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2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556  
 2.1.1 หลักการของหลักสูตร (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 : 1)  
 1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ด้านวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและ
ประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้โดยตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ 
 2. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้าน
ด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนได้ตามศักยภาพและโอกาสของนักเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแห่ง
วิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
 3. เป็นหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น     
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
          2.1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 : 2) 
  1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เลือกวิธีการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  2. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน   
รักหน่วยงาน สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น 
  4. เพื่อให้ เป็น ผู้มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ท้ังในการท างาน การอยู่ ร่วมกัน         
การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นใจคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
มีจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
  5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง   
มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับอาชีพ 
  6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงไว้ซึ่ง ความมั่นคง
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข     
 
2.2 หลักสูตรรายวิชากระบวนการเชื่อม (2103-2008)  

2.2.1 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 : 228) 
 1. เข้าใจหลักการของกระบวนการเช่ือมแบบต่าง ๆ 
 2. เข้าใจหลักการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และแก๊สท่ีใช้ในงานเช่ือม 
 3. เข้าใจเกี่ยวกับต าแหน่งท่าเช่ือม รอยต่อในงานเช่ือม ลักษณะของรอยเช่ือม      

ตามมาตรฐาน 
 4. เข้าใจลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข 

 2.2.2 สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการเช่ือมต่าง ๆ 
  2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และแก๊สท่ีใช้ในงานเช่ือม 
  3. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะของรอยเช่ือมตามมาตรฐานและต าแหน่งท่าเช่ือม 
  4. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไขในงานเช่ือม 
 2.2.3 ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ ยวกับห ลักการเช่ือม เครื่องมือ  อุปกรณ์ ในกระบวนการเช่ือมอาร์ก           
ด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ (SMAW) เช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 
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(GMAW) เช่ือมไส้ฟลักซ์ (FCAW) เช่ือมใต้ฟลักซ์ (SAW) เช่ือมแก๊ส (OAW) แก๊สท่ีใช้ในงานเช่ือม 
ต าแหน่งท่าเช่ือม รอยต่อในงานเช่ือม ลักษณะของรอยเช่ือมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่อง 
สาเหตุและวิธีการแก้ไข  

 
2.3 การสร้างเอกสารประกอบการสอน  
 2.3.1 ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
 มีผู้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการสอนไว้ ดังนี้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 647) เอกสารประกอบการสอน หมายถึง วัสดุหรือ
เครื่องมือท่ีจัดท าขึ้นซึ่งมีข้อมูล เนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับน าไปใช้
ในกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
  สุวิทย์  หิรัณยกาณฑ์ และคณะ (2440 : 258) เอกสารประกอบการสอน หมายถึง    
ส่ิงท่ีมาช่วยในการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแจ่มแจ้งและเร็วขึ้น ท าให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์มากขึ้น และช่วยให้การเรียนการสอนมีความหมายยิ่งขึ้น 
 โสภา  กรรณสูต (2542 : 2) เอกสารประกอบการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ ความรู้ 
ทัศนคติ แนวคิด ตลอดจนทักษะต่าง ๆ จากผู้สอนไปสู่นักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
 ชัยยงค์  พรหมวงค์ (2542 : 3) เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารท่ีใช้เพื่อ
ประกอบการสอนเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทักษะไปสู่นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นส่ิงท่ีจะเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนด้วยการให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ
และกิจพิสัยท่ีพึงประสงค์ อาจเป็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือหลาย ๆ ส่ิงรวมกัน 
 ถวัลย์  มาศจรัส และวรรณี  สมานสารกิจ (2547 : 17) เอกสารประกอบการสอน 
หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสอน (หรือจัดการเรียนรู้) วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
ท่ีใช้ในสถานศึกษา มีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วนตามรายละเอียดของวิชาท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
 โศภน  รัตนะ (2556 : 11) เอกสารประกอบการสอน หมายถึง ส่ือนวัตกรรมประเภท
เอกสารส่ิงพิมพ์ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียน           
ท่ีใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน 
 สรุป เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่ งตามหลักสูตร ท่ีสะท้อนให้ เห็น เนื้ อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ          
จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน  รูปแบบเป็นเอกสารหรือส่ืออื่น  ๆ          
ท่ีเกี่ยวข้องในวิชาท่ีตนสอน  
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 2.3.2 กระบวนการสร้างเอกสารประกอบการสอน 
  ชุติมา  สัจจานันท์ (2556 : 1-2) กล่าวว่า กระบวนการสร้างเอกสารประกอบการสอน
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

1. การศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด การศึกษาหลักสูตรมุ่ งให้ เกิดความรู้        
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตรรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
โดยภาพรวม 

2. การศึกษาค าอธิบายรายวิชาท่ีจะสร้างเอกสารประกอบการสอน วัตถุประสงค์
ของรายวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนคาบเรียน โดยท่ัว ๆ ไปก่อนการสร้างเอกสารประกอบการสอน
ผู้สร้างจะต้องก าหนดแผนการสอนไว้แล้ว แผนการสอนท่ีจัดท าอย่างเป็นระบบจะอ านวยความสะดวก
และความรวดเร็วในการสร้างเอกสารประกอบการสอน 

3. การตั้งช่ือเรื่อง ช่ือเรื่องของเอกสารประกอบการสอนให้เป็นไปตามช่ือรายวิชา 
4.  การจัดท าโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอนเป็นบท ๆ แต่ละบทเป็นเรื่อง

หรือหัวข้อ โครงเรื่องแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของเรื่องและกรอบแนวคิด ซึ่งผู้สร้างจะต้องน าเสนอโดย
ยึดกรอบช่ือรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ โครงเรื่องเป็น
กรอบก าหนดการคัดเลือกข้อมูลและการน าเสนอ โครงเรื่องท่ีดีน ามาสู่ความสมบูรณ์ ความลุ่มลึกของ
เนื้อหา ความแจ่มแจ้ง ชัดเจนในการล าดับความคิด การน าเสนอและการอ่าน โดยท่ัวไปการแบ่งโครง
เรื่องในเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนจะล าดับความสอดคล้องกับแผนการสอนหรือการสอน 

5. เนื้อหาและการน าเสนอเนื้อหา เนื้อหาควรน าเสนอความรู้ใหม่ท่ีมีความถูกต้อง 
ความทันสมัย ความสมบูรณ์ ความลุ่มลึกเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้เอกสารประกอบการสอน  
การน าเสนอเนื้อหามีวิธีการน าเสนอโดยการบรรยาย อธิบาย การอ้างเหตุผล การใช้ภาษาท่ีเป็นภาษา
วิชาการท่ีดี กะทัดรัด ชัดเจน อ่านง่าย มีเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตภาพ รวมท้ังมีเครื่องมือช่วย
อธิบาย เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนท่ี ท่ีเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น 

6. ส่วนประกอบและรูปเล่มของเอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วยส่วนน า 
ส่วนเนื้อหาและส่วนท้าย ในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ส่วนน า  ประกอบ ด้วย  ใบรองปก หน้ าปกใน  ค าน า  สารบัญ และ       
แผนการเรียนรู้หรือแผนการสอน 

2) ส่วนเนื้อหา แบ่งเป็นแต่ละบทหรือแต่ละเรื่อง 
3) ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรมและภาคผนวก ถ้ามี  

 2.3.3 การน าเสนอเนื้อหา 
  ชุติมา  สัจจานันท์ (2556 : 2-3) กล่าวว่า กระบวนการน าเสนอเนื้อหาในการสร้าง
เอกสารประกอบการสอนโดยให้ยึดหลักการ ดังนี้ 
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1. ครอบคลุมประเด็นของเรื่องตามค าอธิบายรายวิชาได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ความถูกต้องของเนื้อหาถือว่าส าคัญท่ีสุด โดยจะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง สามารถ
ยืนยันได้ ไม่ใช่การบอกเล่าอย่างเล่ือนลอย ควรอ้างข้อมูลทางราชการซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจ 
ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงและระบุแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ควรเป็นข้อมูลท่ีทันสมัย ข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีน าเสนอจะต้องปราศจากข้อสันนิฐานหรือการคาดคะเน ในกรณียังไม่ชัดเจนจะต้องเสนอข้อมูล
ประกอบและไม่ควรวินิจฉัยตัดสินช้ีขาดหรือด่วนสรุป ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอควรบรรยายสภาพเหตุการณ์
หรือข้อมูลท่ีประมวลมาได้ โดยให้ผู้อ่านวินิจฉัยจากข้อมูลท่ีน าเสนอ 

  นอกจากนี้การน าเสนอเนื้อหาในแต่ละบทควรเริ่มด้วยบทน าและลงท้ายด้วย
บทสรุป บทน าหรือความน าควรเสนอข้อมูลซึ่งน าไปสู่ประเด็นในเนื้อเรื่อง และบทสรุปเป็นการเน้นย้ า
ประเด็นหลักของเนื้อเรื่อง และเช่ือมโยงน าไปสู่การศึกษาในบทต่อ ๆ ไป 

2. การก าหนดสัดส่วนของเนื้อเรื่องให้เหมาะสม ถ้าข้อมูลมากเกินไปให้พิจารณา
คัดเลือกข้อมูลเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่อง อย่าเขียนงานในลักษณะ “ข้อมูลพาไป” จนประเด็น
ส าคัญของเรื่องถูกละเลยหรือไม่เด่นชัด 

3. ภาษา ใช้ภาษาเขียนประโยคส านวนท่ีส้ัน กะทัดรัด ชัดเจน เป็นทางการและ     
เป็นกลาง ไม่ใช้ส านวนแปลจากต่างประเทศตรง ๆ สะกดการันต์ถูกต้อง ล าดับความได้ต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง การเขียนย่อหน้าในแต่ละหน้าควรเสนอประเด็นเดียว กรณีศัพท์เทคนิคท่ีแปล
เป็นภาษาไทยซึ่งราชบัณฑิตยสถานก าหนดให้ใช้แล้วก็ให้ใช้ตามศัพท์บัญญัติ ส่วนศัพท์ท่ียังไม่เป็นท่ี
รู้จักกันแพร่หลายให้วงเล็บค าภาษาอังกฤษไว้ด้วย 

4. ข้อมูลตัวเลข สถิติหรือข้อมูลเชิงเทคนิค ควรพิจารณาน าเสนอในรูปตาราง สถิติ 
แผนภูมิ แผนภาพซึ่งจะท าให้ส่ือความหมาย สามารถเข้าใจได้ง่ายและประหยัดเนื้อท่ีส าหรับการเขียน
บรรยาย 

 2.3.4 การน าเสนอภาพ ตาราง และกราฟในเอกสารประกอบการสอน 
ชุติมา  สัจจานันท์ (2556 : 3-5) กล่าวว่า น าเสนอภาพ ตาราง และกราฟในเอกสาร

ประกอบการสอนมีความส าคัญและจ าเป็น ดังนี้ 
2.3.4.1 ภาพ 
  1. ภาพสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ (Symbols) เป็นท่ีเข้าใจได้ง่ายกว่าการบรรยาย 

ปัจจุบันมีการใช้เป็นสากลจ านวนมาก เพื่อขจัดอุปสรรคในด้านภาษา การส่ือสารด้วยสัญลักษณ์ เช่น 
ป้ายลูกศรช้ีน าทาง ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 

  2. ภาพถ่ายและภาพวาด  
   1) ภาพถ่าย (Photographs) เป็นส่ือท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุด ช่วยให้มีความรู้สึก

ถูกต้องและจริงจัง แต่รูปถ่ายมีข้อจ ากัดในการน าเสนอข้อมูลเพราะแสดงภาพภายนอกหรือพื้นผิวโดย
ไม่สามารถเน้นประเด็นส าคัญในภาพท่ีต้องการเน้นได้ 
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ภาพท่ี  2.1  แสดงภาพสัญลักษณ์ลูกศรช้ีน าทาง 

 
   2) ภาพวาด (Drawing) เสนอรายละเอียดท่ีส าคัญ  โดยสามารถตัด

รายละเอียดในภาพท่ีไม่ส าคัญหรือจ าเป็นได้มากกว่าภาพถ่าย อย่างไรก็ตามการน าเสนอโดยใช้
ภาพถ่ายประกอบจะมีความสะดวก รวดเร็วและถูกกว่าภาพวาด 

2.3.4.2 ตาราง 
  ตาราง (Tables) ใช้ในการน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณในรูปคอลัมน์ ตารางบรรจุ

ข้อมูลจ านวนมากอย่างส้ัน ๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสร้างความเข้าใจท่ีรวดเร็ว 
  การน าเสนอตารางมีข้อควรพิจารณา ดังนี้ 

1. มีช่ือตารางท่ีส่ือความหมายของเนื้อหาสาระท่ีน าเสนอในตารางอย่าง
ชัดเจน 

2. คอลัมน์ในแนวตั้งแต่ละคอลัมน์ต้องมีหัวข้อท่ีชัดเจนและส้ัน 
3. ข้อมูลตัวเลขน าเสนอแนวนอนจากซ้ายไปขวา 
4. ข้อมูลต้องอ่านเข้าใจง่าย ดังนั้นจึงต้องน าเสนออย่างเรียบร้อย เป็นระบบ  

มีช่องว่างแต่ละคอลัมน์ให้อ่านง่าย สบายตา 
5. ตัวเลขน าเสนอเป็นจุดทศนิยม 
6. มีเส้นขั้นแนวนอนระหว่างเช่ือมตารางกับข้อความในหัวตาราง และ

ข้อความในหัวตารางกับตัวเลขในตาราง และเมื่อจบตาราง 
7. ระบุหน่วยท่ีใช้ในตารางให้ชัดเจน ต้องระบุท่ีมาของตารางไว้ท้ายตารางให้

ชัดเจน 
2.3.4.3 แผนภูมิ 
  แผนภูมิมีหลายประเภท ท่ีนิยมใช้ในรายงานทางธุรกิจ ได้แก่ แผนภูมิแท่ง 

แผนภูมิวงกลม 
1. แผนภูมิแท่ง (Bar Charts หรือ Histograms) น าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ี

อ่านเข้าใจง่าย เหมาะส าหรับการน าเสนอในเชิงเปรียบเทียบ โดยน าเสนอในแนวต้ังหรือแนวนอน 
แผนภูมิแนวต้ังเหมาะกับการเปรียบเทียบองค์ประกอบช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนแผนภูมิแนวนอนใช้
เปรียบเทียบช่วงเวลาท่ีต่างกัน ตัวเลขอาจอยู่ในหรือนอกแผนภูมิ อาจเป็นแผนภูมิแท่งเดียวหรือ  
หลายแท่ง 

ทิศทาง 
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  การน าเสนอแผนภูมิแท่งมีข้อควรระวัง ดังนี้ 
1) แผนภูมิแนวต้ังเป็นการขยายให้ยาวในขณะแผนภูมิแนวนอนดู ส้ัน     

ท าให้ยุ่งยากในการอ่านและวิเคราะห์ 
2) การเปรียบเทียบโดยใช้เส้น เงาในแผนภูมิท าให้ยากแก่การอ่าน 

2. แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) เป็นรูปวงกลม นิยมน าเสนอข้อมูลแต่ละส่วน
ในภาพรวมท้ังหมดคือร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยน าเสนอควบคู่กับตาราง แสดงตัวเลขและร้อยละตามท่ี
ปรากฏในแผนภูมิ อย่างไรก็ตามไม่มีความจ าเป็นมากนัก วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือเขียนค าบรรยายแต่ละส่วน
ข้างนอกแผนภูมิวงกลมและโยงด้วยเส้นส้ัน ๆ มายังข้อมูลแต่ละส่วนในวงกลมนั้น ๆ แต่ไม่ควรเขียนใน
วงกลม อาจท าให้ดูรกรุงรัง 

3. แผนภูมิหรือไดอะแกรม (Diagrams) ใช้อธิบาย แสดงความสัมพันธ์และ
การท างานของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการย่อยอาหารของร่างกาย ร ะบบการศึกษาทางไกล        
กลไกการท างานของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ แผนภาพอาจจ าแนกได้เป็นแผนภาพแบบท่อน    
(Block Diagrams) แบบรูปภาพ (Pictorial Diagrams) แบบแผนผัง (Schematic Diagrams) และ
แบบ   เส้นเดิม (Wiring Diagrams) แต่การใช้รูปแบบใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของ
รายงาน การเขียนภาพจะต้องก าหนดหมายเลขและช่ือแผนภาพ มีลูกศรเช่ือมโยงแสดงความสัมพันธ์
และต่อเนื่องระหว่างส่วนต่าง ๆ มีค าอธิบายส่วนต่าง ๆ หรือสัญลักษณ์เหมาะสมกับเนื้อท่ีของภาพ 
  2.3.4.4 กราฟ 
    กราฟใช้ถ่ายทอดแทนค าพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแสดงการ
เปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต กราฟท่ีวาดอย่างดีจะแสดง
บทสรุปได้อย่างสมบูรณ์ กราฟมีหลายรูปแบบท่ีนิยมใช้ได้แก่ กราฟเส้น (Line Graphs) อาจเป็นกราฟ
เส้นเดียว น าเสนอข้อมูลชุดเดียว หรือกราฟหลายเส้น โดยแต่ละเส้นใช้น าเสนอข้อมูลคนละชุดและใช้
เส้นท่ีแตกต่างกัน เช่น เส้นประ เส้นหนาหรือใช้สีท่ีแตกต่างกัน 
 2.3.5 การเขียนกิจกรรม 

ชุติมา  สัจจานันท์ (2556 : 5) กล่าวว่า การเขียนกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
กิจกรรม หมายถึง งานท่ีก าหนดให้นักเรียนปฏิบัติ การจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา กิจกรรมมีความส าคัญช่วยให้นักเรียนศึกษาทบทวนเนื้อหา สาระส าคัญ 
ช่วยให้นักเรียนทดสอบความรู้ ความเข้าใจของตน โอกาสได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม 
เป็นส่ิงเร้าให้นักเรียนคิดและช่วยให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

กิจกรรมท่ีดีต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ครอบคลุมเนื้อหา เหมาะสมกับ
ระดับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ไม่มาก ไม่ยากจนเกินไปจนท าให้นักเรียนต้องท้อแท้และขาดแรงจูงใจ 
กิจกรรมสามารถวัดคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น การวัดคุณลักษณะด้านพุทธพิสัย      
โดยใช้ค าถามเป็นส่ิงเร้าให้นักเรียนตอบ การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย อาจเป็นแบบบันทึกการสังเกต 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์และการวัดคุณลักษณะด้านทักษะพิสัย โดยใช้แบบบันทึกการสังเกต 
แบบทดสอบ 
 2.3.6 การอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอน 

ชุติมา  สัจจานันท์ (2556 : 5-7) กล่าวว่า การอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอน      
มีหลักการ ดังนี้ 

การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งท่ีมาของข้อมูลหรือข้อความท่ีคัดลอกมาหรือ    
เก็บแนวคิดมาใช้ในเอกสารประกอบการสอน เพื่อแสดงหลักฐานท่ีมาของข้อมูล อันเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินคุณค่า ความน่าเช่ือถือและเนื้อหาสาระโดยรวมของเอกสารประกอบการสอนนั้น ๆ 
รวมทั้งเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย 
  การอ้างอิงมีวิธีการ ดังนี้ 
  2.3.6.1 เชิงอรรถ (Footnotes) คือ การใส่หมายเลขก ากับท้ายข้อความท่ีคัดลอกหรือ
เก็บแนวคิดมาให้ตรงกับหมายเลขของรายการเชิงอรรถท่ีบอกแหล่งท่ีมา โดยท่ัวไปเชิงอรรถจะอยู่ท้าย
หน้าแต่ละหน้าท่ีคัดลอกข้อความมา อย่างไรก็ตามอีกแนวทางหนึ่งคือน าไปรวมพิมพ์ไว้ท้ายบทหรือ
ท้ายข้อความ กรณีท่ีน าภาพประกอบ ตารางแผนภูมิ หรือภาพกราฟิกอื่น  ๆ มา ควรระบุท่ีมาใต้
ภาพกราฟิกนั้น ๆ 
  2.3.6.2 การอ้างอิงแทรกปนเนื้อหา โดยระบุแหล่งท่ีมาไว้ในวงเล็บ ซึ่งมีท้ังระบบนามปี
และระบบหมายเลข ระบบนามปีซึ่งได้รับความนิยมเพราะสะดวกและประหยัดเนื้อท่ีในการจัดพิมพ์   
มีแบบแผนเป็นสากล ง่ายแก่การศึกษาและปฏิบัติ 
  2.3.6.3 บรรณานุกรม (Bibliographies) หรือ เอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นส่วนท่ี
แสดงถึงการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนว่ามีความสมบูรณ์ กว้างขวาง ลึกซึ้ง ทันสมัย น่าเช่ือถือมากน้อย
เพียงใด โดยท่ัวไปค าว่าบรรณานุกรมรวมรายการเอกสารส่ิงพิมพ์ โสตทัศน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้เขียน
ศึกษาค้นคว้าท้ังหมด แม้ว่าจะไม่ได้คัดลอกข้อความมา ส่วนค าว่า เอกสารอ้างอิง นิยมใช้กับรายการ
เอกสารส่ิงพิมพ์ โสตทัศน์ เฉพาะท่ีคัดลอกและยกมาอ้างอิงในเนื้อหา 
 2.3.7 การทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
  เอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างขึ้นมาก่อนน าไปใช้ในการเรียนการสอนจริง จะต้อง
น าไปทดสอบหาประสิทธิภาพเสียก่อน เพื่อดูว่าเอกสารประกอบการสอนจะท าให้นักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นหรือไม่ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงใด มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับใด ดังนั้น ผู้สร้างเอกสาร
ประกอบการสอนจ าเป็นจะต้องน าไปหาคุณภาพเสียก่อน เรียกว่า “การทดสอบประสิทธิภาพ” 
  2.3.7.1 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2531) กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน หมายถึง การหาระดับประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเป็น
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ระดับท่ีผู้สร้างจะพึงพอใจ หากเอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้วก็จะมีคุณค่าท่ี
จะน าไปสอนนักเรียน การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนก็คือการน าไป  ทดลองใช้ 
(Try Out ) โดยการน าไปใช้ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าไปสอน
จริง (Trial Run ) ผู้สร้างเอกสารประกอบการสอนจ าเป็นต้องหาประสิทธิภาพเพราะสาเหตุต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพ 
2. เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเอกสารประกอบการสอนสามารถท าให้การเรียนการสอน

บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533 : 127) ท่ีกล่าวว่า              
การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง การประเมินหรือพิจารณาคุณค่า  
ด้านต่าง ๆ ของเอกสารประกอบการสอนเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายก่อนท่ีจะ
น าไปใช้ในระบบการเรียนการสอนและเผยแพร่ ต่อไป 
  2.3.7.2 ความจ าเป็นที่จะต้องทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
 ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2531) กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนมีความจ าเป็นด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 

1. ส าหรับหน่วยงานผลิต เอกสารประกอบการสอน  การทดสอบ
ประสิทธิภาพช่วยประกันคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนว่าอยู่ในขั้นสูง เหมาะสมท่ีจะลงทุน
ผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแล้ว เมื่อผลิตออกมาใช้
ประโยชน์ไม่ได้ดีก็จะต้องผลิตหรือท าขึ้นใหม่เป็นการส้ินเปลือง ท้ังเวลา แรงงานและเงินทอง 

2. ส าหรับผู้ใช้เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอนท่ีผ่าน
การทดสอบประสิทธิภาพจะท าหน้าท่ีเป็นเครื่องมือช่วยสอนได้ดี ในการสร้างสภาพการเรียนให้
นักเรียนได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวัง บางครั้งต้องช่วยครูสอน บางครั้งต้องสอนแทนครู 
(อาทิในโรงเรียนครูคนเดียว) ดังนั้น ก่อนน าเอกสารประกอบการสอนไปใช้ครูจึงควรมั่นใจว่าเอกสาร
ประกอบการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบประสิทธิภาพ
ตามล าดับข้ันจะช่วยให้เราได้ชุดฝึกทักษะท่ีมีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

3. ส าหรับผู้ผลิตเอกสารประกอบการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะท า
ใหผู้้ผลิตมั่นใจได้ชุดฝึกทักษะท่ีมีคุณภาพ 
  2.3.7.3 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2531) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้
โดยการประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียน  2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) 
ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1=Efficiency of  Process (ประสิทธิภาพกระบวนการ) และพฤติกรรม
สุดท้าย (ผลลัพธ์) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E2=Efficiency of  Product (ประสิทธิภาพผลลัพธ์) 
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  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้สอน
คาดหมายว่านักเรียนจะเปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยก าหนดให้ผลเฉล่ียของคะแนนการท างาน
และการประกอบกิจกรรมของนักเรียนท้ังหมดต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียนท้ังหมด นั่นคือ 
E1/E2 = ประสิทธิภาพกระบวนการ/ประสิทธิภาพผลลัพธ์ ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่า เมื่อเรียน
จากชุดฝึกทักษะนี้แล้วนักเรียนจะสามารถท าแบบฝึกปฏิบัติหรืองานได้ผลเฉล่ีย 80 เปอร์เซ็นต์ และ
ประเมินหลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉล่ีย 80 เปอร์เซ็นต์ การท่ีจะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่า
เท่าใดนั้นให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ โดยพิจารณาพิสัยการเรียนท่ีจ าแนกเป็นวิทยพิสัย 
(Cognitive Domain) จิตพิ สัย (Affective Domain) และทักษพิ สัย (Skill Domain) ในขอบข่าย   
วิทยพิสัย  (เดิมเรียกว่าพุทธิพิสัย ซึ่งค าว่า พุทธิ เป็นค าในพระพุทธศาสนา แปลว่า ความรู้แจ้ง 
ครอบคลุมท้ังความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม จึงมีความหมายใหญ่กว่าค าว่า Cognitive ท่ีหมายถึง 
ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินตามแนวคิดของ 
Bloom’s Taxonomy) เนื้อหาท่ีเป็นความรู้ความจ ามักจะต้ังไว้สูงสุดแล้วลดต่ าลงมาคือ 90/90  
85/85  75/75 แต่ไม่ต่ ากว่า 75/75 เพราะเป็นระดับความพอใจต่ าสุด จึงไม่ควรต้ังเกณฑ์ไว้ต่ ากว่านี้ 
หากตั้งเกณฑ์ไว้เท่าใดก็มักได้ผลเท่านั้น 
 2.3.7.4 วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 10) กล่าวว่า การค านวณหาประสิทธิภาพกระท า
ได้โดยใช้สูตร ดังนี้  
 

   สูตรท่ี 1   E1   = x100
NxA

X1
 

  

  เมื่อ  E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     1Χ  คือ คะแนนรวมของกิจกรรมระหว่างเรียน  

   A  คือ คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรียน 
   N คือ จ านวนนักเรียน 
 
 

   สูตรท่ี 2   E2   = x100
NxB

X 2
 

  

  เมื่อ  E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
     2Χ  คือ คะแนนรวมจากการทดสอบกลางภาค ปลายภาค 

    B  คือ คะแนนเต็มจากการทดสอบกลางภาค ปลายภาค 
   N คือ จ านวนนักเรียน 
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 2.3.7.5 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2556 : 11-12) กล่าวว่า เมื่อสร้างเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนเป็นต้นแบบแล้วจะต้องน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (1 : 1)  

เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพกับ
นักเรียน 1 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลางและเด็กเก่ง ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วแก้ไขปรับปรุง
ชุดฝึกทักษะให้ดีขึ้น โดยปกติคะแนนท่ีได้จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียวนี้จะได้คะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานมาก คือ ประมาณ 60/60 
     2.  ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (1 : 10)  

 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพกับ
นักเรียน 6-10 คน (คละนักเรียนท่ีเก่ง ปานกลางกับอ่อน) ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วแก้ไข
ปรับปรุงชุดฝึกทักษะให้ดีขึ้น ในขั้นนี้คะแนนของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่ากับเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
70/70 

3. ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (1 : 100)  
     เป็นการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพกับ
นักเรียนท้ังช้ัน (40-100 คน) ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้       
หากค่าท่ีได้ต่ ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 ใหแ้ก้ไขปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ าจนกว่า
จะถึงเกณฑ์ 
  
2.4 การจัดการเรียนการสอน  
 2.4.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
  มีผู้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนไว้ ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2544 : 45) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอนท่ีครูน ากิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และมีคุณลักษณะตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
 ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2544 : 236) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุสู่จุดประสงค์การสอนท่ีต้ังไว้ 
 ไสว ฟักขาว (2544 : 18) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีมีการ
วางแผนเพื่อจัดสภาพให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์นั้นครูก็จะได้เรียนรู้จากนักเรียน     
ไปด้วย 
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 อาภรณ์  ใจเท่ียง (2546 : 72) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการกระท าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าครูและ
นักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุสู่
จุดประสงค์การสอนท่ีก าหนดไว้ 
 สุราษฎร์  พรหมจันทร์ (2552 : 96) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีพึงปรารถนาตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
 สรุป การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดสภาพของการเรียนการสอน
โดยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งกระบวนการนั้นต้องให้ เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและ
สภาพแวดล้อมโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
 2.4.2 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน 
 ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2544 : 238) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน   
การสอน ดังนี้ 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา        
ไป พร้อม ๆ กัน 

2. เพื่อสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของนักเรียนทุกคน ซึ่งแต่ละคน
จะมีความแตกต่างกัน 

3. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้นักเรียนเรียนด้วยความเพลิดเพลิน  
ไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียน 

4. เพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร นักเรียนได้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น
และเกิดทักษะกระบวนการ 
 ไสว  ฟักขาว (2544 : 22-26) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและเป้าหมาย 
2. นักเรียนได้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบฉลาดรู้ 
3. นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีท าให้รู้จริง รู้แจ้ง รู้สึกซึ้งและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
4. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง 

การผสมผสานในศาสตร์ต่าง ๆ และใช้อย่างมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 
5. นักเรียนมีการพัฒนาอย่างสมดุล ในคุณลักษณะทางกาย ปัญญา คุณธรรมและ

ทักษะการใช้ชีวิต 
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สรุป จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และเกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญาและสามารถน าความรู้ไปใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและสังคม ต่อไป 
 2.4.3 เทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ 
  เทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ คือ แบบแผน ยุทธวิธีท่ีแสดงออกถึงการเรียนการสอน 
วิชาเทคนิคส าหรับครูน าไปใช้สอนนักเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด ซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีกระบวนการในการพัฒนา นักเรียนท่ี
จะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีต้องการนั้นเบื้องต้นจะต้องมีความสนใจใคร่ท่ีรู้ อยากท่ีจะแก้ปัญหาในเรื่องราว
เหล่านั้น ซึ่งความสนใจหรือปัญหาท่ีอยากจะแก้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงพลังในการพยายามหาข้อมูล 
หาแนวทางหรือวิธีการท่ีจะแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
 สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย์  (2527 : 2-3) ได้เสนอ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเทคนิค
และวิธีการสอนวิชาชีพประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้น ดังนี้ 

1. ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) 
 ขั้นตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน มีความต้ังใจและสนใจท่ีจะเรียน ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเกิดการจูงใจ
ให้มีความต้องการท่ีจะเรียน เมื่อนักเรียนต้องการท าอะไรบางอย่างท่ีแปลกใหม่ หรือนักเรียนได้รับ
มอบหมายงานซึ่งไม่เคยท ามาก่อนได้เลย เขาประสบปัญหาและมีความสนใจท่ีจะแก้ปัญหานั้น 
 2. ขั้นศึกษาข้อมูล (Information)  
 เมื่อนักเรียนประสบปัญหา มีความต้องการหรือสนใจท่ีจะแก้ปัญหานั้น แต่ด้วย
เหตุท่ีเป็นปัญหาแปลกใหม่ซึ่งไม่เคยรู้หรือท าได้มาก่อน ย่อมจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและท าการเก็บ
รวบรวมข่าวหรือข้อความต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น 
 3. ข้ันพยายาม (Application)  
 ข้อมูล ข่าว หรือเนื้อหาท่ีนักเรียนได้รับหรือศึกษามาอาจไม่ถูกต้องหรือไม่
เพียงพอส าหรับการแก้ปัญหานั้นก็ได้ การศึกษาหรือรับข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวนั้นย่อมยังไม่เกิดการ
เรียนรู้ถ้าตราบใดท่ีนักเรียนยังไม่ได้พยายามเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้น นักเรียน
จะต้องพยายามท า พยายามฝึกหัด และใช้ข้อมูลนั้นในการแก้ปัญหา 
 4. ข้ันส าเร็จผล (Progress)  
 การได้พยายามน าข้อมูลมาใช้แก้ปัญหา ย่อมท าให้เกิดผลของ การแก้ปัญหา 
หากข้อมูลท่ีศึกษามานั้นมีความถูกต้องและเพียงพอก็ย่อมจะแก้ปัญหานั้นให้ส าเร็จลงได้ ซึ่งจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ ถ้าหากแก้ปัญหาไม่ส าเร็จก็ต้องย้อนขั้นตอนของขบวนการเหล่านั้นอีกครั้ง ขั้น
ส าเร็จผลจึงเปรียบเหมือนกับเป็นขั้นตรวจผลงานของนักเรียนท่ีได้จากการฝึกหัดหรือแก้ปัญหา นั่นเอง 
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  จากเทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพดังกล่าว ผู้รายงานได้จัดกระบวนการเรียนการสอน
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) ด้วยเอกสารประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีผู้ศึกษาต้องการ โดยใช้เทคนิคและวิธีการสอน
ใน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) เพื่อสร้างความสนใจในส่ิงท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) เป็นการให้ข้อมูลหรือเนื้อหาสาระท่ีถูกต้องและเพียงพอ ขั้นพยายาม
(Application) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองแก้ปัญหา โดยน าข้อมูลหรือเนื้อหาสาระท่ีได้รับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ และขั้นส าเร็จผล (Progress) เป็นการตรวจสอบผลจากขั้นพยายามว่าถูกหรือผิด พร้อม
ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ต่อไป 
 
2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
 Good (1973 : 103) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ท่ีได้รับหรือ
ทักษะ ท่ีพัฒนามาจากการเรียนในสถาน ศึกษา โดยปกติวัดจากคะแนนท่ีครู เป็น ผู้ ให้หรือ              
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525 : 200) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ จากการฝึกฝนอบรมหรือการสอน 
 พวงรัตน์  ทวีรัตน์  (2530 : 29-30) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายของ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของ
บุคคลว่าเรียนรู้อะไรบ้าง มีความรู้ด้านใดมากน้อยเพียงใด 
 วรรณี  โสมประยูร (2537 : 262) ก ล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง 
ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งพัฒนาขึ้นหลังจากได้รับการอบรมส่ัง
สอนและฝึกฝนโดยตรง 
 สรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทักษะซึ่งเกิดจากการท างานท่ี
ประสานกันและต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ท้ังองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและ
องค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของความส าเร็จ สามารถวัดได้โดยการใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือคะแนนท่ีครูให้ 
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 2.5.2 จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีผู้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
  กุหลาบ  สีหาพงษ์  (2550 : 39) ก ล่าวว่ า จุดมุ่ งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ด้านเนื้อหาวิชาและทักษะต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชา เป็นการ
ตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของนักเรียนว่าเรียนแล้วรู้อะไรบ้างและ               
มีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าใด เช่น พฤติกรรมการจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์  
  พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530 : 29-30) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของนักเรียนว่าเรียนแล้วรู้
อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าใด เช่นพฤติกรรมการจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่ามากน้อยอยู่ในระดับใด 
  มลาวัลย์  นกหงษ์ (2552 : 78) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อใช้วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านเนื้อหาวิชาและทักษะต่าง ๆ เมื่อเรียนรู้แล้วมีความ
เข้าใจสามารถน าไปใช้ มีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่ามากน้อยอยู่ในระดับใด 
 สรุป การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามจะมีจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้
ด้วยกันท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นการวัดเพื่อทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป วัดเพื่อทราบผลการ
จัดกิจกรรมของครู วัดเพื่อตรวจสอบผลความรู้ของนักเรียน วัดเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม ท้ังนี้การวัดนั้น
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วัดซึ่งการวัดก็จะมีรูปแบบต่าง ๆ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือลักษณะ
ของการวัดของครู 
 2.5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.5.3.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   มีผู้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
   Gronlund (1993 : 1) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีหน้าท่ีหลักส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน 
   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะและความสามารถทางวิชาการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่า
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด 
   เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2545 : 28) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้เชิงวิชาการ มักใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นการวัด
ความรู้ ความสามารถจากการเรียนรู้ในอดีตหรือในสภาพปัจจุบันของแต่ละบุคคล 
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   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2544 : 33) กล่าวว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือตรวจสอบทางการศึกษาท่ีกระตุ้นสมองให้แสดงพฤติกรรม
ออกมาในเชิงความสามารถของบุคคลนั้น ๆ  
   สรุป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะ
และความสามารถของนักเรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีครูต้ังไว้ 
 2.5.3.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีผู้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
  บุญชม ศรีสะอาด (2532 : 8-9) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.  แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์ท่ีใช้ส าหรับตัดสินว่านักเรียนมีความรู้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การวัดเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นหัวใจของแบบทดสอบในการ
ทดสอบประเภทนี้ 
 2. แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างเพื่อวัดให้
ครอบคลุมหลักสูตร สร้างตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจ าแนกนักเรียนตาม ความเก่งอ่อนได้ 
การรายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐาน ซึ่งเป็นคะแนนท่ีสามารถวัดได้ท่ีแสดงสถานภาพ
ความสามารถของบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นท่ีใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
 ประกิจ  รัตนสุวรรณ (2525 : 210) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นใช้เอง (Teacher Made Test) ครูจัดสร้างขึ้น
เพื่อวัดความก้าวหน้าของนักเรียน  ภายหลังจากได้มีการเรียนการสอนไประยะหนึ่ งโดยปกติ
แบบทดสอบประเภทนี้จะใช้เฉพาะภายในกลุ่มนักเรียนท่ีครูเป็นผู้สอน จะไม่น าไปใช้กับนักเรียนกลุ่ม
อื่น ท้ังนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบนักเรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด และจะน าผลการสอบนี้ไปใช้ท้ังปรับปรุงซ่อมเสริมการเรียนการสอน กับน าไปใช้
ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนด้วย ตัวอย่างแบบทดสอบท่ีครูใช้ในการสอบปลายภาคหรือปลายปี 
หรือเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียน นั่นเอง 
 2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่นเดียวกับแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นใช้เอง แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบ
การเรียนด้านต่าง ๆ ของนักเรียนท่ีต่างกลุ่มกัน 
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 146-147) ได้แบ่ง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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 1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นเอง เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเฉพาะคราว
เพื่อใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ และความสามารถทางวิชาการของเด็กว่า นักเรียนมีความรู้มากแค่ไหน 
บกพร่องตรงไหนจะได้สอนซ่อมเสริม หรือเป็นการวัดความพร้อมท่ีจะได้เรียนในหน่วยการเรียนใหม่ 
 2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สร้างขึ้นจากผู้เช่ียวชาญ
ในแต่ละสาขาวิชาหรือจากครูวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครั้งจนกระท่ังมีคุณภาพดี 
สามารถใช้เป็นหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรียนการสอน แบบทดสอบมาตรฐานจะมี
คู่มือด าเนินการสอบ บอกวิธีสอบและยังมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วยการสร้างข้อค าถามท่ี
วัดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแล้ว จะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถต้ังค าถามวัดได้ซึ่งควรวัดให้
ครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ความรู้ความจ า 
(2) ความเข้าใจ 
(3) การน าไปใช้ 
(4) การวิเคราะห ์
(5) การสังเคราะห์ 
(6) การประเมินค่า 

 สรุป ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังนี้ 
1. เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นใช้เอง หรือแบบทดสอบมาตรฐาน 
2. เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ หรือแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 
3. เป็นลักษณะการวัดด้านปฏิบัติหรือการวัดด้านเนื้อหา 

 2.5.3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีผู้ท่ีกล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96) กล่าวว่า ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรเริ่มต้นด้วยการ

วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระและพฤติกรรมท่ี
ต้องการจะวัด ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจะใช้เป็นกรอบในการออกแบบทดสอบโดยระบุจ านวน
แบบทดสอบในแต่ละเรื่องและพฤติกรรมท่ีต้องการจะวัด  

2. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลการเรียนรู้ท่ีครูมุ่งหวังจะ

ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งครูจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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3. ก าหนดชนิดของแบบทดสอบและศึกษาวิธีสร้าง  
การศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตรและวัตถุประสงค์การเรียนรู้      

ต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของแบบทดสอบท่ีจะใช้วัดว่าจะเป็นแบบใด โดยต้องเลือกให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน แล้วศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบ
ชนิดนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการสร้าง 

4. เขียนแบบทดสอบ  
ลงมือเขียนแบบทดสอบตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์

หลักสูตร และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
5. ตรวจทานแบบทดสอบ  

 เพื่อให้แบบทดสอบท่ีเขียนขึ้นในขั้นท่ี 4 มีความถูกต้องตามหลักวิชา    
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้สร้างแบบทดสอบ
จะต้องพิจารณาทบทวนตรวจทานอีกครั้งก่อนท่ีจะจัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป 
 6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง  
 เมื่อตรวจทานเสร็จแล้วให้พิมพ์แบบทดสอบท้ังหมด จัดท าเป็นฉบับ
ทดลอง โดยมีค าช้ีแจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบสอบถาม (Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้
เหมาะสม 
 7. ทดลองสอบและวิเคราะห์  
 การทดลองสอบและวิเคราะห์เป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ
กลุ่มท่ีต้องการสอบจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงแบบทดสอบให้มีคุณภาพ  
 8. จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง  
   จากผลการวิเคราะห์ หากพบว่าฉบับใดไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพไม่ดี
พออาจจะต้องตัดท้ิงหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วจึงจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับจริงท่ีจะน าไปทดสอบ
กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2545 : 178-179) กล่าวว่า ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ัวไปของการสอบให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์  
การเรียนรู้ โดยระบุเป็นข้อๆ และให้วัตถุประสงค์การเรียนรู้เหล่านั้นสอดคล้องกับเนื้อหาสาระท้ังหมด
ท่ีจะท าการทดสอบด้วย 
 2.  ก าหนดโครงเรื่องของเนื้อหาสาระท่ีจะท าการทดสอบให้ครบถ้วน 
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 3.  เตรียมตารางเฉพาะหรือผังของแบบทดสอบ เพื่อแสดงถึงน้ าหนักของ
เนื้อหาวิชาแต่ละส่วน และพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีต้องการทดสอบให้เด่นชัด ส้ัน กะทัดรัดและมีความ
ชัดเจน 
 4.  สร้างแบบทดสอบท้ังหมดท่ีต้องการจะทดสอบให้เป็นไปตามสัดส่วน
ของน้ าหนักท่ีระบุไว้ในตารางเฉพาะ  
 อุทุมพร (ทองไว) จารมรมาน (2544 : 34-37) กล่าวว่า ขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 

1. การระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ 
2. การระบุเนื้อหาหลัก เนื้อหาย่อย 
3. การระบุเงื่อนไขในการทดสอบ 
4. การท าพิมพ์เขียวแบบทดสอบหรือตารางโครงสร้างวัตถุประสงค์ 
5. ลงมือสร้างแบบทดสอบตามจ านวนและรูปแบบท่ีต้องการ 
6. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเป็นรายข้อ 
7. จัดท าต้นฉบับ เขียนค าส่ัง ค าช้ีแจงในการตอบ ตรวจสอบความถูกต้อง

ในการพิมพ์และใช้ทดสอบ 
8. ท าการวิเคราะห์ความยากง่าย อ านาจจ าแนก เพื่อแก้ไขปรับปรุง  

 สรุป ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วยการวิเคราะห์
หลักสูตร การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การก าหนดเนื้อหาท่ีจะสร้างแบบทดสอบ การสร้าง
แบบทดสอบ การตรวจทาน การน าไปทดลองใช้และการน าไปทดลองใช้จริง การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต้องให้ตรงและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้ังไว้ การต้ังค าถาม
ให้มีความชัดเจนในข้อค าถาม นอกจากนั้นแบบทดสอบควรจะมีความยากง่ายพอเหมาะ จ านวนข้อของ
แบบทดสอบครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมีเวลาในการสอบท่ีเหมาะสมกับจ านวนข้อของ
แบบทดสอบ 
 2.5.3.4 หลักการสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ 
  มีผู้ท่ีกล่าวถึงหลักการสร้างแบบทดสอบเลือกตอบไว้ ดังนี้ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 131-134) กล่าวว่า หลักการสร้างแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบมีหลักการสร้างท่ีสอดคล้องกัน ดังนี้  

1. ข้อค าถามท่ีเป็นส่วนน าควรเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ ใช้ภาษาท่ีชัดเจน 
กะทัดรัด ได้ใจความ ตัวค าถามควรให้ชัดเจนตรงจุดท่ีจะถามและเรื่องท่ีถามควรเป็นเรื่องส าคัญเพียง
เรื่องเดียวในแต่ละข้อ ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับนักเรียน 

2.  ตัวค าถามควรใช้ข้อความในเชิงบวก หลีกเล่ียงการใช้ข้อความในเชิง
ปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อน ถ้าจ าเป็นต้องใช้ควรขีดเส้นใต้หรือพิมพ์ด้วยตัวหนาตรงค าปฏิเสธนั้น เพื่อให้



25 
 

 

เห็นชัดเจนและเป็นการเน้นตัวค าถามด้วย เนื่องจากนักเรียนจะยุ่งยากต่อการแปลความหมายของ
ค าถาม 

3. ควรถามในเรื่องท่ีมีคุณภาพต่อการวัดจึงจะเป็นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน ค าถามแบบเลือกตอบสามารถวัดพฤติกรรมในสมองได้หลาย  ๆ ด้าน       
ไม่ใช่ ถามเฉพาะความจ าหรือความจริงตามตารา หรือถามรายละเอียดเกินความจ าเป็นซึ่งไม่ใช่
สาระส าคัญ แต่ต้องถามให้คิดหรือน าความรู้ท่ีเรียนไปใช้ในสถานการณ์ใหม่จึ งจะเรียกว่ามีคุณค่าต่อ
การวัด  

4. การเขียนค าถามจะต้องระวังไม่ให้ค าตอบของข้อหนึ่งสามารถได้ค าตอบ
จากอีกข้อหนึ่ง และลักษณะของข้อค าถามจะต้องไม่ก่อให้เกิดการช้ีแนะค าตอบ  

5. ข้อค าถามข้อหนึ่งควรจะส้ินสุดลงในหน้าเดียวกัน ไม่ควรท่ีจะมีค าถาม
และตัวเลือกของข้อเดียวกันไปแยกอยู่กันคนละหน้า เพราะจะท าให้ผู้ตอบสับสน 

6. ควรใช้รูปภาพประกอบเป็นตัวสถานการณ์หรือค าถาม หรือตัวเลือกจะ
ท าให้แบบทดสอบน่าสนใจยิ่งขึ้น  

7. ควรหลีกเล่ียงการใช้ตัวเลือกประเภท “ถูกทุกข้อ” หรือ “ทุกข้อท่ีกล่าว
มาข้างต้น” หรือ “ค าตอบถูกไม่ได้ให้ไว้”  

8. ไม่ควรถามเรื่องท่ีนักเรียนเคยชินหรือคล่องปากอยู่แล้ว โดยเฉพาะ
ค าถามประเภทค าพังเพย สุภาษิต คติพจน์ ควรถามให้นักเรียนได้ใช้ความคิดหรือพฤติกรรมทางปัญญา
ขั้นสูง  

9. การจัดเรียงต าแหน่งตัวเลือกท่ีถูกของข้อต่าง ๆ ควรกระจาย ต าแหน่ง
ตัวถูกในตัวเลือกทุกตัวให้เท่าๆ กันในลักษณะสุ่มไม่ให้เป็นระบบท่ีผู้สอบจะจับแนวทางได้เพื่อป้องกัน
การเดาค าตอบ  

10. ตัวเลือกท่ีถูกควรเป็นค าตอบท่ีถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุด 
11. เขียนตัวเลือกให้เป็นเอกพันธ์ หมายถึง เขียนตัวเลือกทุกตัวให้เป็น

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือมีทิศทางแบบเดียวกันหรือมีโครงสร้างสอดคล้องเป็นท านองเดียวกัน เพื่อ
ความสะดวกและง่ายต่อการพิจารณาของผู้สอบ  

12. ควรเรียงล าดับตัวเลือกท่ีเป็นตัวเลข โดยอาจเรียงจากมากไปหาน้อย
หรือจากน้อยไปหามากเพื่อให้ผู้สอบหาค าตอบได้ง่ายขึ้น แต่นิยมเรียงจากมากไปหาน้อยเพื่อช่วยให้
ผู้ตอบพิจารณาหาค าตอบได้สะดวก ไม่หลงและป้องกันการเดาตัวเลือกท่ีมีค่ามาก 

13.  เขียนตัวเลือกให้เป็นอิสระจากกัน โดยไม่ให้ตัวเลือกเป็นตัวเดียวกันมี
ความหมายสืบเนื่องสัมพันธ์กันหรือครอบคลุมตัวเลือกอื่น ๆ  



26 
 

 

14. พยายามใช้ตัวเลือกส้ันๆ โดยตัดค าซ้ าออกหรือน าค าซ้ าไปไว้ในตัวและ
ค าถามเขียนตัวถูกหรือตัวลวงซึ่งถูกหรือผิดเด่นชัดเกินไปจะท าให้นักเรียนสังเกตเห็นได้ชัดเจนจน
กลายเป็นการแนะค าตอบ  

15. การจัดเรียงข้อกระทงและด าเนินการจัดพิมพ์ ควรให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน 

16. ข้อกระทงแต่ละข้อควรเป็นอิสระหรือแยกขาดจากกันไม่ขึ้นกับข้ออื่น 
ๆ ในแบบสอบชุดนั้น ๆ เป็นต้นว่าให้ตอบข้อ 16 โดยให้ไปใช้ชุดของตัวเลือกในข้อท่ี 5 ลักษณะเช่นนี้
อาจท าให้ผู้ตอบสับสน  

17. ใช้ตัวเลือกปลายเปิดให้เหมาะสม ได้แก่ตัวเลือกประเภท “ถูกทุกข้อ” 
“ไม่มีข้อถูก” “ผิดหมด”  

18. ควรมีตัวเลือก 4-5 ตัว แบบทดสอบแบบเลือกตอบนี้ ถ้าเขียนตัวเลือก
เพียง 2 ตัว ก็กลายเป็นแบบทดสอบแบบกาถูก-ผิด และเพื่อป้องกันไม่ให้เดาได้ง่าย จึงควรมีตัวเลือก
มาก ๆ ท่ีนิยมใช้หากเป็นแบบทดสอบระดับประถมศึกษาปีท่ี  1-2 ควรใช้ 3 ตัวเลือกระดับประถม
ศึกษาปีท่ี 3-6 ควรใช้ 4 ตัวเลือก และต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาข้ึนไปควรใช้ 5 ตัวเลือก 
 สุราษฎร์ พรมจันทร์ (2530 : 70-75) กล่าวว่า หลักการสร้างแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบว่ามีหลักการสร้างออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. การสร้างปัญหาหรือค าถาม 
1) เขียนค าถามให้สมบูรณ์ โดยการใช้ค าท่ีแสดงลักษณะการถามมา

ประกอบ เช่น ค าว่าอะไร เพราะเหตุใด และเมื่อไร เป็นต้น 
2) หากเขียนแบบทดสอบเป็นแบบเอาตัวเลือกมาต่อตัวน าแล้ว จะต้อง

อ่านแล้วเข้าใจง่ายได้ความหมายสมบูรณ์  
3) ถามให้ตรงจุดท่ีจะถามให้เด่นชัด คือ อ่านค าถามแล้วตีความได้ว่า 

ครูมุ่งถามเรื่องอะไร ไม่ต้องอ่านกลับไปกลับมา 
4)  อย่าใช้ค าถามปฏิเสธเพราะค าถามดังกล่าวตีความได้ยาก 
5) หลีกเล่ียงการใช้ค าท่ีอาจแนะน าค าตอบ เช่น ค าหรือข้อความท่ีเป็น

ค าตอบรวมอยู่ในค าถามแล้ว ซึ่งจะท าให้ผู้สอบหาค าตอบได้ง่าย หรืออาจตอบถูกโดยไม่ได้ใช้ความรู้ 
ความคิดจากการเรียนวิชานั้น ๆ เลย 

6) ควรสร้างค าถามให้ส้ัน กะทัดรัด เอาแต่ใจความท่ีส าคัญ 
2. การสร้างตัวเลือก  

1) เขียนตัวเลือกให้เป็นพวกเดียวกัน หมายความว่า ตัวเลือกท้ังหลายท่ี
สร้างขึ้นจะต้องมีขอบข่ายอยู่ในประเภทหรือกลุ่มเดียวกัน หรือมีคุณลักษณะบางอย่างร่วมกัน 
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2) ตัวเลือกควรส้ัน ชัดเจน ประหยัดค า อ่านได้ใจความสมบูรณ์ 
3) ตัวเลือกทุกตัวจะต้องให้เป็นอิสระแก่กัน ถูกหรือผิดแยกกันเด็ดขาด 

โดยไม่คลุมเครือและจะต้องไม่แตกต่างกันจนเด่นชัดมากเกินไป 
4)  ตัวเลือกทุกตัวต้องให้ใช้ประโยชน์ได้ คือมีคุณค่าในการจูงใจให้

ผู้สอบได้เลือกตอบ 
5) ควรให้ตัวเลือกทุกตัวยาวเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เพราะตัวเลือกท่ี

ยาวหรือส้ันท่ีสุดกลับเป็นค าตอบไปด้วย จึงกลายเป็นการแนะน าค าตอบ 
6) ตัวเลือกจะต้องถูกหรือผิดตามหลักวิชาการ ไม่ใช่ถูกหรือผิดตามสมัย

นิยมหรือเป็นความถูกต้องตามความคิดของกลุ่มบุคคล  
7) อย่าให้ค าถามหรือตัวเลือกข้อต้นๆ ไปมีอิทธิพลกับค าตอบข้อต่อไป 

เพราะท าให้แบบทดสอบเหล่านั้นขาดคุณค่าและไม่สามารถวัดในส่ิงท่ีต้องการได้ 
8) ให้ท่ีอยู่ของตัวเลือก เป็นตัวเลือกอยู่ในลักษณะกลุ่ม คือ ให้กระจาย

ค าตอบจากข้อ ก. ถึง ง. หรือ จ. อย่าให้ค าตอบอยู่ในข้อท่ีซ้ า ๆ กัน เพราะจะท าให้ผู้สอบเดาค าตอบได้ 
 สรุป หลักการสร้างแบบทดสอบแบบตัวเลือกส่วนของค าถามควรเป็นค าถามท่ี
กระชับและชัดเจนไม่ควรใช้ค าถามเชิงปฏิเสธ ควรเป็นค าถามท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน    
ส่วนของตัวเลือกควรเป็นค าตอบท่ีถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
 2.5.3.5 คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี  
 มีผู้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีไว้ 
ดังนี้ 
 ชวาล  แพรัตกุล (2520 : 123-136) กล่าวว่า คุณลักษณะของแบบทดสอบ   
ท่ีดีมี 10 ประการ ดังนี้ 

1. ต้องเท่ียงตรง หมายถึง คุณสมบัติท่ีจะท าให้ครูบรรลุถึงวัตถุประสงค์ 
แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสูง คือ  สามารถท าหน้าท่ีวัดส่ิงท่ีเราจะวัดได้อย่างถูกต้องตาม
จุดมุ่งหมาย 

2. ต้องยุติธรรม คือโจทย์ค าถามท้ังหลายไม่ช้ีช่องทางแนะให้นักเรียนเดา
ค าตอบได้ ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนเกียจคร้านท่ีจะดูต าราแต่ตอบได้ดี 

3. ต้องถามลึกวัดความลึกซึ้งถึงวิทยาการตามแนวด่ิงมากกว่าท่ีจะวัดตาม
แนวกว้างว่ารู้มากน้อยเพียงใด 

4.  ต้องยั่วยุเป็นเยี่ยงอย่าง ค าถามท่ีมีลักษณะท้าทายเชิญชวนให้คิด 
นักเรียนสอบแล้วมีความรู้เรื่องราวได้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีก 

5.  ต้องจ าเพาะเจาะจงเด็กอ่านค าถามแล้วต้องเข้าใจแจ่มชัดว่าครูถามถึง
อะไรหรือให้นักเรียนคิดอะไร ไม่ถามคลุมเครือ 
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6. ต้องเป็นปรนัย หมายถึง คุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
1) แจ่มชัดในความหมายของค าถาม 
2) แจ่มชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการให้คะแนน 
3) แจ่มชัดในการแปลความหมายของคะแนน 

 7. ต้องมีประสิทธิภาพ คือสามารถให้คะแนนท่ีเท่ียงตรง และเช่ือถือได้มาก
ท่ีสุดภายในเวลา แรงงาน และเงินท่ีน้อยท่ีสุดด้วย 
 8. ต้องยากพอเหมาะ  
 9. ต้องมีอ านาจจ าแนก คือสามารถแยกนักเรียนออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
ได้ท่ีสุดระดับต้ังแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด  
 10.  ต้องเช่ือมั่นได้ คือแบบทดสอบนั้นสามารถให้คะแนนได้คงท่ีแน่นอนไม่
แปรผัน 
 ประสง ค์   พ ร จินดารักษ์  (2530 : 91-93) ก ล่าวว่ า  คุณ ลักษ ณ ะของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีนั้นควรจะมีคุณภาพดี ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  
 1.  ความเท่ียงตรง (Validity) ใช้วัดได้ตรงในส่ิงท่ีต้องการวัด ความตรงนับ
ได้ว่าเป็นลักษณะท่ีส าคัญท่ีสุดของแบบทดสอบ ความตรงของแบบทดสอบแบ่งได้ 4 ชนิด ดังนี้  

1) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) คือ สภาพของ
แบบทดสอบนั้นมีข้อค าถามสอดคล้องกัน หรือตรงตามเนื้อหาวิชาดังท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือตามท่ี
ครูได้สอนไป  

2) ความเท่ียงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) คือ ลักษณะของ
แบบทดสอบนั้นไปแสดงพฤติกรรมปฏิบัติจริง สามารถแสดงพฤติกรรมได้สอดคล้องกับความสามารถท่ี
ได้จากแบบทดสอบ 

3) ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) คือ ลักษณะท่ี
แบบทดสอบสามารถพยากรณ์พฤติกรรมใด ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ในแบบทดสอบได้ 

4) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) คือแบบทดสอบ
ท่ีสามารถวัดสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ได้ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 2. ความเป็นปรนัย (Objective) แบบทดสอบท่ีทุกคนอ่านแบบทดสอบ 
นั้น ๆ แล้วเข้าใจตรงกัน ท้ังวิธีการสอบ เนื้อหาของโจทย์ และต้องมีค าตอบท่ีแน่ชัด นักเรียนท่ีมีความรู้
ความเข้าใจดีเมื่ออ่านแล้วต้องเห็นพ้องกันว่าถูกหรือผิด หรือเลือกข้อท่ีถูกต้องตรงกัน ดังนั้น
แบบทดสอบท่ีมีความเป็นปรนัยจึงมีลักษณะ 3 ประการ คือ 

1) ค าถามต้องชัดเจน อย่าใช้ภาษาท่ีก ากวม เพื่อผู้สอบจะได้เข้าใจใน
ค าถามตรงกันกับความต้องการของผู้สร้างแบบทดสอบ 
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2)  มีค าตอบท่ีแน่นอน ชัดเจน นักเรียนท่ีตอบได้จะตอบในขอบเขต
และเนื้อหาเดียวกัน  

3) เกณฑ์การให้คะแนนต้องชัดเจน 
 3. ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) คือ ลักษณะความคงเส้นคง
วาของแบบทดสอบ ไม่ว่าจะสอบกี่ครั้ง สอบท่ีใด ผลท่ีวัดได้จะเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกัน 
 4. น าไปปฏิบัติได้ง่าย (Practicality)  

1) มีค าส่ังชัดเจน มีข้อก าหนดต่าง ๆ แสดงไว้อย่างถูกต้อง 
2) มีแบบเฉลยหรือแผนการตรวจค าตอบอย่างชัดเจน มีตัวเลขหรือ

ตารางมาตรฐานก าหนดไว้ ส าหรับอ านวยความสะดวกในการแปลค่าของคะแนน 
3)  ไม่มีข้อสงสัยในขณะสอบ ผู้คุมสอบไม่จ าเป็นต้องช้ีแจงเพิ่มเติม   

การพิมพ์ชัดเจนอ่านง่าย 
5. ความยาก (Difficulty) แบบทดสอบนั้นควรมีความยากพอเหมาะ     

ถ้ายากหรือง่ายเกินไป ท าให้มีผลต่อความเช่ือมั่นได้ 
6. อ านาจจ าแนก (Discrimination) แบบทดสอบแต่ละข้อจะต้องสามารถ

แยกคนเก่งและไม่เก่งออกจากกันได้ กล่าวคือคนเก่งจะตอบถูก คนไม่เก่งจะตอบไม่ถูก  
7. ใช้เวลาเหมาะสม (Speediness) คือต้องก าหนดเวลาสอบให้เหมาะสม

ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป โดยท่ัวไปเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ควรเป็นเวลาท่ี
เข้าสอบประมาณ 90% ท าแบบทดสอบฉบับนั้นเสร็จ 

8. มีประสิทธิภาพสูง (Efficiency) จะต้องสามารถสร้างแบบทดสอบให้
ตรงตามเนื้อหา ตามวัตถุประสงค์และมีคุณค่ามากท่ีสุด โดยใช้เวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด 
สามารถใช้สอบได้หลายครั้งและมีคุณสมบัติดังท่ีกล่าวมา 
 สุราษฎร์  พรมจันทร์ (2552 : 106) กล่าวว่า คุณลักษณะของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีควรจะพิจารณาถึงคุณสมบัติท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1. ความเท่ียงตรง (Validity) 
  ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ เป็น คุณสมบั ติ ท่ีจะบ่งบอกว่า

แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นมาสามารถวัดในส่ิงท่ีต้องการจะวัดได้จริงตามวัตถุประสงค์การสอนหรือไม่ ซึ่ง
จะพิจารณาได้จาก  

1) แบบทดสอบจะต้องวัดพฤติกรรมนักเรียนได้ตรงตามพฤติกรรมท่ี
วัตถุประสงค์ต้องการ เช่น วัตถุประสงค์การสอนต้องการให้นักเรียนค านวณความแข็งแรงของคาน 
แบบทดสอบก็จะต้องให้นักเรียนได้ค านวณ ไม่ใช่ให้อธิบายวิธีการค านวณความแข็งแรงของคาน 
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2) แบบทดสอบจะต้องมีระดับความยากเหมาะสมกับระดับของ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เช่น วัตถุประสงค์เป็นระดับ Applied Knowledge แบบทดสอบก็จะต้องวัด
ให้ถึงขั้นการ Applied Knowledge ด้วย 

3) แบบทดสอบจะต้องมีจ านวนข้อวัดครอบคลุมหรือเป็นตัวแทนท่ีดี
ของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในข้อนั้น จะไม่วัดเพียงบางจุดหรือในบางประเด็นเท่านั้น 
 2. ความเป็นปรนัย (Objectivity) 

ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบเป็นคุณสมบัติภายในตัวแบบทดสอบ 
ซึ่งเราอาจพิจารณาคุณสมบัติได้ในสองประเด็นหลัก ๆ คือ  

1) แบบทดสอบนั้นจะต้องมีค าถามท่ีชัดเจน นักเรียนอ่านแล้วสามารถ
เข้าใจได้ตรงกันว่าแบบทดสอบถามเพื่อให้ตอบอย่างไร มีข้อน่าสังเกตว่าข้อความซึ่งใช้เป็นค าถามนั้น
ควรท่ีจะเป็นค าหรือประโยคง่ายๆ ถ้าหากเป็นค าท่ีแปลมาจากภาษาอื่นก็ควรท่ีจะวงเล็บค าภาษาเดิม
เอาไว้ด้วยเพื่อความชัดเจนมากขึ้น 

2) การให้คะแนนค าตอบมีมาตรฐานแน่นอนไม่ว่าจะตรวจท่ีไหน เมื่อไร
หรือว่าใครเป็นผู้ตรวจก็ตาม จะได้คะแนนคงท่ีแน่นอนไม่เปล่ียนแปลง การได้คะแนนมากหรือน้อยไม่
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ตรวจ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนซึ่งแบบทดสอบปรนัยส่วน
ใหญ่จะมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่แล้ว 
 3. ความสะดวกในการท า (Practicality) 
 ความสะดวกในการท าแบบทดสอบก็เป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งของ
แบบทดสอบท่ีจะบ่งบอกถึงความคล่องตัวในการใช้ กล่าวคือ แบบทดสอบท่ีดีนั้นการจัดพิมพ์จะต้อง
ถูกต้องชัดเจน จัดหน้ากระดาษค าถามและค าตอบเหมาะสม ผู้สอบไม่ต้องพลิกไปมาหรือท าให้เกิด
ความสับสนขณะท าแบบทดสอบ 
 สรุป คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี คือ ต้องมี
ความเท่ียงตรงวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียนได้ตรงตามความมุ่งหมาย มีความยุติธรรม ไม่เปิด
ช่องทางให้นักเรียนเดาค าตอบ มีข้อค าถามชัดเจนเพื่อให้นักเรียนอ่านได้เข้าใจแจ่มชัด มีประสิทธิภาพ 
ในด้านความเท่ียงตรง ความยาก อ านาจจ าแนก และมีความเช่ือมั่นสูง 
 2.5.3.6 ประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  มีผู้ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 
 พรพิศ  เถ่ือนมณเฑียร (2542 : 50-51) กล่าวว่า ประโยชน์ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 

1. ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2. ใช้ส าหรับปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
3. ใช้แยกประเภทนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตามความสามารถ 
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4. ใช้ในการวินิจฉัยสมรรถภาพเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือได้ตรงจุด 
5. ใช้เปรียบเทียบความงอกงาม  
6. ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน 
7. ใช้พยากรณ์ความส าเร็จในการศึกษา 
8. ใช้ในการแนะแนว 
9. ใช้ในการประเมินผลการศึกษา 
10.  ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

 สุรชัย ขวัญเมือง (2522 : 215-217) กล่าวว่า ประโยชน์ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี้ 

1. ท าให้ครูเห็นเป้าหมายปลายทางได้ชัดเจนหรือรู้พฤติกรรมปลายทางท่ี
คาดได้อย่างแน่ชัดยิ่งขึ้น  

2. ท าให้ครูสามารถประเมินได้ว่านักเรียนมีความส าเร็จในการเรียน คือเข้า
ใกล้เป้าหมายไปแล้วเพียงใด  

3. ท าให้ครูสามารถเห็นทิศทางในการพัฒนานักเรียนว่าไปตรงตาม
แนวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายเพียงใด 
 สรุป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประโยชน์ต่อนักเรียนในด้าน
การให้ความช่วยเหลือการพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้ตรงจุด ใช้ในการตรวจสอบพัฒนาการใน
การเรียนรู้ของนักเรียนว่ามีมากขึ้นเพียงใด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ความส าเร็จของ
นักเรียนในการศึกษา และยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ต่อไป 
 
2.6 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 2.6.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
  Ruth  and  Murali (2001 : 1) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเป็น
เงื่อนไขท่ีส่งเสริมการพัฒนาจูงใจภายในและท าให้แรงจูงใจในการเรียนรู้ด าเนินต่อไปได้ 
  กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546 : 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเป็น
การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความต้องการของ
บุคคลจึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลให้เกิดความ
พึงพอใจในงานนั้น 
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 ราชบัณฑิตสถาน (2525 : 455) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สมใจ ชอบใจ เหมาะ 
และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 ฟ้ามุ่ย  สุกัณศีล (2548 : 25) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือ
ทัศนคติท่ีดีของบุคคลซึ่งมักจะเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดี
ต่อส่ิงนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้น 
 สรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจจะท าให้บุคคลเกิดความสบายใจหรือสนอง
ความต้องการท าให้เกิดความสุข เป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 
 2.6.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ 
 อารี  พันธ์มณี (2546 : 86-87) กล่าวว่า ทฤษฎีส าหรับการสร้างความพึงพอใจมีหลาย
ทฤษฎี แต่ท่ียอมรับและมีช่ือเสียงคือ ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ มาสโลว์ (Maslow’s  
Hierarchy of Need) ท่ีกล่าวว่า ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการนั้นเป็นล าดับขั้น  
เขาได้ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ ดังนี้ 

1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ีความต้องการส่ิงใดได้รับ
การตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบส้ิน 

2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นส่ิงจูงใจส าหรับพฤติกรรมอื่น
ต่อไป ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความต้องการของมนุษย์จะเรียงเป็นล าดับขั้นตามล าดับความส าคัญ  กล่าวคือ 
เมื่อความต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการ
ตอบสนอง ซึ่งล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์มี 5 ขั้นตอนตามล าดับจากขั้นต่ าไปข้ันสูง ดังนี้ 

1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological  Needs) เป็นความต้องการ
เบ้ืองต้นเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการในเรื่องของอาหาร น้ า อากาศ  เครื่องนุ่งห่ม    
ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศัยและความต้องการทางเพศ ความต้องการด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์ก็ต่อเมื่อความต้องการท้ังหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง 

2) ความต้องการด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security of Safety 
Needs) ถ้าความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนุษย์จะต้องการในขั้น
สูงต่อไป คือ เป็นความรู้สึกปลอดภัย หรือความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงความก้าวหน้าและ
อบอุ่นใจ 

3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belonging Needs) หลังจากท่ี
มนุษย์ได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วจะมีความต้องการสูงขึ้นอีก คือความต้องการทางด้าน
สังคมเป็นความต้องการท่ีจะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรัก       
จากเพื่อน 
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4) ความต้องการท่ีจะได้รับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการให้คนอื่นยกย่อง ให้เกียรติและเห็นความส าคัญของตนเอง อยากเด่นในสังคม รวมถึง
ความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 

5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self  Actualization) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุดของมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นการอยากจะเป็น อยากจะได้ตามความคิดของตนหรือต้องการ
จะเป็นมากกว่าท่ีตัวเองเป็นอยู่ในขณะนั้น 
 สรุป จากทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ ท้ัง 5 ขั้นของมนุษย์            
มีความส าคัญไม่เท่ากัน การจูงใจตามทฤษฎีนี้จะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมี
ความต้องการท่ีแตกต่างกันไป และความต้องการในแต่ละขั้นจะมีความส าคัญแก่บุคคลมากน้อย
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจท่ีได้รับจากการตอบสนองความต้องการในล าดับข้ันนั้น ๆ 
 2.6.3 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2525 : 136) กล่าวว่า ความพึงพอใจจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ  
ประกอบเข้าด้วยกัน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. องค์ประกอบทางความรู้หรือความเข้าใจ ได้แก่  ความรู้  ความเข้าใจกับ          
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีมนุษย์ใช้ในการคิด ตอบสนอง รับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับ  
ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงความคิดเห็น ความเช่ือมั่นท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก เป็นลักษณะทางอารมณ์ท่ีคล้อยตามความคิด 
ถ้าบุคคลมีความคิดท่ีดีต่อส่ิงใดก็จะมีความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น จะแสดงออกมาในรูปของความรัก     
ความโกรธ ความชอบ ความไม่ชอบ ความเกลียดและความชิงชังต่อส่ิงต่าง ๆ  

3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม คือ ความพร้อมท่ีจะกระท าอันเป็นผล
เนื่องมาจากความคิด ความรู้สึก ซึ่งออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ เป็นการแสดงออกในทาง
ปฏิบัติ ในทางพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นสามารถท่ีจะสังเกตได้ 

สรุป องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้านความรู้หรือ ความเข้าใจ 
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม เป็นต้น 
 2.6.4 การวัดความพึงพอใจ 

 ล้วน สายยศ  และอังคณา  สายยศ (2538 :3 -4) กล่าวว่า วิธีการวัดความพึงพอใจไว้  
ดังนี้ 
  1. การสังเกต (Observation) เป็นการวัดโดยคอยสังเกตพฤติกรรมท่ีบุคคล
แสดงออกต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งแล้วน าข้อมูลไปอนุมานว่าบุคคลมีเจตคติต่อส่ิงนั้น ๆ อย่างไร 
  2.  การรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นการวัดโดยการให้บุคคลเล่าความรู้สึกท่ี
มีต่อส่ิงนั้นออกมา จากการเล่านี้สามารถท่ีจะก าหนดค่าของคะแนนความพึงพอใจ 
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  3. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการซักถามกลุ่มบุคคลท่ีใช้เป็นตัวอย่าง      
ในการศึกษา แต่บางครั้งอาจไม่ได้ความจริงตามท่ีคาดหวังไว้  เพราะบุคคลท่ีใช้เป็นตัวอย่างอาจไม่ยอม
เปิดเผยความรู้สึกท่ีแท้จริง 
  4. เทคนิคจินตนาการ (Projective  Techniques) วิธีนี้อาศัยสถานการณ์หลาย
อย่างไปเร้านักเรียน เมื่อนักเรียนเห็นภาพแปลกๆ ก็จะเกิดจินตนาการออกมาแล้วน ามาตีความหมาย  
จากการตอบนั้น ๆ ก็พอจะวัดเจตคติได้ว่าพอใจหรือไม่ 
  5. วิธีการวัดทางสรีระ คือ ใช้เครื่องมือเพื่อสังเกตการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  
การวัดทางสรีระนี้สามารถกระท าได้โดย การวัดการต้านกระแสไฟฟ้าของผิวหนัง การขยายของ      
ลูกนัยน์ตา การวัดฮอร์โมนบางชนิด 
  6. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีท่ีแพร่หลายอีกวิธีหนึ่ง 
 สรุป การวัดความพึงพอใจสามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น การสังเกต  การรายงานตน 
การสัมภาษณ์ เทคนิคจินตนาการ การวัดทางสรีระ และแบบสอบถาม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวก 
ความเหมาะสม ตลอดจนความมุ่งหมายของการวัดจึงจะส่งผลให้การวัดมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ  

2.6.5 การสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ 
เชิดศัก ด์ิ  โฆวาสินทร์ (2525 : 146) และประพาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 45-46)    

กล่าวว่า การสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
  1. รวบรวมข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการวัด 
  2. พิจารณาว่าต้องการวัดความพึงพอใจใคร ท่ีมีต่ออะไรและให้ความหมายของ
ความพึงพอใจและส่ิงท่ีจะวัดนั้นให้แน่นอน 
  3. เมื่อตีความหมายของส่ิงท่ีต้องการวัดแน่นอนแล้วก็สร้างข้อความในแต่ละข้อ   
ให้ครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อเหล่านั้นซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
   1) ต้องเป็นข้อความท่ีเขียนในแง่ความรู้สึก ความเช่ือหรือความต้ังใจท่ีจะท าส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง 
   2) ข้อความท่ีบรรจุในสเกลจะต้องประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นบวกและลบคละ
กันไป 
   3) ข้อความในแต่ละข้อต้องส้ัน เข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ก ากวม 
 4. เมื่อได้ข้อความเพียงพอแล้วก็บรรจุลงในสเกล โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก ดังนี้ 
คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 5. การก าหนดน้ าหนักในการตอบตัวเลือกต่าง ๆ แต่ละข้อ ซึ่งในการก าหนด
น้ าหนักว่าตัวเลือกใดจะมีน้ าหนักเท่าใดนั้น มีวิธีการอยู่ 3 วิธี แต่ท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด คือ Arbitrary 
Weighting Method ซึ่งก าหนดให้แต่ละตัวเลือกมีน้ าหนักเป็น 5,4,3,2 และ 1 ถ้าข้อความเป็นบวก  
และ 1,2,3,4 และ 5 ถ้าชนิดของข้อความเป็นลบ 
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 6. ตรวจสอบข้อความท่ีสร้างขึ้นโดยให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ให้เขาระบุข้อบกพร่อง 
การใช้ภาษา ความเข้าใจตรงกัน น ามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญอีกครั้งเพื่อประเมิน
ความสอดคล้อง/ความเหมาะสม เป็นรายข้อ 
 7. ปรับปรุงข้อความและเลือกข้อความท่ีมีคุณภาพ 
 8. น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู้รายงานได้ศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

บุญเป็ง  รัตนะ (2552 : 56-59) ได้ท าการศึกษา เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  

ผลการศึกษาปรากฏว่า 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้นท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 82.04/81.16 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของจากการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและ

โลหะแผ่นเบ้ืองต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น

เบ้ืองต้น โดยรวมในระดับมาก (X =4.42, S.D.=0.52)      
มงคล  ไมตรีจิตต์ (2553 : 41-42) ได้ท าการศึกษา เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  

ผลการศึกษาปรากฏว่า  
1. เอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้นท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 85.41/82.94 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือม

และโลหะแผ่นเบ้ืองต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น

เบ้ืองต้น โดยรวมในระดับมาก (X =4.31, S.D.=0.47)      
ภิรมย์  สุทธิรักษ์ (2555 : 48-51) ได้ท าการศึกษา เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร

ประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  
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ผลการศึกษาปรากฏว่า 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้นท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 84.22/82.72 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือม

และโลหะแผ่นเบ้ืองต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะ

แผ่นเบ้ืองต้น โดยรวมในระดับมากท่ีสุด (X =4.52, S.D.=0.49)  
 นาย สันทนา  สงครินทร์  (2555 : บทคัดย่ อ ) ได้ท าการศึกษา เรื่ องการสร้างและ               
หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203) หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน พุทธศักราช 2548 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี   

 ผลการศึกษาปรากฏว่า 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105 -5203) ท่ีสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13/86.79 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้ เอกสารประกอบการสอนวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(1105-5203) โดยรวมในระดับมากท่ีสุด (X  4.38, S.D.=0.43) 
 ไพบูลย์  ค าภาพักตร์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา
ช่างเครื่องท าเย็นและปรับอากาศ 2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 วิทยาลัย
สารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างเครื่องท าเย็นและปรับอากาศ 2 ท่ีสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.72/82.60 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างเครื่อง

ท าเย็นและปรับอากาศ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาช่างเครื่องท าเย็นและ

ปรับอากาศ 2  โดยรวมในระดับมากท่ีสุด (X =4.75, S.D.=0.39)  
 
 
 


