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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาเป็น   
กรอบแนวคิดในการวิจัย รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ( 2104-2106) ซึ่งน ามาเสนอรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
          2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
          2.3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
          2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ 
          2.5 การประเมินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
          2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.7 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้  

2.8 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

        2.10 กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
           2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน  
เพื่อผลิตก าลังคนระดับฝีมือท่ีมีความรู้ความช านาญในทักษะวิชาชีพ  มีคุณธรรมวินัย  เจตคติ  
บุคลิกภาพและเป็นผู้มีปัญญาท่ีเหมาะสม  สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังในระดับชุมชนระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ  
ความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ท้ังในระดับชาติ ท้องถิ่นและชุมชน  

2.1.1 หลักการของหลักสูตร  
   2.1.1.1 เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   หลังมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

เทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
และประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนา ก าลังคนระดับฝีมือให้มี สมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และ
การประกอบอาชีพอิสระ  

   2.1.1.2 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง  เน้นสมรรถนะ
เฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน  เปิด
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โอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จาก
แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

   2.1.1.3 เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วม 
กันระหว่างหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน 

   2.1.1.4 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา  สถานประกอบการ ชุมชนและ
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์
ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
   2.1.2.1 เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใน การงานอาชีพ โดยสอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพ สามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิตและการประกอบ อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความ
เจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

   2.1.2.2 เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝุเรียนรู้ เพื่อ น าไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ  สามารถสร้างอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

   2.1.2.3 เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน 
รักงาน รักหน่วยงานสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง
และผู้อื่น 

   2.1.2.4 เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  ในด้าน ของการท างาน  การอยู่
ร่วมกัน การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  หน่วยงาน  ท้องถิ่น
และประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม  เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มี
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

   2.1.2.5 เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีวินัยใน
ตนเอง มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 

   2.1.2.6 เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคมการเมือง 
ของประเทศและโลกปัจจุบัน มีความรักชาติ  ส านึกในความเป็นไทย  เสียสละเพื่อส่วนรวม  ด ารงไว้ซึ่ง
ความมั่นคงของคนในชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์   และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง   

2.2.1 จุดประสงค ์
   2.2.1.1 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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   2.2.1.2 เพื่อให้มี ความรู้และทักษะในหลักการบริหาร  และจัดการวิชาชีพ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาวิชาชีพไฟฟูาให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

2.2.1.3 เพื่อให้มีความ รู้และทักษะ ในหลักการ   และกระบวนการงานพื้นฐาน ด้าน
อุตสาหกรรม  

   2.2.1.4 เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานผลิตและงานบริการทางไฟฟูาตามหลักการ
และกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

   2.2.1.5 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างไฟฟูาก าลังในสถานประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังการใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 

   2.2.1.6 เพื่อให้สามารถเลือก ใช้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานวิชาชีพช่างไฟฟูาก าลัง
 2.2.1.7 เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและ
สารเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

2.2.2 มาตรฐานวิชาชีพ 
   2.2.2.1 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

     1 ) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพความเสียสละ  ความซื่อสัตย์
สุจริต  ความกตัญญูกตเวที  ความอดกล้ัน  การละเว้นส่ิงเสพติดและการพนัน  การมีจิตส านึกและ
เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสังคม 
     2) พฤติกรรมลักษณะนิสัย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์
ความเช่ือมั่นในตนเอง  ความรักสามัคคี  ขยัน  ประหยัด  อดทน  การพึ่งตนเอง  
     3) ทักษะทางปัญญา ความรู้ในหลักทฤษฎี  ความสนใจใฝุรู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  2.2.2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
     1) ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและในอาชีพ  
     2) แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
     3) ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรมทางสังคมและ
สิทธิหน้าท่ีพลเมือง 
     4) พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษา
และพลศึกษา 
  2.2.2.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
     1) วางแผน ด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึง 
ถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย ความ ปลอดภัย 
     2) ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  
     3) อ่านแบบ  เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม  
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     4) ประกอบ  ทดสอบวงจร  อุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  
     5) เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะเบ้ืองต้น  
     6) ถอด  ตรวจสอบและประกอบช้ินส่วนเครื่องยนต์  
     7) ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล  
     8) บริการงานไฟฟูาตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟูา  
     9) ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟูากระแสตรงและวงจรไฟฟูากระแสสลับ  
     10) ตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
     11) อ่านแบบ  เขียนแบบไฟฟูา  และประมาณราคา  
     12) ติดต้ังและทดสอบระบบไฟฟูาในอาคาร  และนอกอาคาร  

   13) ซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง 
     14) ซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบหม้อแปลงไฟฟูาและมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ  
     15) ควบคุมมอเตอร์ไฟฟูา  ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  
     16) ควบคุมระบบไฟฟูาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
     17) ติดต้ังตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  

 

2.2.3 ค าอธิบายรายวิชา เคร่ืองปรับอากาศ  รหัสวิชา 2104-2106 
    2.2.3.1 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

   1) รู้ เข้าใจหลักการท างานโครงสร้างและส่วนประกอบระบบเครื่องปรับอากาศ 
   2) มีทักษะเกี่ยวกับการติดต้ัง ซ่อมบ ารุง บริการและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
   3) มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย 

เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  
2.2.3.2 สมรรถนะรายวิชา 

             1) แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
             2) ประกอบ ติดต้ัง และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 
             3) ซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ 
  2.2.3.3 ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานของระบบเครื่องปรับอากาศ โครงสร้าง
ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุม การใช้อินเวอร  ์เตอร  ์ในระบบปรับ -
อากาศ การค านวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ การท าสุญญากาศ 
การบรรจุสารท าความเย็น การตรวจสอบหาข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่องและการบริการ
เครื่องปรับอากาศ 
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2.3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2.3.1 ความหมายของเอกสารประกอบการสอนนักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเอกสาร

ประกอบการสอนไว้ ดังนี้  
เอกสารประกอบการสอนคือเอกสารที่ครูจัดท าเพื่อให้ผู้เรียนน าไปประกอบการเรียนการ

สอนตามหลักสูตร (เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้, 2544 : 24) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นส่วน
ท่ีส าคัญท่ีสุดของการจัดการเรียนการสอนโดยการน าเนื้อหาสาระของรายวิชามาเรียงล าดับอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับเพิ่มเติมส่ิงใหม่ ๆ เข้าไปในเอกสาร เพื่อให้เหมาะสมกับการที่ครูสอนท่ีน าไปใช้ 
(สมศักดิ์ ตันติวิวัทน์, 2545 : 13) 

เอกสารประกอบการสอน หมายถึง  เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งตามหลักสูตรที่ก าหนด มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในวิชาท่ีสอน ซึ่งจะประกอบ
ไปด้วยแผนการสอน หัวข้อค าบรรยายและอาจมีส่ิงต่อไปนี้เพิ่มเติมก็ได้ คือ หนังสืออ่านประกอบ บท
เรียบเรียงบทคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นต้น ซึ่งเอกสารประกอบการสอน จัดเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาประเภทนวัตกรรมทางการศึกษาด้านส่ือการสอนชนิดส่ือส่ิงพิมพ์ที่มีประโยชน์
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบทเรียนเป็นรูปธรรมท าให้บรรยากาศการเรียน
การสอนสนุกสนาน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนท าให้บทเรียนน่าสนใจมาก
ขึ้น (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2546 : 28-31) 

เอกสารประกอบการสอน คือเอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือ 
ประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งควรมีหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์  เนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพื่อจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด (สุนัน
ทา สุนทรประเสริฐ, 2547 : 17) 

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวสรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอนหมายถึง
เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการจัดการ
เรียนการสอนโดยน าเนื้อหาสาระของรายวิชามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด และเพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียนและการน าไปใช้ของ
ครูผู้สอน  
 2.3.2 ประเภทของเอกสารประกอบการสอน       เอกสารประกอบการสอนเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาด้านส่ือการสอนประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ หากผู้เรียนน าไปใช้เรียกว่าเอกสารประกอบการ
เรียนหากครูผู้สอนน าไปใช้เรียกว่าเอกสารประกอบการสอน ซึ่งเอกสารประกอบการสอนแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ 

2.3.2.1 หนังสือเรียนหรือแบบเรียน เป็นเอกสารที่ใช้ส าหรับการเรียนของนักเรียนมี
เนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรเป็นหนังสือเล่มเดียวตามกลุ่มวิชาหรือรายวิชาหรือเป็นชุดมีแบบฝึกหัด
ประกอบด้วย 

2.3.2.2 หนังสือเสริมประสบการณ์ เป็นหนังสือท่ีผู้เรียนและผู้สอนใช้ประกอบการ
เรียนการสอนมีหลายลักษณะดังนี้ 

                1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระอ้างอิงหลักสูตรช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของตนเอง 
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                  2) หนังสืออ่านนอกเวลา เป็นหนังสือท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตร ส าหรับให้นักเรียนอ่านนอกเวลาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร 

                3) หนังสือเสริมการอ่านเป็นหนังสือท่ีจัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิด
ทักษะการอ่าน 

                4 ) หนังสืออ่านประกอบ เป็นหนังสือท่ีใช้อ่านประกอบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

                5 ) หนังสืออ้างอิง เป็นหนังสือใช้ส าหรับค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนซึ่งมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2546 : 31) 

2.3.3 องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน  นักวิชาการได้ก าหนดองค์ประกอบของ
เอกสารประกอบการสอนว่า เอกสารประกอบการสอนมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 
 2.3.3.1 ส่วนน า ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง ค าแนะน าใน
การใช้จุดประสงค์หลัก 

2.3.3.2 ส่วนเนื้อหา อาจแบ่งเป็นเรื่องย่อยหรือเป็นตอนตามลักษณะของเนื้อหาซึ่ง
จะประกอบด้วยชื่อบทหรือหน่วย ช่ือเรื่อง หัวข้อเรื่องย่อย จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมหลัก 
เนื้อหาโดยละเอียดหรือใบความรู้กิจกรรมฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัด ใบงาน บทสรุป ควรมีข้อทดสอบ
ก่อนและหลังการเรียน เพื่อใช้วัดและประเมินผลการเรียน เพื่อทราบผลการพัฒนาของผู้เรียนด้วย 
    2.3.3.3 ส่วนอ้างอิงอาจอยู่ส่วนท้ายของเนื้อหาแต่ละตอนหรืออยู่ท้ายเล่มเอกสาร 
ประกอบด้วยเอกสารอ้างอิงประจ าบท บรรณานุกรม ภาคผนวก เช่น เฉลยแบบทฤษฎีและแบบฝึก
ปฏิบัติ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2547 : 17-18) 

เอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ วิธีสอน กิจกรรม วิธี
ประเมินผลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน (สมศักดิ์  ตันติวิวัทน์, 2545 : 14) 

จากองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอนท่ีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ พอจะ
สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการสอนควรประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้คือ ค าอธิบายของหลักสูตร
รายวิชา ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ หัวข้อเรื่อง สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระอย่างละเอียด สรุป
เนื้อหาสาระ แบบฝึกหัด หรือ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ เฉลยแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน เฉลยแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน บรรณานุกรม หรือ
เอกสารอ้างอิง 

2.3.4 ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน    นักวิชาการได้กล่าวเกี่ยวกับการสร้าง
เอกสารประกอบการสอน และขั้นตอนการเขียนเอกสารประกอบการสอนไว้ดังนี้ 
 2.3.4.1 สังเกตปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและบันทึกรวบรวมปัญหา
 2.3.4.2 ศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแล้วพิจารณาปัญหา
ท่ีมีผลเสียต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด 

 2.3.4.3 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตร 
 2.3.4.4 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 2.3.4.5 ปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.3.4.6 ก าหนดโครงร่างกระบวนการแก้ปัญหาในสาระการเรียนรู้นั้นเป็นบทหรือตอน 

 2.3.4.7 ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
 2.3.4.8 ก าหนดส่วนประกอบภายในเอกสาร 
 2.3.4.9 รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเขียนทฤษฎี หลักการ เนื้อหา วิธีการ  ภาพ  แผนภูมิ 
 2.3.4.10 ลงมือเขียนเนื้อหาแต่ละเล่ม 

 2.3.4.11 ปรึกษาผู้เช่ียวชาญให้ช่วยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขน าไปทดลองใช้สอน 
 2.3.4.12 ประเมินผลการใช้เอกสารและการจัดการเรียนการสอน 
 2.3.4.13 ปรับปรุงแก้ไขท่ีบกพร่องให้สมบูรณ์ (ประภาพรรณ  เส็งวงศ์, 2550 : 43) 

 นอกจากนี้   สุวิทย์ มูลค าและสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550 : 44) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการ
ผลิตเอกสารประกอบการสอนไว้ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน   ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกต
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะท าการสอนหรือการศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียน 
  2) ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังหรือจุดประสงค์และกิจกรรมท่ีเป็นปัญหา 

  3) เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมแบ่งเป็นบทเป็นตอนหรือเป็นเรื่องเพื่อแก้ปัญหาท่ีพบ 
  4) ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอนและก าหนดส่วน  
ประกอบภายในของเอกสารประกอบการสอน 
  5) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการ 
และส่ือประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอน 
  6) เขียนเนื้อหาในแต่ละตอน  รวมท้ังภาพประกอบ แผนภูมิ  และข้อแบบทดสอบให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  7) ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
  8) น าไปทดลองใช้ในห้องเรียนและเก็บบันทึกผลการใช้ 

  9) น าผลท่ีได้มาใช้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง (อาจทดลองใช้มาก  
กว่า 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นให้สมบูรณ์และมีคุณภาพมากท่ีสุด) 

   10) น าไปใช้จริงเพื่อแก้ปัญหาท่ีพบจากข้อ 1 
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านเกี่ยวกับข้ันตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน

สรุปได้ว่า การสร้างเอกสารประกอบการสอน เริ่มจากการศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน แล้วศึกษาหลักสูตรรายวิชาโดยวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา เพื่อน ามาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง เนื้อหาสาระ กิจกรรมแบบฝึก 
และก าหนดเวลาเรียน จากนั้นศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาเรียบเรียงเขียนเป็น
เค้าโครงของเอกสารประกอบการสอนแต่ละหน่วย จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเอกสารประกอบการสอน 
ต่อมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามรายวิชา น าร่างเอกสารประกอบการ
สอน และร่างแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
เหมาะสมในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา รูปภาพ และการพิมพ์ แล้วน าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมา
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ปรับปรุงแก้ไข เสร็จแล้วน าเอกสารประกอบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาดังกล่าว จบแล้วประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษา จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริง 

2.3.5 ลักษณะของเอกสารประกอบการการสอนท่ีดี นักวิชาการได้กล่าวเกี่ยวกับลักษณะของ
เอกสารประกอบการสอนท่ีดีไว้ดังนี้ 

เอกสารประกอบการสอนท่ีดีต้องมีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนนักศึกษามากท่ีสุด 
(เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้, 2544 : 25) 
           ลักษณะผลงานทางวิชาการท่ีดีมีคุณค่า จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   

2.3.5.1 การอ่านค้นคว้าในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาท่ีจะสอน  ควรศึกษาจาก
หนังสือหลาย ๆ เล่ม เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าเนื้อหาใดดีท่ีสุด  ถูกต้องท่ีสุดและท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์ท่ีสุด   

2.3.5.2 การเรียบเรียงท่ีมีระบบ  ผู้เขียนผลงานวิชาการต้องค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ใน
การเรียบเรียง ดังนี้การน าผลงานผู้อื่นหลายเล่มมารวมกัน ต้องมีการเรียบเรียงใหม่พร้อมท้ังเสนอ
ข้อคิด ความเห็นในส่วนท่ีเป็นของผู้เรียบเรียงเพิ่มเติมไว้ด้วย ข้อมูลต้องทันสมัยเป็นปัจจุบันและต้อง
แสดงแหล่งท่ี มาของข้อมูลนั้น ข้อมูลท่ีแสวงหามาควรเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การจัดท าให้ชัดเจน และเสนอเนื้อหาสาระของผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระต้อง
ไม่สรุปย่อจนเกินไปจะท าให้อ่านเข้าใจยาก ผลงานท่ีแสดงการน าทฤษฎีหรือหลักการไปประยุกต์ใช้
เป็นผลงานท่ีน่าสนใจกว่าผลงานท่ีมุ่งไปเชิงทฤษฎีหรือหลักการเพียงอย่างเดียว การจัดบทจะต้อง
สอดคล้องกัน แต่ละบทมีความยาวพอ ๆ กัน หากแต่ละบทมีการสรุปจะต้องเขียนสรุปเหมือนกันทุก
บท การเรียงล าดับเนื้อหาสาระ ควรเรียงอย่างมีระบบ หากใช้ระบบใดต้องใช้ระบบนั้นเหมือน กัน
ท้ังหมด เช่น เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก เรียงตามล าดับเหตุการณ์ หรือเรียงตามล าดับเวลา 
ตัวอย่างท่ียกมาประกอบต้องทันสมัย เนื้อหาสาระแต่ละเรื่องควรสรุปเพียงครั้งเดียว แบบฝึกหัดท่ีใช้
ประกอบผลงานวิชาการต้องมีค าอธิบายวิธีท าท่ีชัดเจนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และครอบคลุม
วัตถุประสงค์ทุกข้อ  หลีกเล่ียงความจ าเพียงอย่างเดียว ต้องไม่ลอกมาจากคู่มือท่ีพิมพ์ขายหากเป็น
แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ต้องพิมพ์ไว้ท้ายทุกบท และแบบฝึกหัดต้องมีความเช่ือมั่นสูง   
   2.3.5.3 ใช้ภาษาท่ีได้มาตรฐาน ผู้เรียบเรียงต้องตระหนักในเรื่องนี้ส าคัญท่ีสุดเพราะ
ภาษาไทยมีระดับการใช้ภาษาหลายระดับ เช่น ภาษาปาก ภาษาแบบแผน ในการเรียบเรียงมีข้อพึง
ระวังในการใช้ภาษาดังนี้การใช้ค านิยามศัพท์ ควรศึกษาค้นคว้าให้ถูกต้องครอบคลุมความหมายของ
ศัพท์นั้น ศัพท์ทางวิชาการค าใดท่ีบัญญัติศัพท์ใช้แล้วให้ใช้ภาษาไทย เช่น สัมมนา เจตคติ วิสัยทัศน์ 
การใช้ค าราชาศัพท์ต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย การใช้ค าย่อต้องใช้เหมือนกันตลอดท้ังเล่ม แต่
การท าผลงานวิชาการไม่นิยมใช้ค าย่อ เว้นแต่ค าย่อท่ีใช้เป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป เช่น ค าว่า พ .ศ. ค.ศ. 
เป็นต้น การใช้ค าภาษาต่างประเทศควรใช้เมื่อจ าเป็นเท่านั้น และเมื่อใช้ค าภาษาต่างประเทศในค า
แรกแล้ว หากมีค านั้นซ้ าไม่ต้องใช้อีก ใช้เฉพาะภาษาไทยเท่านั้นการใช้ค าภาษาต่างประเทศไม่ควรใช้
ทับศัพท ์เช่น ค าว่าเปอร์เซ็นต์ควรใช้ค าว่าร้อยละ ส านวนภาษาต้องใช้ ส านวนท่ีเป็นภาษาเขียนท่ีเป็น
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แบบแผนและภาษาท่ีใช้ในราชการเท่านั้น ยกเว้นหนังสืออ่านส าหรับเด็กควรใช้ภาษาพูดให้เหมาะสม
กับเรื่องและกับวัยของเด็ก   

2.3.5.4 การจัดพิมพ์ที่ถูกต้องในการจัดพิมพ์มีข้อควรต้องค านึงดังนี้ไม่ควรพิมพ์แยก
ค าไว้ต่างบรรทัด เช่นสา-มารถ การแก้ค าผิดควรใช้วิธีพิมพ์ใหม่ท้ังหน้า หากแก้ไม่ได้จริงๆ ให้พิมพ์ใบ
แก้ค าผิดแทรก ควรพิมพ์ด้วยตัวอักษรเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันท้ังเล่ม เว้นแต่ข้อความท่ีต้องการ
เน้น การพิมพ์ควรสะอาดตลอดท้ังเล่มควรใช้กระดาษขาวส้ัน รูปแบบการพิมพ์จะใช้ระบบใดต้องใช้
ระบบนั้นตลอดท้ังเล่ม (สมศักดิ์ ตันติวิวัทน์, 2545 : 15-16)   

จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านเกี่ยวกับลักษณะของเอกสารประกอบการสอนท่ีดี สรุป 
ได้ว่าเอกสารประกอบการสอนท่ีดีต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ท้ังเนื้อหาสาระ รูปแบบและเป็นประโยชน์
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่น รูปแบบ การพิมพ์ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องชัดเจน เว้นวรรคตอนถูกต้อง 
มีความต่อเนื่องในการเสนอเนื้อหา มีหัวข้อชัดเจน ใช้ศัพท์ทางเทคนิคถูกต้อง อ้างอิงแหล่งวิชาการท่ี
ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าในรูปแบบเดียวกันท้ังเล่ม 

2.3.6 ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
   2.3.6.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนของครู จะเป็นคู่มือของตนเองท่ีมี

คุณภาพสอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน ระยะเวลา จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้สอนจริงในแต่ละภาคเรียน     
สามารถสอนได้ครบถ้วนและทันเวลา 

   2.3.6.2 ครูมีโอกาสศึกษาหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล  
รวม ท้ังเอกสารหลักสูตรอื่นๆ ได้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม 

   2.3.6.3 ครูสามารถจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง เช่น ค่านิยมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเน้นการประหยัด 

   2.3.6.4 เอกสารประกอบการเรียนการสอนจะส่งผลต่อครูผู้สอน  ท่ีรักความก้าวหน้า
และศรัทธาต่อวิชาชีพครู คือท าให้เกิดความมั่นใจในการสอนมากขึ้น  

   2.3.6.5 กรณีท่ีครูผู้สอนมีภารกิจจ าเป็นไม่ได้สอนด้วยตนเอง    เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนี้จะเป็นคู่มือส าหรับครูผู้สอนแทน หรือใช้สอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนก็ได้ 

2.3.7 การสร้างแบบฝึกหัด หรือใบงาน 
   2.3.7.1 แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด  เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง

ต่อเนื่องจากการศึกษาเนื้อหา เพราะการฝึกฝนหรือการฝึกหัดนั้น   จะช่วยท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้ผลความก้าวหน้าของตนเอง ดังนั้นการสร้างแบบฝึกหรือ 
แบบฝึกหัด จึงควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  1) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่จากการส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการฝึกฝนอย่าง
สม่ าเสมอโดยการท าแบบฝึกหัดบ่อยๆ 

  2) การรักษาความรู้และทักษะเดิมของผู้เรียนต้องมีโอกาสฝึกฝน ทบทวน 
ความรู้เดิมจึงคงรูปอยู่ได้ 

  3) การฝึกปฏิบัติจะช่วยทรงความรู้เดิมและเพิ่มพูนทักษะเป็นอย่างดี 
  4) การฝึกหลังจากการเรียนรู้ขั้นแรกเป็นระยะ ๆ จะได้ผลดีกว่า 
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  5) การฝึกฝนท่ีจะได้ผล แบบฝึกหัดนั้นต้องสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหา
ในบทเรียนนั้น 

  6) การรู้ผลการเรียนจะท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจอยากศึกษาต่อ 
  7) การสร้างแบบฝึกหรือแบบฝึกหัด ควรมีรูปแบบน่าสนใจไม่ซ้ าซาก เพราะ

จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย จึงควรใช้รูปแบบสลับสับเปล่ียนกันไปบ้างเช่นแบบถูกผิด แบบ
จับคู่ แบบเติมค า แบบเลือกตอบ แบบเรียงล าดับข้อความ ฯลฯ  

   2.3.7.2 ใบงาน เป็นเอกสารที่ก าหนดรายละเอียด และล าดับข้ันการปฏิบัติงานต้ังแต่
ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติด้วยตนเอง ใบงานควรมีส่วนประกอบ 
ดังนี ้

  1) ช่ือช้ินงาน  
  2) จุดประสงค์ 
  3) เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ (ถ้ามี) 
  4) ล าดับข้ันการปฏิบัติงาน 
  5) ภาพประกอบ 
  6) ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระมัดระวัง 
  7) หนังสืออ้างอิง (ถ้ามี) 

 

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ 
2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะปฏิบัติ 

   การศึกษาเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  ท้ังด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านความช านาญ  หรือ ทักษะปฏิบัติ  ด้านทัศนคติ  และค่านิยม  ให้ไปในทิศทางท่ีท าให้บุคคล
เจริญอย่างเต็มท่ีเพื่อให้มีคุณค่าต่อสังคมท่ีอาศัยอยู่ (วีระพันธ์   สิทธิพงศ์, 2540 : 7)  กระบวนการจัด 
การเรียนการสอน  ท่ีจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนนั้น  มีองค์ประกอบหลายประการ  
เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ  
และกิจกรรมการประเมินผล  โดยมีปัจจัยท่ีส าคัญคือกลวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีจะท าให้องค์ 
ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวประสานสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อ
สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เกิดกับผู้เรียน  ท้ังนี้กาเย่ (Gagne, 1977 : 26-40)  ได้ท าการเสนอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 5 ประเภท คือ  

1) ความรู้ทางวัจนภาษา (verbal information)  
 2) ทักษะทางสติปัญญา (intellectual skills)  

3) กลวิธีทางการรับรู้ (cognitive strategies)  
4) เจตคติ (attitude)  
5) ทักษะปฏิบัติ (กลไกกล้ามเนื้อ) (motor skills)  
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 5 ประเภทครอบคลุมเปูาหมายการเรียนรู้ทั้ง  3 ด้าน

ของผู้เรียนประกอบด้วย ด้านพุทธิพิสัย  (cognitive domain) จิตพิสัย (affective domain)  ทักษะ
พิสัย (psychomotor  domain) สอดคล้องกับการจ าแนกประเภทการเรียนรู้ของ บลูม (Bloom, 
1972)  
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ในการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา นั้น เจ็สอัพ (Jetsup, 1991. อ้างถึงใน  Burke, 
1995 : 41-42) ได้ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของคุณสมบัติของผู้เรียน ท่ีใช้ความเป็นวิชาการเป็นฐาน  
(academic qualification based) ในสายสามัญ  กับท่ีใช้อาชีพหรือการจ้างงานเป็นฐาน  
(occupational or employment based) ในสายอาชีพโดยเน้นให้เห็นว่า มีความแตกต่างของ
คุณสมบัติของทักษะท่ัวไป  (generic skills) และทักษะทางอาชีพ  (vocational skills) โดยเฉพาะ
ทักษะแกน  (core skills) ท่ีปรากฏในหลักสูตร  ซึ่งจะเน้นทักษะด้านความรู้  ความเข้าใจ  (cognitive 
skills)   กับทักษะการปฏิบัติ  (practice skills) นอกจากนี้  มิทเชล (Mitchael, 1993.  อ้างถึงใน  
Burke, 1995 : 99-110) ได้สรุปไว้ว่าผลลัพธ์ทางการศึกษาด้านอาชีพหรืออาชีวศึกษา  จะแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานของอาชีพ (occupational standard) กับวิชาชีพ  (professional) ไว้ 
3 ประการ คือ  

 1 ) ความรู้และความเข้าใจ  (knowledge and understanding) คือ ความสามารถ
ท่ีจะท าให้ได้ตามมาตรฐานเนื้อหาท่ีครอบคลุมความต้องการของวิชาชีพในการน าไปประยุกต์  

2) ค่านิยม และจริยธรรม (values and ethics) คือ ความสามารถท่ีจะท าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีจะสะท้อนภาวะจิตใจ หรือ จิตพิสัยท่ีพึงประสงค์ของคนงานท่ีเกิดขึ้นขณะท างาน  

 3 ) คุณลักษณะส่วนบุคคล (personal attribute) คือ ความสามารถท่ีจะให้ได้ตาม 
คุณภาพมาตรฐาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถ หรือ การ
แสดงออกเชิงทักษะเหมาะสมกับวิชาชีพ  

จะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาชีวศึกษาจะสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยท่ัวไปท้ัง  3 ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจ (cognitive domain) เจตคติ (affective domain) 
และทักษะปฏิบัติ  (psychomotor domain) โดยมีความแตกต่าง  คือ มีจุดเน้นในด้านทักษะปฏิบัติ  
ซึ่งเป็นไปตามค าจ ากัดความของการอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา  ท่ีเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
ทรัพยากรมนุษย์  โดยจัดเป็นกระบวนการศึกษาท่ีจัดเพิ่มเติมจากสามัญศึกษา  ท่ีมีการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการ  (technology) และศาสตร์ต่าง ๆ  ท่ีสัมพันธ์กันกับอาชีพ          โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้านทักษะหรือความช านาญงาน  ความรู้ความเข้าใจและเจตคติ  
เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่ตนเลือกเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นด้านการฝึกด้าน
ปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น  (กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ , 2539 : 34-35) แต่ท้ังนี้เป็นการปฏิบัติบนพื้นฐาน
ของความรู้ความเข้าใจ 

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ผู้จัดหลักสูตรและการสอนจะต้องค านึงถึงการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติไปพร้อมๆ 
กัน จึงจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการ
เรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติและด้านทักษะปฏิบัติ จึงมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพด้วย 

2.4.2 ความหมายของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   ความหมายท่ัวไปของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์นั้น  มีองค์กรและบุคคลหลายท่าน ได้

ให้ค านิยามและความหมายไว้ว่า 
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   พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2544 : 98)  กล่าวว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้ว ว่า
บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด     

   จากความหมายของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าแบบ 
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่ท่ีสร้างขึ้น มักจะมีความมุ่งหมายท่ีส าคัญ คือ เพื่อใช้วัดผลการเรียนรู้ด้าน
เนื้อหาวิชาและทักษะต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาท้ังหลายท่ีได้จัดสอนใน
ระดับช้ันเรียนต่างๆ ของแต่ละโรงเรียน  ลักษณะของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มีทั้งท่ีเป็นข้อเขียน 
(Paper and Pencil Test) และท่ีเป็นภาคปฏิบัติจริง (Performance Test)   

2.4.3 วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ  
   การวัดผลทางการศึกษา คือ กระบวนการท่ีพยายามค้นหาระดับท่ีแสดงถึงปริมาณ

ของคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่งในตัวบุคคลหรือส่ิงของ หรือเหตุการณ์ตัวอย่างเช่น การวัดความสูง
ของนักเรียน การวัดความยาวของโต๊ะ หรือการใช้แบบสอบเพื่อวัดลักษณะของบุคคลด้านเชาว์ปัญญา  
ด้านความถนัด ด้านผลสัมฤทธิ์  เป็นต้น  

   เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2540 : 65) กล่าวไว้ว่าการวัดผลจะอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณหรือตัวเลขตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ การวัดผลทางการศึกษาก็เป็น
กระบวนการท่ีพยายามระบุระดับของลักษณะในตัวบุคคลหรือส่ิงของตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้เช่นกัน โดย
ประกอบด้วยมาตรการวัด เครื่องมือและหน่วยการวัด 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแสดงถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวในการเรียน ซึ่ง
หมายถึงเป็นตัวแสดงของผลทางการศึกษาว่าส าเร็จหรือล้มเหลวนั่นเอง จึงถือได้ว่าการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลทางการศึกษา 

   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ( Achievement Test) ส่วนมากจะเป็นเครื่องมือส าหรับ
ช่วยให้ครูสามารถตัดสินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นวิธีการประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีความอิสระได้มากกว่าวิธีอื่น ๆ เมื่อเทียบกับกระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
อยู่ วัตถุประสงค์พื้นฐานของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  คือ  ประการแรกเพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียนอันเป็นข้อมูลท่ีได้รับส าหรับการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล  
ประการท่ีสองเพื่อเป็นการตรวจสอบความสามารถของนักเรียนแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันโดยธรรมชาติ  
ดังนั้น  การท่ีจะให้บุคคลต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาความสามารถเฉพาะตนท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม จึง
ก่อให้เกิดการพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับ
ความสามารถของบุคคลเพื่อจ าแนกความสามารถของบุคคลท่ีแตกต่างกัน ท าให้สามารถจัดการศึกษา
ได้สอดคล้องกับระดับความสามารถของบุคคลต่าง ๆ ได้ 

   ส่ิงท่ีแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ควรจะวัดคืออะไร จะตัดสินโดยพิจารณาว่าอะไรคือส่ิงท่ี
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์นั้นเกี่ยวข้องอยู่โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจะช่วยให้ผู้สร้าง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มีความรู้และความคิดท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับขอบข่ายของเนื้อหาท่ีควรจะวัด
ในแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ คือ  แนวความคิดจากผู้ก าหนดหลักสูตร รวมท้ังจากผู้เขียนต ารา  ครูที่
สอน ตลอดจนผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย  เนื่องจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีคุณค่า
จะต้องสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีทางการศึกษาก าหนดไว้  ดังนั้น  การก าหนดวัตถุประสงค์
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ทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนจึงต้องชัดเจน  เข้าใจง่าย  และสามารถวัดได้ในเชิงพฤติกรรม
ดังท่ีบลูม  (Bloom, 1972) ได้เรียกวัตถุประสงค์ดังกล่าวว่า “วัตถุประสงค์เชิง-พฤติกรรม ” 
(Behavioral Objectives)    

2.4.4 ประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  
                    การจ าแนกประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิมี์ด้วยกนัหลายแบบ แต่แบบท่ีได้รบั
การยอมรับโดยท่ัวไปวิธีหนึ่งคือการแบ่งประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่ครูสร้างขึ้นเพื่อใช้ในช้ันเรียน 

   2.4.4.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน เป็นแบบสอบท่ีสร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้เช่ียว- 
ชาญมากกว่าท่ีจะสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ตามปกติแล้วผู้สร้างแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานมักจะประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญท้ังทางด้านการวัดและการประเมินผล รวมท้ัง
ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ตลอดจนครูในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีบทบาทในการก าหนดขอบข่ายของ
เนื้อหาวิชาท่ีต้องการทดสอบให้เหมาะสม 

   2.4.4.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่ครูสร้างขึ้น ถือว่าเป็นแบบสอบท่ีมีคุณค่าในการวัด
หรือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้เหมาะสมกว่าแบบสอบประเภทอื่น ๆ ท้ังนี้เพราะถ้าพิจารณา
ตามบทบาทแล้วครูย่อมจะเป็นผู้ท่ีทราบความสามารถของนักเรียนท่ีตนสอนได้เป็นอย่างดี จึงสามารถ
ท่ีจะสร้างข้อค าถามของแบบสอบให้เหมาะกับระดับการเรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีก าหนด 

   จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นตัวที่แสดงถึงการประสบผลส าเร็จทางการศึกษา  นั่นคือเกิดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีผู้สอนต้องการ ผู้รายงานให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนทุกรูปแบบล้วนมีจุดมุ่งหมายคือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้องการ นั่นก็หมายถึงต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั่นเอง     
       

2.5 การประเมินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2.5.1 ความหมายของการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  ในการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีความจ าเป็นเพราะ
ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ เพื่อเป็นหลักประกันว่า
เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพจริงตามความมุ่งหมาย ในการหา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีผู้ให้ความหมาย ดังนี้ 

   เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต (2528 : 290) กล่าวถึง การสร้างส่ือก่อนท่ีจะน าไปใช้จริง
ควรจะมีการทดลอง แก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเสียก่อน เพื่อให้ทราบว่าส่ือนั้นมีคุณภาพเพียงใดมี
ส่ิงใดท่ียังบกพร่องอยู่ โดยการน าเอกสารประกอบการเรียนการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรท่ีจะใช้จริง ในการประเมินประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 จากความหมายของการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ดังกล่าวสรุปได้ว่า การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบและพิจารณาคุณค่าของเอกสารประกอบการเรียนการสอนอย่างมีระบบก่อนน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

2.5.2 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
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   การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
ส าคัญ ท่ีจะท าให้ทราบว่า เมื่อใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกับผู้เรียนแล้ว เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนจะต้องน าไปทดลองใช้  (Try Out) เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองสอนจริง  (Trial 
run) เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วจึงด าเนินการผลิตเป็นจ านวนมากหรือใช้สอนในช้ัน
เรียนตามปกติได้ การทดลองมีข้ันตอนดังนี้ 

   2.5.2.1 แบบเด่ียว (1:1) คือการทดลองกับผู้เรียน 1 คน  โดยการใช้เด็กอ่อน  ปาน
กลาง และเก่งค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยปกติคะแนนท่ีได้จากการทดลอง
แบบเด่ียวจะได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ต้องวิตก เมื่อปรับปรุงแล้วจะสูงขึ้นมากก่อนน าไป
ทดลองแบบกลุ่ม ในขั้นนี้ E1/E2 ท่ีได้จะมีค่าประมาณ 60/60 

   2.5.2.2 แบบกลุ่ม (1:10) คือการทดสอบผู้เรียน 6-10 คน (คละผู้ท่ีเรียนเก่งกับเรียน
อ่อน) ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนี้คะแนนของผู้เรียนจะเพิ่มข้ึนอีกเกือบถึงเกณฑ์ 
โดยเฉล่ียจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ E1/E2 ท่ีจะได้ค่าประมาณ 70/70 

   2.5.2.3 ภาคสนาม (1:100) คือการทดสอบกับผู้เรียนท้ังช้ัน 40-100 คน แล้วท าการ
ค านวณ หาประสิทธิภาพ  แล้วท าการปรับปรุงผลลัพธ์ท่ีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้   หากต่ ากว่า
เกณฑ์ไม่เกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์ ก็ให้ยอมรับ   หากแตกต่างกันมากผู้สอนต้องก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนใหม่  โดยยึดสภาพความจริงเป็นเกณฑ์   สมมติว่าเมื่อทดสอบ
หาประสิทธิภาพแล้วได้ 83.5/85.4 ก็แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ 85/85 ท่ีต้ังไว้   แต่ถ้าต้ังเกณฑ์ไว้ 75/75    เมื่อผลการทดลองเป็น 83.5/85.4 ก็
อาจต้องเล่ือนเกณฑ์ขึ้นมาเป็น 85/85 (อธิพร ศรียมก, 2526 : 249) 

2.5.3 เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
   การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นการคาดหมายว่า ผู้เรียนจะบรรลุจุดประสงค์ 

หรือเปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ประเมิน โดยก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ ผลเฉล่ียของคะแนน
การท างานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนท้ังหมด ต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอบหลังเรียนของ
ผู้เรียนท้ังหมด นั่นคือ E1/E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520 : 134) 

   ประสิทธิภาพของกระบวนการ  คือ  การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง  (Temitional 
Behavior) ของผู้เรียน ได้แก่ การประเมินกิจกรรมกลุ่ม งานท่ีมอบหมาย และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีผู้สอน
ก าหนดไว้ 

   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย  (Terminal 
Behavior)  โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน และการสอบไล่ 

   เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต (2528 : 56-57)  กล่าวถึง เกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพชุด
การสอนว่าการหาประสิทธิภาพชุดการสอนท่ีได้จากการวัดผล ค่าคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท้ังหมด 
จากการท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนทุกหัวข้อเรื่อง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี
การก าหนดเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพไว้หลากหลาย คือ 80/80 , 85/85 และ 90/90 ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับธรรมชาติของรายวิชา และเนื้อหาท่ีน ามาสร้างชุดการสอนดังนี้ 
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   1) ถ้าเนื้อหาค่อนข้างยาก การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนท่ีสร้างขึ้นไว้ที่ 80/80 

   2) ถ้าเนื้อหาง่าย หรือเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน ท่ีพัฒนาขึ้นต่อจากท่ีมี
ผู้ สร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้ไว้แล้ว การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพจะต้ังไว้ที่  90/90 
เป็นอย่างต่ า 

การคิดค่า  E1/E2 ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีผลิตขึ้นนั้น  ค านวณค่า
โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

   E1   =   
 X

N

A
  × 100 

                                                   

                         E2   =   
 Y

N

B
  × 100 

             
E1   หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไว้ในเอกสารประกอบการเรียน

การสอน  คือเป็นร้อยละจากการท าแบบฝึกหัดและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 
E2  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในตัวผู้เรียนหลังท า

แบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือประกอบกิจกรรมการเรียน 
   X  หมายถึง คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบฝึกหัดและ/หรือการประกอบ

กิจกรรมหลังเรียน 
   Y  หมายถึง คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทดสอบหลังเรียนและ /หรือการ

ประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
   N   หมายถึง จ านวนผู้เรียน 

A   หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดและ/หรือกิจกรรมการเรียน 
B   หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนและ/หรือกิจกรรมหลังเรียน 
การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ  E1/E2  ให้มีค่าเท่าใดนั้นแล้วแต่ผู้ผลิตส่ือจะ

พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติส าหรับวิชาทฤษฎี ความรู้ความจ า มักจะตั้งไว้ 80/80 ถึง 
90/90 แต่ส าหรับเกณฑ์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา
เครื่องปรับอากาศ  ต้ังค่า  E1/E2 ไว้ที่ 75/75 เนื่องจากเป็นรายวิชาท่ีต้องฝึกทักษะปฏิบัติหลังจาก
เรียนรู้เนื้อหาภาคความรู้ความเข้าใจ แล้วถ่ายโยงสู่การปฏิบัติ จึงลดเกณฑ์ประสิทธิภาพลงเป็น 75/75 
 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่ก็สามารถจะ
สังเกตพฤติกรรมเหล่านั้นได้ มีการศึกษาถึงปัจจัยและองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจขึ้นดังนี้  
 จรวยพร สุดสวาทและคณะ (2545 : 13) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ
ของบุคลากรในองค์กรบางคนอาจพอใจเนื่องมาจากผลงานท่ีได้ส าเร็จ บางคนอาจพอใจเพราะ
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ลักษณะการปฏิบัติงานแต่บางคนอาจพอใจเพราะเพื่อนร่วมงาน สภาพสภาวะของจิตท่ีปราศจาก
ความเครียด ท้ังนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการ
ตอบสนองท้ังหมดหรือตอบสนองบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจจะเกิดขึ้น และในทาง
กลับกันถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น 
ความรู้สึกท่ีมีสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย   

กิติมา ปรีดีดิลก (2529 : 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึง
พอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบและส่ิงจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนอง 
ความต้องการ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อมีความพึงพอใจท่ีจะ
ท างานแล้ว การท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีว่านั้นย่อมประสบผล  หากขาดเสียซึ่งความพอใจแล้วกิจการงาน
ท่ีว่านั้นย่อมประสบอุปสรรคแต่แรกเริ่ม ดังนั้นผู้บริหารต้องพยายามหาทาง ปรับปรุงสมรรถภาพและ
ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานโดยการสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน มีขอบเขตของงานท่ีกว้างขวางขึ้น ให้ลักษณะ
ของงานมีลักษณะท่ีท้าทายยิ่งขึ้น เพื่อท่ีจะให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในงาน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในงานติดตามมา 
 จากความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจของนักวิชาการท้ังหลายท่ีกล่าวมาแล้วนั้น
พอจะสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความสุข ความสบายใจ ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึก หรือทัศนคติใน
ทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ ท างาน โดยปัจจัย
เหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลท้ังด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม 
 

2.7 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้   
หน่วยงานการศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้     

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้  

2.7.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2.7.2 ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา  

2.7.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง  

2.7.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

2.7.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ
อ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จากส่ือการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

2.7.6 จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 9)   
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การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย คือ วิธีสอนท่ีผู้สอนพูดบอกเล่าอธิบายเนื้อหา หรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นฝุายเตรียมการศึกษาค้นคว้าเนื้อเรื่องมาแล้วเป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็น
ฝุายมารับผลการศึกษาค้นคว้านั้น โดยท่ัวไปมักจะเป็นการส่ือความหมายทางเดียว คือ จากผู้สอนไปสู่
ผู้เรียนโดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยเพียงแต่ฟังจดบันทึกหรือซักถาม
บางครั้งวิธีสอนแบบนี้จะยึดบทบาทของผู้สอนเป็นหลักส าคัญ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้หรือ
ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน เป็นความรู้ท่ีค้นคว้าหาได้ยาก หรือเป็นประสบการณ์เฉพาะของผู้สอนเอง 
เพื่อช่วยน าทางในการอ่านหนังสือของผู้เรียน และช่วยสรุปประเด็นส าคัญในกรณีท่ีผู้สอนมอบหมาย
ให้ไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วและเพื่อมุ่งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ีประกอบด้วย ข้ัน
เตรียมการสอน ขั้นปฏิบัติการสอนและขั้นติดตามผลการสอน (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540 : 97-98) 

การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่า อธิบายเนื้อหาเรื่องราวท่ีผู้สอนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี  
ผู้เรียนเป็นฝุายรับฟัง อาจจะมีการจดบันทึกสาระส าคัญในขณะท่ีฟังบรรยาย หรืออาจมีโอกาสซักถาม
แสดงความคิดเห็นได้บ้าง ถ้าผู้สอนเปิดโอกาส วิธีนี้เหมาะสมส าหรับผู้ฟังจ านวนมากและผู้บรรยายซึ่ง
เป็นผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ ต้องการน าเสนอเนื้อหาสาระจ านวนมากในเวลาไม่มากนัก จึงเป็นการ
เรียนรู้ที่ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมีจ านวนมาก ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ
หรือความรู้จ านวนมากในลักษณะคมชัดลึก พร้อม ๆ กันในเวลาท่ีจ ากัด เพื่อให้ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นความรู้ท่ีค้นหายากหรือเป็นประสบการณ์เฉพาะของผู้สอนเอง  
และเพื่อช่วยน าทางในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และช่วยสรุปประเด็นส าคัญในกรณีท่ีผู้สอนได้
มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษามาล่วงหน้าแล้ว ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย ข้ันเตรียมการ ข้ัน
บรรยายและขั้นประเมินผลการเรียนรู้ (สุวิทย ์ มูลค าและอรทัย  มูลค า, 2547 : 17-20) 

การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต คือ กระบวนการท่ีผู้สอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ในการช่วยให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อม ๆ กับการ
บอกและอธิบายให้  ผู้เรียนได้เรียนรู้  ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนและขั้นตอนการ
สาธิตนั้น ๆ แล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต การจัดการเรียนรู้
แบบนี้เหมาะส าหรับการสอนท่ีต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติจริง วัตถุประสงค์เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากการแสดง หรือการปฏิบัติจริงให้ดู
และสามารถปฏิบัติตามได้ ประกอบด้วยขั้นเตรียมการสอน ขั้นสาธิต ขั้นสรุป ขั้นวัดผล (สุวิทย์   มูลค า
และอรทัย  มูลค า, 2547 : 42-45) 

การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต เป็นการจัดกิจกรรมการสอนท่ีอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเป็นของจริงท่ีผู้สอนน ามาลงมือท าให้ผู้เรียนดู สังเกต หรืออาจใช้ส่ือประเภทท่ีเสนอเหตุการณ์ ได้
หลายเรื่องราวในเวลาเดียวกัน เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ โทรทัศน์สาธิตแทนได้วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็น
ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานจริง เป็นการช่วยลดเวลาในการลองผิดลองถูก ท่ีส าคัญผู้ท่ีท าหน้าท่ีสาธิต
จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และทดลองใช้งานก่อนท่ีจะไปท าการสาธิตให้ผู้เรียนได้ดู
เพื่อเป็นการปูองกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นขณะท าการสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
ประกอบด้วยขั้นเตรียม ขั้นสาธิต ขั้นปฏิบัติ ขั้นวัดผลและประเมินผล (อ านวย เถาตระกูล, 2541 : 67) 
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จากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษา และนักวิชาการได้
กล่าวไว้ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่มีภาคปฏิบัติควรเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบสาธิตท่ีต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานจริง สามารถท าตามข้ันตอนหรือ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ ประกอบไปด้วย (1) ขั้นเตรียมการสอน ผู้สอนจะต้องเตรียมส่ือต่าง ๆ เช่น 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีไว้ให้พร้อม ( 2) ขั้นสอน ต้องสาธิตพร้อมอธิบาย แนะน าขั้นตอนการ
ปฏิบัติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้ผู้เรียนสังเกตการสาธิตของครูตลอดเวลา ( 3) ขั้นปฏิบัติงาน 
ผู้เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีครูสาธิตและอธิบาย (4) ขั้นวัดและประเมินผล ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปผลการเรียนและผลการปฏิบัติงาน สังเกต ซักถาม ตรวจผลงาน 
 

2.8 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการได้กล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน

การสอนไว้ดังนี ้
กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกระท าขึ้นเพื่อให้การเรียนการสอนใน

ครั้งนั้น ๆ ได้ผลดี และยังหมายถึงการสอนของครูเป็นไปอย่างมีความหมาย นักเรียนได้ท้ังความรู้และ
ความสนุกสนาน สภาพการณ์ของการจัดประสบการณ์ และการกระท าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีจัดขึ้นจาก
ความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น่าสนใจ และผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดเอาไว้ การด าเนินการ
ต่าง ๆ ในโรงเรียนท้ังโดยครูและนักเรียน เช่นการสอนให้นักเรียนค้นคว้าอภิปราย การบรรยาย การ
อบรม การสาธิต การปฏิบัติงานการจัดนิทรรศการและการศึกษานอกสถานท่ี (อาภรณ์ ใจเท่ียง , 
2540 : 70)   

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตรงตามจุดประสงค์การสอนท่ี
ก าหนดไว้มีล าดับข้ันของกิจกรรม หรือประสบการณ์ท่ีเริ่มต้ังแต่ง่ายไปยากให้เห็นเป็นล าดับ และท่ี
ส าคัญผู้สอนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (อ านวย  เถาตระกูล, 2541 : 64)   

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้  

1) ความรู้เกี่ยวกับตนเองและทักษะในการจัดการตนเองท้ังในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ เพื่อการเข้าใจตนเอง ค้นพบตนเองในด้านความถนัดและความสนใจ มีทักษะการ
ด าเนินชีวิตท่ีจะอยู่ร่วมกับสังคม ได้แก่ ครอบครัวชุมชน ชาติ และสังคมโลก เข้าใจประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตส านึก ความต่ืนตัวทางการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกตนเองให้เป็นคนคิดเป็นระบบ 
มีเหตุผล มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน ยึด
แนวทางของแนวพระราชด าริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในการเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต  

3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้  
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4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ เพื่อการฝึกฝนให้เป็นคนคิดเชิงระบบ มีเหตุผลและ
ด้านภาษา ซึ่งในโลกปัจจุบันจ าเป็นต้องตระหนักในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เห็นคุณค่าและอนุรักษ์
ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานและภาษาถิ่น และมีความรู้ในภาษาต่างประเทศ สามารถส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข จากความ  
หมายของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้นั้น พอสรุปได้ว่ากิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ในการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหรือประสบการณ์ต่าง 
ๆ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีล าดับข้ันตอน
ของกิจกรรมหรือประสบการณ์จากง่ายไปหายากและท่ีส าคัญผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ เพื่อ  
ให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ ในการจัดการเรียนการสอนในราย วิชาการทอผ้าพื้นเมือง นี้ ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ แนวการจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ และการทอ
ผ้าพื้นเมืองลายใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม 
(กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน และสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ได้ โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ และ
ความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน   
 

2.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นักการศึกษาได้กล่าวไว้ว่า การวัด หรือ การวัดผล 

ปรากฏมีอยู่ทุกสาขาวิชาใช้แตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะของวิชา ในภาษาไทยมีใช้มานานต้ังแต่สมัย
โบราณ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของการวัดว่า เป็นการตรวจสอบขนาดหรื
อปริมาณของส่ิงต่าง ๆ  เช่น ส่วนยาว ส่วนกว้าง ส่วนสูง วัดความรู้เป็นต้น วัดผลการศึกษา หมายถึง 
ประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพให้เด็กเรียนดีขึ้น ครูสอนเก่งขึ้น และ
ให้การตัดสินเท่ียงตรงแน่นอนและยุติธรรมมากขึ้น การวัดผลมีวิธีการวัดใหญ่ ๆ อยู่ 2 อย่าง คือ 
วัดผลทางตรง และวัดผลทางอ้อม การวัดผลทางตรง  เป็นความสามารถในการวัดส่ิงนั้น ๆ ได้โดยตรง
จริง ๆ ส่ิงท่ีต้องการวัดมีรูปธรรม เช่น วัดความยาวของโต๊ะ เราสามารถเอาไม้เมตรไปทาบวัดความ
ยาวของโต๊ะออกมาเป็นหน่วยของเมตรได้ทันที การวัดทางอ้อม เป็นการวัดคุณลักษณะหนึ่งโดยอาศัย
วัดจากส่ิงหนึ่ง เช่น การวัดผลการเรียน การวัดเชาวน์ปัญญา การวัดเจตคติ การวัดความกังวลใจ 
คุณลักษณะเหล่านี้เอาเครื่องมือไปทาบวัดโดยตรงไม่ได้ ต้องวัดผ่านกระบวนการทางสมองก่อนเสมอ 
ผลการวัดท่ีได้มาจึงเป็นผลจากการผ่านกระบวนการสมองช้ันหนึ่งก่อน ซึ่งอาจเช่ือมั่นได้จริงหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจนัก แต่ท่ีแน่ท่ีสุด คือ เราไม่มีโอกาสวัดคุณลักษณะนั้น ๆ ตรงไปตรงมา ความคลาดเคล่ือนท่ี
ได้จากการวัดท่ีเกิดขึ้นย่อมมีเป็นธรรมดา (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 10 -11)    

การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบการเรียนการสอนท่ีผ่านมาเพื่อสรุปหรือ
บ่งช้ีว่าผู้สอนและผู้เรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด การตรวจสอบจะต้องใช้กลวิธี
หลายอย่าง เป็นการยืนยันของผลท่ีได้ว่าสามารถเช่ือถือได้แน่นอนและเป็นการสร้างความเป็นปรนัย
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ให้กับผลท่ีได้มากยิ่งขึ้นซึ่งมีวิธีการวัดและประเมินผลหลายวิธี เช่น การสอบถาม การสังเกต การใช้
แบบทดสอบ (อ านวย  เถาตระกูล, 2541 : 83)   

การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการในการลงข้อสรุปว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ โดยใช้เรื่องราวเหตุการณ์ สภาพชีวิตจริงท่ี
ผู้เรียนประสบอยู่ในชีวิตประจ าวัน เป็นส่ิงเร้าให้ผู้เรียนได้ตอบสนองโดยการแสดงออกจากการท า
ปฏิบัติและผลิตมากกว่า การจ าลองสถานการณ์โดยมีความเช่ือว่าหากใช้สภาพเหตุการณ์จริงเป็นส่ิง
เร้าให้ผู้เรียนได้สนองตอบผู้เรียนก็จะตอบสนองโดยใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีแท้จริง
ออกมาให้เห็น (ส าลี รักสุทธี และคณะ, 2544 : 113)   

การวัดและประเมินผลจัดเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่ก่อนการเรียนการสอนจะเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
ของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน จะเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงผลการเรียนและเพื่อให้ผู้เรียน
ทราบผลการเรียนของตนเป็นระยะ ๆ เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาต่อภาคเรียน จะ
เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนท่ี
ก าหนดไว้ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2543 : 128) 

จากความหมายของการวัดและประเมินผล ท่ีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ข้างต้นพอจะ
สรุปได้ว่าการวัดและประเมินผลการเรียน เป็นกระบวนการท่ีบอกให้ผู้เรียนทราบว่าผลจากการที่ได้
เรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ไป   แล้วนั้นเมื่อเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้มีผลต่างหรือเหมือนกันอย่างไรและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ส่วนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ให้ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 

  4.0   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
3.5   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
3.0   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี   
2.5   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
2.0   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
1.5   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
1.0   หมายถึง   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
0      หมายถึง   ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

 

2.10 กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
2.10.1 กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP 

สุชาติ   ศิริสุขไพบูลย์  (2549) ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
MIAP ว่าหมายถึงกระบวนการของส่ิงเร้าท่ีท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้โดยแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใหม่        
ท่ีได้รับจากสถานการณ์ของกระบวนการของส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดล้อมของการเรียนรู้นั้น                  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ขั้นสนใจปัญหา ( Motivation) เป็นขั้นที่สร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนสนใจ   ท่ีจะ
เรียน สร้างแรงจูงใจ ท่ีท าให้มีความต้องการท่ีจะเรียน การเกิดความต้องการท่ีจะเรียนอาจเกิด ได้
หลายสาเหตุ เช่นผู้สอนอาจใช้วิธีน าเสนอปัญหาท่ีเกี่ยวกับบทเรียนท าให้ผู้เรียนได้พบปัญหาท่ีน่าสนใจ 



28 
 

แล้วเกิดการท้าทายและมีความต้องการท่ีจะเอาชนะต่อปัญหานั้นท าให้เกิดความสนใจท่ีจะเรียน  ขั้นนี้
จึงมีความหมายเหมือนกับเป็นขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

2) ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information) เมื่อผู้เรียนประสบปัญหา แล้วมีความต้องการหรือ
สนใจท่ีจะแก้ปัญหานั้น  แต่ด้วยเหตุท่ีเป็นปัญหาแปลกใหม่ซึ่งยังไม่เคยรู้หรือไม่เคยท าได้มาก่อนย่อม
จะต้องมีการศึกษาข้อมูลท าการศึกษาค้นคว้า  รับรู้และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเนื้อหาสาระ 
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ 

3) ขั้นพยายาม ( Application) ข้อมูล ข่าวสาร หรือเนื้อหาสาระท่ีผู้เรียนได้รับมาหรือ
ศึกษามานั้น อาจจะยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่พอเพียงส าหรับการแก้ปัญหานั้นก็ได้การศึกษา
หรือการรับเนื้อหาหรือข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวนั้นย่อมจะยังไม่เกิดการเรียนรู้  ถ้าตราบใดท่ีผู้เรียนยัง
ไม่ได้พยายามน าเนื้อหาหรือข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้เรียนจึงจะต้องพยายามท า 
พยายามฝึกหัด และใช้ข้อมูล นั้นในการแก้ปัญหา 

4) ขั้นส าเร็จผล (Progress) การท่ีได้พยายามน าข้อมูลมาใช้แก้ปัญหา ย่อมท าให้เกิดผล
ของการแก้ปัญหา  ถ้าหากเนื้อหาหรือข้อมูลท่ีศึกษารวบรวมมานั้นมีความถูกต้อง             และ
เพียงพอก็ย่อมจะแก้ปัญหานั้นให้ส าเร็จลงได้ ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้น เกิดความสามารถท่ี
ปฏิบัติการกับส่ิงต่าง ๆ ได้ มีความส าเร็จกับการเรียนรู้นั้น จึงมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งเรียกว่า
เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้  แต่ถ้าหากแก้ปัญหาไม่ส าเร็จก็จะต้องย้อนกลับสู่ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
ข้างต้นอีกครั้ง ดังนั้น ขั้นส าเร็จผลจึงเปรียบเสมือนกับเป็นขั้นตรวจผลงานของผู้เรียนท่ีได้จากการ
ฝึกหัดหรือการแก้ปัญหามาจากขั้นพยายามนั่นเอง 

2.10.2 กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP 
สุราษฎร์ พรหมจันทร์ (2553) กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP 4 

ขั้นตอนดังนี้ 
1) ขั้นสนใจปัญหา ( Motivation) น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถาม/ปัญหาประกอบ   ส่ือ

ต่าง ๆ ท่ีท้าทายความคิดและน่าสนใจให้คิดแก้ปัญหาในเวลาส้ัน ๆ ประมาณ 3-5 นาที 
2) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) เป็นช่วงการให้เนื้อหา ท าโดยการสอนด้วยรูป  แบบ

หรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนรับข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และเพียบพร้อมมากท่ีสุด 
3) ขั้นพยายาม ( Application) เป็นช่วงท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน า เนื้อหา ความรู้    ท่ี

ได้รับจากขั้นให้เนื้อหา (I) มาทดลองใช้แก้ปัญหา จะโดยการฟื้นคืนการประยุกต์ หรืออื่นๆ ก็ตาม 
4) ขั้นส าเร็จผล ( Progress) เป็นขั้นเฉลยท่ีจะให้ผู้เรียนได้ทราบผลการแก้ปัญหา ว่า

เนื้อหาความรู้ท่ีได้รับนั้น สามารถแก้ปัญหาได้เพียงใด ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายท่ีผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ 
สัดส่วนของ MIAP ช่วง Motivation ก็จะใช้เวลาส้ันๆ ประมาณ 5-10% ของเวลาสอน 

ช่วง Information ก็จะใช้เวลาประมาณ 70-80% และช่วง Application ก็ใช้ประมาณ 20% ส่วน 
Progressก็ประมาณ 5-10% 

การจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP คือ การที่ผู้เรียนได้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมท่ีถาวร และการสอนคือการช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ หรือการ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้
มีการผ่านพ้นกิจกรรมในขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ขั้นสนใจปัญหา ( Motivation) (2) 
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ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) (3) ขั้นพยายาม (Application) และ (4)ขั้นส าเร็จผล ( Progress) การ
สอน มีความมุ่งหมายท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นการสอนท่ีดี จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้สอนได้
สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมตามข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งท าได้โดย วาง
แผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคือวางแผนบทเรียนให้มีข้ันตอนท้ัง 4 ของกระบวนการเรียนรู้ จะช่วยน า
ผู้เรียนให้ผ่านพ้นกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเรียนรู้ ล าดับข้ันตอนของกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการสอนมีความสัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 2-1 (สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย์, 2549) 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนตามรูปแบบ MIAP 
 

2.10.3 กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP นั้น 

ผู้สอนต้องจัดเตรียมความรู้และทักษะ ท่ีจ าเป็นเพื่อลดการลองผิดลองถูก โดยการน าพาให้ผู้เรียนผ่าน
ขั้นตอนและกิจกรรมท่ีได้เตรียมไว้ ตามกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน ดังนี้ (สุชาติ, 2549) 

1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Motivation: M) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนหรือขั้นสนใจปัญหา ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการจูง

ใจ  ปัจจัยแรกของการเรียนรู้คือความต้องการท่ีจะเรียนซึ่งมีความหมายตรงกับข้ันตอนแรกของ
กระบวนการเรียนรู้ ความต้องการท่ีจะเรียนเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นการท่ีผู้สอนเสนอปัญหาท่ี
เกี่ยวกับบทเรียน ผู้เรียนจะพบกับปัญหาท่ีน่าสนใจ ท้าทายและต้องการท่ีจะเอาชนะ ท าให้ผู้เรียน
อยากท่ีจะเรียน เพราะส่ิงท่ีผู้สอนจะสอนต่อไปเป็นความรู้ ทักษะประสบการณ์ และวิธีการท่ีจะ
แก้ปัญหา ขั้นสนใจปัญหาจึงเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนอยากเรียนซึ่งตรงกับข้ัน
น าเข้าสู่บทเรียนเมื่อผู้เรียนมีความสนใจ  เขาก็พร้อมท่ีจะเรียน ความสนใจจะถูกพัฒนาเป็นความ
ปรารถนา ท่ีจะตอบสนอง ท่ีจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม จนเป็นความต้องการท่ีจะเรียน ซึ่งเป็นจุด
ก าเนิดของความพร้อมในการเรียน ผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมของการด าเนินกิจกรรมในขั้น
น าเข้าสู่บทเรียนโดยมีความมุ่งหมายมี  3  ประการคือ การกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  การรักษา
ความต้ังใจในระหว่างบทเรียน  และการน าผู้เรียนเข้าสู่เรื่องท่ีจะเรียนด้วยความต้ังใจ 
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2) ขั้นให้เนื้อหาความรู้ (Information: I) 
ขั้นตอนให้เนื้อหาความรู้หรือขั้นศึกษาข้อมูล หลังจากผ่านขั้นสนใจปัญหาผู้เรียน

เกิดความสนใจท่ีจะเรียนและพร้อมท่ีจะเรียนผู้สอนจะต้องรีบน าเสนอเนื้อหาความรู้ท่ีเตรียมไว้ได้แก่ 
ข่าวสาร เนื้อหาวิชา ทักษะ และประสบการณ์ โดยข้อมูลท่ีจะให้แก่ผู้เรียนเป็นท้ังความรู้ท่ีแยกเป็น
กลุ่มย่อย หรือเป็นกลุ่มใหญ่ดังนั้นเป็นหน้าท่ีของผู้สอนท่ีดีท่ีจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาให้มีความ
เหมาะสมในการท่ีผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสามารถรับได้ด้วยความเข้าใจ  ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการเรียนในหน่วยนั้น และเป็นไปตามล าดับความส าคัญของการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดยใช้วิธี
สอนในแบบต่าง ๆ การสร้างเนื้อหาบทเรียน  ผู้สอนจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาในการสอนแต่ละครั้งโดย
ค านึงถึงการจัดเนื้อหาให้ตรงกับหัวข้อ ทฤษฎี และทักษะ และต้องเตรียมเนื้อหาจ านวนท่ีแน่นอนท่ี
จะต้องจัดในแต่ละครั้งจนครบหลักสูตร  ดังนั้นผู้สอนก็จะพบปัญหาในการจัดเนื้อหา  ทักษะ ทฤษฎี 
จ านวนครั้งและช่วงเวลา ท่ีจะท าให้การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3) ขั้นให้กิจกรรมการฝึก (Application: A) 
ขั้นให้กิจกรรมการฝึก หรือขั้นพยายาม เป็นขั้นตอนท่ีจัดเตรียมขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ดังท่ีได้ทราบกันมาแล้วว่า การเรียนรู้จะสมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างพอเพียงภายใต้การควบคุมและแนะน าของผู้สอน ในบทเรียนภาคทฤษฎี เมื่อผู้เรียนได้ฟัง
บรรยายหรือได้ศึกษาเนื้อหาข้อมูลมาแล้ว ก็ยังเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้นไม่ได้ ถ้าตราบใดท่ีผู้เรียนยัง
ไม่ได้แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีได้เปล่ียนแปลงไปจริง เกิดเป็นความรู้อย่างแท้จริงอันเป็นการ
ช่วยเพิ่มปริมาณรับได้ของผู้เรียนให้มีมากขึ้นอีกด้วย กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมจากการเรียนรู้นั้นด้วยการท า แบบฝึกหัดหรือด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริง ทักษะของ
ผู้เรียนจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากผู้เรียนมิได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองและด้วยการลงมือปฏิบัติกับงาน
จริง และด้วยความมุ่งหมายท่ีจะให้ผู้เรียนได้ใช้ความพยายามในการฝึกหัดและประยุกต์ความรู้มาใช้
งาน ขั้นนี้เป็นขั้นตอนท่ีค่อนข้างจะใช้เวลามากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทเรียนในภาคปฏิบัติ 
เพราะจะต้องให้เวลาส าหรับผู้เรียนในการประยุกต์ความรู้มาใช้งานด้วยการฝึกหัดเนื้อหาความรู้หรือ
ทักษะใหม่ท่ีเพิ่งได้รับมาจากบทเรียน ซึ่งอาจจะต้องผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน
เพื่อน า ไปใช้ในการแก้ปัญหางาน ช่วงเวลาท่ีต้องการส าหรับการฝึกหัดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียนในกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการสอน จ านวนเนื้อหาสาระ และความยากง่ายของ
ปัญหางานท่ีผู้เรียนต้องฝึกหัด ซึ่งผู้สอนจะต้องวางแผนและจัดเตรียมให้เหมาะสม ผู้สอนคอยสังเกต
และตรวจสอบการฝึกหัดของผู้เรียนตลอดจนให้การแนะน า ช่วยเหลือให้ข้อคิดเห็น หรือแนวคิดแก่
ผู้เรียนบ้างในโอกาสท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดแก้ปัญหางาน ผู้เรียน
จะรู้ว่าผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยเหลือเขาได้เมื่อมีปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการกับปัญหางานได้ด้วย
ตนเองผู้สอนควรตะหนักว่าเนื้อหาวิชามิใช่สสารหรือส่ิงของท่ีจะถ่ายโอนจากผู้สอนไปสู่มือหรือสมอง
ของผู้เรียนได้โดยตรง บุคคลจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาจะต้องได้ลงมือฝึกหัดประสบการณ์ด้วยการฝึกคิด
หรือฝึกหัดปฏิบัติงาน เขาจะต้องลงมือท า กิจกรรมบางอย่างเพื่อท่ีจะให้กล้ามเนื้อหรือสมองของเขา
ได้รับทักษะและความรู้ใหม่ ๆ เขาจะต้องไม่เป็นเพียงผู้รับฟังความคิดหรือทักษะใหม่ ๆ จากผู้สอน
ด้วยการสังเกต และการฟังเท่านั้นแต่เขาจะต้องใช้ความคิดและทักษะเหล่านี้มาแก้ปัญหางานด้วยตัว
ของเขาเองท่ีผู้เรียนต้องฝึกฝนเพื่อตนเองและด้วยตนเอง บุคคลอื่นอาจจะท า ได้เพียงการช่วยเหลือ 
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และแนะน า ให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ง่าย สะดวก และน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นยิ่งผู้เรียนได้มีโอกาส
ฝึกหัดทบทวนหรือน า ส่ิงท่ีเขาได้รับรู้ไปใช้งานได้มากอย่างเพียงใด ก็จะยิ่งท า ให้เขามีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้งาน เข้าใจและจดจ า ส่ิงเหล่านั้นไว้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัด ( Law 
of Exercise) ตามท่ีThorndike ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้จะได้รับผลดีถ้าหากผู้เรียนได้มีการฝึกหัด
หรือฝึกฝนในอัตราท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับค า ว่า การเรียนรู้จากการกระท า ( Learning by Doing) 
การเรียนรู้จากการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระท า หรือปฏิบัติการด้วยตัวของผู้เรียนเอง 

4) ขั้นตรวจผลการฝึก (Progress: P) 
ขั้นตรวจผลการฝึกหรือขั้นส าเร็จผล เป็นขั้นตอนท่ีจัดเตรียมขึ้น เพื่อจะตรวจผล

การปฏิบัติงานตรวจสอบหรือประเมินความส าเร็จผลของผลงานหรือผลการฝึกหัดของผู้เรียน เป็นส่ิงท่ี
ท้ังผู้เรียนและผู้สอนต้องการ ดังนั้นเพื่อให้เป็นก าลังใจส าหรับการเรียนการสอนท่ีดี การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมท่ีค่อนข้างจะถาวรของผู้เรียนภายใต้เงื่อนไขท่ีผู้สอนได้
ก าหนดขึ้นพฤติกรรมของผู้เรียนจะปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนในกิจกรรมของขั้นพยายาม ดังนั้นการ
ท่ีจะตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีดีก็คือ การตรวจสอบท่ีความส าเร็จผลของงานท่ีผู้เรียนได้กระท า
ออกมานี้ด้วยกิจกรรมของขั้นส าเร็จผลนั่นเอง เป็นกิจกรรมในการตรวจและประเมินผลงานในขณะ
สอนอยู่ในบทเรียน ซึ่งไม่ใช่การสอบวัดผลผู้เรียน ขั้นนี้ มีความมุ่งหมายอย่างง่าย ๆคือช่วยให้ท้ัง
ผู้เรียนและผู้สอนได้ทราบว่าการเรียนการสอนได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนท่ีต้ังไว้ 
 

2.11 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  นิจ  ภูกัน (2551 : บทคัดย่อ)  ศึกษาและสร้างเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียน 

รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ  ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 4 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์
พัฒนา)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 2 อ าเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 
2551 จ านวน 21 คน ผลการศึกษาพบว่า  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหน่วยการเรียนรู้
อาหารและโภชนาการ ท้ัง 4 หน่วยย่อย  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 และโดยเฉล่ีย
ภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้ คือ 85.00/87.86  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเอกสาร
ประกอบการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จะเห็นได้ว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอน  มีบทบาทส าคัญต่อครูผู้สอน  คือเป็นแหล่งวิชาท่ี
ค้นคว้าหาความรู้เป็นแนวทางส าหรับครู  เพื่อน าไปใช้ส าหรับการเตรียมวางแผนการเรียนการสอน  
ท าให้ครูสามารถสอนให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร  และประหยัดเวลาในการค้นคว้าของครู  การ
ผลิตเอกสารประกอบ        การเรียนการสอน สามารถท าได้หลายรูปแบบ  ตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละวิชาซึ่งอาจรวมถึงบทเรียนส าเร็จรูป  ใบปฏิบัติงาน ใบความรู้ และ
แบบฝึกหัด ในลักษณะต่างๆ ด้านผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียนจะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนท่ีใช้เอกสารประกอบ  การสอนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียน 

สุจินต์  มิ่งขวัญ  (2550 : บทคัดย่อ) ได้สร้างเอกสารประกอบการเรียน  ชุด “เรียนรู้เรื่องฐาน 
ข้อมูล” ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ก่อนและหลังการอ่านเอกสารประกอบการ
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เรียนชุด “เรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล ” และเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช .) ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด “เรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล ” กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ช้ันปีท่ี 3  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด “เรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล” ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) 
ช้ันปีท่ี 3  มีประสิทธิภาพ เฉล่ีย 84.14/86.21 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการอ่านเอกสารประกอบการเรียน ชุด “เรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล ” ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ช้ันปีท่ี 3  สูงกว่าก่อนการอ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  .01 
และ เจตคติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน  ชุด “เรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล ”  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .145 เมื่อเทียบกับเกณฑ์พิจารณาเจตคติ พบว่า
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติท่ีดีต่อเอกสารประกอบการเรียนท่ีได้ สร้างขึ้น 

นิติ  โสขวัญฟูา  (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การลับ 
ปรับแต่ง  ประกอบกบไสไม้ วิชาฝึกฝีมืองานไม้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดยน าเอกสารประกอบการสอนมาทดลองใช้ ปรับปรุงและพัฒนาใช้กับผู้เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) วิชาฝึกฝีมืองานไม้ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 14 คน ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการสอนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.31/83.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 ระดับคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอน สรุปได้ดังนี้ ความสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอนกับจุดประสงค์ในการ
จัดท า มีคุณภาพในระดับมาก ความสอดคล้องและความชัดเจนของเนื้อหา มีคุณภาพในระดับมาก 
ด้านความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้และใบปฏิบัติงาน มีคุณภาพในระดับมาก ด้านการใช้
ภาษามีคุณภาพในระดับมาก ด้านการพิมพ์และภาพประกอบมีคุณภาพในระดับมาก ด้านความ
เหมาะสมของการประเมินผลการเรียนรู้ มีคุณภาพในระดับมาก ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของผู้ท่ีลงทะเบียนเรียน สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนด้านทักษะ
การปฏิบัติงานและด้านจิตพิสัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี และไม่พบว่ามีนักเรียนได้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง ด้านเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับความพึงพอใจครูที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

เฉลิม  พรกระแส (2536 : บทคัดย่อ)    ได้สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
สังคมศึกษา รายวิชา ส 071 ท้องถิ่นของเรา 1 จังหวัดสุโขทัย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ทดลองหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนในด้านความรู้ของนักเรียน และประเมินความ
คิดเห็นของครูผู้สอนรายวิชา ส 071 ท้องถิ่นของเรา จังหวัดสุโขทัย เมื่อน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2535 จ านวน 50 คน และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนปี
การศึกษา 2536 จ านวน 50 คน วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนท้ัง 2 กลุ่ม ผลการทดลองปรากฏว่า
นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2535 แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียนได้สูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างในปีการศึกษา 2536 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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วิไล  ศิลาบุตร (2551 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี  1  ห้อง  1  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  จ านวน  30  คน  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเงินส่วนบุคคล  โดยรวมและรายหน่วยการ
เรียน  7  หน่วยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการสอนของครู  โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ลภัสรดา  สมบูรณ์  (2552 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
รายวิชา เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 3203-2012 โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชา การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
ภาคเรียนท่ี 2/2550 จ านวน 30 คน ภาคเรียนท่ี 2/2551 จ านวน 36 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างขึ้นมีค่า = 89.33/85.66 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ .01 

อุษณีย์   โภคา  (2554 : บทคัดย่อ )ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 31 คนแบ่งเป็นชุดท่ี 1 จ านวน 14 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพนวัตกรรม ชุดท่ี 2 จ านวน 17 คน เพื่อทดลองใช้นวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า เอกสาร
ประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ 85.21/86.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างขึ้นมีค่าเฉล่ีย ( 41.106X  ) สูงกว่า ก่อนเรียน ( 70.46X  ) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีสร้างขึ้นทั้งโดยภาพรวมทั้งฉบับ และรายข้อ มีค่าเฉล่ียระดับมาก ( 36.4X  ) 

อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ (2553 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการสอน รายวิชา
คณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการ MIAP ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการ 
MIAP ท่ีพัฒนาขึ้นมี 5 ขั้นตอนได้แก่ (1) ขั้นศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ (2) ขั้นเตรียมการสอน  
(3) ขั้นปฏิบัติการสอน (4) ขั้นบ่มเพาะ และ (5) ขั้นประเมินผล ผลการวิจัยพบว่าผู้สอนคณิตศาสตร์
เห็นด้วยกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ MIAP อยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 
4.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.19 จากการทดลองขยายผลการใช้รูปแบบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของกลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ MIAP สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วย
รูปแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน 
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ MIAP สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 

สุรินทร์   บุญสนอง (2553 : บทคัดย่อ ) สร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิศวกรรมทางเรือ 3 ( ME303) ด้วยรูปแบบการสอนแบบ MIAP 
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หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(หลักสูตรพิเศษ) ฝุายช่างกลเรือ  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา วิศวกรรมทางเรือ 3 ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 ท่ีเลือกแบบเจาะจง จานวน 55 คน ผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบ  
การสอนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.45/87.87 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 75/75 โดยผู้เข้า
เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเฉล่ียร้อยละ 24.24 ต่ า กว่า เกณฑ์ร้อยละ 30 ท่ีก าหนดไว้ และ
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ในส่วนของเนื้อหาวิชาท่ีสอน วิธีการสอนของครูให้เข้าใจ
เนื้อหาและการเรียงล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน 

ชาญชัย  โยธาสุทธิ์  (2554 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการใช้ชุดฝึกอบรมมัลติมีเดียด้วย
กระบวนการ MIAP เรื่องกฎเหล็กความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่า
หลวง) จ ากัด โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(ท่าหลวง) จ ากัด ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) จ านวน 40 คน 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพด้านเนื้อหามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 อยู่
ในระดับดี คุณภาพด้านส่ือและการน าเสนอมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.43 อยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ  86.41/90.67 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  80/80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนสอบหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม
มัลติมีเดียมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจต่อชุดฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 

สุราษฎร์ พรหมจันทร์ (2554 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาในเรื่องรูปแบบ ของการฝึกอบรม วิธีการ
ด าเนินการวิจัยและการจัดท ารายงานการวิจัยโดยใช้กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับครูผู้สอน
ในสถานศึกษา ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมที่มีวิทยากรหลักท าหน้าท่ีด าเนินการ น าเข้าสู่เรื่องราวท่ีจะ
ฝึกอบรม (M) และให้เนื้อหา (I) ในแต่ละเรื่อง ขณะท่ีวิทยากรผู้ช่วยท าหน้าท่ีตรวจแบบฝึกหัดจากขั้น
พยายาม (A) และให้ค าตอบท่ีถูกต้อง (P) แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยให้มีสัดส่วนวิทยากรผู้ช่วยต่อ
ผู้รับการฝึกอบรม 1:10 สามารถท่ีจะฝึกอบรมในเวลา 3 วัน ได้เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรที่สร้าง
ขึ้น วัสดุการสอนในการฝึกอบรมวิธีด าเนินการวิจัยและการจัดท ารายงานการวิจัย โดยใช้กระบวนการ
สอนรูปแบบ MIAP ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาประกอบด้วยแผนการสอน ซึ่งระบุเนื้อหาสาระ
และวิธีด าเนินการเมื่อน าไปใช้ฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากท่ีสุดท้ังในส่วนเนื้อหา (ค่าเฉล่ีย = 4.53) และวิธีการด าเนินการฝึกอบรม (ค่าเฉล่ีย = 4.58) การ
ฝึกอบรม วิธีด าเนินการวิจัยและการจัดท ารายงานการวิจัย โดยใช้กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาท่ีจัดสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.36/72.13 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70/ 
70 ท่ีก าหนดไว้ และมีความก้าวหน้าในการเรียนเฉล่ียร้อยละ 51.15 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 30 ท่ี
ก าหนดไว้เช่นกัน 

ดวงกมล  โพธิ์นาค  (2554 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ MIAP ร่วมกับส่ือเครือข่ายสังคมของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภายใต้
อาจารย์นิเทศให้ค าปรึกษาเทคนิควิธีการสอน  โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ท่ีก าลังศึกษารายวิชา 
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เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวนท้ังหมด 15 คน ซึ่งได้มาด้วยการ
เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละของ
คะแนนเต็ม  81.25  และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ปณิตา  วรรณพิรุณ  (2554 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง  ผลการฝึกอบรมบนเว็บด้วยกระบวน  
การเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  และสาย
สนับสนุนวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  มีค่าเฉล่ียของ
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดง
ให้เห็นว่าการฝึกอบรมบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สามารถพัฒนาความสามารถด้าน
สมรรถนะวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ 

ประสิทธิชัย มั่งมี (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพเครื่องมือด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก ผู้ท่ีอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม 
มีสมรรถนะอีเลิร์นนิงผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก ผู้ท่ีอบรมโดยใช้เว็บฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์การ
ฝึกอบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้ท่ีอบรมโดยใช้
เว็บฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ชะลอ นิ่มเสนาะ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาเขียนแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ (2102-2102) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
งานเขียนแบบเครื่องกล ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 10 
คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนวิชาการเขียนแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีผู้รายงานสร้างขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( 55.4X  ) ชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพ 82.44/81.33 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนอยู่
ในระดับดี ( 43.4X  ) และความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน
วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP มีค่าเฉล่ีย T Score ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 20 ของคะแนน
ก่อนเรียน (Average T Score = 40.5)  

โดยสรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การใช้เอกสารประกอบการ
สอนจะช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมจุดประสงค์ เนื้อหา สาระและ
กิจกรรม ซึ่งหากใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP ท่ีมีข้ันตอนท่ีชัดเจน ก็ย่อมจะท าให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบ และขั้นตอนท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตรรายวิชาต่อไป  

 


