเครื่องมอืทางการเกษตร  หรอืวธิกีารทางการเกษตร  หรอืเครื่องจกัรกล
ต่างๆ   หรอืการรกัษามรดกทางวฒันธรรม   การวางแผนการวิจยั ต้องเริม่ที่กระบวนการจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management) ท่ีเป็นระบบ รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัภูมปิญัญาท้องถิน่ให้
ชดัเจนและละเอียดที่สุด (จากหลายแหล่งและพิจารณาแหล่งที่มคีวามน่าเชื่อถือ) ก าหนดประเด็นที่
ต้องการศึกษาและวางแผนด าเนินการ มคีวามจ าเป็นต้องศึกษาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคตประกอบดว้ย  (เพื่อยนืยนัประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากงานวจิยั / 
ความคุม้ค่า)  

     ในกรณีที่ต้องมกีารวเิคราะห์ในห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรจ์ะต้องวางแผนให้ด ีเพราะ
บางครัง้ผลการวเิคราะห์จะต้องรอนานมาก (ควรศึกษาหรอืสอบถามผู้มปีระสบการณ์ )  ส่วนทางด้าน
อุตสาหกรรม สถานศกึษาน่าจะมศีกัยภาพในการพฒันาชิน้ส่วนตน้แบบใหชุ้มชนได ้(เครือ่ง CNN) 

๕.  การพฒันาสถานศึกษาของผูบ้ริหาร  ขอยกตวัอยา่งดงันี้ 
     -  ในกรณีที่จดัท าเป็นรายงานผลการวิจยั  ก็จะต้องมกีารออกแบบ / วางแผนการแสดง

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของรปูแบบทีน่ ามาใชพ้ฒันาสถานศกึษา เช่น เมื่อมปีญัหา ให้น าเสนอในที่
ประชุมครเูพื่อหาแนวทางการแก้ไข  หรอืเมื่อผูบ้รหิารคดิรปูแบบการแก้ปญัหาและต้องการใหน้ าไปใชใ้ห้
เสนอในที่ประชุมเพื่อวางแผนด าเนินการ  โดยมบีนัทกึการประชุม มกีารมอบหมายงาน  ทัง้นี้ก็ต้องคดิ
ด้วยว่าจะใช้ข้อมูล/เครื่องมอือะไรที่แสดงประสิทธภิาพและประสิทธิผลของรูปแบบที่ใช้ จะเก็บข้อมูล
อย่างไร  มขีอ้มูลอะไรที่ต้องเก็บรวบรวมก่อนด าเนินการใช้รูปแบบใหม่  และจะเก็บรวบรวมขอ้มลูอะไร
ขณะด าเนินการใช้รูปแบบใหม่  รวมทัง้การติดตามผลการด าเนินการ เพื่อแสดงประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลการใชร้ปูแบบใหม่ จงึจะจดัท ารายงานผลตามกระบวนการวจิยัและรปูการรายงานผลการวจิยั
ได้  เช่น  หลกัฐานทางสถติทิี่แสดงถงึปญัหาท าให้ต้องหาทางแก้ไขจะได้มาจากที่ไหน ควรเก็บก่อน
ด าเนินการทดลองรปูแบบใหม ่นอกจากนี้ขอ้มลูดงักล่าวยงัสามารถใชเ้ปรยีบเทยีบเมื่อจบการทดลองว่ามี
การเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นหรอืไม่  ถ้ารูปแบบที่คดิยงัใช้ไม่ได้ผล  เป็นเพราะอะไร อาจได้ขอ้มูลจากการ
ประชุมคร ู ผูป้กครอง หรอืนกัศกึษา (ทีป่ระชุมอาจใหข้อ้สงัเกตไดว้่าน่าจะใชต้วับ่งชีใ้ดในการเกบ็รวบรวม
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ขอ้มลูทีแ่สดงถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการใช้รปูแบบใหม่) กระบวนการวจิยักเ็ริม่ใหม่อกีครัง้  
ลกัษณะน้ีถอืเป็นงานวจิยัเชงิพฒันา (R & D หรอื Research and Development)  

        ตวัอยา่งหวัขอ้งานวจิยั ผูเ้ขยีนตอ้งการเหน็วทิยาลยั จดัท าโครงการอาหารกลางวนัแบทีจ่ดั
ให้น้องๆ (โรงเรยีนประถมศกึษา) ได้มอีาหารรบัประทาน  เช่น ชัว่โมงกจิกรรมสปัดาหล์ะ ๒ ชัว่โมง ใน
วทิยาลยัเทคนิค หรอืวทิยาลยัทีพ่อมพีืน้ที ่หรอื อศจ. น่าจะทดลองด าเนินการเป็นโครงการความรว่มมอื 

     -  ในกรณีที่จดัท าคู่มอืการบรหิารสถานศึกษา / ผลงานทางวชิาการ  เช่น  แนวทางการ
บรหิารงานของท่านรองผู้อ านวยการวทิยาลยัอาชวีศึกษาอุบลราชธานี ที่ว่า นโยบายของผู้บรหิารทุก
ระดบัสามารถปฏบิตัไิด ้และท่านกป็ฏบิตัไิดอ้ย่างมคีุณภาพ เพราะท่านมองว่าทุกอย่างไม่ใช่ปญัหา ท่าน
ต้องก าหนดโมเดล /กระบวนการ / ขัน้ตอนว่ามอีย่างไร พรอ้มทัง้เทคนิคการปฏบิตังิาน  เช่น  แนวคดิ 
วธิกีารจงูใจผูใ้ต้บงัคบับญัชา แนวทางการสนับสนุนส่งเสรมิการปฏบิตังิาน  จากนัน้น าทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง
มาอ้างองิ หรอืจากแนวปฏบิตัทิี่ตนใช้อยู่น าไปสู่การสรา้งทฤษฎใีหม่โดยยกตวัอย่างความส าเรจ็จากผล
การปฏบิตังิานทีไ่ดผ้ล ไม่ว่าจะเป็นน าขอ้มลูทางสถติทิีส่ถานศกึษาเกบ็ไวห้รอืเราสัง่การใหม้กีารเกบ็เพิม่
มาประกอบ  มผีลงานของคุณคร ูผลงานของนักศกึษาทีช่นะการประกวดต่างๆ   มคี านิยมของผูป้กครอง 
/ ของคณะกรรมการสถานศกึษา  มสีถติจิ านวนนกัศกึษาทีเ่พิม่ขึน้  หรอืรางวลัต่างๆ  เป็นตน้ 

สุดทา้ยหลงัจากนิเทศกย็งัมผีูถ้ามผูเ้ขยีนอกีว่าจะท าวจิยัเรื่องอะไรด ี ก็คงต้องตอบว่า ท าในสิง่ที่
เรามขีอ้มลู  สามารถเกบ็ขอ้มลูได ้ และหลงัจากอ่านบทความนี้ ผูเ้ขยีนหวงัว่าจะไดย้นิค าถามใหม่ว่า  ถ้า
จะท าเรื่อง....จะท าแบบนี้ดไีหม/ไดไ้หม/..นะคะ  ผู้เขยีนขอเป็นก าลงัใจให้ทุกคนค่ะ  เพราะการรายงาน
ผลการวจิยัมกีระบวนการและขัน้ตอนที่ชดัเจนมาก ซึ่งจะว่ายาก ก็ไม่ยากนัก แต่ต้องใช้ความอดทนสูง 
ดงันัน้หากท าเรื่องที่เรามพีื้นฐานความรู้ในเรื่องนัน้เป็นอย่างด ี/ ท าเรื่องใกล้ตัว ก็จะมโีอกาสประสบ
ความส าเรจ็สูง  เพราะทุกท่านมคีวามเป็นนักวจิยัโดยสายเลอืดอยู่แลว้ (มคีวามคดิทีจ่ะปรบัปรุงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่ผู้บริหารก็ตาม ผู้เขียนก็เชื่อเช่นนั ้น และจาก
ประสบการณ์การนิเทศก็เป็นเช่นนัน้)  แต่การรายงานผลการวจิยัจ าเป็นต้องมกีารวางแผนล่วงหน้าก่อน  
มฉิะนัน้จะจดัท ารายงานผลการวจิยัตามกระบวนการวจิยัไมไ่ด ้

สิง่ทีผู่เ้ขยีนจะฝากไว ้คอื ขอใหผู้อ่้านศกึษา รปูแบบการวจิยัเชงิทดลอง เพราะในสถานศกึษาจะ
ใชร้ปูแบบดงักล่าวบ่อยมาก  และการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 
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สรปุขัน้ตอนการวางแผนการวจิยัเกอืบทุกรปูแบบทีส่ถานศกึษาควรด าเนินการ 
๑. ส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานเกี่ยวกบัปญัหา สาเหตุ หรอืแนวโน้มการพฒันาในอนาคตของสิง่ทีจ่ะท า

วจิยั 
๒. ก าหนดนิยามของสิง่ทีจ่ะวจิยั เพื่อก าหนดปจัจยัน าเขา้ สรา้งตวัชี้วดัและเกณฑก์ารประเมนิ

การด าเนินงาน  มาตรฐานผลผลติ  ผลลพัธท์ีต่อ้งการ 
๓. สรา้งเครอืขา่ยขณะปฏบิตังิาน (ทีม่าของงบประมาณ ผูร้่วมงาน ผูใ้ชผ้ลงาน แหล่งขอ้มลู เป็น

ตน้) และเครอืขา่ยการน าผลการวจิยัไปใช ้ 
 

                  ๑๖  เมษายน ๒๕๕๘ 
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