
บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

           ในการจดัทาํรายงาน เอกาสรประกอบการสอนงานจกัรยานยนต์น้ี ผูวิ้จยัได้ทาํการศึกษา 

คน้ควา้ และรวบรวมเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นข้อมูลอา้งอิง โดยเสนอตาม

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556  

2.2  การพฒันาเอกสารประกอบการสอน 

2.3  คุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

2.4  ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2.5  งานวิจยัเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  

2.1.1 หลกัการของหลกัสูตร 

1. เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าดา้น 

วิชาชีพ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ ประชาคม 

อาเซียนเพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัฝีมือให้มีสมรรถนะมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบ อาชีพอิสระ  

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ย่างกวา้งขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะดา้น

ดว้ย การปฏิบติัจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้

ผูเ้รียน สามารถเทียบโอน ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง

วิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหวา่ง 

หน่วยงาน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มี

ส่วน ร่วมในการพฒันา หลกัสูตรให้ตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยุทธศาสตร์ของ

ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

2.1.2 จุดหมายของหลกัสูตร 

1. เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถนาํความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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เลือกวิถีการดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน สร้างสรรค ์ความเจริญต่อชุมชน 

ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

2. เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ 

การประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รัก

หน่วยงาน สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 

4. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการทาํงาน การอยู่ร่วมกนั การต่อตา้น 

ความรุนแรง และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

อุทิศ ตนเพื่อสังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีจิตสํานึกด้าน

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

5. เพื่อใหมี้บุคลิกภาพท่ีดีมีมนุษยสัมพนัธ์ คุณธรรม จริยธรรมและวินยัในตนเองมีสุขภาพ 

อนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกบังานอาชีพ 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ

ประเทศ และโลก มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดาํรงรักษาไวซ่ึ้ง

ความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมขุ 

2.1.3 หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556 

1. การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ีผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียน ท่ี

กาํหนด นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัไดส้ามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบ 

ความรู้และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริงสามารถจดัการเรียนการสอนได ้

หลากหลาย รูปแบบเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในวิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะ การ

ปฏิบติังาน ในขอบเขตสําคญัและบริบทต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจาํสามารถ 

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้คาํแนะนําแก้ปัญหาเฉพาะด้านและ

รับผิดชอบ ต่อตนเองและผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในคณะทาํงานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน  การจัดการศึกษาในระบบปกติใช้ระยะเวลา 3 ปี

การศึกษา การจดัเวลาเรียนดาํเนินการดงัน้ี 
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2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียน จาํนวนหน่วยกิต ตามท่ีกาํหนดและสถานศึกษา อาชีวศึกษา 

หรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการ สอน

ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 

3. หน่วยกิต 

ให้มีจาํนวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ถือ

เกณฑด์งัน้ี 

3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ           

1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการไม่นอ้ยกว่า 

36 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกว่า 

54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.4 รายวิชาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ยกวา่54 ชัว่โมงเท่ากบั1หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่

นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เท่ากบั 4 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั1 หน่วยกิต 

4. โครงสร้าง 

โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวด 

วิชาและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หมวดวิชาทกัษะชีวิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา 

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

2. หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 

2.1 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 
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2.2 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

2.3 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร จาํนวนหน่วยกิต ของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตรให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาได ้     

ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยทุธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งกาํหนดรหัสวิชา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมง

เรียน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดย  ความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ี ผูเ้รียน

ไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบนั

แลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบั การ

ปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศการทาํงานร่วมกนัส่งเสริม 

การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น

ทาํ เป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดี ในการทาํงานและ         

การประกอบอาชีพอิสระโดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

6. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

ในรูปของ การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดย

ใช ้เวลารวมไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมงกาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษา อาชีวศึกษา

หรือ สถาบนัตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ  สามารถนาํรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะ

วิชาชีพ ท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงาน  ของรัฐไดโ้ดยใชเ้วลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน  

7. การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 

8. โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ 

หรือบูรณาการความรู้ทกัษะและประสบการณ์ จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความ

ถนัด และความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้การวางแผน การกาํหนด

ขั้นตอน การดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํารายงาน ซ่ึงอาจทําเป็น
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รายบุคคล หรือกลุ่มก็ไดท้ั้งน้ีขึ้นอยู่กบัลกัษณะของโครงการนั้นๆ โดยการจดัทาํโครงการดงักล่าว มี

ดาํเนินการดงัน้ี 

9. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะ 

วิชาชีพ ท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจาํนวน     

4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชัว่โมง ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั ตอ้งจดให้มี 

ชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว หากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ       

2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจดัให้มีชั่วโมง

เรียน ต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

10. การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียนใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 

11. การศึกษาระบบทวิภาคี 

เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 

อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลา 

ส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตามจุดหมายของหลกัสูตรการจดัการศึกษาระบบทวิ

ภาคีโดยนาํรายวิชาทวิภาคี ในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไปกาํหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ี

ใชฝึ้กจดัทาํแผนฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน

ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐทั้งน้ี อาจนาํรายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชา

ทกัษะวิชาชีพไปจดัร่วมดว้ยได ้

12. การเขา้เรียน 

ผูเ้ขา้เรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า 

และมีคุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผล

การ เรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

13. การประเมินผลการเรียน  

เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า

ดว้ย การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

14. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ย

กว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝ่ังคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม ระเบียบวินยั การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค ์
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การทาํงาน ปลูกฝ่ังจิตสํานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและโลก ใชก้ระบวนการกลุ่ม ใน

การทาํประโยชน์ ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งการทะนุบาํรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 

โดยการวางแผน ลงมือ ปฏิบัติ  ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ทั้ งน้ีสําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเ้ขา้ร่วม กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัขึ้น 

2. การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ เป็นไปตามระเบียกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 

15. การสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1. ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ

หมวด วิชาเลือกเสรี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

2. ไดจ้าํนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร                         

3. ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 และผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                        

4. เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 

16. การพฒันารายวิชาในหลกัสูตร 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา

รายวิชา เพิ่มเติม ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือ

ลกัษณะบูรณา การใด ๆ ก็ได ้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย 

กลุ่มวิชา ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่ม

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษาในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม

วิชานั้น ๆ เพื่อให ้บรรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

2..หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ .สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ

ปรับปรุง รายละเอียด ของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมใน

กลุ่มทกัษะ วิชาชีพเลือกได ้โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

สาขาวิชา ตลอดจนความตอ้งการของสถานประกอบการหรือสภาพยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

3..หมวดวิชาเลือกเสรีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา

รายวิชา เพิ่มเติมได ้ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ินหรือสภาพยุทธศาสตร์

ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อทั้งน้ีการ

กาํหนด รหสัวิชาจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

4. การปรับปรุงแกไ้ข พฒันารายวิชากลุ่มวิชาและการอนุมติัหลกัสูตร 
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5..การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตาม

มาตรฐานคุณ วุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ .ให้ เป็นหน้าท่ีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. การอนุมติัหลกัสูตรให้เป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

8. การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาหรือสถาบันสามารถ 

ดาํเนินการไดโ้ดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

17. การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

ใหท้กุหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจนประกอบดว้ย4ประเด็น 

1. คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

2. การบริหารหลกัสูตร 

3. ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 

4. ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน ให้สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาสถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มี การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยู่ใน 

ความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี 

2.2.4 รายวิชา 2101–2102 งานจกัรยานยนต ์

  1. จุดประสงคร์ายวิชา      

1.1 เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของรถจกัรยานยนต ์

1.2 เพื่อใหถ้อดประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนของรถจกัรยานยนต ์

1.3 เพื่อใหบ้าํรุงรักษา บริการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ของรถจกัรยานยนตแ์ละประมาณราคาค่าบริการ 

1.4 เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาด

ปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

2. มาตรฐานรายวิชา 

2.1 แสดงความ รู้เก่ียวกับ หลักการตรวจสอบ บํารุงรักษาป รับแต่งช้ินส่วน

รถจกัรยานยนต ์

2.2 บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตแ์ละระบบต่างๆตามคู่มือ 

2.3 ตรวจสภาพเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตแ์ละระบบต่างๆตามคู่มือ 

2.4 ถอดประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

2.5 ถอดประกอบช้ินส่วนระบบต่างๆของรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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2.6 ประมาณราคาค่าบริการรถจกัรยานยนต ์

3. คาํอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานการถอดประกอบช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์

และระบบของรถจกัรยานยนต์ ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เคร่ืองมือ

และเคร่ืองมือพิเศษ ตรวจสอบช้ินส่วน ปรับแต่ง การบาํรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 

 

2.2  การพฒันาเอกสารประกอบการสอน 

2.2  ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน เป็นวตักรรมทางการศึกษา และการเรียนการสอนอย่างหน่ึง ท่ี

เก่ียวกับการปฏิบัติ รูปทางการศึกษา ในวงการศึกษา ได้พยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่ อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นตลอดเวลา ดว้ยการคิดคน้ทดลอง และพฒันาการสอนวิธี

ต่างๆ เพื่อให้การเรียนการสอนเสียเวลาน้อย ได้ผลดี และเป็นผลท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนความ

พยายามท่ีจะให้นกัเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนัเกิดขึ้นได ้วิธีการหน่ึงท่ี

นิยมทาํกนัอยู่ก็คือการสร้างแบบการสอนขึ้นมา โดยทัว่ไปเรียกว่า เอกสารประกอบการสอนซ่ึงคาํ

วา่ เอกสารประกอบการสอนไดมี้คนใหค้วามหมายไวต่้าง ๆ ดงัน้ี 

พิสิฐ  เมธาภัทรและธีระพล เมธีกุล (2532:9-10) ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบการสอน

หมายถึง ส่ิงพิมพท์ุก ชนิดท่ี ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบทเรียนตามท่ี 

ตั้งเอาไว ้เอกสารประกอบการสอนน้ีจะเป็นส่ิงพิมพ์ท่ีทุกอย่าง  เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือราย

สัปดาห์ เอกสารทางวิชาการ หนังสืออ่านประกอบการเรียนน้ีโดยมากจะถูกกาํหนดโดยครู ผูส้อน

โดยท่ีเอกสารประกอบการสอนอาจจะถูกใชใ้นส่วนหน่ึงส่วนใดของบทเรียนก็ไดเ้พื่อให้ไดผ้ลการ

เรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนัน่เอง 

เฉลิมศักด์ิ  นามเชียงใต้ (2544 : 24) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนหรือ

เอกสารประกอบการสอน คือ เอกสารท่ีครูจดัทาํขึ้นเพื่อให้ผูเ้รียนนาํไปประกอบการเรียนการสอน

ตามหลกัสูตร โดยการนาํเน้ือหาสาระของรายวิชามาเรียงลาํดบัอย่างต่อเน่ือง  พร้อมกบัเพิ่มเติมส่ิง

ใหม ่ๆ เขา้ไปเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการท่ีครูจะนาํไปใช ้ 

ประคองศรี  สายทอง (2545 : 22) ไดใ้ห้ความหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง  

ส่ือการเรียนท่ีจดัขึ้นเพื่อใชป้ระกอบการเรียนของผูเ้รียนในวิชาหน่ึงวิชาใด 

นิรมล  ศตวุฒิ และศกัด์ิศรี ปาณะกุล (2546, หน้า 10-11) กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอน 

หมายถึง เอกสารวิชาการท่ีผูส้อนวิชาใดวิชาหน่ึงเขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

สอนหรือเป็นเอกสารเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเพิ่มเติม ตวัอย่างเอกสารท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการสอน 
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เช่น แผนการสอนระยะยาว แผนการสอนรายคาบ เค้าโครงเน้ือหาวิชาทั้ งวิชา เป็นต้น ตัวอย่าง

เอกสารท่ีจดัทาํเป็นเอกสารเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเพิ่มเติม เช่น สรุปสาระของเน้ือหาวิชาพร้อมทั้ง

แบบฝึกหดั เป็นตน้ 

สนม ครุฑเมือง (2549, หน้า 90) กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอนเป็นเอกสารหรือส่ือท่ี

สร้างและเขียนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษา 

โดยศึกษาความมุ่งหมายและเน้ือหาสาระของหลกัสูตร เพื่อนาํมาจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างสอดคล้องกับสภาพการสอนจริง เอกสารประกอบการสอนตอ้งมีเน้ือหาสาระท่ีถูกต้อง มี

ขอ้มูลอา้งอิง มีระบบขั้นตอนในการเรียน การจดัทาํรูปเล่มอาจตีพิมพห์รือถ่ายสาํเนาเยบ็เล่มก็ได ้

สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย ์ (2550 : 6) ไดใ้ห้ความหมายของเอกสารประกอบการสอน  หมายถึง  

เอกสารท่ีผูส้อนจดัทาํขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นลกัษณะเอกสารท่ีจดัทาํเป็น

รูปเล่ม  มีเน้ือหาสาระท่ีครบถว้นตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีคาํอธิบายถึงรายละเอียดของเน้ือหาท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และมีรูปภาพประกอบตามคาํบรรยายอยา่งเหมาะสม เน้ือหามีการแยกยอ่ย

และเรียงตามลาํดบัขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองกนั สาระถูกตอ้ง รูปแบบการพิมพท่ี์ดี มีความชดัเจน และ

เป็นสาระท่ีเขียนขึ้นโดยความรู้ของผูส้อนเอง ไม่ไดล้อกของผูอ่ื้นมา 

สุวิทย ์ มูลคาํ (2550 : 41) ไดใ้หค้วามหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารท่ี

จดัทาํขึ้นเพื่อใชป้ระกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนกัเรียนในวิชาใดวิชาหน่ึง 

สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ (ม.ป.ป., หนา้ 2) ไดก้ล่าวถึงเอกสารประกอบการเรียนการสอน คือ 

เอกสารท่ีจดัทาํขึ้นเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนของครู หรือประกอบการเรียนของนักเรียนใน

วิชาใดวิชาหน่ึง ควรมีหวัเร่ือง จุดประสงค ์เน้ือหา สาระและกิจกรรม เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้

ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

           สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย ์ (2550 :  6) ไดใ้หค้วามหมายของเอกสารประกอบการเรียนไว ้หมายถึง 

เอกสารท่ีผูส้อนจดัทาํขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นลกัษณะเอกสารท่ีจดัทาํเป็น

รูปเล่มมีเน้ือหาสาระท่ีครอบคลุมครบถว้นตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีคาํอธิบายถึงรายละเอียด 

ของเน้ือหาท่ีถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ และมีรูปภาพประกอบตามคาํบรรยายอย่างเหมาะสม เน้ือหามี

การแยกยอ่ยและเรียงตามลาํดบัขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองกนั สาระถูกตอ้ง รูปแบบการพิมพท่ี์ดี มีความ

ชดัเจน และเป็นสาระท่ีเขียนขึ้นดว้ยความรู้ของผูส้อนเอง ไม่ไดล้อกของผูอ่ื้นมา 

สุราษฎร์ พรมจนัทร์ (2554 : 122)  ไดก้ล่าวไวว้า่ เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสาร

หรือส่ือท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใด วิชาหน่ึงตามหลกัสูตรของสถานศึกษา ท่ี สะทอ้นให้เห็น

สาระการเรียนรู้และวิธีการใน การจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 



 15 

 สรุปไดว้่า เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือส่ือท่ีผูส้อนเรียบเรียง รวบรวม

เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึง ตามหลกัสูตร เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

2.2.2  ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการสอน 

(ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์และคณะ 2537 : 25 - 98)  ได้กาํหนดองค์ประกอบของเอกสาร

ประกอบการสอนแต่ละหน่วย ว่าประกอบไปดว้ย สาระสําคญั จุดประสงค์ ซ่ึงอาจจะกาํหนดเป็น

จุดประสงค์การเรียนรู้ในรูปแบบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรืออาจกําหนดเป็นจุดประสงค์

ปลายทาง และจุดประสงค์นําทาง เน้ือหา ซ่ึงหากเป็นแผนการสอนในระดับประถมหรือระดับ

มธัยมศึกษา โดยปกติจะใช้เน้ือหาจากตาํราหรือแบบเรียน หรือครูจดัไวต่้างหาก เน้ือหาส่วนน้ีจะ

กล่าวเพียงหัวขอ้เท่านั้น ส่วนในระดบัอุดมศึกษาหรือระดบัสูงอาจจะมีเน้ือหาละเอียด ในลกัษณะ

เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ในระดบัประถมศึกษาจะเน้นกิจกรรม ส่วน

ในระดบัสูงจะเนน้เน้ือหาพร้อม ๆ กนัไปดว้ย แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัลกัษณะวิชา ส่ือหรืออุปกรณ์ จะระบุ

ว่าในแผนการสอนนั้นใช้ส่ือหรืออุปกรณ์อะไร ในกรณีท่ีเป็นส่ือหรืออุปกรณ์ท่ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้

นกัศึกษาใช ้เช่น เอกสารประกอบการเรียน หรือใบความรู้ แบบฝึกหัด ใบสั่งงาน หรือใบกิจกรรม   

การวดัผลและประเมินผล จะระบุว่าวดัผลและประเมินผลอย่างไร และควรแนบทา้ยแบบวดัผล

ประเมินไวท้า้ยเอกสารประกอบการสอนน้ีดว้ย 

ทรง  จิตป ระสาท  (2534) ได้แบ่ งส่วนป ระกอบ ของห นังสื อออกเป็น  3 ส่วนได้แ ก่ 

ส่วนประกอบตอนตน้ ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนประกอบตอนทา้ย มีส่วนยอ่ย ๆ แยกออกไปไดอี้กดงัน้ี  

1.  ส่วนประกอบตอนตน้ 

1) หน้าปกใน คือ กระดาษท่ีจดัไวเ้ป็นหน้าแรกถดัจากปกนอกมีขอ้ความเหมือน

ปกนอกทุกอยา่ง 

2) คาํนิยม คือ ขอ้เขียนของผูอ่ื้น ซ่ึงเขียนนิยมยกย่องหนังสือนั้น เป็นการรับรอง

คุณภาพ หรือรับรองผูเ้ขียนไปในตวั ฉะนั้น จึงนิยมขอใหผู้บ้งัคบับญัชาของหน่วยงานนั้นเขียนคาํนิยมให ้

3) คาํนาํ เป็นขอ้เขียนของผูเ้ขียนเอง กล่าวถึงสาเหตุท่ีทาํให้ผูเ้ขียนสนใจท่ีจะศึกษา

เร่ืองนั้นหรือเขียนเร่ืองนั้น บางแห่งบอกไวด้ว้ยว่า ในหนังสือนั้นแต่ละตอนพูดถึงเร่ืองอะไร และ

กล่าวขอบคุณผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือจนหนงัสือสาํเร็จ 

4) ส ารบัญ  หม ายถึง บัญ ชีบ ท ต่าง ๆ  เรียงตามลําดับ ท่ี ป รากฏในหนังสื อ                

เพื่อช่วยใหส้ะดวกในการคน้อ่านเร่ืองนั้น ๆ  

5) บญัชีตาราง แสดงตารางทุกตารางท่ีปรากฏในหนงัสือเรียงตามลาํดบั 
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6) บัญ ชีภาพ ป ระกอบ  แสดงช่ือภาพ ป ระกอบ ทั้ งหมดตามลําดับ  รวมทั้ ง

ภาพประกอบในภาคผนวกดว้ย 

2.  ส่วนเน้ือเร่ือง แยกออกไปไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ  

1) ส่วนท่ีเป็นเน้ือหา คือ 

  1.1) โครงสร้าง แบ่งเคา้โครงเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

   1.1.1) ตอนนาํ อาจมีบทเดียวหรือมากกวา่ก็ได ้

   1.1.2) ตอนตวัเร่ือง โดยปกติจะมีหลายบท เรียบเรียงตามลาํดบัความคิด

และเหตุผล ถือหลกัวา่ ให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีเขียนไดง้่ายเป็นลาํดบัตั้งแต่ตน้จนจบ หวัขอ้ท่ีลาํดบัไวน้ั้น สามารถ

แสดงใหผู้อ่้านเห็นว่า ผูเ้ขียนมีหลกัมีเกณฑแ์ละไดศึ้กษาในเร่ืองนั้นอยา่งกวา้งขวางลึกซ้ึงเพยีงไร 

1.1.3) ตอนลงทา้ย อาจมีบทเดียวหรือมากกวา่ก็ได ้

1.2) บทนาํหรือความนาํ ควรประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.2.1) ความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเขยีน อนัไดแ้ก่ ภูมิหลงัต่างๆ 

1.2.2) สาเหตุท่ีทาํใหอ้ยากศึกษาหรือเขียนเร่ืองน้ี 

1.2.3) จุดประสงคข์องการเขียนเร่ืองน้ี 

1.2.4) ข้อตกลงเบ้ืองต้น หมายถึง ความคิดพื้นฐานบางประการ ซ่ึง

ผูเ้ขียนประสงคจ์ะทาํความเขา้ใจกบัผูอ่้านก่อน 

1.2.5) ขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะเขียน หมายถึง การขีดวงจาํกัดลงไปให้

แน่นอนวา่ จะเขียนในขอบเขตไหน 

1.2.6) ความสาํคญัของวิชานั้น 

1.2.7) คาํจาํกดัความของคาํสาํคญัต่าง ๆ 

1.2.8) วิธีการเขียนหรือการจดัระบบหวัขอ้ 

1.2.9) และอ่ืน ๆ 

2) ส่วนประกอบในเน้ือหา 

2.1) อญัประภาษ ขอ้ความท่ีคดัมาจากคาํพูดหรือขอ้เขียนของผูอ่ื้น นาํมาไวใ้น

หนงัสือ โดยไม่เปล่ียนแปลงส่วนใด ๆ เลย แมแ้ต่การสะกดการันต ์แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อญัประภาษ

ตรงและอญัประภาษรอง 

2.2) การอา้งอิง ระบุแหล่งท่ีมาของขอ้ความในตวัเร่ืองท่ียกมาทั้งโดยตรงและท่ี

ประมวลความคิดมา 

2.3) ตาราง การนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยจดัเป็นหมวดหมู่ ให้เขา้ใจง่ายและ

ชดัเจนยิง่ขึ้น 
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2.4) ภาพประกอบ ส่วนท่ีใช้ประกอบการอธิบาย ภาพประกอบมีหลายประเภท เช่น 

ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพลายเส้น ภาพพิมพ ์ภาพถ่ายเอกสาร แผนท่ี แผนผงั แผนภูมิ ไดอะแกรม กราฟ เป็นตน้ 

.5) บนัทึกเพิ่มเติม ขอ้ความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม เพื่อ

ประกอบเน้ือเร่ืองใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น คือ ภาคผนวกยอ่ย ๆ 

3.  ส่วนประกอบตอนทา้ย 

1) หน้าบอกตอน คือ หน้าท่ีมีเพียงหัวข้อหรือหัวเร่ืองของตอนหน่ึง ๆ เท่านั้ น 

ส่วนมากจะพิมพ์ไวต้รงกลางของหน้านั้ น ๆ เช่น หน้าบอกตอนของบรรณานุกรม จะมีคาํว่า 

“บรรณานุกรม” ปรากฏอยูใ่นหนา้บอกตอนนั้นเท่านั้น 

2) บรรณานุกรม คือ รายการวสัดุท่ีนาํมาอา้งอิง เช่น หนังสือ เป็นตน้ เป็นท่ีรวม

หลกัฐานทั้งท่ีไดรั้บการอา้งอิงเป็นอญัประภาษ และท่ีผูเ้ขียนไดค้น้ควา้มา 

3) ภาคผนวก คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือนั้น แต่ไม่ใช่เน้ือหาของหนงัสือ เป็น

ส่วนท่ีนาํมาเพิ่มขึ้นในตอนทา้ย เพื่อช่วยผูอ่้านให้เขา้ใจแจ่มแจง้ยิ่งขึ้น อาจเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม

เก่ียวกบัขอ้มูล อญัประภาษท่ีมีขนาดยาว แบบสอบถาม และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่ผูอ่้าน 

การท่ีจดัความรู้เหล่าน้ีไวเ้ป็นภาคผนวก กเ็พื่อป้องกนัไม่ใหเ้น้ือเร่ืองของหนงัสือสับสนเกินไป 

4) อภิธานศัพท์ คือ ความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในหนังสือ แต่ถ้าศัพท์ท่ี

ตอ้งการอธิบายมีจาํนวนนอ้ย ผูเ้ขียนอาจอธิบายความหมายของศพัทน์ั้นไวใ้นตอนใดตอนหน่ึงของ

บทนาํ หรือเขียนไวใ้นบนัทึกเพิ่มเติมก็ได ้

5) ดชันี หรือ ดรรชนี คือ การช้ีว่าคาํใดอยูใ่นหนา้ใดของหนงัสือนั้นเพื่อสะดวกใน

การคน้หาคาํต่าง ๆ 

 ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นเอกสารจาํเป็นจะตอ้งมีส่วนประกอบขา้งตน้น้ี ยกเวน้คาํนิยม บนัทึก

เพิ่มเติม หน้าบอกตอน ภาคผนวก อภิธานศพัท์ ดัชนี จะมีหรือไม่มีก็ได้ ส่วนบัญชีตาราง บัญชี

ภาพประกอบ จะมีต่อเม่ือมีปรากฏในหนังสือเท่านั้ น นอกนั้ นต้องมีครบทุกหัวข้อ โดยเฉพาะ

หนังสือท่ีเป็นเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน หรือตาํราคาํสอน จะต้องมีหัวข้อ

ต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย คือ 

   1. รหสัวิชา (ถา้มี) 

2. ช่ือรายวิชา 

   3. จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงท่ีใชใ้นการเรียนการสอนวิชาน้ี 

   4. คาํอธิบายรายวิชาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดไว ้

   5. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

   6. เน้ือหาของรายวิชา 
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   7. แนวการสอนของแต่ละบท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    7.1 ความคิดรวบยอด 

    7.2 จุดประสงค ์

    7.3 เน้ือหา 

    7.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

    7.5 ส่ือการเรียนการสอน 

    7.6 วดัผลประเมินผล 

    7.7 แบบฝึกหดั 

    7.8 คาํถามทา้ยบท 

จากการศึกษาเอกสารการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํรายงานการใช้เอกสารประกอบการ

สอน ชุดท่ี 02 ของ ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ สรุปไดว้่า ส่วนลกัษณะของเอกสารประกอบการ

สอนนั้นมีลกัษณะเหมือนกบัผลงานวิชาการอ่ืน ๆ ทั้งส่วนประกอบของเอกสาร การใชภ้าษา ความ

ถูกตอ้งของเน้ือหาสาระ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การอา้งอิง และการพิมพเ์ผยแพร่ เป็นตน้ ผูเ้ขียน

เอกสารประกอบการสอนตอ้งศึกษาเน้ือหาสาระของคาํอธิบายรายวิชาใหล้ะเอียดในทุก ๆ ประเด็น 

ส่วนประกอบหลกั ของเอกสารประกอบการสอน มีดงัน้ี 

 ก. ส่วนนาํ หรือส่วนหนา้ ประกอบดว้ย 

1. ปกนอก/ปกใน 

2. คาํนาํ 

3. สารบญั 

4. ส่ิงท่ีกาํหนดใหใ้นรายวิชา  

5. โครงการสอนตลอดภาคเรียน  

6. การวดัและประเมินผลรายวิชา  

7. คาํแนะนาํในการใชเ้อกสาร 

ข. ส่วนเน้ือหา แต่ละแผนการสอนประกอบดว้ย   

1. ช่ือเร่ือง/งาน/หน่วย ของแผนนั้น  

2. วตัถุประสงคก์ารสอน  

3. ใบเน้ือหา/ใบขั้นตอนการปฏิบติังาน  

4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

5. ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  

6. แบบฝึกหดั/ใบสั่งงาน/ใบประเมินผล  
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7. แบบทดสอบทา้ยบทเรียน (ถา้มี)  

8. เอกสารอา้งอิง (ในแต่ละหวัขอ้เร่ือง/งาน) 

ค. ส่วนทา้ยหรือส่วนหลงั ประกอบดว้ย 

1. บรรณานุกรม  

2. ภาคผนวก   

- รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ   

- แบบประเมินคุณภาพเอกสาร    

- ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   

- ตารางประกอบ/มาตรฐานต่างๆ   

จากการศึกษาองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน พอสรุปได้ว่าองค์ประกอบของ

เอกสารประกอบการสอน จะตอ้งประกอบไปด้วย หัวข้อเร่ือง สาระสําคัญ จุดประสงค์ เน้ือหา 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ืออุปกรณ์ท่ีหลากหลาย  และการวดัผลประเมินผล 

2.2.3  ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน 

ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนนั้นมีความสาํคญัท่ีผูส้ร้างตอ้งวางแผนและ

เรียงลาํดบัขั้นตอน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเอกสารประกอบการสอนท่ีสมบูรณ์ตรงตามวตัถุประสงคมี์ผูใ้ห้

ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียนไว ้ดงัน้ี 

ถวลัย ์ มาศจรัส และพรพรต เจนสุวรรณ์ (2547, หน้า 20-23) และสุนันทา สุนทรประเสริฐ 

(ม.ป.ป., หนา้ 3) สรุปไดว้า่ เอกสารประกอบการสอน มี 10 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้นท่ี  1 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน  เพื่อการสร้างเอกสาร

ประกอบการสอน 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาหลกัสูตรโดยละเอียด เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 

ขั้นท่ี 3  เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม แบ่งเป็นบทเป็นตอน หรือเป็นเร่ืองเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบ 

ขั้นท่ี 4 ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการสอน และกาํหนดส่วนประกอบ

ภายในของเอกสารประกอบการสอน 

ขั้นท่ี 5 ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมเน้ือหาสาระจากตาํราเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อสร้าง

จุดประสงคเ์น้ือหา วิธีการและส่ือประกอบเอกสารประกอบการสอน 

ขั้นท่ี 6  เขียนเน้ือหาในแต่ละตอนโดยละเอียด ซ่ึงอาจจะแบ่งเป็นหัวขอ้ใหญ่และหัวขอ้

ยอ่ยรวมทั้งภาพประกอบ แผนภูมิ และขอ้ทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

ขั้นท่ี 7 ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ นาํผลท่ีไดม้าพิจารณาเพื่อปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่อง 

ขั้นท่ี 8 นาํไปทดลองใชใ้นหอ้งเรียนและเก็บบนัทึกผลการใช ้
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ขั้นท่ี 9 นาํผลท่ีไดม้าใชพ้ิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง 

ขั้นท่ี 10 นาํไปใชจ้ริงเพื่อแกปั้ญหาจากขอ้ 1 

สุวิทย ์  มูลคาํ  (2550 : 44)  ไดเ้สนอแนะขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอนไวด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน  ซ่ึงอาจไดม้าจาก 

1.1 การสังเกตปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะทาํการสอน 

1.2 การบนัทึกปัญหาและขอ้มูลระหวา่งการสอน 

1.3 การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนของผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 2 ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตรของสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั หรือจุดประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีเป็นปัญหา 

ขั้นท่ี 3 เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมแบ่งเป็นบทเป็นตอนหรือเป็นเร่ือง เพื่อแกปั้ญหาท่ีพบ 

ขั้นท่ี 4 ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอนและกําหนด

ส่วนประกอบภายในของเอกสารประกอบการสอน 

ขั้นท่ี 5 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เพื่อนํามากําหนดเป็นจุดประสงค์ เน้ือหา

วิธีการและส่ือประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอน 

ขั้นท่ี 6  เขียนเน้ือหาในแต่ละตอน รวมทั้งภาพประกอบ แผนภูมิ และขอ้ทดสอบให้

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

ขั้นท่ี 7 ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจ 

ขั้นท่ี 8 นาํไปทดลองใชใ้นหอ้งเรียน  และเก็บบนัทึกผลการใช ้

ขั้นท่ี 9 นําผลท่ีได้มาใช้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง (อาจทดลองใช้

มากกวา่ 1 คร้ัง  เพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นใหส้มบูรณ์  และมีคุณค่ามากท่ีสุด) 

ขั้นท่ี 10 ไปใชจ้ริงเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบจากขอ้ (1) 

จากการศึกษาเอกสารการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํรายงานการใช้เอกสารประกอบการ

สอน ชุดท่ี 02 ของ ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ ระหวา่งวนัท่ี 22-23 มีนาคม 2554 ไดใ้ห้หลกัในการ

จดัทาํเอกสารประกอบการสอน มีหลกังา่ย ๆ ในการจดัทาํเอกสารประกอบการสอนดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาส่ิงกาํหนดใหใ้นรายวิชา หรือหลกัสูตรโดยละเอียด 

 ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์งานและการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง 

 ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์ความรู้และทกัษะ 

ขั้นท่ี 4 เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ขั้นท่ี 5 วิเคราะห์เพื่อสร้างใบเน้ือหา 

ขั้นท่ี 6 สร้างใบงาน-แบบทดสอบ 
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ขั้นท่ี 7 สร้างใบสั่งงาน-ใบประลอง 

ขั้นท่ี 8 สร้างส่ือการเรียนการสอน 

ขั้นท่ี 9 ออกแบบวดัและประเมินผลการเรียน 

ขั้นท่ี 10 ออกแบบแผนและจดัสร้างแผนบทเรียน 

ขั้นท่ี 11 ทดลองใชแ้ละการประเมินผลรายวิชา 

สรุป ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์

การสร้างเอกสารประกอบการสอนช่ืองานจกัรยานยนต ์โดยยึดหลกัทฤษฏีกระบวนการพฒันา

หลกัสูตรรายวิชา ของ ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (2552)  

จากการศึกษาขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน พอสรุปได้ว่าขั้นตอนการสร้าง

เอกสารประกอบการสอน จะตอ้งประกอบไปดว้ย 

ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน  ซ่ึงอาจไดม้าจาก  

1. การสังเกตปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะทาํการสอน   

2. การบนัทึกปัญหาและขอ้มูลระหวา่งการสอน  

3. การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนของผูเ้รียน 

แลว้กาํหนดความตอ้งการจากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยยึดจุดประสงค์ท่ีสําคญัในการ

จดัการเรียนการสอนวิชาชีพทางช่าง คือต้องการให้ผูส้ําเร็จการศึกษาออกไปแลว้ได้มีความรู้ มี

ทกัษะ สามารถทาํงานต่าง ๆ ในสาขาท่ีตนเองร่ําเรียนไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการ

เรียนการสอนมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้เพื่อใช ้แกปั้ญหาต่าง ๆ ในการทาํงาน และจดัการฝึกงานต่าง ๆ 

เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ทกัษะสามารถปฏิบติังาน ดว้ยความถกูตอ้งชาํนาญควบคู่กนัไป    

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์หาความตอ้งการในงานอาชีพ จากส่ิงท่ีกาํหนดในรายวิชา  

1. ความจาํเป็นท่ีตอ้งศึกษา ความตอ้งการในงานอาชีพ 

เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่า จุดประสงคท่ี์สําคญัในการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพ

ทางช่างก็ คือ ตอ้งการใหผู้ส้ําเร็จการศึกษาออกไปแลว้ไดมี้ความรู้ มีทกัษะ สามารถทาํงานต่าง ๆ ใน

สาขาท่ี ตนเองร่ําเรียนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการเรียนการสอนมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้

เพื่อใช้ แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงาน และจดัการฝึกงานต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะสามารถ

ปฏิบติังาน ดว้ยความถูกตอ้งชาํนาญควบคู่กนัไป 

ในปัจจุบนั การวิวฒันาการทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางช่างนบัวนัก็ยิ่งจะ

เจริญรุดหน้า เพิ่มมากขึ้น ดังนั้ น การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัจาํเป็นท่ี จะตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาใหก้า้วหนา้ทนัสมยัอยู่เสมอ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูส้าํเร็จ
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การศึกษามีสมรรถนะ  มีความรู้ความสามารถ  ออกไปทํางานได้ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานอยา่งแทจ้ริง 

โดยประเด็นน้ี การพฒันาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อจดัการเรียน

การสอน จึงตอ้งมี การศึกษาถึงความตอ้งการในงานอาชีพท่ีเป็นจริงใน ปัจจุบนั ประกอบกบัส่ิงท่ี

คาดหวงัวา่จะพึงมีใน อนาคตอนัใกลน้ี้ดว้ย 

 
ภาพท่ี 2-1  แสดงความจาํเป็นท่ีตอ้งศึกษาความตอ้งการในงานอาชีพ 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

2. แนวทางในการศึกษาความตอ้งการในงานอาชีพ 

การศึกษาความตอ้งการในงานอาชีพ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์พฒันาหลักสูตร

รายวิชา มาพฒันาเอกสารประกอบการสอนนั้น แทท่ี้จริงก็คือ การรวบรวมงาน และความรู้/ทกัษะท่ี

ใชใ้นการทาํงานต่าง ๆ ในงานอาชีพ ซ่ึงเก่ียว ขอ้ง อยูก่บัหลกัสูตรท่ีจะทาํการพฒันา 

คาํว่า “งาน” (Job) ในท่ีน้ี หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลทาํขึ้นโดยใชเ้คร่ืองมืออย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือ หลาย ๆ อย่างไปกระทาํหรือไปตรวจสอบ เช่น งานเจาะเป็นงานท่ีช่างทาํโดยใช้เคร่ือง

เจาะไปเจาะ หรืองานตรวจสอบแนวเช่ือม เป็นงานท่ีช่างทําโดยใช้เคร่ืองเอ็กซ์เรย ์(X-Ray) ไป

ตรวจสอบ งาน ๆ หน่ึงจะประกอบดว้ยกิจกรรม (Activity) หลายกิจกรรม ท่ีมีการเร่ิมตน้และส้ินสุด

ครบสมบูรณ์สาํหรับงานนั้น ๆ    

"งาน" ในอีกความหมายหน่ึงจึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นชุดของกิจกรรม (A set of 

activities) ท่ี ประกอบกนัเพื่อเป้าหมายของผลอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น งานเจาะ เป็นงานท่ีเม่ือทาํจะ

ประกอบด้วย กิจกรรม (Activity) ต่าง ๆ คือ (1) อ่านแบบ (2) เตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ (3) เตรียม

ช้ินงานท่ีจะเจาะ (4) จบัยึดช้ินงานเขา้กับตัวเคร่ือง (5) จบัยึดดอกสว่านเขา้กับเคร่ือง (6) ปรับตั้ง

ความเร็วรอบเคร่ือง (7) เดินเคร่ืองเจาะ ๆ ช้ินงาน (8) เจาะนําศูนย ์(9) เจาะช้ินงานตามแบบ (10) 

ตรวจสอบขนาดรูเจาะ ฯลฯ จนกระทัง่ไดผ้ลงานท่ีตอ้งการออกมา เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2-2  แสดงการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะแสดงถึงความหมายของงาน 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ดงันั้น ในขั้นแรกของการศึกษาความตอ้งการในงานอาชีพ ครูผูพ้ฒันาหลกัสูตร

รายวิชา จะตอ้งเก็บรวบรวมงานยอ่ยต่าง ๆ ในงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรรายวิชาท่ีจะ พฒันา

ให้ ครบถว้นโดยระบุเอาไวใ้น Job Listing Sheet ซ่ึงบอกท่ีมาของงานเอาไวด้ว้ย เช่น [1] จากการดู

งาน (Job Observation) [2] จากประสบการณ์ (Experiences) [3] จากผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) [4] จาก 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Literatures) หรือ (5) จากคาํอธิบายรายวิชา (Course Description) เป็นตน้ 

ตวัอยา่ง ถา้จะพฒันาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา เช่น งานไฟฟ้ารถยนต ์1 ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของวิชาชีพช่างยนต์ ก็จะเห็นว่าถา้เราไปดูงานเก่ียวกับไฟฟ้ารถยนต์ หรือค้นจาก 

Literatures หรือถามผูเ้ก่ียวขอ้งแลว้ จะ พบว่า งานไฟฟ้ารถยนต ์1 จะประกอบดว้ยงานย่อยมากมาย 

เช่น งานตรวจซ่อมและเดินสายไฟของ ไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณเล้ียว ระบบมอเตอร์ปัดนํ้ าฝน 

ระบบไฟจุดระเบิด ฯลฯ ซ่ึงเก็บขอ้มูลโดยใช ้Job Listing Sheet เป็นเคร่ืองมือไดด้งัน้ี 

JOB LISTING SHEET 

 
ภาพท่ี 2-3  แสดงตวัอยา่งการศึกษาความตอ้งการในงานอาชีพ 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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3. ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการวิเคราะห์งาน 

 การจัดการเรียนการสอนนั้ น วตัถุประสงค์มีความสําคัญและจาํเป็น มากท่ี

ครูผูส้อนจะใช้เป็นแนวทางในการจดัการ เรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นในการกาํหนดเน้ือหาวิชา 

วิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอน หรือแมแ้ต่วิธีการในการวดัและประเมินผลผูเ้รียนหลงัจากการ

เรียน การสอนจบลงแลว้กต็าม   

หากจะมองถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดจ้ากการศึกษาความตอ้งการในงานอาชีพ ในขั้น

แรกเรา ไดม้าเฉพาะงานต่าง ๆ ท่ีจะจดัการเรียนการสอนเท่านั้น ซ่ึงโดยแทท่ี้จริงแลว้ขอ้มูลดงักล่าว

ยงักวา้ง เกินไปท่ีจะนํามาสร้างวตัถุประสงค์การสอนเพื่อจดัการเรียนการสอน  เช่น เม่ือกล่าวถึง 

"งานเจาะ" ครูผูส้อนก็สามารถตีความไปสู่การเรียนการสอนไดห้ลาย ๆ อย่าง ซ่ึงการเรียนการสอน

เพื่อให้ผูเ้รียน สามารถทาํงานเจาะไดน้ั้น จะตอ้งให้เขาเลือกดอกสว่านถูกตอ้งกบัชนิดของวสัดุงาน

หรือไม่ จะตอ้ง ปรับความเร็วรอบเคร่ืองเจาะเป็นดว้ยหรือเปล่า หรือจะตอ้งลบัดอกสว่านเป็นดว้ย

หรือไม่ จึงจะถือได ้วา่ทาํงานเจาะไดส้มบูรณ์ เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุน้ี ก่อนท่ีจะเขียนวตัถุประสงค์สําหรับใชใ้นการเรียนการสอน จึงมีความ

จาํเป็นอย่าง ยิ่งท่ีจะต้องแยกแยะถึงรายละเอียดของงานท่ีจะสอน เพื่อศึกษาดูว่าถ้าจะให้ผูเ้รียน

ทํางานนั้ น ได้โดย สมบูรณ์แล้ว เขาควรท่ีจะต้องมีความสามารถอย่างไรบ้าง ซ่ึงเรา จะเรียก

กระบวนการวิเคราะห์น้ีวา่ "การวิเคราะห์งาน" (Job Analysis) 

 
ภาพท่ี 2-4  แสดงการพิจารณางานเพื่อพฒันารายวิชาสู่การเรียนการสอน 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

4. แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์งาน 

การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการในการแยกแยะรายละเอียดของ งานเพื่อระบุว่า 

ถา้จะใหบุ้คคลทาํงาน Job นั้น ๆ ไดโ้ดยสมบูรณ์แลว้เขาควรท่ีจะตอ้งมีความสามารถ อะไร อยา่งไรบา้ง   

ฉะนั้น ถา้ตอ้งการทราบวา่การทาํงานในงาน (Job) หน่ึง ๆ บุคคลท่ีจะทาํงานนั้นได้

สมบูรณ์ ควรจะตอ้งมีความสามารถอะไร อย่างไรบา้ง ขั้นแรกอาจทาํ โดยใช้ประสบการณ์ของผู ้
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ศึกษางานเอง ซ่ึงเคยทํางานนั้ น ๆ มา แล้ว เขียนระบุรายการความสามารถ (Task) ในรูปของ

กิจกรรม (Activity) ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับทาํงานนั้นเอาไวก่้อนก็ได ้เช่น  

ใน Job “งานเจาะ” คนท่ีจะทาํงานใน Job น้ีได ้ควรท่ีจะมีความสามารถดงัต่อไปน้ี คือ    

1.  อ่านแบบงานเจาะไดถู้กตอ้ง         

2.  เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ไวค้รบถว้น         

3.  เตรียมช้ินงานท่ีจะเจาะตรงตามแบบ         

4.  จบัยดึช้ินงานเขา้กบัอุปกรณ์จบัยดึได ้        

5.  เลือกใชด้อกสวา่นไดถู้กตอ้ง         

6.  ถอดประกอบดอกสวา่นได ้

7.  ตั้งความเร็วรอบเคร่ืองเจาะไดถู้กตอ้ง         

8.  เดินเคร่ืองเจาะได ้        

9.  เจาะนาํศูนยช้ิ์นงานได ้        

10. เจาะช้ินงานไดต้ามแบบ         

11. ลบัดอกสวา่นได ้        

12. แกปั้ญหาในงานเจาะได ้        

หรืออาจเขียนในรูปของไดอะแกรมไดด้งัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-5  แสดงไดอะแกรมการวิเคราะห์งาน “งานเจาะ” 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

จากขอ้มูลความสามารถ (Task) ต่าง ๆ ในการทาํงานเจาะขา้งต้น มีข้อสังเกตท่ี

สาํคญั ๆ เห็นควรนาํมาพิจารณา ก็คือ 

1. ขอ้ความท่ีระบุความสามารถแต่ละอยา่ง จะเร่ิมตน้เขียนดว้ยคาํกริยาท่ีสังเกตและ

วดัได้ ว่าการทาํงานนั้น ผูท้าํงานจะตอ้งแสดงความสามารถในการทาํงานอย่างไรบา้ง ไม่ใช่เป็น

ขอ้ความท่ี ระบุวา่เขาควรมีความรู้อยา่งไรบา้ง 
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2. ความสามารถท่ีระบุไว้สําหรับเจาะนั้ น มีทั้ งความสามารถทางสติปัญญาท่ี

จะตอ้งนาํเอา ความรู้ต่าง ๆ มาแกปั้ญหาในการทาํงาน และความสามารถทางทกัษะกลา้มเน้ือซ่ึงจะ

ส่งผลใหบุ้คคล ผูน้ั้นทาํงานไดส้มบูรณ์มากขึ้น 

อย่างไรก็ดี หากผูศึ้กษางานจะถามตัวเองว่า ในการทํางานใน Job หน่ึง ๆ นั้ น ผู ้

ทาํงานควร จะมีความสามารถอยา่งไรบา้ง ก็คงจะเป็นการยากท่ีจะระบุความสามารถต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

ครบถว้น สมบูรณ์ หากแต่จะพิจารณาดูว่าการทาํงานใน Job นั้น ๆ มีขั้นตอนในการทาํงานอย่างไร

บา้ง โดย เขียนขั้นตอน (Steps) ในการทาํงานนั้น ก็น่าท่ีจะสะดวกรวดเร็วกว่า ซ่ึงโดยแทท่ี้จริงแลว้

ถา้หากว่า บุคคลจะทาํงานนั้น ๆ ไดส้มบูรณ์แลว้ เขาก็ควรจะมีความสามารถตามขั้นตอนต่าง ๆ ใน

การทาํงาน Job นั้นเอง 

ดงันั้นแนวทางท่ีจะวิเคราะห์รายละเอียดของงานใหง้่าย รวดเร็ว และไดร้ายละเอียด

ท่ี สมบูรณ์จริง ๆ ผูศึ้กษางานอาจเร่ิมตน้ดว้ยการเขยีนรายการความสามารถของผูท้าํงาน (Task) ตาม 

ขั้นตอน (Steps) ต่าง ๆ ในการทาํงานนั้น ๆ ก็ได ้ขอใหดู้ตวัอยา่งต่อไปน้ีประกอบ 

 

TASK LISTING SHEET 

 
แหล่งขอ้มูล A = สังเกตการปฏิบติังาน   B = สอบถามผูป้ฏิบติังาน    C = จากประสบการณ์     

    D = จาํลองการทาํงาน         E = การใชแ้บบสอบถาม 

ภาพท่ี 2-6  แสดงแนวทางท่ีจะวิเคราะห์รายละเอียดของงาน 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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5. ขอ้คาํนึงในการเขียน Task  ของ Job ต่าง ๆ   

 ดังได้กล่าวมาในตอนต้นบา้งแลว้ว่า การทาํงานใน Job หน่ึง ๆ นั้น อาจตอ้งใช ้

Task ทั้งทาง สติปัญญาและทางกลา้มเน้ือควบคู่กันไป ซ่ึง Task ทางทกัษะกลา้มเน้ือสามารถท่ีจะ

สังเกตจากการ ทาํงานจริง ๆ ได้ง่าย เช่น จบัยึดช้ินงานเขา้กับอุปกรณ์จบัยึด ประกอบ /ถอดดอก

สว่าน เจาะนําศูนย ์ช้ินงานได้ เป็นตน้ ส่วน Task ทางสติปัญญานั้น บางคร้ังสังเกตเห็นไม่ได้ แต่

ทวา่จาํเป็นจะตอ้งมีใน การทาํงาน เช่น เลือกใชด้อกสวา่นไดถู้กตอ้ง แกปั้ญหาต่าง  ๆในการทาํงานได ้เป็นตน้ 

สําหรับงานทางด้านช่างอุตสาหกรรมแล้ว  การทํางานใน Job ต่าง ๆ มักจะ

ประกอบดว้ย Task ท่ีสําคญั ๆ ทั้งทางสติปัญญาและทกัษะกลา้มเน้ือ ซ่ึงผูศึ้กษางานควรท่ีจะคาํถึง

ในการเขียน Task ก็คือ ผูท้าํงานใน Job นั้นควรท่ีจะ* 

1. อ่านแบบงาน/ช้ินงานไดถู้กตอ้ง          

2. เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง          

3. เลือกหรือเตรียมช้ินงานไดเ้หมาะสม          

4. ประกอบช้ินงานเขา้กบัเคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือ ในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง          

5. เดินเคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือ ไดถู้กตอ้ง          

6. ทาํงานดว้ยความถูกตอ้งปลอดภยั         

7. แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในงานได ้                             

8. ตรวจสอบความถูกตอ้งของงานได ้   

6. การตรวจสอบ Task ของงานต่าง ๆ 

 การระบุความสามารถ (Task) ในการทาํงานใดงานหน่ึง โดยผูศึ้กษางานเพียงคน

เดียวอาจ ได้ขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์เพียงพอ ฉะนั้นการท่ีจะตรวจสอบดูว่า Task ต่าง ๆ ท่ีระบุเอาไว้

สาํหรับการทาํงานหน่ึง ๆ เพียบพร้อมสมบูรณ์หรือเป็นจริงมากนอ้ยเพียงใดหรือไม่ ควร จะเพิ่มเติม

ขอ้มูลอะไรบา้ง อาจใชวิ้ธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย ๆ อยา่งรวมกนัดงัน้ี 

1. ทดลองทาํงานนั้น ๆ ดว้ยตนเอง หรือให้ผูร่้วมงานลองทาํ แลว้เก็บบนัทึกขอ้มูล

ต่าง ๆ ไป ตรวจสอบกบั Task ท่ีไดร้ะบุเอาไวแ้ลว้ 

2. สอบถาม Task ต่าง ๆ จากผูท้ ํางานใน Job นั้น ๆ ว่าควรจะมี Task อะไรบ้าง 

จากนั้นจึง ตรวจสอบขอ้มูลกบั Task ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ 

3. นาํขอ้มูล Task ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไวแ้ลว้ ไปตรวจสอบโดยใชวิ้ธีการสังเกต

การทาํงาน ของช่าง แลว้ตรวจสอบขอ้มูลวา่ถูกตอ้งเป็นจริงหรือไม ่

4. ส่งขอ้มูล Task ท่ีได้วิเคราะห์เอาไวแ้ลว้ให้ผูท้าํงานนั้นในสถานประกอบการ

ต่างๆ ไดช่้วย ตรวจสอบ แลว้นาํผลมาปรับปรุงขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง 
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ขั้นท่ี 3 การประเมินความสาํคญัของ Task 

1.  ความจาํเป็นท่ีตอ้งประเมิน ความสาํคญัของ Task 

Task ต่าง ๆ ท่ีผูพ้ฒันาหลกัเอกสารประกอบการสอน ไดจ้ากการวิเคราะห์งาน 

(Job) นั้น หากจะพิจารณา ถึงความจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอนหรือการฝึกแลว้ จะเห็นไดว้่า 

Task สําหรับงานแต่ละงาน มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนหรือการฝึกไม่เท่าเทียมกนั 

กล่าวคือ บาง Task บางใชใ้น การทาํงานบ่อยคร้ังมาก แต่บาง Task นาน ๆ ถึงจะไดใ้ชก้นัคร้ังหน่ึง 

บาง Task มีความสําคญัต่อ งานมาก ซ่ึงหากขาด Task น้ีไปแลว้ จะไม่สามารถทาํงานให้สําเร็จได้

เลย แต่ทวา่บาง Task มี ความสาํคญันอ้ยหรือมีผลต่อการทาํงานนอ้ยมาก 

ดงันั้น ก่อนท่ีจะตดัสินใจว่า Task ใดบา้งควรหรือไม่ควรจดัการเรียนการสอน 

หรือทาํ การฝึก สําหรับงานต่าง ๆ ในหลักสูตรรายวิชาท่ีทาํการพฒันานั้น ก็ควรท่ีจะได้ทาํการ

ประเมินความสาํคญั ของ Task ใหเ้ด่นชดัเสียก่อน 

2. เกณฑต่์าง ๆ ในการประเมิน ความสาํคญัของ Task 

 การตดัสินใจว่าควรจะจดัการเรียนการสอนหรือฝึกหัดหรือไม่อย่างไร สําหรับแต่

ละ Task มี เกณฑพ์ิจารณาหลกั ๆ ก็คือ  

(1) ความสาํคญัต่องาน  

(2) ความถ่ีในการใชท้าํงาน  

(3) ความยาก ในการเรียนการฝึก  

 
ภาพท่ี 2-7  แสดงประเด็นต่าง ๆ ในการประเมินความสาํคญัของ Task 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

1. ความสาํคญัต่องาน (Importance to the job) 

ความสําคญัของ Task ต่องาน เป็นการพิจารณาว่า ถา้มีหรือไม่มี Task นั้น ๆ 

แลว้ ผูท้าํงาน จะทาํงานท่ีตอ้งการไดห้รือไม่เพียงใด ขอ้มูลในการพิจารณา ทาํโดยการสอบถามผูท่ี้

ทาํงานใน Job นั้นหลาย ๆ คน หรือใช้ประสบการณ์ซ่ึงเคยทาํงานใน Job นั้น ๆ มาแลว้เป็นขอ้มูล

การพิจารณา ใช ้สัญลกัษณ์ X I O ประเมินความสาํคญัของแต่ละ Task ดงัน้ี 
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X หมายถึง Task นั้นมีความสาํคญัต่อ Job ท่ีทาํมาก ถา้ขาด Task น้ีไปแลว้ จะ

ไม่สามารถทาํงานใน Job นั้นไดเ้ลย เป็น Task ท่ีตอ้งมีการฝึกหดัหรือ จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน   

I หมายถึง Task นั้น มีความสําคญัต่อ Job ท่ีทาํ และจะช่วยให้การเรียน Task  

อ่ืน ๆ บรรลุผลไดส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น เป็น Task ท่ีตอ้งมีการฝึกหดัหรือจดัการเรียน การสอน 

O หมายถึง Task นั้นมีความสําคญัต่อ Job ท่ีทาํน้อย อาจไม่จาํเป็นจะตอ้งฝึก 

หรือจัดการเรียนการสอน ถ้าผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองจากการทํางานจริง หรือโดยอาศัย

ประสบการณ์จาก Task อ่ืน ๆ ใน Job นั้น    

2. ความถ่ีในการใชท้าํงาน (Frequency of performance) 

นอกเสียจากความสาํคญัของ Task ต่องานแลว้ การจดัการเรียนการสอนให ้

ผูเ้รียนมี ความสามารถตามท่ีตอ้งการนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงความถ่ีในการใช ้Task ทาํงานใน Job 

นั้น ๆ ดว้ย กล่าวคือ บาง Task ใชใ้นการทาํงานบ่อยคร้ังมาก แต่บาง Task นาน ๆ ถึงจะไดใ้ชค้ร้ัง

หน่ึง ขอ้มูลใน การพิจารณาความบ่อยคร้ังในการทาํงานน้ี อาจไดม้าจากการสอบถามคนท่ีทาํงาน

นั้นอยู ่หรือใช ้ประสบการณ์ซ่ึงตนเองเคยไดท้าํงานใน Job นั้นมาแลว้ก็ได ้โดยระบุ X I O แทน

ความถ่ีในการ ทาํงานดงัน้ี 

X สาํหรับ Task ท่ีกระทาํกนัอยูทุ่ก ๆ คร้ัง ท่ีทาํงานใน Job นั้น 

 I สาํหรับ Task ท่ีกระทาํบ่อยคร้ัง ในการทาํงานใน Job นั้น  

O สาํหรับ Task ท่ีกระทาํนาน ๆ คร้ัง ในการทาํงานกบั Job นั้น 

ความถ่ีในการทาํงานบ่อยคร้ังกบันาน ๆ คร้ัง มีความแตกต่างกนัคือ Task ท่ีใชใ้น

การทาํงาน นาน ๆ คร้ัง หมายถึง ใช ้Task นั้นสาํหรับการทาํงานใน Job หน่ึง ๆ ไม่เกิน 50 

เปอร์เซ็นต ์เช่น ใน การทาํงานเล่ือย 10 คร้ัง ใช ้Task บากร่องแนวเล่ือยแค่ 2 คร้ัง ก็แสดงวา่ใช ้Task 

น้ีนาน ๆ คร้ัง ส่วน Task ท่ีใชใ้นการทาํงานบ่อยคร้ัง หมายถึง ใช ้Task นั้นสาํหรับการทาํงานใน Job 

หน่ึง ๆ เกือบจะทุก คร้ัง (หรือไม่นอ้ยกวา่ 50 เปอร์เซ็นต)์ เช่น ในการทาํงานเล่ือยมือ 10 คร้ัง ตอ้งใช ้

Task จบัยดึช้ินงาน เขา้กบัอุปกรณ์ 8 คร้ัง ก็แสดงวา่ใช ้Task น้ีบ่อยคร้ัง เป็นตน้ 

ขอ้สาํคญัในการระบุความถ่ีในการใช ้Task ทาํงาน ก็คือ จะตอ้งพิจารณาถึงแต่

เฉพาะเร่ือง ความถ่ีในการใชท้าํงานนั้น ๆ เพียงอยา่งเดียว โดยไม่คาํนึงถึงวา่ Task นั้นมีความสาํคญั

ต่อ Job มากหรือนอ้ยเพียงใด 

3. ความยากในการเรียนการฝึก (Learning Difficulty) 

การพิจารณาความยากในการเรียนการฝึกสาํหรับ Task หน่ึง ๆ ท่ีใชใ้นการ

ทาํงานนั้น ทาํได ้โดยการสอบถามผูท่ี้ทาํงานซ่ึงใช ้Task นั้นอยู ่หรือใชป้ระสบการณ์ท่ีเคยได ้รับ

การฝึก Task นั้น มาแลว้ก็ได ้โดยประเมินระดบัความยากในการเรียนหรือการฝึก Task แต่ละ Task ดงัน้ี 
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3  หมายถึง  Task นั้นเรียนหรือฝึกไดย้ากมาก 

2  หมายถึง  Task นั้นเรียนหรือฝึกค่อนขา้งยาก 

1  หมายถึง  Task นั้นง่ายต่อการเรียนหรือการฝึก   

 

TASK VALUATION SHEET 

 

 
ภาพท่ี 2-8 แสดงตวัอยา่งการประเมินระดบัความยากในการเรียนหรือการฝึก Task แต่ละ Task 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

3. การตดัสินใจเลือก Task  เพื่อการเรียนการฝึก 

 จากขอ้มูลการพิจารณา Task ในประเด็นต่าง ๆ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็น

ได้ว่าบาง Task มีความสําคญัต่องานสูง ใช้ในการทาํงานบ่อยคร้ัง มาก จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดั 

การเรียน หรือการฝึก แต่ทว่าบาง Task มีความสําคญัต่องานน้อยมาก อีกทั้งใช้ในการทาํงานนอ้ย
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คร้ังด้วย เม่ือดูท่ีความยากในการเรียนแลว้ เห็นว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้จากการ

ทาํงาน เพราะ เป็น Task ท่ีง่าย ผูพ้ฒันาหลกัสูตรรายวิชาอาจตดั Task นั้นออก หรือให้ความสําคญั

รองลงมาก็ได ้ ซ่ึงอาจสรุปแนวทางในการตดัสินใจเลือก Task ท่ีจาํเป็นสาํหรับการเรียนการฝึกได ้ดงัน้ี   

 
ภาพท่ี 2-9  แสดงเกณฑก์ารประเมินความสาํคญัของ Task เพื่อการเรียนหรือการฝึก 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

อย่างไรก็ดี การประเมินผล Task จากคะแนนท่ีให้ไวต้ามรูปขา้งต้น อาจไม่เห็นข้อสรุปท่ี 

เด่นชดัแน่นอนเหมือนตวัเลขทางคณิตศาสตร์ แต่ตอ้งใช้เหตุผลจากหลาย ๆ ทางมาประกอบกัน 

ในทางปฏิบติัมีขอ้คาํนึงถึงในการประเมินผล Task ของงานต่าง ๆ กล่าวคือ การพิจารณาว่า Task ใด

ควรจดัการเรียนการฝึกหรือไม่นั้ น ให้ดูท่ีความสําคัญต่องานเป็นอันดับแรก หลังจากนั้ นจึงมา 

พิจารณาท่ีความยากในการเรียนการฝึก และประเด็นสุดทา้ยดูท่ีความถ่ีในการใช ้Task ทาํงานใน Job 

นั้น ๆ ดูตวัอยา่งดา้นลา่งประกอบ 

TASK VALUATION SHEET 

 
ภาพท่ี 2-10  แสดงการประเมินผล Task จากคะแนน 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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4. ประโยชน์ของการพิจารณา  Task ในประเด็นต่าง ๆ 

 จากการพิจารณา Task ในประเด็นท่ีสําคญั คือ ความสําคญัต่องาน ความถ่ีในการ

ใช้ทาํ งานและความยากในการเรียนการฝึกนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ต่อการ 

จดัการเรียนการสอนดงัน้ี 

1. ความสําคญัของ Task ในงานต่าง ๆ เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจโดยจะคงไว้

หรือตดั Task บาง Task ออกไป กล่าวคือ Task ท่ีมีระดบัความสําคญัมากและสําคญั จาํเป็นจะตอ้ง

คงไวใ้นการ จดัการเรียนการสอน ส่วน Task ท่ีไม่สําคญัถา้หากไม่มีเวลาพอ หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์

ในการเรียน การฝึกไม่พร้อมก็อาจตดัทิ้งไปได ้

2. ความถ่ีในการใชท้าํงาน Task ใดถูกใชบ้่อยคร้ังมากในการทาํงาน ก็มีแนวโนม้

ท่ีจะตอ้งใช ้บ่อยคร้ังในการเรียนการฝึกดว้ย จึงเป็นขอ้พิจารณาในการจดัเรียงลาํดบัของ Task และ 

Job ใน Course ท่ีจะทาํการพฒันาดว้ย กล่าวคือ Task ใดท่ีถูกใช้บ่อย ควรท่ีจะจดัการเรียนการสอน

หรือการ ฝึกก่อน เป็นตน้    

3. ความยากในการเรียนหรือการฝึก จะเก่ียวขอ้งกบัปริมาณ และ/หรือจาํนวนคร้ัง

ท่ีตอ้งจดั ประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน กล่าวคือ ถา้จะให้ผูเ้รียนเรียนรู้ใน Task ท่ียาก จาํเป็นตอ้งอาศยั

จาํนวน คร้ังในการเรียนการฝึกและความละเอียดลึกซ้ึงของเน้ือหาท่ีเพิ่มมากขึ้นดว้ย 

ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํงาน 

1. ความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํ Task Analysis 

 การวิเคราะห์งานเพื่อระบุความสามารถ (Task) ต่าง ๆ ท่ีสาํคญัและจาํเป็นจะตอ้งมี 

สาํหรับ การทาํงานใน Job หน่ึง ๆ ให้สมบูรณ์ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ืองความตอ้งการในงานอาชีพ

นั้น เป็น แค่เพียงการศึกษางานส่วนหน่ึงเพื่อให้ทราบวา่ จุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนท่ี

จะให ้ผูเ้รียนทาํงานใน Job ท่ีตอ้งการนั้น เขาควรจะแสดงความสามารถ (Task) อะไรออกมาไดบ้า้ง 

อย่างไรก็ดี ในการจดัการเรียนการสอนถา้จะให้ผูเ้รียนมีความสามารถต่าง ๆ ทั้ง

ทางดา้น สติปัญญาและทางทกัษะกลา้มเน้ือนั้น ตวัผูเ้รียนเองก็จะตอ้งมีความรู้และมีทกัษะฝีมือท่ี

เป็นพื้นฐาน อย่างเพียงพอเสียก่อน เช่น ถ้าจะให้ผูเ้รียนมีความสามารถเลือกใช้ดอกสว่านได้

เหมาะสมกบังานก็ จะตอ้งสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ (Knowledge) ว่าการเลือกดอกสว่านท่ีเหมาะสม

กบัวสัดุนั้น มีวิธีการ เลือกอยา่งไร จะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัอะไรบา้ง 

ดงันั้น ส่ิงสําคญัและจาํเป็นอีกประการหน่ึงในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบังาน ก็คือ 

จะตอ้ง วิเคราะห์ในรายละเอียดสําหรับแต่ละ Task ว่าถา้จะให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถตาม Task 

ท่ีระบุ เอาไวใ้น Job ต่าง ๆ นั้น เขาควรท่ีจะมีความรู้และหรือทกัษะอะไรบา้ง 
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ภาพท่ี 2-11  แสดงท่ีมาและผลของการทาํ Task Analysis 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

2. ความหมายของความรู้และทกัษะ 

 คาํว่า "ความรู้" (Knowledge) หมายถึง เน้ือหาหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในตัว

บุคคล ซ่ึงโดย ปกติแลว้บุคคลจะมีความรู้อยู่ภายในตวัได ้2 ลกัษณะคือ การจาํและเขา้ใจ เน้ือหานั้น 

เช่น ความจาํ เก่ียวกบัชนิดและประเภทของเคร่ืองมือต่าง ๆ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการใชเ้คร่ืองมือ

ต่าง ๆ เป็นตน้ 

ส่วนคาํว่า "ทกัษะ" (Skills) ท่ีจะกล่าวถึงในรายวิชาน้ีคือ ทกัษะฝีมือ ซ่ึงหมายถึง 

การใช้ กลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทาํงานประกอบกบัเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ผูเ้รียนมี

ทกัษะใน การตอกนาํศูนย ์แสดงว่าผูเ้รียนใชมื้อจบัคอ้น จบัเหล็กนาํศูนย ์ตอก คอ้นลงบนเหล็กนาํ

ศูนยไ์ด ้ถูกตอ้ง ไดผ้ลงานตามท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  Skills ยงัรวมถึงการปฏิบติังานดว้ยประสาทสัมผสับางอย่าง ท่ีผูเ้รียน

จะตอ้งลง มือกระทาํเพื่อให้เกิดความชาํนาญ เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทาํงานไดถู้กตอ้งมากขึ้น 

แมว้่าจะ ไม่ไดฝึ้กการใช้กลา้มเน้ือทาํงานโดยตรง เช่น การจุดเตาสําหรับตีเหล็ก ถือว่าเป็นการฝึก 

ทกัษะส่วน หน่ึงเพื่อให้เกิดความว่องไวและความถูกตอ้ง แมว้่าจะไม่ไดฝึ้กกลา้มเน้ือในการทาํงาน

แต่อย่างใด หรือการฟังเสียงกังวานของโลหะชนิดต่าง ๆ แล้วแยกแยะดูว่าเป็นโลหะ อะไรใน

ทาํนองน้ี เป็นตน้ 

การสอนหรือการฝึกให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการปฏิบติังานตาม Task ต่าง ๆ โดยปกติ

แลว้ จะตอ้งอาศยัความรู้ประกอบอยูด่ว้ยเสมอ แต่ทวา่การสอนใหผู้เ้รียนมีความรู้ อาจไมจ่าํเป็นตอ้ง

มีการ ฝึกทกัษะก็ได ้ดงันั้น ผูพ้ฒันาหลกัสูตรรายวิชาจะตอ้ง วิเคราะห์เพื่อพิจารณาดูว่า แต่ละ Task 

ตอ้งการความรู้และทกัษะอะไรเพียงใด จึงจะสามารถทาํงานใหบ้รรลุผลได ้

3. แนวทางในการศึกษาความรู้/ทกัษะ Knowledge/Skills    

 การระบุความรู้ /ทกัษะ สาํหรับใชใ้นการสอนการฝึกผูเ้รียนนั้น จะระบุไวก้็แต่

แสดงหวัขอ้ เน้ือหาความรู้ หรือถา้เป็นทกัษะก็จะระบุไวแ้ค่เพียงลกัษณะการแสดงทกัษะเท่านั้น 

อยา่งไรกดี็ ส่ิงท่ี ผูพ้ฒันาเอกสารประกอบการสอนควรคาํนึงถึงในการระบุความรู้ /ทกัษะสาํหรับ
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แต่ละ Task ก็คือ ปริมาณ ความรู้/ทกัษะท่ีระบุไวน้ั้น จะตอ้งเพียงพอท่ีจะใหผู้เ้รียนไดแ้สดง

สมรรถภาพตาม Task ท่ีตอ้งการได ้อยา่งสมบูรณ์    

ฉะนั้น การระบุความรู้/ทกัษะอาจตอ้งใชข้อ้มูลจากหลายท่ีหลายแหล่งมารวมกนั 

เช่น จาก ประสบการณ์ของผูพ้ฒันาเอกสารประกอบการสอนเอง จากตาํรา หนงัสือหรือเอกสารต่าง 

ๆ จากผูท้าํงานซ่ึงเก่ียวขอ้ง กบั Task นั้น ๆ เป็นตน้  ซ่ึงขอ้มูลความรู้/ทกัษะสาํหรับแต่ละ Task 

นาํมาบนัทึกลงตารางไดด้งั ตวัอยา่งใน Task Detailing Sheet ในหนา้ถดัไป 

TASK DETAILING SHEET 

  

 
ภาพท่ี 2-12  แสดงตวัอยา่งใน Task Detailing Sheet 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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4. ลกัษณะของการใชค้วามรู้/ทกัษะ 

 การส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ (Knowledge) นั้น การเรียนการสอนก็จะตอ้งให้

เน้ือหา (Content or Information) แก่ผูเ้รียน (ส่วนว่าผูเ้รียนจะรับได้มากน้อยแค่ไหน คือ มีความรู้

มากน้อย เพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กบัผูเ้รียนแต่ละคนอีกทีหน่ึง ) เพื่อให้เขานาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้งาน 

คือ แสดง ความสามารถตาม Task ท่ีตอ้งการออกมา ซ่ึงอาจจาํแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี    

1. การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge) การฟ้ืนคืนความรู้ คือ การลอกเลียน

ความรู้เก่าหรือความรู้เดิมจากท่ีไดศึ้กษามาแลว้ ออกมา ใชง้านในลกัษณะเดิมทุกอยา่ง    

2. การประยุกตค์วามรู้ (Applied Knowledge) การประยุกต์ความรู้ คือ การนาํเอา

ความรู้ซ่ึงไดศึ้กษามาแลว้ มาใชแ้กปั้ญหาใหม่ในลกัษณะ  เดิมซ่ึงเคยมีประสบการณ์มาแลว้ 

3. การส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge) การส่งถ่ายความรู้ คือ การนําเอา

ความรู้ซ่ึงไดศึ้กษามาแลว้ผนวกกบัประสบการณ์เก่าบาง อย่างท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาใชแ้กปั้ญหาใหม่ ซ่ึง

มีลกัษณะแตกต่างไปจากส่ิงท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้ 

 
ภาพท่ี 2-13  แสดงลกัษณะต่าง ๆ ของการใชค้วามรู้ (Knowledge) 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ส่วนการแสดงออกซ่ึงทักษะทางกลา้มเน้ือ (Physical Skills) อันเป็นผลจากการ

ฝึกหัดนั้น แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ ขั้นทาํไดต้ามแบบ ขั้นทาํดว้ยความถูกตอ้ง และขั้นทาํดว้ย

ความชาํนาญ ซ่ึงมองเห็นลกัษณะสาํคญัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. ขั้นทําได้ตามแบบ (Imitation) ลักษณะทักษะขั้นทําได้ตามแบบคือ  การ

แสดงทกัษะไดเ้หมือนกบัตน้แบบท่ีเคยไดฝึ้กหดั หรือไดมี้ประสบการณ์มาแลว้เท่านั้น 

2. ขั้นทําได้ด้วยความถูกต้อง (Control) ลักษณะทักษะขั้นทําได้ด้วยความ

ถูกตอ้งก็คือ การแสดงทกัษะทาํไดเ้หมือนกบัตน้แบบท่ีเคย ไดฝึ้กหดั โดยปราศจากการดูตน้แบบ 
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3. ขั้นทาํดว้ยความชาํนาญ (Automatism) ลกัษณะการแสดงออกของทกัษะใน

ขั้นน้ี ก็คือ ทาํไดถู้กตอ้งรวดเร็วอยา่งผสมกลมกลืนดว้ย  ความต่อเน่ืองอยา่งคล่องแคล่วชาํนาญ 

 
ภาพท่ี 2-14  แสดงระดบัทกัษะท่ีเก่ียวพนัธ์กบัเวลาและความถูกตอ้งในการแสดงทกัษะ 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ลกัษณะการใช้ความรู้/ทักษะน้ี มีความจาํเป็นอย่างยิ่งในการกาํหนดระดับของ

วตัถุประสงค์ การสอน (ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในเร่ืองวตัถุประสงค์การสอน) ด้วยเหตุน้ี การระบุ 

Knowledge/Skills สําหรับแต่ละ Task นั้ น จะต้องระบุชนิดของความรู้/ทักษะด้วยว่า ในการใช้

ความรู้/ทกัษะเพื่อทาํงาน หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น ผูเ้รียนหรือผูท้าํงานนําความรู้/ทกัษะไปใช้ใน

ลกัษณะใดหรือระดบัใด 

 
ภาพท่ี 2-15  แสดงการระบุชนิดการใชค้วามรู้/ทกัษะ สาํหรับ Task ต่าง ๆ 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ขั้นท่ี 5 การศึกษาวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง 

1. ความจาํเป็นท่ีตอ้งศึกษา หวัขอ้เร่ือง 

 หลกัสูตรรายวิชาบางหลกัสูตร หากเราพิจารณาถึงส่ิงท่ีกาํหนดไวใ้ห้ในหลกัสูตร 

จะเห็นได้ว่า ส่ิงท่ีกาํหนดเอา ไวใ้ห้ในหลกัสูตรนั้น อาจจะไม่เก่ียวขอ้งกับงานท่ีจะตอ้งมีการฝึก

โดยตรงแต่จะ กล่าวถึงเอาไวเ้ฉพาะหัวขอ้เน้ือหาทางทฤษฎีท่ีจะตอ้งเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้

และนําความรู้ท่ี ได้นั้ นไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือเป็นส่วนประกอบในการทํางาน หลักสูตร

รายวิชาท่ีวา่นั้น ไดแ้ก่ รายวิชาต่าง ๆ ท่ีเป็นทางภาคทฤษฎีทั้งหลาย 

ดงันั้น ส่ิงท่ีครูผูส้อนไดรั้บในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรรายวิชาประเภท

ทฤษฎี ก็คือ รายการหัวขอ้เน้ือหาต่าง ๆ  ซ่ึงบางหลกัสูตรเขยีนแยกยอ่ยเอาไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ในบาง

หลกัสูตรก็ กาํหนดเอาไวอ้ย่างกวา้ง ๆ ให้ครูผู ้สอนตีความ จดัแบ่งหัวขอ้เร่ืองท่ีจะสอนเอาเอง จึง

เป็นผลให้การ จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรรายวิชาเดียวกนัของสถานศึกษาต่าง ๆ แตกต่างกนั

ออกไปตาม ทศันะของครูผูส้อนซ่ึงมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

อย่างไรก็ดี แมบ้างหลกัสูตรรายวิชาจะไดก้าํหนดหัวขอ้เร่ืองท่ีจะสอนเอาไวอ้ย่าง

ชดัเจนดี แลว้ แต่ดว้ยวิทยาการทางเทคโนโลยท่ีีพฒันาขึ้น  การจดัการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ก็

ตอ้งมีการปรับปรุงหวัขอ้เน้ือหาใหก้า้วทนัตามยคุตามสมยัไปดว้ย เพราะฉะนั้น การพฒันาหลกัสูตร

รายวิชา หรือการพฒันาเอกสารประกอบการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่รายวิชาในภาคทฤษฎี  จะตอ้ง

ศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงของหัวขอ้เร่ืองและ รายละเอียดของเน้ือหาวิชาต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อนํา 

ขอ้มูลท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั มาดาํเนินการ จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2. แนวทางในการศึกษารวบรวม หวัขอ้เร่ืองของวิชาต่าง ๆ 

 ดังได้กล่าวมาแลว้ว่า ถา้หลกัสูตรรายวิชาเก่ียวขอ้งกับการทาํงานใน Job ต่าง ๆ 

การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา หรือการพฒันาเอกสารประกอบการสอนก็จะตอ้งสาํรวจดูว่า หลกัสูตร

รายวิชานั้นเก่ียวขอ้งกบังานอะไรบา้ง เพื่อรวบรวม ขอ้มูลมาจดัการเรียนการสอน ซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ 

อาจไดม้าจากหลายแหล่ง เช่น (1) จากคาํอธิบายรายวิชา (2) จากเอกสารต่าง ๆ (3) ผูเ้ช่ียวชาญ (4) 

จากประสบการณ์ และ (5) จากการเฝ้าสังเกต การทาํงาน    

การพฒันาหลกัสูตรรายวิชาหรือการพฒันาเอกสารประกอบการสอนในภาคทฤษฎี

ก็เช่นเดียวกนั จาํเป็นจะตอ้งศึกษาขอ้มูลจาก แหล่งต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงในขั้นแรกอาจทาํไดโ้ดย

การสร้าง Topic Listing Sheet เพื่อใชเ้ก็บ ขอ้มูลหัวขอ้เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั หลกัสูตรรายวิชาท่ี

จะพฒันาใหส้มบูรณ์มากท่ีสุด จาก แหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญั ๆ ดงัรูป 
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ภาพท่ี 2-16  แสดงแหล่งขอ้มูล Job และ Topic ของหลกัสูตรรายวิชาต่าง ๆ 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ตวัอยา่ง  การเก็บรวบรวมขอ้มลูหวัขอ้เร่ือง (Topic) ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร

รายวิชาหลกัปฏิบติั โลหะ 2 สาํหรับช่างกลโรงงาน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 

TOPIC LISTING SHEET 

 
ภาพท่ี 2-17  แสดงการเก็บรวบรวมขอ้มูลหัวขอ้เร่ือง (Topic) ต่าง ๆ 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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3. การประเมินความสาํคญั ของหวัขอ้เร่ือง 

 หัวข้อเร่ือง (Topic)  ในหลักสูตรรายวิชาหน่ึง ๆ ซ่ึงได้รวบรวมเอาไวน้ั้ น หาก

นาํมาพิจารณาดูในรายละเอียดอีกคร้ังหน่ึงจะเห็นไดว้า่ บางหัวเร่ืองมีความสําคญัอย่างมากท่ีจะตอ้ง

นาํมาจดัการ เรียนการสอน ทั้งน้ีก็เพราะวา่เน้ือหาตามหวัขอ้เร่ืองดงักล่าวนั้น 

ก. จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาในการเรียน และ/หรือ          

ข. ช่วยใหก้ารทาํงานถูกตอ้งสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และ/หรือ          

ค. ช่วยใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีในการทาํงานเพิ่มมากขึ้น    

 แต่บางหัวขอ้เร่ืองอาจมีความสําคญั มีคุณค่าต่อการจดัการเรียนการสอนนอ้ยและ

มีเร่ืองราวท่ีง่าย ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไดจ้าก ประสบการณ์อ่ืน ๆ  แลว้ ก็อาจตดัหัวเร่ืองนั้น ๆ  ออก  หากเวลาในการ

จดัการเรียนการสอน ค่อนขา้งจะจาํกดั 

อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าหัวขอ้เร่ืองใดควร ท่ีคงไวห้รือตดัออกไปนั้น จะตอ้งมี

เกณฑท่ี์ เด่นชดัพอสมควรเป็นเคร่ืองมือในการตดัสิน ใจ ซ่ึงการประเมินค่าความสําคญัของหัวขอ้

เร่ืองต่าง ๆ ของแต่ละหลกัสูตรรายวิชามีเกณฑจ์ะใชเ้ป็นขอ้พิจารณา ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา   

  ในจุดท่ี 1 น้ีจะพิจารณาว่าเม่ือได้ศึกษาหัวข้อเร่ืองนั้ น ๆ แล้ว ผูเ้รียนจะนํา

ความรู้ไปใช ้แกปั้ญหาในการเรียนหรือการทาํงานไดม้ากน้อยเพียงใด โดยให้คะแนน XIO ในแต่

ละหวัขอ้เร่ืองดงัน้ี 

X =  ส่งเสริมการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการเรียนและการทาํงานเป็นอยา่งมาก ถา้

ไม่ได ้ศึกษาหัวขอ้เร่ืองน้ีแลว้ จะไม่สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ในวิชานั้น

ไดลุ้ล่วง 

I =  ช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหา คือ ถ้าได้ศึกษาหัวข้อเร่ืองนั้ น ๆ แล้วจะ

สามารถ แกปั้ญหาในวิชานั้นไดถู้กตอ้งและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

O =   เกือบจะหรือไม่ช่วยส่งเสริมการแกปั้ญหาในการเรียนหรือการทาํงาน 

จะให้ ผูเ้รียนไดศึ้กษาหรือไม่ก็เกิดคุณค่าในการแกปั้ญหาในวิชานั้นได้

พอ ๆ กนั 

2. การส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ทกัษะ   

 ในจุดท่ี 2 น้ี จะพิจารณาดูวา่หัวขอ้เร่ืองท่ีระบุเอาไวน้ั้น เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาเน้ือหา

แลว้จะ ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ทกัษะไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยให้คะแนน XIO ในแต่ละหัวขอ้

เร่ืองดงัน้ี 
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X  =  มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ทกัษะเป็นอยา่งมาก หากไม่ไดศึ้กษา

หวัขอ้เร่ือง น้ีแลว้ จะไม่สามารถเรียนรู้ทกัษะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

I  =  มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ ควรจะศึกษาหัวข้อเร่ืองน้ี

เพราะจะช่วยให ้ การเรียนรู้ถูกตอ้งมากยิง่ขึ้นและประหยดัเวลาดว้ย  

O  =  เกือบจะหรือไม่มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ทักษะเลย จะให้

ผูเ้รียนศึกษา หรือไม่ในหวัขอ้เร่ืองน้ีก็ไดผ้ลเหมือนกนั 

3. การส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดี 

ในจุดท่ี 3 น้ี เราจะพิจารณาดูวา่หลงัจากศึกษาจบหัวขอ้เร่ืองน้ีแลว้ คาดว่าจะส่งผล

ทาํให ้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีหรือไม่ เพียงใด ดงัน้ี 

X   =  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีมีต่อการเรียนหรือต่อการทาํงานเป็นอยา่งมาก          

I    =  อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนหรือการทาํงาน  

O  =  เกือบจะหรือไม่มีคุณประโยชน์ท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

การเรียนหรือ การทาํงานแต่อยา่งใด 

 
ภาพท่ี 2-18  แสดงขอ้พิจารณาในการตดัสินคุณคา่ของหัวขอ้เร่ือง (Topic) 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ตัวอย่าง การประเมินความสําคัญของหัวข้อเร่ือง (Topic) ต่าง ๆ ท่ีได้จากการรวบรวม 

ขอ้มูลสาํหรับ หลกัสูตรรายวิชาหลกัปฏิบติัโลหะ 2 สาขาช่างกลโรงงาน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ    
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TOPIC VALUATION SHEET 

 
ภาพท่ี 2-19  แสดงการประเมินความสาํคญัของหวัขอ้เร่ือง (Topic) ต่าง ๆ 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

4. แนวทางในการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง 

 จากการประเมินความสําคญัของหัวขอ้เร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลนั้น 

ทาํให้เรา ทราบว่าหัวขอ้เร่ืองใดบ้างมีคุณค่าสมควรท่ีจะนํามาจดัการเรียนการสอนในหลกั สูตร

รายวิชาท่ีจะ พฒันาอย่างไรก็ดี หากจะพิจารณาให้ลึกซ้ึงลงไปอีกถึงการจดัการเรียนการสอน เราจะ

พบว่าลาํพงั หัวขอ้เร่ืองเพียงอย่างเดียวนั้น ยงัให้ขอ้มูลท่ีค่อนขา้งจะกวา้งมากในการจดัเตรียมการ

เรียน โดยแทท่ี้ จริงแลว้  หัวขอ้เร่ืองแต่ละหัวขอ้ยงัประกอบดว้ยหัวขอ้เร่ือง ย่อยท่ีมีความละเอียด

ลึกซ้ึงของเน้ือหา แตกต่างกันออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับว่าในหัวขอ้เร่ืองท่ีจะสอนนั้นใครเป็นผูเ้รียน 

และเรียนเพื่อใหเ้ขานาํ ความรู้ไปใชท้าํอะไร    

ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาในส่วนท่ีเป็นหัวข้อเน้ือหาของทฤษฎี

ผูพ้ฒันาก็ จะตอ้งศึกษาปรัชญาการสอนสาํหรับผูเ้รียนแต่ละระดบัวา่ตอ้งการให้เขาไปเป็นอะไร ทาํ

หน้าท่ีอะไร เช่น ถา้เป็นการเรียนในหัวขอ้เร่ืองเดียวกนั ผูเ้รียนท่ีจะเป็นช่างฝีมือคงจะไม่ตอ้งศึกษา

เน้ือหาละเอียด ลึกซ้ึงเหมือนกบัวิศวกร เป็นตน้ จากนั้นจึงพิจารณาแยกย่อยหัวขอ้เร่ืองต่าง ๆ เพื่อ

กาํหนด รายละเอียดเน้ือหาสาํคญั (The importance main element) ท่ีจะสอนสาํหรับหวัขอ้เร่ืองนั้นๆ    

ส่ิงสําคญัประการหน่ึงในการแยกย่อยหัวขอ้เร่ือง เพื่อกาํหนดรายการเน้ือหาสําคญั

หรือท่ี เรียกว่า Main Elements นั้ นก็คือ ข้อมูลท่ีระบุไว้จะต้องสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิด
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ประโยชน์ แก่ ผูเ้รียนตามระดบัการศึกษาท่ีเขาเรียนอยู่ ดงันั้น การกาํหนดรายการเน้ือหาสําคญัจึง

ควรท่ีจะศึกษา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งต่าง ๆ อยา่งละเอียด เช่น (1) จากผูเ้ช่ียวชาญในหวัขอ้เร่ือง

นั้ น ๆ (2) จาก literatures ต่าง ๆ (3) จากประสบการณ์ของผูพ้ ัฒนาเองหรือ (4) จากผูท้ ํางานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ เร่ืองนั้น ๆ เป็นตน้   

 
ภาพท่ี 2-20  แสดงแหล่งขอ้มูลในการทาํ Topic Analysis 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ตวัอยา่ง  

การวิเคราะห์หัวข้อเร่ือง (Topic Analysis) ในหัวข้องานตีเหล็ก วิชาหลักปฏิบัติงาน

โลหะ 2 ของหลกัสูตรช่างกลโรงงานระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) 

TOPIC DETAILING SHEET 

 
ภาพท่ี 2-21  แสดงตวัอยา่งการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง (Topic Analysis) 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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5. แนวทางในการวิเคราะห์ความรู้สาํหรับ Main Elements 

 รายการเน้ือหาสําคญั (Main Elements) เป็นแต่จุดหรือประเด็นสําคญั ๆ ท่ีจะตอ้ง

นาํมา กล่าวถึงในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงโดยแทท่ี้จริงแลว้ Main Elements ต่าง ๆ นั้น ก็ยงัไม่มี 

รายละเอียดท่ีชดัเจนมากนกัวา่จะสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ (Knowledge) อยา่งไรบา้ง ดงันั้น ขั้นต่อไป 

ของการวิเคราะห์หัวขอ้เร่ือง (Topic Analysis) ก็คือ (1) จะตอ้งกาํหนดขอบเขตของความรู้สําหรับ

แต่ ละ Main Element ว่าจะให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบั Main Element นั้น อย่างไรบา้ง และ (2) เม่ือ 

ผูเ้รียน ๆ จบหัวขอ้เร่ืองแลว้ เขาควรท่ีจะนาํความรู้ท่ีไดจ้าก Main Element ต่าง ๆ ไปใชอ้ย่างไร ใน 

การศึกษาต่อหรือใชท้าํงานจริง ๆ 

 
ภาพท่ี 2-22  แสดงส่วนประกอบของแต่ละหวัขอ้เร่ือง (Topic) 

ท่ีมา : ตาํรา การพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ขั้นท่ี 6 วิเคราะห์งานและการวิเคราะห์หวัขอ้ง   

การจําแนกจุดมุงหมายของทฤษฏี และปฏิบัติ  ความหมายของคําว่า “งาน” 

‘แหล่งขอ้มูลงานการลงรายการงานในเอกสาร ความหมายของการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งาน

ในเอกสารประกอบการสอน 

1. ลกัษณะของรายวิชาในหลกัสูตร หรือเอกสารประกอบการสอน 

 หลักสูตรวิชาชีพหน่ึง ๆ จะประกอบด้วยหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ มากมาย ซ่ึง

สามารถแบ่งหลกัสูตร รายวิชาออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ตามจุดประสงค ์คือ 

1. วิชาทฤษฎี เป็นรายวิชาท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้และนําความรู้ท่ีได้นั้น ไป

แกปั้ญหาดว้ย สติปัญญา เช่น วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม วิชาความแขง็แรงของ

วสัดุ วิชา Computer Programming เป็นตน้ 

2. วิชาปฏิบติั เป็นรายวิชาท่ีมุ่งเนน้ทกัษะความชาํนาญในการปฏิบติังาน ทาํงาน ท่ี

ไดรั้บ มอบหมายให้สําเร็จลุล่วงลงไป เช่น วิชาปฏิบติังานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน 

วิชาปฏิบติังาน เคร่ืองล่างและส่งกาํลงั วิชาปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส เป็นตน้ 
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3. วิชาประลอง ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ซ่ึงไดจ้ากการประลอง เช่น 

วิชา ประลองความแข็งแรงของวสัดุ เป็นตน้ แต่อาจมีบางวิชาจะ ฝึกทกัษะอยู่บา้ง เช่น วิชา งานวดั

ละเอียด ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือไปวดัไปตรวจสอบ เป็นตน้ 

 

ลกัษณะของ “งาน” 

 
ภาพท่ี 2-23  แสดงลกัษณะของงานดา้นช่างอุตสาหกรรม 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

คาํว่า “งาน” (Job) ในแต่ละกรณีมีความหมายและลกัษณะขอบข่ายไม่เหมือนกัน เช่น งาน

สร้างบา้น งานโครงสร้าง งานห้องนํ้ า งานปูพื้นห้องนํ้ า หรืองานติดตั้งอ่างลา้งหนา้ในห้องนํ้ าก็เป็น

งาน เพราะการ ทาํงานจะตอ้งมีผลงานออกมา บา้น โครงสร้างบา้น ห้องหน้า พื้นห้องนํ้ า หรืออ่าง

ลา้งหน้าท่ีติดตั้งแลว้ ก็ลว้นเป็นผลงาน ทั้งส้ิน แต่ทว่ามีขนาดท่ีแตกต่างกัน ปริมาณเวลาท่ีใช้ทาํ

แตกต่างกนั เคร่ืองมือ อุปกรณ์และกระบวนในการทาํก็แตกต่างกนัดว้ย 

ความหมายของงาน (Job) 

แมง้านจะมีขนาดมีปริมาณท่ีแตกต่างกันแต่ผลลพัธ์จะออกมาแน่นอน ทั้งน้ีหากเป็นการ

เรียนการสอน หรือการฝึกหัดท่ีจาํดเร่ืองเวลา งานก็ควรจะมีขนาดเล็ก เห็นผลลพัธ์ท่ีชดัเจนแน่นอน 

เช่น งานติดตั้ง อ่างลา้งหน้า งานติดตั้งรางผา้ม่านแบบเอียงมุมบงัแสง ฯลฯ จึงอาจสรุปความหมาย

ของงานในท่ีน้ีวา่ 
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 1. งาน คือ ส่ิงท่ีบุคคลกระทําขึ้ นโดยใช้เคร่ืองมืออย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ไป

กระทาํหรือ ตรวจสอบ มีการเร่ิมตน้ ปฏิบติังาน มีการดาํเนินการไปตามขั้นตอน เม่ือส้ินสุดแลว้ได้

ช้ินงานหรือ ผลงานออกมา หรือ 

2. งาน คือ ชุดของกิจกรรม (A set of Activities) ท่ีประกอบกัน เพื่อเป้าหมายของผลลัพธ์

อยา่งใด อยา่งหน่ึง (งานหน่ึง ๆ ประกอบดว้ยหลาย ๆ กิจกรรม) 

 
ภาพท่ี 2-24  แสดงงานเจาะท่ีประกอบดว้ยหลาย ๆ กิจกรรม 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

จากตวัอย่าง จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่า “งานเจาะ” เร่ิมตน้ดว้ยกิจกรรมการอ่านแบบ จากนั้นจึง

จดั เตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นจะต้องใช้ เตรียมช้ินงานท่ีจะเจาะ จบัยึดช้ินงานเขา้กับ

เคร่ือง ประกอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตั้ งความเร็วรอบดอกสว่านท่ีเหมาะสม ดําเนินการเจาะ

ช้ินงานตามแบบ ทาํการตรวจสอบการทาํงานเป็นระยะไปเร่ือย ๆ จนไดช้ิ้นงานท่ีตอ้งการ กิจกรรม

สุดทา้ยจบด้วยการทาํความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์และจดัเก็บซ่ึงเป็นการส้ินสุดงาน ผลลพัธ์ท่ี

ออกมา ก็คือ ช้ินงานซ่ึงผา่น กระบวนการเจาะตามท่ีแบบงานกาํหนด 
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ภาพของงานและผงังาน 

 
ภาพท่ี 2-25  แสดงกระบวนการและผงัการทาํงานเจาะ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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รายการงานในรายวิชา (Job Listing)  

เพื่อให้การฝึกปฏิบติัท่ีเน้นทกัษะในวิชาภาคปฏิบติั สามารถดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งการเตรียม การดาํเนินการและการตรวจสอบผล จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดรายการงานท่ีจะ

จดัการเรียนการสอน เอาไวใ้นขั้นตน้ เช่น 

วิชาปฏิบติังานเคร่ืองยนตดี์เซล ประกอบดว้ยงาน 

1) งานตรวจสอบสภาพหวัเผา      10)  งานถอดประกอบฝาสูบ  

2) งานเปล่ียนไส้กรองนํ้ามนัเคร่ือง       11)  งานถอดกลไกกดลิ้น  

3) งานเปล่ียนไส้กรองนํ้ามนัเช้ือเพลิง  12)  งานตรวจเช็คกา้นสูบ  

4) งานเปล่ียนไส้กรองอากาศ  13)  งานตรวจเช็คลูกสูบ  

5) งานปรับตั้งไทม่ิงแบบเฟือง  14)  งานตรวจแหวนลูกสูบ  

6) งานปรับตั้งไทม่ิงแบบสายพาน  15)  งานตรวจเพลาขอ้เหว่ียง  

7) งานปรับตั้งไทม่ิงสายโซ่   16)  งานตรวจเส้ือสูบและกระบอกสูบ  

8) งานตรวจเช็คป้ัมนํ้ามนัเคร่ือง   17)  งานตั้งป้ัมแบบ Inline  

9) งานทาํความสะอาดออยคูลเลอร์ 18)  งานตั้งป้ัมแบบ VE 

ท่ีมาของงานต่าง ๆ 

 อนัท่ีจริงแล้วงานต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวเ้พื่อการจดัการเรียนการสอนนั้น ควรจะได้จาก การ

วิเคราะห์ รายวิชาหรือในคาํอธิบายรายวิชา แต่ทว่าเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นได้บา้ง รายวิชาต่าง ๆ 

อาจกาํหน ด กรอบเอาไวอ้ย่างกวา้ง ๆ เพื่อให้ผูส้อนสามารถปรับเปล่ียนในรายละเอียดให้ทนัต่อ

เทคโนโลยหีรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้ 

นอกจากนั้น ผูส้อนอาจหาแหล่งขอ้มูลสนบัสนุนเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งไดจ้าก  

1. Course Description  

2. Literatures ต่าง ๆ  

3. Experiences  

4. Experts  

5. Job Observation  

ทั้ งน้ีหากพิสูจน์ได้ว่างานท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชานั้ นเป็นงานท่ีมีหรือได้จาก

แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ก็จะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์และน่าเช่ือถือมากกวา่ 
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ใบรายการงาน (Job Listing Sheet) 

 
ภาพท่ี 2-26  แสดงรายการต่าง ๆ ในใบรายการงาน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 

 
ภาพท่ี 2-26  แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ในงานเล่ือยมือ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การวิเคราะห์งานจากการทาํงาน 

 
ภาพท่ี 2-27  แสดงลาํดบัขั้นการทาํงานเล่ือยดว้ยเล่ือยมือ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ใครก็ได้ท่ีจะทํางานเล่ือยมือให้สําเร็จ จะต้องทาํ กิจกรรมทุก ๆ ขั้นตอน

ตามลาํดับทุก ขั้นตอนให้สําเร็จไป การวิเคราะห์งานโดยการระบุความสามารถ (Task) ในการ

ทาํงาน จึงสามารถใช ้ขั้นตอนการทาํงานเป็น Task ในการทาํงานนั้น ๆ ก็ได ้

แบบร่างลกัษณะงาน (Job Layout) 

 
ภาพท่ี 2-28  แสดงแบบร่างลกัษณะงาน (Job Layout) 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

เพื่อให้การวิเคราะห์งานมีเป้าหมายและทิศทางชดัเจนแน่นอนขึ้น ก็ควรท่ีจะมีการกาํหนด

ลกัษณะงานท่ี ชดัเจนไวใ้นแบบร่างลกัษณะงาน (Job Layout) ก่อนท่ีจะทาํการวิเคราะห์งานทุก ๆ งาน 
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ใบ Task Listing Sheet 

 
ภาพท่ี 2-29  แสดงใบ Task Listing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

หวัขอ้เร่ือง (Topic) 

หัวขอ้เร่ือง เป็นช่ือแทนกลุ่มเน้ือหาท่ีมี Concept อย่างใดอย่างหน่ึง กล่าวคือ เม่ือเห็นหัวขอ้

เร่ืองแลว้ จะสามารถมองเห็นขอบเขตเน้ือหา ซ่ึงประกอบเป็นหวัขอ้เร่ืองนั้นอยา่งคร่าว ๆ ได ้

หัวข้อเร่ือง   ข้อสอบอตันัย 

กลุ่มเน้ือหา   ความหมาย 

รูปแบบขอ้สอบ  

การเขียนขอ้คาํถาม  

วิธีการใหค้ะแนน  

ความเหมาะสม/ขอ้จาํกดั  
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หัวข้อเร่ือง   วัตถุประสงค์การสอน 

กลุ่มเน้ือหา   ความหมาย 

   ส่วนประกอบ  

ขอ้คาํนึงถึงในการเรียน  

การปรับปรุง ขอ้ความ  

การกาํหนดระดบัวตัถุประสงค ์ 

ฯลฯ 

รายการหวัขอ้เร่ือง (Topic Listing Sheet) 

 ใบรายการหัวขอ้เร่ืองสําหรับรายวิชาภาคทฤษฎี จะระบุหัวขอ้เร่ืองท่ีจะจดัการเรียนการสอน

ในรายวิชา นั้น ๆ พร้อมทั้งท่ีมาของหวัขอ้เร่ือง 

 
ภาพท่ี 2-30  แสดงใบ Topic Listing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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หวัขอ้เร่ืองและส่วนประกอบ (Topic and Elements) 

 กลุ่มของเน้ือหาอาจเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ส่วนประกอบ (Elements) ของหัวขอ้เร่ือง ซ่ึงถา้หาก

มีเน้ือหา เป็นขอ้ยอ่ย ๆ ไปอีก เรียกหวัขอ้หลกัวา่ Main Element และหวัขอ้ยอ่ย ๆ วา่ Elements 

หัวข้อเร่ือง   ข้อสอบอตันัย 

Main Element ความหมาย 

   รูปแบบ 

Elements  แบบจาํกดัคาํตอบ 

   แบบไม่จาํกดัคาํตอบ 

การเขียนขอ้คาํถาม 

วิธีการใหค้ะแนน 

Elements  Rating Method 

   Point Score Method 

  ความเหมาะสม/ขอ้จาํกดั 

  ฯลฯ 

หัวข้อเร่ือง   ข้อสอบอตันัย 

  Main Element ความหมาย 

     ส่วนประกอบ 

Elements  Task or Behavior 

   Condition 

   Standard or Criteria 

  ขอ้คาํนึงถึงในการเรียน 

  การปรับปรุงขอ้ความ 

  การกาํหนดระดบัวตัถุประสงค ์

Elements  Intellectual Skills 

   Physical Skills 

   Work Habit 

     ฯลฯ 
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การวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง (Topic Analysis) 

 การวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง คือ การแยกยอ่ยเพื่อระบุ (หรือกาํหนด) หวัขอ้หลกั (Main Element) 

และ หวัขอ้ยอ่ย (Elements) ของเน้ือหาในหัวเร่ือง (Topic) นั้นๆ 

 

 
ภาพท่ี 2-31  แสดงการใช ้Coral Pattern เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

 
ภาพท่ี 2-32  แสดงการใช ้Scalar Diagram เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบหวัขอ้เร่ือง 

 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหัวขอ้เร่ืองตอ้งการเอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นก่อน

วิเคราะห์ หวัขอ้เร่ืองควรมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหลาย ๆ อยา่งมาประกอบดว้ย 

 
ภาพท่ี 2-33  แสดงตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบของหัวขอ้เร่ือง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ขั้นท่ี 7 วิเคราะห์ความรู้และทกัษะ 

ความหมายของความรู้และทกัษะ ความสําคญัของความรู้และทกัษะจาก การทาํงาน

ในขั้นตอนต่าง ๆ ผลจากการวิเคราะห์งาน ท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิเคราะห์ Task หลกัการ วิเคราะห์ 

Task ของแต่ละ Task ตวัอย่างการวิเคราะห์ Task และการวิเคราะห์ M/E ขอ้คาํนึงถึงใน การระบุ 

Knowledge และ Skills ใหก้บั Task ต่างๆ 
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ความหมายของความรู้ (Knowledge) 
 

 
ภาพท่ี 2-34  แสดงความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคนดว้ยการจาํและความเขา้ใจ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ความรู้ คือ ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงอยู่ในสมองหรือในตวับุคคล ความรู้อยูไ่ดใ้น 2 ลกัษณะ คือ การ

จาํและ การเขา้ใจ เช่น จาํได้ว่ารูปน้ี ภาพน้ี สัญลกัษณ์น้ี ช่ืออะไร เขา้ใจว่าเม่ือของสองส่ิงมีความ

เก่ียวขอ้งกัน แล้วจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอะไร อย่างไร เป็นต้น ความเขา้ใจต้องอาศยัพื้น

ฐานขอ้มูลจากการจาํ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั 

ความหมายของทกัษะ (Skills) 

ทกัษะ คือ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทาํงานร่วมกบัเคร่ืองไม้

เคร่ืองมือ แลว้ไดผ้ลงานท่ีถูกตอ้ง ทกัษะเกิดขึ้นไดโ้ดยอาศยัการฝึกฝนเป็นสําคญั การฝึกบ่อยส่งผล

ใหเ้กิดทกัษะ ความชาํนาญสูงขึ้น ซ่ึงจะทาํงานไดเ้ร็วขึ้นและถูกตอ้งมากขึ้น 

ความรู้และทกัษะ 

 ทั้งความรู้และทักษะเป็นพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ สามารถท่ีจะวดัและ 

ประเมินผลหรือตรวจสอบได้โดยให้บุคคลแสดง ออกมาจะเป็นการอธิบาย การปฏิบัติงานหรือ 

เขียนออกมาก็ได ้ 

  ทกัษะต่าง ๆ ท่ีจะฝึกฝนไดจ้ะตอ้งมีความรู้ ควบคู่อยู่ดว้ยเสมอ นัน่หมายความว่า คนเรา จะมี

ทกัษะไดจ้ะตอ้งมีความรู้ในสมองเป็นตวัสั่ง การควบคุมการกระทาํ การแสดงออก ดงันั้น จะเห็นได้

วา่คนเราท่ีคิดแกปั้ญหาโดยการน า ความรู้จากสมองมาอธิบายอาจเรียกว่าทกัษะ ทางสมองก็ได ้แม้

จะไม่เก่ียวขอ้งกบักลา้มเน้ือ แต่อยา่งใด 

ผลจากการวิเคราะห์งาน 

  ขั้นตอน (หรือ Task) ในการทาํงานเล่ือย  

1. อ่านแบบงานเล่ือย  

2. เตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์  

3. เตรียมวสัดุ/ช้ินงาน  
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4. จบัยดึช้ินงาน  

5. เลือกชนิด/ขนาดใบเล่ือย  

6. ประกอบใบเล่ือยกบัโครงเล่ือย  

7. เล่ือยช้ินงานตามแบบ  

8. แกปั้ญหางานระหวา่งเล่ือย  

9. วดั/สอบขนาดงาน 

10. ทาํความสะอาด/จดัเก็บ 

จากการวิเคราะห์งานจะทาํใหท้ราบว่า งานนั้น ๆ มีขั้นตอนการทาํอยา่งไร หรือช่างท่ีทาํตอ้งมี 

ความสามารถอย่างไรบ้าง แต่คําถามในการจัดการเรียนการสอนมีอยู่ว่าถ้าจะสอนให้ช่างมี

สมรรถภาพ (Competency) ดงักล่าว จะตอ้งสอนเน้ือหาอะไรบา้งจะตอ้งฝึกหัดอย่างไรบา้ง จึงเป็น

หนา้ท่ีผูพ้ฒันา หลกัสูตรจะตอ้งวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป 

ส่ิงจาํเป็นสาํหรับ Task 

 
ภาพท่ี 2-35  แสดงความรู้ท่ีจาํเป็นในการเลือกชนิดและขนาดของใบเล่ือย 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
 

หากเราพิจารณา Task ใด Task หน่ึง จะพบว่าการท่ีจะมีสมรรถภาพตาม Task นั้น หรือการ

ทาํงาน ในขั้นตอนนั้นได ้จะตอ้งอาศยัหรือตอ้งการความรู้ท่ีจาํเป็นลายอยา่งประกอบกนั 

 
ภาพท่ี 2-36  แสดงความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบใบเล่ือยเขา้กบัโครงเล่ือย 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ภาพท่ี 2-37  แสดงเล่ือยมือ (ใชเ้ล่ือยโลหะ) 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ความสามารถ (Task) ท่ีตอ้งการ  การประกอบใบเล่ือย 

ความรู้ (Knowledge) ท่ีตอ้งมี 1. ขั้นตอนการประกอบใบเล่ือยเขา้กบัโครงเล่ือย  

2. เทคนิควิธีการตรวจสอบความตึงใบเล่ือย  

3. ขอ้ควรระวงัในการประกอบใบเล่ือยกบัโครงเล่ือย 

 ทกัษะ (Skills) ท่ีตอ้งทาํการฝึก  1. การประกอบใบเล่ือยเขา้กบัโครงเล่ือยมือ  

2. การตรวจสอบความตึงของใบเล่ือยดว้ยมือ  

การวิเคราะห์ Task (Task Analysis) 

 การวิเคราะห์ Task คือการแยกยอ่ย Task หรือ Step of Operation ในแต่ละ Task หรือแต่ละ 

Step วา่ตอ้งการความรู้และทกัษะอะไรบา้ง จึงจะสามารถทาํงานไดส้าํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ภาพท่ี 2-37  แสดงTask Listing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ภาพท่ี 2-38  แสดงTask Detailing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
 

การวิเคราะห์ M/E (Main/Elements) 

 
ภาพท่ี 2-39  แสดงM/E Listing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ภาพท่ี 2-40  แสดงTopic Detailing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ขอ้คาํนึงถึงในการเขียน Knowledge/Skills  

 1. ระบุเฉพาะประเด็นสาํคญัๆ สั้นกะทดัรัดแต่ส่ือความหมายไดดี้  

2. ควรมีหนงัสือ/เอกสารหลาย ๆ เล่ม ไวพ้ิจารณาหาขอ้มูลจากหลายแหล่ง  

3. เขียนแลว้อ่านทบทวนดูวา่ไดก้าํหนดความรู้/ทกัษะครอบคลุม Step/Task หรือ M/E แลว้

หรือยงั 
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ขั้นท่ี 7 วิเคราะห์ความรู้และทกัษะ 

  กล่าวถึง ความหมายของความรู้ซ่ึงอยูใ่นตวับุคคล การนาํความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล 

ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการทาํงาน ความหมายของคาํวา่ ทกัษะ ในการทาํงาน การจาํแนกลกัษณะ

ทกัษะ ของบุคคลโดยพิจารณาท่ีความถูกตอ้งในการทาํงานและเวลาท่ีใช ้ การกาํหนดระดบัความรู้

และทกัษะลง ใน Task Detailing Sheet และ Topic Detailing Sheet 

 

ความรู้ (Knowledge) ในตวับุคคล 

 ความรู้ เป็นขอ้มูลหรือข่าวสาร ซ่ึงอยู ่ภายในตวับุคคล (อยู่ในสมอง) ความรู้ อยูใ่นตวัไดโ้ดย

บุคคลนั้นจดจาํและ/หรือ เขา้ใจ 

 
ภาพท่ี 2-41  แสดงความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลโดยการจาํและ/หรือเขา้ใจ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ความจาํเป็นการนิยาม ความหมาย รูปร่างลกัษณะ ช่ือ หรือสัญลกัษณ์รวม ๆ กนัภายในสมอง 

ส่วน ความเข้าใจนั้นต้องอาศยัข้อมูลจากความจาํมาเช่ือมโยงเป็นรูปร่าง แนวทาง ลกัษณะหรือ

สัญลกัษณ์ อีกทอดหน่ึง เม่ือเขา้ใจทาํให้เกิดการคิดได ้และอาจจดจาํความคิดนั้นไวใ้นรูปแบบการ

จาํอีกก็ได ้ความรู้ จึงมีไดท้ั้งรูปการจาํอยา่งเดียว จาํและเขา้ใจ หรือจาํส่ิงท่ีไดท้าํความเขา้ใจมาแลว้ก็ได ้

 

ลกัษณะการนาํความรู้ไปใชง้าน 

 ความรู้เหมือนไฟซ่ึงอยูใ่นแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีมีไฟมากหรือนอ้ย อาจตรวจสอบโดยใชห้ลอด

ไฟฟ้าต่อให้ ครบวงจร ถา้หลอดไฟสว่างมากแสดงว่ามีไฟมาก ถา้สว่างนอ้ยแสดงว่าไฟอ่อนหรือมี

ไฟน้อย หากแต่ ความรู้ในสมองคน เราเป็นข้อมูลข่าวสาร ฉะนั้ นการใช้ข้อมูลข่าวสารไปใช้

แกปั้ญหา ย่อมมีหลาย ลกัษณะ ท่ีแตกต่างกนัไป เช่น บางคร้ัง ความรู้บางอย่างสามารถนาํไปใชไ้ด้

โดยตรงจากการฟ้ืนคืน (Recall) จากสมองท่ีจาํได้ไปใช้ แต่ทว่าบางคร้ังอาจตอ้งมีการผสมผสาน

คิดค้นนํา เอาความจาํหลาย ๆ อย่างมาประยุกต์เขา้ด้วยกันเพื่อไปใช้งาน ความรู้แบบน้ีก็เป็นอีก

ลกัษณะหน่ึง เป็นตน้ 
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เราสามารถกาํหนดลกัษณะความรู้หรือระดบัความรู้ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-42  แสดงระดบัความรู้และการใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ทกัษะ (Skills) ในการทาํงาน 

 ทกัษะ คือ ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือทาํงาน ร่วมกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์แลว้ไดผ้ล

งานท่ีถูกตอ้ง ในเวลาท่ีเหมาะสม 

ทกัษะ จาํเป็นตอ้งมีการแสดงออกจึงสามารถสังเกตและวดัได ้ อยา่งไรก็ดี การฝึกฝนเป็นส่ิง 

สาํคญัท่ีจะสร้างทกัษะใหก้บับุคคลและการใชท้กัษะนั้นบ่อยคร้ังจะก่อให้เกิดความชาํนาญในการ

ทาํงานเพิ่มขึ้นดว้ย 

ลกัษณะทกัษะท่ีระดบัต่าง ๆ 

 
ภาพท่ี 2-43  แสดงระดบัทกัษะท่ีอยูใ่นตวับุคคล 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การกาํหนดระดบัความรู้และทกัษะ 

 
ภาพท่ี 2-44  แสดง Task Detailing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
 

การกาํหนดระดบัความรู้ ในตารางวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง 

 

 
ภาพท่ี 2-45  แสดง Topic Detailing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ขั้นท่ี 8 เขียนวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

กล่าวถึง ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีวตัถุประสงค์ในการเรียนการสอน องค์ประกอบของ 

วตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน หลกัการเขียนพฤติกรรม เง่ือนไขและมาตรฐานในวตัถุประสงคก์าร

สอน  ความหมายของวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอ้คาํนึงถึงในการเขียนวตัถุประสงค์การสอน 

แนวทางใน การเขียนวตัถุประสงคก์ารสอนจากการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ืองและงาน 
 

ความจาํเป็นของการมีวตัถปุระสงคก์ารสอน 

 ในการจดัการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกนั จะสอนเน้ือหาอะไร แค่ไหน ดว้ยวิธีการสอนแบบ

ใด จะใช้ส่ืออะไร จะวดัผลอะไรแค่ไหน วตัถุประสงค์การสอนมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะเป็น

ตวักาํหนด เป็น เคร่ืองช้ีแนะว่าจะตอ้งทาํอย่างไร ดงันั้นก่อนท่ีจะทาํการสอนทุกคร้ังจะตอ้งกาํหนด

วตัถุประสงคก์ารสอน ท่ีชดัเจนเอาไวก่้อนล่วงหนา้ เพื่อเป็นหลกัในการเตรียมบทเรียน 

 วตัถุประสงคก์ารสอนท่ีเป็นหลกัในการเตรียมบทเรียน 

 
ภาพท่ี 2-46  แสดงการใชว้ตัถุประสงคเ์ป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

องคป์ระกอบของวตัถุประสงคก์ารสอน 

ดงัไดก้ลา่วมาบา้งแลว้วา่ วตัถุประสงคก์ารสอนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะเป็นตวักาํหนดกรอบหรือ

ขอบเขตของ เน้ือหา วิธีการสอน ส่ือการสอนและการวดัและประเมินผลการสอน วตัถุประสงคก์าร

สอน จึงมิอาจ กล่าวไวล้อย ๆ เช่น ในหวัขอ้เร่ืองระบบเคร่ืองปรับอากาศรถยนตว์า่ 

 บอกส่วนประกอบได ้

 บอกหนา้ท่ีอุปกรณ์ได 
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เพราะผูส้อนยงัไม่ทราบว่าส่วนประกอบท่ีจะสอนนั้นมีอะไรบา้ง หรือให้บอกหน้าท่ีของ

อุป ก รณ์  ใดบ้าง  ห าก แต่จะ เขี ยน เสี ยให ม่ ว่ า บ อก ช่ื อส่ วน ป ระก อบ สํ าคัญ  ๆ  ใน ระบ บ

เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ใน รถยนต์นั่งได้ก็น่าจะดูดีกว่า เพราะบอกว่าให้บอกช่ือส่วนประกอบท่ี

สาํคญั ๆ เท่านั้น และเป็นระบบ เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้นรถยนต ์ซ่ึงมีเง่ือนไขกาํกบัเอาไวด้ว้ย 

ส่วนประกอบของวตัถุประสงคก์ารสอน 

 เราจึงสามารถเขียนวตัถุประสงคก์ารสอนใหช้ดัเจนได ้หากใหมี้ส่วนประกอบสาํคญั ดงัน้ี 

  (1) พฤติกรรม (Task or Behavior) 

  (2) เง่ือนไข (Condition) 

  (3) มาตรฐานหรือเกณฑ ์(Standard or Criteria) 

ซ่ึง Task or Behavior เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตและวดัไดแ้สดงออกโดยผูเ้รียน Condition เป็นเง่ือนไข 

หรือขอบเขตท่ีจะแสดงพฤติกรรมส่วน Standard or Criteria นั้น เป็นเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้

การระบุพฤติกรรม 

 พฤติกรรม (Behavior) เป็นการกระทาํหรือการแสดงออกโดยบุคคล ซ่ึงสามารถสังเกตและ

วดัผลได ้พฤติกรรมท่ีเขียนระบุไวใ้นวตัถุประสงค์จะตอ้งอ่านแลว้ไดใ้จความว่าแสดงพฤติกรรม

อะไร ไม่ใช่ระบุ เฉพาะคาํกริยาแสดงพฤติกรรม เช่น บอก อธิบาย จาํแนก สรุป ฯลฯ เพราะว่าคาํ

เหล่าน้ีแสดงเพียง ลกัษณะกริยาเท่านั้น 

 ตวัอยา่ง  (พฤติกรรม) 

1. ปรับความตึงสายพานเคร่ืองปรับอากาศได ้(สังเกตเห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ได ้คาํ

ว่า “ปรับ” เป็นคาํกริยาแสดงพฤติกรรม เท่านั้น แต่ทว่าขอ้ความทั้งประโยคเป็น

พฤติกรรมท่ีคาดหวงัท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน)  

2. ตั้งองศาไฟจุดระเบิดได ้ 

3. ต่อวงจรไทมม่ิ์งไลทเ์ขา้กบัเคร่ืองยนตไ์ด ้

มาตรฐานหรือเกณฑ ์

 มาตรฐาน (Standard) ในท่ีน้ีเป็นเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ียอมรับได ้หมายความว่า ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ผ่าน

เกณฑ์อัน น้ีแล้วสามารถจะเรียนต่อในเน้ือหาเร่ืองราวถัดไปหรือใช้ในการปฏิบัติงานขั้นตํ่าได ้

มาตรฐานหรือเกณฑ ์อาจกาํหนดในรูปร้อยละ สัดส่วนเวลา หรือมาตรฐานสากลอนัใดอนัหน่ึงก็ได ้

 ตวัอยา่ง (มาตรฐาน) 

(1) ปรับความตึงสายพานเคร่ืองปรับอากาศรถยนตไ์ดถู้กตอ้งในเวลา 5 นาที  (เป็นการ

กาํหนดวา่เวลาในการทาํงานน้ี ตอ้งไม่เกิน 5 นาที จึงจะผา่นหรือยอมรับได)้ 

(2) ตั้งองศาไฟจุดระเบิดไดถู้กตอ้งในเลา 15 นาที 
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(3) ปรับระยะเขี้ยวหวัเทียนไดถู้กตอ้งตามพิกดั + 0.05 มม. 

เง่ือนไขในการแสดง 

 เง่ือนไข (Condition) หากจะดูง่าย ๆ อาจจะตรวจสอบจากคาํถามท่ีว่า ทาํอะไร ทาํท่ีไหน ทาํ

อย่างไร หรือทาํแค่ไหน (เง่ือนไขใชใ้นการขยายความพฤติกรรม ) เง่ือนไขเป็นตวักาํหนดของเขต

เน้ือหาในการ จดัการเรียนการสอน 

 ตวัอยา่ง (เง่ือนไข) 

(1) ตั้งองศาไฟจุดระเบิด โดยใช้ Timing Light โดยถูกตอ้งในเวลา 15 นาที  (เป็นการ

ระบุว่าการตั้ งองศาไฟจุดระเบิดน้ี ใช้ Timing Light เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงการสอนและการวดัผลก็

จะตอ้งใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขน้ี 

(2) สเก็ตภาพจาก 3 ดา้น ระบบมุมท่ีหน่ึงของรูปทรงกระบอกตดัเฉียงท่ีกาํหนดให้ ได้

ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 % 

 ตวัอยา่งวตัถุประสงคท่ี์มีองคป์ระกอบต่างๆ 

1. บอกช่ือและหนา้ท่ีของส่วนประกอบสาํคญัในระบบปรับอากาศรถยนตไ์ดถู้กตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 5 ช่ือ  

พฤติกรรม  คือ บอกช่ือและหนา้ท่ีของส่วนประกอบสาํคญัของระบบปรับอากาศได ้

เง่ือนไข      คือ ส่วนประกอบสาํคญัท่ีวา่นั้นเป็นส่วนประกอบของระบบแอร์ในรถยนต ์

มาตรฐาน   คือ บอกช่ือและหนา้ท่ีส่วนประกอบของระบบแอร์ไดถู้กตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5  ช่ือ  

ข้อสังเกต  การแยกองค์ประกอบมิใช่เป็นการตัดข้อความออกเป็นส่วน ๆ แต่เป็นการ

อธิบาย ใหเ้ห็นองคป์ระกอบในแต่ละส่วนใหค้รบถว้น 

2. ปะยางเรเดียลแบบชัว่คราวไดเ้รียบร้อยภายในเวลา 15 นาที  

พฤติกรรม   คือ หลงัจากการฝึกหดัแลว้จะตอ้งปะยางเรเดียลไดเ้รียบร้อย  

เง่ือนไข       คือ การปะยางดงักล่าวเนน้ท่ีการปะยางแบบชัว่คราวไม่ใช่การปะยางแบบถาวร  

มาตรฐาน    คือ ตอ้งทาํเสร็จเรียบร้อยภายในเวลา 15 นาที เท่านั้น หากเกินจากน้ีถือว่าไม่ผ่าน       

ข้อสังเกต  ปะยางเรเดียล เป็นพฤติกรรม เพราะคาํว่าปะยาง (ในท่ีน้ี) เป็นกริยาแสดง

พฤติกรรม  ปะยางเรเดียน เป็นการปะยางรถยนต ์ไม่ใช่จกัรยาน หรือจกัรยานยนต ์

ความหมายของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 วตัถุประสงค์การสอนท่ีเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน อาจเรียกว่า “วตัถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม” หมายถึง ขอ้ความซ่ึงบ่งบอกพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดแก่ผูเ้รียน หลงัจากจบการเรียน

การสอนแลว้ อนัอาจเกิดจากการสอนหรือการเรียนดว้ยส่ือใด ๆ ก็ตาม พฤติกรรมดงักล่าวจะตอ้ง

สังเกตและวดัได ้

 



 66 

หลกัเกณฑก์ารเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน หรือวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  

1. อยา่เขียนวตัถุประสงคข์อ้เดียวหลายเร่ืองราว (Concept) วตัถุประสงค ์1 ขอ้ให้มีพฤติกรรม

และ เร่ืองราวเดียวเท่านั้น 

ตวัอยา่ง  

“จาํแนกขอ้แตกต่างระหว่างหัวเทียนร้อนและหัวเทียนเยน็ พร้อมทั้งเลือกใช้งานได ้

อยา่งถูกตอ้ง” 

 วิเคราะห์ 

วตัถุประสงค์ข้อน้ีมี 2 เร่ืองราว คือ การจําแนกข้อแตกต่างของหัวเทียนและการ 

เลือกใชง้าน ขอ้เสียอยู่ท่ีว่าถา้จาํแนกไดแ้ต่เลือกใชไ้ม่ได ้จะผา่นวตัถุประสงค์หรือไม่ 

อนัน้ีเป็นปัญหา 

 การแกไ้ข 

จึงควรแยกวตัถุประสงคด์งักล่าวออกเป็น 2 ขอ้ คือ (1) จาํแนกขอ้แตกต่างระหวา่ง หัว

เทียนร้อนและหัวเทียนเย็นได้ และ (2) บอกท่ีใชง้านของหัวเทียนร้อนและหัวเทียน 

เยน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ไม่เขียนประโยควตัถุประสงค์ในรูปแบบประโยคคาํถาม เพราะอาจ สับสนกบัขอ้สอบ

หรือขอ้คาํถาม ของขอ้สอบชนิดอตันยั 

ตวัอยา่ง  

“บอกไดว้า่ส่วนประกอบของระบบหล่อเยน็มีช่ือและหนา้ท่ีอยา่งไรบา้ง” 

 วิเคราะห์     

วตัถุประสงค์ขอ้น้ีเขียนในรูปแบบขอ้คาํถามและองค์ประกอบยงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบหล่อเยน็ท่ีไหน บอกไดก่ี้ช่ือ เป็นตน้ 

 การแกไ้ข    

จึงควรเขียนวตัถุประสงค์ใหม่ในรูปประโยคบอกเล่า ให้มีองค์ประกอบชดัเจนมาก

ยิ่งขึ้น เช่น บอกช่ือและหน้าท่ีของส่วนประกอบสําคญัในระบบหล่อเยน็ด้วยนํ้ าใน

รถยนตไ์ด ้อยา่งนอ้ย 5 ช่ือ เป็นตน้ 

3. คาํกริยาแสดงพฤติกรรม (Action Verb) ซ่ึงใช้เขียนนําขอ้ความวตัถุประสงค์ จะตอ้งเป็น

คาํกริยา ท่ีสามารถสังเกตและวดัผลไดเ้ด่นชดั ตอ้งระวงัคาํกริยาบางคาํท่ีสังเกตและวดัพฤติกรรมได้

ยาก 
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ตวัอยา่ง  

 “จบัหลกัการการทาํงานทุกระบบเบรก ABS ไดอ้ยา่งชดัเจน” 

วิเคราะห์    

วตัถุประสงคข์อ้น้ีดูก็น่าจะดี คือ ให้จบัหลกัการการทาํงาน แต่อะไรคอืพฤติกรรมท่ีจะ 

วดัผลได ้จะให้ผูเ้รียนอธิบาย สรุปผล ยกตวัอย่าง หรืออะไร มีขอ้สงสัยในการวดัผล 

ทั้งมาตรฐานเองก็ยงัมีขอ้สงสัยอยูเ่ช่นกนั 

 ควรแกไ้ข    

ควรเขียนประโยควตัถุประสงค์ใหม่ให้ชัดเจนถึงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ เช่น อธิบาย 

หลกัการทาํงานของระบบเบรก ABS แบบ 4 Sensor ได ้เป็นตน้ 

ขอ้คาํนึงถึงในการเขียน วตัถุประสงคก์ารสอน หรือ วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. ระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีชัดเจนพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องสามารถสังเกตและวดั

พฤติกรรมได้ (พฤติกรรมท่ีชดัเจน หมายถึง อ่านแลว้เขา้ใจว่าทาํอะไรได้ เช่น อธิบาย

หลกัการทาํงานของระบบ เบรก จาํแนกขอ้แตกต่างของยางรถยนต ์ไม่ใช่ อธิบาย จาํแนก 

เพราะคาํวา่อธิบาย จาํแนกเป็น เพียงคาํกริยาแสดงพฤติกรรมเท่านั้น เป็นตน้) 

2. ข้อความทั้ งประโยควตัถุประสงค์การสอนต้องชัดเจนทุกคนอ่านแล้วแปลความได้

ตรงกนั ทนัที 

3. มีองคป์ระกอบครบสมบูรณ์ตามสมควรเพื่อความชดัเจน (บางวตัถุประสงคอ์าจมี

องคป์ระกอบไม่ ครบ แต่อ่านแลว้ตีความไดต้รงกนัก็ใชไ้ด ้ เช่น อาจมีพฤติกรรมอย่าง

เดียว มีพฤติกรรมกบัเง่ือนไข หรือมีพฤติกรรมกบัมาตรฐานเพียงสององคป์ระกอบ ก็

อ่านแลว้เขา้ใจชดัเจนเช่นกนั เป็นตน้) 

4. มีปริมาณหรือจาํนวนขอ้ของวตัถุประสงคก์ารสอนครอบคลุมหวัขอ้เร่ืองท่ีจะสอนใน

คร้ังนั้น ๆ 

5. เหมาะสมกบัระดบัการศึกษา หรือเพียงพอท่ีจะใชก้ารเรียนรู้นั้นเพื่อนาํไปใชท้าํงานได ้

(หมายถึงมี การเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถท่ีจะนาํไปใชเ้พื่อการศึกษาต่อหรือเพื่อใช้

ทาํงานต่อไปได)้ 
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การเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน จาก Task Detailing Sheet 

 
ภาพท่ี 2-47  แสดงการเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน จาก Task Detailing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

 
ภาพท่ี 2-48  แสดงการเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน จาก Objective Listing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน จาก Topic Detailing Sheet 

 
ภาพท่ี 2-49  แสดงการเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน จาก Topic Detailing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

 
ภาพท่ี 2-50  แสดงการเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน จาก Objective Listing Sheet 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การกาํหนดระดบัของวตัถุประสงค ์

 ระดบัของวตัถปุระสงคก์ารสอนใหดู้จากระดบัการนาํความรู้ไปใช ้ หากเป็นการฟ้ืนคืน

ความรู้ก็ ใหก้าํหนด ระดบัวตัถุประสงคใ์นขั้น Recall ถา้เป็นการประยกุตก์็กาํหนดในระดบั Apply 

เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 2-51  แสดงการกาํหนดระดบัวตัถุประสงคก์ารสอน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ขั้นท่ี 9 วิเคราะห์เพื่อสร้างใบเน้ือหา 

กล่าวถึง ความหมายของคาํวา่ “เน้ือหา” ความสําคญัของเน้ือหาต่อความรู้ ของผูเ้รียน 

หลกัการท่ีวตัถุประสงค์เป็นตวักาํหนดเน้ือหา วิธีการจาํแนกความจาํเป็นของเน้ือหาท่ีใช้ใน การ

เรียนการสอน การวิเคราะห์ความจาํเป็นและความสําคญัของเน้ือหา จุดประสงคท่ี์สําคญัในการใช ้

ใบเน้ือหา ลกัษณะสําคญัของใบเน้ือหา หลกัเกณฑใ์นการสร้างใบเน้ือหา การใชง้านลกัษณะต่าง ๆ 

เพื่อใชน้าํเสนอเน้ือหา หลกัเกณฑส์าํคญัในการสร้างใบเน้ือหา 

ความหมายของเน้ือหา (Information) 

 เน้ือหา (Information หรือ Content) คือ ขอ้มูลหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งใหแ้ก่ ผูเ้รียน 

เพื่อใหเ้ขามีความรู้ และสามารถนาํ ความรู้นั้นไปแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้

 
ภาพท่ี 2-52 แสดงความหมายของเน้ือหา (Information หรือ Content) 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ความสาํคญัของเน้ือหา 

 เน่ืองจากเน้ือหา (Information) เป็นข้อมูลท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีความรู้ (Knowledge) 

เพื่อท่ีจะได ้นาํความรู้ท่ีมีนั้นไปใชแ้กปั้ญหาต่อไป ฉะนั้น ความเพียงพอเหมาะสมของเน้ือหาท่ีจะ

ใหแ้ก่ผูเ้รียนจึงเป็น ปัจจยัสาํคญัท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

วตัถปุระสงคเ์ป็นตวักาํหนดเน้ือหา 

 ถ้าจะถามว่าแล้วจะให้เน้ือหาแค่ไหนจึงจะเพียงพอเหมาะสมเราอาจพิจารณาได้จาก

วตัถุประสงคก์าร สอน ซ่ึงไดร้ะบุพฤติกรรม เง่ือนไขและมาตรฐานเอาไว ้การกาํหนดเน้ือหาจะตอ้ง

ใหค้รอบคลุม เง่ือนไข หรือ/และมาตรฐานของวตัถุประสงคข์อ้นั้น ๆ 

 
ภาพท่ี 2-53 แสดงวตัถุประสงคเ์ป็นตวักาํหนดเน้ือหาการเรียนการสอน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ความจาํเป็นของเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีจะนํามาถ่ายทอดให้แก่ผูเ้รียนในการเรียนการสอนแต่ละวตัถุประสงค์ ในแต่ละ

หวัขอ้นั้น มี ความสาํคญัและจาํเป็นท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นครูผูจ้ดัการเรียนการสอนจะตอ้งวิเคราะห์ในเร่ืองน้ีดว้ย 
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ภาพท่ี 2-54 ระดบัความสาํคญัของเน้ือหาในการเรียนการสอน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

การวิเคราะห์ความจาํเป็นของเน้ือหาในบทเรียน 

 การวิเคราะห์ความจาํเป็นของเน้ือหา จะตอ้งมองในภาพรวมของเน้ือหาทั้งหมดในหวัขอ้เร่ือง

นั้ น ๆ เพื่อท่ีจะได้ (1) ให้ความสําคัญของวตัถุประสงค์การสอน (2) ให้เวลาการสอนสําหรับ

วตัถุประสงคข์อ้ นั้น ๆ โดยในขั้นตน้จะตอ้งใช ้(1) ประสบการณ์ของผูส้อนเองเป็นเคร่ืองมือตดัสิน 

(2) สอบถามจากผูรู้้ ผูเ้ก่ียวข้อง หรือ (3) อาจพิจารณาขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก

ความถ่ีของเน้ือหาท่ีระบุ ไวใ้นเอกสารต่าง ๆ ก็ได ้

วิธีการวิเคราะห์ความจาํเป็นของเน้ือหา 

 เม่ือไดพ้ิจารณาวตัถุประสงค์การสอน เพื่อกาํหนดขอบเขตของเน้ือหาแลว้ ให้นาํหัวขอ้ย่อย

ต่าง ๆ ของ เร่ืองนั้น ๆ มาพิจารณากบัความจาํเป็นของเน้ือหา ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-55  แสดงวิธีการวิเคราะห์ความจาํเป็นของเน้ือหา 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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จุดประสงคใ์นการจดัทาํใบเน้ือหา 

 ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง เน้ือหาอนัมากมายไดถู้กนาํมาถกกนัในชั้นเรียนเพื่อให้

ผูเ้รียนไดมี้ ความรู้และสามารถนาํความรู้ท่ีมีไปแกปั้ญหาต่างๆให้ได ้เม่ือวนัเวลาผ่านไปก็เป็นเร่ือง

ธรรมดาอยู่ดีท่ี อาจมีการหลงลืมเน้ือหาเร่ืองราวต่าง ๆ ส่ิงท่ีจะมาช่วยฟ้ืนคืนเน้ือหาต่าง ๆ นั้น ไดก้็

โดยการอ่านจาก ใบเน้ือหาท่ีไดจ้ดัทาํไวอ้ย่างเหมาะสม ง่ายต่อการอ่าน สะดวกแก่การฟ้ืนคืนความรู้

อยา่งรวดเร็ว จึงอาจ กล่าวไดว้า่ ใบเน้ือหามีไวเ้พื่อใชใ้นการทบทวนเท่านั้น โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งผ่านการ

เรียนการสอนในเน้ือหา เหล่านั้นมาแลว้ มิไดส้ร้างมาเพื่อใหศึ้กษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ลกัษณะของใบเน้ือหา (Information Sheet) 

ใบเน้ือหา (Information Sheet) แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ  

(1) เขียนเน้ือหาสรุปเฉพาะท่ีสาํคญัเทา่นั้น ซ่ึงจริง ๆ แลว้ ความจาํเป็นในการใชใ้บเน้ือหา 

(2) เขียนเน้ือหาละเอียดเท่าท่ีไดส้อนไป ตอ้งการเพียงแค่ แบบท่ี (1) หรือท่ี (2) เท่านั้น  

(3) เขียนเน้ือหาละเอียดมากกวา่ท่ีไดส้อนไป 
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หลกัการในการออกแบบใบเน้ือหา 

 
ภาพท่ี 2-56 แสดงสัดส่วนการรับรู้ขอ้มูลของบุคคลดว้ยประสาทต่าง ๆ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

หากจะพิจารณาประสิทธิภาพในการรับเน้ือหา (Information) ของบุคคลแลว้ จะเห็นไดว้า่

การ ส่ือความหมายดว้ยการมองเห็น ใหผ้ลไดสู้งสุด (75%) ฉะนั้นในการออกแบบและจดัทาํใบ

เน้ือหา จึงควรท่ีจะนาํเสนอดว้ยภาพใหม้ากท่ีสุด 

กรณีตวัอยา่งการสร้างใบเน้ือหา 

(1) ไขควงขนาดเลก็เปล่ียนลกัษณะและขนาดปากสาํหรับหวัสกรูแบบแบนและส่ีเหล่ียมได ้

ท่ีสะดวกก็ คือ มีปุ่ มใหเ้ลือก lock หรือ free ของทิศทางการหมุน จึงเหมาะสมสาํหรับ

การขนัหรือถอดสกรู เป็นอยา่งมาก 

(2) ไขควง 

 
ภาพท่ี 2-57 แสดงไขควงเปล่ียนทิศทางการหมนุและปากขนัได ้

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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สรุปไดว้า่ การใชภ้าพช่วย กรณีท่ี (2) จะส่ือความหมายไดดี้กวา่กรณีท่ี (1) 

เปรียบเทียบคาํพูดคาํเขียนกบัภาพ 

คาํพูดคาํเขียน 

 วิธีถอดหวัจบัดอกสวา่นสามารถถอดไดโ้ดย ใช ้ล่ิมสอดเขา้ท่ีช่องส่ีเหล่ียมบนเพลาตั้ง

ของเคร่ือง เจาะและใชค้อ้นตอกท่ีล่ิมเบาๆ ในขณะท่ีตอกให ้ใชมื้อประคองหวัจบัดอกสวา่น เพื่อ

ป้องกนัการ หล่นกระแทกบนแท่นเจาะ 

รูปภาพ 

 
ภาพท่ี 2-58 แสดงเปรียบเทียบคาํพูดคาํเขียนกบัภาพ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

ภาพท่ีจะใชแ้ทนคาํพูดคาํเขียน 

 
ภาพท่ี 2-59 แสดงภาพท่ีจะใชแ้ทนคาํพูดคาํเขียน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การจดัภาพและขอ้ความในใบเน้ือหา 

 ด้วยเหตุท่ีว่าคนเรามักจะมองภาพก่อนอ่านคาํอธิบาย ดังนั้ นหากจาํเป็นต้องมีคาํอธิบาย

ประกอบภาพ ควรท่ีจะวาง (1) คาํอธิบายไวด้้านล่างภาพ หรือ (2) ถา้ข้อความสั้ นๆ อาจวางภาพ

ดา้นซา้ยขอ้ความ ดา้นขวาก็ได ้เช่น 

 
ภาพท่ี 2-60 แสดงการจดัภาพและขอ้ความในใบเน้ือหา 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

หลกัเกณฑใ์นการสร้างใบเน้ือหา 

 1. เขียนเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้น  

2. ใชค้าํง่ายๆ อ่านแลว้เขา้ใจไดง้่าย  

3. เขียนดว้ยประโยคสั้น ๆ กะทดัรัด  

4. ใชรู้ปภาพแทนคาํบรรยายใหม้ากท่ีสุด  

5. คาํบรรยายท่ีเก่ียวกบัรูปภาพตอ้งสมบูรณ์ท่ีจะถอดเน้ือหาได ้ 

6. เน้ือหาทุกตอนอ่านทบทวนแลว้เขา้ใจไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งอธิบายเพิ่มเติม 

 



 77 

ขั้นท่ี 10 สร้างใบงาน-แบบทดสอบ 

กล่าวถึง ลกัษณะสําคญัและท่ีใช้งานของใบงาน จุดประสงค์ในการใช้ใบงานใน 

ระหว่างการเรียนการสอน หลกัการจดัแบ่งใบงานตามการแบ่งช่วงการสอน ลกัษณะขอ้คาํถามท่ี

ควรใช้ ในใบงาน รูปแบบการสร้างและข้อควรคาํนึงถึงในการใช้ข้อสอบปรนัยในใบงาน ข้อ

คาํนึงถึงในการสร้าง และการใชใ้บงานตามวตัถุประสงคข์องการสร้างใบงาน 

ลกัษณะของใบงาน 

 ใบงานหรือแบบฝึกหดัจะใชใ้นระหวา่งช่วงหน่ึง ๆ ของบทเรียน โดยท่ีสาระส่วนใหญ่จะเป็น

ปัญหาหรือ ขอ้คาํถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ท่ีเพิ่งจะจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ผา่นไป 

 
ภาพท่ี 2-61 แสดงการจดัภาพและขอ้ความในใบเน้ือหา 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

จุดประสงคก์ารมีใบงาน 

 ใบงานเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้นเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสตรวจสอบตนเองดูวา่ Information ท่ี

ไดรั้บไปนั้น เพียงพอท่ีจะนาํไปใชแ้กปั้ญหาไดห้รือไม่ ครูผูส้อนเองก็สามารถจะใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การปรับแต่งการสอน ของตนเองได ้
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ภาพท่ี 2-62 แสดงจุดประสงคก์ารมีใบงาน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ช่วงบทเรียนและใบงาน 

 เน่ืองจากใบงาน มีไวเ้พื่อให้ผูเ้รียนไดต้รวจสอบปริมาณเน้ือหา ความรู้ความเขา้ใจในแต่ละ

ช่วงของ บทเรียน ดงันั้น หากมีการแบ่งบทเรียนออกเป็นหลาย ๆ ตอน ก็ควรจะมีใบงานหลาย ๆ ใบ

ตามช่วง การสอนนั้นดว้ย 

 บทเรียนซ่ึงจดัการเรียนการสอน 100 นาที จดัแบ่งเป็น 3 ตอน (3 MIAP) 

 
ภาพท่ี 2-63 แสดงช่วงบทเรียนและใบงาน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

จากภาพ จะมีใบงาน 3 ใบ คือ A1 A2 และ A3 ซ่ึงใชใ้นช่วงท่ี 1-3 โดยท่ี A1 จะวดัตาม I1 A2 

วดั ตาม I2 ส่วน A3 วดัตาม I3 และการจดัทาํใบงาน A1 A2 และ A3 ควรจะอยู่คนละแผ่นเพื่อความ 

สะดวกในการฝึกหดัทาํของผูเ้รียน 

รูปแบบของแบบฝึกหดัหรือใบงาน 

 คงจะไม่มีกฎเกณฑท่ี์ตายตวัวา่รูปแบบของใบงานจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร แต่ทวา่โดย

จุดประสงคแ์ลว้ ใบงานในแต่ละช่วง ควรมีขอ้คาํถามหรือปัญหาให้ผูเ้รียนไดฝึ้กแกปั้ญหาให้

ครอบคลุมเน้ือหามากท่ีสุด จึงควรท่ีจะใชข้อ้คาํถามรูปแบบท่ีเป็นปรนยัใหม้าก รวมทั้งเวลาในการ 

Progress ท่ีสั้น ๆ ดว้ย ดงันั้น ขอ้สอบปรนยัน่าจะเป็นขอ้สอบหรือขอ้คาํถามท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ปัญหาหรือขอ้คาํถามในใบงาน 

 ในใบงานหน่ึง ๆ อาจมีขอ้สอบชนิดเดียวหรืออาจมีขอ้สอบปรนยัหลาย ๆ ชนิดรวมอยู่ดว้ยก็

ได ้หากแต่ การวางรูปแบบควรคาํนึงถึงความสะดวกในการทาํ คือ การอ่าน การตอบคาํถาม และ

การตรวจให้ คะแนนจะต้องทําได้ง่าย  เช่น การจดัท่ีตอบไวใ้นตาํแหน่งหลังข้อคาํถามในแนว

เดียวกนั เป็นตน้ 
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ตวัอยา่ง  

ก.   จงตอบคาํถามต่อไปน้ี            คาํตอบ  

1) 3 + 4 - 5      =  ?   _____  

2) 3 + (4 –5)   =  ?    _____  

3) 3 / 4 + 5      =  ?   _____  

4) 3 x 5 + 4    =  ?    _____  

(การตรวจคาํตอบจะทาํไดง้่าย โดยครูอาจทาํเป็น Template คาํตอบ เตรียมไวต้รวจล่วงหนา้ก็ได)้ 

ขอ้สอบท่ีใชไ้ดใ้นใบงาน 

 โดยหลกัใหญ่แลว้ใบงานควรมีขอ้คาํถามจาํนวนมาก เพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาและเวลาตรวจ

ทาํไดอ้ย่าง รวดเร็ว จึงควรละเวน้ขอ้สอบอตันัยท่ีใช้เวลาทาํนาน ตรวจให้คะแนนลาํบาก ขอ้สอบ

ปรนยัทั้งหมดจึง เป็นทางเลือกท่ีนาํมาใชก้นัโดยทัว่ไป เช่น 

   1) True-False Item  

2) Matching Exercises  

3) Completion Item  

4) Short Answer Item  

5) Multiple Choice Item 

รูปแบบและการสร้างขอ้สอบในใบงาน 

 (1) ขอ้สอบแบบถูกผิด 

  ใชเ้พื่อใหผู้เ้รียนพิจารณาว่าส่ิงนั้นถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ อาจวินิจฉยัผลการตอบยากนิดหน่ึง 

รูปแบบ 1  ทาํเคร่ืองหมาย หรือ  X หนา้ขอ้ความ 

_____ A.  มุมคายมีดกลึงเป็น 0 คายเศษไดง้่าย 

_____ B.  มุมล่ิมมีดมาก มุมคายจะนอ้ย 

_____ C.  มุมหลบป้องกนัการสีหนา้มีด 

รูปแบบ 2  ทาํเคร่ืองหมาย  X ในช่องท่ีกาํหนดให ้

            ถูก  ผิด 

A  มุมคายมีดกลึงเป็น O คายเศษไดง้่าย     (    ) (    )    

   B  มุมล่ิมมีดมาก มุมคายจะนอ้ย       (    )  (    ) 

   C  มุมหลบป้องกนัการสีหนา้มีด      (    )  (    ) 

  ขอ้ควรคาํนึงถึง กค็ือ 

   1)  ใหท่ี้อยูข่องขอ้ หรือ  X ในลกัษณะสุ่ม 
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   2)  ใหมี้จาํนวนขอ้พอเหมาะ (5-8 ขอ้ ต่อชุด)  

3)  ทั้งประโยคคาํถามตอ้งถูกหรือผิดเด่นชดั  

4)  ระวงัขอ้ความในประโยคอาจช้ีแนะคาํตอบ 

(2) ขอ้สอบแบบจบัคู่ 

  ใชเ้พื่อวดัความรู้ความจาํเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของของ 2 ส่ิงหรือสองกลุ่ม ท่ีมี 

Concept เดียวกนั 

  รูปแบบท่ี 1 มีคาํถามและคาํตอบ 

   จงนาํคาํตอบจาก Column ขวามือ มาใส่หนา้คาํถาม Column ซา้ยมือ 

     คาํถาม                คาํตอบ  

____1. ภาคเหนือ      A. กรุงเทพฯ  

____2. ภาคกลาง      B. ลาํพูน  

____3. ภาคใต ้      C. สุรินทร์    

____4. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  D. พทัลุง         

E. จนัทบุรี  

   รูปแบบท่ี 2 ใชภ้าพช่วย 

 
   จงนาํอกัษรใตภ้าพเคร่ืองมือ มาใส่ในช่องวา่งหนา้การใชง้านแต่ละขอ้ 

    ____1. สาํหรับตดัผา้ใบ  

____2. สาํหรับตดัเหลก็เส้น  

____3. สาํหรับตดัแผน่โลหะ 

ขอ้ควรระลึกถึง ก็คือ ทั้งคาํถามและคาํตอบ ตอ้งมี Concept หรือ เร่ืองราวเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นแลว้ 

ขอ้สอบชนิดน้ีจะงา่ยมาก 

(3) ขอ้สอบแบบเติมคาํ    

  ส่วนใหญ่จะใชว้ดัความจาํในเน้ือหาท่ีไดศึ้กษาผา่นมาคาํท่ีใชเ้ติมจะตอ้งเป็นขอ้ความ

สาํคญั และมีความ เป็นปรนยัอยูด่ว้ย (คือไม่ตอ้งอ่านตีความอีก) 

  รูปแบบ 

   1) ส่วนประกอบของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม    

คือ Task Condition และ___________________ 
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2) ส่วนประกอบของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ท่ีจะขาดเสียไม่ได ้คือ _______________________ 

3) วตัถุประสงคร์ะดบั__________________ตอ้งการให ้  

ผูเ้รียนแกปั้ญหาใหม่ รูปแบบใหม่ ๆ 

ขอ้ควรระลึกถึงในการเขียนคาํถาม ก็คือควรเวน้ช่องว่างสําหรับเติมคาํตอบให้เหมาะสม คืออาจจะ

ยาว เท่า ๆ กนัหรือใกลเ้คียงกนัเพื่อลดการเดาคาํตอบ ทั้ง น้ีในหน่ึงคาํถามควรให้เติมเพียงแค่คาํตอบ

เดียว โดยเวน้ท่ีตอนกลาง ๆ หรือทา้ยประโยคใหเ้ติมก็ได ้

(4) ขอ้สอบแบบตอบสั้น 

 ใช้วดัความจาํในเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่เช่นกันคาํว่าตอบสั้ นอาจเป็นคาํแค่คาํเดียว 

ขอ้ความเดียว ตวัเลข ชุดหน่ึงในทาํนองน้ี 

รูปแบบ 

 (1) ส่วนประกอบของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีขาดไม่ไดค้ืออะไร 

ตอบ………………………………………………….……………… 

   (2) นอกจาก Task  และ Condition แลว้ส่วนประกอบท่ีสามคืออะไร 

ตอบ………………………………………………….……………… 

   (3) วตัถปุระสงคร์ะดบัใดเนน้การใหผู้เ้รียน แกปั้ญหาใหม่ดว้ยรูปแบบใหม่ๆ 

ตอบ………………………………………………….……………… 

ขอ้ควรคาํนึงถึงในการเขียนคาํถามก็คือ ขอ้คาํถามจะตอ้งชดั เจนมีความเป็นปรนยั (Objectivity) ให ้

ตอบดว้ยคาํ ตวัเลข ขอ้ความสั้น ๆ เท่านั้น ควรจดัท่ีใหต้อบหลงัขอ้คาํถามท่ีมีความยาวใกลเ้คียงกนั 

(5) ขอ้สอบแบบเลือกตอบ 

 ขอ้สอบชนิดน้ี นบัวา่สามารถวดัความสามารถทางสติปัญญาไดทุ้กระดบั และสามารถ

วินิจฉัยการตอบ ของผูเ้รียนไดด้ว้ยวา่ถูกผิดเพราะเหตุใด จึงใหค้วามยุติธรรมและความเสมอภาคใน

การตอบคาํถามหรือ การสอบไดสู้งสุด 

รูปแบบ 

 1) มีคาํตอบถูกแค่คาํตอบเดียว (One Correct Answer)  

2) มีคาํตอบท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด (Best Answer)  

3) การถามลกัษณะกลบั (Reverse Type)  

4) หาความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีกาํหนด (Analogy Type) 

ขอ้ควรคาํนึงถึง แมข้อ้สอบชนิดน้ีจะดูเหมาะสมแต่การออกขอ้สอบและตวัเลือกทาํไดค้่อนขา้งยาก

ท่ีจะ จูงใจใหค้นไม่เก่งมาเลือกตวัเลือกต่าง ๆ ดว้ย 
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ขอ้คาํนึงถึงในการสร้างใบงาน 

 ใบงานของเน้ือหาช่วงหน่ึงๆ จะตอ้งมีคาํถามมากพอท่ีจะครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดและมี

คาํถามท่ีวดัได ้หลายแงห่ลายมุมจากง่ายไปยากท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงการน าความรู้ไปแกปั้ญหาใน

ระดบัต่างๆ 

ขอ้คาํนึงถึงในการใชใ้บงาน 

 ใบงานหรือแบบฝึกหัด มีไวเ้พื่อผูเ้รียนไดมี้โอกาสนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปฝึกหัดแกปั้ญหาซ่ึง

เป็นขั้นตอนหน่ึง ในกระบวนการเรียนรู้ หากแกปั้ญหาไดก้็จะเกิดการเรียนรู้ขึ้น จึงไม่ควรท่ีจะนาํผล

จากใบงานไปใชเ้พื่อ การประเมินผลสัมฤทธ์ิหรือเป็นคะแนนเก็บในการเรียน เพราะการใชใ้บงาน

มิไดมี้จุดประสงคเ์ช่นนั้น 

 ระวงั อย่านําคะแนนการทาํแบบฝึกหัดจากใบงาน ไปใช้เพื่อการ ประเมินผลการเรียนการ

สอน เพราะเป็นผลของการฝึกหดั ในช่วงกระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 11 สร้างใบสั่งงาน-ใบประลอง 

กล่าวถึง ความหมายของใบสั่ งงาน (Job Sheet) และใบประลอง (Lab Sheet) 

ส่วนประกอบท่ีสาํคญั ๆ ของใบสั่งงานและใบประลอง ลกัษณะและส่วนประกอบของใบตรวจงาน

ของ Job Sheet และ Lab Sheet ท่ีใชง้านของใบสั่งงานและใบประลอง ขอ้คาํนึงถึงในการสร้างใบสั่ง

งาน และใบประลอง 

ท่ีใชง้านของใบสั่งงานและใบประลอง 

 ในรายวิชาภาคทฤษฎี หลงัจากผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูล (Information) ครบถว้นแลว้ จะตอ้งมีใบ

งาน (Work Sheet) ไวส้ําหรับให้ตรวจสอบว่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับนั้ นเพียงพอหรือไม่ท่ีจะใช้

แกปั้ญหา มีอะไรควรท่ี จะทบทวนหรือคน้หาเพิ่มเติมอีกบา้ง 

 รายวิชาภาคปฏิบัติหรือวิชาประลองก็เช่นเดียวกัน หลังจาก ท่ีได้มีการถกปัญหาในส่วน

ทฤษฎี (หัวงาน) ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จะตอ้งมีใบสั่งงานหรือใบประลองให้ผูเ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการ

ฝึกปฏิบติัให ้เกิดทกัษะ หรือทดลองใหไ้ดท้ราบขอ้มลูท่ีแทจ้ริงวา่ผลสรุปสุดทา้ยเป็นเพราะอะไร 

 
ภาพท่ี 2-64 แสดงการจดัช่วงบทเรียนและการใชใ้บสั่งงาน/ใบประลอง 
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ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

ความหมายของใบสั่งงานและใบประลอง 

 ใบสั่งงาน   ใบสั่งงาน เป็นเอกสารท่ีกาํหนดรูปแบบ วิธีการและเง่ือนไข ต่าง ๆ ใน 

(Job Sheet)  การปฏิบติั เพื่อฝึกผูเ้รียนให้มีสมรรถ นะตามวตัถุประสงคก์ารสอนท่ีได ้

กาํหนดไว ้

ใบประลอง  ใบประลอง เป็นเอกสารกาํหนด วิธีการ และเง่ือนไขในการทดลอง เพื่อ 

(Lab Sheet)  ฝึกหดัหรือพิสูจน์ทราบผลเชิงทฤษฎีดว้ยวิธีการทดลอง (ทดลองเก็บ 

 ขอ้มูล วิเคราะห์และสรุปผล) 

ส่วนประกอบของใบสั่งงาน 

 
ภาพท่ี 2-65 แสดงส่วนประกอบของใบสั่งงาน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ตวัอยา่งใบสั่งงาน (Job Sheet) 

 
ภาพท่ี 2-66 แสดงตวัอยา่งใบสั่งงาน (Job Sheet) 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ตวัอยา่งใบตรวจงาน 

 
ภาพท่ี 2-67 แสดงตวัอยา่งใบตรวจงาน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ขอ้คาํนึงถึงในการสร้างใบสั่งงาน 

 ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใช้ในช่วงการฝึกหัดปฏิบัติ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีผูเ้รียนผ่านการตรวจสอบ

ทฤษฎีหวังาน ท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ โดยการสร้างมีขอ้พิจารณาถึง ดงัน้ี  

(1) แบบงานใน Job Sheet เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะตามวตัถุประสงค์ของ Job นั้น 

(ตรวจสอบดูวา่ ครบถว้นหรือไม่)  

(2) ระดับของการฝึกเก่ียวขอ้งกับความถ่ีและจาํนวนคร้ังในการฝึก จะตอ้งพิจารณาถึงเวลา 

และวสัดุในการฝึกร่วมดว้ย  

(3) การตรวจสอบ การปรับแต่งใน Job Sheet ท่ีออกแบบมานั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบติั 

ท่ีเนน้ทกัษะอยา่งไรบา้ง 

(4) ความต่อเน่ืองของการฝึกทกัษะ ผลงาน หรือช้ินงานท่ีเกิดจากการฝึก มีการ วางแผนใช ้

อยา่งประหยดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดไดอ้ยา่งไรบา้ง  

(5) การปฏิบติังานตาม Job Sheet ท่ีออกแบบมามีความปลอดภยัเป็นท่ีน่าเช่ือถือไดแ้ค่ไหน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

ส่วนประกอบของใบประลอง 

 
ภาพท่ี 2-68 แสดงส่วนประกอบของใบประลอง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ตวัอยา่งใบประลอง 

 
ภาพท่ี 2-69 แสดงตวัอยา่งใบประลอง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ใบตรวจงานประลอง 

 
ภาพท่ี 2-70 แสดงใบตรวจงานประลอง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ขอ้คาํนึงในการสร้าง Lab Sheet 

 ใบประลอง (Lab Sheet) เป็นเอกสารท่ีสร้างไว ้เพื่อใหผู้เ้รียนใชใ้นการฝึกปฏิบติัหรือ

ประลองใน Lab ซ่ึงจะตอ้งผา่นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ การสร้างจะตอ้งคาํนึงถึง 

(1) รูปแบบการประลอง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหัดหรือพิสูจน์ทราบในแง่มุมต่าง ๆ ของ

หวัขอ้เร่ือง ดงักลา่วครบถว้นหรือไม่  

(2) การออกแบบ Lab Sheet จะตอ้งคาํนึงถึงวสัดุอุปกรณ์และเวลาในการประลอง การบนัทึก

รวบรวม ขอ้มูลทาํไดค้รบถว้นหรือไม่  

(3) ค่าใชจ่้ายไดมี้การวางแผน มีการตระเตรียมส่ิงต่าง ๆ ไวเ้พียงพอมากนอ้ยเพียงใด  

(4) การตรวจสอบผลการประลองจะมีการดาํเนินการอยา่งไร ก่ีตอน ผลสรุปสุดทา้ยจะแจง้ให้

นกัศึกษา ทราบไดอ้ยา่งไร  

(5) ความปลอดภยัในการฝึกหรือการประลองใน Lab ต่าง ๆ ไดพ้ิจารณาไวแ้ลว้หรือไม่ 

เพียงใด 

ขั้นท่ี 12 สร้างส่ือการเรียนการสอน 

กล่าวถึง ความหมายของส่ือการสอน ตวัอยา่งส่ือท่ีนิยมใชใ้นการเรียนการสอน 

ขอ้พิจารณาเบ้ืองตน้ในการใชส่ื้อการสอน แนวคิดเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเลือกส่ือจากนามธรรมไป

หา รูปธรรม หลกัการเลือกส่ือชนิดคาํพูดคาํบรรยาย ส่ือภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หุ่นจาํลองและของ

จริง ความตอ้งการใชส่ื้อการเรียนการสอน ขอ้คาํนึงถึงเก่ียวกบัการเลือกใชส่ื้อในการเรียนการสอน 

ความหมายของส่ือการสอน 

 
ภาพท่ี 2-71 แสดงส่ือเป็นตวักลางในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ส่ือการสอน คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นตวักลางในกระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร ระหวา่งผูส่้งกบั

ผูรั้บ (ครูกบัผูเ้รียน) ซ่ึงอาจเป็น คาํพูดคาํเขียน รูปภาพ สัญลกัษณ์ หรือแมก้ระทัง่สีหนา้ท่าทาง 
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ส่ือท่ีใชก้นัในการเรียนการสอน 

ส่ือแทท่ี้จริงแลว้มีมากมายหลายรูปแบบ การนาํไปใชข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ อย่าง อยา่งไรก็

ดีหากจะมองโดยภาพรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าส่ือท่ีใช้กันมาก ได้แก่ ข้อมูลท่ีเสนอบนกระดานดาํ 

แผน่ใส แผน่ภาพ หุ่นจาํลอง ของจริง และส่ือผสมต่าง ๆ 

ขอ้พิจารณาเบ้ืองตน้ในการใชส่ื้อ 

การท่ีจะเลือกใช้ส่ือในการเรียนการสอนนั้น จะตอ้งพิจารณาดูก่อนว่ามีความจาํเป็นระดับ

ไหน ทั้งน้ีจะ ตอ้งมองไปหลาย ๆ ปัจจยัท่ีจะมาเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-72 แสดงขอ้พิจารณาเบ้ืองตน้ในการเลือกใชส่ื้อ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

(1) วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาวิชา โดยท่ีวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาวิชามกัจะไปดว้ยกนั กล่าวคือ 

วตัถุประสงคเ์ป็นตวักาํหนดขอบเขตของเน้ือหาวา่ควรมีขอบเขตปริมาณแค่ไหน เน้ือหาท่ี 

ยากง่ายต่างกนัยอ่มตอ้งการส่ือในการส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีต่างกนัดว้ยหรือแมแ้ต่พฤติกรรม 

ตามวตัถุประสงค ์ยอ่มเป็นเคร่ืองช้ีถึงการจดักิจกรรมการสอนและการใชส่ื้อท่ีแตกต่างกนั 

(2) พื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน พื้นฐานความรู้มีความสําคญัยิ่งต่อการรับรู้เน้ือหาใหม่ ส่ือก็ 

เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัประสบการณ์ และพื้นฐานความรู้ของ 

ผูเ้รียน เพราะหากผูเ้รียนไม่คุน้เคยกบัส่ือแลว้ก็ยากท่ีจะทาํความเขา้ใจเน้ือหาได ้

(3) ความคุม้ค่าในการใช ้เร่ืองน้ีจะตอ้งนาํมาพิจารณาดว้ย แมจุ้ดประสงคห์ลกัจะอยู่ท่ีการ เรียนรู้ของ

ผูเ้รียน แต่ทว่าการลงทุนลงแรงทาํ ส่ือ เวลาท่ีใช้แสดง จาํนวนคร้ังท่ีจะใช้ได้ งบประมาณท่ีตอ้ง

ลงทุน ก็จะตอ้งนาํมาพิจารณาดว้ยวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้าก นอ้ยเพียงใด 

(4) ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ การใช้ส่ือหลายอย่างจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

ประกอบดว้ย การพิจารณาเลือกใช้ส่ือนั้น ๆ กบัผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าว ณ สถานท่ีใดตอ้งดู 

ดว้ยว่ามีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆเพียงพอหรือไม่ อยา่งไรก็ตามในประเด็นน้ี อาจตอ้ง 

พิจารณาถึงการจดัเก็บและการน าออกใชด้ว้ยวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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แนวคิดในการพิจารณาเลือกส่ือ 

 หลงัจากไดพ้ิจารณาคล่าว ๆ ในขั้นตน้ถึงวตัถุประสงค ์ เน้ือหาวิชา พื้นฐานความรู้และ

ประสบการณ์ ผูเ้รียน ความคุม้ค่าในการใช ้ ต่อมาก็เป็นแนวคิดเบ้ืองตน้ โดยพิจารณาจากส่ือเป็น

นามธรรมไปหา รูปธรรม 

 
ภาพท่ี 2-73 แสดงแนวคิดในการพิจารณาเลือกใชส่ื้อ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

คาํพูด/คาํบรรยาย 

 คาํพูด คาํเขียน หรือคาํบรรยาย อาจเป็นการพูดดว้ยปากเปล่าในชั้นเรียน การเขียนขอ้ความใน

กระดาษ หรือจดัทาํเป็นเอกสารมีขอ้พิจารณา  ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-74 ขอ้พิจารณาในการเลือกใชส่ื้อคาํพูด/คาํบรรยาย 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ภาพน่ิง 

 ภาพ สามารถส่ือความหมายไดดี้กวา่ขอ้ความ ดงัคาํพูดท่ีวา่ “ภาพ 1 ภาพ แทนคาํพูดไดเ้ป็น

พนัคาํ”   ภาพมีหลายแบบ การเลือกใชภ้าพแบบใดนั้นมีขอ้พิจารณา ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-75 แสดงขอ้พิจารณาในการเลือกใชส่ื้อภาพน่ิง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ภาพเคล่ือนไหว 

 ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ภาพนั้นสามารถเล่ือนตาํแหน่งจากจุดหน่ึงไปอีกตาํแหน่งหน่ึงได ้

หรือเป็นการ เคล่ือนไหวแบบต่อเน่ืองก็ได ้มีขอ้พิจารณาถึง ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-76 แสดงขอ้พิจารณาในการเลือกใชส่ื้อภาพเคล่ือนไหว 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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หุ่นจาํลอง 

 หุ่นจาํลอง ใชส่ื้อความหมายในส่ิงท่ีตอ้งการจะใหเ้ห็นรูปร่างลกัษณะหรือการทาํงานคลา้ย ๆ 

ของจริง มีหลกัการในการใช ้ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-77  แสดงขอ้พิจารณาในการเลือกใชส่ื้อหุ่นจาํลอง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ของจริง 

 ของจริงในท่ีน้ี คือ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีทาํงานหรือใชท้าํงานจริง ๆ ได ้ การนาํมาใช้

ประกอบหรือ เป็นส่ือในการเรียนการสอน จะพิจารณาถึงขนาดเป็นหลกั ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-78  แสดงขอ้พิจารณาในการเลือกใชส่ื้อหุ่นจาํลอง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ความตอ้งการในการใชส่ื้อ 

 เหตุผลในการใชส่ื้อในการสอนนั้น เป็นเพราะความตอ้งการ ซ่ึงความตอ้งการท่ีวา่นั้น ไดแ้ก่ 

1. เน้ือหายากแก่การทาํความเขา้ใจ    

2. ช่วยประหยดัเวลาในการสอน และ  

3. ช่วยใหบ้ทเรียนน่าสนใจมากขึ้น  
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ขอ้คาํนึงถึงเก่ียวกบัส่ือ 

 การเลือกใช้ส่ือ นอกจากจะหวงัผลท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดง้่ายและสะดวกรวดเร็วแลว้ ยงั

จะตอ้ง พิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1) ความคุม้ค่าทางวิชาการ  

2) คา่ใชจ่้ายในการจดัสร้าง  

3) ความประณีตของผลงาน  

4) ความคล่องตวัในการนาํออกใชแ้ละการเก็บ  

5) ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน 

ขั้นท่ี 13 การวดัและประเมินผลการเรียน 

กล่าวถึง ความหมายของคาํว่า “การวดัผล” และ “การประเมินผล” การวดัและ 

ประเมินผลการเรียนแบบการประเมินผลย่อยและการประเมินผลรวม แนวคิดและวิธีการในการ

วดัผลใน รายวิชาภาคทฤษฎี สรุปผลเก่ียวกบัคุณภาพท่ีดีของขอ้สอบวิชาภาคทฤษฎี แนวคิดและ

วิธีการวดัผลใน รายวิชาภาคปฏิบติั รายละเอียดในการสร้าง การให้คะแนนและการประเมินผลงาน

ปฏิบัติ วิธีการวดัผล ในรายวิชาประลอง รายละเอียดในการสร้าง การตรวจให้คะแนนและการ

ประเมินรายวิชาประลอง 

ความหมายของการวดัผลและประเมินผล 

 การวดัผล หมายถึง การกําหนดค่าแทนคุณลักษณะท่ีต้องการจะวดั โดยใช้เคร่ืองมือท่ีมี

คุณภาพไปวดั หรือไปตรวจสอบเช่น ใชข้อ้สอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาในการทาํงานของ

ผูเ้รียน เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 2-79  แสดงลกัษณะทัว่ไปของการวดัและประเมินผล 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ส่วนการประเมินผลนั้น เป็นกระบวนการในการวินิจฉัยตดัสินคุณค่าคุณลกัษณะท่ีไดว้ดั มาเทียบ

กบั เกณฑ์ว่าสมควรผ่านหรือไม่ผ่าน สอบไดห้รือสอบตกในทาํนองน้ี ดงันั้น กระบวนการในการ

ประเมินผล จะตอ้งทาํหลงัจากไดมี้การวดัผลมาก่อนแลว้เสมอ 

การวดัและประเมินผลการเรียน 

การวดัและประเมินผลการเรียน แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การวดัและประเมินผลยอ่ย (Formative Evaluation) เป็นการวดัและประเมินผลในระหวา่ง

ภาค เรียน อาจเป็นหลงัการเรียนการสอน 3-4 คร้ัง หรือจะบ่อยคร้ังเท่าท่ีเห็นสมควรก็ได ้

เป็นการ กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไดด้ว้ยวิธีหน่ึง 

 
ภาพท่ี 2-80  แสดงการวดัและประเมินผลยอ่ย 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

2. การวดัและประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ส่วนใหญ่จะเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิ

ในการ เรียนตอนปลายภาคเรียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํคะแนนมาจดัระดบัและตดัสินวา่ 

สอบไดห้รือสอบ ไม่ได ้ไดเ้กรดเท่าไร เป็นการประเมินความสามารถในภาพรวม 

 
ภาพท่ี 2-81  แสดงการวดัและประเมินผลรวม 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

3. แนวคิดและวิธีการในการวดัและประเมินผล ไม่ว่าจะเป็นการวดัและประเมินผลย่อยหรือ

การวดั และประเมินผลรวม จะตอ้งดาํเนินการตามวตัถุประสงคก์ารสอนท่ีกาํหนดไว ้นัน่

หมายความว่า การวดัจะตอ้งเป็นตวัแทนหรือครอบคลุมทุกวตัถุประสงค์การสอนท่ีได้
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กาํหนดไว ้ในทุกหัวข้อเร่ือง หรือหากจะเป็นการวดัและประเมินผลในภาคปฏิบัติ ก็

จะตอ้งใหค้รบคลุมงานต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษาหรือ ฝึกหดัผา่นไปแลว้ 

4. การวดัและประเมินผลในรายวิชาทฤษฎี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลรายวิชา

ทฤษฎี ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้สอบขอ้เขียนอาจใช้ Test Blueprint ช่วยคาํนวณโครงสร้าง

และจาํนวนขอ้ ของแบบทดสอบตามเวลาท่ีกาํหนดก็ได ้ส่ิงสําคญัมากท่ีสุดอีกอย่างหน่ึง

ในการวดัและประเมินผล การเรียนวิชาทฤษฎี ก็คือ คุณภาพของขอ้สอบ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่คุณภาพของคาํถาม 

ตวัอย่าง ตวัอย่างต่อไปน้ี เป็นการให้เน้ือหาตามวตัถุประสงค์ โดยการบรรยายและใช้คาํถามเพื่อ

ตรวจสอบ ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาดงักล่าว ซ่ึง จะเห็นไดว้่าคาํถามแต่ละขอ้มีระดบัความยากท่ี

แตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค ์หลงัจากจบบทเรียนแลว้ ผูเ้รียนจะสามารถอธิบายวิธีการเขียนเส้นและมุมต่างๆ 

ในงานร่าง แบบโดยใชไ้มที้และไมเ้ซ็ตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
เน้ือหา 

(1) เรามีวิธีเขียนมุม 60 องศา กบัแนวระดบั ดว้ยไม ้T และไม ้Set อยา่งไร ?  

(2) จงอธิบายขั้นตอนการสร้างมุม 75 องศา กบัแนวระดบัดว้ยไม ้T และไม ้Set ?  

(3) การสร้างมุม 15 องศา กบัแนวระดบัโดยใชไ้ม ้T และไม ้Set มีวิธีการเขียนอยา่งไร ? 

วิเคราะห์ 

(1) ขอ้สอบขอ้แรก มีคาํถามเป็นลกัษณะการฟ้ืนคืน (หรือ Recall) ถามในส่ิงท่ีครูเคยสอน 

เคยถกปัญหาน้ีมาแลว้ ผูเ้รียนในหอ้ง ส่วนใหญ่จะตอบได ้ เป็นคาํถามท่ีง่ายเพราะเป็นแค ่

การลอกเลียนเท่านั้น 

(2) ขอ้สอบขอ้ท่ีสอง เป็นปัญหาใหม่ ยงัไม่เคยถูกนาํมาถกกนัในชั้นเรียน แมวิ้ธีการเขียนจะ 

อธิบายเช่นเดียวกบัส่ิงท่ีครูเคยสอน แต่ขนาดมุม 75 องศาไม่มีในไม ้Set ซ่ึงการแกปั้ญหา 

ทาํโดยการรวม 30+45=75 องศา เป็นคาํถามแกปั้ญหาท่ียากขึ้น 
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(3) ขอ้สอบขอ้ท่ีสาม เป็นคาํถามใหม่ในลกัษณะใหม่ ไม่เคยถูกถกกนัมาก่อนเลย ท่ีสําคญัมุม 

15 องศา ของไม้ Set ก็ไม่มี ข้อสอบข้อน้ีจะยากกว่า 2 ข้อท่ีผ่านมา การแก้ปัญหารูป 

แบบเดิมไม่ไดแ้ลว้ ขอ้สอบขอ้น้ีจึงวดัการส่งถ่ายความรู้ได ้

ขอ้สรุปของคาํถามท่ียกตวัอย่างมา ก็คือ เราจะตอ้งพิจารณาคาํถามให้มีความยากเหมาะสม 

กบัระดบัของวตัถุประสงคก์ารสอน กล่าวคือ ถา้วตัถุประสงคเ์น้นการฟ้ืนคืน ขอ้สอบก็วดัแค่ การ

ฟ้ืนคืน ถา้หากวตัถุประสงคเ์น้นการประยุกต ์ขอ้สอบก็จะตอ้งมีความยากสามารถวดัการ ประยุกต์

ความรู้ได ้

วตัถปุระสงค ์

หลงัจากจบบทเรียนแลว้ ผูเ้รียนจะสามารถอธิบายถึงความโตมุมล่ิมสกดัท่ีมีอิทธิพล ต่อแรง

ตา้นการคดัแยกความแขง็วสัดุ แรงท่ีใชต้อก และอายขุองคมตดั 

ขอ้สอบ 

 ใหเ้ติมคาํวา่ อ่อน/แขง็ นาน/สั้น มาก/นอ้ย ลงในช่องวา่งขา้งล่าง 

 
วิเคราะห์ 

ขอ้สอบชุดน้ีวดัไดค้รอบคลุมเง่ือนไขต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค ์เป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ดใ้นส่วนท่ี

วดั ครอบคลุมเน้ือหา 

ขอ้สอบ 

(1) รถยนตน์ัง่โดยทัว่ไปทาํดว้ยโลหะอะไร ?  (คาํตอบ คือ เหลก็เหนียว)  

(2) นากเป็นโลหะผสมระหวา่งอะไรกบัอะไร ? (คาํตอบ คือ ทองคาํ+ทองแดง)  

(3) การศึกษาระดบั ปวช. หรือ ปริญญาตรีตอ้งการครูท่ีมีวุฒิสูงกวา่ ? 

วิเคราะห์ 

(1) คาํถามขอ้ท่ี 1 เป็นคาํถามค่อนขา้งกวา้ง มีคาํตอบถูกได้หลายคาํตอบ แมค้รูจะตั้งใจให ้

ตอบเหลก็เหนียว แต่อาจมีผูเ้รียนตอบโลหะอ่ืน ๆ และเป็นคาํตอบท่ีถูกดว้ย 
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(2) คาํถามและคาํตอบในขอ้ 2 ชดัเจนวา่ตอ้งเป็นทองคาํกบัทองแดงเท่านั้นท่ีผสมแลว้ไดน้าก 

ดงันั้น ไม่วา่ใครจะเป็นผูต้รวจ หรือจะตรวจท่ีไหน ก็จะไดค้ะแนนคงท่ีแน่นอน 

(3) คาํถามขอ้ท่ี 3 คาํตอบหาขอ้สรุปจริง ๆ เชิงวิชาการไม่ได ้ตดัสินผลไม่ได ้เป็นคาํถามท่ีไม่ 

มีคุณค่าทางวิชาการแต่ประการใด 

สรุป 

ในภาพรวมการสร้างขอ้สอบวดัและประเมินผลการเรียน ดงัน้ี 

1. วดัตรงตามวตัถุประสงค ์ โดยการพจิารณาท่ี  

1.1 ลกัษณะการถามของขอ้คาํถาม  

1.2 ระดบัความยากของขอ้คาํถาม 

2. ออกขอ้สอบครอบคลุมเป็นตวัแทนท่ีดี  

3. ขอ้สอบมีความเป็นปรนยั โดยการพิจารณาท่ี 

3.1 มีคาํถามชดัเจนอ่านตีความไดต้รงกนั  

3.2 การใหค้ะแนนคงท่ีแน่นอนไม่วา่จะตรวจท่ีไหน เม่ือใด หรือใครเป็นผูต้รวจก็ตาม 

4. มีความสะดวกในการทาํรวมถึงการตรวจใหค้ะแนนดว้ย 

การวดัและประเมินผลวิชาปฏิบติั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลและประเมินผลรายวิชาปฏิบติั จะตอ้งให้ผูส้อบไดล้งมือปฏิบติักนั

จริง ๆ ทว่า ในรายวิชาหน่ึง ๆ อาจมีการฝึกทกัษะมากมาย มีหลายงานท่ี ทาํการฝึก แต่การวดัและ

ประเมินผลมี เวลาจาํกัด ดังนั้นการสร้างแบบทดสอบภาคปฏิบติัจะตอ้งให้ครอบคลุมงานต่าง ๆ 

อยา่งทัว่ถึง 

แบบทดสอบภาคปฏิบติั 

แบบทดสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่ แบบสอบซ่ึงรวบรวมทักษะต่าง ๆ ไวใ้นแบบทดสอบชุด

เดียวกนั  นอกจากนั้น จะตอ้งมีใบประเมินผลเพื่อใชต้รวจสอบผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
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1. ส่วนประกอบของแบบทดสอบ 

 
ภาพท่ี 2-82  แสดงส่วนประกอบของแบบทดสอบ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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2. ส่วนประกอบของใบประเมินผล 

 
ภาพท่ี 2-83  แสดงส่วนประกอบของใบประเมินผล 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การใหค้ะแนนและประเมินผลงานปฏิบติั 

1. วิธีการใหค้ะแนน 

การให้คะแนนงานปฏิบติั ทาํได ้2 ลกัษณะ คือ การพิจารณาจุดต่าง ๆ แลว้ใหค้ะแนน และ

โดยการใช ้เคร่ืองมือไปวดัแลว้ใหค้ะแนน ซ่ึงมีหลกัการใหค้ะแนนดงัน้ี 

(1) โดยการพิจารณาแลว้ให้คะแนน (Subjective Valuation) เป็นการให้คะแนนโดยอาศยั

การสังเกต ใช้ความคิดเห็น ความรู้สึก พิจารณาจุดท่ีวดัผล เช่น การเตรียมเคร่ืองมือ 

การใชเ้คร่ืองจกัร ความรับผิดชอบ ความสะอาด ความสําเร็จ ของงาน คุณภาพการใช้

งาน เป็นตน้ 

คะแนน คุณภาพผลงาน 

10 ผลงานดี ลกัษณะส่วนใหญ่ดี ผลงานใชง้านไดดี้ 

6 ผลงานพอใช ้ลกัษณะพอใช ้ผลงานพอใชง้านได ้

1 ผลงานไม่ดี ลกัษณะไม่ดี ผลงานใชง้านไม่ได ้

0 กรณีไม่มีผลงานออกมาเลย 

(2) โดยการใช้เคร่ืองมือวัดเทียบแล้วให้คะแนน (Objective Valuation)  เป็นการให้

คะแนนโดยพิจารณาท่ีขนาดของงาน (หรือช้ินงาน) จุดท่ีวดั เช่น ขนาดความ ยาว 

ความหยาบผิว ขนาดมุม เป็นต้น ซ่ึงสามารถใช้เคร่ืองมือวดัไปวดัหรือตรวจสอบ 

ขนาดได ้ 

คะแนน คุณภาพผลงาน 

10 ขนาดอยูใ่นพิกดัท่ีกาํหนดให ้

7 ขนาดอยูน่อกพิกดัไม่เกิน  + 25% ของขนาดกาํหนด 

3 ขนาดอยูน่อกพิกดัไม่เกิน  + 50% ของขนาดกาํหนด 

1 ขนาดอยูน่อกพิกดัเกินกวา่ + 50% ของขนาดกาํหนด 

0 กรณีไม่มีผลงานออกมาเลย 

 

2. ตวัคูณ (Factor) 

ตวัคูณ คือ ค่านํ้ าหนักของจุดท่ีนาํมาพิจารณา ดว้ยเหตุท่ีช้ินงานแต่ละช้ินหรือการทาํงาน

แต่ละงานแต่ ละส่วนมีความสําคญัไม่เท่ากนั จุดท่ีเนน้มากจะมีนํ้ าหนกัคะแนนความสําคญัมาก จุด

ท่ีไม่ค่อยสาํคญัก็ จะมีนํ้าหนกัคะแนนนอ้ย โดยใชต้วัคูณ 1-5 เพิ่มความสาํคญัของแต่ละจุด 
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3. เวลาในการทาํงาน (Working Speed) 

เวลาท่ีใช้ในการสอบปฏิบัติเป็นเวลาเฉล่ียสําหรับการทาํงานนั้นให้สําเร็จ อาจต่อเวลา

สอบไดอี้ก แต่ไม่ ควรเกิน 10% ของเวลากาํหนด เวลาท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีผลต่อการใหค้ะแนน คือ 

(1) การเพิ่มจะเพิ่มเฉพาะผูท่ี้ไดค้ะแนนจากการสอบ เกินกวา่ 75% เท่านั้น  

(2) ในแต่ละ 2% ของเวลาท่ีเร็วหรือชา้กวา่เวลากาํหนด จะเพิ่มหรือลด 1 คะแนน  

(3) การเพิ่มหรือลดคะแนน ไม่ควรเกินกวา่ 5 คะแนน สาํหรับผูส้อบแต่ละคน 

 

4. วิธีประเมินผลงานปฏิบติั 

การประเมินผล เป็นการจดัระดบัวา่ผูเ้รียนคนนั้นมีความสามารถอยูใ่นระดบัใด ส่วนใหญ่

จะเป็นการ ประเมินผลแบบอิงเกณฑ ์ซ่ึงหากเป็นการจดัระดบัคะแนนจากคาํนวณเปอร์เซ็นตท่ี์ทาํได้

จากการสอบ การคาํนวณทาํไดด้งัน้ี 

   

   เปอร์เซ็นตท่ี์ทาํได ้=                           X 100  

 

ส่วนการเทียบเปอร์เซ็นตก์บัเกณฑ ์มีดงัน้ี 

เปอร์เซ็นต์ ระดับคะแนน  คุณภาพผลงาน 

90 ขึ้นไป A ดีทุกจุด ใชง้านได ้ทาํงานได ้

75 ถึง 89 B อยูใ่นขั้นใชไ้ด ้และทาํงานได ้

60 ถึง 74 C อยูใ่นระดบัปานกลาง 

30 ถึง 59 D อยูใ่นระดบัตํ่า ใชง้านไม่ได ้

ตํ่ากวา่ 30 F งานไม่สาํเร็จผล ไม่มีผลงานออกมา 

   

การวดัและประเมินผลวิชาประลอง 

 จุดประสงคใ์นวิชาประลองอาจมองไดใ้น 2 แง่มมุ คือ การเนน้ทางฝึกทกัษะในบางรายวิชา 

และการเนน้ พิสูจน์ทราบผลทางทฤษฎีในบางรายวิชา ดงันั้น ก็จะตอ้งพิจารณาวา่จะใหมี้การวดั

ทกัษะเป็นสาํคญั หรือจะวดัภาคทฤษฎีเป็นสาํคญั หรือจะตอ้งทาํทั้งสองอยา่ง 

แบบทดสอบวิชาประลอง 

 หากรายวิชาดงักล่าวนั้น เนน้การฝึกทกัษะเช่นเดียวกบัรายวิชาภาคปฏิบติั การออกขอ้สอบก็

จะตอ้ง ครอบคลุม Lab ต่าง ๆ ในแบบทดสอบชุดเดียวกนั และจะตอ้งมีใบประเมินผลประกอบดว้ย 

ดงัน้ี 

คะแนนท่ีได ้

คะแนนเตม็ 
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 1. ส่วนประกอบของแบบทดสอบ 

 
ภาพท่ี 2-84  แสดงส่วนประกอบของแบบทดสอบ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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2. ส่วนประกอบของใบประเมินผล 

 
ภาพท่ี 2-85  แสดงส่วนประกอบของใบประเมินผล 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ขั้นท่ี 14 ออกแบบแผนและจดัสร้างแผนบทเรียน 

กล่าวถึง ความหมายของแผนบทเรียน ความจาํเป็นของการมีแผนบทเรียน วิธีการ 

จดัทาํโครงการสอนก่อนการทาํแผนบทเรียน ส่วนประกอบสําคัญ ๆ ของแผนบทเรียน วิธีการ

เร่ิมตน้ วางแผนบทเรียน วิธีการลงรายละเอียดในแผนบทเรียนดา้นวตัถุประสงคก์ารสอน การนาํเขา้

สู่บทเรียน การปฏิบติัการ และส่ิงท่ีแนบมาดว้ยกบัแผนบทเรียน 

ความหมายของแผนบทเรียน 

 แผนบทเรียน (Lesson Plan) เป็นเคร่ืองมือกาํหนดเอาไวล้่วงหน้า ก่อนจดัการเรียนการสอน 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรม ต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย แผนบทเรียนท่ีใช้ในการเรียนการ

สอน โดยทัว่ ๆ ไป เช่น วิชาทฤษฎีคร้ังละ 3 คาบ ฝึกปฏิบติั 7 คาบ โดยมีทฤษฎีหัวงาน 1 คาบและ

ปฏิบติังานอีก 6 คาบ เป็นตน้ เป็น แผนบทเรียนท่ีใชส้าํหรับการสอนคร้ังหน่ึง ๆ 

 
ภาพท่ี 2-86  แสดงแผนบทเรียนเป็นเคร่ืองมือช้ีนาํการสอน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ความจาํเป็นของแผนบทเรียน 

 
ภาพท่ี 2-87  แสดงความจาํเป็นของแผนบทเรียน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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หากจะถามว่าในหัวขอ้นั้น ๆ จะสอนอะไร แค่ไหน สอนอย่างไร จดัแบ่งเวลาสอนอย่างไร ปัญหา

เหล่าน้ี จะหมดไปหากครูผูส้อนไดมี้การวางแผนและจดัทาํแผนบทเรียนเอาไวล้่วงหน้า ซ่ึงจะช่วย

ให้ผูส้อนเห็น ขั้นตอนในการดาํเนินการท่ีชดัเจน ช่วยให้เกิดความมัน่ใจในการสอนและยงัจะช่วย

เป็นขอ้มูลในการ ปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนในโอกาสต่อไปไดอี้กดว้ย 

การเตรียมการก่อนจดัทาํแผนบทเรียน 

 ก่อนจัดทําแผนบทเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง ครูผู ้สอนจะต้องจัด

วางโครงการสอนทั้ง รายวิชาเอาไวก่้อน โดยการพิจารณาขอบเขตเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียน

การสอน ใหส้อดคลอ้ง กบัเวลาท่ีกาํหนดใหข้องรายวิชานั้น ๆ 

 

โครงการสอน 

วิชา : งานวดัละเอียด 1                                                                                             หน่วย : 2(1-2) 

คร้ังท่ี รายการสอน จาํนวนคาบ หมายเหตุ 

1 เคร่ืองมือวดัและสอบขนาด/กฎโรงงานในงานวดั 3  

2 การวดัขนาดดว้ยบรรทดัเหล็ก 3  

3 การวดัขนาดดว้ยเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 3  

4 การวดัขนาดดว้ยเวอร์เนียร์วดัลึก 3  

5 การวดัขนาดดว้ยไมโครมิเตอร์วดันอก 3  

6 ฯลฯ   
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ส่วนประกอบของแผนบทเรียน 

แผนบทเรียนมีหลายรูปแบบ อย่างไรก็ดีหากจะพิจารณาถึงส่วนประกอบหลกัท่ีสําคญัแลว้ 

อาจสรุปได ้ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-88  แสดงส่วนประกอบของแผนบทเรียน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การวางแผนบทเรียน 

 ในการวางแผนการสอนหรือแผนบทเรียนนั้น เบ้ืองตน้จะตอ้งพิจารณาก่อนวา่ จะจดัการเรียน

การสอน เป็นก่ี MIAP (ก่ีรอบ) เช่น ในเวลา 150 นาที สาํหรับวิชาภาคทฤษฎี อาจแบ่งเป็น 3 MIAP 

เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 2-89  แสดงการแบ่ง MIAP ในแผนบทเรียนของรายวิชาต่าง ๆ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

จากนั้น จึงมาพิจารณาดูว่าจาํนวน MIAP กบัวตัถุประสงคก์ารสอนท่ีแบง่ไวใ้นแต่ละ MIAP มีความ

เหมาะสมกนัจริงหรือไม่ หากเห็นว่าทุกส่ิงมีความสอดคลอ้งกนัดีแลว้ จึงมาลงรายละเอียดในใบ 

แผนบทเรียน 

ขอ้คาํนึงถึงในการ แบ่ง MIAP 

 หากแบ่ง MIAP ย่อยมากเกินไป จะทําให้ช่วง I และ A ลดลง และกิจกรรมในขั้นต่าง ๆ 

จะตอ้งเร่งรัด มากขึ้น นัน่หมายถึง จะตอ้งแยกใบงานมากขึ้นดว้ย หากแต่แบ่งนอ้ย MIAP ช่วงเวลา

ใหเ้น้ือหาจะยาว อาจทาํใหค้วามตั้งใจของผูเ้รียนลดลง 
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การลงรายละเอียดในแผนบทเรียน 

1. วตัถุประสงค ์

ใหเ้ขียนวตัถุประสงคก์ารสอน (หรือวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) และระบุรายละเอียดท่ีอยู่

ของเน้ือหาใน ใบเน้ือหาและใบงาน 

 
ภาพท่ี 2-90 แสดงการเขียนวตัถุประสงคก์ารสอน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

2. การนาํเขา้สู่บทเรียน 

เป็นการสร้างความสนใจเพื่อนาํเขา้สู่บทเรียนในช่วงเวลาสั้น ๆ 

 
ภาพท่ี 2-91  แสดงการนาํเขา้สู่บทเรียน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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3. การปฏิบติัการ 

การปฏิบติัการ เป็นการลงรายละเอียดการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ MIAP 

คือ หมายเลข วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการเรียนรู้ และส่ือท่ีจะใชใ้นขั้นตอนต่าง ๆ 

 
ภาพท่ี 2-92  แสดงการปฏิบติัการ 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

4. ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ยกบัใบแผนบทเรียน เป็นการระบุเอกสารและส่ือทั้งหมดท่ีใชใ้นการ เรียน

การสอนตาม แผนบทเรียนนั้น ๆ อาจไดแ้ก่ส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ใบเน้ือหา (หรือใบสรุปเน้ือหา) 

 ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 

 ใบทดสอบทา้ยบทเรียน 

 ใบสั่งงานและใบประเมินผล 

 รายการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทดลอง 

 ฯลฯ 

โดยเขียนรหสัแทน เช่น IS 1-3, WS 1-3, TS แผน่ใส 2 แผ่น, Chalk Board Layout 1 แผ่น เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2-93 แสดงส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

ขั้นท่ี 15 ทดลองใชแ้ละการประเมินผลรายวิชา 

กล่าวถึง เหตุผลของความจาํเป็นท่ีต้องมีการทดลองใช้ และปรับปรุงแก้ไข

บทเรียนหรือ รายวิชาท่ีพฒันา ปัจจยัสําคญัท่ีเป็นตวับ่งบอกว่า “บทเรียนดีมีคุณภาพ” กระบวนการ

ในการทดลองใช้ และปรับปรุงแก้ไขบทเรียน เหตุผลของความจําเป็นท่ีต้องมีการใช้จริงและ

ประเมินผลบทเรียน (หรือ รายวิชา) ปัจจยัสําคญัในการเตรียมการก่อนการใช้จริงและประเมินผล 

วิธีการเก็บขอ้มูล การแปลผล คณุภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน 

กระบวนการในการพฒันาหลกัสูตรรายวิชา 

 
ภาพท่ี 2-94  แสดงกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตรรายวิชา 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

หลงัจากไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อนาํมาออกแบบบทเรียนใหม่ทั้งรายวิชาแลว้ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

การ ทดลองใช้กบัชั้นเรียนในขั้นตน้ เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ียงับกพร่องอยู่ เม่ือเรียบร้อย

แลว้จึง ดาํเนินการใชจ้ริงกบัผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการประเมินผลดูว่าบทเรียนต่าง ๆ ในวิชาท่ี

เลือก พิจารณานั้นมีคุณภาพเพียงใด 

ส่ิงท่ีจะบ่งบอกวา่บทเรียนดี 

 แน่นอนท่ีสุดวา่ ส่ิงท่ีจะเป็นตวับ่งบอกว่าบทเรียนนั้น ๆ ดีหรือไม่ อยูท่ี่ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 

กล่าวคือ หากบทเรียนมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนจะตอ้งสูงกวา่เดิม 

 
ภาพท่ี 2-95  แสดงส่ิงท่ีจะบ่งบอกวา่บทเรียนดี 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขบทเรียน 

 
ภาพท่ี 2-96  แสดงการทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขบทเรียน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

การทดลองใชท้าํไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ ใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ หรือทดลองกบักลุ่มยอ่ย ๆ 

หรือ ทั้งสองอยา่งควบคู่กนัไป 

1. การใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ 

 
ภาพท่ี 2-97  การทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขบทเรียน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในวงการดงักล่าว จาํนวน 3-5 คน 

เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้ผูพ้ฒันาอาจน าเอกสารไป ช้ีแจงถกปัญหากบั 

Expert หรือจดัทาํเป็นเอกสารพร้อมแบบสอบถามให ้Expert ประเมินก็ได ้
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2. การทดลองใชก้บักลุม่ยอ่ย 

 
ภาพท่ี 2-98  แสดงการทดลองใชบ้ทเรียนกบักลุ่มยอ่ย 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

การทดลองกบักลุ่มยอ่ย กลุ่มยอ่ยในท่ีน้ี หมายถึง ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัประชากรท่ีเราจะนาํ 

บทเรียนไปใช ้การทดลองเป็นการน าบทเรียนไปใชก้บักลุ่มท่ีเลือกมา 1 กลุ่ม เพื่อเป็นตวัแทนเก็บ

ขอ้มูล ดว้ยผูพ้ฒันาเอง อาจมีแบบสอบถามความเห็นในการเรียนดว้ยก็ได ้

 ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญหรือจากการทดลองใช้กับกลุ่มย่อย หากมีส่วนบกพร่องเล็กน้อยก็ทาํ

การ ปรับปรุงแกไ้ขให้เรียบร้อย รอการใชจ้ริงและประเมินผลต่อไป หากมีส่วนตอ้งปรับปรุงแกไ้ข

มากก็จะตอ้ง กลบัไปทบทวนในขั้นการออกแบบอีกคร้ังหน่ึง 

การใชจ้ริงและประเมินผล 

 
ภาพท่ี 2-99  แสดงการใชบ้ทเรียนจริงและการประเมินผล 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การใช้จริงและประเมินผล เป็นกระบวนการสุดทา้ยในการออกแบบและพฒันาบทเรียน เพื่อการ

พิสูจน์ ทราบว่า เม่ือไดน้าํไปใชใ้นการเรียนการสอนจริงแลว้ผลเป็นอย่างไร มีคุณภาพแค่ไหน ซ่ึงมี

ส่ิงต่าง ๆ ท่ี เก่ียวขอ้งจะตอ้งพิจารณาถึง  ดงัน้ี 

(1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

กลุ่มตัวอย่างในท่ีน้ี เป็นกลุ่มผู ้เรียนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นตัวแทน

ประชากรทั้งหมดได ้ หากแต่ประชากรมี จาํนวนมากอาจทดลองมากกว่า 1 กลุ่มก็ได ้โดยใชวิ้ธีทาง

สถิติมา ช่วยในการ คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งก็ได ้

 
ภาพท่ี 2-100  แสดงกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

หากพิสูจน์ไดว้า่  X1 ถึง X8 ไม่แตกต่างกนั จะเลือกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมาทดลองและเก็บขอ้มูลเพื่อ

การ ประเมินผลก็ได ้ หรือถา้ทาํไดน้าํผูเ้รียนจากทุก ๆ กลุ่มมารวมกนัเป็นกลุ่มตวัอยา่งก็ได ้

(2) เคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดัและตรวจสอบผล 

เคร่ืองมือท่ีจะใชก้นัจริง ๆ มีทั้งในส่วนของบทเรียน และส่วนของแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิในการเรียน การวดัและตรวจสอบผล ดาํเนินการดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-101  แสดงเคร่ืองมือวดัและประเมินผลในการใชบ้ทเรียน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ส่วนท่ี (1) คือ แบบทดสอบวดัพื้นฐานก่อนเรียน เพื่อดูว่าผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้อยู่ท่ีไหน 

เพียงพอหรือไม่ท่ีจะศึกษาในวิชาหรือบทเรียนท่ีพฒันา ส่วนท่ี (2) คือการวดัผลสัมฤทธ์ิโดยรวมจาก

การ เรียน และในส่วนท่ี (3) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าหรือคุณภาพของบทเรียนซ่ึงจะมี

แบบฝึกหดั ใบสั่งงาน แบบทดสอบยอ่ยอยูภ่ายในบทเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Prerequisite Test Item) เป็นแบบทดสอบวดัพื้นความรู้ของผูเ้รียน 

ก่อนเขา้เรียน มี 2 นยั ในการจดัทาํ คือ 

นยัท่ี 1. วดัเฉพาะพื้นฐานจริง ๆ และใหมี้การช่วยเสริมเพื่อเขา้สู่บทเรียนใหม่ 

นยัท่ี 2. เป็นการวดัเพื่อใหท้ราบความรู้ความสามารถก่อนเรียนไวเ้ทียบกบัหลงัเรียน          

ซ่ึงใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกบั Post-Test 

แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) เป็นแบบทดสอบท่ีจะตอ้งมีคุณภาพตามหลกัวิชาการ 

กล่าวคือ จะตอ้งมีความเท่ียงตรงสูง (Validity) อาํนาจการจาํแนกสูง (Discriminating Power) มีดชันี

ความ ยาก (Difficulty Index) อยูใ่นเกณฑแ์ละมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) สูงดว้ย 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีจะใชเ้ป็น Post-Test ดาํเนินการดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-102  แสดงการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลในบทเรียนต่าง ๆ นั้น ผูพ้ฒันาจะตอ้งเก็บขอ้มูลเพื่อดูว่าบทเรียนต่าง ๆ ส่งผลให ้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ส่ิงท่ีจะตอ้งจดัความพร้อมไวก่้อน คือ ใบงาน (Work Sheet 

หรือ Exercise Sheet) ใบสั่ งงาน (Job Sheet) ใบประลอง (Lab Sheet) ซ่ึงจะต้องพิจารณ าตาม 

หลกัการสร้างดว้ย (ดูบทเรียน) 

(3) กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

(3.1) ในส่วนภาพรวมทั้งรายวิชา เป็นการวดัผลก่อนและหลงัเรียน 

 
ภาพท่ี 2-103  แสดงการเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 

 

หากเป็นการพิสูจน์ทราบวา่ ตลอดทั้งบทเรียนมีพฒันาการเพิ่มขึ้นเท่าไร ทาํไดโ้ดยเอาผล คะแนน

เฉล่ียก่อนเรียน (1) และหลงัเรียน (2) มาเปรียบเทียบกนั 

(3.2) ในส่วนรายละเอียดในแต่ละบทเรียน เป็นการวดัความกา้วหนา้ในการเรียน 

 
ภาพท่ี 2-104  แสดงการวดัความกา้วหนา้ในการเรียน 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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ขอ้มูลจากใบงาน (Work Sheet) (1) บ่งบอกว่าการให้เน้ือหาโดยวิธีการท่ีไดพ้ิจารณานั้น ส่งผลให้

ผูเ้รียนความกา้วหนา้ในการเรียนเพียงใด ค่าเฉล่ียท่ีสูงเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ ในส่วนท่ี (2) การ Test ย่อย

เป็นการพิจารณาว่ามีผลการเรียนผา่นเกณฑจ์ะเรียนต่อไปไดห้รือไม่ ใชน้าํคะแนนมาพิจารณา (Test 

ยอ่ยเป็นแบบทดสอบทา้ยบทเรียน) 

(4) การวิเคราะห์และแปรผลการใชบ้ทเรียน 

 
ภาพท่ี 2-105  แสดงการวิเคราะห์ผลการใชบ้ทเรียนกบักลุ่มทดลอง 

ท่ีมา : เอกสารการสอนวิชายทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ 
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การวิเคราะห์และแปรผลอาจพิจารณาไดใ้น 2 ส่วนคือ 

(4.1) ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน ( X1 และ X2 ) ในหลกัการ 

 จะตอ้งมีค่ามากกวา่ ทดสอบโดยค่า T-Test แลว้จะตอ้งแตกต่างกนัจริง 

 

              df = n1+n2-2  

ไดค้่า t แลว้ นาํค่าไปเทียบกบัค่า t จากตาราง Student t-distribution 

(4.2) ประสิทธิภาพของบทเรียน วดัจากร้อยละของคะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียน และร้อยละ

ของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 

Efficiency  E1 :  E2 

      ร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 

      ร้อยละของคะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียน 

โดยท่ี 

      
     

โดยปกติ  E1 จะมากกวา่ E2 

   เช่น      E1 :  E2                86.5 : 82.6 

  แสดงใหเ้ห็นวา่   Efficiency ของ Process = 86.5 

     Efficiency ของ Result   = 82.6 

นอกจากน้ี อาจใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติม เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน

เพิ่มมากขึ้น 
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ส่ิงท่ีมกัจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

1. วตัถุประสงค์การสอนไม่ชดัเจนสมบูรณ์  เช่น การกาํหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานสูงไป/ตํ่า

ไป เง่ือนไข ไม่ไดร้ะบุไว ้เป็นตน้ 

2. เน้ือหาวิชาขาดการแยกยอ่ยและจดัลาํดบัอยา่งเหมาะสม เพราะขาดการวิเคราะห์จดัทาํแผน 

บทเรียนท่ีดี บางบทเรียนผูเ้รียนจะสับสน 

3. ส่ือการสอนไม่สามารถส่ง Information ได้ เพราะขาดการวิเคราะห์และเลือกใช้ส่ือให้

เหมาะสมกบั ลกัษณะของเน้ือหาและวิธีการสอน 

4. วิธีการสอนไม่ได้พัฒนาไปด้วย ส่วนใหญ่ครูจะสอนแบบเดิม ๆ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมนอ้ย การปรับแต่งระหวา่งการเรียนการสอนไม่ค่อยมี 

5. แบบฝึกหดั/แบบทดสอบมีคาํถามท่ีไม่ชดัเจน การทาํกิจกรรม การเฉลยล่าชา้เสียเวลา 

6. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิสร้างค่อนข้างลําบากเพราะต้องใช้เวลาและกลุ่มทดลอง

เคร่ืองมือ การท่ี จะใหมี้คุณสมบติัตามเกณฑก์าํหนดตอ้งดาํเนินการหลาย ๆ คร้ัง 

 

2.3  คุณภาพของเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 ปราณี  หลาํเบ็ญสะ (2559 : 1-9) ไดเ้สนอแนะขั้นตอนการหาคุณภาพของเคร่ืองมือวดั และ

ประเมินผล ดงัน้ี 

1.  คุณลกัษณะท่ีดีของเคร่ืองมือวดัและประเมินผล  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบท่ีใช้ในการวดัผลจะต้องทําการตรวจสอบ

คุณภาพดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น ของแบบทดสอบแต่ละชนิดดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นความถูกตอ้งสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัส่ิงท่ี

ตอ้งการจะวดัซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของแบบทดสอบท่ีถือว่าสาํคญัท่ีสุดโดยมีเกณฑใ์นการเปรียบเทียบ

คือเน้ือหา โครงสร้าง สภาพปัจจุบนั  และอนาคต 

1.2. ความเช่ือมัน่(Reliability) เป็นความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวดัแต่ละคร้ัง 

หรือความคงท่ีของผลการวดัผลของการวดัไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรืออนัดบัท่ีก็ตาม เม่ือวดัไดผ้ลออก

มาแลว้สามารถเช่ือถือไดใ้นระดบัสูง จนสามารถประกนัไดว้่าถา้มีการตรวจสอบผลซํ้ าอีกไม่ว่าก่ี

คร้ังก็จะไดผ้ลใกลเ้คียงและสอดคลอ้งกบัผลการวดัเดิมนัน่เอง    

1.3 ความเป็นปรนยั  (Objectivity) เป็นความชดัเจนท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผล 

คร้ังนั้นมีความเห็น สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของคาํถาม ค่าของคะแนนหรืออนัดบัท่ีท่ีวดัได ้ตลอดจน

การแปลงค่าคะแนนเป็นผลประเมินในการ ตดัสินคุณค่าก็สอดคลอ้งตรงกนั การพิจารณาความเป็น
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ปรนยัของแบบทดสอบมีหลายประการ  คุณสมบติัความเป็น ปรนยัของแบบทดสอบท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

คุณสมบติั 3 ประการ ดงัน้ี 

1.3.1 ชดัแจง้ในความหมายของคาํถาม ขอ้สอบท่ีเป็นปรนยั ทุกคนท่ีอ่านขอ้สอบ 

ไม่วา่จะเป็นผูส้อบหรือผู ้ตรวจขอ้สอบยอ่มจะเขา้ใจตรงกนัไม่ตีความไปคนละแง ่

1.3.2 ตรวจให้คะแนนไดต้รงกนั ขอ้สอบท่ีมีความเป็นปรนัย ไม่ว่าจะเป็นผูอ้อก  

ขอ้สอบหรือใครก็ตาม สามารถตรวจให้คะแนนไดต้รงกนั ขอ้สอบท่ีผูต้รวจเฉลยไม่ตรงกนั แสดง

ใหเ้ห็นถึงความไม่ชดัเจนในคาํถามและคาํตอบ 

1.3.3 แปลความหมายของคะแนนไดต้รงกนั โดยทัว่ไปขอ้สอบปรนยันั้นผูต้อบ

ถูกจะได ้1 คะแนน ตอบ ผิดจะไดศู้นยค์ะแนน จาํนวนคะแนนท่ีได้จะแทนจาํนวนขอ้ท่ีถูกทาํให้

สามารถแปลความหมายไดช้ดัเจนวา่ใคร เก่ง  อ่อนอยา่งไร ตอบถูกมากนอ้ยต่างกนัอยา่งไร 

ขอ้สอบประเภทถูกผิด จบัคู่ เติมคาํ หรือเลือกตอบท่ีขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง อาจกล่าวได้

ว่าเป็นขอ้สอบ ปรนัยเฉพาะรูปแบบของขอ้สอบเท่านั้น  ส่วนคุณสมบติัยงัไม่เป็นปรนัยความเป็น

ปรนยัของขอ้สอบจะทาํให้เกิด คุณสมบติัทางความเช่ือมัน่ของคะแนนอนัจะนาํไปสู่ความเท่ียงตรง

ของผลการวดัดว้ย 

1.4 ความยากง่าย(Difficulty)ความยากง่ายของขอ้สอบพิจารณาไดจ้ากผลการสอบ

ของผูส้อบเป็น สําคญั ขอ้สอบใดท่ีผูส้อบส่วนมากตอบถูก ค่าคะแนนเฉล่ียของขอ้สอบสูงกว่า 50 

เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนเต็ม อาจ กล่าวไดว้่าเป็นขอ้สอบท่ีง่าย หรือค่อนขา้งง่าย ขอ้สอบท่ีมีความ

ยากง่ายพอเหมาะ คะแนนเฉล่ียของข้อสอบควรมี ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนเต็ม ถ้า

คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า  50 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าเป็นขอ้สอบค่อนขา้ง ยาก ขอ้สอบท่ีดีควรมีความยาก

ง่ายพอเหมาะไม่ยากหรือง่ายเกินไป ขอ้สอบฉบบัหน่ึงควรมีผูต้อบถูกไม่ตํ่ากว่า 50 คนและไม่เกิน 

80 คน จากผูส้อบ 100  คน 

1.5 อาํนาจจาํแนก (Discrimination) เป็นลกัษณะของแบบทดสอบท่ีสามารถออกเป็น

ประเภทต่าง ๆ ไดทุ้ก ระดบั  ตั้งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด  แมว้่าจะเก่ง – อ่อนกว่ากนัเพียงเล็กนอ้ยก็

สามารถช้ีจาํแนกให้เห็นได้  ขอ้สอบท่ีมี อาํนาจจาํแนกสูงนั้น เด็กเก่งมกัตอบถูกมากว่าเด็กอ่อน

เสมอ  ขอ้สอบท่ีทุกคนตอบถูกหมดจะไม่สามารถบอกอะไรได ้เลย  หรือขอ้สอบท่ีทุกคนตอบผิด

หมดไม่สามารถบอกไดว้า่ใครเก่งหรืออ่อน 

1.6 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เคร่ืองมือวดัผลท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง

เคร่ืองมือท่ีทาํให้ไดข้อ้มูลไดถู้กตอ้งเช่ือถือได ้โดยลงทุนนอ้ยท่ีสุดไม่วา่จะเป็นการลงทุนในแง่เวลา  

แรงงาน และทุนทรัพย  ์รวมทั้งความ สะดวกสบาย คล่องตัวในการรวบรวมข้อมูล ข้อสอบท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถให้คะแนนไดเ้ท่ียงตรงและเช่ือถือไดม้าก ท่ีสุด โดยใช้เวลาแรงงานและเงิน
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น้อยท่ีสุด  แต่ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการสอบคุม้ค่า  ขอ้สอบท่ีพิมพ์ผิดตกหล่น มาก  จาํนวนหน้า ไม่

ครบ  รูปแบบของแบบทดสอบเรียงไม่เป็นระเบียบทาํให้ผูส้อบเกิดความสับสน  มีผลต่อคะแนนท่ี 

ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบทั้งส้ิน การจดัรูปแบบของขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบเพื่อใหดู้ง่าย     มี

ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยนิยมพิมพแ์บ่งคร่ึงหนา้กระดาษ 

  1.7 ความยุติธรรม (Fair) ความยุติธรรมเป็นคุณลกัษณะของขอ้สอบท่ีดีตอ้งไม่เปิด

โอกาสให้เด็กไดเ้ปรียบ เสียเปรียบกนั เช่น  ขอ้สอบบางฉบบัครูไปเนน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ซ่ึงตรงกบั

เร่ืองท่ีเด็กทาํรายงานในบางกลุ่ม ทาํใหก้ลุ่ม นั้น ๆ ไดเ้ปรียบคนอ่ืน ๆ ขอ้สอบบางขอ้ใชค้าํถามหรือ

ขอ้ความท่ีแนะคาํตอบ ทาํให้นักเรียนใชไ้หวพริบเดาได ้  การใช้ ขอ้สอบแบบอตันัยเพียง  5  หรือ 

10 ขอ้ มาทดสอบเด็กนั้นไม่อาจสร้างความยุติธรรมในการสอบให้แก่เด็กได ้เพราะ ผูส้อบมีโอกาส

เก็งขอ้สอบไดถู้กมากกวา่แบบปรนยัท่ีมีจาํนวนขอ้มาก ๆ เช่น  100 ขอ้ 

1.8 คาํถามลึก  (Searching)  ขอ้สอบท่ีถามลึกไม่ถามแต่เพียงความรู้ความจาํเท่านั้น  

แต่จะถามวดัความ เขา้ใจการนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนไปแลว้มาแกปั้ญหา วิเคราะห์ ตลอดจนสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ขึ้นมาจนท้ายท่ีสุดคือการ ประเมินผล คาํถามท่ีถามลึกนั้ นผูต้อบต้องคิดค้นก่อนจึงจะ

สามารถหาคาํตอบได ้ มิใช่เพียงแต่ระลึกถึงประสบการณ์ ต่างๆเพียงต้ืนๆ ก็ตอบปัญหาได ้แต่เป็น

แบบทดสอบท่ีวดัความลึกซ้ึงทางวิชาการตามแนวด่ิงมากกวา่จะวดัตามแนว กวา้ง 

1.9 คาํถามยัว่ยุ  (Exemplary) คาํถามยัว่ยุ ได้แก่ คาํถามท่ีมีลักษณะท้าทายให้เด็ก

อยากคิดอยากทาํ  มีลีลา การถามท่ีน่าสนใจ ไม่ถามวนเวียนซํ้ าซากน่าเบ่ือหน่าย การใช้รูปภาพ

ประกอบ   ก็เป็นวิธหีน่ึงท่ีทาํให้ขอ้สอบน่าสนใจขอ้สอบท่ียากเกินไปทาํใหผู้ส้อบหมดกาํลงัใจท่ีจะ

ทาํ ส่วนขอ้สอบท่ีง่ายเกินไปก็ไม่ทา้ทายให้อยากทาํการ เรียงลาํดบัคาํถามจากขอ้ง่ายไปหายากเป็น

วิธีหน่ึงท่ีทาํใหข้อ้สอบมีลกัษณะทา้ทายน่าทาํ 

1.10 จาํเพาะเจาะจง (Definite) คาํถามท่ีดีตอ้งไม่ถามกวา้งเกินไป ไม่ถามคลุมเครือ

หรือเล่นสํานวนใหผู้ส้อบ งง ผูส้อบอ่านแลว้ตอ้งเขา้ใจชดัเจนวา่ครูถามอะไรส่วนจะตอบไดห้รือไม่

อยูท่ี่ความสามารถของผูต้อบเป็นสาํคญั 

2. วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครูผู ้สอนต้องหาคุณภาพของ

เคร่ืองมือเพื่อเป็นการยืนยนัว่า เคร่ืองมือดงักล่าวมีคุณภาพ ซ่ึงการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ

สามารถจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

2.1 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือทั้งฉบบั 

การวิเคราะห์ขอ้สอบทั้งฉบบั เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดั เก่ียวกบั

ความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) รายละเอียด ดงัน้ี 
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2.1.1 ความเท่ียงตรง หมายถึง ความสามารถของเคร่ืองมือวดั ท่ีสามารถวดัได้

ในส่ิงท่ีตอ้งการวดั เป็น ความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวดั กบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั ความตรงท่ีใชใ้นการ

ทดสอบจาํแนกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ ความตรง ตามเน้ือหา  ความตรงตามโครงสร้าง และ ความตรง

ตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  จะเก่ียวขอ้ง กบัความตรงตามเน้ือหามากกว่า

ความตรงชนิดอ่ืน ๆ 

การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เป็นการหาค่าความ

เท่ียงตรงท่ีให้ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาวา่ขอ้สอบ หรือ ขอ้คาํถามแต่ละขอ้ วดัไดต้รงตามส่ิงท่ีตอ้งการวดั

เน้ือหาหรือวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้มากนอ้ย เพยีงใด  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน  ดงัน้ี 

ใหค้ะแนน   +1    หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 

ใหค้ะแนน    0     หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 

ใหค้ะแนน   -1     หมายถึง    แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 

แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้

กบั จุดประสงคห์รือเน้ือหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)  จาก 
 

  จากสูตร   IOC = 
N
R∑  

     

ซ่ึง IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ

วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

∑R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

N  หมายถึง จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

เกณฑ์การตดัสินค่า IOC  ถา้มีค่า  0.50  ขึ้นไป  แสดงว่า  ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงจุดประสงค์ หรือ

ตรงตาม เน้ือหานั้น  แสดงวา่  ขอ้คาํถามขอ้นั้นใชไ้ด ้

2.1.2 ความเช่ือมัน่ ความเช่ือมัน่ หมายถึง ความคงท่ีของคะแนนท่ีวดัไดแ้ต่ละ

คร้ัง วิธีการหาค่าความ เช่ือมัน่ของแบบทดสอบทาํไดห้ลายวิธี คือ 

 2.1.2.1 วิธีสอบซํ้า         

2.1.2.2 วิธีแบบทดสอบคู่ขนาน 

2.1.2.3 วิธีหาความสอดคลอ้งภายใน แบ่งเป็น 

(1) วิธีแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ                          

(2) วิธีหาจากสูตรคูเดอร์และริชาร์ดสัน                          

(3) วิธีหาจากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 



 126 

2.1.2.1 วิธีสอบซํ้ า การหาความเช่ือมั่นโดยวิธีสอบซํ้ า เป็นการหา

ความสัมพันธ์ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบฉบับ เดียวกันสองคร้ัง โดยทิ้งช่วงห่างให้

เหมาะสม (ประมาณ 2 สัปดาห์) การหาความเช่ือมัน่ โดยวิธีน้ีเป็นการตรวจสอบ ความคงท่ีของการ

แสดงออกของผูส้อบสองคร้ังวา่ จะมีความคงท่ีหรือไม่  วิธีการน้ีมีจุดอ่อนท่ีความแปรเปล่ียนภายใน

ตัว ผู ้สอบในระหว่างทิ้งช่วงการสอบ  ดังนั้ น  การหาความเช่ือมั่นโดยวิธีน้ีควรนําไปใช้กับ

แบบทดสอบวดัคุณลกัษณะท่ี ค่อนขา้งจะคงท่ีไม่แปรเปล่ียนโดยงา่ย 

2.1.2.2 วิธีใช้แบบทดสอบคู่ขนาน  การหาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธี

แบบทดสอบคู่ขนาน เป็นการหาความสัมพนัธ์ของคะแนนจากการนาํแบบทดสอบ2ฉบบัท่ีเทียบเท่า

กันไปสอบกับบุคคลกลุ่มเดียวกัน วิธีการน้ีมีจุดอ่อนท่ีความเป็นคู่ขนานกันของ แบบทดสอบ 2 

ฉบบัซ่ึงสร้างไดย้าก 

2.1.2.3 วิธีหาความสอดคลอ้งภายใน 

(1) วิธีแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ การหาความเท่ียงโดยวิธีน้ีเป็นการหา

ความสัมพนัธ์ของคะแนนจากการใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียว และสอบเพียงคร้ังเดียว โดยนาํผลการ

สอบมาแบ่งเป็นขอ้มูล 2 ชุด โดยอาจแบ่งเป็นขอ้คู-่ขอ้คี่แบ่งเป็นคร่ึงฉบบัแรกคร่ึงฉบบัหลงัจากการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะได ้สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบคร่ึงฉบบั แลว้จึง 

นาํไปปรับขยายเป็นสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

จากสูตรของสเปียร์แมน บราวน์ (Spearman Brown)  ดงัน้ี 

 
 

เม่ือ   Rtt  แทน ความเท่ียงขแบแบบทดสอบทั้งฉบบั 

   Rmm   แทน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของแบบทดสอดคร่ึงฉบบั 

 

(2)  วิธีหาจากสูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสัน การหาความเท่ียง

โดยวิธีน้ี เป็นการหาความสัมพนัธ์ของคะแนนจากการใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวและสอบ เพียงคร้ัง

เดียวโดยนาํผลการสอบมาคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิ ใช้สูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสันซ่ึงเป็นการหา

ความเท่ียงของ แบบทดสอบท่ีมีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1  (ผิด 0, ถูก 1)  สูตรท่ีใชมี้ 2 สูตร คือ 

สูตร KR - 20  กบัสูตร  KR - 21   

สูตร KR -20 ในกรณีท่ีค่าความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ไม่เทา่กนั 
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    RKR-20 =    

 

เม่ือ  Rtt แทน  ความเท่ียงของแบบทดสอบ 

K แทน  จาํนวนขอ้สอบ 

P แทน   ความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ (สัดส่วนท่ีตอบถูกก) 

q  แทน   สัดส่วนท่ีตอบผิด (1-p) 

N แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

 

S2 =   

 

สูตร KR-21 ในกรณีท่ีค่าความยากง่ายของขอ้สอบทุกขอ้เท่ากนัหรือไม่แตกต่างกนัมาก 

 

    

 

เม่ือ    Rtt   แทน  ความเท่ียงของแบบทดสอบ 

K   แทน  จาํนวนขอ้สอบ 

   แทน   ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

S2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

 

สูตร   KR - 20 และ KR - 21  น้ีใช้ไดเ้ฉพาะการหาความเท่ียงของแบบทดสอบท่ีให้คะแนน

แต่ละขอ้ เป็นแบบ 0 กบั 1 เท่านั้น   สูตร KR -  21 ใชใ้นกรณีขอ้สอบทุกขอ้มีค่าความยากเท่ากนั ซ่ึง

ในทางปฏิบติัตอ้งพิจารณาเง่ือนไขท่ี เป็นจริงดว้ย 

(3) วิธีหาจากสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา การหาค่าความเท่ียงโดย

ใช้สูตรของครอนบคั (Cronbach) น้ีปรับมาจากสูตร KR–20 ใช้หาความเท่ียงของเคร่ืองมือวดัท่ีให้

คะแนนแตกต่างกันไปในแต่ละขอ้ได้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นระบบการให้ คะแนน แบบ 1 กับ 0 

สูตรการคาํนวณเป็นดงัน้ี 
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เม่ือ      แทน  ความเท่ียงของแบบทดสอบ 

S2     แทน  ความแปรปรวนของขอ้สอบแต่ละขอ้ 

S2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

K  แทน  จาํนวนขอ้สอบทั้งหมด 

 

การหาค่าความเท่ียงโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาสามารถหาได้โดยใช้ผลการสอบจาก

แบบทดสอบฉบบัเดียว นาํไปสอบกบับุคคลกลุ่มเดียว และนาํไปใชก้นัไดอ้ย่างกวา้งขวาง โดยไม่

จาํกดัเฉพาะแบบทดสอบท่ีใหค้ะแนนแบบ 1 กบั 0  

2.2 การวิเคราะห์หาคุณภาพของขอ้สอบรายขอ้ 

การวิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้เป็นการตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดย

พิจารณาจากสมบติัท่ีสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ความยาก อาํนาจจาํแนก และประสิทธิภาพของตวัลวง 

2.2.1 ความยากของขอ้สอบ (P) 

ความยากของขอ้สอบ หมายถึง  สัดส่วนของจาํนวนผูท่ี้ตอบขอ้สอบได้

ถูกตอ้งต่อจาํนวนผูท่ี้ตอบขอ้สอบ ทั้งหมด  หรือหมายถึงจาํนวนร้อยละของผูต้อบขอ้สอบนั้น ๆ ถูก  

ตวัอย่างเช่น ค่า  p =  0.30 แสดงว่า  จาํนวน ผูต้อบ 100  คน มีผูท่ี้ตอบขอ้นั้น ๆ ถูก 30 คน  ค่าความ

ยากง่ายจะมีค่าระหวา่ง  0 ถึง  1.00 สามารถหาไดจ้าก 

สูตร   

  P =  

 

    P  คือ  ความยากง่าย 

    RH คือ จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 

    RL คือ จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า 

    NH คือ จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 

    NL คือ จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุม่คะแนนตํ่า 
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ในการพิจารณาค่าความยากง่ายนั้น  ถา้ขอ้สอบมีค่าความยากง่ายสูง เช่น p =  0.95  แสดงวา่ มีผูต้อบ 

ถูกจํานวนมาก จึงถือว่าเป็นข้อสอบท่ีง่าย แต่ในทางกลับกัน ถ้าข้อสอบมีผู ้ตอบถูกน้อย เช่น             

p =  0.15 แสดงว่า เป็นขอ้สอบท่ียาก ขอ้สอบท่ีดีจะมีระดบัความยากง่าย  เท่ากบั 0.5  ซ่ึงจะทาํให้

เกิดค่าอาํนาจการจาํแนกสูงสุดและมีความเช่ือมัน่สูง อย่างไรก็ตามในการสอบวดัความรู้ผลการ

เรียนโดยทัว่ไป มกันิยมให้มีขอ้สอบท่ีมีระดบัความยากง่ายใน ระดบัต่าง ๆ ปะปนกนัไป โดยจดัให้

มีขอ้สอบมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ ( p มีค่าใกลเ้คียง 0.5) เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งให้มีขอ้สอบท่ี

ค่อนขา้งยากและค่อนขา้งง่ายอีกจาํนวนหน่ึง แต่ถา้เป็นการสอบแข่งขนัเพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ 

ความสามารถควรมีสัดส่วนของขอ้สอบท่ียากสูงขึ้น ทั้งน้ี ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่าความยากง่ายระหวา่ง  

0.20 – 0.80 ใน ขอ้สอบประเภท 4 ตวัเลือก ส่วนขอ้สอบประเภทถูก – ผิด  ค่าความยากง่าย  ควรอยู่

ระหวา่ง  0.60  -  0.70 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าความยากง่าย (p)ของขอ้สอบ (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543) 

     

ความยากง่ายของขอ้สอบ ( p ) ความหมาย 

0.81 -1.00 ง่ายมาก (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

0.60 – 0.80 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 

0.40 – 0.59 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 

0.20 - 0.34 ค่อนขา้งยาก (ดี) 

0 - 0.19 ยากมาก  (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

 

2.2.2 อาํนาจจาํแนก ( r )  

อาํนาจจาํแนก ( r ) หมายถึง ความสามารถของขอ้สอบในการจาํแนกหรือ

แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างผูส้อบท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่างกนั เพื่อท่ีจะใช้พยากรณ์หรือบ่งช้ีความ

แตกต่างท่ีเห็นชดัในดา้นความสามารถ เช่น  จาํแนกคนเก่งกบัคนอ่อนจากกนัได ้ โดยถือว่าคนเก่ง

ควรทาํขอ้สอบขอ้นั้นได ้ ส่วนผูท่ี้อ่อนไม่ควรทาํขอ้สอบขอ้นั้นได ้ อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ จะมี

ค่าตั้งแต่  - 1  ถึง  + 1  ค่าอาํนาจจาํแนกท่ีดี  ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20  ขึ้นไป 

สูตร  

 

   R =  
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r    คือ ค่าอาํนาจจาํแนก 

 RH คือ จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุม่คะแนนสูง 

 RL คือ จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า 

 NH คือ จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 

 NL คือ จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนตํ่า 

กรณีท่ีค่า r ติดลบ แสดงว่า ขอ้สอบขอ้นั้นจาํแนกกลบั คนเก่งทาํไม่ได ้แต่คนอ่อนทาํได ้ 

ถือว่าเป็น ขอ้สอบท่ีไม่ดีควรตดัทิ้ง นอกจากน้ี อาจารยผ์ูส้อนควรตรวจสอบการจดัการเรียนสอน

ของตน วา่เพราะเหตุใดผูท่ี้เรียนเก่งจึงไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีสอน 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าอาํนาจจาํแนก(r) ของขอ้สอบ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543) 

     

อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ ( r ) ความหมาย 

0.60 -1.00 อาํนาจจาํแนกดีมาก 

0.40 – 0.59 อาํนาจจาํแนกดี 

0.20 – 0.39 อาํนาจจาํแนกพอใช ้

0.10 - 0.19 อาํนาจจาํแนกตํ่า (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

-1.00 - 0.09 อาํนาจจาํแนกตํ่ามาก (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

 

2.4  ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

1.  ความหมายของความพึงพอใจ 

การท่ีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนจะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างมากระตุน้ให้

เกิดความรักหรือมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนนั้น บุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้นจะตอ้งมีการจูงใจให้

เกิดขึ้นนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของ ความพึงพอใจ ไวห้ลายประการ ดงัน้ี 

กู๊ด (Good, 1973, P 320) กล่าวถึงความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกพอใจซ่ึงเป็น

ผลจากความสนใจ และเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ 

โวลแมน (Wolman. 1973, P 217) ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า เป็นความรู้สึก

เม่ือไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุง่หมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

ติมา  ปรีดีดิลก, (1992, P 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานท่ี

ทาํเม่ืองานนั้นใหป้ระโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการพื้นฐานของเขาไดแ้ละกล่าวถึงแนวคดิท่ีเก่ียวกบัพื้นฐานความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎี
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ของมาสโลวว์่า หากความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองก็จะทาํให้เกิดความพึง

พอใจ ซ่ึงมาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการพื้นฐานออกเป็น 5 ขั้น คือ 

 1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

2.  ความตอ้งการความปลอดภยั 

3.  ความตอ้งการสังคม 

4.  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งจากสังคม 

5.  ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต 

เทอดศกัด์ิ  เดชคง, (2542, หน้า 9) กล่าวว่าความพึงพอใจมาจากความคาดหวงั  และการ

เปรียบเทียบจากความหมายของความพึงพอใจในบุคคลต่างๆ ไดก้ล่าวไว ้สรุปไดว้่าความพึงพอใจ

หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลเกิดความชอบ รู้สึกสนใจและสบายใจ เม่ือไดผ้ลรับส่ิงท่ีดีทาํให้ตนรู้สึกดี หรือ

ไดรั้บความสาํเร็จตามความมุ่งหมาย 

หลุย  จาํปาเทศ, (2533, หน้า 8) ความพึงพอใจ หมายถึงความตอ้งการ (Need) ไดบ้รรลุ

เป้าหมายพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจ้ากสายตา คาํพูดและการแสดงออก 

จากความหมายต่างๆ ขา้งตน้สรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงอารมณ์ ความรู้สึกและ

ทศันคติท่ีดี ของบุคคลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคคลอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้า และแรงจูงใจ ท่ีปรากฏออกมาทางพฤติกรรม ความพึงพอใจเป็น

องคป์ระกอบท่ีสําคญัในการทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวาง

ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  วิธีการสร้างความพึงพอใจในการเรียน 

ความพึงพอใจเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี การเรียนการสอนจะ

ประสบผลสําเร็จไดน้ั้น ปัจจยัสําคญัประการหน่ึงก็คือ ความพึงพอใจในการเรียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครู

ควรสร้างให้เกิดขึ้นในตวัของผูเ้รียนตั้งแต่เร่ิมตน้ เพราะจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ต่อบทเรียนนั้นๆได้

เป็นอย่างดี (อารีย์  พันธ์มณี, 2542, หน้า 198) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้นั้ นมีผลต่อ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีครูควรส่งเสริม ให้เด็กเกิดพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้โดย

สร้างความพึงพอใจใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน ดงัน้ี 

1.  การชมเชยและการตาํหนิ ทั้ง 2 ประการจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

2. การทดสอบบ่อยคร้ัง การทดสอบเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจการเรียนมากขึ้น

เพราะอาจหมายถึงการเล่ือนชั้น การสําเร็จการศึกษา การทอสอบบ่อยคร้ังจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียน

สนใจการเรียนอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงและ

เป็นความพึงพอใจของผูเ้รียน 



 132 

3.  การคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง ครูควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

เสนอแนะหรือกาํหนดหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ  เพื่อใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

4.  ใชวิ้ธีการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจเพราะวิธีการท่ีแปลกใหม่ท่ี

ผูเ้รียนยงัไม่ประสบมาก่อนจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความต่ืนตวั และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น 

5. ตั้งรางวลัสาํหรับงานท่ีมอบหมายเพื่อย ัว่ยุให้ผูเ้รียนเกิดความพยายามใหง้านท่ีไดรั้บ

มอบหมายประสบผลสาํเร็จดว้ยดี และเกิดความพึงพอใจกบัความสาํเร็จนั้น ๆ  

6.  ยกตัวอย่างจากส่ิงท่ีเด็กยงัไม่เคยพบ หรือคาดไม่ถึง การยกตัวอย่างประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นตวัอยา่งท่ีผูเ้รียนคุน้เคย เพื่อใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดง้่ายและเร็วขึ้น 

7.  เช่ือมโยงบทเรียนใหม่กบัส่ิงท่ีเรียนรู้มาก่อน การเช่ือมโยงส่ิงใหม่ใหส้ัมพนัธ์กบัส่ิง

ท่ีเป็นประสบการณ์เดิม จะทาํให้เขา้ใจง่ายและชดัเจนขึ้น และจะทาํให้ผูเ้รียนสนใจบทเรียนยิ่งขึ้น

เพราะผูเ้รียนคาดหวงัไวว้า่จะนาํส่ิงท่ีเรียนไปใชป้ระโยชน์และเป็นพื้นฐานต่อไป 

อาจกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนนั้ น เกิดขึ้ นจาก

องค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ี คือ คุณสมบติัของครู วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผลของครูจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและครูใน

โรงเรียนท่ีจะสร้างความสุขในการเรียนให้กบันักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจ มีความรัก

และมีความกระตือรือร้นในการเล่าเรียน โดยการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของครู มีการให้

กาํลงัใจแก่นักเรียนท่ีกระทาํความดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

เจริญกา้วหน้าการสร้างสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

แสดงความคดิเห็นรวมทั้งรับฟังและใหค้วามช่วยเหลือเม่ือนกัเรียนมีปัญหาทุกขร้์อน ปัจจยัความพึง

พอใจน้ีจึงเป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 

3.  การวดัความพึงพอใจ 

การวดัความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความต้องการ ความพอใจ ความสุข

เน่ืองจากผลงานท่ีไดรั้บผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย วดัความพึงพอใจไดจ้ากแบบวดัความพึงพอใจ

ท่ีผูวิ้จัยสร้างขึ้ น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) ซ่ึงได้กําหนดค่า

ออกเป็น5 ระดบั ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยพิจารณาเน้ือหา 3 ดา้นดงัน้ี 

1.  ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

1.1  คาํช้ีแจงของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจงา่ย 

1.2  ชุดกิจกรรมการเรียนมีขนาดอกัษรท่ีเหมาะสม 

1.3  เน้ือหาท่ีกาํหนดในกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกบันกัเรียน 

1.4  เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนเพยีงพอต่อการเรียนในเน้ือหาแต่ละชุด 
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1.5  ส่ือในกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสม 

1.6  ใบกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 

2.  ดา้นกระบวนการ 

2.1  กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 

2.2  ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนนกัเรียนสามารถปฏิบติัได ้

2.3  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหศึ้กษา ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 

2.4  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหค้าํตอบ และแกไ้ขปัญหาเป็นทีม 

2.5  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และหาความรู้ 

2.6  กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนใหมี้วินยั และรับผิดชอบในการทาํงาน 

2.7 กิจกรรมการเรียนส่งเสริมนกัเรียนไดป้ระเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น

ตลอดจนใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

3.  ดา้นผลผลิต 

3.1  นกัเรียนเกิดความรู้จากชุดกิจกรรม 

3.2  นกัเรียนสามารถนาํความรู้จากชุดกิจกรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

3.3  ชุดกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนได ้

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การวดัความพึงพอใจ หมายถึง การวดัความรู้สึกชอบ ความ

ตอ้งการ ความพอใจ ความสุขเน่ืองจากผลงานท่ีไดรั้บผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย สามารถแบ่งการ

วดัความพึงพอใจเป็นดา้นๆ ดงัน้ี ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 

 

2.5  งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

กิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล (2558) ทาํการหาคุณภาพและประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ 

เรียน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศกัราช 2556 มีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 

82.29/81.05 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีไดก้าํหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน

ด้วยเอกสาร ประกอบ การเรียนวิชา  ทฤษ ฎี เค ร่ืองมือกล รหัส วิชา 2102-2003 หลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 ความพึง พอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 

2102-2003 อยูใ่นระดบัมาก   

ทิชาพงษ ์ พวงรัตน์ (2555) ทาํการพฒันาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

การสอน วิชางานเคร่ืองมือกลซีเอน็ซี รหสัวิชา 2102-2110 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
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พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เอกสารประกอบการเรียนมี 

ประสิทธิภาพ เท่ากบั 88.34/85.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีไดก้าํหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี รหัสวิชา       

2102-2110 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546)  หลงัเรียน

สูง กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้

เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลซีเอน็ซี รหัสวิชา 2102-2110 อยูใ่นระดบัดี

มาก 

อฐัษนันท์  ลทัธิรมย ์(2557) ทาํการพฒันาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ 

เรียนการสอน วิชาการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2102 หลกัสูตรประกาศนียบตัร 

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546) มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก เอกสารประกอบการ 

เรียนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 83.21/81.22 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีไดก้าํหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

รหัสวิชา 2102-2102 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความพึง

พอใจ ในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์ รหสั วิชา 2102-2102  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  ภิญโญ  หมายบุญ (2554) ทาํการพฒันาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

การสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546) มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก เอกสารประกอบการเรียนมี 

ประสิทธิภาพ เท่ากบั 83.96/84.86 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีไดก้าํหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา    

2100-1007 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความพึงพอใจต่อ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนของผูเ้ช่ียวชาญ ครูและนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 

ทรงเดช หลา้พนัธ์ (2533 : 57) ทาํการวิจยัเร่ือง การเช่ือมพลาสติกดว้ยลมร้อน ตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 ทดลองใชก้บันกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้น ปีท่ี 2 แผนก

ช่างประกอบผลิตภณัฑ ์วิทยาลยัเทคนิคเลย จาํนวน 20 คน ผูเ้ช่ียวชาญใหก้ารยอมรับในการสร้างชุด

การสอนน้ีอยู่ในขั้นดีมากทุกๆ ดา้น มีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฏี 86.2/91.21 สูงกว่าเกณฑ ์75/75 

ท่ีกาํหนดไวค้่าเฉล่ียคะแนนจากกามดสอบหลงัเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนน จากการมดสอบ

ก่อนเรียนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% แสดงว่า การเรียนการสอนดว้ยชุดการสอนน้ี ทาํให้นักศึกษามี

ความรู้สูงขึ้น 
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          มโนช ภูวปัญญสิริ (2534 : 48) ไดท้าํการวิจยัสร้างชุดการสอนปฏิบติั วิชางานฝึกฝีมือ 1 เร่ือง 

งานเจาะและงานตดัเกลียวดว้ยมือ ตามหลกัสูตร ปวช. 2530 ทดลองใชก้บันกัศึกษาประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้ นปี ท่ี  1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุ รี ท่ี เข้าเรียนวิชางานฝึกมือ 1 จํานวน 24 คน โดยมี

ประสิทธิภาพทางทฤษฎี 85.29/83.47 และมีประสิทธิภาพทางภาคปฏิบติัเท่ากบั 87.64/91.21 สูงกว่า

เกณฑ ์75/75 ท่ีกาํหนดไวค้่าเฉล่ียคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนรู้สูงกวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนจาก

การทดสอบก่อนเรียนท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% แสดงว่าการเรียนการสอนน้ี ทําให้นักศึกษามี

ความรู้สูงขึ้น  

ปกาศิต ภัทรรังสี (2536 : 58) ได้ทําการสร้างชุดฝึกสถานการณ์จาํลองปัญหาระบบปรับ

อากาศในรถยนต์ ทดลองใช้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้ นสูง ชั้ นปี ท่ี  2 

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ท่ีเรียนวิชางานเคร่ืองมือความเย็นและปรับอากาศ จาํนวน 34 คน 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 5 ปี จาํนวน 7 คน ประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จาํลอง

ปัญหาระบบปรับอากาศในรถยนต ์มีประสิทธิภาพ 90% ซ่ึงชุดฝึกประลองน้ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า

ท่ีตั้งใจ ผลการเปรียบเทียบการฝึกของรักศึกษากลุ่มตวัอย่างละกลุ่ม โดยนําไปทดสอบ T – Test 

ปรากฏว่าผลการฝึกของ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั a = 0.05 

สมศกัด์ิ  รุจิโกไศย (2528 : 46) ไดส้ร้างเคร่ืองมือการทดสอบวสัดุสําหรับวิชาปฏิบติัวสัดุช่าง 

1 (ES191) นําไปใช้กับนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นท่ี 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2527 จาํนวน 22 คน ผลการวิจยัปรากฏ

ว่า เคร่ืองวดัแบบไฮดรอลิกส์สามารถนาํไปใช้ในการเรียนการสอนปฏิบติัวสัดุ 1 ได ้โดยนกัศึกษา

เห็นว่าเคร่ืองวดัไฮดรอลิกส์น้ีมีความเหมาะสมกบัวิชาปฏิบติัวสัดุช่าง 1 นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 

คน ใหค้วามเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เคร่ืองมือการทดสอบวสัดุนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนวิชาปฏิบติั

วสัดุช่างไดอ้ยา่งดี 

สมานมิตร อยูสุ่ขสวสัด์ิ (2529 : 31) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด

อนาลอคเทคนิคเบ้ืองตน้ แลว้นาํไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยอุีสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ ปีการศึกษา 2528 จาํนวน 26 คน ผลการวิจยัปรากฏว่าชุดอนาลอคเทคนิคเบ้ืองตน้ มีผล

คะแนนเฉล่ียจากการประลองและทาํแบบฝึกหดัของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียร้อยละ 84.82 สูงกวา่เกณฑท่ี์

กาํหนดไวค้ือร้อยละ 80 ผลคะแนนเฉล่ียจากการทาํขอ้ทดสอบรวมของนกัศึกษาหลงัการประลองมี

ค่าเฉล่ียร้อยละ 82.43 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวค้ือร้อยละ 80 มีฐานนิยมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี 

พร้อมกนัน้ีผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นต่อการยอมรับชุดอนาลอคเทคนิคเบ้ืองตน้วา่ อยูใ่นระดบัดีถึงมาก 
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จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน สามารถสรุปไดว้่า 

ชุดการสอนเป็นตวัวดัพฤติกรรมทางการศึกษาอย่างหน่ึงท่ีมีประโยชน์ และให้คุณค่าต่อการเรียน

การสอน สามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางดา้ยวตัถุประสงคท่ี์

วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับไปใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้ นผูวิ้จัยจึงได้เอา

หลกัการต่างๆ จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน

สําหรับครู เร่ือง การสร้างสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน

สําหรับครู เร่ือง การสร้างสถานการณ์จาํลองระบบฉีดนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์โดยชุดการ

สอนท่ีสร้างขึ้นประกอบดว้ย 

1.  คู่ มือการสอน ท่ีประกอบด้วย รายการหัวข้อ แผนการสอน แบบฝึกหัด แบบ

ประเมิน ผลความกา้วหนา้ และแบบทดสอบทางการเรียนภาคปฏิบติั พร้อมเฉลย 

            2.  ใบงาน 

            3.  ชุดส่ือการเรียนการสอน 

จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการ และชุด

การสอน ท่ีครูผูส้อนในแต่ละรายวิชาไดส้ร้างขึ้นนั้น นับไดว้่าเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมี

ความสาํคญั และจาํเป็นต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีความรู้ ทกัษะ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดีขึ้น สอดคลอ้งกบัการจดัทาํเอกสารประกอบการสอนงานจกัรยานยนต ์วิชางานจกัรยานยนต ์

รหัสวิชา 2101-2102 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 ซ่ึงผูร้ายงาน

ในฐานะครูผูส้อนในรายวิชางานจกัรยานยนต์ ได้เห็นถึงความสําคญัและประโยชน์ของเอกสาร

ประกอบการสอน จึงไดด้าํเนินการ จดัทาํเอกสารประกอบการสอนฉบบัน้ี เพื่อใชก้บันกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต ์รวมถึงไดมี้การพฒันาเอกสารประกอบการสอน

ท่ีสร้างขึ้ นให้มีประสิทธิภาพ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ความคิดของผู ้สอนไปสู่นักเรียน 

นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสาร ประกอบการสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวา่เดิม 

ทาํใหก้ารพฒันาการเรียนการสอนเป็นไป ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จึงเช่ือมัน่ไดว้า่ เอกสารประการ

สอนงานจกัรยานยนต ์ท่ีผูร้ายงานสร้างขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาให้กบันกัเรียน

อาชีวศึกษาต่อไป 

 


