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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด 
(LG 2001) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

The Development of Lesson Planning on Personality and Oratory 
Improvement (LG 2001), Using Active Learning Method 

อำภา ชางเกวียน  

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแผนการจดัการเรียนรูแบบ Active Learning วิชาการ

พัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) และเพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาการพัฒนาดานบุคลกิภาพและศิลปะการพดู (LG 2001) โดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development Design) กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล คือ นักเรียนนายรอยช้ันปที่ 2 สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 62 นาย ดวยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ประเภท ไดแก เครื่องมือท่ีใชสรางแผนการ
จัดการเรียนรู ไดแก แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรูและวัตถุประสงคการเรียน (CVI) 
และเคร่ืองมือที่ใชในการสรางแบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาค ไดแก แบบประเมิน
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคการเรียนในแผนการจัดการเรียนรู (IOC) และประเมิน
คุณภาพขอสอบโดยการวิเคราะหคาความยาก-งาย คาอำนาจจำแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

การวิจัยคร้ังน้ีพบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning วิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพ
และศิลปะการพูด (LG 2001) ท่ีพัฒนาขึ้น จำนวน 15 แผน มีคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวช้ีวัดใน
จุดประสงคการเรยีนรู (CVI) เทากับ 0.95 แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีความตรงเชิงเนื้อหาสูง 
และแบบทดสอบที่สรางข้ึนทั้ง 2 ฉบับ ไดแก แบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาค  
ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ มีคาความตรงของแบบทดสอบ (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 และมีคาความยาก-
งาย อยูระหวาง 0.38-0.71 และ 0.25-0.68 ตามลำดับ โดยมีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.35-0.76 และ 
0.25-0.63 ตามลำดับ และมีคาความเช่ือม่ันรายฉบับเทากับ 0.76 และ 0.72  

คำสำคัญ:  การพฒันาแผนการจัดการเรียนรู  การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning

1อาจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จงัหวัดนครนายก 26001 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop lesson plans with active 

learning method for the subject of Personality and Oratory Improvement (LG2001) and 
2) to create qualified achievement tests by Research and Development Design.
The Sample group was 62 second-year cadets majoring in science and technology and
studying this subject in the first semester of academic year 2019 by Purposive Sampling.
The Content Validity Index (CVI) was used as the research tool to develop active learning
lesson plans and the Index of Item-Objective Congruence (IOC) was used as the tool to
create qualified midterm and final exams. The quality analysis of these achievement tests
was on the difficulty, the discrimination, and the reliability of the tests.

The results of this research showed that the Content Validity Index (CVI) of the 
15 lesson plans with active learning method including their objectives equals to 0.95, 
which is greater than the minimum index value of 0.80. This means the content validity 
of the lesson plans are at high level. In terms of the achievement tests (midterm and final 
exams), the Index of Item-Objective Congruence (IOC) is between 0.67-1.00, the difficulty 
is between 0.38-0.71 and 0.25-0.68, and the discrimination is between 0.35-0.76 and 0.25-
0.63 respectively. Each item of the tests are accordingly qualified. Lastly, the reliability of 
the tests are 0.76 and 0.72.  

Keywords:  The Development of Lesson Planning,  Active Learning 
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1. บทนำ
คำส่ังกองทัพบก ที่ 49/2559 เร่ือง นโยบายการศึกษากองทพับก พ.ศ. 2560-2564  

ไดกลาวถงึการพฒันาและปรับปรุงระบบการศึกษาของกองทัพบกวา จะตองคำนึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตรกองทัพบก พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนากองทัพบก  
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งสามารถสรุปเปาหมายของการจัดการศึกษาไดวา การศึกษาจะตองเปนไปเพ่ือใหคนทุก
ชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะ โดยยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมพีฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ซึ่งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบนัการศกึษาทางทหารเฉพาะทางประเภท ค 
หรือการศึกษาโดยหนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา กำหนดให
มกีารบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผล
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและแผนพฒันาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยแบงโครงสรางการจัดการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ ดานเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ รับผิดชอบ 
โดยกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ดานวิชาทหารรับผิดชอบโดยสวนวิชาทหาร และดานวิชาการ
รับผิดชอบโดยสวนการศึกษา ซ่ึงกองวิชาอักษรศาสตร สังกัดสวนการศึกษา เปนกองวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในดานภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหแกนักเรยีนนายรอย เพ่ือฝกใหนักเรียนนายรอย
สามารถส่ือความหมายไดอยางชัดเจนดวยวาจาและลายลักษณอักษร สามารถแถลงความคิดเห็นตาง ๆ 
ไดอยางเฉลียวฉลาดและสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได 

ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอนสังกัดกองวิชาอักษรศาสตรทีไ่ดสังเกตการจดัการเรียนการรู วิชาการ
พัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) ซึ่งพบวา นักเรียนนายรอยยังขาดความสนใจ 
ในการเรียน ไมกระตือรอืรนที่จะเรียนรู มีทักษะการคิดวิเคราะห การเรียบเรียงขอมูล การสรุปประเด็น 
การสื่อสาร และทักษะความคิดสรางสรรคนอย ซึ่งปญหาดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจากการจัดการเรียนการสอน
ที่อาจยงัไมเหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียนในยุคที่เทคโนโลยีเจริญกาวหนา มีส่ิงเราและดึงดูดความสนใจ
ผูเรียนมากกวาการบรรยายหนาช้ันเรียน ผูสอนเนนหลักการทฤษฎีความรูมากกวาการเรียนรูดวยตัวผูเรียน
เอง ดังที ่ไพฑูรย สินลารัตน (2560) ไดกลาวถงึขอออนดอยของการศึกษาวา การศึกษาในยุคปจจุบัน 
ยงัยึดม่ันกับเน้ือหาสูง เปนการศกึษาแบบแยกสวนไมสมัพันธกับชีวิต สภาพของหองเรียนครูยังผูกขาด 
การเรียนรูและกิจกรรมอยางชัดเจน  

ในปการศึกษา 2559 สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดสงคณาจารย 
เขารับการสัมมนาหัวขอ “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ตามแนว Backward Design  
ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps และการวัดผลประเมินผลแบบ Authentic Assessment ตามหลักสูตร
อิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21” โดยจัดขึ้นที่โรงเรยีนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ จากการ
สัมมนาคร้ังนั้นทำใหสวนการศึกษาฯ มีนโยบายใหแตละกองวิชาทดลองปรับวิธีสอนใหเปนการสอน 
แบบ Active Learning มากข้ึน และมีการรายงานผลการใชรูปแบบการสอนนี้เปนระยะ  

จากสภาพปญหาที่ไดกลาวประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
สรางแผนการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning เพ่ือนำมาใชกับนักเรียนนายรอย ชั้นปที่ 2 วิชาการ
พัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงวิธกีารจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษาตอไป เพื่อใหการจัดการเรียนรูในรายวิชาการพัฒนาดานบคุลิกภาพและศิลปะ 
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การพูด (LG 2001) มีความทันสมัยท้ังดานรูปแบบการสอนและดานการวัดและการประเมินผล ทั้งยังสนอง
ตอนโยบายการศึกษาของกองทัพบกที่สนับสนุนใหโรงเรียนทหารจัดการศึกษาแบบ Active Learning  
ในทุกระดับ 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning วิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพ

และศิลปะการพูด (LG 2001)  
2.2 เพ่ือสรางแบบทดสอบรายวิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) 

3. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
การจัดการการเรียนรูแบบ Active Learning หรือในภาษาไทยใช การจัดการเรียนรูแบบใฝรู 

การเรียนรูเชิงรุก หรือการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียน 
มสีวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ (วารินทพร ฟนเฟองฟ,ู 
2562) เชน การวิเคราะห การสังเคราะห การระดมสมอง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ทำกรณีศกึษา เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูข้ึนไดดวยตนเองและสามารถนำไปใชในสถานการณ
อื่น ๆ ได โดยผูสอนมีบทบาทเปนเพียงผูกระตุนการเรยีนรู อำนวยความสะดวกแกผูเรียน จัดประสบการณ 
และเปนผูวางแผนจัดกจิกรรมในชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนเกดิการเรียนรูตามศักยภาพการเรยีนรูแตละบุคคล 
(ปรียานุช พรหมภาสิต, 2558) 

นักวิจัยหลายทานไดศึกษาการนำการจัดการการเรียนรูแบบ Active Learning ไปใช ดังที่
ฟาตีฮะห อุตสาหราชการ (2558) ไดศึกษาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพชุดการสอนเร่ืองคล่ืนไหวสะเทือน 
โดยรูปแบบการเรียนรูเชงิรุก (Active Learning) ชดุที่ 1 เร่ืองคล่ืนกลและชนิดของคลื่น มีประสิทธิภาพ 
เทากับ 75/76 ชุดที่ 2 เรื่องคลื่นกับโครงสรางของโลก มปีระสิทธิภาพ เทากับ 76/77 ซึ่งสูงกวารอยละ 
75/75 ตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวและจากการวิเคราะหคะแนนจากแบบทดสอบ พบวา นักเรียนที่ไดรับ 
การสอนดวยชุดการสอนเร่ืองคลื่นไหวสะเทือน โดยรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกมีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียน 
ที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถติิที่ .05 สอดคลองกับท่ี David Kember And Doris Y P 
Leung (2005) ไดศึกษาอิทธิพลของประสบการณการเรียนรูแบบ Active Learning ตอการพัฒนา
ความสามารถของบัณฑิต สรุปไดวา หากมหาวิทยาลัยตองการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถที่จำเปนสำหรับ
สังคมฐานความรู มหาวิทยาลัย ควรคำนึงรูปแบบของการสอนที่ใชในหลักสูตร ซึ่งการสอนแบบเดิมมักใชใน
การสอนแบบบรรยาย การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถทางปญญานอยกวา
รูปแบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูเรียนอยางกระตือรือรน (Active Learning) 

จากทฤษฎีและงานวิจัยขางตนจึงควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
ขึ้นเพื่อนำไปใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนายรอยในปการศึกษาถัดไปใหมีความทนัสมัย 
ผูเรียนเกิดการเรยีนรูเต็มศักยภาพและสนองตอนโยบายการศึกษาของกองทัพบก 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู วชิาการพัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะ 

การพูด (LG 2001) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มกีรอบแนวคิดการวิจัยดังนี ้

การศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนและทบทวน

วรรณกรรม 

การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 

- นโยบายการศึกษากองทัพบก
- สภาพการจัดการเรียนการสอน
- แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ
Active Learning
- แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูดวยการวิจัย
และพัฒนา

1. หลักการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ
ยอนกลับ (Backward Design)
2. แนวคิดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic assessment)
3. สรางแผนการจัดการเรียนรู และเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

ความสอดคลองเชิงเนื้อหาระหวาง
แผนการจัดการเรียนรูและวัตถุประสงค
การเรียนรู (CVI) 

การสรางแบบทดสอบ คุณภาพแบบทดสอบ 
(ระหวางภาคและประจำภาค)

1. หลักการสรางแบบทดสอบวัดพฤติกรรม
ดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) ตามแนวคิด
ของ เบนจามิน บลูม
2. การสรางตารางวิเคราะหแบบทดสอบ (อัตนัย)
- แบบทดสอบระหวางภาค
- แบบทดสอบประจำภาค
3. การนำแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง
4. เก็บรวบรวมขอมูลนำไปวิเคราะห

- ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบ
กับตัวชี้วัดในจุดประสงคการเรียนรู (IOC)
- ความยาก-งาย (PE)
- อำนาจจำแนก (D)
- ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาก (α) 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนนายรอยช้ันปท่ี 2 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่เรียนใน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 62 นาย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เน่ืองจากผูวิจัยปฏิบัติการสอนในรายวิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) จึงใช 
กลุมตัวอยางดังกลาวในการเก็บรวบรวมขอมูล

5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

1. แผนการจัดการเรียนรู
2. แบบทดสอบระหวางภาค
และแบบทดสอบประจำภาค
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5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
 5.3.1 เครื่องมือที่ใชในการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning คือ 

แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรูและวัตถุประสงคการเรียน (CVI) 
 5.3.2 เครื่องมือที่ใชในการสรางแบบทดสอบระหวางภาคและประจำภาค คือ  

แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคการเรียนในแผนการจัดการเรียนรู (IOC) 
ของแบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาค 

5.4 การเก็บรวบรวมขอมลู
5.4.1 การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแบบ Active Learning มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย : การศึกษาขอมูลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning 

1. ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2558 (5 ป) นโยบาย
การศึกษากองทัพบก พ.ศ. 2560-2564 และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎกีารจัดเรียนรูแบบ Active Learning วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ 
และการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา : การพฒันาและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
แบบ Active Learning 

1. สรางแผนการจดัการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยกระบวนการออกแบบ
การเรียนรูยอนกลับ (Backward Design) ตามรูปแบบการเขียนแผนการจดัการเรียนรูโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา จำนวน 15 แผน เวลา 30 ชั่วโมง และกำหนดการวัดและการประเมนิผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ภายในแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยหัวขอ ชื่อวิชา คร้ังที่สอน วัตถุประสงค
การเรียนรู ชื่อหัวเร่ือง เนื้อเร่ืองโดยสรุป กิจกรรมและวิธีสอน ส่ือการสอน และวธีิการประเมินผล  

2. นำแผนการจัดการเรียนรูไปปรึกษาที่ปรึกษาโครงการวิจัย ซ่ึงในแผนการจัด
การเรียนรู ประกอบดวย วัตถุประสงคการเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู ส่ือ แบบประเมินผลการพูด 
ของนักเรียนนายรอย ใบกิจกรรม ใบงาน บันทึกผลหลงัการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุม และแบบประเมินผลงาน แผนการจัดการเรียนรูทั้ง 15 แผน  

3. นำแผนการจัดการเรียนรูเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยศศิพงษ ศรีสวัสด์ิ สำนักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวสกาวเดอืน  
ซาธรรม อาจารยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแกน และพันโทหญิง ผูชวยศาสตราจารย
บษุดี อรสิริวรรณ อาจารยสวนการศึกษาโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
ของแผนการจัดการเรียนรู หาคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (CVI) และปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย : การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
นำแผนการจัดการเรียนรูไปใชกับนักเรียนนายรอยช้ันปที่ 2 สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 
 ข้ันตอนที่ 4 การพฒันา : การประเมินผลปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู 

แบบ Active Learning 
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1. วิเคราะหผลการเรียนรูของนักเรียนนายรอย จากนั้นปรับปรุงแกไขแผนการ
จัดการเรียนรูโดยปรับปรุงกิจกรรมการสอน วิธีการเก็บคะแนน ใหเหมาะสมกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน 

2. ไดแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning วิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพ
และศิลปะการพูด (LG 2001) 

5.4.2 การสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย : การศกึษาขอมูลการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

1. ศึกษาคูมือการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาและศึกษาหลักการสราง
แบบทดสอบ 

2. ศึกษาขอบขายพฤติกรรมการเรยีนรูของเบนจามิน บลูม คิดคนข้ึนในป ค.ศ. 1956
ปรับปรุงโดยแอนเดอรสัน (Anderson) และแครทโฮล (Krathwohl) ในป ค.ศ. 2001 เพื่อต้ังคำถามให
สอดคลองกับเปาหมายของพฤติกรรมการเรียนรูดานปญญาที่ตองการวัดตามจุดประสงครายวิชาที่ต้ังไว 

ข้ันตอนที่ 2 การพฒันา : การพฒันาและหาคุณภาพแบบทดสอบ 
1. สรางตารางวิเคราะหขอสอบจำแนกตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู 6 ระดับ

โดยพิจารณาตัวชี้วัดและระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
2. สรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดขอสอบอัตนัย จำนวน 2 ฉบับ ไดแก

แบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาค 
3. นำแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ไดแก 

ผูชวยศาสตราจารยศศิพงษ ศรีสวัสด์ิ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวสกาวเดอืน  
ซาธรรม อาจารยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแกน และพันโทหญิง ผูชวยศาสตราจารย
บษุดี อรสิริวรรณ อาจารยสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา เพื่อตรวจสอบหาความสอดคลอง 
เชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ (IOC) นำมาปรับปรุงตามคำแนะนำของผูเช่ียวชาญ 

ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย : การทดลองใชแบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำ
ภาค นำแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ ไปใชกับนักเรียนนายรอยช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จำนวน 62 นาย ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

ข้ันตอนที่ 4 การพฒันา : การประเมินผลปรับปรุงแกไขแบบทดสอบ 
1. นำขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่ 3 (คะแนนผลการทดสอบของนักเรยีนนายรอยทั้ง 62

นาย) มาวิเคราะหขอมูลหาคาความยาก-งาย อำนาจจำแนก และคาความเชื่อมั่นแบบทดสอบ 
2. ปรับปรุงแบบทดสอบ โดยตัดบางขอคำถาม เปล่ียนประโยคคำถาม หรือเพ่ิม

ขอมูลในขอคำถามใหมากข้ึน แกไขใหเหมาะสมอีกคร้ัง 
3. ไดแบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาคฉบับสมบูรณ

5.5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและใชคาทางคาสถิติตาง ๆ โดยใชสูตร ดังน้ี

5.5.1 วิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบับของแผนการจัดการเรียนรู (Content 
Validity Index-CVI) โดยมีเกณฑการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) ที่ใชไดต้ังแต 0.8 ข้ึนไป 
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CVI = 
 

CVI = ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู 
S- CVI = ขอคำถามที่ผานการประเมินผานการประเมิน

ความสอดคลองรายฉบบั จากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
UA = จำนวนขอคำถามทั้งหมด 

5.5.2 วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ 
 5.5.2.1 ดวยการหาคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวช้ีวัดในจุดประสงค 

การเรียนรู (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC)  

IOC  = 
∑

คา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป คัดเลือกขอสอบขอนั้นไวใชได แตถาไดคา IOC ต่ำกวา 
0.5 ควรพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง (ปราณี มีหาญพงษ และกรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร, 2561) 

5.5.2.2 ความยาก-งาย (Difficulty)

PE =  
 ( )

( )

ขอสอบที่จะสามารถนำไปใชในการวัดผลที่มีคุณภาพจะมีคาความยาก-งาย 
อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 

5.5.2.3 คาอำนาจจำแนก (Discrimination) 

D = ( )
เกณฑพจิารณาอำนาจจำแนกรายขอตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.20 หรือ 

0.20-1.00 จึงจะถือวาใชได (สิรินธร สิมจินดาวงศ, 2547) 
PE แทน ดัชนีคาความยาก 
SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 
SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 
N  แทน จำนวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน (เฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง) 
X  แทน คะแนนที่นักเรียนทำไดสูงสุด 
X  แทน คะแนนที่นักเรียนทำไดต่ำสุด 
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5.5.2.4 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability) 

    = 1 −  

แบบทดสอบที่ดีจะตองไดคา Cronbach’s alpha 0.70 ขึ้นไป 
(บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2555) 

6. ผลการวิจัย
6.1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning วชิาการพัฒนาดานบุคลกิภาพ

และศิลปะการพูด (LG 2001) ไดแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 15 แผน มีคาความสอดคลองเชิงเนื้อหา
ทั้งฉบับของแผนการจัดการเรียนรู (CVI) เทากับ 0.95  

6.2 การสรางแบบทดสอบ 
แบบทดสอบแบบรายวิชาการพฒันาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) ที่ผูวิจัย

สรางขึ้นมีจำนวน 2 ฉบับ คอืแบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาค  
แบบทดสอบระหวางภาคมีคาความตรงของแบบทดสอบ (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 

มคีาความยาก-งาย ระหวาง 0.35-0.85 คาคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.76 
แบบทดสอบระหวางภาคมีคาความตรงของแบบทดสอบ (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 

มคีาความยาก-งาย ระหวาง 0.25-0.69 คาคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.72 
6.2.1 การหาคาความตรงของแบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาค 

ตาราง 1 การวิเคราะหความตรงของแบบทดสอบของแบบทดสอบระหวางภาค (IOC) 

ขอท่ี 
ผูเช่ียวชาญ 

R

(I.O.C.) 

N

R ผลการวินิจฉัย หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 0 1 1 3 0.67 ใชได ปรับภาษา
2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
4 1 1 0 2 0.67 ใชได ปรับเปนวดัเปนการนำไปใช
5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
6 1 1 1 3 1.00 ใชได 
7 1 1 1 3 1.00 ใชได 

แบบทดสอบทั้ง 7 ขอ มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.67-1.00 แสดงใหเห็นวา คาความสอดคลอง
ระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรูมีคามากกวา 0.50 ทุกขอ จึงถือวาแบบทดสอบระหวางภาคฉบับนี้
มคีวามสอดคลองกับวัตถปุระสงคการเรียนรูและสามารถนำไปใชไดทุกขอ 
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ตาราง 2 การวิเคราะหความตรงของแบบทดสอบประจำภาค (IOC) 

ขอที่
ผูเช่ียวชาญ

R
(I.O.C.) 

N

R ผลการ
วนิิจฉัย

หมายเหตุคนที่ 
1

คนที่ 
2

คนที่ 
3

1 1 1 1 3 1.00 ใชได
2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
4 0 1 1 2 0.67 ใชได ปรับภาษาใหเห็นขอผิดพลาดชัดเจนขึ้น
5 1 1 1 3 1.00 ใชได
6 1 1 1 3 1.00 ใชได
7 1 1 1 3 1.00 ใชได
8 1 1 1 3 1.00 ใชได
9 1 1 1 3 1.00 ใชได

แบบทดสอบประจำภาคทั้ง 9 ขอ มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.67-1.00 แสดงใหเห็นวา  
คาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหาระหวางแบบทดสอบประจำภาคกับวัตถุประสงคการเรยีนรู มีคามากกวา 
0.50 ทุกขอ จึงถือวาแบบทดสอบมคีวามสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและสามารถนำไปใชไดทุกขอ 

6.2.2 การหาคาความยาก-งายและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบระหวางภาคและ
แบบทดสอบประจำภาค 

ตาราง 3 ความยาก-งาย และอำนาจจำแนกของแบบทดสอบระหวางภาค 

ขอท่ี S  S  X  X  r PE r  P  

1 25.5 4 4 0.5 0.7679 0.3839 จำแนกได ยาก
2 8 3.5 1 0 0.5625 0.7188 จำแนกได งาย 
3 16 7.5 2 0.5 0.7083 0.6458 จำแนกได งาย 
4 28.5 11 4 1 0.7292 0.4896 จำแนกได ปานกลาง 
5 21 0.5 3 0 0.8542 0.4479 จำแนกได ปานกลาง 
6 15 5.5 2 0 0.5938 0.6406 จำแนกได งาย 
7 25.5 17 4 1 0.3542 0.5521 จำแนกได ปานกลาง 

อำนาจจำแนกของแบบทดสอบระหวางภาค มีคาอยูระหวาง 0.35-0.85 ซึ่งมีคามากกวา 0.2 
ตามเกณฑอำนาจจำแนกของขอสอบที่สามารถวัดได จึงถือวา ขอสอบทกุขอสามารถจำแนกผูเรยีน 
เปนกลุมเกงและกลุมออนได 
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ตาราง 4 ความยาก-งาย และอำนาจจำแนกของแบบทดสอบประจำภาค 

ขอท่ี 𝐒𝐍 𝐒𝐋 𝐗𝐌𝐚𝐱 𝐗𝐌𝐢𝐧 r PE 𝐫𝐨𝐮𝐭 𝐏𝐨𝐮𝐭 
1 6.25 2.5 1 0 0.4688 0.5469 จำแนกได ปานกลาง
2 3.5 1.25 0.5 0 0.5625 0.5938 จำแนกได ปานกลาง 
3 7 2.25 1 0 0.5938 0.5781 จำแนกได ปานกลาง 
4 5.5 2 1 0 0.4375 0.4688 จำแนกได ปานกลาง
5 14 12 2 1 0.2500 0.6250 จำแนกได งาย 
6 56 18 8 0 0.5938 0.5781 จำแนกได ปานกลาง 
7 14 9 3 0.5 0.2500 0.3750 จำแนกได ยาก 
8 6 4 1 0.5 0.500 0.2500 จำแนกได ยาก
9 16 11 2 1 0.6250 0.6875 จำแนกได งาย

ขอสอบทั้ง 9 ขอ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.25-0.69 มีขอสอบในระดับยากอยู 2 ขอ  
คือ ขอที่ 7 และขอที่ 8 คิดเปนรอยละ 22.22 ขอสอบระดับปานกลาง 5 ขอ คือ ขอท่ี 1 ขอที่ 2 ขอที่ 3 
ขอท่ี 4 และขอที่ 6 คิดเปนรอยละ 55.56 และระดับงาย 2 ขอ คือ ขอที่ 5 และขอที่ 9 คิดเปนรอยละ 22.22 
อำนาจจำแนกของแบบทดสอบประจำภาคมีคาอยูระหวาง 0.25-0.63 ซึ่งมีคามากกวา 0.2 ตามเกณฑ
อำนาจจำแนกของขอสอบท่ีสามารถวัดได จึงถือวา ขอสอบทุกขอสามารถจำแนกผูเรียนเปนกลุมเกงและ
กลุมออนได  

6.2.3 การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาค
การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) สัมประสิทธิสหสัมพันธของครอนบาก 

(Cronbach’s reliability coefficient alpha) แบบทดสอบอตันัย โดยใชสูตร    
ความเชื่อมั่นแบบทดสอบระหวางภาค

  = 
7

7 1
1

3.81

10.8  

  = 0.76 
ความเชื่อมั่นแบบทดสอบประจำภาค 

  = 
9

9 1
1

5.22

14.4
  = 0.72 

จากการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบระหวางภาค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.76 
และแบบทดสอบประจำภาคมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.72 แสดงใหเห็นวา แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ  
มคีาเชื่อมั่นของแบบทดสอบอยูในเกณฑท่ีเช่ือถือได คือ มีคาต้ังแต 0.7 ขึ้นไป งานวิจัยชิ้นนี้จึงทำใหได
แบบทดสอบระหวางภาค จำนวน 7 ขอ ที่มคีาความเชื่อม่ันเทากับ 0.76 และแบบทดสอบประจำภาค 
จำนวน 9 ขอ ที่มคีาความเช่ือมั่นเทากับ 0.72 
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7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทำใหไดเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning จำนวน 15 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 2 ฉบับ ไดแก 
แบบทดสอบระหวางภาคและแบบทดสอบประจำภาค สามารถอภิปรายผลการพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู
และแบบทดสอบที่ไดจากงานวิจยั ดังนี้

7.1 แผนการจัดการเรียนรู 
การสรางตารางออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหมีความเชื่อมโยงระหวางจุดประสงค

รายวิชากับแผนการจัดการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกทางความคิด ทักษะ และเจตคติ  
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning โดยมีกิจกรรมทั้งแบบกลุม แบบคู และแบบเด่ียว เชน 
การแสดงบทบาทสมมติในแผนการจัดการเรียนรูที่ 11 การเรียนรูแบบรวมมือ ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 9 
และ 10 การเรียนรูแบบวิเคราะหวิดีโอในแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 และ 3 การเขียนผังความคิด  
ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 การเรียนรูแบบสะทอนความคิด ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 13 การทำงาน
เปนกลุม ทำเปนคู และทำเด่ียว ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ที่ 6 และท่ี 12 กิจกรรมที่กลาวมาลวนเปน
กิจกรรมท่ีสะทอนหลักการสอนแบบ Active Learning ดังที่ ปรียานุช พรหมภาสิต (2558) กลาววา ครูทำ
หนาที่วางแผนจัดกิจกรรมในชั้นเรียนทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพและเกิดการเรียนรูแตละบุคคล 
การจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนทำงานเปนกลุม และลงมือทำจนเกิดประสบการณยังชวยใหผูเรียนยอมรับ
เน้ือหาไดงายข้ึน สอดคลองกับ นนทลี พรธาดาวิทย (2559) ที่กลาววา การเรยีนรูดวยวิธี Active Learning 
ผูเรียนตองเรียนผานการกระทำ เนื้อหาที่เรียนมคีวามเกี่ยวของและสัมพันธกับจุดหมายผูเรียนจึงเกิด 
การยอมรับ มีสวนรวมตอบสนองตอกระบวนการเรียนรู และการเรียนรูเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตนเองเชื่อมโยง
ไปสูผูเรียนคนอื่น ๆ ทั้งดานอารมณ ความรูสึก และสติปญญา จากการออกแบบการจัดกิจกรรมดังกลาว 
จึงสงผลใหมีความตรงเชิงเนื้อหาระหวางแผนการจัดการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนสูง 

 นอกจากน้ียังมีการออกแบบแผนการจัดการเรยีนรูดวยวิธียอนกลับที่เร่ิมจากเปาหมาย 
การเรียนรู (Desired Outcomes) ไปสูวิธีการวัดผล (Evidence of understanding) และออกแบบ
กิจกรรมการเรียน (instruction) ชวยใหแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ สอดคลองกับ พิมพพันธ เตชะคุปต 
และพเยาว ยินดีสุข (2553) ท่ีมแีนวคิดวา การออกแบบแผนการเรียนรูแบบยอนกลับเปนการออกแบบ 
การเรียนโดยมุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจฝงลึก ดวยกระบวนการสรางแผนขั้นตน คือ กำหนดผล 
การเรียนรูที่คาดหวังเพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรู นำไปสูการออกแบบวิธีวัด 
และประเมินผลรวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น การสรางแผนการจัดการเรียนรู 
แบบยอนกลับจึงมีสวนชวยใหแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ โดยทำใหมีคาความสอดคลองเชิงเนื้อหา
ระหวางแผนการจัดการเรียนรูและวัตถุประสงครายวิชาสูง 

7.2 แบบทดสอบระหวางภาคและประจำภาค 
การวิเคราะหขอสอบดานพฤติกรรมการเรียนรูทางปญญาจึงชวยใหแบบทดสอบ

สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรูแตละระดับในสัดสวนที่เหมาะสม ไมเนนพฤติกรรมดานใดดานหนึ่งมาก
เกินไป และไมวัดความจำระยะส้ันหรือสิ่งที่ไมมีความหมายตอนักเรียนนายรอย 
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ดานความเชื่อมั่นหรือความคงที่แนนอนของคะแนนในการสอบ เปนสัดสวนระหวาง 
ความแปรปรวนของคะแนนจริงกับความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากการทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบ
ระหวางภาคมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.76 และแบบทดสอบประจำภาคมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.72  
ถอืเปนคาความเช่ือม่ันที่ยอมรบัได แตไมสูงมากนัก ทั้งน้ีอาจมาจากสาเหตุขอสอบมีจำนวนขอคำถามนอย 
คือ แบบทดสอบระหวางภาค จำนวน 7 ขอ และแบบทดสอบประจำภาค จำนวน 9 ขอ ประกอบกับเปน
แบบทดสอบอัตนยัที่มีลักษณะเขียนบรรยาย อธิบาย ซ่ึงนักเรียนนายรอยบางนายไมไดตอบคำถามลงใน
แบบทดสอบบางขอ จึงสงผลตอคาความเช่ือมั่นดังกลาว  

8. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. นักเรียนนายรอยบางนายไมไดทำแบบทดสอบโดยเฉพาะขอคำถามทายแบบทดสอบ
อาจเน่ืองมาจากสภาพรางกายที่ไมพรอมทำใหหลับระหวางสอบ ดังนั้น ผูคุมสอบควรกระตุนเตือนนักเรียน
นายรอยเปนระยะใหทำขอสอบใหแลวเสร็จกอนหมดเวลา 

2. ภาควิชาภาษาไทย กองวิชาอักษรศาสตร ควรนำรูปแบบและกิจกรรมตาง ๆ ไปใชเปน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนนายรอย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการนำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนไปทดลองใชกบันักเรียนนายรอย ที่เรียน

วิชาการพัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนกอนและหลังเรียน หรือระหวางการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning กับการเรียน 
แบบด้ังเดิมหรือการจัดการเรียนรูวิธีอื่น ๆ เพื่อแสวงหารูปแบบวิธีสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู 
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