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 รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน

วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100 - 1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพไว ้80/80 (2) เพ่ือหา 
ค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 
2100 - 1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  และ  
(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2/1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มท่ี 1  
ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 16 คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster 
Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบฝึกหดั ใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดชันีประสิทธิผล ดชันีค่าความสอดคลอ้ง ค่าอ านาจจ าแนก  
ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ และ t-test  ผลการวิจยั พบวา่  ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน
วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 มีค่าเท่ากบั 81.50/82.29 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80  ค่าดชันีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  
มีค่าเท่ากบั 0.7148 ซ่ึงหมายความว่า นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 71.48   ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวชิา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   



ข 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 

รายงานการใชเ้อกสารประกอบการเรียนวชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ส าเร็จลุล่วงไปได ้ดว้ยความเมตตา
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์  นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ และ 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ซ่ึงท่านให้ค  าแนะน าและขอ้คิดต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ขอขอบคุณ
ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั ให้ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะ
แนวทางท่ีดีตลอดจนไดต้รวจและแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีบกพร่องจนท าให้เอกสารประกอบการเรียนวิชา
งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้เล่มน้ีสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วง ไปด้วยดี ขอขอบพระคุณไว ้ 
ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรวิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือใหก้ าลงัใจ 
และใหก้ารสนบัสนุนจนงานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และขอขอบคุณเจา้ของเอกสาร บทความ ต ารา 
หนงัสือทางวิชาการทุกท่านท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถกล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี 
  

ไพศาล  บุญลบั 
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สารบัญ 
เร่ือง หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ก 
กิตติกรรมประกาศ ข 
สารบญั ค 
สารบญัตาราง ฉ 
สารบญัแผนภาพ ญ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 
 วตัถุประสงคข์องการวิจยั  3 
 สมมติฐานของการวิจยั 3 
 ขอบเขตของการวิจยั 4 
 ตวัแปรในการวิจยั 5 
 กรอบแนวติดในการวิจยั 6 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 6 
 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 7 
บทท่ี  2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 8 
 นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 11 
 เอกสารประกอบการเรียน 19 
 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 24 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 28 
 เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 37 
บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั 40 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  41 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 41 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  42 
 วิธีการด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  47 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 48 

 



ง 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 53 
 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  54 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 54 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 58 
 สรุปผลการวิจยั 58 
 อภิปรายผล 59 
 ขอ้เสนอแนะ  61 
บรรณานุกรม 62 
ภาคผนวก 66 
 ก การวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 

2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช 2556 67 
 ข การวิเคราะห์วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมรายวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล

เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช 
2556 84 

 ค หนงัสือขออนุญาตจดัท าแผนและเอกสารประกอบการเรียน 96 
 ง ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั  98 
  ง-1 หนงัสือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ  99 
  ง-2 หนงัสือตอบรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 100 
  ง-3 รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 105 
 

 

ง-4 การประเมินความความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเอกสารประกอบการ
เรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 106 

 จ การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 112 
 

 
จ-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความสอดคลอ้งระหวา่ง
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ   (IOC)  113 

 
 



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 
 

 
จ-2 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบเพ่ือหาดชันีความสอดคอ้งระหว่างจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ     136 

 
 

จ-3 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบ    140 

 ฉ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 16 คน   143 

 ช ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 157 
 ฌ การเผยแพร่เอกสารประกอบการการเรียน 160 
 ฎ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 179 
ภาพประกอบรายงานการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 188 
ประวติัผูว้ิจยั 189 
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สารบัญตาราง 
ตารางที่  หน้า 
3.1 แบบแผนด าเนินการทดลอง   46 
3.2 แสดงระยะเวลาการด าเนินการวิจยั  47 
4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลรวมประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน 

(E1/E2) รวมเอกสารประกอบการเรียนบทท่ี 1-10 จ านวนนกัเริยน 16 คน   54 
4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียน

และหลงัเรียน โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์  56 

4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงั
เรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 57 

ก-1 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้หลกั หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007  จ านวน  4  ชัว่โมง   2  หน่วยกิต  72 

ก-2 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007   จ านวน  4  ชัว่โมง  2  หน่วยกิต หน่วยท่ี 1 หลกัความ
ปลอดภยั 73 

ก-3 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007   จ านวน  4  ชัว่โมง  2  หน่วยกิต หน่วยท่ี  2  เคร่ืองมือวดั
ละเอียด 74 

ก-4 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007   จ านวน  4 ชัว่โมง  2  หน่วยกิต หน่วยท่ี  3  หลกัการ
ท างานของเคร่ืองยนต์ 75 



ช 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่  หน้า 
ก-5 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 

2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007 จ านวน  4  ชัว่โมง  2  หน่วยกิต หน่วยท่ี  4  ช้ินส่วนของ
เคร่ืองยนต ์ 76 

ก-6 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007  จ านวน   4   ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  5 ระบบน ้ามนั
เช้ือเพลิง   77 

ก-7 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007   จ านวน  4  ชัว่โมง   2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  6  ระบบ 
จุดระเบิด 78 

ก-8 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007  จ านวน  4  ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  7  ระบบไอดี
และระบบไอเสีย 79 

ก-9 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007 จ านวน  4  ชัว่โมง  2 หน่วยกิต  หน่วยท่ี  8  ระบบหล่อล่ืน 80 

ก-10 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007  จ านวน 4 ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  9 ระบบระบาย
ความร้อน 81 

ก-11 แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007   จ านวน  4  ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  10 ระบบ
สตาร์ท 82 



ซ 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 
ก-12 แสดงตารางวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา   83 
ข-1 แสดงการวิเคราะห์วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ   

พุทธศกัราช 2556 วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา  2100-1007 85 
ง-1 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อเอกสารประกอบการเรียน

วิชางานงานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา  2100-1007 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ   พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
อิเลก็ทรอนิกส์ 110 

ฉ-1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 1   

 
144 

ฉ-2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 2 

 
145 

ฉ-3 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 3  146 

ฉ-4 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน เอกสารประกอบการเรียน หน่วยท่ี 4   147 

ฉ-5 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน(E1) 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 5   148 

ฉ-6 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน(E1) 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 6   149 

ฉ-7 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน(E1)  
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 7   150 

ฉ-8 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน(E1)  
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 8   151 

ฉ-9 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1)  
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 9   152 

ฉ-10 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน(E1) 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 10   153 



ฌ 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 
ฉ-11 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลรวมคะแนนประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ

เรียน (E1) นกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 16 คน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 จ านวน 72 ชัว่โมง/สัปดาห์  รวมเอกสาร
ประกอบการเรียนท่ี 1-10  154 

ฉ-12 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลรวมคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
(E2 ) ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิค
สุรินทร์ 155 

ฉ-13 แสดงสรุปผลรวมประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน  (E1/ E2) วิชางานถอด
ประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007  หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ประเภ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิค
สุรินทร์ 156 

ช-1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองตน้  รหสัวิชา 2100-1007  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์   
จ านวน 16  คน 158 
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สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที่  หน้า 

3.1 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียน  44 
3.2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 46 

 
  
 

 



บทที ่1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ในปัจจุบนัสถานประกอบการและตลาดแรงงานมีความตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ

เพ่ือเพ่ิมการผลิตและบริการของภาคอุตสาหกรรมสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติท่ีจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสังคม  โดยให้ความส าคญั
กบัการสร้างคนใหมี้คุณภาพเป็นคนดีคนเก่ง  มีระเบียบ  มีความซ่ือสัตย ์ และรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนไดมี้การยกระดบัทกัษะฝีมือให้ไดม้าตรฐานฝีมือ
แรงงานสอดคล้องกับการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพโดยเน้น 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับก่ึงฝีมือ  ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี  
โดยเน้นด้านทักษะและฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานท่ีมีความตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะและฝีมือในอตัราสูงข้ึน   

 หลัก สูตรประกาศนียบัตรวิ ชา ชีพ   พุทธศักราช   2556  เ ป็นหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  เพ่ือพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือให้มีความช านาญเฉพาะดา้น มีคุณธรรม  
บุคลิกภาพ และเจตคติท่ีเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับ
ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ  เป็นหลกัสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน  เปิดโอกาสให้
สถานศึกษา  ชุมชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรให้ตรงตามความตอ้งการและ
สอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชนเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ย่างกวา้งขวาง  เพ่ือเน้น
ความช านาญเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง  สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ  เป็นหลกัสูตรท่ีเลือกเรียนไดอ้ย่างกวา้งขวาง  เพ่ือเนน้ความ
ช านาญเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง  สามารถเลือกเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้รียนและ  
มีจุดหมายของหลกัสูตรระบุไวคื้อ  เพ่ือให้มีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  น าไปปฏิบติัวิชาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นผูมี้ปัญญา  มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาบุคลิกภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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พิมพนัธ์  เตชะคุปต ์(2542 : 39) ไดก้ล่าวว่าครูเป็นภูมิปัญญาท่ีส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน
ตั้งแต่ตวัเล็ก ๆ ซ่ึงนบัเป็นประชากรท่ีส าคญัของโลก  ครูจึงเป็นผูน้ าเด็กเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้  
เพราะถือว่าเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร  ถ้าครูผูส้อนสามารถน านวตักรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ คิดหารูปแบบวิธีการสอน          
แบบใหม่ ๆ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ท างานกลุ่ม  รู้จักกลไกการท างานร่วมกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพยิ่งข้ึนและถือว่าเป็น
การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน   

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เน้นพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีความช านาญ 
เฉพาะดา้น มีคุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ เจตคติท่ีเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงานได ้วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้  รหสัวิชา 2100 – 1007   
เป็นอีกหน่ึงวิชาท่ีอยู่ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2556  ค าอธิบายรายวิชา
จุดประสงค์รายวิชา ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน ศึกษาและปฏิบติัหลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ การใช้
เคร่ืองมือถอดประกอบและตรวจสอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์  เพ่ือให้มีความสามารถถอดประกอบ 
ตรวจสอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ เพ่ือให้มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ  
ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยั และรักษาสภาพแวดลอ้ม จากการสงัเกตและประสบการณ์ของผูส้อน  
พบว่า มีปัญหาประเด็นเดียวกนั ดงัน้ี คือ 1) เน้ือหาเก่ียวกบัวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหัสวิชา  2100-1007  เน้ือหาไม่สมบูรณ์ เอกสารท่ีมีอยู่ขาดความชัดเจน รูปภาพไม่ทันสมัย   
2) ขาดส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีทนัสมยัตรงตามเน้ือหา การจดัระบบความยากง่ายของเน้ือหา 

จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าว  ผูศึ้กษาปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูส้อนสาขาวิชาช่างยนต ์  
จึงได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม จากโครงสร้างหลกัสูตรในหมวดวิชาชีพพ้ืนฐาน  มีวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้  รหัสวิชา  2100-1007 ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้การฝึกปฏิบติัให้เกิดทกัษะ  
และเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพ่ือให้ผูส้อนและผูเ้รียนได้
มีใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดการเรียนการสอน จึงได้พฒันาเอกสารประกอบการเรียน 
ในรายวิชาดังกล่าว โดยยึดหลกัทฤษฎีของสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 17) ซ่ึงไดส้รุป
ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอนไวว้่า เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือใช้ประกอบ 
การสอนของครู หรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหน่ึง  ควรมีหัวข้อ เร่ือง  
จุดประสงค์  เน้ือหาสาระ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด  การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน   จึงสามารถท าไดใ้นหลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมของเน้ือหาและกิจกรรมในแต่ละวิชาสอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์  เตชะคุปต์ (2542 : 39)  
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ไดก้ล่าววิธีการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  อาจใช้วิธีการสอนวิธีใดวิธีหน่ึง หรือ
หลาย ๆ วิธีในการสอนคร้ังหน่ึง ๆ  เช่น  วิธีการอภิปราย  วิธีการคน้พบ  วิธีการสืบสวนแบบแนะน า 
วิธีการสอนปัญหา วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา  วิธีการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง วิธีการเรียน 
การสอนแบบร่วมมือ วิธีการสอนแบบไม่มีการแนะน า เป็นต้น  ผู ้ศึกษาจึงได้จัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน โดยศึกษาหลักการท างานของเคร่ืองยนต์  โดยการจัดท าคู่มือครู 
แผนการสอน เอกสารประกอบการเรียน ใบเน้ือหา ส่ือประกอบการสอน ใบแบบฝึกหัด ใบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

วตัถุประสงค์ในกำรวจิัย 
1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบ

เคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม โดยก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพไว ้80/80 

2. เพ่ือหาค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม   

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียนและหลงัการเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100 -1007 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สมมติฐำนในกำรวจิัย 
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-

1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2. ค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล

เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   มีค่าดัชนี 
ประสิทธิผลสูงกว่า 0.50 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน                 
วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1. ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีลงทะเบียนเรียนวิชางาน

ถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  ภาคเรี ยนท่ี 2 ปีการศึกษา  2560  
อนัประกอบดว้ย  ระดบั ปวช.3/1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1 กลุ่ม จ านวน 25 คน ระดบั ปวช.3/2 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  2 กลุ่ม จ านวน 32 คน ระดบั ปวช.3/3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1 กลุ่ม 
จ านวน 25 คน ระดับ ปวช.3/4 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 2 กลุ่ม จ านวน 28 คน ระดับปวช.3/5 
สาขาวิชาช่างกลโรงเรียน 2 กลุ่ม จ านวน 26 คน ระดบั ปวช.2/1 สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 2 กลุ่ม 
จ านวน 32 คน ระดับปวช.2/2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 กลุ่ม จ านวน 31 คน  รวมทั้งส้ิน  
12 กลุ่ม จ านวน 199 คน  

2. กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรียนท่ีก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2/1 
สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 16 
คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
เอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 

เป็นรายวิชาท่ีอยู่ในหมวดวิชาชีพพ้ืนฐาน  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ใบมอบงาน ใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
ใบความรู้ และส่ือประกอบการสอน โดยจัดท าเอกสารประกอบการเรียน  ซ่ึงแบ่งรายละเอียด 
การจ าแนกหน่วยการเรียนการสอนทั้ง 10  หน่วยมีดงัน้ี  

 หน่วยท่ี  1   หลกัความปลอดภยั              
 หน่วยท่ี  2   เคร่ืองมือวดัละเอียด 
 หน่วยท่ี  3   หลกัการท างานของเคร่ืองยนต ์
หน่วยท่ี   4   ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
 หน่วยท่ี  5   ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 หน่วยท่ี  6   ระบบจุดระเบิด 
หน่วยท่ี   7   ระบบไอดีและระบบไอเสีย 
 หน่วยท่ี  8   ระบบหล่อล่ืน  
หน่วยท่ี   9   ระบบระบายความร้อน 



 5 

หน่วยท่ี   10  ระบบสตาร์ท  
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาท่ีด าเนินการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  

2560 โดยเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007  
ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนใชส้อนจ านวน  72  ชัว่โมง  ตั้งแต่วนัท่ี   27  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2560  ถึงวนัท่ี 
23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 ทั้ งน้ีไม่รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนก่อนและหลงัเรียน   

ตัวแปรในกำรวจิัย 
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 

รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

2. แปรตาม ไดแ้ก่  
 2.1 ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 

รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

 2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบ
เรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

 2.3 ค่าดชันีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้    
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กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.  เอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง  เอกสารท่ีใชใ้นการประกอบการจดัการเรียนรู้ 

ในรายวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา  2100 – 1007 ท่ีผูร้ายงานไดจ้ดัท าข้ึน 
อยา่งเป็นระบบ  โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น  10  หน่วย  ทั้งในส่วนท่ีเป็นความรู้ คือ  ทฤษฎีและส่วนท่ี
เป็นปฏิบติั  คือ  ดา้นทกัษะ  และจิตพิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน  ซ่ึงตรงตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช  2556 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีผูเ้รียนท าได้จากแบบทดสอบทาง
ภาคทฤษฎีทั้งหมด 10 หน่วย หลงัจากไดรั้บการเรียนการสอนโดยใช้แผนการเรียนรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007   

3. นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก าลงัศึกษาในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

เอกสารประกอบการเรียนวชิางานถอด
ประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 
2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียน
ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสาร

ประกอบเรียนวชิางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1007 

ค่ า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล เ อ ก ส า ร
ประกอบการเรียน  วิชางานถอด
ประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้    

 

ประสิทธิภาพเอกสารประกอบ              
การเรียนวชิางานถอดประกอบ

เคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1007    
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4. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนน 
จาก กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน จากการใช้เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึน โดยก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพไวท่ี้เกณฑ ์80/80 

 80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพกระบวนการเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของ
นกัเรียนทั้งหมดท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัยอ่ยระหวา่งเรียนไดค้ะแนนรวมร้อยละ 80 ข้ึนไป  

 80 ตวัหลงั หมายถึง ประสิทธิภาพผลลพัธ์ เป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน 
ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลลมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนไดค้ะแนนรวมร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

5. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้ ทกัษะ 
และความสามารถทางวชิาการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด
ไว้เพียงใด ในงานวิจัยน้ีว ัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนวชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1007 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-

1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนวชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวชิา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีสูงข้ึน    
 

  



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการจดัท ารายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้ รหัสวิชา  2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในคร้ังน้ี  ผูร้ายงานได้
ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม 
3. เอกสารประกอบการเรียน 
4. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
5. เอกสารเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
6. เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
การขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ การผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดงัน้ี 

ด้านการเพิม่ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
1. รักษาเป้าหมายผูเ้รียนในระดบั ปวช. การเพิ่มปริมาณผูเ้รียนในระดบั ปวส. 
2. ลดปัญหาการออกกลางคนั โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ดว้ยการป้องกนัดูแล 

รายบุคคล การวิจยัพฒันาแก้ปัญหารายวิทยาลยั/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วทิยาลยัท่ีมีปัญหาการออกกลางคนัสูง 

3. จดัการเรียนการสอนในระดบัพื้นท่ีและภาพรวมตามความตอ้งการในแต่ละสาขา 
4. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้เรียนสายอาชีพดว้ยระบบโควตา้ 
5. เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายผูมี้ส่วนส าคญัต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุกซ่ึงได้แก่ 

นกัเรียน และผูป้กครอง 



 9 

 
ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
1. จดัอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดตั้ งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด  18  ก ลุ่มจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบนัและสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง 
3. จดัตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหน่ึง 
4. ส่งเสริมการจดัอาชีวะชายแดนใตสู่้สันติสุข ศูนยฝึ์กอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจดัหลกัสูตรอาชีวะทอ้งถ่ินและสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส 
5. มุ่งผลิตและพฒันาก าลงัคนในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเป็น 

นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการจดัอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลงังานทดแทน โลจิสติกส์
รถไฟความเร็วสูง อญัมณี ยานยนต ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ท่องเท่ียวและโรงแรม ฯลฯ 

6. ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ 
อาชีวะวยัแรงงาน อาชีวะสูงวยั อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้นและตลาดนดัอาชีพ ศูนยซ่์อมสร้าง
เพื่อชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพฒันาทกัษะทั้ง Upgrade Skills และ 
Re Skills ร่วมวดัอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

7. สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กรร่วมจดัอาชีวศึกษา ซ่ึงได้แก่ สถานประกอบการ 
อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

8. จดัอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ 
อินเตอร์และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

9. เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อ 
การศึกษาและพฒันาอาชีพ (R-radio network) 

ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
1. ระดบัสถานศึกษาและระดบัหอ้งเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเขม้แข็งในการ 

พฒันาและยกระดบัคุณภาพการวดัอาชีวศึกษาโดย 
 1.1 พฒันาการวดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทกัษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานท่ีจริง/ สถานการณ์
จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภยัพิบติั 

 1.2 พฒันาระบบนิเทศ การวดัการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู 
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
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 1.3 สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่าน           
การประเมินคุณภาพภายนอกระดบัดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดบัสากล 

 1.4 ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้เป็นตามวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ง 
ตามความตอ้งการของพื้นท่ีและการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น คนพิการ วยัท างาน สูงวยั 
สตรี ฯลฯ 

 1.5 ใช ้ICT เพื่อการเรียนการสอนสนบัสนุนความพร้อมในดา้น Hardware ส่ือการ
เรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์และจดัตั้งวิทยาลยัตน้แบบการใช ้ICT เพื่อการ 
เรียนการสอน 

 1.6 พฒันาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนบัสนุนให้ครูท าวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพ 

 1.7 จดัหาส่ือ/หนงัสือวสัดุฝึกอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 
2. ระดบัผูเ้รียน ยกระดบัความสามารถของผูเ้รียน เพื่อให้ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาสามารถ 

แข่งขนัทั้งสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าท่ี 
(Function Competency) โดยใช ้V-NET การประเมินดา้นมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดบั 
หอ้งเรียน สร้างเสริมทกัษะอาชีพในอนาคตดว้ยกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
วถีิ ประชาธิปไตย ความมีวินยั เสริมสร้างทกัษะชีวิต ความสามารถดา้นนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์
การเป็น ผูป้ระกอบการ พฒันาทกัษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based Technology Based 
Green Technology และ Creative economy รวมทั้งการแกป้ญหาดา้นพฤติกรรมและการใช้เวลา 
ใหเ้กิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกนั/แกไ้ขการทะเลาะววิาท 

3. เตรียมผูเ้รียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจงัหวดั ใชห้ลกัสูตร/ส่ือต่างประเทศ สนบัสนุน
การฝึกงานต่างประเทศ/บริษทัต่างประเทศและในประเทศ ยกระดบัทกัษะดา้นภาษาองักฤษในงาน
อาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่คา้ จดัระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN 

ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. ด้านบริหารทัว่ไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการ 

ไดแ้ก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลกัษณ์เชิงบวก 
2. ดา้นงบประมาณ ใชแ้นวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 

Formula Funding โดยการจดังบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐานความเสมอภาค และตามนโยบาย,
การกระจายอ านาจจดัซ้ือจดัจา้ง, จดัหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจา้งครูใหเ้พียงพอ 



 11 

3. ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จดัหาลูกจ้าง พนักงาน 
ราชการใหเ้พียงพอ รวมทั้งการพฒันาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบนัการอาชีวศึกษา 

4. ดา้นการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพฒันาการ 
จดัอาชีวศึกษา ดงัน้ี 

 4.1 องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการในการจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีการฝึกงาน ฯลฯ 

 4.2 ประเทศเพื่อนบา้น ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 4.3 องคก์ารระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ VOCTECFI, CPSC /APACC, SEARCA และ

UNIVOC ฯลฯ 
 4.4 ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล               

ญ่ีปุ่น เดนมาร์ก เยอรมนั ฯลฯ 
 สรุป สาระส าคญัตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีก่ียวขอ้ง

กับ การพฒันาผูเ้รียน โดยการสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน จัดหาส่ือ 
หนงัสือวสัดุ ผีเกอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ ซ่ึงในการจดัท านวตักรรมการ
เรียนการสอน เช่น การจดัท าเอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการสอน การพฒันาส่ือการ
สอนของครูผูส้อนนบั ไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงในการสนองนโยบายพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดงักล่าว ท าให้
ไดส่ื้อการเรียนการสอนท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูส้อนท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียนและมุ่งเนน้
การพฒันาคุณภาพและพฒันา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนด้านอาชีวศึกษาให้สูงข้ึนด้วย  
จึงเป็นเหตุผลส าคญัท าให้ผูร้ายงานได้ท าการพฒันานวตักรรมส่ือการเรียนการสอน โดยไดจ้ดัท า
เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา  2100-1007 ประเภท
วชิาช่างอุตสาหกรรม หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พทุธศักราช 2556 ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 
หลกัการของหลกัสูตร 
1. เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า

ด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและพฒันาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ 
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2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหเ้สือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้น
ดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วทิยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

3. เป็นหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกัน
ระหวา่งหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกซน 

4. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการชุมชนและทอ้งถ่ิน  
มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

จุดหมายของหลกัสูตร 
1. เพื่อ,ใหมี้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถน่าความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เลือกวถีิการด ารงชีวติ การประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน สร้างสรรค ์ความเจริญต่อชุมชน 
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

2. เพื่อใหเ้ป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ 
การประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน  
รักหน่วยงาน สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและ 
ผูอ่ื้น 

4. เพื่อให้เป็นผู ้มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้ งในการท างาน การอยู่ ร่วมกัน  
การต่อตา้น ความรุนแรง และสารเสพติด มีความรับผิดขอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของคิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
มีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ คุณธรรม จริยธรรมและวินัยในตนเอง  
มีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกบังานอาชีพ 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศ และโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
ความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
1. การเรียนการสอน 
 1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ีผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียน 

ท่ีก าหนด น าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัไดส้ามารถเพียบโอนผลการเรียนและขอ
เทียบความรู้และประสบการณ์ได ้

 1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริงสามารถจดัการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะ 
การปฏิบติังาน ในขอบเขตส าคญัและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจ า
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้ค  าแนะน า แกปั้ญหาเฉพาะดา้น
และรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้ง 
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน 
 2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน  
 การจดัการศึกษาในระบบปกติใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจดัเวลาเรียนด าเนินการ
ดงัน้ี 

 2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบ  
ทวิภาคี ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียน จ านวนหน่วยกิตตามท่ีก าหนดและสถานศึกษา 
อาชีวศึกษา หรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 

 2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดท าการ 
สอนไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 5วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยก าหนดให้จดัการเรียนการสอนคาบละ 
60 นาที 

3. หน่วยกิต 
ใหมี้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์

ดงัน้ี 
 3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18ชั่วโมง เท่ากบั 1 

หน่วยกิต 
 3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการไม่น้อย

กวา่ 36 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.3 รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกวา่ 

54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 3.4 รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคไม่นอ้ยกวา่54 ชัว่โมงเท่ากบัหน่วยกิต 
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 3.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  
ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เท่ากบั 4 หน่วยกิต 

 3.6 การท าโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบัหน่วยกิต 
 4. โครงสร้าง 

โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา
และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

 4.1 หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
  กลุ่มวชิาภาษาไทย 
  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
  กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
  กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 4.2 หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 
 4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร 

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวด
วชิา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาได ้ 
ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยทุธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมง
เรียนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  4.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดย ความ
ร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ี 
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 
สถาบนัแลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสั
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กบั การปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศการท างานร่วมกนั 
ส่งเสริม การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนท าได ้
คิดเป็นท า เป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดี ในการท างาน
และ การประกอบอาชีพอิสระโดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
  4.6 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ในรูปของ การ'ฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ โดยใช ้เวลารวมไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมงก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือ สถาบนัตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ สามารถน ารายวิชาในหมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน ของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 
  4.7 การตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัผลการเรียน ให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชา
อ่ืน ๆ 

 4.8 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ เป็นรายวชิาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
หรือบูรณาการความรู้ทกัษะและประสบการณ์ จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความ
ถนัด และความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้การวางแผน การก าหนด
ขั้นตอน การด าเนินการ การด าเนินงาน การประเมินผลและการจดัท ารายงาน ซ่ึงอาจท าเป็น
รายบุคคล หรือกลุ่มก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจดัท าโครงการดงักล่าว 
มีด าเนินการดงัน้ี 

 4.9 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหผู้เ้รียนจดัท าโครงการพฒันาทกัษะ 
วิชาชีพท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจ านวน  
4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชัว่โมง ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดให้มี 
ชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์กรณีท่ีใชร้ายวิชาเดียว หากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ  
2 รายวชิา คือโครงการ 1 และโครงการ 2ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัให้มีชัว่โมงเรียน 
ต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

 4.10  การตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัผลการเรียนให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชา
อ่ืน ๆ 
  4.11  การศึกษาระบบทวภิาคี 
  เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลา 
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ส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  เพื่ อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่ม 
ขีดความสามารถดา้นการผลิต และพฒันาก าลงัคนตามจุดหมายของหลกัสูตรการจดัการศึกษาระบบ
ทวิภาคีโดยน่ารายวิชาทวิภาคี ในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชาและ
เวลาท่ีใช้ฝึกจดัท าแผนฝึกอาชีพ การจดัและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐทั้งน้ี อาจน ารายวิชาชีพอ่ืน 
ในหมวดวชิาทกัษะวชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยได ้

 4.12  การเขา้เรียน 
  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการ 
เรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
  4.13 การประเมินผลการเรียน 
  เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย 
การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
  4.14  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
   4.14.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยั การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝังจิตส า นึกและเสริมสร้างการเ ป็นพลเมืองไทยและโลก  
ใช้กระบวนการก ลุ่ม ในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและท้อง ถ่ิน รวมทั้ งการทะนุบ า รุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง  
การท างาน ทั้งน้ีส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการ
จดัข้ึน 
   4.14.2  การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ เ ป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

 4.15  การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
  4.15.1  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 

และหมวดวชิาเลือกเสรีตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  4.15.2  ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร 
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  4.15.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 

  4.15.4  เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 
 4.16  การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 

   4.16.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันา
รายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลกัษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาลังคมศึกษา  
กลุ่มวิชาสุขศึกษา และพลศึกษาในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของ
กลุ่มวชิานั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ 

  4.16.2  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถ
ปรับปรุง รายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมใน
กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกได ้โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
สาขาวชิา ตลอดจนความตอ้งการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม 
ชีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

  4.16.3  หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันา
รายวชิาเพิ่มเติมได ้ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ินหรือสภาพยุทธศาสตร์
ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อทั้งน้ีการ
ก าหนด รหสัวชิาจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

  4.16.4 การปรับปรุงแกไ้ข พฒันารายวชิากลุ่มวชิาและการอนุมติัหลกัสูตร 
  4.16.5 การพฒันาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคญัของหลักสูตรตาม

มาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ เป็นหน้า ท่ีของส านักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  4.16.6 การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  4.16.7 การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้ าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  4.16.8 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาหรือสถาบนัสามารถ 

ด าเนินการไดโ้ดยตอ้งรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 



 18 

 4.17  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
  4.17.1  ใหทุ้กหลกัสูตรก าหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจนประกอบดว้ย 4 

ประเด็น 
  4.17.2 คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
  4.17.3 การบริหารหลกัสูตร 
  4.17.4  ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
  4.17.5  ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน ให้ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาสถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

รายวชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น รหัสวชิา  2100-1007  
1. จุดประสงคร์ายวชิา 
  1.1 มีความเขา้ใจหลกัการท างานของเคร่ืองกล 

  1.2 รู้และเข้าใจการใช้เคร่ืองมือถอดประกอบและเคร่ืองมือวดัละเอียดช้ินส่วน
เคร่ืองยนต ์

 1.3 มีทกัษะในการถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
 1.4 มีทกัษะวดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
 1.5 มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานด้วยความระเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  

เป็นระเบียบสะอาด ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบ และรักษาสภาพสภาพแวดลอ้ม 
2. สมรรถนะรายวชิา 
 2.1 แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการท างาน การปรับตั้ งเคร่ืองยนต์และเคร่ืองกล

เบ้ืองตน้ตามคู่มือ 
 2.2 ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ตามหลกัและกระบวนการ 
 2.3 วดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท างานของเคร่ืองกล การถอดประกอบช้ินส่วน

เคร่ืองกล เคร่ืองมือถอดประกอบ เคร่ืองมือวดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองกลและเคร่ืองยนต์เบ้ืองต้น  
ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองกลและเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ วดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองกลและเคร่ืองยนต์
เบ้ืองตน้  
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เอกสารประกอบการเรียน 
1. ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 
มีผูใ้ห้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนโดยในหลักการและองค์ประกอบท่ี

ส าคญัคลา้ยคลึงกนัแต่มีความแตกต่างในส่วนรายละเอียดเน้ือหายอ่ย ดงัน้ี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : 3) ให้ความหมายของเอกสาร 

ประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรท่ีใช ้
ในสถานศึกษา เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีหลายประเภท เช่น แผนการสอน ชุดการสอน 
บทเรียนส าเร็จรูป 

ถวลัย ์มาศจรัส และวรรณี สมานสารกิจ (2547:17) กล่าวว่า เอกสารประกอบการเรียน
เป็นหนงัสือท่ีให้ประโยชน์ในแง่ความรู้ ความคิด เน้ือหามีทั้งค  าประพนัธ์ ร้อยแกว้และร้อยกรอง  
มีภาพประกอบสดใสเพื่อโน้มน้าวจิตใจให้เด็กอยากอ่าน การเขียนเอกสารประกอบการเรียน 
ไม่จ  าเป็นต้องเป็นครูผูส้อนกลุ่มทกัษะภาษาไทย ครูผูจ้ดัท าท่ีสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ  
เช่น กลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัยก็สามารถจดัท าเอกสารประกอบการเรียนไดเ้ช่นกนั 

สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2550 : 6) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนไว ้
หมายถึง เอกสารท่ีผูส้อนจดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นลกัษณะเอกสารท่ีจดัท า 
เป็นรูปเล่มมีเน้ือหาสาระท่ีครอบคลุมครบถว้นตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีค  าอธิบายถึงรายละเอียด 
ของเน้ือหาท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และมีรูปภาพประกอบตามค าบรรยายอยา่งเหมาะสม เน้ือหามี
การแยกยอ่ยและเรียงตามล าดบัขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองกนั สาระถูกตอ้ง รูปแบบการพิมพท่ี์ดีมีความ
ชดัเจน และเป็นสาระท่ีเขียนข้ึนดว้ยความรู้ของผูส้อนเอง ไม่ไดล้อกของผูอ่ื้นมา 

สนม ครุฑเมืองกุล (2549 : 90) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนเป็น
เอกสารหรือส่ือท่ีสร้างและเขียนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรของ 
สถาบนัการศึกษา โดยศึกษาความมุ่งหมายและเน้ือหาสาระของหลกัสูตร เพื่อน ามาจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพการสอนจริง เอกสารประกอบการสอนตอ้งมีเน้ือหาสาระ
ท่ีถูกตอ้ง มีข้อมูลอา้งอิง มีระบบขั้นตอนในการเรียน การจดัท ารูปเล่มอาจตีพิมพ์หรือถ่ายส าเนา 
เยบ็เล่มก็ได ้

สุวิทย ์มูลค าและสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 41) ได้ให้ความหมายของเอกสาร 
ประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบ 
การเรียนของนกัเรียนในวิชาใดวิชาหน่ึง ควรมีหัวขอ้เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหาสาระและกิจกรรม 
เพื่อจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และการผลิตเอกสารประกอบ 
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การเรียนการสอน สามารถท าไดใ้นหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของเน้ือหาและกิจกรรมในแต่
ละวชิา 

สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึนเพื่อใช ้
ประกอบการเรียนของนกัเรียนและใชเ้ป็นเอกสารการสอนของครูในรายวิชาหน่ึง ซ่ึงมีจุดประสงค์
การเรียนรู้เน้ือหาสาระรายวิชา แบบประเมินผลการเรียนรู้ ครอบคลุมครบถ้วนตามค าอธิบาย
รายวิชา ตรงตามหลักสูตรก าหนด ประกอบกับการน าประสบการณ์การสอนของครูผู ้สอน 
ในรายวชิานั้น ๆ สอดแทรกเน้ือหาสาระส าคญัท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนเรียนรู้ของนกัเรียนรวบรวมเป็น
เอกสารประกอบการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ การพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2. ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนมีรูปแบบหลากหลายไม่จ  าเพาะเจาะจง ทั้ งน้ีเป็นไปตาม 

แนวคิดและวธีิการด าเนินการจดัสร้างเอกสารประกอบการเรียนของผูส้ร้าง โดยจะค านึงถึงลกัษณะ
การน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั 

สุวิทย ์มูลค าและสุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 42) ไดน้ าเสนอแนะในส่วนประกอบ
ของเอกสารประกอบการเรียนไว ้ดงัน้ี 

1. ส่วนน า ควรมีส่วนประกอบดงัน้ี 
 1.1 ปกนอก 
 1.2 ปกใน 
 1.3 ค าน า 
 1.4 สารบญั 
 1.5 ค าช้ีแจงหรือค าแนะน าในการใช ้
 1.6 จุดประสงคห์ลกั 
2. ส่วนเน้ือหา อาจแบ่งเป็นเร่ืองยอ่ยๆหรือเป็นตอนตามลกัษณะของเน้ือหาควรมี ดงัน้ี 
 2.1 ช่ือบท หรือช่ือหน่วย หรือช่ือเร่ือง 
 2.2 หวัขอ้เร่ืองยอ่ย 
 2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2.4 กิจกรรมหลกั 
 2.5 เน้ือหาโดยละเอียด ใบความรู้ 
 2.6 กิจกรรมฝึกปฏิบติั หรือแบบฝึก หรือใบงาน 
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 2.7 บทสรุป (ถ้ามี) ควรมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อใช้วดัผลและ 
ประเมินผลการเรียนดว้ย 

3. ส่วนอา้งอิง อาจอยู่ส่วนทา้ยของเน้ือหาในแต่ละตอนหรืออยู่ท้ายของเล่มเอกสาร 
ควรมีส่วนประกอบดงัน้ี 

 3.1 เอกสารอา้งอิงประจ าบท 
 3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี) เช่น ข้อทดสอบ เฉลย หรือแนวการตอบ ข้อควรพิจารณา 

ในการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 
สรุปไดว้่า การสร้างเอกสารประกอบการเรียนนั้นมีหลายหลายรูปแบบ ยืดหยุ่นไดต้าม 

ความต้องการของผูส้ร้าง แต่ในรูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนจะมีองค์ประกอบส าคญั
ครบถ้วน เน้ือหาสาระการเรียนรู้ของวิชาสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมตามยุคสมยั 
โดยส่วนใหญ่ เอกสารประกอบการเรียนจะมีส่วนประกอบส าคญัหลกัๆ คือ ส่วนน า ส่วนเน้ือหา 
ส่วนสรุป และส่วนอา้งอิง 

3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียน 
ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียนนั้นมีความส าคญัท่ีผูส้ร้างตอ้งวางแผนและ 

เรียงล าดบัขั้นตอน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเอกสารประกอบการเรียนท่ีสมบูรณ์ตรงตามวตัถุประสงคมี์ผูใ้ห ้
ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียนไว ้ดงัน้ี 

ถวลัย ์มาศจรัส (2548 : 19) ไดใ้ห้หลกัในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
หรือเอกสารการจดัการเรียนรู้วา่ มีหลกัง่ายๆ ในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียน 5 ขั้นดงัน้ี  

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลกัสูตรโดยละเอียด 
 ขั้นท่ี 2 ศึกษา คน้ควา้ รวบรวม เน้ือหาสาระจากต าราเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  
 ขั้นท่ี 3 น าขอ้มูลจากขั้นท่ี 2 มาศึกษาเน้ือหาสาระจดัแบ่งบทในแต่ละบท แต่ละตอน 

ใหเ้หมาะสมกวา่ ตอ้งการน าเสนออะไร มากนอ้ยแค่ไหน 
 ขั้นท่ี 4 ก าหนดเน้ือหาสาระในการจัดท าในแต่ละบทแต่ละตอนโดยละเอียด 

ซ่ึงอาจจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยเป็นเร่ือง ๆ เช่น ความเป็นมาในการปลูกพืช ดิน  
เป็นตน้ 

 ขั้นท่ี 5 เขียนอธิบายเน้ือหาสาระของหัวขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ยให้เหมาะสมกบัเวลา 
ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู้และจ านวนคาบเวลาเรียนท่ีหลักสูตรก าหนด เอกสาร
ประกอบการเรียน นอกจากมีเน้ือหาสาระแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งจดัท า คือ แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน 
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สุวิทย์ มูลค าและสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 44) ได้เสนอแนะขั้นตอนการผลิต 
เอกสารประกอบการสอนไว ้ดงัน้ี 

วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ซ่ึงอาจไดม้าจาก 
1. การสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะท าการสอน 
2. การบนัทึกปัญหาและขอ้มูลระหวา่งการสอน 
3. การศึกษาและวเิคราะห์ผลการเรียนของผูเ้รียน 
4. ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตรของสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและ ผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงั หรือจุดประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีเป็นปิญหา 
5. เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมแบ่งเป็นบทเป็นตอนหรือเป็นเร่ืองเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบ 
6. ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอนและก าหนด 

ส่วนประกอบภายในของเอกสารประกอบการสอน 
7. ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค ์เน้ือหา วิธีการและ

ส่ือประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอน 
8. เขียนเน้ือหาในแต่ละตอนรวมทั้ งภาพประกอบ แผนภูมิ และข้อทดสอบให ้

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
9. ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
10. น าไปทดลองใชใ้นหอ้งเรียนและเก็บบนัทึกผลการใช ้
11. น าผลท่ีไดม้าใชพ้ิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง (อาจทดลองใชม้ากกวา่ 1 

คร้ังเพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นใหส้มบูรณ์และมีคุณภาพมากท่ีสุด) 
12. น าไปใชจ้ริงเพื่อแกป้ญหาท่ีพบจากขอ้ 1 
สรุปได้ว่า ขั้นตอนของการสร้างเอกสารประกอบการเรียนมีล าดับขั้นตอนส าคัญๆ

คล้ายกันซ่ึง กระบวนการเร่ิมต้นต้องมีการศึกษา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา ให้เข้าใจอย่างละเอียดครบถ้วน จึงจะน าไปสู่กระบวนการขั้นตอนการสร้าง
เอกสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน 
เอกสารประกอบการเรียน มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ครูผูส้อน 

สามารถใชเ้อกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึนในการสอนผูเ้รียนไดอ้ย่างมัน่ใจและมีความเขา้ใจ
ในเน้ือหาวชิาอยา่งแทจ้ริง มีผูใ้หข้อ้มูลดา้นประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนไว ้ดงัน้ี 

รัชนีกร ทองสุขดี (2545 : 101) กล่าวว่า ประโยชน์ของการจดัเตรียมหรือผลิตเอกสาร 
ประกอบการเรียนมีดงัน้ี   
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1. ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสศึกษารายละเอียดแห่งวิชาตามโครงสร้างท่ีหลกัสูตรแห่งวิชานั้น 
ก าหนดไวต้ามค าอธิบายรายวชิา 

2. ผูเ้ขียนได้ฝึกก าหนดขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะเขียนตามค าอธิบายรายวิชานั้น ๆ เช่น  
หวัเร่ือง (Topic) หรือรายบทเรียนและหวัขอ้ยอ่ย (Sub-Topics) 

3. ผูเ้ขียนไดฝึ้กในการคน้ควา้แหล่งวิชาต่าง ๆ ท่ีจะประกอบการเขียนตามรายบทและ 
ขอบข่ายท่ีผูเ้ขียนไดก้ าหนดขอบข่ายไวแ้ลว้นั้น 

4. ผูเ้ขียนไดฝึ้กใชเ้ชิงอรรถ จดัท าบรรณานุกรมอา้งอิง เพื่อให้การใช้เอกสารประกอบ 
การสอนรายวิชานั้น มีความสมบูรณ์ข้ึนหรือส าหรับนักศึกษาท่ีสนใจค้นควา้ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติม 

5. ผูเ้ขียนไดเ้ตรียมก าหนดแนวการสอนตามลกัษณะบทเรียน โดยค านึงถึงกิจกรรมท่ี 
เหมาะสมท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้บทเรียนนั้น ๆ ไดดี้ 

6. ผูเ้ขียนได้มีโอกาสศึกษาโครงสร้างจากค าอธิบายรายวิชา เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ว่า 
เน้ือหา ตามค าอธิบายรายวชิานั้นอาจเป็นหวัเร่ืองหรือหวัขอ้ยอ่ยท่ีอยูใ่นหวัเร่ืองใดหวัเร่ืองหน่ึง 

7. ช่วยให้ผูเ้ขียนไดเ้ล็งเห็นลกัษณะการจดัเน้ือหาวิชาจากค าอธิบายรายวิชานั้นวา่ กวา้ง
แคบมีข้อบกพร่องหรือจุดดีเด่นท่ีควรจะดัดแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติมหรือเน้นย  ้ า แล้วแต่กรณี  
การเขียนเอกสารประกอบการเรียนจะต้องยึดโครงสร้างตามค าอธิบายรายวิชา โดยถือหลักว่า
เพิ่มเติมบทเรียนหรือหัวขอ้ยอ่ยไดแ้ต่จะตดัทอนหวัขอ้หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่ไดโ้ดยเด็ดขาดจาก
ประสบการณ์ ในการเขียนเอกสารประกอบการเรียน ผูเ้ขียนจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าเกือบ
ครบถ้วนท่ีจะช่วย ต าราวิชาการเพียงแต่จะหยิบยกหัวเร่ืองหรือส่วนใดส่วนหน่ึงมาเขียนเป็น 
ต าราวชิาการดดี้ ทั้งน้ี ก็แลว้แต่ผูเ้ขียนจะเล็งเห็นถึงประโยชน์ 

นงลกัษณ์  สาคะรัง (2545:35) กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนไว ้ดงัน้ี 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบรายบุคคล ผูเ้รียน เรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ  

ตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
2.  ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู เพราะเอกสารประกอบการเรียนช่วยให้นักเรียน 

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือตอ้งการความชวยเหลือจากผูส้อนเพียงเล็กนอ้ย 
3.  ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถน าเอกสารประกอบการ

เรียนไปใชไ้ดทุ้กสถานท่ีและทุกเวลา 
4. ช่วยลดภาวะและช่วยสร้างความพร้อมและความมั่่นใจให้แก่ครู เพราะเอกสาร

ประกอบการเรียน ผลิตไวเ้ป็นหมวดหมู่ สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 
5.  เป็นประโยชน์ในการสอนเพราะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 



 24 

6.  ช่วยใหค้รูวดัผลผูเ้รียนไดต้รงตามความมุ่งหมาย 
7.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
8.  ช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัการใชก้ระบวนการกลุ่ม 
9.  ช่วยให้ครูถ่ายทอดเน้ือหา และประสบการณ์ท่ีสลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็น

นามธรรมสูงซ่ึงครูไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายไดดี้ 
สุชาติ คิริสุขไพบูลย ์(2550 : 6) กล่าวประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนไวด้งัน้ื 
1. ใหน้กัศึกษาน าไปใชใ้นการศึกษาทบทวนทั้งในระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 
2. ใชเ้พื่อแสดงถึงความสามารถหรือความเช่ียวชาญทางวชิาการของผูส้อน (จึงตอ้ง เป็น

ผลงานของตนเอง ไม่ไดล้อกใครมา) 
สรุปไดว้า่ เอกสารประกอบการเรียนมีประโยชน์ต่อนกัเรียน เพราะมีส่วนช่วยให้นกัเรียน

ไดเ้รียนรู้ในเน้ือหาท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการน าไปพฒันาต่อยอดความรู้ และประการส าคญัเป็น
เน้ือหาท่ีเกิดจากประสบการณ์การสอนของครูผูส้อนท่ีน ามาเรียบเรียงให้มีเน้ือหาสาระท่ีสมบูรณ์
ครบถ้วน นักเรียนจึงได้เรียนรู้ได้อย่างละเอียดยิ่งข้ึน ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ ของนกัเรียนใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
การวิจยัในชั้นเรียนส่วนใหญ่ครูต้องพฒันานวตักรรมมาใช้ในการทดลอง ถ้ามีความ

ประสงคแ์ละอยูใ่นวิสัยท าได ้อาจจะหาประสิทธิภาพ (Efficiency) ของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงมี 
2 ขั้นตอน (พิสณุ ฟองศรี. 2551 : 185) 

ขั้นตอนแรก ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจโดยใช้วิธีการหา IOC ขั้นตอนท่ีสอง แบ่งย่อยเป็น 3 
ขั้นตอน คือ 

1. ทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย 1 - 3 คน เพื่อหาขอ้บกพร่อง 
2. ทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย 5 - 10 คน เพื่อหาขอ้บกพร่องอีกคร้ังหน่ึง 
3. ทดลองกบักลุ่มใหญ่ประมาณ 30 คน ซ่ึงในการวิจยัชั้นเรียนอาจท าได้ยากจึงตอ้ง 

พิจารณาตามความเหมาะสม 
การสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน ก่อนท่ีจะน าไปใช้ ควรมีการทดลองใช ้

เพื่อปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหเ้อกสารประกอบการสอนไดม้าตรฐานเสียก่อน เพื่อจะไดท้ราบวา่เอกสาร
ประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพเพียงใด มีข้อบกพร่องใดท่ีสมควรแก้ไขปรับปรุง ดังนั้น  
การประเมินผลขั้นน้ี เป็นการประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนโดยตรง 
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เป็นการก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น 90/90 หรือ 80/80 หรือ 75/75 ตามลกัษณะวิชาในการก าหนด
วา่ ประสิทธิภาพของชุดการสอนมิใช่ตั้งข้ึนตามความพอใจของผูส้ร้าง แต่จะพิจารณาตามลกัษณะ
วิชา ซ่ึงโดยปกติวิชาท่ีเป็นความรู้ข้อเท็จจริงมกัตั้ งเกณฑ์ 90/90 หรือ 80/80 หากเป็นวิชาทกัษะ 
อาจตั้งต ่ากวา่น้ีได ้(ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ 2545 : 88) 

การหาประสิทธิภาพของส่ือ เอกสารประกอบการสอนจะช่วยให้ผูใ้ช้ส่ือบงัเกิดความ
มัน่ใจต่อการใช้ส่ือนั้นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนอย่างแท้จริง โดยต้องผ่านการตรวจสอบ 
วิเคราะห์คุณลักษณะท่ีเป็นเกณฑ์ประสิทธิภาพของส่ือการสอนแต่ละประเภท การประเมิน 
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนมี 2 ลกัษณะคือ (กิดานนัท ์มลิทอง. 2543 : 97-99) 

การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ เป็นการน าส่ือการสอนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัส่ือการสอน
และผูเ้ช่ียวชาญงานเน้ือหาสาระเป็นผูป้ระเมิน ผูเ้ช่ียวชาญท่ีประเมินประกอบด้วย เช่ียวชาญดา้น
เน้ือหาวิชาผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญในการวดัผลและประเมินผล  
ซ่ึงการประเมินมกัจะเป็นคุณลกัษณะทางกายภาพ เช่น ความถูกตอ้งเชิงเน้ือหาคุณภาพทัว่ไปของส่ือ 
การผลิตการใชก้ารออกแบบ เป็นตน้ 

การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ ส่ือการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือน าไปสอนผูเ้รียน
แลว้ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สูงข้ึนตามเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก าหนด ดงันั้นการประเมินประสิทธิภาพ
ลกัษณะน้ี จึงตอ้งน าส่ือการสอนไปทดลองใช้กบัผูเ้รียน ซ่ึงควรท าการทดลองหลาย ๆ คร้ัง และ
ผูเ้รียนควรมีจ านวนและสภาพแวดลอ้มตามจริง จึงจะเกิดผลเป็นมาตรฐาน 

การประเมินประสิทธิภาพส่ือการสอน ถ้าเป็นส่ือเดียวผู ้ผลิตส่ือการสอนนั้น ๆ จะตอ้ง
สร้างแบบทดสอบระหวา่งเรียน (แบบฝึกปฏิบติั) แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน เพื่อท่ีจะไดเ้ป็น
เคร่ืองมือในการตรวจสอบหาประสิทธิภาพด้วย ส่วนส่ือการสอนท่ีเป็นส่ือประสม ซ่ึงมี
แบบทดสอบอยู่ แล้วน าไปทดลองใช้จะน าผลของการท าแบบทดสอบต่าง ๆ มาค านวณหา
ประสิทธิภาพไดเ้ลย 

การหาประสิทธิภาพของส่ือการสอน ผูผ้ลิตจะตอ้งก าหนดระดบัประสิทธิภาพของส่ือ
การสอน ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นระดบัท่ีผูผ้สิตส่ือการสอนจะพึงพอใจ หากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดบันั้นแลว้ ก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปสอนผูเ้รียน และ
คุม้ค่าแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 
ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย (ผลลพัธ์) โดยก าหนดค่า 
ประสิทธิภาพเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียมีค่าเป็น E1/E2 
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E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการท า 
แบบฝึกหดั และการประกอบกิจกรรมระหวา่งเรียนหรือระหวา่งศึกษา 

E2 คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์  (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตัวผูเ้รียนภายหลังเรียน)  
คิดเป็นร้อยละของคะแนนทดสอบหลงัเรียน 
 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นแลว้แต่ผูผ้ลิตส่ือจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยปกติส าหรับวิชาทฤษฎีความรู้ความจ า มกัจะตั้งไว ้80/80 ถึง 90/90 แต่ส าหรับ 
วชิาทกัษะหรือเจตคติ อาจตั้งไว ้75/75 แต่ไม่ควรตั้งเกณฑต์ ่าเกินไป 

ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพส่ือการสอน เพื่อปรับปรุงการผลิตส่ือนั้น ผูผ้ลิตควร 
ด าเนินการทดลองส่ือเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. แบบเดียว (1:1) เป็นการน า ส่ือการสอนไปทดลองกับผู ้เรียนรายบุคคลเพื่อหา
ขอ้บกพร่อง การทดลองน้ีควรกระท ากบัผูเ้รียนท่ีมีระดบัการเรียนเก่งปานกลางและอ่อนเพื่อหา
ขอ้มูลในการ ปรับปรุงส่ือการสอนใหดี้ยิง่ขั้น 

2. แบบกลุ่มยอ่ย (1:10) เป็นการน าส่ือการสอนท่ีไดรั้บการปรับปรุงจากการทดลองคร้ัง
แรก มาใชท้ดลองกบัผูเ้รียน 6-10 คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั เพื่อหาขอ้มูลในการปรับปรุงส่ือ
การสอนใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

3. แบบภาคสนาม (1:40) เป็นการน าส่ือการสอนท่ีไดรั้บการปรับปรุงคร้ังท่ี 2 แลว้ไป
ทดลองในขั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนตั้งแต่ 30 คนขั้นไป และหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวจ้ะตอ้งด าเนินการปรับปรุงส่ือการสอนทดลองหาประสิทธิภาพซ ้ าอีก 

การหาประสิทธิภาพของส่ือการสอน อาจไม่ดี ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากมี 
ตวัแปรท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น ความพร้อมของผูเ้รียน สภาพห้องเรียน ฯลฯ อาจอนุโลมให้มีระดบั
ความผิดพลาดได้ เท่าท่ีก าหนดไว ้ประมาณร้อยละ 2.5-5 เราตั้ งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว ้80/80  
เป็นการทดลองแบบ 1:40 แลว้ส่ือการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 72.5 /72.5 เราก็สามารถยอมรับว่า 
ส่ือการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ การยอมรับประสิทธิภาพของส่ือการสอนมี 3 ระดบัคือ 
 1. สูงกว่าเกณฑ์ เม่ือประสิทธิภาพของส่ือการสอนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวเ้กินร้อยละ 2.5  
ข้ึนไป 

2. เท่าเกณฑเ์ม่ือประสิทธิภาพของส่ือการสอนเท่ากบัเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ต่ไม่เกิน ร้อยละ 2.5 
หรือไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 2.5 

3. ต ่ากว่าเกณฑ์เม่ือประสิทธิภาพของส่ือต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่ไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 2.5 
ถือวา่ส่ือการสอนมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้
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วธีิการหาประสิทธิภาพของนวตักรรม 
การค านวณหาประสิทธิภาพ คือ การหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ 

ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ซ่ึงมีแนวทางการค านวณ ดงัน้ี 
การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

 

  สูตร E1 = 
∑X
N

A

 x100 

  
 เม่ือ  E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑X  แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหรือแบบทดสอบยอ่ยทุกชุดรวมกนั  
  A   แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบยอ่ยทุกชุดรวมกนั  
  N   แทน จ านวนผูเ้รียน 
 
การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 
 

  สูตร E2 = 
∑Y
N

B

 x 100 

  
เม่ือ  E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
   ∑Y  แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน  
  B   แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน  
  N   แทน จ านวนผูเ้รียน 

 
เกณฑ์ท่ียอมรับวา่ส่ือการสอนมีประสิทธิภาพคือ ดา้นพุทธิพิสัย E1/E2 มีค่า 80/80 ข้ึนไป 

และดา้นทกัษะปฏิบติั E1/E2 มีค่า 70/70 ข้ึนไป โดยท่ี E1/E2 ตอ้งไม่แตกต่างกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 
จากหลกัการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ผูร้ายงานได้น าวิธีการหา 

ประสิทธิภาพด้านพุทธิพิสัย E1/E2 มีค่า 80/80 ดังกล่าว เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบ 
การเ รียนวิชางานถอดประกอบเค ร่ืองกลเ บ้ืองต้น  รหัสวิชา   2100 -1007 ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
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เอกสารเกีย่วกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนเป็นผลมาจากการจดัการเรียนการสอน โดยการใช ้

นวตักรรมทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงัน้ี 
อนงค ์ค าแสงทอง (2550 : 17) ไดใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้า่ ความรู้หรือ 

ทกัษะซ่ึงเกิดจากการท างานท่ีประสานกนั และตอ้งอาศยัความพยายามอย่างมาก ทั้งองคป์ระกอบ 
ทางดา้นสติปัญญาและองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญาแสดงออกในรูปของความส าเร็จสามารถวดั
โดยใชแ้บบสอบถามหรือคะแนนครูให้ 

พฒันาพงษ์ สีกา (2551 : 32) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของบุคคล ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเน่ืองจากการได้รับ
ประสบการณ์ โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือจากการเรียนการสอนในขั้นเรียนและสามารถประเมิน 
หรือวดัประมาณค่าไดจ้ากการทดสอบ หรือการสังเกตพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

พิมพ์ประภา อรัญมิตร (2552 : 18) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง คุณลกัษณะและความรู้ความสามารถท่ีแสดงถึงความส าเ ร็จท่ีได้จากการเรียนการสอน 
ในวิชาต่าง ๆ ซ่ึงสามารถวดัเป็นคะแนนได้จากแบบทดสอบทางภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบติัหรือ  
ทั้งสองอยา่ง 

ขนิษฐา บุญภกัดี (2552 : 10) ไดก้ล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง คุณลกัษณะ 
และความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน อาจไดม้าจากกระบวนการท่ีไม่ตอ้งอาศยั 
การทดสอบ เช่น การสังเกต และจากการใชแ้บบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป 

วุฒิชัย ดานะ (2553 : 32) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดบัความรู้ 
ความสามารถและทกัษะท่ีไดรั้บและพฒันามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยอาศยัเคร่ืองมือ
ในการวดัผลหลงัจากการเรียนหรือจากการฝึกอบรม 

สรุปไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากผา่นกระบวนการเรียนรู้
โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และทกัษะต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนรู้ซ่ึง เกิดข้ึนแตกต่างกนัของบุคคล สามารถวดัเป็นคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัการเรียน
ในรายวชิานั้น ๆ 

การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วนิดา ดีแป้น (2553 :  24) ได้กล่าวว่า  การว ัดและการประเมินผลการเรียน คือ 

กระบวนการตรวจสอบผูเ้รียนวา่ไดพ้ฒันาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลกัสูตรและมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่ รวมทั้งเป็นส่ิงท่ีท าให้ทราบว่าผูเ้รียนเรียนรู้ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพมาก น้อยเพียงใด โดยการวดัและการประเมินผลการเรียนมีจุดประสงค์  คือ การจดั
ต าแหน่งเพื่อเป็นการวดัว่า ผูเ้รียนแต่ละคนมีความรู้หรือทกัษะเพียงพอหรือไม่ ซ่ึงจะท าให้ทราบ 
จุดเด่นจุดด้อยของผูเ้รียนเป็นการประเมินพฒันาการของเด็ก แล้วน าไปท านายเพื่อเป็นการแนะ
แนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ น าไปประเมินค่า ซ่ึงจะกระท าเม่ือการสอนส้ินสุดลง 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545 : 95) ได้กล่าวถึง เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) ซ่ึงนกัวดัผลและนกัการศึกษามีการเรียกช่ือแตกต่าง 
กนั เช่น แบบทดสอบความผลสัมฤทธ์ิ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหรือแบบสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยแบบ
วดัผลสัมฤทธ์ิเป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้ทกัษะและความสามารถทางวชิาการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ 
มาแลว้วา่บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้พียงใด ซ่ึงไดแ้บ่งประเภทของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเฉพาะ 
กลุ่มท่ีสอนเป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อนสร้างข้ึนใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะเป็น 
แบบทดสอบ ขอ้เขียน ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1.1 แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามหรือปัญหาให้แล้ว 
ใหผู้ต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 1.2 แบบทดสอบปรนยัหรือแบบให้ตอบสั้น ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้ ผูส้อบ
เขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากดัค าตอบ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิด 
ได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 
แบบทดสอบ ถูก-ผดิ แบบทดสอบเติมค า แบบทดสอบจบัคู่และแบบทดสอบเลือกตอบ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทั่ว ๆไป  
ซ่ึงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญมีการวเิคราะห์และปรับปรุงอยา่งดีจนมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

ไพศาล หวงัพานิช (2546 อ้างถึงใน ขนิษฐา บุญภักดี, 2552 : 9) กล่าวว่า การว ัด 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถหรือความส าเร็จในการเรียนของแต่
ละบุคคล ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะวชิาท่ีสอบ ดงัน้ี 

1. ทกัษะของผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้แสดงความสามารถดังกล่าว ในรูปการ 
กระท าจริงใหอ้อกมาเป็นผลงานไดโ้ดยใชข้อ้สอบภาคปฏิบติั 

2. การวดัด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเน้ือหาวิชาอันเป็น 
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง  ๆ สามารถวดัได้
โดย ใชข้อ้สอบส าหรับวดัผลสัมฤทธ์ิ นอกจากน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจไดม้าจากกระบวนการ
ท่ีไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบท่ีเรียกวา่ Non testing Procedures เช่น การสังเกต หรือตรวจการบา้น 
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หรืออาจอยู่ในรูปของการท่ีไดม้าจากการเรียนหรืออีกวิธีหน่ึง อาจวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป ซ่ึงมกัอยู่ในรูปแบบของเกรดท่ีไดจ้ากการเรียน เน่ืองจาก
ไดผ้ลท่ีเช่ือถือไดม้ากกว่าอย่างนอ้ยก่อนท่ีจะท าการประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน ผูส้อนจะตอ้ง
พิจารณา องคป์ระกอบอ่ืน ๆ จึงดีกวา่การแสดงขนาดความส าเร็จหรือความลม้เหลวจากการทดสอบ
นกัเรียน ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ ๆ ไปเพียงคร้ังเดียว (ขนิษฐา บุญภกัดี. 2552 : 10) 

สรุปได้ว่า  การว ัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การว ัดเพื่อทดสอบความรู้ 
ความสามารถของนกัเรียนโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ หลงัจากนกัเรียนผา่นกระบวนการเรียน
การสอนมาแลว้ อาจใช้แบบทดสอบดว้ยวิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้จากการแสดงออกของ
นกัเรียน หรืออาจพิจารณาจากผลการเรียนท่ีไดจ้ากการเรียนในรายวชิานั้น ๆ 

ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2548 :16) ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิว่าเป็น 

แบบทดสอบท่ีใช้วดัผลการเรียนรู้ดา้นเน้ือหาวิชาและทกัษะต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชาโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สาขาวชิาทั้งหลายท่ีไดจ้ดัสอนในระดบัขั้นต่าง ๆ ของแต่ละโรงเรียน 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2549: 96) ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ว่าเป็น 
แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้ ทกัษะและความสามารถท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ บรรลุผลส าเร็จตาม 
จุดประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้พียงใด 

อรนุช ศรีสะอาด และคณะ(2550 : 38) ให้ความหมายว่าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ของนักเรียนท่ีได้รับ 
การเรียนรู้มาแลว้ 

สมนึก ภทัทิยธนี (2549 : 73-98) ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนไวว้่า เป็นแบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้
ผา่นมาแลว้ คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประเภทท่ีครูสร้างข้ึน 

บุญชม ศรีสะอาดและคณะ (2552: 62) ได้ให้ความหมาย แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วดัสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนได้รับการเรียนรู้มาแล้ว 
มีอยูเ่ท่าใด 

สรุปไดว้่า ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ แบบทดสอบท่ี 
สร้างข้ึนมาเพื่อใช้ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือใช้วดัความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา
ของนกัเรียนหลงัจากการผา่นการเรียนรู้เน้ือหาวชิาต่าง ๆ มาแลว้ 
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ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สมนึก ภทัทิยธนี (2551:49) ไดก้ล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 

แบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ผา่นมาแลว้นอกจากน้ีได้
แบ่งประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

1. แบบทดสอบท่ีครูสร้าง (Teacher Made Test) หมายถึงแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผล 
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน จะไม่น าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มอ่ืน เป็นแบบทดสอบท่ี 
ใชก้นัทัว่ ๆ ไปในโรงเรียน 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผล 
ผลสัมฤทธ์ิ เช่นเดียวกบัแบบทดสอบท่ีครูสร้างแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพต่าง ๆ ของ 
นกัเรียนท่ีต่างกลุ่มกนั เช่น เปรียบเทียบคุณภาพของนกัเรียนในโรงเรียนแห่งหน่ึงกบันกัเรียนกลุ่ม
อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ (แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ) หรือกับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ทั่วจังหวดั 
(แบบทดสอบมาตรฐานระดบัจงัหวดั) เป็นตน้ 

บุญชม ศรีสะอาดและคณะ (2552 : 62) แบ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
1. แบบทดสอบท่ีครูสร้าง (Teacher Made Test) หมายถึง ขอ้ค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึน 

ซ่ึงจะเป็นขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีนักเรียนในห้องเรียนว่า นักเรียนมีความรู้มากแค่ไหน
บกพร่องท่ีตรงไหนจะไดส้อนซ่อมเสริม หรือวดัความพร้อมท่ีจะข้ึนบทเรียนใหม่ ฯลฯ ตามท่ีครู 
ตอ้งการ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียนทัว่ ๆ ไปแบบทดสอบชนิดน้ีตอ้งผา่นการวเิคราะห์แลว้วา่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน (ในการ
ด าเนินการสอบและมาตรฐานในวธีิการแปลความหมายคะแนน) 

สรุปไดว้า่ ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ แบบทดสอบท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึน ใช้เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉพาะกลุ่มท่ี
ครูผูส้อนรับผิดชอบ และแบบทดสอบมาตรฐานท่ีสร้างข้ึนเพื่อเปรียบเทียบนักเรียนท่ีต่างกลุ่ม  
ต่างโรงเรียน ซ่ึงจะสามารถน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาเปรียบเทียบคุณภาพของนกัเรียนในแต่ละ
แห่งได ้

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
บุญศรี พรหมมาพนัธุ (2553 : 66) แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใขม้ากในการวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบท่ีดีควรมีความตรง ความเท่ียง ความเป็นปรนัย ความยากและ 
อ านาจจ าแนก การเขียนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ครูควรวางแผนการสร้างขอ้สอบ 
ด าเนินการเขียนขอ้สอบตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบก่อนน าไปใช้ จดัพิมพ์ขอ้สอบและจดัท าคู่มือ 
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การใช้แบบทดสอบ อย่างไรก็ตามการเขียนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
นั้ น ครูต้องมีความเข้าใจเน้ือหาวิชาเป็นอย่างดี ต้องรู้เทคนิคการออกข้อสอบและมีความ 
คิดสร้างสรรคใ์นการเขียนขอ้ค าถามดว้ย 

เยาวดี วิบูลยศ์รี (2548 : 178-179) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนว่า การสร้างแบบทดสอบจะต้องมีวิธีการเตรียมตวั การวางแผนเพื่อให้แบบทดสอบ 
ดงักล่าวมีกลุ่มตวัอยา่งของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัไดอ้ยา่งเด่นชดั ซ่ึงจะตอ้งอาศยักลวิธีในการสร้าง 
แบบทดสอบ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการสอบอยูใ่นรูปของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
โดยระบุเป็นขอ้ ๆ และให้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเหล่านั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระทั้งหมดท่ี
จะท าการทดสอบดว้ย 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดโครงเร่ืองของเน้ือหาสาระท่ีจะท าการทดสอบใหค้รบถว้น  
ขั้นท่ี 3 เตรียมตารางเฉพาะหรือผงัของแบบทดสอบ เพื่อแสดงถึงน ้ าหนกัของเน้ือหาวิชา

แต่ละส่วนและพฤติกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งการทดสอบใหเ้ด่นชดั สั้น กะทดัรัดและมีความชดัเจน  
ขั้นท่ี 4 สร้างขอ้ทดสอบทั้งหมดท่ีตอ้งการจะทดสอบใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของน ้ าหนกัท่ี

ระบุไวใ้นตารางเฉพาะ 
อรนุช ศรีสะอาดและคณะ (2550 : 38-39) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบใหช้ดัเจนวา่จะสอบใคร อยูร่ะดบัขั้นใด เพื่ออะไร 
2. วเิคราะห์หลกัสูตรและท าตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
3. ก าหนดชนิดของแบบทดสอบและศึกษาวธีิเขียน 
4. เขียนขอ้สอบตามชนิดของแบบทดสอบ โดยให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและตาราง

วเิคราะห์หลกัสูตร 
5. ตรวจทานข้อสอบโดยพิจารณาถึงความถูกต้องตามหลักวิชามุ่งวดัเน้ือหาและ 

พฤติกรรม ตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตรหรือไม่ ภาษาท่ีให้ชดัเจนถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงอาจ 
ตรวจทานขอ้สอบโดยผูอ้อกขอ้สอบควรจะไดพ้กัสมองระยะหน่ึงเพื่อไม่ให้หมกมุ่นหรือให้มีจิตใจ
และสมองปลอดโปร่ง และการตรวจทานขอ้สอบอีกกรณีหน่ึงคือโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้ 

6. ทดลองและวเิคราะห์ขอ้สอบเพื่อพฒันาขอ้สอบใหมี้คุณภาพ 
7. พิมพแ์บบทดสอบ ควรเรียงขอ้สอบจากง่ายไปหายากหรือเรียงตามเน้ือหา 
สมนึก ภทัทิยธนี (2549 : 82-97) กล่าวไวว้า่ หลกัในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนแบบเลือกตอบ ดงัน้ี 
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1. เขียนตอนน าให้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์แลว้ใส่เคร่ืองหมายปรัศนี ไม่ควรสร้างตอน 
น าใหเ้ป็นแบบอ่านต่อความ เพราะท าให้ค  าถามไม่กระชบั เกิดปัญหาสองแง่หรือขอ้ความไม่ต่อกนั 
หรือเกิดความสับสนในการคิดหาค าตอบ 

2. เน้นเร่ืองจะถามให้ชดัเจนและตรงจุด ไม่คลุมเครือ เพื่อว่าผูอ่้านจะไม่เขา้ใจไขวเ้ขว 
สามารถมุ่งความคิดในการหาค าตอบไปถูกทิศทาง 

3. ควรถามในเร่ืองท่ีมีคุณค่าต่อการวดั หรือถามในส่ิงท่ีดีงามมีประโยชน์ ค าถามแบบ 
เลือกตอบสามารถถามพฤติกรรมทางดา้นสมองไดห้ลาย ๆ ดา้น ไม่ใช่ถามเฉพาะความจ าหรือความ
จริง ตามต าราแต่ตอ้งถามใหคิ้ดหรือน าความรู้ท่ีเรียนไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 

4. หลีกเล่ียงค าถามปฏิเสธ ถ้าจ าเป็นตอ้งใช้ควรขีดเส้นใตค้  าปฏิเสธแต่ค าปฏิเสธซ้อน 
ไม่ควรใช้อย่างยิ่ง เพราะปกติผูเ้รียนจะยุ่งยากต่อการแปลความหมายของค าถามและตอบค าถาม 
ท่ีถามกลบัหรือปฏิเสธซอ้นผดิมากกวา่ถูก 

5. ไม่ใชค้  าฟุ่มเฟือย ควรถามปัญหาโดยตรงส่ิงใดไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดใ้ชเ้ป็นเง่ือนไข 
ในการคิด ก็ไม่ตอ้งน ามาเขียนไวใ้นค าถามจะช่วยใหค้  าถามรัดกุมและชดัเจนข้ึน 

6. เขียนตัวเลือกให้เป็นเอกพนัธ์ หมายถึง การเขียนตวัเลือกทุกตวัให้มีลักษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงหรือมีทิศทางเดียวกนัหรือมีโครงสร้างสอดคลอ้งเป็นท านองเดียวกนั 

7. เรียงล าดบัตวัเลขในตวัเลือกต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค  าตอบเป็นตวัเลข นิยมเรียงจากนอ้ยไปหา 
มาก เพื่อช่วยใหผู้ต้อบพิจารณาหาค าตอบไดส้ะดวก ไม่หลงและป้องกนัการเดาตวัเลือกท่ีมีค ามาก 

8. ขอ้เดียวตอ้งมีค าตอบ แต่บางคร้ังผูอ้อกขอ้สอบคาดไม่ถึงวา่จะมีปัญหาหรืออาจเกิด 
จากการตั้งตวัลวงไม่รัดกุม จึงมองตวัลวงเหล่านั้นไดอี้กแง่มุมหน่ึง ท าใหปั้ญหาสองแง่สองมุมได ้

9. เขียนทั้งตัวถูกและตัวผิดให้ถูกหรือผิดตามหลักวิชา คือจะก าหนดตวัถูกหรือผิด 
เพราะสอดคลอ้งกบัเช่ือของสังคมหรือกบัค าพงัเพยทัว่ ๆ ไปไม่ได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนการสอน
มุ่งให้ผูเ้รียนทราบความจริงตามหลกัวิชาเป็นส าคญัจะน่าความเช่ือ โชคลางหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีเฉพาะทอ้งถ่ินมาอา้งไม่ได ้

10. เขียนตวัเลือกให้อิสระขาดจากกนั พยายามไม่ให้ตวัเลือกตวัใดตวัหน่ึงเป็นส่วนหน่ึง
หรือส่วนประกอบของตวัเลือกอ่ืน ตอ้งใหแ้ต่ละตวัเป็นอิสระจากกนัอยา่งแทจ้ริง 

11. ควรมีตวัเลือก 4-5 ตวั ขอ้สอบแบบเลือกตอบน้ี ถ้าเขียนตวัเลือกเพียง 2 ตวั ก็เป็น
ขอ้สอบแบบกาถูก-ผิด และเพื่อป้องกนัไม่ให้เดาไดง่้าย ๆ จึงควรมีตวัเลือกมาก ๆ ตวัท่ีนิยมใชห้าก 
เป็นขอ้สอบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-2 ควรใช้ 3 ตวัเลือก ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3-6 ควรใช้ 4 
ตวัเลือก และตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไปควรใช ้5 ตวัเลือก 
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12. ไม่แนะน าค าตอบ ซ่ึงการแนะน าค าตอบมีหลายกรณี ดงัน้ี 
 12.1 ค าถามขอ้หลงั ๆ แนะค าตอบขอ้แรก ๆ 
 12.2 ถามเร่ืองท่ีผูเ้รียนคล่องปากอยูแ่ลว้ 
 12.3 ใชข้อ้ความของค าตอบถูกซ ้ ากบัค าถามหรือเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเห็นไดช้ดั เพราะ

นกัเรียนท่ีไม่มีความรู้ก็อาจจะเดาไดถู้ก 
 12.4 ขอ้ความของตวัถูกบางส่วนเป็นส่วนหน่ึงของทุกตวัเลือก 
 12.5 เขียนตวัถูกหรือตวัลวง ถูกหรือผดิเด่นชดัเกินไป 
 12.6 ค าตอบไม่กระจาย 
13. ขอ้ดีของขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
 13.1 มีความเท่ียงตรงสูง 
 13.2 ตรวจใหค้ะแนนไดง่้าย 
 13.3 สามารถน ามาวเิคราะห์ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนเป็นมาตรฐานได ้
 13.4 ตดัปัญหาเร่ืองการอ่านเน่ืองจากลายมือผูต้อบอ่านยาก 
 13.5 สามารถวนิิจฉยัขอ้บกพร่องหรือความไม่เขา้ใจในเน้ือหาได ้
14. ขอ้จ ากดัของขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
 14.1 ส้ินเปล้ืองค่าใชจ่้ายสูง 
 14.2 ใชเ้วลาในการสร้างมากในการเขียนตวัลวงใหมี้คุณภาพ 
 14.3 ไม่เหมาะท่ีจะวดัความคิดสร้างสรรค ์
สรุปไดว้่า การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรียบเรียงเป็นขั้นตอนได้

ดงัน้ี คือ เร่ิมจากการวิเคราะห์หลกัสูตรเพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดั  
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีผูส้อนมุ่งหวงัจะให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ก าหนดชนิดของขอ้สอบและ
ศึกษาวธีิสร้างโดยตอ้งพิจารณาเลือกใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน จึงท าการลงมือเขียนขอ้สอบและตรวจทานให้มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ จดัพิมพเ์ป็น
แบบทดสอบ และน าไปทดลองใช ้น าขอ้มูลท่ีไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้สอบเพื่อปรับปรุงขอ้สอบให้มี
คุณภาพจึงจดัท าแบบทดสอบฉบบัจริง 
 
 
 
 
 



 35 

ลกัษณะทีด่ีของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สมนึก ภทัทิยธนิ (2549 : 67-71) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนท่ีดีไว ้10 ประการ คือ 
1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึงคุณภาพของแบบทดสอบท่ีสามารถวดัได ้ตรงกบั 

จุดมุ่งหมายท่ีต้องการหรือว ัดในส่ิงท่ีต้องการวดัได้อย่างถูกต้องแม่นย  า ความเท่ียงตรงจึง
เปรียบเสมือนหวัใจของการทดสอบ 

2. ความเช่ือมัน่ (Reliability) หมายถึงลกัษณะของแบบทดสอบทั้งฉบบัท่ีสามารถวดัได้
คงท่ี ไม่เปล่ียนแปลง ไม่วา่จะท าการสอบใหม่ก่ีคร้ังก็ตาม 

3. ความยุติธรรม (Fair) หมายถึงลกัษณะของแบบทดสอบท่ีไม่เปิดโอกาสให้มีการ 
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบในกลุ่มผูเ้ขา้สอบดว้ยกนั ไม่เปิดโอกาสให้นกัเรียนท าขอ้สอบไดโ้ดยการเดา 
ไม่ใหน้กัเรียนข้ีเกียจหรือไม่สนใจในการเรียนท าขอ้สอบไดดี้ 

4. ความลึกของค าถาม (Searching) หมายถึง ขอ้สอบแต่ละขอ้นั้นจะตอ้งไม่ถามผิวเผิน
หรือถามประเภทความรู้ความจ า แต่ต้องถามให้นักเรียนน าความรู้ความเข้าใจไปคิดดัดแปลง 
แกปั้ญหาแลว้จึงตอบได ้

5. ความย ัว่ยุ (Exemplary) หมายถึง ขอ้สอบหรือแบบทดสอบท่ีนกัเรียนท าดว้ยความ
สนุกเพลิดเพลิน ไม่ควรใช้ค  าถามซ ้ าซากซ่ึงน่าเบ่ือหน่าย วิธีการท่ีจะให้แบบทดสอบมีความย ัว่ยุ
อยากตอบ โดยเรียงจากขอ้ง่ายไปหาขอ้ยาก ใช้ขอ้สอบรูปภาพบา้ง ถามขอ้ละปัญหาบา้ง รูปแบบ
ของขอ้สอบน่าสนใจ ถา้เป็นขอ้สอบแบบอตันยัก็ให้บรรยายความยาวพอเหมาะ และไม่ถามหลาย
ประเด็นในขอ้เดียวกนั 

6. ความจ าเพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ขอ้ทดสอบท่ีมีแนวทางหรือทิศทางการ
ถามตอบชดัเจน ไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเมด็ใหน้กัเรียนเกิดความไม่เขา้ใจ 

7. ความเป็นปรนยั (Objectivity) ตอ้งมีคุณสมบติั 3 ประการ คือ 
 7.1 ตั้งค  าถามใหช้ดัเจน ผูเ้ขา้สอบทุกคนเขา้ใจความหมายตรงกนั 
 7.2 ตรวจใหค้ะแนนไดต้รงกนัแมว้า่จะตรวจหลายคร้ังหรือตรวจหลายคนก็ตาม 
 7.3 แปลความหมายของคะแนนไดเ้หมือนกนั 
8. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีจ านวนขอ้มากพอประมาณ 

ใช้เวลาสอบพอเหมาะประหยดัค่าใช้จ่ายจดัท าแบบทดสอบดว้ยความประณีต ตรวจให้คะแนนได ้
รวดเร็ว นอกจากน้ีหากสร้างแบบทดสอบไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถน าไปใชไ้ดห้ลาย ๆ คร้ังอยา่ง 
เหมาะสม โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ ถือวา่แบบทดสอบนั้นมีประสิทธิภาพ 
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9. อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของขอ้สอบในการจ าแนก 
ผูส้อบท่ีมีคุณลกัษณะหรือความสามารถแตกต่างกนัออกจากกนั ขอ้สอบท่ีดีจะตอ้งมีอ านาจจ าแนก
สูง ตามทฤษฎีการวดัผลแบบอิงกลุ่ม (Norm Referenced Measurement) อ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
หมายถึง ความสามารถของข้อสอบท่ีจ าแนกผูส้อบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน  
ถา้ขอ้สอบมีอ านาจจ าแนกสูง แสดงว่าคนกลุ่มเก่งท าขอ้สอบขอ้นั้นถูก แต่คนกลุ่มอ่อนท าไม่ถูก 
ส่วนทฤษฎีการวดัผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Measurement) หมายถึง ความสามารถ
ของขอ้สอบนั้นในการจ าแนกผูส้อบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรอบรู้กบักลุ่มไม่รอบรู้ ถา้ขอ้สอบท่ีมี
อ านาจจ าแนกสูง แสดงวา่คนกลุ่มรอบรู้ท าขอ้สอบขอ้นั้นถูกแต่คนกลุ่มไม่รอบรู้ท าไม่ถูก 

10. ความยาก (Difficulty) หมายถึง จ านวนคนตอบขอ้สอบไดถู้กตอ้งมากน้อยเพียงใด 
หรืออตัราส่วนของจ านวนคนตอบถูกกบัจ านวนคนทั้งหมดท่ีเขา้สอบตามทฤษฎีการวดัผลแบบ 
อิงกลุ่ม ขอ้สอบท่ีดีคือขอ้สอบท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไป เรียกว่ามีความยากพอเหมาะ เพราะคุณค่า
ของขอ้สอบดงักล่าว จะช่วยจ าแนกผูส้อบได้ว่าไดเ้ก่งใครอ่อน ขอ้สอบขอ้ใดท่ีไม่มีใครท าไดถู้ก
หรือขอ้สอบท่ีทุกคน ท าถูกต่างก็ไม่สามารถจ าแนกผูส้อบได้ว่าใครเก่งใครอ่อน จึงไม่มีคุณค่า 
ในการจ าแนกส่วนทฤษฎีการวดัผล แบบอิงเกณฑ์ ถือว่าขอ้สอบท่ีดีคือสามารถวดัผูเ้รียนไดบ้รรลุ
จุดประสงคห์รือไม่ การท่ีทุกคนท าขอ้สอบไดถู้กแสดงวา่เขาบรรลุตามจุดประสงคต์ามท่ีตอ้งการ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีนั้ นกล่าวได้ว่า แบบทดสอบต้องมีความ 
เท่ียงตรงสามารถวดัไดต้รงกบัจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการและวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า ไม่เปล่ียนแปลง
ไม่ว่าจะท าการทดสอบใหม่ก่ีคร้ังก็ตาม เป็นแบบทดสอบท่ีไม่เปิดโอกาสให้มีการได้เปรียบ
เสียเปรียบ ในกลุ่มผูเ้ข้าสอบด้วยกัน เป็นค าถามท่ีต้องน าความรู้ความเข้าใจไปคิดดัดแปลง 
แกปั้ญหาก่อนจึงตอบไดแ้ละขอ้สอบท่ีดีตอ้งสามารถวดัผลผูเ้รียนไดต้ามบรรลุจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ดงันั้น บทสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ผ่านมาทั้งหมด 
นักเรียนจะแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะท่ีเกิดข้ึนจากการท าแบบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี 2 แบบ คือแบบทดสอบท่ีครู
สร้างข้ึน และแบบทดสอบมาตรฐาน ในการวิจยัและการจดัท ารายงานการใช้เอกสารประกอบ 
การเรียนคร้ังน้ี ผูร้ายงานได้น าแนวคิด หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบ 
การเ รียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเ บ้ืองต้น รหัสวิชา 2100 -1007 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  
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เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
กิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล (2558 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการหาคุณภาพและประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา2102-2003 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด เอกสารประกอบการเรียน 
มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.29/81.05 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีไดก้  าหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 
หลักสูตรประกาศนึยบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
รหสัวชิา 2102-2003 อยูใ่นระดบัมาก 

สุชาติ แตต้ระกูล (2557 : บทคดัย่อ) ไดร้ายงานการใชเ้อกสารประกอบการสอนรายวิชา
การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รหัสวิชา 3000-0206 ส าหรับนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาคือ เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใบปฎิบัติงานการ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ แบบวดัผลลมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า   
1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย รหัสวิชา 3000-
0206 มีประสิทธิภาพ 82.19/83.18 ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ 80/80  2) ร้อยละของความกา้วหนา้ของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากบัร้อยละ38.12 และร้อยละ 
85.45 ตามล าดบั และความกา้วหน้าของคะแนนผลลมัฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 47.34 ผา่นเกณฑ ์
ท่ีก าหนดไว ้ 3) ทกัษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วย  คอมพิวเตอร์ตามใบงานการ
ออกแบบโปรแกรมใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน รหสัวิชา 3000-0206 ของนกัศึกษาเฉล่ียร้อยละ 82.60 
ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 80 และ 4) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการสอนในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28 

อฐัษนนัท ์ลทัธิรมย ์(2557 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการพฒันาและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2102 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546) มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก 
เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.21/81.22 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีได้
ก าหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียน
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แบบดว้ยคอมพิวเตอร์ รหสัวิชา 2102-2102 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการ
เขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ รหสั วชิา 2102-2102 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สุธา บวัดา (2555 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพของ 
เอกสารประกอบการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 สาหรับนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคสตูล ผลการวิจยัพบวา่ เอกสารประกอบการสอนมีคุณภาพ
อยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.39 และประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 96.65/87.45 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในด้านกระบวนการและในด้าน
ผลลพัธ์ ผลลมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชเ้อกสารประกอบการสอน คะแนน
เฉล่ียร้อยละ 79.00 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ท่ีก าหนดระดบัความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้
เอกสารประกอบการสอนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.27 

ทิชาพงษ์ พวงรัตน์ (2555 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาและหาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี รหัสวิชา 2102-2110 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546) มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก 
เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.34/85.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
ท่ีไดก้  าหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชางาน
เคร่ืองมือกลซีเอน็ซี รหสัวชิา 2102-2110 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) พุทธศกัราช 2545 
(ปรับปรุง 2546) หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความพึงพอใจ 
ในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี  
รหสัวชิา 2102-2110 อยูใ่นระดบัดีมาก 

ภิญโญ หมายบุญ (2554 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546) มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก 
เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากบั 83.96/84.86 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
ท่ีไดก้  าหนดไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชางาน
เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนของผูเ้ช่ียวชาญ ครูและนกัเรียนอยู่
ในระดบัดีมาก 

สุชาติ เฮ็งฉุน (2553  : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีซี เอ็นซี รหัสวิชา 2102-2107 ในระดับ
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ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง และศึกษาเจตคติของผูเ้รียนต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนผล ปรากฏวา่ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี
ซีเอ็นซี มีประสิทธิภาพ 82.25/80.90 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนในดา้นความน่าสนใจและการเห็นคุณค่าอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 

จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าเอกสารประกอบการเรียนและเอกสารประกอบ 
การสอนท่ีครูผูส้อนในแต่ละรายวิชาได้สร้างข้ึนนั้น นับได้ว่าเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
ท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความรู้ ทกัษะ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน สอดคลอ้งกบัการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้ รหสัวิชา  2100-1007 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศกัราช 2556 ซ่ึงผูร้ายงานการศึกษาในฐานะครูผูส้อนในรายวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 ไดเ้ห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน 
จึงไดด้ าเนินการ จดัท าเอกสารประกอบการเรียนน้ี เพื่อใชก้บันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์  รวมถึงได้มีการพฒันาเอกสารประกอบ 
การเรียนท่ีสร้างข้ึนใหมี้ประสิทธิภาพ โดยการถ่ายทอดองคค์วามรู้ความคิดของผูส้อนไปสู่นกัเรียน 
นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวา่เดิม 
ท าให้การพฒันาการเรียนการสอนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้และจากการส ารวจความ 
พึงพอใจของนกัเรียนท าให้ทราบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ 
การเรียนท่ีผูส้อนสร้างข้ึนอยู่ในระดับมาก จึงเช่ือมัน่ได้ว่า เอกสารประการเรียนวิชางานถอด
ประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา  2100-1007 ท่ีผูร้ายงานการศึกษาสร้างข้ึนจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการพฒันาการศึกษาใหก้บันกัเรียนต่อไป 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

การพฒันาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา  
2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
4.  วธีิการดาํเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  
6.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  
 ผู ้วิจัยได้เ ลือก วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเ บ้ืองต้น รหัส 2100 -1007 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 มาพฒันาเป็นเอกสารประกอบการเรียน เน่ืองจากผูว้ิจยั
ปฏิบติัการสอนในรายวิชาน้ี ไดศึ้กษาหลกัสูตรและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนดเน้ือหาให้ครอบคลุม
ตามวตัถุประสงค ์การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา โดยแบ่งการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ 

ระยะท่ี 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัส 2100-1007   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   
วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพท่ีกาํหนดไว ้ร้อยละ 80/80 

ระยะท่ี 2 การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหัส 2100-1007 ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์  
โดยการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรียน   
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
1.  ประชากร ได้แ ก่  นัก เ รียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา ชีพ  ลงทะเบียนเ รียน 

วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัส 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  อนัประกอบดว้ย  
ระดบั ปวช.3/1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1 กลุ่ม จาํนวน 25 คน ระดบั ปวช.3/2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
2 กลุ่ม จาํนวน 32 คน ระดบั ปวช.3/3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1 กลุ่ม จาํนวน 25 คน ระดบั ปวช.3/4 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 2 กลุ่ม จาํนวน 28 คน ระดบัปวช.3/5 สาขาวิชาช่างกลโรงเรียน 2 กลุ่ม จาํนวน 
26 คน ระดับ ปวช.2/1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 กลุ่ม จาํนวน 32 คน ระดบัปวช.2/2 สาขาวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 กลุ่ม จาํนวน 31 คน  รวมทั้งส้ิน 12 กลุ่ม จาํนวน 199 คน  

2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นทดลองในการพฒันาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2/1 สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 16 คน โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในคร้ังมีผูว้ิจ ัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน  

วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ประกอบดว้ย  2 ส่วน  คือ 

1.  เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์  
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จาํนวน 10 หน่วย ระยะเวลาในการเรียนการสอน จาํนวน 72 ชัว่โมง ประกอบดว้ย  

หน่วยท่ี  1   หลกัความปลอดภยั              
 หน่วยท่ี  2   เคร่ืองมือวดัละเอียด 
 หน่วยท่ี  3   หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต ์
หน่วยท่ี   4   ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
 หน่วยท่ี  5   ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 หน่วยท่ี  6   ระบบจุดระเบิด 
หน่วยท่ี   7   ระบบไอดีและระบบไอเสีย 
 หน่วยท่ี  8   ระบบหล่อล่ืน  
หน่วยท่ี   9   ระบบระบายความร้อน 
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หน่วยท่ี   10  ระบบสตาร์ท  
2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น  

รหสัวชิา 2100-1007 จาํนวน 60 ขอ้ เป็นชนิด 4 ตวัเลือก 

กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น              
รหสั 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1.1 ศึกษารายละเอียดโครงสร้างหลกัสูตรวิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชาสมรรถนะรายวิชา
และจุดประสงค์วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 และหลกัเกณฑ์การใช้
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
  1.2 ทาํการออกแบบเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้              
รหสั 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 โดยยึดหลกัทฤษฎีของสําลี รักสุทธี 
(2553 : 148) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  1.2.1  กาํหนดส่วนต่าง ๆ ของเอกสารประกอบการเรียน ได้แก่ กาํหนดหัวขอ้เร่ือง  
และหวัขอ้ยอ่ย แนวคิด สาระการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบฝึกหดั ใบงานของแต่ละหน่วย 

  1.2.2   ศึกษาจากเอกสาร ตาํราภาษาไทยและตาํราภาษาองักฤษ 
  1.2.3  กาํหนดเน้ือหาในส่วนท่ีเป็นทฤษฎี เพื่อใหค้รอบคลุมตามคาํอธิบายรายวชิา 

จุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิาและใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
  1.2.4 กาํหนดแบบประเมินผลการเรียนรู้ทา้ยบทเรียน โดยได้จดัทาํเป็น 3 แบบ คือ 

แบบเขียนตอบสั้น ๆ แบบทาํเคร่ืองหมายถูกผดิหนา้คาํถามและแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
  1.2.5  นําเคร่ืองมือและเอกสารประกอบการเรียนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผล 

เพื่อท่ีจะไดท้ราบแนวทางและความคิดเห็นเก่ียวกบัเอกสารประกอบการเรียนท่ีผวูจิยัไดส้ร้างข้ึน 
  1.2.6 นําเอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองเพื่อหาข้อบกพร่องของ 

เอกสารประกอบการเรียนกบันักเรียนก่อนแล้วนาํมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ีผิดพลาดหรือบกพร่อง  
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

  1.2.7 ผูว้ิจยัออกแบบเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้ รหัส 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทอุตสาหกรรม 
วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ โดยแบ่งเน้ือหา ของเอกสารประกอบการเรียนเป็น 10 หน่วย ประกอบดว้ย 
   หน่วยท่ี  1   หลกัความปลอดภยั              

หน่วยท่ี  2   เคร่ืองมือวดัละเอียด 
หน่วยท่ี  3   หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต ์
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หน่วยท่ี  4   ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
หน่วยท่ี  5   ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
หน่วยท่ี  6   ระบบจุดระเบิด 
หน่วยท่ี   7   ระบบไอดีและระบบไอเสีย 
หน่วยท่ี  8   ระบบหล่อล่ืน  
หน่วยท่ี   9   ระบบระบายความร้อน 
หน่วยท่ี   10  ระบบสตาร์ท  

  1.2.8  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัส 2100-1007  ด้วยการสร้างแบบประเมินผลแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่ีมีต่อเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินเคร่ืองมือ จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

  1) นายพรรษา ฉายกลา้ ตาํแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  2) ดร.ประดิษฐ์ ช่ืนบาน ตาํแหน่ง อาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  3) นายสุรพงษ์ พงษศ์รี ตาํแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง 
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  4) นายอาํนาจ แสงโชติ ตาํแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ วิทยาลยัเทคนิคบุรีรัมย ์
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  5) นางสาวอมัพร จงดี ตาํแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชาํนาญการ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ขั้ นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น              
รหัส 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สามารถแสดงขั้นตอน 
การสร้าง ดงัแผนภาพท่ี 3.1 
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แผนภำพที ่3.1 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียน 
 
 

วเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 

ศึกษาคาํอธายรายวชิาและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
เอกสารประกอบการเรียน 

ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ใบเน้ือหา แบบฝึกหดั และใบงาน 
ใบเฉลยแบบฝึกหดั  
ใบเฉลยใบงาน และ 

ใบประเมินผลการปฏิบติังาน 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผล

เอกสารประกอบการเรียน 

ทดลองใช ้

ประเมิน
ประสิทธิภาพ 

ไดเ้อกสารประกอบการเรียนนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

ผา่น 

ผา่น 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 
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2. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนวิชางานถอด
ประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัส 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 2.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบ 
 2.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัผลของแต่ละหน่วยการเรียน 

ซ่ึงประกอบดว้ยทั้งหมด 10 หน่วย จากเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสั 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 

 2.3 ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบท่ีดีและความเท่ียงตรงของขอ้สอบจากหนงัสือต่าง ๆ 
 2.4 กําหนดจุดประสงค์เ น้ือหา และพฤติกรรมท่ีต้องการว ัด เพื่อสร้างข้อสอบให ้

ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2.5 ดําเนินการสร้างแบบทดสอบ โดยเขียนข้อคําถามให้ครอบคลุมเน้ือหาและ 

จุดประสงคก์ารเรียน สมรรถนะรายวชิาทุกหน่วย เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 80 ขอ้  
 2.6 ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เพื่อตรวจสอบแนะนาํแกไ้ขวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index Objective Congruence : IOC) 
(ประภาพรรณ เส็งวงศ.์ 2551 : 69)    การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยมีเกณฑด์งัน้ี คือ  

 +1  หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 0     หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 -1  หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นไม่วดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 2.7 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค ์             

เชิงพฤติกรรม โดยใชสู้ตร IOC เลือกขอ้สอบท่ีมีค่า IOC ทั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00  จาํนวน 80 ขอ้ มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง โดยรวมเท่ากบั  0.973  

 2.8 นาํแบบทดสอบท่ีผ่านการคดัเลือกจาํนวน 60 ขอ้ ไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยเรียนวชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิค
สุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 30 คน 

 2.9 นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยตอบถูก
ให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ไดท้าํให ้0 คะแนน 

 2.10 นาํขอ้สอบท่ีเขา้เกณฑ์มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยวิธี
ของ KR-20 ของ Kuder Richardson (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ. 2543: 215) แบบทดสอบมีค่าความ
เช่ือมัน่ 0.953 

 2.11 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงใช้เป็น 
เคร่ืองมือในการศึกษาต่อไป 
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 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสั 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ท่ีผูร้ายงาน
การศึกษาดาํเนินการคร้ังน้ีสามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที ่3.2  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

กาํหนดขอบเขตเชิงเน้ือหาและวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ออกแบบ/สร้างแบบทดสอบ  
เป็นขอ้สอบชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก 80 ขอ้ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่ง

วตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ  

ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมและ 
ปรับปรุงแกไ้ข 

ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือหาความเช่ือมัน่  
ค่าอาํนาจจาํแนกและความยากง่ายของแบบทดสอบ 

คดัเลือกขอ้สอบท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑก์าร
จดัทาํแบบทดสอบชนิด
ปรนยั 4 ตวัเลือก 60 ขอ้ 

นาํแบบทดสอบไปใชจ้ริง 

ตดัแบบทดสอบ 
ท่ีไม่ผา่นเกณฑอ์อก 
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วธีิกำรด ำเนินกำรทดลองและกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แบบแผนและกำรด ำเนินกำรทดลอง 
  การคร้ังน้ีวจิยัใชก้ลุ่มเดียว มีการทดลองก่อนและหลงัการทดลอง (One  Group  Pretest  
Posttest Design )   (ประภาพรรณ  เส็งวงศ.์ 2550 : 28)    
ตำรำงที่  3.1  แบบแผนดาํเนินการทดลอง 

กลุ่ม    ทดสอบก่อนเรียน              ทดลอง    ทดสอบหลงัเรียน 
         กลุ่มทดลอง O1 X O 2 

 

 เม่ือ     O1  หมายถึง  การทดสอบตวัแปรตามก่อนการทดลอง  
        X   หมายถึง การใชน้วตักรรม (การทดลอง) 
   O2 หมายถึง การทดสอบตวัแปรตามหลงัการทดลอง 
    O1 และ O2 เป็นการทดสอบดว้ยเคร่ืองมือชนิดเดียวกนัและเปรียบเทียบผล          
                                          การทดสอบระหวา่ง  O1 และ O2   
 
 2. กำรด ำเนินกำรทดลองหำประสิทธิภำพ 

ดาํเนินการทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วนัท่ี 27 ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 23 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 16 คน โดยให้กลุ่มตวัอยา่ง
ดําเนินการทดลองสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู้ เม่ือทาํการสอนและ 
ทาํแบบทดสอบจนครบ 10 หน่วย ให้นักเรียนทําแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
โดยเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก มาวเิคราะห์ตามวธีิการทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป 

2.1 ขั้นเตรียม ผูร้ายงานไดเ้ตรียมนกัเรียน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จาํนวนนกัเรียน 16 คน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวดัความรู้พื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
2.3 ขั้นดาํเนินการเรียนการสอน โดยใชเ้วลาในการสอนจาํนวนทั้งส้ิน 72 ชัว่โมง ตั้งแต่วนัท่ี 

27 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 23  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 
2.4 ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) และทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5 ระยะเวลาการดาํเนินการวิจยั เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล

เบ้ืองตน้  รหสัวชิา 2100-1007 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
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ตำรำงที ่3.2  แสดงระยะเวลาการดาํเนินการวิจยั 

วนั เดือน ปี เวลำ หน่วยที/่เร่ือง 
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 

วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. หลกัความปลอดภยั 
วนัท่ี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. เคร่ืองมือวดัละเอียด 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. เคร่ืองมือวดัละเอียด 
วนัท่ี 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. เคร่ืองมือวดัละเอียด 
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต ์
วนัท่ี 1 ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
วนัท่ี 8 ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
วนัท่ี 15 ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
วนัท่ี 22 ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 08.00 - 12.00 น. ระบบจุดระเบิด 
วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ.2561 08.00 - 12.00 น. ระบบจุดระเบิด 
วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2561 08.00 - 12.00 น. ระบบไอดีและระบบไอเสีย 
วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2561 08.00 - 12.00 น. ระบบหล่อล่ืน 
วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2561 08.00 - 12.00 น. ระบบหล่อล่ืน 
วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 08.00 - 12.00 น. ระบบระบายความร้อน 
วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 08.00 - 12.00 น. ระบบระบายความร้อน 
วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 08.00 - 12.00 น. ระบบสตาร์ท 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 08.00 - 12.00 น. ระบบสตาร์ท 

ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีไดรั้บ

จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน โดยการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัขอ้สอบ (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ   
3. ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4. ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบบั 
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5. วเิคราะห์เปรียบเทียบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้t - test (Dependent Samples) 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 
1. หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน โดยใชสู้ตรดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC (พิษณุ ฟองศรี.2551 : 179) 
 

   IOC   =   
N
R  

 
 เม่ือ IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบ 
      กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  
 2. การหาค่าเฉล่ียของคะแนน (พิศิษฐ ตณัฑวณิช. 2543 : 37) ค่าเฉล่ีย (X̅)  
โดยคาํนวณจากสูตร 

    X̅  = 
∑x

N
 

  
 เม่ือ     Χ̅  แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 
    X  แทน   คะแนนของนกัเรียน 
    ∑X แทน    ผลรวมของคะแนนของนกัเรียน   
    N  แทน  จาํนวนคะแนนทั้งหมด 

 
3. การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 

ของแบบทดสอบวดัผลสมฤทธ์ิทางการเรียน (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ. 2543 : 196) 
 

    P   =   
R

N
 

 
 เม่ือ   P  แทน ดชันีความยากง่าย 
    R  แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํขอ้สอบถก 
    N  แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํขอ้สอบทั้งหมด 
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 เกณฑพ์ิจารณาค่าความยากง่าย จะมีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 ดงัน้ี  
 มากกวา่ 0.80 เป็นขอ้สอบท่ีง่ายมาก (ปรับปรุงหรือดดัทิ้ง) 
 0.60 - 0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่าย (ใชไ้ด)้ 
 0.40 - 0.59 เป็นขอ้สอบปานกลาง (ดี) 
 2.20 - 0.39  เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยาก 
 0.00 - 0.19 เป็นขอ้สอบท่ียากมาก (ปรับปรุงหรือดดัทิ้ง) 

 
4. ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก  

 

    r          =      
RU−RL

N
 

 

  เม่ือ  r       คือ   ค่าอาํนาจจาํแนก 
                        RU       คือ   จาํนวนคนในกลุ่มสูงท่ีตอบคาํถามขอ้นั้นถูก 

             RL     คือ    จาํนวนคนในกลุ่มตํ่าท่ีตอบคาํถามขอ้นั้นถูก 
    N     คือ    จาํนวนคนในกลุ่มแต่ละกลุ่ม 
 
5. ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder- 

Richardson) ดงัน้ี (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2540 : 123)  
 

 ttr    =   






 
 2

tS
pq1

1k
k  

 
 เม่ือ  ttr   แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
   k   แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
   p   แทน สัดส่วนของคนท่ีทาํถูกแต่ละขอ้ 
   q   แทน สัดส่วนของคนท่ีทาํผดิแต่ละขอ้   = 1 - p 
   2

tS   แทน ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
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 6. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 การคาํนวณหา
ประสิทธิภาพใชสู้ตร E1 / E2  (สนอง  อินละคร. 2543 : 9) 

 

 1E    =   100
A
N
X1





 

 
เม่ือ  1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน 
  1X  แทน ผลรวมของคะแนนของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการวดัระหวา่งเรียน 
  A   แทน คะแนนเตม็ของคะแนนระหวา่งเรียน 
  N   แทน จาํนวนนกัเรียน 
 

 2E    =   100
B
N
X2





 

 
เม่ือ  2E    แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
  2X   แทน ผลรวมของคะแนนหลงัเรียน 
  B    แทน คะแนนเตม็ของคะแนนหลงัเรียน 
  N    แทน จาํนวนนกัเรียน 

 
7. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553 : 105) 
 

    X    =   
N
x  

    
  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 
     x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N   แทน จาํนวนนกัเรียน 
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 8. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน โดยการใช้สูตรดังน้ี  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2553 : 126) 
 

    .S.D    =    
 1NN

XXN 22


   

   
 
   เม่ือ  S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
     

2X  แทน ผลรวมของคะแนนของแต่ละคนยกกาํลงัสอง 
      2X  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดยกกาํลงัสอง 
     N   แทน จาํนวนนกัเรียน 

 
9. สถิติท่ีใชห้าค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน โดยดชันีประสิทธิผลท่ีใชไ้ด้

ควรมีค่า 0.50 ข้ึนไป (พิษณุ ฟองศรี. 2551 : 186-187) 
 

ดชันีประสิทธิผล  =  
ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน−ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน

(จาํนวนนกัเรียน×คะแนนเตม็)−ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน
 

 
 
10. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยเอกสารประกอบการ

เรียน  โดยการทดสอบค่าที ใชสู้ตร t - test Dependent ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553 : 133) 
 

  t    =   
 

 1n
DDn

D
22


 

  

 
เม่ือ  t  แทน ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต เพื่อทราบความมีนยัสาํคญั 
  D  แทน ค่าผลต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจาํนวนคู่คะแนน 

 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัการพฒันาและการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอด
ประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์   ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
และน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

1. สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
2. ล าดบัขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้

ถูกตอ้ง ผูวิ้จยัไดก้ าหนดความหมายของสัญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 

N แทน จ านวนนกัเรียน 
X̅ แทน คะแนนเฉล่ีย 

S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
E1 แทน ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนแบบทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียน 
E2 แทน ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
D แทน ผลต่าง 
D2 แทน ผลต่างก าลงัสอง 
t แทน สถิติทดสอบท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต เพ่ือทราบความมีนยัส าคญั 

df แทน ระดบัขั้นของความเสรี (Degrees of Freedom) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ลาํดับขั้นในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัการพฒันาและการหาประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีตั้งไว ั80/80  

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอด
ประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ มีค่าดชันีประสิทธิผล 0.50 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีตั้งไว ั80/80  
(ภาคผนวก) 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลรวมประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1/E2) 

รวมเอกสารประกอบการเรียนบทท่ี 1-10 จ านวนนกัเริยน 16 คน   

คะแนน 
ผลรวมประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน 

 (E1/E2) 
El E2 

คะแนนรวม 3912 790 
คะแนนเฉล่ีย 391.2 49.375 

ร้อยละ 81.50 82.29 
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จากตารางท่ี 4.1 ผลรวมประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิชางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
มีประสิทธิภาพ 81.50/82.29 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 
 
 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน 
วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ มีค่าดชันีประสิทธิผล 
0.50  โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 

ดชันีประสิทธิผล  =  
ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน−ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน

(จ านวนนกัเรียน×คะแนนเตม็)−ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน
 

  

 ดชันีประสิทธิผล =  
790-364

(16×60)-364
 =  0.7148 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอด

ประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ พบว่า ค่าดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 
0.7148 ซ่ึงหมายความวา่นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 71.48 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์โดยใช ้   
t- test  dependent  ดงัตารางท่ี 4.2-4.3 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงั

เรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมวิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ จ านวน 16 คน 

คนท่ี 
คะแนนสอบ 

ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 
หลงัเรียน ก่อนเรียน 

1 45 20 25 625 
2 47 24 23 529 
3 50 24 26 676 
4 53 27 26 676 
5 45 18 27 729 
6 45 15 30 900 
7 54 27 27 729 
8 53 18 35 1225 
9 54 24 30 900 

10 50 24 26 676 
11 51 21 30 900 
12 53 24 29 841 
13 47 24 23 529 
14 48 30 18 324 
15 47 21 26 676 
16 48 23 25 625 
รวม 790 364 426 11560 
เฉล่ีย 49.38 22.75 26.63 722.50 
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

คะแนน N X̅ S.D. ∑D ∑D2 t 
ก่อนเรียน 16 22.75 3.80 

426 11560 27.952* 
หลงัเรียน 16  49.37 3.30 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางท่ี 4.3  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 

 

 

 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัพฒันาเอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 
2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมวทิยาลยัเทคนิค
สุรินทร์ ซ่ึงเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  สามารถสรุป อภิปรายและ
ขอ้เสนอแนะ ตามล าดบั ดงัน้ี                

1. สรุปผลการวจิยั 
2. อภิปรายผล 
3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวจิัย 
1. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 1.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานถอดประกอบ

เคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100 - 1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม โดยก าหนด เกณฑป์ระสิทธิภาพไว ้80/80 

 1.2 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบ
เคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100 - 1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

 1.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้
เอกสาร ประกอบการสอน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100 - 1007 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  

2. สรุปผลการวจิยั 
  2.1 ผลรวมประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองต้น รหัส 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 มีประสิทธิภาพ 
81.50/82.29 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 

 2.2 ค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองต้น รหัส 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มีค่าเท่ากับ 0.7148 ซ่ึงหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน           
ร้อยละ 71.48 
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 2.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนวิชางาน
ถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัส 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

อภิปรายผล  
  1. ผลรวมประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองต้น รหัส 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 มีประสิทธิภาพ 
81.50/82.29 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 สอดคล้องกบักิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล (2558 : บทคดัย่อ)  
ได้ศึกษาการหาคุณภาพและประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา
2102-2003 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 พบวา่ เอกสารประกอบการเรียน
มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.29/81.05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัโชค บุญยอง (2558 : บทคดัย่อ)  
ได้จดัท ารายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชางานปูน (2121 -2102) 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 วิทยาลยัเทคนิคตรัง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบว่า  เอกสารประกอบการเรียนวิชางานปูน  
รหัสวิชา 2121-2102 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.04/80.48   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาติ แตต้ระกูล 
(2557 : บทคัดย่อ) ได้รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการออกแบบโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รหัสวิชา 3000-0206 ส าหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ พบวา่ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบ
โปรแกรมใชค้อมพิวเตอร์ช่วย รหสัวิชา 3000-0206 มีประสิทธิภาพ 82.19/83.18 ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ท่ี 80/80            
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองตน้ รหสั 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
พบว่ามีค่าเฉล่ียรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั กิติพงศ ์เมธาวิวรรธน์กุล (2558:บทคดัยอ่)  
ได้ศึกษาการหาคุณภาพและประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา
2102-2003 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 มีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อฐัษนนัท ์ลทัธิรมย ์(2557: บทคดัยอ่) ไดท้  าการพฒันาและหาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102 -2102 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี
มาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ  สุธา บวัดา (2555 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การสร้างและ 
หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007  
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ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย เทคนิคสตูล ผลการวิจัยพบว่า เอกสาร
ประกอบการเรียนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.39 

 2. ค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองต้น รหัส 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มีค่าเท่ากับ 0.7148 ซ่ึงหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน           
ร้อยละ 71.48  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทองพูน เบ็ญเจิด  (2559 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการสร้างและ 
หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 3100-0009 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ผลการวิจยัพบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 3100-0009 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
วชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 มีค่าดชันีประสิทธิผล 0.6876 ซ่ึงหมายความวา่นกัศึกษา มีความรู้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 68.76   

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์ ท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนวชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสั 2100-1007 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคล้องกบัภิญโญ หมายบุญ (2554: บทคดัย่อ) ได้ศึกษา 
การพฒันาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
รหสัวชิา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546)  พบวา่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
รหัสวิชา 2100-1007 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุชาติ เฮ็งฉุน (2553:บทคดัย่อ) ได้ท าการพฒันาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี รหัสวิชา 2102-2107 ในระดบัประกาศนียบตัวิชาชีพ 
สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิชาพงษ ์พวงรัตน์ (2555 : บทคดัยอ่) 
ได้ศึกษาการพฒันาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานเคร่ืองมือกล
ซีเอน็ซี รหสัวชิา 2102-2110 หลกัสูตรประกาศปิยบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546)  
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเคร่ืองมือกล
ซีเอน็ซี รหสัวชิา 2102-2110 หลกัสูตรประกาศปิยบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวจิยัน้ีเพื่อใหก้ารใชเ้อกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล

เบ้ืองต้น รหัส 2100-1007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์  ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผูพ้ฒันามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนจะสูงหรือต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่ได้

ข้ึนอยู่กบัเอกสารประกอบการเรียนน้ีเพียงอย่างเดียว หากแต่ข้ึนอยู่กับตวัผูส้อนด้วย ดังนั้นในกรณี  
ท่ีครูผู ้สอนจะน าเอกสารประกอบการเรียนไปใช้จะต้องเข้าใจเน้ือหาท่ีจะท าการสอนเป็นอย่างดี  
ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.2 ผูส้อนควรท่ีจะท าการวางแผนการจดัการเรียนรู้ และเตรียมส่ือการสอนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 
การจัดท าส่ือน าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม PowerPoint ของจริงหรือแบบจ าลอง (Model) เป็นต้น  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึนโดยจงัหวะและเวลาใช้ส่ือในแต่ละคร้ังจะตอ้ง
สัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีจะสอน 

 1.3 การเรียนการสอนภาคปฏิบติั เม่ือผูส้อนท าการสอนความรู้ทางทฤษฏีเบ้ืองตน้ก่อนท า
การปฏิบติั ผูส้อนตอ้งท าการวางแผนในการใชร้ะยะเวลาให้นกัศึกษาฝึกทกัษะจากใบงานให้เหมาะสม
เพื่อให้นกัศึกษาไดใ้ช้ความรู้ความและเขา้ใจจากการเรียนภาคทฤษฏีมาคิดแกปั้ญหาต่าง ๆ จากใบงาน
โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีตรวจปรับความรู้ของนกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฒันาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหวา่งการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนกบัการสอนแบบปกติ 
 2.2 ควรพฒันารูปแบบการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบ

เคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัส 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมกบันกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
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ค าน า 
การวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา  

2100-1007  ฉบับน้ี เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีจะท าการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงผูจ้ ัดท า
ตอ้งการให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณค่า และมาตรฐานเพียงพอในการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง การด าเนินการพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ท าให้สามารถวิเคราะห์
ความต้องการในอาชีพ ทราบเป้าหมายผูเ้รียน รายวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน ความต้องการเรียงล าดับ
ก่อนหลัง เป้าหมายผูเ้รียน การจ าแนกรายการเน้ือหาวิชา และการจัดเรียงเน้ือหาวิชา โดยจัด
ด าเนินการไปอยา่งมีระบบและ ขั้นตอน จนสามารถจดัท าโครงการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้
รายวิชาได้เป็นอย่างดี  ความส าเร็จจากการพฒันาหลกัสูตรรายวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007 น้ี ส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน พร้อมทั้ง
ขอขอบคุณผูใ้หก้ารอนุเคราะห์สนบัสนุนจนงานช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 

ไพศาล  บุญลบั 
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หลกัการ 
   ของหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2556  

*********************** 
1.  เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า

ด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  
และประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
และการประกอบอาชีพอิสระ 

2.  เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไตอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้น
ด้วยการปฏิบติัจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียน สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง 
วทิยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

3.  เป็นหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกัน
ระหวา่ง หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.  เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรให้ตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยุทธศาสตร์ของ 
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมาย 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2556  

**************** 
1.  เพื่อใหมี้ความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถน าความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เลือกวิถีการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน สร้างสรรคค์วามเจริญต่อชุมชน 
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

2. เพื่อใหเ้ป็นผูมี้ปัญญา มีความคิคริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ 
การประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพมีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

3.  เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน             
รักหน่วยงานสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง  
และผูอ่ื้น 

4.  เพื่อให้เป็นคนท่ีมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างาน การอยู่ร่วมกัน  
การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
มีจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

5.  เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง  
มีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 

6.  เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ 
ประเทศและโลกมีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนร่วม ด ารงรักษาไว ้ 
ซ่ึงความมั่นคงของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
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หลกัสูตรรายวชิาทีก่ าหนดในหลกัสูตร 

ช่ือวชิา  งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น     จ านวน 2 หน่วยกฅิ 
รหัสวชิา      2100-1007           จ านวน 72 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์รายวชิา 
 1.  มีความเขา้ใจหลกัการท างานของเคร่ืองกล 
 2.  รู้และเขา้ใจการใชเ้คร่ืองมือถอดประกอบและเคร่ืองมือวดัละเอียดช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
 3.  มีทกัษะในการถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
 4.  มีทกัษะวดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
 5.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานดว้ยความระเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 
สมรรถนะรายวชิา 
 1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างาน การปรับตั้งเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ตาม
คู่มือ 
 2.  ถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ตามหลกัและกระบวนการ 
 3.  วดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 
  
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการท างานของเคร่ืองกล การถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองกล  
เคร่ืองมือถอดประกอบ  เคร่ืองมือวดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองกลและเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ ถอดประกอบ
ช้ินส่วนเคร่ืองกลและเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ วดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองกลและเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้  
 
 
หมายเหตุ   

จุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และค าอธิบาย จากหลกัสูตรประกาศนียบตัร 
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตารางที่ ก-1  แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้หลกั หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007                
จ  านวน  4  ชัว่โมง   2  หน่วยกิต 

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 หลกัความปลอดภยั 

     

2 เคร่ืองมือวดัละเอียด 
     

3 หลกัการท างานของเคร่ืองยนต ์
     

4 ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์
     

5 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
     

6 ระบบจุดระเบิด 
     

7 ระบบไอดีและระบบไอเสีย 
     

8 ระบบหล่อล่ืน 
     

9 ระบบระบายความร้อน 
     

10 ระบบสตาร์ท 
     

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                     E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางที่ ก-2  แสดงการวิเคราะห์หัวขอ้ยอ่ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007                  
จ  านวน  4  ชัว่โมง  2  หน่วยกิต หน่วยท่ี 1 หลกัความปลอดภยั 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ความปลอดภยั 

     

2 อุบติัเหตุ 
     

3 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
     

4 เคร่ืองมืองานช่างยนต ์
     

5 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

6 ปฏิบติัตามใบมอบงาน 
     

       

       

       

       

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                      E : อ่ืนๆ  (Other) 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

ตารางที่   ก-3  แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007                 
จ  านวน  4  ชัว่โมง  2  หน่วยกิต หน่วยท่ี  2  เคร่ืองมือวดัละเอียด 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

     

2 ไมโครมิเตอร์ 
     

3 ฟิลเลอร์เกจ 
     

4 ปฏิบติัตามใบงาน 
     

       

       

       

       

       

       

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                      E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางที่  ก-4  แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ยอ่ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007               
จ  านวน  4 ชัว่โมง  2  หน่วยกิต หน่วยท่ี  3  หลกัการท างานของเคร่ืองยนต ์

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ประเภทของเคร่ืองยนต ์

     

2 การท างานของเคร่ืองยนต์ 
     

3 การเปรียบเทียบเคร่ืองยนต์ 
     

4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คิดดี ท าดี ชีวมีีสุข)      

5 ปฏิบติัตามใบมอบงาน 
     

       

       

       

       

       

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                      E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางที่  ก-5  แสดงการวิเคราะห์หวัขอ้ยอ่ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007                 
จ  านวน  4  ชัว่โมง  2  หน่วยกิต หน่วยท่ี  4  ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์ 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์

     

2 การถอดช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
     

3 การประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
     

4 ปฏิบติัตามใบงาน 
     

       

       

       

       

       

       

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                      E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางที่ ก-6  แสดงการวิเคราะห์หัวขอ้ยอ่ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007                 
จ  านวน   4   ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  5 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง   

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 

     

2 ส่วนประกอบของระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
     

3 ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 
     

4 การเปล่ียนกรองน ้ามนัเช้ือเพลิง 
     

5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(จิตอาสาสร้างคุณค่าให้
สังคม) 

     

6 ปฏิบติัตามใบมอบงาน 
     

7 ปฏิบติัตามใบงาน 
     

       

       

       

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                      E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางที่ ก-7  แสดงการวิเคราะห์หัวขอ้ยอ่ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007
จ านวน  4   ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  6  ระบบจุดระเบิด 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 หนา้ท่ีของระบบจุดระเบิด 

     

2 ระบบจุดระเบิดแบบหนา้ทองขาว 
     

3 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     

4 การตรวจสอบและปรับตั้งระบบจุดระเบิด 
     

5 ปฏิบติัตามใบงาน 
     

       

       

       

       

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                      E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางที่ ก-8  แสดงการวิเคราะห์หัวขอ้ย่อย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007               
จ  านวน  4   ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  7  ระบบไอดีและระบบไอเสีย 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 หนา้ท่ีของระบบไอดี 

     

2 ส่วนประกอบของระบบไอดี 
     

3 การท างานของระบบไอดี 
     

4 หนา้ท่ีของระบบไอเสีย 
     

5 ส่วนประกอบของระบบไอเสีย 
     

6 การถอดประกอบท่อไอเสีย 
     

7 การปรับตั้งระยะห่างวาลว์ 
     

8 ปฏิบติัตามใบงาน 
     

       

       

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                      E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางที่ ก-9  แสดงการวิเคราะห์หัวขอ้ยอ่ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ช่ือวิชา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1007                 
จ  านวน  4    ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  8  ระบบหล่อล่ืน 

 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ระบบหล่อล่ืน 

     

2 หนา้ท่ีของระบบหล่อล่ืน 
     

3 ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์
     

4 ส่วนประกอบระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์
     

5 สารหล่อล่ืน 
     

6 การเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองและกรองน ้ามนัเคร่ือง 
     

7 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

8 ปฏิบติัตามใบมอบงาน 
     

9 ปฏิบติัตามใบงาน 
     

       

       

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                 C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                         E : อ่ืนๆ  (Other) 
 
 
 
 



 81 

 
 
ตารางที ่ก-10  แสดงการวเิคราะห์หวัขอ้ยอ่ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556   

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ช่ือวชิา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1007                 
จ  านวน  4   ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  9 ระบบระบายความร้อน 

 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต์ 

     

2 วธีิการระบายความร้อน 
     

3 ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน 
     

4 การตรวจสอบน ้าระบบระบายความร้อน 
     

5 การถอดตรวจสอบและประกอบสายพานพดัลม 
     

6 การถอดตรวจสอบและประกอบป๊ัมน ้า      

7 ปฏิบติัตามใบมอบงาน 
     

8 ปฏิบติัตามใบงาน 
     

       

       

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                      E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางที ่ก-11  แสดงการวเิคราะห์หวัขอ้ยอ่ย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556   
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ช่ือวชิา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1007                 
จ  านวน  4   ชัว่โมง  2  หน่วยกิต   หน่วยท่ี  10 ระบบสตาร์ท 
 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต ์

     

2 ส่วนประกอบและหนา้ท่ีระบบสตาร์ท 
     

3 หลกัการท างานมอเตอร์สตาร์ท 
     

4 ประเภทมอเตอร์สตาร์ท 
     

5 การควบคุมมอเตอร์สตาร์ท 
     

6 วธีิการสตาร์ท 
     

7 การถอดตรวจสอบและประกอบมอเตอร์สตาร์ท 
     

8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โลภนอ้ยก็คือ
พอเพียง) 

     

9 ปฏิบติัตามใบมอบงาน 
     

10 ปฏิบติัตามใบงาน 
     

                                                                                      A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
                                                                                      B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 แหล่งขอ้มูล(Sources)                                                  C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                                                      D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
                                                                                      E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางที ่ ก-12  แสดงตารางวเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา   

ตารางวเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา 
ช่ือวชิา งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น รหัสวชิา 2100-1007 

ล าดับ ช่ือหน่วย 
พฤติกรรมทีต้่องการ 

ความรู้ ทกัษะ กจินิสัย รวมคาบ 
1 หลกัความปลอดภยั    4 
2 เคร่ืองมือวดัละเอียด    8 
3 หลกัการท างานของเคร่ืองยนต ์    4 
4 ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์    8 
5 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง    8 
6 ระบบจุดระเบิด    8 
7 ระบบไอดีและระบบไอเสีย    4 
8 ระบบหล่อล่ืน    8 
9 ระบบระบายความร้อน    8 

10 ระบบสตาร์ท    8 

     72 
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ภาคผนวก ข  
การวเิคราะห์วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม วชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น  

รหัสวชิา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
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ตารางที ่ข-1  แสดงการวิเคราะห์วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ   
พุทธศกัราช 2556 วชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวชิา  2100-1007 

หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

กา
รป

ระ
เมิ
นค

า่ 

กา
รเลี

ยน
แบ

บ 

กา
รท

 าต
าม
แบ

บ 

กา
รท

 าถู
กต

อ้ง
แม

่ นย
 า 

กา
รท

 าอ
ยา่
งผ
สม

ผส
าน

 

กา
รท

 าอ
ยา่
งอ
ตัโ
นม

ตัิ 

กา
รรั
บรู้

 

กา
รต
อบ

สน
อง

 

กา
รเห็

นคุ
ณค

า่ 

กา
รจ
ดั ร

ะบ
บก

าร
คิด

 

กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

1 
 

 
 
 
 

 

หลกัความปลอดภัย                 
1.1 บอกความส าคญั
ของความปลอดภยัได ้

 X               

1.2 บอกสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุได ้

 X          X     

1.3 บอกวธีิการป้องกนั
อุบติัเหตุได ้

 X          X     

1.4 อธิบายลกัษณะ
เคร่ืองมือช่างยนตไ์ด ้

 X               

1.5 อธิบายวธีิการใช้
เคร่ืองมืองานช่างยนต์
ได ้

 X     X          

1.6 อธิบายปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง      

 X          X     

1.7 ปฏิบติัตาม 
ใบมอบงานได ้
 
 
 
 
 

 X      X    X     
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หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

กา
รป

ระ
เมิ
นค

า่ 

กา
รเลี

ยน
แบ

บ 

กา
รท

 าต
าม
แบ

บ 

กา
รท

 าถู
กต

อ้ง
แม

่ นย
 า 

กา
รท

 าอ
ยา่
งผ
สม

ผส
าน

 

กา
รท

 าอ
ยา่
งอ
ตัโ
นม

ตัิ 

กา
รรั
บรู้

 

กา
รต
อบ

สน
อง

 

กา
รเห็

นคุ
ณค

า่ 

กา
รจ
ดั ร

ะบ
บก

าร
คิด

 

กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

2 
 

เคร่ืองมือวดัละเอยีด                 
2.1 บอกส่วนประกอบ
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได ้

 X               

2.2 อธิบายการอ่านค่า
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได ้

 X               

2.3  อธิบายวธีิการใช้
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได ้

 X     X          

2.4 อธิบายวธีิการ
บ ารุงรักษาเวอร์เนียร์ 
คาลิปเปอร์ได ้

 X     X          

2.5 บอกส่วนประกอบ
ของไมโครมิเตอร์ได ้

 X               

2.6 อธิบายการอ่านค่า
ไมโครมิเตอร์ได ้

 X     X          

2.7 อธิบายการใช้
ไมโครมิเตอร์ได ้

 X     X          

2.8 อธิบาย 
การบ ารุงรักษา
ไมโครมิเตอร์ได ้

 X     X          

2.9 บอกส่วนของ 
ฟิลเลอร์เกจได ้
 
 

 X               
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หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

กา
รป

ระ
เมิ
นค

า่ 

กา
รเลี

ยน
แบ

บ 

กา
รท

 าต
าม
แบ

บ 

กา
รท

 าถู
กต

อ้ง
แม

่ นย
 า 

กา
รท

 าอ
ยา่
งผ
สม

ผส
าน

 

กา
รท

 าอ
ยา่
งอ
ตัโ
นม

ตัิ 

กา
รรั
บรู้

 

กา
รต
อบ

สน
อง

 

กา
รเห็

นคุ
ณค

า่ 

กา
รจ
ดั ร

ะบ
บก

าร
คิด

 

กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

2.10 อธิบายการอ่าน 
ค่าฟิลเลอร์เกจได ้

 X     X          

2.11 อธิบายการใช ้
ฟิลเลอร์เกจได ้

 X     X          

2.12 อธิบายวธีิการ
บ ารุงรักษาฟิลเลอร์เกจ
ได ้

 X     X          

2.13 ปฏิบติัตาม 
ใบงานได ้

 X      X    X     

3 
หลกัการท างานของ
เคร่ืองยนต์ 

                

 

3.1 บอกประเภท
เคร่ืองยนตไ์ด ้

 X               

3.2 อธิบายการท างาน
ของเคร่ืองยนต ์ 4  
จงัหวะได ้

 X               

3.3 อธิบายการท างาน
ของเคร่ืองยนต ์ 2  
จงัหวะได ้
 
 
 

 X               
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หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

กา
รป

ระ
เมิ
นค

า่ 

กา
รเลี

ยน
แบ

บ 

กา
รท

 าต
าม
แบ

บ 

กา
รท

 าถู
กต

อ้ง
แม

่ นย
 า 

กา
รท

 าอ
ยา่
งผ
สม

ผส
าน

 

กา
รท

 าอ
ยา่
งอ
ตัโ
นม

ตัิ 

กา
รรั
บรู้

 

กา
รต
อบ

สน
อง

 

กา
รเห็

นคุ
ณค

า่ 

กา
รจ
ดั ร

ะบ
บก

าร
คิด

 

กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

3.4 เปรียบเทียบขอ้
แตกต่างของเคร่ืองยนต์
ได ้

 X               

3.5 บอกแนวทาง 
ด าเนินชีวติท่ีอยูบ่น
ความซ่ือสัตยสุ์จริตได ้

 X          X     

3.6 ปฏิบติัตามใบงาน
ได ้

 X      X    X     

4 ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์                 

 

4.1 บอกช่ือช้ินส่วนของ
เคร่ืองยนตไ์ด ้

 X               

4.2 บอกหนา้ท่ีช้ินส่วน
เคร่ืองยนตไ์ด ้

 X               

 

4.3 อธิบายการถอด
ช้ินส่วนเคร่ืองยนตไ์ด ้

 X               

4.4 อธิบายการประกอบ
ช้ินส่วนเคร่ืองยนตไ์ด ้

 X     X          

4.5 มีทกัษะในการถอด
ประกอบช้ินส่วน
เคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
 
 

 X      X         
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หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

กา
รป

ระ
เมิ
นค

า่ 

กา
รเลี

ยน
แบ

บ 

กา
รท

 าต
าม
แบ

บ 

กา
รท

 าถู
กต

อ้ง
แม

่ นย
 า 

กา
รท

 าอ
ยา่
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สม

ผส
าน

 

กา
รท

 าอ
ยา่
งอ
ตัโ
นม

ตัิ 

กา
รรั
บรู้

 

กา
รต
อบ

สน
อง

 

กา
รเห็

นคุ
ณค

า่ 

กา
รจ
ดั ร

ะบ
บก

าร
คิด

 

กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

4.6 ปฏิบติัตามใบงาน
ได ้

       X    X     

5 ระบบน า้มันเช้ือเพลงิ                 

 

5.1อธิบายระบบน ้ามนั
เช้ือเพลิงได ้

 X               

5.2 บอกส่วนประกอบ
ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้

 X               

5.3 อธิบายระบบฉีด
น ้ามนัเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้
ได ้

 X               

5.4 อธิบายการเปล่ียน
กรองน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้

 X     X          

5.5 มีทกัษะในการ
เปล่ียนกรองน ้ามนั
เช้ือเพลิงไดถู้กตอ้ง 

 X     X          

5.6  ปฏิบติัตามใบมอบ
งานได ้

 X      X    X     

5.7 ปฏิบติัตามใบงาน
ได ้
 
 
 
 

 X      X    X     
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หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

กา
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นค

า่ 
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รจ
ดั ร

ะบ
บก

าร
คิด

 

กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

6 ระบบจุดระเบิด                 

 

6.1 บอกหนา้ท่ีระบบจุด
ระเบิดได ้

 X               

6.2 อธิบายการท างาน
ระบบจุดระเบิดแบบ
หนา้ทองขาวได ้

 X               

6.3 บอกส่วนประกอบ
ระบบจุดระเบิดแบบ
หนา้ทองขาวได ้

 X               

6.4 อธิบายการท างาน
ระบบจุดระเบิดแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้

 X               

6.5 บอกวธีิการ
ตรวจสอบระบบจุด
ระเบิดแบบหนา้
ทองขาวได ้

 X               

6.6 บอกวธีิการ
ปรับแต่งระบบจุด
ระเบิดแบบหนา้
ทองขาวได ้
 
 

 X     X          
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หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
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รน
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ปใ

ช ้
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เคร
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รต
อบ

สน
อง

 

กา
รเห็

นคุ
ณค

า่ 

กา
รจ
ดั ร

ะบ
บก

าร
คิด

 

กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

6.7 มีทกัษะในการ
ตรวจสอบและปรับแต่ง
ระบบจุดระเบิดแบบ
หนา้ทองขาวได ้

 X      X         

6.8 ปฏิบติัตามใบงาน
ได ้

 X      X         

7 
ระบบไอดีและระบบไอ
เสีย 

                

 

7.1 อธิบายหนา้ท่ีระบบ
ไอดีได ้

 X               

7.2 บอกส่วนประกอบ
ของระบบไอดีได ้

 X               

7.3 อธิบายการท างาน
ของระบบไอดีได ้

 X               

7.4 อธิบายหนา้ท่ีระบบ
ไอเสียได ้

 X               

7.5 บอกวธีิการถอด
ประกอบท่อไอเสียได ้

 X     X          

7.6 บอกวธีิการปรับตั้ง
ระยะห่างวาลว์ได ้
 
 

 X      X    X     



 92 

หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

กา
รส

งัเค
รา
ะห์

 

กา
รป

ระ
เมิ
นค

า่ 
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รเลี
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รท
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าม
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บ 
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รท
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กต

อ้ง
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่ นย
 า 

กา
รท

 าอ
ยา่
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สม

ผส
าน

 

กา
รท
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ยา่
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ตัโ
นม

ตัิ 

กา
รรั
บรู้

 

กา
รต
อบ

สน
อง

 

กา
รเห็

นคุ
ณค

า่ 

กา
รจ
ดั ร

ะบ
บก

าร
คิด

 

กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

7.7 ปฏิบติัตามใบงาน
ได ้

 X      X    X     

8 ระบบหล่อล่ืน                 

 

8.1 บอกหนา้ท่ีของ
ระบบหล่อล่ืนได ้

 X               

8.2 อธิบายระบบหล่อ
ล่ืนเคร่ืองยนตไ์ด ้

 X               

8.3 บอกส่วนประกอบ
ระบบหล่อล่ืน
เคร่ืองยนตไ์ด ้

 X               

 

8.4 บอกชนิดสารหล่อ
ล่ืนได ้

 X               

8.5 อธิบายวธีิการ
เปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองและ
กรองน ้ามนัเคร่ืองได ้

 X     X          

8.5 อธิบายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

 X          X     

8.6 มีทกัษะในการ
เปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองและ
กรองน ้ามนัเคร่ืองได้
ถูกตอ้ง 
 
 

 X      X         
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หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ
เคร

าะ
ห์ 

กา
รส

งัเค
รา
ะห์
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า่ 
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กา
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สน
อง

 

กา
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นคุ
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า่ 

กา
รจ
ดั ร

ะบ
บก

าร
คิด

 

กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

8.7 ปฏิบติัตามใบมอบ
งานได ้

 X      X    X     

8.8 นกัเรียนปฏิบติัตาม
ใบงานได ้

 X      X    X     

9 ระบบระบายความร้อน                 

 

9.1 บอกหนา้ท่ีของ
ระบบระบายความร้อน
ได ้

 X               

9.2  อธิบายวธีิระบบ
ระบายความร้อน
เคร่ืองยนตไ์ด ้

 X               

9.3 บอกหนา้ท่ี
ส่วนประกอบระบบ
ระบายความร้อนได ้

 X               

9.4 อธิบายวธีิการ
ตรวจสอบน ้าระบาย
ความร้อนได ้  

 X     X          

 

9.5 มีทกัษะในการถอด
ประกอบป๊ัมน ้า
เคร่ืองยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

 X     X          

9.6 ปฏิบติัตามใบมอบ
งานได ้
 

 X      X    X     
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หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 

คว
าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
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รน
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เคร
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าร
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กา
รมี

ลกั
ษณ

ะเฉ
พา

ะต
น 

9.7 ปฏิบติัตามใบงาน
ได ้

 X      X    X     

10 
ระบบสตาร์ท
เคร่ืองยนต์ 

                

 

10.1 บอกความส าคญั
ของระบบสตาร์ทได ้

 X               

10.2 บอกหนา้ท่ี
ส่วนประกอบระบบ
สตาร์ทได ้

 X               

10.3 อธิบายหลกัการ
ท างานมอเตอร์สตาร์ท
ได ้

 X               

10.4 บอกประเภท
มอเตอร์สตาร์ทได ้

 X               

10.5 อธิบายวธีิการ
สตาร์ทได ้

 X     X          

10.6 อธิบายการถอด
ประกอบมอเตอร์
สตาร์ทได ้

 X     X          

 
10.7 ประยกุตใ์ชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวติอยา่งสุจริตได ้

 X          X     
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หน่
วย
ที่ 

 
  

ช่ือหน่วย 
หัวข้อการสอน 

 

ระดับพฤติกรรมทีต้่องการ 
ด้านพุทธิพสัิย ด้านทกัษะ ด้านกจินิสัย 
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ะต
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10.8 มีทกัษะในการ
ถอดตรวจสอบและ
ประกอบมอเตอร์
สตาร์ทไดถู้กตอ้ง 

 X      X    X     

10.9 ปฏิบติัตามใบมอบ
งานได ้

 X      X    X     

10.10 ปฏิบติัตามใบงาน
ได ้

 X      X    X     
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตจัดท าแผนและเอกสารประกอบการเรียน 
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ภาคผนวก ง 
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
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  ง-1 หนังสือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ง-2 หนังสือตอบรับเป็นผู้เช่ียวชาญ



 101 



 102 



 103 



 104 
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ง-3 รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 
ช่ือ-สกลุ  ดร.ประดิษฐ ์ ช่ืนบาน 
สถานท่ีท างาน  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
สังกดั   ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษา  ปริญญาเอก  ยทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค  

(สาขาวชิาการศึกษาและการจดัการภูมิปัญญา) 
ช่ือ-สกลุ  นายอ านาจ  แสงโชติ ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะครูเช่ียวชาญ 
สถานท่ีท างาน  สาขาวชิาช่างยนต ์วทิยาลยัเทคนิคบุรีรัมย ์
สังกดั   ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษา  ปริญญาโท วชิาเอกบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ช่ือ-สกลุ  นายพรรษา ฉายกลา้ ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
สถานท่ีท างาน  สาขาวชิาช่างกลโรงงาน วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
สังกดั   ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษา  ปริญญาโท วชิาเอกบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ช่ือ-สกลุ  นายสุรพงษ ์ พงษศ์รี ต  าแหน่ง ครู วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
สถานท่ีท างาน  สาขาวชิาช่างยนต ์วทิยาลยัเทคนิคอ่างทอง 
สังกดั   ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษา  ปริญญาโท วศิวกรรมเคร่ืองกล  

มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ช่ือ-สกลุ  นางอมัพร  จงดี   ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะช านาญการ 
สถานท่ีท างาน  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
สังกดั   ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษา  ปริญญาโท  สาขาวชิาการวดัผลการศึกษา   

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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ง-4 การประเมนิความความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัเอกสารประกอบการเรียน
วชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวชิา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชีพ  พทุธศักราช 2556 ประเภทวชิาช่างอตุสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
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แบบประเมนิความความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัเอกสารประกอบการเรียน 
วชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวชิา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบัตร

วชิาชีพ พทุธศักราช 2556 ประเภทวชิาช่างอตุสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
 

ค าช้ีแจง   แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญงานหลกัสูตรและการสอน
ดา้นอาชีวศึกษา  แบบสอบถามน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อเอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึน 
ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

ตอนที ่1 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อเอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึน 
 1. แบบสอบถามทั้งหมด 23 ขอ้  
 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องแสดงความคิดเห็นโดยมีความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
  ระดบั  5 หมายถึง  เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบั  4 หมายถึง  เห็นดว้ยระดบัมาก 
  ระดบั  3 หมายถึง  เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 
  ระดบั  2 หมายถึง  เห็นดว้ยระดบันอ้ย 
  ระดบั  1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ตวัอยา่ง 

ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

0 เน้ือหามีความเหมาะสม      
 

จากตวัอยา่ง หมายความวา่ เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา สามารถใชส้อน
ได้ระดบัมากท่ีสุด ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 5 แต่ถ้าเน้ือหาสอดคล้องกบักบัค าอธิบายรายวิชา
สามารถ น าไปใชไ้ดดีจนถึงปรับปรุงตามล าดบั ใหท้  าเคร่ืองหมายตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
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ตอนที ่1 ถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อเอกสารประกอบการเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. สาระส าคัญ 
  1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในหลกัสูตร           
  1.2 สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้           
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา           
   2.2 ขอ้ความชดัเจนเขา้ใจง่าย           
3. เน้ือหา 
3.1 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน           
3.2 เน้ือหามีความยากง่ายและเหมาะสม เขา้ใจง่าย           
3.3 ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย           
3.4 มีรูปภาพชดัเจน           
4. ด้านกจิกรรมการสอน 
   4.1 เร้าความสนใจของผูเ้รียน           
   4.2 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน           
  4.3 ฝึกการท างานกลุ่มร่วมกนั           
  4.4 เวลาในการสอนเหมาะสม           
5. ส่ือการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์           
   5.2 เน้ือหาถูกตอ้ง สมบูรณ์ ชดัเจน           
   5.3 เร้าความสนใจของผูเ้รียน           
   5.4 สะดวกต่อการน าไปใช ้           
   5.5 งานส าหรับการเก็บรักษา           
   5.6 มีกระบวนการจดัท าไม่ยุง่ยากซบัซอ้น      

   5.7 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการสอน      
   5.8 ประหยดัเวลาในการสอน 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา           
   6.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้           
   6.3 เคร่ืองมือเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน           
 
ตอนที ่2  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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ตารางที่ ง-1 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชางาน
ถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 

รายการประเมิน 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
X̅ S.D. 

1. สาระส าคัญ 
  1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใน
หลกัสูตร 4.20 0.45 มาก 
  1.2 สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 4.20 0.45 มาก 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.40 0.55 มาก 
   2.2 ขอ้ความชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.20 0.45 มาก 
3. เน้ือหา 
3.1 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน 4.20 0.45 มาก 
3.2 เน้ือหามีความยากง่ายและเหมาะสม เขา้ใจง่าย 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3.3 ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย 4.20 0.45 มาก 
3.4 มีรูปภาพชดัเจน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4. ด้านกจิกรรมการสอน 
   4.1 เร้าความสนใจของผูเ้รียน 4.20 0.45 มาก 
   4.2 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 4.40 0.55 มาก 
  4.3 ฝึกการท างานกลุ่มร่วมกนั 4.20 0.45 มาก 
  4.4 เวลาในการสอนเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
5. ส่ือการเรียนรู้ 
   5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 4.40 0.55 มาก 
   5.2 เน้ือหาถูกตอ้ง สมบูรณ์ ชดัเจน 4.20 0.45 มาก 
   5.3 เร้าความสนใจของผูเ้รียน 4.20 0.45 มาก 
   5.4 สะดวกต่อการน าไปใช ้ 4.20 0.45 มาก 
   5.5 งานส าหรับการเก็บรักษา 4.20 0.45 มาก 
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รายการประเมิน 
ค่าสถิติ 

ความหมาย 
X̅ S.D. 

   5.6 มีกระบวนการจดัท าไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 4.20 0.45 มาก 
   5.7 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการสอน 4.20 0.45 มาก 
   5.8 ประหยดัเวลาในการสอน 4.40 0.55 มาก 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.20 0.45 มาก 
   6.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.40 0.55 มาก 
   6.3 เคร่ืองมือเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 4.20 0.45 มาก 

รวม 98.80 10.99  
เฉล่ีย 4.30 0.10 มาก 
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ภาคผนวก จ การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
จ-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงค ์                     
เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ   (IOC) 
จ-2 ผลการวเิคราะห์แบบทดสอบเพื่อหาดชันีความสอดคอ้งระหวา่งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบั
แบบทดสอบ 
จ-3 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
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จ-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์                      
เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ   (IOC) 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความสอดคล้องระหว่าง 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมกบัแบบทดสอบ   (IOC) 

 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาแบบทดสอบในแต่ละข้อต่อไปน้ีมีความสอดคล้องระหว่าง

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยการท าเคร่ืองหมาย
ถูก () ลงในช่องคะแนนตามความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี  

+1 แน่ใจวา่แบบสอบถามนั้น วดัไดต้รงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้ 
0 ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามนั้น วคัไดต้รงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้ 
-1 แน่ใจวา่แบบสอบถามนั้น วดัไดไ้ม่ตรงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้

 
ตัวอย่าง 

ข้อที่ แบบทดสอบ 
คะแนนพจิารณา 

+1 0 -1 

xx 1. สมยักษตัริยเ์อด็เวร์ิคท่ี 2 ก าหนดความยาว 1 น้ิว โดยใชส่ิ้งใด 
 ก. น้ิวหวัแม่มือ    
 ข. เมล็ดขา้วโพด 
 ค. เมล็ดขา้วบาเลย ์   
 ง. น้ิวเทา้ 

   

จากตวัอยา่ง แบบสอบถามนั้น วดัไดต้รงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้
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ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
คะแนนพจิารณา 

+1 0 -1 
 
 
 

1. 

หน่วยที ่1 หลกัความปลอดภัย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.1  
นกัเรียนบอกความส าคญัของความปลอดภยัได้ 
ความปลอดภยัหมายถึงขอ้ใด 
ก.  ก าหนดวธีิการด าเนินงาน    
 ข.  กฎมาตรฐานการท างาน 
 ค.  ก าหนดคุณสมบติัผูป้ฏิบติังาน    
 ง.  สภาพท่ีไม่มีภยนัตราย 

   

 
 

2. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.1  
นกัเรียนบอกความส าคญัของความปลอดภยัได้ 
การออกกฎความปลอดภยัควรยดึแนวทางใด 
ก.  ค  าสั่ง       
ข.  แนวความคิดการปฏิบติั 
ค.  กฎระเบียบ      
ง.  ขอ้ควรปฏิบติั 

   

3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.2 
 นกัเรียนบอกสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุได ้
อุบติัเหตุตามขอ้ใดเกิดนอ้ยท่ีสุด  
ก.  คน     
ข.  เคร่ืองจกัร 
ค.  ส่ิงแวดลอ้ม     
ง.  ภยัธรรมชาติ 

   

 
 
4. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.2 
นกัเรียนบอกสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุได ้
สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุท่ีส าคญัท่ีสุด  คือขอ้ใด 
ก.  คน     ข.  ภยัธรรมชาติ 
ค.  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ง.  สภาพแวดลอ้ม 
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ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
คะแนนพจิารณา 

+1 0 -1 
 
 
5. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.3 
นกัเรียนบอกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุได ้
ขอ้ใดเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 
ก.  ใชเ้คร่ืองจกัรเท่าท่ีจ  าเป็น  
ข.  สวมรองเทา้ผา้ใบปฏิบติังาน 
ค.  สวมแวน่ตาด าขณะเล่ือนเหล็ก  
ง.   สวมชุดปฏิบติังานตามก าหนด 

   

 
 
6. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.5 
นกัเรียนอธิบายวธีิการใชเ้คร่ืองมืองานช่างยนตไ์ด ้
ประแจประเภทใดท่ีใช้ส าหรับขนันตัท่ีตอ้งการแรงบิดเท่า ๆ กนั
คือ 
ก.  ประแจแหวน      
ข.  ประแจถอดหวัเทียน 
ค.  ประแจปอนด ์      
ง.  ประแจกระบอก 

   

 
 
 
7. 

หน่วยที ่2 เคร่ืองมือวดัละเอยีด 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.1 
นกัเรียนบอกส่วนประกอบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได ้
ขอ้ใดคือส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์   
ก.  แกนวดั แกนรับ    
ข.  วดัปากวดันอก 
ค.  ปลอกหมุนวดั   
ง.   ปลอกกระทบเล่ือน 
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ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
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+1 0 -1 
 
 
8. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.6 
นกัเรียนอธิบายการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ได ้
ถา้หมุนปลอกหมุนวดั  1  ช่องของไมโครมิเตอร์ช่องสเกลวดัระยะ
จะเคล่ือนท่ีเท่าใด 
ก.  1.00  มม.       
ข.  0.10  มม. 
ค.  0.01  มม.       
ง.  0.001  มม. 

   

 
 
9. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.11 
นกัเรียนอธิบายการใชฟิ้ลเลอร์เกจได ้
ตอ้งการวดัระยะห่างของล้ินตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัตามขอ้ใด 
ก.  ไดอลัเกจ     
ข.  ฟิลเลอร์เกจ  
ค.  ไมโครมิเตอร์วดันอก     
ง.  ไมโครมิเตอร์วดัใน 

   

 
 

10. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.1 
นกัเรียนบอกส่วนประกอบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได ้
เพราะเหตุใดหนา้สัมผสัของเข้ียววดัใน จึงมีลกัษณะบางคลา้ยคม
มีด 
ก.  เพื่อลดพื้นท่ีสัมผสัขณะวดังานรูใน        
ข.  เพื่อใชส้ าหรับขีดหมายงาน 
ค.  เพื่อหลบครีบ หรือรอยเยนิของช้ินงาน   
ง.  เพราะท าใหก้ารวดัเร็วข้ึน 

   

 
 

11. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.1 
นกัเรียนบอกส่วนประกอบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ได ้
กา้นวดัลึกของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ถูกเวา้โคง้เพื่อจุดประสงคใ์ด 
ก.  เพื่อลดขนาด  ข.  เพื่อหลบครีบ  
ค.  เพื่อลดน ้าหนกั  ง.  เพื่อความสวยงาม 
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+1 0 -1 
 

 
12. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.6 
นกัเรียนอธิบายการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ได ้
สเกลไมโครมิเตอร์ระบบองักฤษวดัละเอียดสูงสุดไดเ้ท่าไร 
ก.  0.001  น้ิว                                                 
ข.  0.0001  น้ิว 
ค.  0.10  น้ิว                                                   
ง.  0.01  น้ิว 

   

 
 

13. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.6 
นกัเรียนอธิบายการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ได ้
สเกลไมโครมิเตอร์ระบบเมตริกวดัละเอียดสูงสุดไดเ้ท่าไร 
ก.  0.001  มม.                                                
ข.  0.0001  มม.       
ค.  0.01  มม.                                            
ง.  0.10  มม.  

   

 
 

14. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.6 
นกัเรียนอธิบายการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ได ้
 สเกลช่วย ของไมโครมิเตอร์ขนาดค่าความละเอียด  0.001  มม.  มีค่า
เท่ากบัขอ้ใด 
ก.  0.0001  มม.                               ข.  0.001  มม. 
ค.  0.01  มม.                                   ง.  0.1  มม. 

   

 
 

15. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.7 
นกัเรียนอธิบายการใชไ้มโครมิเตอร์ได ้
ขอ้ใดคือการใชไ้มโครมิเตอร์ท่ีถูกตอ้ง 
ก.  ท าความสะอาดช้ินงาน     
ข.   เช็คศูนยก่์อนวดัทุกคร้ัง 
ค.  หมุนปลอกกระทบเล่ือน     
ง.  ล็อกปลอกหมุนอ่านค่า 
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ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
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+1 0 -1 
 
 

16. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.12 
นกัเรียนอธิบายการบ ารุงรักษาฟิลเลอร์เกจได ้
ขอ้ใดคือการบ ารุงรักษาฟิลเลอร์เกจ 
ก.  เก็บแยกจากเคร่ืองมือชนิดอ่ืน   
ข.  ท าความสะอาดเล่ือนเก็บ 
ค.  ชโลมน ้ามนัเล่ือนเก็บ   
ง.  ท าความสะอาดชโลมน ้ามนั 

   

 
 
 

17. 

หน่วยที ่3 หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3.1 
นกัเรียนบอกประเภทเคร่ืองยนตไ์ด ้
ขอ้ใดคือประเภทเคร่ืองยนตท่ี์แบ่งตามการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง 
ก.  เคร่ืองยนตแ์ก๊ส,เคร่ืองยนตน์ ้ามนั   
ข. เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน,เคร่ืองยนตดี์เซล 
ค.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซฮอล,์เคร่ืองยนตดี์เซล  
ง. เคร่ืองยนตดี์เซล,เคร่ืองยนตแ์ก๊ส 

   

 
 
18 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3.2 
นกัเรียนอธิบายการท างานของเคร่ืองยนต ์ 4  จงัหวะได ้
ขอ้ใดเป็นจงัหวะการท างานของเคร่ืองยนต ์4  จงัหวะ  
ก.  ดูด,  อดั,  ระเบิด,  คาย                
ข.  อดั,  ระเบิด,  คาย,  ดูด 
ค.  ระเบิด,  คาย,  ดูด,  อดั   
ง.  คาย,  ดูด,  อดั,  ระเบิด 

   

 
 

19. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3.2 
นกัเรียนอธิบายการท างานของเคร่ืองยนต ์ 4  จงัหวะได ้
จงัหวะท่ีลูกสูบเล่ือนข้ึนล้ินไอดีปิดล้ินไอเสียเปิด  คือจงัหวะใด 
ก.  ดูด  ข.  อดั 
ค.  ระเบิด  ง.  คาย 
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+1 0 -1 
 
 

20. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3.3 
นกัเรียนอธิบายการท างานของเคร่ืองยนต ์ 2  จงัหวะได้ 
เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลืน  2  จงัหวะ  มีจงัหวะการท างานพร้อมกนั  
คือจงัหวะใด 
ก.  อดักบัคาย     
ข.  ดูดกบัระเบิด 
ค.  ดูดกบัคาย     
ง.  ดูดกบัอดั 

   

 
 

21. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3.2 
นกัเรียนอธิบายการท างานของเคร่ืองยนต ์ 4  จงัหวะได ้
ขอ้ใดกล่าวถึงเคร่ืองยนต ์ 4  จงัหวะไดถู้กตอ้ง 
ก.  เพลาขอ้เหวีย่งหมุน  1  รอบ  ไดง้าน  1  คร้ัง  
ข.  เพลาขอ้เหวีย่งหมุน  2  รอบ  ไดง้าน  1  คร้ัง 
ค.  เพลาขอ้เหวีย่งหมุน  1  รอบ  ไดง้าน  2  คร้ัง 
ง.  เพลาขอ้เหวีย่งหมุน  2  รอบ  ไดง้าน  2  คร้ัง 

   

 
 

22. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  3.3 
นกัเรียนอธิบายการท างานของเคร่ืองยนต ์ 2  จงัหวะได้ 
เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 2 จงัหวะ เปิด–ปิด ไอดีไอเสียโดยช้ินส่วน
ใด 
ก.  ล้ิน   ข.  ช่องไอดี  ไอเสีย 
ค.  ลูกสูบ   ง.  รีดวาลว์ 

   

 
 
 
 

23. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  3.4  
นกัเรียนเปรียบเทียบขอ้แตกต่างของเคร่ืองยนตไ์ด ้
เคร่ืองยนตดี์เซลช้ินส่วนตอ้งแขง็แรงเพราะเหตุใด 
ก.  ไม่มีหวัเทียน    
ข.  จุดระเบิดดว้ยการฉีดน ้ามนั 
ค.  ใชน้ ้ามนัดีเซล    
ง.  ตอ้งอดัไอดีใหเ้กิดความร้อน 
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+1 0 -1 
 
 

24. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  3.4  
นกัเรียนเปรียบเทียบขอ้แตกต่างของเคร่ืองยนตไ์ด ้
ขอ้ดีของเคร่ืองยนต ์ 4  จงัหวะ  คือขอ้ใด 
ก.  กลไกนอ้ยกวา่    
ข.  ประหยดัน ้ามนั 
ค.  อตัราเร่งดี     
ง.  ราคาถูกกวา่ 

   

 
 

25. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  3.4  
นกัเรียนเปรียบเทียบขอ้แตกต่างของเคร่ืองยนตไ์ด ้
เคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่เป็นเคร่ืองยนตช์นิดใด 
ก.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  4 จงัหวะ  
ข.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  2 จงัหวะ 
ค.  เคร่ืองยนตดี์เซล  4 จงัหวะ   
ง.  เคร่ืองยนตดี์เซล  2  จงัหวะ 

   

 
 

26. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  3.4  
นกัเรียนเปรียบเทียบขอ้แตกต่างของเคร่ืองยนตไ์ด ้
เคร่ืองยนตช์นิดใดท่ีมีการบ ารุงรักษานอ้ยกวา่  
ก.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  4 จงัหวะ  
ข.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  2 จงัหวะ 
ค.  เคร่ืองยนตดี์เซล  4 จงัหวะ   
ง.  เคร่ืองยนตดี์เซล  2  จงัหวะ 

   

 
 

 
27. 

หน่วยที ่4 ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.1 
นกัเรียนบอกช่ือช้ินส่วนของเคร่ืองยนตไ์ด ้
ช้ินส่วนหลกัเคร่ืองยนตเ์รียกช่ือตามขอ้ใด 
ก.  เส้ือสูบ  ข.  กระบอกสูบ 
ค.  ลอ้ช่วยแรง           ง.  เพลาขอ้เหวีย่ง 
 

   



 122 

ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
คะแนนพจิารณา 
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28. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีช้ินส่วนของเคร่ืองยนตไ์ด ้
ขอ้ใดคือหนา้ท่ีแหวนอดั 
ก.  เพิ่มความแขง็แรงใหแ้ก่ลูกสูบ   
ข.  ป้องกนัไอดีร่ัวลงหอ้งขอ้เหวีย่ง 
ค.  ป้องกนัน ้ามนัหล่อล่ืนเขา้เผาหอ้งไหม ้  
ง.  กวาดลา้งน ้ามนัหล่อล่ืน 

   

 
 

29. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.1 
นกัเรียนบอกช่ือช้ินส่วนของเคร่ืองยนตไ์ด ้
ช้ินส่วนท่ียดึลูกสูบกบักา้นสูบคือขอ้ใด 
ก.  นตัปะกบั     
ข.  ลูกลูบ 
ค.  กา้นสูบ    
ง.  สลกัลูกสูบ 

   

 
 

30. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีช้ินส่วนของเคร่ืองยนตไ์ด ้
ช้ินส่วนขอ้ใดท่ีใชป้้องกนัน ้าหล่อเยน็ร่ัวเขา้เคร่ืองยนต ์  
ก.  แหวนอดั     
ข.  ปะเก็นฝาสูบ 
ค.  เส้ือสูบ     
ง.  เพลาลูกเบ้ียว 

   

 
 

31. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีช้ินส่วนของเคร่ืองยนตไ์ด ้
เพลาลูกเบ้ียวมีหนา้ท่ีตามขอ้ใด 
ก.  ปิด – เปิดน ้ามนั     
ข.  ปิด – เปิดล้ินไอดีและล้ินไอเสีย 
ค.  ป้อนน ้ามนัหล่อล่ืน    
ง.  ปรับส่วนผสมน ้ามนั 
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+1 0 -1 
 
 

32. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีช้ินส่วนของเคร่ืองยนตไ์ด ้
ขอ้ใดคือหนา้ท่ีปะเก็นฝาสูบ 
ก.  ป้องกนัก๊าซและน ้าหล่อเยน็ร่ัวซึม  
ข.  ป้องกนัก๊าซภายในกระบอกสูบร่ัว 
ค.  ป้องกนัน ้ามนัเคร่ืองร่ัวซึม   
ง.  ป้องกนัฝุ่ นละอองจากภายนอก 

   

 
 

33. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีช้ินส่วนของเคร่ืองยนตไ์ด ้
ช้ินส่วนใดท่ีเปล่ียนการเคล่ือนท่ีของเพลาลูกเบ้ียว   
ก.  ลูกกระทุง้ล้ิน     
ข.  ปลอกกา้นล้ิน 
ค.  ประกบัตีนล้ิน    
ง.  สปริงล้ิน 

   

 
 

34. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.3 
นกัเรียนอธิบายการถอดช้ินส่วนเคร่ืองยนตไ์ด ้
ขั้นตอนแรกของถอดช้ินส่วนเคร่ืองยนตคื์อขอ้ใด 
ก.  ถอดท่อไอเสีย  
ข.  ถอดกรองอากาศ 
ค. ถ่ายน ้ามนัเคร่ือง   
ง.  ถ่ายน ้าระบายความร้อน 

   

 
 

35. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.4 
นกัเรียนอธิบายการประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตไ์ด ้
จุดท่ีตอ้งตรวจสอบแรงขนัของโบลทห์รือนตัคือขอ้ใด 
ก.  กา้นสูบ ฝาสูบ    
ข.  ฝาสูบ ฝาครอบล้ิน 
ค.  กา้นสูบ กระเด่ืองกดล้ิน     
ง.   กระเด่ืองกดล้ิน ฝาสูบ 
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+1 0 -1 
 
 

36. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.4 
นกัเรียนอธิบายการประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตไ์ด ้
การประกอบเพลาลูกเบ้ียวเคร่ืองหมาย 1 จุดใหต้รงกบัเคร่ืองหมาย
ตามขอ้ใด 
ก.  เคร่ืองหมาย 1 จุด เพลาขอ้เหวีย่ง  
ข.  เคร่ืองหมาย 2 จุด เพลาขอ้เหวีย่ง 
ค.  เคร่ืองหมาย 1 จุด เฟืองสะพาน   
ง.  เคร่ืองหมาย 2 จุด เฟืองสะพาน 

   

 
 
 

37. 

หน่วยที ่5 ระบบน า้มันเช้ือเพลงิ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  5.1 
นกัเรียนอธิบายระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
ขอ้ใดคือหนา้ท่ีระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
ก.  จ่ายอตัราส่วนผสมเขา้หอ้งเผาไหม ้            
ข.  จ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้หอ้งเผาไหม ้
ค.  เก็บและจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง  
ง.  จ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงใหเ้คร่ืองยนต ์

   

 
 

38. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  5.2 
นกัเรียนบอกส่วนประกอบระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
ก.  คาร์บูเรเตอร์  ข.  หวัเทียน 
ค.  กรองอากาศ  ง.   ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 

   

 
 

39. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  5.3 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีส่วนประกอบระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
หนา้ท่ีของคาร์บูเรเตอร์คือขอ้ใด 
ก.   ผสมน ้ามนักบัอากาศในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม  
ข.   ส่งน ้ามนัเช้ือเพลิงใหเ้หมาะกบัภาวะเคร่ือง 
ค.   ท าใหเ้คร่ืองยนตส์ตาร์ทติดง่าย    
ง.    รับน ้ามนัจากถงัส่งใหเ้คร่ืองยนต ์
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40. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  5.3 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีส่วนประกอบระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
ขอ้ใดกล่าวถึงจงัหวะการท างานของเอซีป๊ัมถูกตอ้ง 
ก.  ดูด  ส่ง  และลอยตวั    
ข.  ดูด  ลอยตวั  และส่ง 
ค.  ลอยตวั ดูด  ส่ง    
ง.  ส่ง  ลอยตวั ดูด 

   

 
 

41. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  5.4 
นกัเรียนอธิบายระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ได ้
ระบบฉีดน ้ ามนัเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีวดัสุญญากาศท่ีท่อไอดี
คือระบบฉีดเช้ือเพลิงตามขอ้ใด 
ก.  L-Jetronic  ข.  D-Jetronic 
ค.  K-Jetronic  ง.  KE-Jetronic 

   

 
 

42. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  5.5 
นกัเรียนอธิบายการเปล่ียนกรองน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
การประกอบกรองน ้ามนัเช้ือเพลิงตอ้งสังเกตส่ิงใด 
ก.   ความละเอียดไส้กรอง   
ข.   ทิศทางน ้ามนัเขา้-ออก 
ค.   อายกุารใชง้าน   
ง.    คุณถาพไส้กรอง 

   

 
 
 

43. 

หน่วยที ่6  ระบบจุดระเบิด 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  6.1 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีระบบจุดระเบิดได ้
ระบบจุดระเบิด  มีหนา้ท่ีตามขอ้ใด 
ก.  แปลงไฟแรงต ่าเป็นไฟแรงสูง    
ข.  เก็บและจ่ายประจุไฟฟ้า 
ค.  ผลิตไฟไปกระโดดท่ีหวัเทียน    
ง.  แปลงไฟจากแบตเตอร่ี 
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44. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  6.2 
นกัเรียนอธิบายการท างานระบบจุดระเบิดแบบหนา้ทองขาวได ้
อุปกรณ์ท่ีป้องกนัไฟกระโดดท่ีหนา้ทองขาวคือขอ้ใด 
ก.  หวัเทียน                 
ข.   คอนเดนเซอร์ 
ค.  คอยลจุ์ดระเบิด                              
ง.  จานจ่าย 

   

 
 

45. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  6.3 
นกัเรียนอธิบายการท างานระบบจุดระเบิดแบบหนา้ทองขาวได ้
อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสะพานไฟคือขอ้ใด 
ก.  โรเตอร์   ข.  หวัเทียน 
ค.  คอยลจุ์ดระเบิด  ง.  ฝาครอบจานจ่าย 

   

 
 

46. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  6.3 
นกัเรียนอธิบายการท างานระบบจุดระเบิดแบบหนา้ทองขาวได ้
ขดลวดปฐมภูมิคอยล์จุดระเบิดปลายข้างหน่ึงต่อกับแบตเตอร่ี
ปลายอีกดา้นหน่ึงต่อกบัอะไร 
ก.  ฝาจานจ่าย  ข.  สายหวัเทียน 
ค.  ชุดทองขาว  ง.  หวันกกระจอก 

   

 
 

47. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  6.4 
นกัเรียนอธิบายการท างานระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้
การท างานระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์คือขอ้ใด 
ก.  ไทริสเตอร์ท าหนา้ท่ีตดัต่อกระแสไฟฟ้า   
ข.  การคายประจุไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์ 
ค.  การเหน่ียวน าในขดลวดปฐมภูมิ    
ง.  การเหน่ียวน าในขดลวดทุติยภูมิ 
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48. 

หน่วยที ่7 ระบบไอดีและไอเสีย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  7.1 
นกัเรียนอธิบายหนา้ท่ีระบบไอดีได ้

ไอเสียถา้ตกคา้งในกระบอกสูบมาก ๆ ส่งผลต่ออะไร 

ก.  เคร่ืองยนตก์ าลงัตก    

ข.  การเผาไหมไ้ม่ดี 
ค.  ความร้อนเพิ่มข้ึน    

ง.  หวัเทียนบอด 

   

49. เคร่ืองยนต ์ 2  จงัหวะ  ฝุ่ นท่ีตกคา้งอยูใ่นห้องเผาไหม ้ ส่งผลต่อ
อะไร 
ไอดีแตกตวัไดไ้ม่ดี    

ข.  เข้ียวหวัเทียนแคบลง 
ค.  เขม่าลดนอ้ยลง    

ง.  เคร่ืองยนตท์ างานเสียงดงัข้ึน 

   

 
 

50. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  7.3 
นกัเรียนอธิบายการท างานของระบบไอดีได้ 
ปัญหาท่ีพบของระบบไอดี คือขอ้ใด 
ก. กรองอากาศอุดตนั    

ข.  การบรรจุไอดีไม่เพียงพอ 
ค.  อากาศมีแรงดนัมากเกินไป   

ง.  ตอ้งปรับอากาศบ่อย 

   

 
51. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  7.3 
นกัเรียนอธิบายการท างานของระบบไอดีได้ 
ไอดีของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนแตกต่างจากเคร่ืองยนตดี์เซลขอ้ใด 
ก.  ระบบการส่ง     

ข.  ส่วนผสมของน ้ามนั 
ค.  อุปกรณ์การส่ง    

ง.  ปริมาณความตอ้งการอากาศ 
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52. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  7.2 
นกัเรียนบอกส่วนประกอบของระบบไอดีได ้
ช้ินส่วนขอ้ใดท าหนา้ท่ีดกัฝุ่ นและส่ิงสกปรก 
ก.  กรองอากาศ     

ข.  คาร์บูเรเตอร์ 
ค.  อ่างน ้าหมอ้กรอง    

ง.  ตะแกรง 

   

 
 

53. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  7.2 
นกัเรียนบอกส่วนประกอบของระบบไอดีได ้
ช้ินส่วนขอ้ใดท่ีใชป้รับส่วนผสมไอดี   
ก.  หมุดเกลียวปรับส่วนผสม   

ข.  วาลว์เจท็ 
ค.  วาลว์ไอดี     

ง.  ช่องไอดี 

   

 
 

54. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  7.4 
นกัเรียนอธิบายหนา้ท่ีระบบไอเสียได ้

ท่อร่วมไอเสีย  ท าหนา้ท่ีอะไร 
ก.  ควบคุมการไหลของไอดีและไอเสีย  
ข.  น าไอเสียออกจากกระบอกสูบ 
ค.  ปรับสภาพก๊าซไอเสีย    

ง.  ระบายก๊าซไอเสียจากเคร่ืองยนต ์

   

 
 

55. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  7.5 

นกัเรียนบอกวธีิการถอดประกอบท่อไอเสียได ้
การตรวจสอบท่อไอเสียส่ิงท่ีตรวจคือขอ้ใด 
ก.  การผกุร่อนของท่อไอเสียและท่อพกั  

ข.  การตรวจก๊าซไอเสียท่ีร่ัวออกตามขอ้ 
ค.  ตรวจอุปกรณ์จบัยดึท่อไอเสีย   

ง.  ตรวจการจบัยดึตวัของโบลต์ 
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56. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  7.6 

นกัเรียนบอกวธีิการปรับตั้งระยะห่างวาลว์ได ้
การปรับตั้งระยะห่างของวาล์วใชอุ้ปกรณ์อะไรในการปรับตั้ง 
ก.  ไมโครมิเตอร์                                     
ข.  ฟิลเลอร์เกจ 
ค.  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์                 
ง.  ไดอลัเกจ 

   

 
 
 

57. 

หน่วยที ่8 ระบบหล่อล่ืน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  8.1 

นกัเรียนบอกหนา้ท่ีของระบบหล่อล่ืนได ้

หนา้ท่ีของน ้ามนัหล่อล่ืน  คือขอ้ใด 
ก.  ลดความเสียดทาน     
ข.  ระบายความร้อน 
ค.  ผวิหนา้ส่วนเคล่ือนไหวสะอาด    
ง.  ป้องกนัสนิม 

   

 
 

58. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  8.1 

นกัเรียนบอกหนา้ท่ีของระบบหล่อล่ืนได ้

ฟิส์มน ้ามนัท าหนา้ท่ีอะไร 
ก.  ตวักรองท่ีใชร้ะบายความร้อน                
ข.  ตวักลางป้องกนัผวิหนา้ช้ินงานกระแทกกนั 
ค.  ตวักลางป้องกนัการกดักร่อน    
ง.  ตวักลางในช าระลา้งส่ิงสกปรก 

   

 
 

59. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  8.4 

นกัเรียนบอกชนิดสารหล่อล่ืนได ้
น ้ามนัหล่อล่ืนควรมีคุณสมบติัอยา่งไร 
ก.  เก็บความร้อน  ข.  ลดการเสียดสี 
ค.  ดูดซบัน ้าในน ้ามนั  ง.  กลัน่กรองส่ิงสกปรก 
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60. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  8.4 

นกัเรียนบอกชนิดสารหล่อล่ืนได ้
ลูกปืนลอ้ควรใชจ้าระบีประเภทใด 
ก.  แบบลิเธียม      
ข.  แบบแคลเซียม 
ค.  สบู่ลิเธียม      
ง.  จาระบีอเนกประสงค ์

   

 
 
 
 
 
 

61. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  8.5 

นกัเรียนอธิบายวธีิการเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองและกรองน ้ามนัเคร่ือง
ได ้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  8.5 

นกัเรียนอธิบายวธีิการเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองและกรองน ้ามนัเคร่ือง
ได ้
เหตุใดจึงควรเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองตามก าหนด 
ก.  ไส้กรองตนั      
ข.  น ้ามนัเคร่ืองขนั 
ค.  ค่าความหนืดเปล่ียน     
ง.  ความร้อนเพิ่มข้ึน 

   

 
 
 

62. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  8.5 

นกัเรียนอธิบายวธีิการเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองและกรองน ้ามนัเคร่ือง
ไดเ้ม่ือเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองใหม่น ้ามนัเคร่ืองควรจะอยูใ่น 
ระดบัใด 
ก.  ตรงขีด  L      
ข.  ระหวา่ง  L  กบั  F 
ค.  ตรงขีด  F      
ง.  ตรงไหนก็ได ้
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63. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  8.4 

นกัเรียนบอกชนิดสารหล่อล่ืนได ้
ขอ้ใดไม่ใช่น ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนตดี์เซล 
ก.  CD       
ข.  CC 
ค.  CD       
ง.  SD 

   

 
 

64. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  8.4 

นกัเรียนบอกชนิดสารหล่อล่ืนได ้
สถาบนัน ้ามนัปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกา  มีตวัยอ่ท่ีใชคื้อ 
ก.  PAI       
ข.  SJ 
ค.  API       
ง.  SAE 

   

 
 
 

65. 

หน่วยที ่9 ระบบระบายความร้อน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  9.1 

นกัเรียนบอกหนา้ท่ีของระบบระบายความร้อนได ้
เคร่ืองยนตร้์อนจดัเป็นผลจากส่ิงใด 
ก.  ระบบระบายความร้อนท างานผดิปกติ   
ข.  การจุดระเบิดเพิ่มมากข้ึน 
ค.  เคร่ืองยนตท์ างานผิดปกติ    
ง.  เคร่ืองยนตท์ างานหนกัข้ึน 

   

 
 

66. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  9.2 

นกัเรียนบอกหนา้ท่ีส่วนประกอบระบบระบายความร้อนได ้
หนา้ท่ีส าคญัของหมอ้น ้า  คือขอ้ใด 
ก.  ถ่ายเทความร้อน  ข.  กกัเก็บน ้าหล่อเยน็ 
ค.  เป็นท่ีพกัน ้าหล่อเยน็ ง.  ระบายความร้อนของ
เคร่ืองยนต ์
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67. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  9.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีส่วนประกอบระบบระบายความร้อนได ้
เทอร์โมสตดั  ท าหนา้ท่ีคืออะไร 
ก.  ควบคุมอุณหภูมิ     
ข.  ปิดเปิดน ้า 
ค.  ดูดอากาศ      
ง.  ระบายอากาศ 

   

 
 

68. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  9.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีส่วนประกอบระบบระบายความร้อนได ้
พดัลม  ท าหนา้ท่ีคืออะไร 
ก.  เป่าลมใหรั้งผึ้ง     
ข.  ระบายน ้าออกจากระบบ 
ค.  ดูดอากาศใหผ้า่นรังผึ้ง     
ง.  อดัไอดีให้เคร่ืองยนต ์

   

 
 

69. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  9.4 
นกัเรียนอธิบายวธีิการตรวจสอบน ้าระบายความร้อนได ้  
แรงดนัหมอ้น ้าเพิ่มข้ึนบอกใหรู้้ถึงส่ิงใด 
ก.  เทอร์โมสตดัผิดปกติ     
ข.  จุดเดือดของน ้าเพิ่มข้ึน 
ค.  กระบอกสูบมีเขม่ามาก    
ง.  โพรงน ้าถ่ายเทความร้อนไดดี้ 

   

 
 

70. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  9.4 
นกัเรียนอธิบายวธีิการตรวจสอบน ้าระบายความร้อนได ้
ขั้นตอนแรกในการตรวจสอบน ้าหล่อเยน็คือขอ้ใด 
ก.  เกจวดัความร้อนของเคร่ืองยนต์   
ข.  พดัลมระบายความร้อน 
ค.  ระดบัน ้าหล่อเยน็                  
ง.  การร่ัวซึม 
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ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
คะแนนพจิารณา 

+1 0 -1 
 
 

71. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  9.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีส่วนประกอบระบบระบายความร้อนได ้
พดัลมไฟฟ้าท างานเม่ือน ้าหล่อเยน็อุณหภูมิประมาณเท่าใด 
ก.  25 – 45C  ข.  46 – 65C 
ค.  66 – 85C  ง.  90 – 95C 

   

 
 

72. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  9.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีส่วนประกอบระบบระบายความร้อนได ้
ขอ้ดีของพดัลมไฟฟ้า  คือขอ้ใด 
ก.  ลดก าลงัเคร่ืองยนต ์     
ข.  ลดเสียงดงัของเคร่ืองยนต์ 
ค.  ลดภาระการปรับสายพาน    
ง.   ใชไ้ฟนอ้ย 

   

 
 
 

73. 

หน่วยที ่10 ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  10.1 
นกัเรียนบอกความส าคญัของระบบสตาร์ทได้ 
หนา้ท่ีของระบบสตาร์ทเคร่ืองยนตดี์เซลขอ้ใด 
ก.  ท าใหไ้ฟฟ้าครบวงจร     
ข.  ท าใหเ้คร่ืองยนตเ์กิดการเผาไหม ้
ค.  ช่วยฉีดพน่ไอดีในกระบอกสูบ    
ง.  หมุนเคร่ืองยนตใ์หเ้ร่ิมท างาน 

   

 
 
74. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  10.2 
นกัเรียนบอกหนา้ท่ีส่วนประกอบระบบสตาร์ทได ้
สวติช์ของระบบสตาร์ทมีหนา้ท่ีคืออะไร 
ก.  ตดัต่อกระแสไฟฟ้า     
ข.  รับแรงหมุน 
ค.  ปรับแรงดนัไฟฟ้า     
ง.  สร้างสนามแม่เหล็ก 
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ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
คะแนนพจิารณา 

+1 0 -1 
 
 

75. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  10.2 
นกัเรียนบอกส่วนประกอบและหนา้ท่ีระบบสตาร์ทได ้
เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนใชแ้บตเตอร่ีก่ีโวลต ์
ก.  6  โวลต ์      
ข.  12  โวลต ์
ค.  18  โวลต ์      
ง.  24  โวลต ์
 

   

 
 
 
 

76. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  10.5 
นกัเรียนอธิบายวธีิการสตาร์ทได ้
การต่อวงจรสวติช์ใชว้ธีิการต่อแบบใด 
ก.  แบบซีร่ี      
ข.  แบบอนุกรม 
ค.  แบบขนาน      
ง.  แบบผสม 

   

 
 

77. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  10.3 
นกัเรียนอธิบายหลกัการท างานมอเตอร์สตาร์ทได ้
อุปกรณ์ท่ีรับแรงจากอาร์มาเจอร์ขบัลอ้ช่วยแรงคือขอ้ใด  
ก.  อาร์มาเจอร์      
ข.  ชุดเฟืองขบั 
ค.  คอมมิวเตเตอร์     
ง.  แปรงถ่าน 

   

 
 

78. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  10.3 
นกัเรียนอธิบายหลกัการท างานมอเตอร์สตาร์ทได ้
ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของมอเตอร์สตาร์ท 
ก.  อาเมเจอร์  ข.  หนา้ทองขาว 
ค.  แปรงถ่าน  ง.  ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
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ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
คะแนนพจิารณา 

+1 0 -1 
 
 

79. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  10.3 
นกัเรียนอธิบายหลกัการท างานมอเตอร์สตาร์ทได ้
ถา้มอเตอร์สตาร์ทไม่ท างานควรตรวจสอบอะไรเป็นอนัดบัแรก 
ก.  มอเตอร์สตาร์ท     
ข.  รีเลยส์ตาร์ท 
ค.  แบตเตอร่ี                               
ง.  ฟิวส์ 

   

 
 

80. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  10.5 
นกัเรียนอธิบายวธีิการสตาร์ทได ้
การสตาร์ทเคร่ืองยนตใ์นแต่ละคร้ัง  ไม่ควรสตาร์ทนานเกินเท่าใด 
ก.  30  วนิาที      
ข.  1 – 2  นาที 
ค.  3  นาที      
ง.   5  นาที 
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จ-2 ผลการวเิคราะห์แบบทดสอบเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

∑R 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที่3 คนที่4 คนที ่5 

1 1 1 1 0 1 4 0.8 

2 1 1 1 1 1 5 1 

3 1 1 1 1 1 5 1 

4 1 1 1 1 1 5 1 

5 1 1 1 1 1 5 1 

6 1 1 1 1 1 5 1 

7 1 1 1 1 1 5 1 

8 1 1 1 1 1 5 1 

9 1 1 1 1 1 5 1 

10 1 1 1 1 1 5 1 

11 1 1 1 1 1 5 1 

12 1 1 1 1 1 5 1 

13 1 1 1 1 1 5 1 

14 1 1 1 1 1 5 1 

15 1 1 1 1 1 5 1 

16 1 1 1 1 1 5 1 

17 1 1 1 1 1 5 1 

18 1 1 1 1 1 5 1 

19 1 1 1 1 1 5 1 

20 1 1 1 1 1 5 1 

21 1 1 1 1 1 5 1 

22 1 1 1 1 1 5 1 

23 1 1 1 1 1 5 1 
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

∑R 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที่3 คนที่4 คนที ่5 

24 1 1 1 0 1 4 0.8 

25 1 1 1 1 1 5 1 

26 1 1 1 1 1 5 1 

27 1 1 1 1 1 5 1 

28 1 1 1 1 1 5 1 

29 1 1 1 1 1 5 1 

30 1 1 1 1 1 5 1 

31 1 1 1 1 1 5 1 

32 1 1 1 1 1 5 1 

33 1 1 1 1 1 5 1 

34 1 1 1 1 1 5 1 

35 1 1 1 1 1 5 1 

36 1 1 1 0 1 4 0.8 

37 1 1 1 1 1 5 1 

38 1 1 1 1 1 5 1 

39 1 1 1 1 1 5 1 

40 1 1 1 1 1 5 1 

41 1 1 1 1 1 5 1 

42 1 1 1 1 0 4 0.8 

43 1 1 1 1 1 5 1 

44 1 1 1 1 1 5 1 

45 1 1 1 1 1 5 1 

46 1 1 1 1 1 5 1 

47 1 1 1 1 1 5 1 

48 1 0 1 1 1 4 0.8 
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

∑R 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที่3 คนที่4 คนที ่5 

49 1 1 1 1 1 5 1 

50 1 1 1 1 1 5 1 

51 1 1 1 1 1 5 1 

52 1 1 1 1 1 5 1 

53 1 1 1 1 1 5 1 

54 1 1 1 1 1 5 1 

55 1 1 0 1 1 4 0.8 

56 1 1 1 1 1 5 1 

57 1 1 1 1 1 5 1 

58 1 1 1 1 1 5 1 

59 1 1 1 1 0 4 0.8 

60 1 1 1 1 1 5 1 

61 1 1 1 1 1 5 1 

62 1 1 1 1 1 5 1 

63 1 1 1 1 1 5 1 

64 1 1 1 1 1 5 1 

65 1 1 1 1 1 5 1 

66 1 1 1 1 1 5 1 

67 1 1 1 1 1 5 1 

68 1 1 1 1 1 5 1 

69 1 1 0 1 1 4 0.8 

70 1 1 1 1 1 5 1 

71 1 1 1 1 1 5 1 

72 1 0 1 1 1 4 0.8 

73 1 1 1 1 1 5 1 
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

∑R 
IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที่3 คนที่4 คนที ่5 

74 1 1 1 1 1 5 1 

75 1 1 0 1 1 4 0.8 

76 0 1 1 1 1 4 0.8 

77 1 1 1 1 1 5 1 

78 1 1 1 1 1 5 1 

79 1 1 1 1 1 5 1 

80 1 1 1 1 1 5 1 

 
รวมเฉล่ียค่า IOC 0.973 

หมายเหตุ   ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 – 1.0 ใชไ้ด ้   ค่า  IOC ต ่ากวา่ 0.5 ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 
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จ-3 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ค่าความเช่ือมั่น 

1 0.57 0.47 0.280 

4 0.27 0.40 0.400 

6 0.70 0.60 0.784 

7 0.37 0.33 0.247 

9 0.73 0.53 0.669 

10 0.37 0.33 0.247 

11 0.70 0.60 0.784 

12 0.83 0.33 0.688 

13 0.60 0.27 0.272 

15 0.83 0.33 0.688 

16 0.73 0.53 0.574 

17 0.77 0.47 0.534 

18 0.80 0.40 0.377 

19 0.27 0.40 0.352 

21 0.40 0.27 0.366 

22 0.53 0.53 0.684 

23 0.77 0.47 0.521 

24 0.80 0.40 0.725 

25 0.70 0.60 0.784 

26 0.80 0.40 0.725 

27 0.27 0.53 0.654 

28 0.43 0.20 0.252 

31 0.57 0.47 0.280 

32 0.73 0.53 0.669 

33 0.37 0.33 0.276 
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ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ค่าความเช่ือมั่น 

34 0.27 0.40 0.400 

35 0.70 0.60 0.784 

37 0.37 0.33 0.247 

38 0.77 0.47 0.435 

40 0.37 0.33 0.247 

41 0.70 0.60 0.784 

42 0.83 0.33 0.688 

43 0.60 0.27 0.272 

44 0.43 0.20 0.252 

45 0.83 0.33 0.688 

46 0.73 0.53 0.574 

47 0.77 0.47 0.534 

48 0.80 0.40 0.377 

50 0.57 0.47 0.280 

51 0.73 0.53 0.669 

52 0.37 0.33 0.276 

54 0.70 0.60 0.784 

56 0.37 0.33 0.247 

57 0.77 0.47 0.435 

58 0.73 0.53 0.669 

60 0.70 0.60 0.784 

61 0.83 0.33 0.688 

62 0.60 0.27 0.272 

63 0.43 0.20 0.252 

65 0.73 0.53 0.574 

66 0.77 0.47 0.534 
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ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ค่าความเช่ือมั่น 

67 0.80 0.40 0.377 

68 0.27 0.40 0.352 

69 0.80 0.40 0.725 

70 0.40 0.27 0.366 

72 0.77 0.47 0.521 

74 0.70 0.60 0.784 

75 0.80 0.40 0.725 

78 0.80 0.40 0.725 

79 0.57 0.33 0.392 

 
มีค่าตั้งแต่ 0.27-0.83 มีค่าตั้งแต่ 0.20-0.60 

ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.953 

*คดัเลือกเอา จ านวน 60 ขอ้ 
ขอ้ท่ีตดัออกคือ 2 , 3,5, 8, 14, 20, 29, 30, 36, 39, 49, 53, 55, 59, 64, 71, 73, 76, 77, 80 
เน่ืองจากขอ้ดงักล่าวมีค่านอ้ยหรือมีค่าท่ีไม่ไดต้ามเกณฑข์องค่าอ านาจจ าแนกและค่าความอยากง่าย   

ดงันั้นค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั จ านวน 60 ขอ้  สามารถหาไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 
 

 
 

       =    
60

60−1
⌈1 −

12.05

192.80
⌉ 

 
 
 rtt =   0.953 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 16 คน 
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ตารางที ่ฉ-1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 1   

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 1 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 

10 10 10 30 

1 9 8 9 26 

2 8 8 8 24 

3 9 9 8 26 

4 8 8 7 23 

5 7 9 8 24 

6 8 8 8 24 

7 9 9 8 26 

8 8 9 9 26 

9 9 8 9 26 

10 8 8 8 24 

11 8 8 8 24 
12 9 9 8 26 
13 8 9 8 25 
14 9 8 9 26 

15 9 8 7 24 

16 8 7 9 24 

รวม 398 

เฉล่ีย 24.88 

เฉล่ียร้อยละ 82.92 
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ตารางที่  ฉ-2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นักเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 2 

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 2 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 

10 10 10 30 

1 8 9 9 26 

2 7 9 8 24 

3 8 8 8 24 

4 8 9 7 24 

5 8 8 8 24 

6 6 9 9 24 

7 8 9 7 24 

8 7 8 9 24 

9 8 8 7 23 

10 7 9 8 24 
11 8 7 7 22 
12 7 8 8 23 
13 8 8 8 24 
14 8 9 8 25 
15 8 9 8 25 
16 9 9 8 26 

รวม 386 
เฉล่ีย 24.13 

เฉล่ียร้อยละ 80.42 
 
 
 



 146 

ตารางที ่ฉ-3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 3 

คนท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 3 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 
10 10 10 30 

1 9 8 9 26 
2 8 8 8 24 
3 8 8 7 23 
4 9 9 8 26 
5 8 8 8 24 
6 8 9 9 26 
7 9 8 9 26 
8 9 8 8 25 
9 8 7 8 23 

10 9 9 8 26 
11 8 7 8 23 
12 9 8 9 26 
13 9 8 7 24 
14 8 7 9 24 
15 7 9 8 24 
16 8 9 7 24 

รวม 394 
เฉล่ีย 24.63 

เฉล่ียร้อยละ 82.08 
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ตารางที่ ฉ-4  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นักเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 4 

คนท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 4 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 
10 10 10 30 

1 8 9 8 25 
2 8 8 9 25 
3 7 9 9 25 
4 8 8 8 24 
5 9 7 8 24 
6 8 9 8 25 
7 7 8 9 24 
8 9 8 8 25 
9 8 8 9 25 

10 9 9 8 26 
11 8 8 8 24 
12 9 8 9 26 
13 9 8 7 24 
14 8 7 9 24 
15 7 8 8 23 
16 8 9 7 24 

รวม 393 
เฉล่ีย 24.56 

เฉล่ียร้อยละ 81.88 
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ตารางที่ ฉ-5  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นักเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 5 

คนท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 5 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 
10 10 10 30 

1 7 8 8 23 
2 7 8 9 24 
3 8 9 8 25 
4 7 8 7 22 
5 8 9 8 25 
6 8 9 9 26 
7 9 9 8 26 
8 8 8 7 23 
9 8 7 8 23 

10 7 8 9 24 
11 9 8 8 25 
12 9 9 7 25 
13 8 8 9 25 
14 9 8 8 25 
15 9 8 7 24 
16 8 7 7 22 

รวม 387 
เฉล่ีย 24.19 

เฉล่ียร้อยละ 80.63 
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ตารางที่ ฉ-6  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นักเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 6 

คนท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 6 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 
10 10 10 30 

1 7 8 9 24 
2 8 8 8 24 
3 9 8 9 26 
4 8 8 8 24 
5 9 9 9 27 
6 7 8 8 23 
7 8 7 7 22 
8 9 7 8 24 
9 8 8 9 25 

10 8 8 8 24 
11 9 8 8 25 
12 8 9 9 26 
13 7 7 8 22 
14 8 8 8 24 
15 7 8 8 23 
16 8 7 7 22 

รวม 385 
เฉล่ีย 24.06 

เฉล่ียร้อยละ 80.21 
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ตารางที่ ฉ-7  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นักเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 7 

คนท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 7 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 
10 10 10 30 

1 9 8 9 26 
2 8 8 8 24 
3 7 7 7 21 
4 8 9 8 25 
5 9 8 9 26 
6 8 8 7 23 
7 7 9 7 23 
8 8 7 8 23 
9 9 8 7 24 

10 7 9 8 24 
11 8 9 9 26 
12 7 9 8 24 
13 8 9 9 26 
14 8 8 7 23 
15 8 7 7 22 
16 9 8 8 25 

รวม 385 
เฉล่ีย 24.06 

เฉล่ียร้อยละ 80.21 
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ตารางที่ ฉ-8  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นักเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 8 

คนท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 8 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 
10 10 10 30 

1 8 9 9 26 
2 9 8 8 25 
3 7 7 8 22 
4 8 8 8 24 
5 9 9 8 26 
6 8 9 8 25 
7 7 8 8 23 
8 8 9 9 26 
9 9 8 9 26 

10 8 7 9 24 
11 8 8 9 25 
12 9 8 9 26 
13 9 8 7 24 
14 8 8 9 25 
15 7 9 8 24 
16 8 9 7 24 

รวม 395 
เฉล่ีย 24.69 

เฉล่ียร้อยละ 82.29 
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ตารางที่ ฉ-9  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นักเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 9 

คนท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 9 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 
10 10 10 30 

1 9 8 9 26 
2 8 8 8 24 
3 7 7 8 22 
4 8 8 8 24 
5 9 7 8 24 
6 8 9 8 25 
7 7 8 8 23 
8 8 9 9 26 
9 9 8 9 26 

10 8 7 9 24 
11 7 8 9 24 
12 7 8 9 24 
13 8 8 7 23 
14 9 8 9 26 
15 8 9 8 25 
16 8 9 9 26 

รวม 392 
เฉล่ีย 24.50 

เฉล่ียร้อยละ 81.67 
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 ตารางที่ ฉ-10  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1) นกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 16 คน  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 10 

คนท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน หน่วยท่ี 10 

แบบฝึก มอบงาน ใบงาน รวม 
10 10 10 30 

1 8 9 9 26 
2 9 8 8 25 
3 7 7 8 22 
4 8 8 8 24 
5 9 9 8 26 
6 8 9 8 25 
7 7 8 8 23 
8 8 9 9 26 
9 9 8 9 26 

10 8 9 9 26 
11 8 8 9 25 
12 9 8 9 26 
13 9 8 7 24 
14 8 8 9 25 
15 7 9 8 24 
16 8 9 7 24 

รวม 397 
เฉล่ีย 24.81 

เฉล่ียร้อยละ 82.71 
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ตารางที่ ฉ-11 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลรวมคะแนนประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน  
E1 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 16 คน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2100-1007 จ านวน 72 ชัว่โมง/สัปดาห์  รวมเอกสารประกอบการเรียนท่ี 1-10 

หน่วย
ท่ี เร่ือง 

คะแนนแบบฝึก มอบงาน ใบงาน  
คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน 
ร้อยละ 

1 
หลกัความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือช่าง
ยนต ์             398 39.80 82.92 

2 เคร่ืองมืออุปกรณ์จบัยดึ 386 38.60 80.42 

3 หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของเคร่ืองยนต ์ 394 39.40 82.08 

4 
โครงสร้างและหลกัการท างานของ
เคร่ืองยนต ์ 393 39.30 81.88 

5 ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 387 38.70 80.63 

6 ระบบไอดีและไอเสีย 385 38.50 80.21 

7 ระบบจุดระเบิด 385 38.50 80.21 

8 ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์ 395 39.50 82.29 

9 ระบบหล่อเยน็เคร่ืองยนต ์ 392 39.20 81.67 

10 ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์  397 39.70 82.71 

 รวม 3912 391.2 815.00 

 รวมเฉล่ีย 391.2 39.12 81.50 
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 ตารางที่ ฉ-12 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลรวมคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (E2 )  
ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 16 คน  วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ รหัส
วชิา 2100-1007   ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

คนท่ี 

คะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 

คะแนนรวม คะแนนร้อยละ 

1 45 75.00 

2 47 78.33 

3 50 83.33 

4 53 88.33 

5 45 75.00 

6 45 75.00 

7 54 90.00 

8 53 88.33 

9 54 90.00 

10 50 83.33 

11 51 85.00 

12 53 88.33 

13 47 78.33 

14 48 80.00 

15 47 78.33 

16 48 80.00 

คะแนนรวม 790 1316.67 

คะแนนเฉล่ีย 49.38 82.29 
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ตารางที่ ฉ-13  แสดงสรุปผลรวมประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน  (E1/ E2) วิชางานถอด
ประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1007  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประเภ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 
ผลรวมประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน  

E1 E2 
คะแนนรวม 3912 790 
คะแนนเฉล่ีย 391.2 49.375 

ร้อยละ 81.50 82.29 
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ภาคผนวก ช 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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ตารางที่  ช-1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียและหลงัเรียน วิชางานถอดประกอบเคร่ืองกล
เบ้ืองต้น  รหัสวิชา 2100-1007  หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์  จ  านวน 16 คน 

นกัเรียนคนท่ี คะแนนหลงัเรียน คะแนนก่อนเรียน D D2 
1 45 20 25 625 
2 47 24 23 529 
3 50 24 26 676 
4 53 27 26 676 
5 45 18 27 729 
6 45 15 30 900 
7 54 27 27 729 
8 53 18 35 1225 
9 54 24 30 900 

10 50 24 26 676 
11 51 21 30 900 
12 53 24 29 841 
13 47 24 23 529 
14 48 30 18 324 
15 47 21 26 676 
16 48 23 25 625 
รวม 790 364 426 11560 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 49.38 22.75 26.63 722.50 
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  t    =   
 

 1n
DDn

D
22


 

  

  
 
   n = 16  
 ∑D = 426 
 ∑D2 = 11560 
 (∑D)2 = 133633600 
 
 
  t =  21.926 
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ภาคผนวก  ฌ 
การเผยแพร่เอกสารประกอบการการเรียน 
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ภาคผนวก ฎ 
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น 
รหัสวชิา 2100-1007  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 

ค าช้ีแจง  ใหเ้ลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1.  ความปลอดภยัหมายถึงขอ้ใด  
     ก.  ก าหนดวธีิการด าเนินงาน    ข.  ก าหนดคุณสมบติัผูป้ฏิบติังาน 
     ค.  กฎมาตรฐานการท างาน    ง.  สภาพท่ีไม่มีภยนัตราย 
2.  สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุท่ีส าคญัท่ีสุด คือขอ้ใด 
     ก.  คน      ข.  ภยัธรรมชาติ 
     ค.  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร    ง.  สภาพแวดลอ้ม 
3.  ประแจประเภทใดท่ีใชส้ าหรับขนันตัท่ีตอ้งการแรงบิดเท่า ๆ กนัคือ 
     ก.  ประแจแหวน     ข.  ประแจถอดหวัเทียน 
     ค.  ประแจปอนด ์     ง.  ประแจกระบอก 
4.  คุณสมบติัของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ คือ 
     ก.  วดัขนาดช้ินงานไดห้ลายลกัษณะ   ข.  วดัขนาดภายนอกช้ินงานไดดี้ 
     ค.  วดัขนาดภายในของช้ินงานไดถู้กตอ้ง  ง.  วดัความลึกของช้ินงานได ้
5.  ตอ้งการตรวจสอบระยะห่างล้ินควรใชเ้คร่ืองมือวดัชนิดใด 
     ก.  ไดอลัเกจ                  ข.  ฟิลเลอร์เกจ 
     ค.  ไมโครมิเตอร์วดันอก    ง.  ไมโครมิเตอร์วดัใน 
6.  เพราะเหตุใดหนา้สัมผสัของเข้ียววดัในจึงมีลกัษณะบางคลา้ยคมมีด 

ก.  เพื่อลดพื้นท่ีสัมผสัขณะวดังานรูใน       ข.  เพื่อใชส้ าหรับขีดหมายงาน 
ค.  เพื่อหลบครีบ หรือรอยเยินของช้ินงาน  ง.  เพราะท าใหก้ารวดัเร็วข้ึน 

7.  กา้นวดัลึกของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ถูกเวา้โคง้เพื่อจุดประสงคใ์ด 
 ก.  เพื่อลดขนาด    ข.  เพื่อหลบครีบ  

ค.  เพื่อลดน ้าหนกั   ง.  เพื่อความสวยงาม 
8.  สเกลไมโครมิเตอร์ระบบองักฤษวดัละเอียดสูงสุดไดเ้ท่าไร 
 ก.  0.001  น้ิว                                                ข.  0.0001  น้ิว 
 ค.  0.10  น้ิว                                                  ง.  0.01  น้ิว 
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9.  สเกลไมโครมิเตอร์ระบบเมตริกวดัละเอียดสูงสุดไดเ้ท่าไร 
 ก.  0.001  มม.                                               ข.  0.0001  มม.       

ค.  0.01  มม.                                           ง.  0.10  มม.  
10. ขอ้ใดคือการใชไ้มโครมิเตอร์ท่ีถูกตอ้ง 
 ก. ท าความสะอาดช้ินงาน   ข. เช็คศูนยก่์อนวดั 
 ค. หมุนปลอกกระทบเล่ือน  ง. ล็อกปลอกหมุนอ่านค่า 
11. ขอ้ใดคือการบ ารุงรักษาฟิลเลอร์เกจ 
 ก. เก็บแยกต่างหาก   ข. ท าความสะอาดเล่ือนเก็บ 
 ค. ชโลมน ้ามนัเล่ือนเก็บ   ง.  ท าความสะอาดชโลมน ้ามนั 
12.  ขอ้ใดคือประเภทเคร่ืองยนตท่ี์แบ่งตามการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง 
       ก.  เคร่ืองยนตแ์ก๊ส,เคร่ืองยนตน์ ้ามนั  ข. เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน,เคร่ืองยนตดี์เซล 
       ค.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซฮอล,์เคร่ืองยนตดี์เซล ง. เคร่ืองยนตดี์เซล,เคร่ืองยนตแ์ก๊ส 
13.  ขอ้ใดเป็นจงัหวะการท างานของเคร่ืองยนต ์4  จงัหวะ  
       ก.  ดูด,  อดั,  ระเบิด,  คาย               ข.  อดั,  ระเบิด,  ดูด,  คาย 
       ค.  ระเบิด,  คาย,  อดั,  ดูด  ง.  คาย,  อดั,  ดูด,  ระเบิด 
14.  จงัหวะท่ีลูกสูบเล่ือนข้ึน  ล้ินไอดีปิด  ล้ินไอเสียเปิด  คือจงัหวะใด 
       ก.  ดูด    ข.  อดั 
        ค.  ระเบิด    ง.  คาย 
15.  ขอ้ใดกล่าวถึง  เคร่ืองยนต ์ 4  จงัหวะ  ไดถู้กตอ้ง 
     ก.  เพลาขอ้เหวีย่งหมุน  1  รอบ  ไดง้าน  1  คร้ัง  
     ข.  เพลาขอ้เหวีย่งหมุน  2  รอบ  ไดง้าน  1  คร้ัง 
     ค.  เพลาขอ้เหวีย่งหมุน  1  รอบ  ไดง้าน  2  คร้ัง 
     ง.  เพลาขอ้เหวีย่งหมุน  2  รอบ  ไดง้าน  2  คร้ัง 
16.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  2  จงัหวะ เปิด–ปิด  ไอดี  ไอเสีย  โดยช้ินส่วนใด 
     ก.  ล้ิน    ข.  ช่องไอดี  ไอเสีย 
     ค.  ลูกสูบ    ง.  รีดวาลว์ 
17.  เคร่ืองยนตดี์เซลช้ินส่วนตอ้งแขง็แรงเพราะเหตุใด 
     ก.  ไม่มีหวัเทียน   ข.  จุดระเบิดดว้ยการฉีดน ้ามนั 
     ค.  ใชน้ ้ามนัดีเซล   ง.  ตอ้งอดัไอดีใหเ้กิดความร้อน 
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18.  ขอ้ดีของเคร่ืองยนต ์ 4  จงัหวะ  คือขอ้ใด 
     ก.  กลไกนอ้ยกวา่   ข.  ประหยดัน ้ามนั 
     ค.  อตัราเร่งดี    ง.  ราคาถูกกวา่ 
19.  เคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่เป็นเคร่ืองยนตช์นิดใด 
     ก.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  4 จงัหวะ ข.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  2 จงัหวะ 
     ค.  เคร่ืองยนตดี์เซล  4 จงัหวะ  ง.  เคร่ืองยนตดี์เซล  2  จงัหวะ 
20.  เคร่ืองยนตช์นิดใดท่ีมีการบ ารุงรักษานอ้ยกวา่  
      ก.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  4 จงัหวะ ข.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  2 จงัหวะ 
      ค.  เคร่ืองยนตดี์เซล  4 จงัหวะ  ง.  เคร่ืองยนตดี์เซล  2  จงัหวะ 
21.  ช้ินส่วนหลกัเคร่ืองยนตคื์อขอ้ใด 
      ก.  เส้ือสูบ   
             ข.  กระบอกสูบ 
      ค.  ลอ้ช่วยแรง 
              ง.  เพลาขอ้เหวีย่ง 
22.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีแหวนอดั 
      ก.  เพิ่มความแขง็แรงใหแ้ก่ลูกสูบ  ข.  ป้องกนัแก๊สร่ัวลงหอ้งขอ้เหวีย่ง 
      ค.  ป้องกนัน ้ามนัหล่อล่ืนเขา้เผาหอ้งไหม ้ ง.  กวาดลา้งน ้ามนัหล่อล่ืน 
23.  เพลาลูกเบ้ียวมีหนา้ท่ีตามขอ้ใด 
      ก.  ปิด – เปิดน ้ามนั    ข.  ปิด – เปิดล้ินไอดีและล้ินไอเสีย 
      ค.  ป้อนน ้ามนัหล่อล่ืน   ง.  ปรับส่วนผสมน ้ามนั 
24.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีปะเก็นฝาสูบ 
      ก.  ป้องกนัไอดีและน ้าหล่อเยน็ร่ัวซึม ข.  ป้องกนัไอดีภายในกระบอกสูบร่ัว 
      ค.  ป้องกนัน ้ามนัเคร่ืองร่ัวซึม  ง.  ป้องกนัฝุ่ นละอองจากภายนอก 
25.  ช้ินส่วนใดท่ีเปล่ียนการเคล่ือนท่ีของเพลาลูกเบ้ียว   
      ก.  ลูกกระทุง้ล้ิน    ข.  ปลอกกา้นล้ิน 
      ค.  ประกบัตีนล้ิน   ง.  สปริงล้ิน 
26.  ขั้นตอนแรกของการถอดช้ินส่วนเคร่ืองยนตคื์อขอ้ใด 
      ก.  ถอดท่อไอเสีย   ข.  ถอดกรองอากาศ 
      ค.  ถ่ายน ้ามนัเคร่ือง   ง.  ถ่ายน ้าระบายความร้อน 
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27.  จุดท่ีตอ้งตรวจสอบแรงขนัของโบลทห์รือนตัคือขอ้ใด 
      ก.  กา้นสูบ,ฝาสูบ   ข.  ฝาสูบ,ฝาครอบล้ิน 
      ค.  กา้นสูบ,กระเด่ืองกดล้ิน  ง.  กระเด่ืองกดล้ิน,ฝาสูบ 
28.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
       ก.  จ่ายอตัราส่วนผสมเขา้หอ้งไหม ้            
              ข.  จ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้หอ้งเผาไหม ้
       ค.  เก็บและจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง   
              ง.  จ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงใหเ้คร่ืองยนต ์
29.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
      ก.  คาร์บูเรเตอร์    ข.  หวัเทียน 
      ค.  กรองอากาศ    ง.  ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
30.  ขอ้ใดกล่าวถึงจงัหวะการท างานของเอซีป๊ัมถูกตอ้ง 
      ก.  ดูด  ส่ง  และลอยตวั   ข.  ดูด  ลอยตวั  และส่ง 
      ค.  ลอยตวั ดูด  ส่ง   ง.  ส่ง  ลอยตวั ดูด 
31.  ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีวดัสุญญากาศท่ีท่อไอดีคือขอ้ใด 
      ก.  L-Jetronic                 ข.  D-Jetronic 
      ค.  K-Jetronic    ง.  KE-Jetronic 
32.  การประกอบกรองน ้ามนัเช้ือเพลิงตอ้งสังเกตส่ิงใด 
      ก.  ความละเอียดไส้กรอง   ข.  ทิศทางน ้ามนัเขา้-ออก 
      ค.  อายกุารใชง้าน   ง.  ชนิดของกรอง 
33.  ระบบจุดระเบิดมีหนา้ท่ีตามขอ้ใด 
      ก.  แปลงไฟแรงต ่าเป็นแรงสูง   ข.  เก็บประจุไฟฟ้า 
      ค.  ผลิตไฟไปกระโดดท่ีหวัเทียน   ง.  แปลงไฟจากแบตเตอร่ี 
34.  อุปกรณ์ท่ีป้องกนัไฟกระโดดท่ีหนา้ทองขาวคือขอ้ใด 
      ก.  หวัเทียน                ข.  คอนเดนเซอร์ 
      ค.  คอยลจุ์ดระเบิด               ง.  จานจ่าย 
35.  อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสะพานไฟคือขอ้ใด 
       ก.  โรเตอร์     ข.  หวัเทียน 
       ค.  คอยลจุ์ดระเบิด    ง.  ฝาครอบจานจ่าย 
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36.  ขดลวดปฐมภูมิคอยลจุ์ดระเบิดปลายขา้งหน่ึงต่อกบัแบตเตอร่ีปลายอีกดา้นหน่ึงต่อกบัอะไร 
       ก.  ฝาจานจ่าย     ข.  สายหวัเทียน 
       ค.  ชุดทองขาว     ง.  หวันกกระจอก 
37.  การท างานระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์คือขอ้ใด 
      ก.  ไทริสเตอร์ท าหนา้ท่ีตดัต่อกระแสไฟฟ้า       ข. การคายประจุไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์ 
      ค.  การเหน่ียวน าในขดลวดปฐมภูมิ       ง.  การเหน่ียวน าในขดลวดทุติยภูมิ 
38.  ไอเสียถา้ตกคา้งในกระบอกสูบมาก ๆ  ส่งผลต่ออะไร 

      ก.  เคร่ืองยนตก์ าลงัตก   ข.  การเผาไหมไ้ม่ดี 
      ค.  ความร้อนเพิ่มข้ึน   ง.  หวัเทียนบอด 
39.  ปัญหาท่ีพบของระบบไอดี คือขอ้ใด 
      ก. กรองอากาศอุดตนั   ข.  การบรรจุไอดีไม่เพียงพอ 
      ค.  อากาศมีแรงดนัมากเกินไป  ง.  ตอ้งปรับอากาศบ่อย 
40.  ไอดีของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนแตกต่างจากเคร่ืองยนตดี์เซลขอ้ใด 
      ก.  ระบบการส่ง    ข.  ส่วนผสมของน ้ามนั 
      ค.  อุปกรณ์การส่ง   ง.  ปริมาณความตอ้งการอากาศ 
41.  ช้ินส่วนขอ้ใดท าหนา้ท่ีดกัฝุ่ นและส่ิงสกปรก 
      ก.  กรองอากาศ    ข.  คาร์บูเรเตอร์ 
      ค.  อ่างน ้าหมอ้กรอง   ง.  ตะแกรง 

42.  ท่อร่วมไอเสียท าหนา้ท่ีอะไร 
      ก.  ควบคุมการไหลของไอดีและไอเสีย ข.  น าไอเสียออกจากกระบอกสูบ 
      ค.  ปรับสภาพก๊าซไอเสีย   ง.  ระบายก๊าซไอเสียจากเคร่ืองยนต ์
43.  การปรับตั้งระยะห่างของวาลว์ใชอุ้ปกรณ์อะไรในการปรับตั้ง 
      ก.  ไมโครมิเตอร์                                    ข.  ฟิลเลอร์เกจ 
      ค.  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์                ง.  ไดอลัเกจ 

44.  หนา้ท่ีของน ้ามนัหล่อล่ืน  คือขอ้ใด 
      ก.  ลดความเสียดทาน    ข.  ระบายความร้อน 
      ค.  ผวิหนา้ส่วนเคล่ือนไหวสะอาด   ง.  ป้องกนัสนิม 
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45.  ฟิส์มน ้ามนัท าหนา้ท่ีอะไร 
      ก.  ตวักรองท่ีใชร้ะบายความร้อน                
             ข.  ตวักลางป้องกนัผวิหนา้ช้ินงานกระแทกกนั 
      ค.  ตวักลางป้องกนัการกดักร่อน     
             ง.  ตวักลางในช าระลา้งส่ิงสกปรก 
46.  ลูกปืนลอ้ควรใชจ้าระบีประเภทใด 
      ก.  แบบลิเธียม     ข.  แบบแคลเซียม 
      ค.  สบู่ลิเธียม     ง.  จาระบีอเนกประสงค ์
47.  เหตุใดจึงควรเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองตามก าหนด 
      ก.  ไส้กรองตนั     ข.  น ้ามนัเคร่ืองขนั 
      ค.  ค่าความหนืดเปล่ียน    ง.  ความร้อนเพิ่มข้ึน 
48.  เม่ือเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองใหม่น ้ามนัเคร่ืองควรจะอยูใ่นระดบัใด 
      ก.  ตรงขีด  L     ข.  ระหวา่ง  L  กบั  F 
      ค.  ตรงขีด  F     ง.  ตรงไหนก็ได ้
49.  ขอ้ใดไม่ใช่น ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนตดี์เซล 
      ก.  CD      ข.  CC 
      ค.  CD      ง.  SD 
50.  เคร่ืองยนตร้์อนจดัเป็นผลจากส่ิงใด 
      ก.  ระบบระบายความร้อนท างานผดิปกติ  ข.  การจุดระเบิดเพิ่มมากข้ึน 
      ค.  เคร่ืองยนตท์ างานผดิปกติ   ง.  เคร่ืองยนตท์ างานหนกัข้ึน 
51. ขั้นตอนแรกในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนคือขอ้ใด 
 ก. การร่ัวซึม     ข. ระดบัน ้าหมอ้น ้า 
 ค. พดัลม       ง. เกจวดัความร้อน 
52.  หนา้ท่ีส าคญัของหมอ้น ้าคือขอ้ใด 
      ก.  ถ่ายเทความร้อน    ข.  กกัเก็บน ้าหล่อเยน็ 
      ค.  เป็นท่ีพกัน ้าหล่อเยน็    ง.  ระบายความร้อนของเคร่ืองยนต์ 
53.  เทอร์โมสตดัท าหนา้ท่ีตามขอ้ใด 
      ก.  ควบคุมอุณหภูมิ    ข.  ปิดเปิดน ้า 
      ค.  ดูดอากาศ     ง.  ระบายอากาศ 
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54.  พดัลมท าหนา้ท่ีตามขอ้ใด 
      ก.  เป่าลมใหรั้งผึ้ง    ข.  ระบายน ้าออกจากระบบ 
      ค.  ดูดอากาศใหผ้า่นรังผึ้ง    ง.  อดัไอดีใหเ้คร่ืองยนต์ 
 
55.  แรงดนัหมอ้น ้าเพิ่มข้ึนบอกใหรู้้ถึงส่ิงใด 
      ก.  เทอร์โมสตดัผดิปกติ    ข.  จุดเดือดของน ้าเพิ่มข้ึน 
      ค.  กระบอกสูบมีเขม่ามาก   ง.  โพรงน ้าถ่ายเทความร้อนไดดี้ 
56.  ขอ้ดีของพดัลมไฟฟ้าคือขอ้ใด 
      ก.  ลดก าลงัเคร่ืองยนต ์    ข.  ลดเสียงดงัของเคร่ืองยนต์ 
      ค.  ลดภาระการปรับสายพาน   ง.   ใชไ้ฟนอ้ย 
57.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีสวติช์ของระบบสตาร์ท   
      ก.  ตดัต่อกระแสไฟฟ้า    ข.  รับแรงหมุน 
      ค.  ปรับแรงดนัไฟฟ้า    ง.  สร้างสนามแม่เหล็ก 
58.  เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนใชแ้บตเตอร่ีก่ีโวลต ์
      ก.  6  โวลต ์     ข.  12  โวลต ์
      ค.  18  โวลต ์     ง.  24  โวลต ์
59.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของมอเตอร์สตาร์ท 
      ก.  อาเมเจอร์                ข.  หนา้ทองขาว 
      ค.  แปรงถ่าน                ง.  ขดลวดสนามแม่เหล็ก 
60.  มอเตอร์สตาร์ทไม่ท างานควรตรวจสอบขอ้ใดก่อน 
      ก.  มอเตอร์สตาร์ท    ข.  รีเลยส์ตาร์ท 
      ค.  แบตเตอร่ี                              ง.  ฟิวส์ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิางานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น 
รหัสวชิา 2100-1007 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
 

ขอ้ท่ี เฉลย  ขอ้ท่ี เฉลย ขอ้ท่ี เฉลย 
1 ง  21 ก 41 ก 
2 ก  22 ข 42 ง 
3 ต  23 ข 43 ข 
4 ข  24 ก 44 ก 
5 ข  25 ก 45 ข 
6 ก  26 ง 46 ก 
7 ข  27 ก 47 ค 
8 ข  28 ก 48 ข 
9 ก  29 ค 49 ง 
10 ค  30 ก 50 ก 
11 ง  31 ข 51 ก 
12 ข  32 ข  52 ง 
13 ก  33 ก 53 ก 
14 ง  34 ข 54 ค 
15 ข  35 ก 55 ก 
16 ค  36 ค 56 ก 
17 ง  37 ก 57 ก 
18 ข  38 ข 58 ข 
19 ก  39 ก 59 ข 
20 ข  40 ข 60 ค 
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ภาพประกอบการวจิัย วชิาถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 ช่ือ-สกุล นายไพศาล  บุญลบั   ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
สถานทีท่ างาน แผนกวชิาช่างยนต ์ วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
สังกดั  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษา ปริญญาโท  การศึกษามหาบณัฑิต (เทคโนโลยกีารศึกษา)  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ประสบการณ์  
 พ.ศ.  2537   อาจารย ์ 1  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์  ประจ าแผนกวชิาช่างยนต ์
 พ.ศ. 2547   อาจารย ์  2  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ประจ าแผนกวชิาช่างยนต ์
 พ.ศ. 2547   ครูช านาญการ  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ประจ าแผนกวชิาช่างยนต ์
 พ.ศ. 2552–ปัจจุบนั  ครูช านาญการช านาญพิเศษ  วทิยาลยัเทคนิคสุรินทร์  
                                         ประจ าแผนกวชิาช่างยนต ์
การศึกษาดูงาน/อบรม ต่างประเทศ 
 พ.ศ. 2555 ศึกษาดูงานประเทศเวยีดนาม 
 พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุ่น 
 พ.ศ. 2557       ศึกษาดูงานบริษทั  ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
 พ.ศ. 2557        ศึกษาดูงานบริษทั  โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
 พ.ศ. 2558 ศึกษาดูงานบริษทัสยามคูโบตา้คอปอเรชัน่  จ  ากดั 
 พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงานบริษทั  อาชีฟ้า  จ  ากดั 
 พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงานบริษทั เอส เอ็น ชี  จ  ากดั (ประเทศไทย) 
 พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงานบริษทั มิตซูมิตชิ อิเลคทริกคอนซูเมอร์ จ  ากดั 
 พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงานบริษทั ฟรอนเทคโนโลย ีจ  ากดั 

 
 
 


