
บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสั

วชิา 2100-1005 ส าหรับผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  การจดัการอาชีวศึกษา 
2.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
2.3 จุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2.6 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2.7 ทฤษฎีเก่ียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.8 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
2.9 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  การจัดการอาชีวศึกษา 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัยิ่งในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ เป็นรากฐานการพฒันา

ประเทศให้มีความมัน่คงและเจริญก้าวหน้า พร้อมท่ีจะแข่งขนันานาประเทศได้ ปัจจุบนัความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะขอ้มูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ท่ีผา่นมา
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก าลงัคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถพฒันานวตักรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขาดการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นการกระทบต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้น แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 จึงยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนน้ความสมดุล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
พฒันาสังคมควบคู่กบัเศรษฐกิจ ไม่เนน้เป้าหมายเชิงปริมาณ แต่เนน้ดา้นเชิงคุณภาพและให้เขา้ใจใน
บริบทการเปล่ียนแปลง ดว้ยการน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบติั เนน้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคี การพฒันาส าหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่งพฒันาคุณภาพคน และ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็น
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รากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ ในส่วนของการพฒันาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุม้กนัต่อคน
และสังคม โดยเนน้การพฒันาสมรรถนะและทกัษะแรงงานรองรับการแข่งขนัของประเทศ 

ปัจจุบนัประเทศไทยใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเนน้การปฏิรูปการศึกษา ทั้งดา้นการบริหาร และการจดัการเรียนการสอน 
โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความถนดั ตามความสนใจและไดรั้บการบริการ
ดา้นการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยในหมวดท่ี 4 แนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 24 ได้
กล่าวถึง การจดักระบวนการเรียนรู้ไว ้โดยให้จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งได้
สัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุก
วิชา ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ีและประสานความ
ร่วมมือกบับุคลากรในชุมชนทุกฝาย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

ในการพฒันาก าลงัคนดา้นวชิาชีพใหเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานอยา่งมีศกัยภาพ โดยยกระดบัทกัษะ
ฝีมือและเตรียมความพร้อมให้คนไทยมีทักษะท่ีได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้างการผลิตท่ีเปล่ียนไป ประกอบกบัผลการวิจยัจากหลายหน่วยงาน เช่น สถาบนัทรัพยากร
มนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (มทันา, 2543 : 47) ในหวัขอ้เร่ืองบทบาทอาชีวศึกษาในการพฒันา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพแรงงานอาชีวศึกษา ว่าควร
ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัมากข้ึน มีการเรียนการสอนดา้นภาษามากข้ึน มีอุปกรณ์และส่ือการ
เรียนการสอนและครูผูส้อนควรสอนวิชาการควบคู่กบัการสอนจริยธรรม รวมทั้งความร่วมมือกนั
ระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นหน่วยผลิตบุคลากรและสถานประกอบการซ่ึง
เป็นหน่วยผูใ้ชบุ้คลากร ดงันั้น นโยบายการศึกษาดา้นวิชาชีพจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้ผูศึ้กษามี
ความรู้ลึกและกวา้ง เพื่อให้ปฏิบติังานไดจ้ริง ทั้งการบูรณาการระเบียบวินยัเขา้ดว้ยกนัและจะตอ้ง
สร้างความเป็นเอกภาพในการจดัการอาชีวศึกษา 



 10 

จากนโยบายการจดัการศึกษาท่ีตอ้งการคุณภาพของผูเ้รียน สถานศึกษาตอ้งมีการปรับปรุง
ระบบการจดัการเรียนการสอน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ แผนปฏิบติัในการก าหนดรอบการ
ปฏิบติัจะมีหลกัสูตรท่ีเปรียบเสมือนแบบแปลนการสร้างบา้น โดยการออกแบบให้เหมาะสมท่ีสุด 
ส าหรับการเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นการสอนดา้นวิชาชีพ ท่ีตอ้งเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั หลกัสูตรตอ้งจดัการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรเขา้สู่ภาคการผลิต ท่ีมีการแข่งขนัทาง
การตลาด การพฒันาคุณภาพผลผลิต การลดตน้ทุน การสร้างความเช่ือมัน่ หลกัการจดัหลกัสูตรและ
วธีิการจดัการสอน มีดงัน้ี 

หลกัสูตรดา้นอาชีวศึกษา เป็นหลกัสูตรผลิตบุคลากรเขา้สู่งานอาชีพหรือท่ีเรียนสั้น ๆ ว่า 
“ช่าง”  จึงตอ้งสร้างผลผลิตให้มีความสามารถตามเกณฑ์ของระดบัฝีมือในอาชีพ ซ่ึงมีขอ้ตกลงใช้
กนัทัว่โลก จากการสรุปของ (ยทุธพงษ,์ 2541 : 26-71) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยเูนสโก ไดแ้บ่งระดบัอาชีพ
และระดบัการมีการศึกษาไว ้5 ระดบั คือ 

1. ระดบัไร้ฝีมือหรือระดบัแรงงาน (Unskilled Labor) เป็นระดบัของผูท่ี้ไม่มีการศึกษา 
หรือมีการศึกษาภาคบงัคบัเท่านั้น 

2. ระดบัก่ึงฝีมือ (Semi-skilled) เป็นช่างท่ีพฒันามาจากระดบัไร้ฝีมือท่ีมีประสบการณ์ใน
งานอยา่งใดอยา่งหน่ึง มีการศึกษาระดบัภาคบงัคบัเท่านั้น 

3. ระดับช่างฝีมือ (Skilled) เป็นช่างท่ีผ่านการฝึกปฏิบัติการฝีมือจากสถานศึกษา เช่น 
วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัอาชีวศึกษา วิทยาลยัการอาชีพ วิทยาลยัสารพดัช่าง หรือโรงเรียนการฝีมือ
ต่าง ๆ เ ป็นผู ้ท่ี มีความรู้พอท่ีจะรับเทคโนโลยีใหม่  ๆได้ ซ่ึ งก็ คือผู ้ท่ีจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

4. ระดบัเทคนิค (Technician) เป็นช่างท่ีสูงกวา่ระดบัช่างฝีมือ มีการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ มากพอท่ีจะมาประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหางานต่าง ๆ ได ้ซ่ึงก็คือผูท่ี้จบการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นกัวิชาการถือว่าช่างระดบัน้ี เป็นช่างท่ีประสานการ
ปฏิบติังานระหวา่ง ระดบัวชิาชีพกบัช่างปฏิบติังานระดบัต ่ากวา่ได ้

5. ระดับวิชาชีพ (Professional) เป็นผู ้ท่ีต้องใช้วิชาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประยกุตเ์พื่อประกอบอาชีพ ซ่ึงจะตอ้งมีความรู้ตั้งแต่ระดบัปริญญาบตัรข้ึนไป
เช่น แพทย ์วศิวกร อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาชั้นสูง เป็นตน้ 
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2.2 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
2.2.1  หลกัการ 

2.2.1.1  เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า
ดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ 

2.2.1.2  เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เน้นสมรรถนะ
เฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน 

2.2.1.3   เป็นหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษา
ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.2.1.4   เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและ
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพ
ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

2.2.2  จุดหมาย 
2.2.2.1 เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในสาขางานอาชีพสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานวิชาชีพ สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เลือกวถีิการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน สร้างสรรค์
ความเจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

2.2.2.2   เพื่อให้เป็นผู ้มีปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพให้
กา้วหนา้อยูเ่สมอ 

2.2.2.3  เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน 
รักงาน รักหน่วยงาน สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง
และผูอ่ื้น 

2.2.2.4   เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างาน การอยูร่่วมกนั 
การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มี
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จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

2.2.2.5   เพื่อใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรมและวนิยัใน
ตนเอง มีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 

2.2.2.6   เพื่อใหต้ระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของประเทศและโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารง
รักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2557 : 1-2) 

2.2.3  จุดประสงคร์ายวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005  
2.2.3.1 จุดประสงคร์ายวชิา 

1) รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการเช่ือมแก๊ส การเช่ือมไฟฟ้าและ
งานโลหะแผน่ 

2) มีทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติงานเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และการใช้
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในงานเช่ือม 

3) มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานข้ึนรูปโลหะแผน่ รูปทรงเรขาคณิตและใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์งานโลหะแผน่ 

4)  เพื่อใหมี้ความสามารถเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 
5) มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ 

ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
2.2.3.2 สมรรถนะรายวชิา 

1) แสดงความรู้ หลกัการกระบวนการเช่ือมแก๊สและการเช่ือมไฟฟ้า 
2)  เช่ือมแล่นประสานและตดัแผน่เหล็กกลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส 
3) เช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์แผน่เหล็กกลา้คาร์บอน 
4)  เขียนแบบแผน่คล่ีลงแผน่งานตามแบบ 
5) ข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ตามแบบ 

2.2.3.3 ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของกระบวนการเช่ือมและโลหะ

แผ่น หลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน การเลือกใช้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเช่ือม ท่า
เช่ือม รอยต่อท่ีใชใ้นงานเช่ือมและการแล่นประสาน การประกอบติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือม
แก๊ส การแล่นประสาน (Brazing) และการเช่ือมไฟฟ้า การเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนว ต่อมุม 
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รอยต่อตวัที เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ การเขียนแบบแผน่คล่ี การถ่ายแบบ การ
เขา้ขอบ การท าตะเข็บ การย  ้าหมุด การบดักรี (Soldering) การข้ึนรูปดว้ยการพบั ตดั มว้น เคาะและ
ประกอบช้ินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2557 : 136-137) 
 
2.3 จุดมุ่งหมายของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงถึงดา้นจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไว ้ดงัน้ี 
(ชาติชาย, 2544 : 238) 

2.3.1 เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาพร้อมกนั 
2.3.2 เพื่อสนองความสามารถ ความถนดั ความสนใจของผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงแต่ละคนจะมี

ความแตกต่างกนั 
2.3.3 เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยความเพลิดเพลินไม่เกิด

ความรู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียน 
2.3.4 เพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตร ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และ

เกิดทกัษะกระบวนการ 
2.3.5 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียน ผูส้อนควรจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สอดคลอ้งกบันักการศึกษาอีกท่านท่ีไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีดีนั้น จะท าใหเ้กิดส่ิงต่อไปน้ี (ไสว, 2544 : 25-26) 
2.3.1 ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมายและเป้าหมาย 
2.3.2 ผูเ้รียนไดใ้ชว้ธีิการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” 
2.3.3 ผูเ้รียนมีการพฒันาการเรียนรู้ท่ีจะท าให้รู้จริง รู้แจง้ รู้สึกซ้ึงและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวติ 
2.3.4 ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้อยา่งเหมาะสมบนพื้นฐานของความรู้จกัตนเอง การ

ผสมผสานในศาสตร์ต่าง ๆ และใชอ้ยา่งมีคุณธรรมเพื่อพฒันาชีวติและสังคม 
2.3.5 ผูเ้รียนมีการพฒันาอย่างสมดุล ในคุณลกัษณะทางกาย ปัญญา คุณธรรมและทกัษะ

การใชชี้วติ 
จากจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าว สรุปไดว้า่ ครูผูส้อนควรจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์ต่อผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 
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2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2.4.1 ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารท่ีบอกวธีิการแกปั้ญหาการจดัการเรียน

การสอน เฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูหรือ
ผูเ้รียนใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามหลกัสูตร ซ่ึงจะตอ้งมีหวัขอ้และเน้ือหา
ครอบคลุมและครบถว้น ตามรายละเอียดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ไม่นอ้ย
กวา่ 1 หน่วยการเรียน/รายวชิา  (เสถียร, 2550 : 81) 

 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารท่ีผูส้อนจดัท าข้ึน เพื่อใชป้ระกอบการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นลกัษณะเอกสารท่ีจดัท าเป็นรูปเล่ม มีเน้ือหาสาระท่ีครอบคลุมครบถว้นตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีการอธิบายถึงรายละเอียดของเน้ือหาท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และมี
รูปภาพประกอบตามค าบรรยายอยา่งเหมาะสม เน้ือหามีการแยกยอ่ยและเรียงตามล าดบัขั้นตอน
อยา่งต่อเน่ืองกนั สาระถูกตอ้ง รูปแบบการพิมพท่ี์ดีมีความชดัเจน และเป็นสาระท่ีเขียนข้ึนดว้ย
ความรู้ของผูส้อนเอง ไม่ไดล้อกจากผูอ่ื้นมา (สุชาติ, 2550 : 6) 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการ
สอนของครู หรือประกอบการเรียนของนกัเรียน วชิาใดวชิาหน่ึง ควรมีหวัขอ้เร่ือง จุดประสงค ์
เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด (สุวทิย ์และสุนนัทา, 2550) 

 จากท่ีนักการศึกษากล่าวไวข้้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้
ประกอบการสอนของครู หรือใชป้ระกอบในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยน าเน้ือหาสาระของรายวิชา
มาเรียงกนัต่อเน่ือง พร้อมกบัเพิ่มเติมรูปแบบส่ิงใหม่ ๆ เขา้เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม  ท่ีครอบคลุม
ครบถว้นตามค าอธิบายรายวชิาท่ีจดัท า เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรก าหนด 

2.4.2 ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 นกัการศึกษา กล่าววา่ เอกสารประกอบการเรียนการสอนไม่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูผ้ลิต ท่ีจะค านึงถึงลกัษณะการน าไปใชแ้ละกลุ่มผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อ
ความเหมาะสมและเป็นรูปแบบในแนวเดียวกัน จึงขอเสนอแนะ ส่วนประกอบของเอกสาร
ประกอบการสอนไว ้ดงัน้ี (สุวทิย ์และสุนนัทา, 2550) 

2.4.2.1 ส่วนน า ควรมีส่วนประกอบดงัน้ี 
1) ปกนอก 
2) ปกใน 
3) ค าน า 
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4) สารบญั 
5)  ค าช้ีแจง หรือค าแนะน าในการใช ้
6)  จุดประสงค ์

2.4.2.2 ส่วนเน้ือหา อาจแบ่งเป็นเร่ืองย่อยหรือเป็นตอน ตามลกัษณะเน้ือหา ควรมี
ส่วนประกอบดงัน้ี 

1) ช่ือบท หรือช่ือหน่วย หรือช่ือเร่ือง 
2) หวัขอ้เร่ืองยอ่ย 
3) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4) กิจกรรมหลกั 
5) เน้ือหาโดยละเอียด หรือใบความรู้ 
6)  กิจกรรมฝึกปฏิบติั หรือแบบฝึก หรือใบงาน 
7)  บทสรุป (ถา้มี) 
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ใชว้ดัและประเมินผลการเรียนเพื่อทราบผล

การพฒันาของผูเ้รียน 
2.4.2.3 ส่วนอา้งอิง อาจอยูส่่วนทา้ยของเน้ือหาแต่ละตอน หรืออยู่ทา้ยเล่มเอกสาร 

ประกอบดว้ย 
1) เอกสารอา้งอิงประจ าบท หรือบรรณานุกรม 
2) ภาคผนวก (ถา้มี) เช่น เฉลยแบบฝึกปฏิบติั 

 นกัการศึกษา กล่าวถึง รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอนว่าประกอบดว้ย
หัวขอ้ดงัน้ี ความส าคญัและการเกิดปัญหาการจดัการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา 
เน้ือหา วธีิด าเนินการ กิจกรรมและวธีิสอน และการวดัผลและประเมินผล (เสถียร, 2550 : 81) 
 จากบทความของนกัการศึกษากล่าวไวข้า้งตน้สามารถสรุปเป็นสาระส าคญั ไดว้า่ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนไม่มีรูปแบบท่ีจ าเพาะเจาะจง ควรค านึงถึงลกัษณะการน าไปใช้
งาน และความสามารถของกลุ่มผูเ้รียนเป็นหลกัส าคญั 

2.4.3 แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 นกัการศึกษา กล่าววา่ การเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้นสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี (สุวทิย ์และสุนนัทา, 2550) 

2.4.3.1 ปกนอกควรบอกประเภทของนวตักรรม คือ เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนแล้วตามด้วยช่ือวิชา ชั้น และช่ือเร่ือง ช่ือผูจ้ดัท า ต าแหน่ง ช่ือโรงเรียนและสังกดัตามล าดบั 
และอาจมีภาพประกอบ เพื่อดูใหส้วยงามเพิ่มความสนใจ ไดต้ามความเหมาะสมกบัเน้ือหา 
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2.4.3.2 ปกใน ควรมีเน้ือหาเดียวกบัปกนอก 
2.4.3.3 ค าน า ควรประกอบดว้ย 

1) วตัถุประสงคใ์นการจดัท า 
2) มีส่วนประกอบก่ีตอน ก่ีเร่ือง อะไรบา้ง ควรเขียนสั้น ๆ เพื่อสรุปความ 
3) มีประโยชน์กบัใครบา้ง 
4) ขอบคุณผูใ้หก้ารช่วยเหลือสนบัสนุน 

2.4.3.4 สารบญั เป็นการแสดงโครงการสร้างของเน้ือหาแต่ละตอนอยูห่นา้ใด 
2.4.3.5 ค าช้ีแจง เป็นการบอกเล่าให้ผูเ้รียนได้เตรียมการ ก่อนน าเสนอเอกสาร

ประกอบการสอนไปใช ้รวมทั้งเสนอค าช้ีแจง ขั้นตอนการน าไปใช ้และแสดงถึงความต่อเน่ืองของ
เอกสารท่ีตอ้งสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนโดยทัว่ไป 

2.4.3.6 ช่ือบทหรือช่ือเร่ือง ช่ือบท ควรตั้งช่ือบท หรือช่ือเร่ือง ให้ครอบคลุมเน้ือหา
หรือช่ือเร่ืองทั้งหมดในชุดนั้น 

2.4.3.7 หวัขอ้เร่ืองย่อย จะเป็นช่ือหัวขอ้เน้ือหาท่ีจะเรียน โดยเรียงล าดบัหวัขอ้เร่ือง
ยอ่ยก่อนหลงัตามเน้ือหาท่ีจะสอนในเร่ืองนั้น 

2.4.3.8 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใหเ้ขียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้กบัเน้ือหาและกิจกรรม สามารถวดัและประเมินผลได้อย่างครอบคลุมและ
ชดัเจน 

2.4.3.9 กิจกรรมหลกั จะบอกถึงกิจกรรมท่ีจะใหผู้เ้รียนจะปฏิบติั ตามล าดบักิจกรรม
หลกัก่อนหลงั เพื่อเป็นการวางแผนการเรียนรู้หรือเตรียมส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชไ้วล่้วงหนา้ 

2.4.3.10 บทสรุป จะเป็นวิธีการสรุปเน้ือหาในลกัษณะแนวคิดหลกั เพื่อบทสรุป
ประมวลความรู้ ความคิดของผูเ้รียนให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ควรเขียนให้กะทดัรัดและครอบคลุมเน้ือหาใน
ตอนนั้น ๆ  

2.4.4 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เสถียร เดิมศรีภูมิ (2550) กล่าวถึงขั้นตอนการเขียนเอกสารประกอบการสอนว่ามี

ขั้นตอน ดงัน้ี 
2.4.4.1  สังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนการสอน 
2.4.4.2 ศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหาในการจดัการเรียนการสอน แลว้พิจารณา

ปัญหาท่ีมีผลเสียต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด 
2.4.4.3 ศึกษาหลกัสูตรและวเิคราะห์หลกัสูตร 
2.4.4.4 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
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2.4.4.5 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.4.4.6 ก าหนดโครงร่างกระบวนการแกปั้ญหาในสาระการเรียนรู้นั้นเป็นบทหรือ

ช่วงตอน 
2.4.4.7 ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
2.4.4.8 ก าหนดส่วนประกอบภายในเอกสาร 
2.4.4.9 รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเขียนทฤษฎี หลักการ เน้ือหา วิธีการ ภาพและ

แผนภูมิ 
2.4.4.10  ลงมือเขียนเน้ือหาแต่ละเล่ม 
2.4.4.11 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญใหช่้วยพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 
2.4.4.12  น าไปทดลองใชส้อนในหอ้งเรียน 
2.4.4.13  ประเมินผลการใชเ้อกสารและการจดัการเรียนการสอน 
2.4.4.14  ปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องใหส้มบูรณ์ 
นกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนวา่ จะ

เหมือนกบัขั้นตอนการผลิตส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนทัว่ไป ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี                
(สุวทิย ์และสุนนัทา, 2550) 

2.4.4.1 วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ซ่ึงอาจไดม้าจาก 
1)   การสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะท าการสอน 
2)   การบนัทึกปัญหาและขอ้มูลระหวา่งสอน 
3)   การศึกษาและวเิคราะห์ผลการเรียนของผูเ้รียน 

2.4.4.2 ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั หรือจุดประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีเป็นปัญหา 

2.4.4.3 เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม แบ่งเป็นตอนหรือเป็นเร่ือง เพื่อแกปั้ญหาท่ีพบ 
2.4.4.4 ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน และก าหนด

ส่วนประกอบภายในของเอกสารประกอบการสอน 
2.4.4.5 ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค ์เน้ือหา 

วธีิการ และส่ือประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอน 
2.4.4.6 เขียนเน้ือหาในแต่ละตอนรวมทั้งภาพประกอบ แผนภูมิ และขอ้ทดสอบให้

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
2.4.4.7 ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
2.4.4.8 น าไปทดลองใชใ้นหอ้งเรียน และเก็บบนัทึกผลการใช ้
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2.4.4.9 น าผลท่ีไดม้าใชพ้ิจารณา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง (อาจทดลองใช้
มากกวา่ 1 คร้ัง เพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหส้มบูรณ์และมีคุณภาพมากท่ีสุด) 

2.4.4.10  น าไปใชจ้ริง เพื่อแกปั้ญหาท่ีพบจากขอ้ 2.4.4.1 
2.4.5   ขอ้ดีของเอกสารประกอบการสอน 

2.4.5.1 ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถของแต่ละบุคคล 
2.4.5.2  เหมาะส าหรับการอา้งอิงหรือทบทวน 
2.4.5.3 สะดวกในการแกไ้ขและปรับปรุงเน้ือหาใหม่ 
2.4.5.4  เหมาะส าหรับการเรียนรู้ท่ีดีวธีิหน่ึง 

 
2.5 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นรูปแบบการสอนท่ีนกัการศึกษาให้
ความสนใจในปัจจุบนั เพราะเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติัไดโ้ดยง่ายและสอดคลอ้ง
กบัการด ารงชีวติ เหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน โดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วน
ร่วม และลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หลกัการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีดงัน้ี (กรมวชิาการ, 2543 : 1-2) 

2.5.1 Construct คือ การให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยกระบวนการแสวงหาขอ้มูล
ท าความเขา้ใจ คิดวเิคราะห์ ตีความ แปลความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ขอ้มูลและขอ้ความรู้ 

2.5.2 Interaction คือ การให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั เรียนจากกนั แลกเปล่ียนขอ้มูล
ความคิดและประสบการณ์ต่อกนัและกนั 

2.5.3 Participation คือ การใหผู้เ้รียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด 
2.5.4 Process/Product คือ การให้ผูเ้รียนไดรู้้กระบวนการควบคู่ไปกบัผลงานขอ้ความรู้ท่ี

สรุปได ้
2.5.5 Application คือ การให้ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีได้เรียนรู้ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวติประจ าวนั 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนไดฝึ้กคน้ รวบรวมขอ้มูล และสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ตลอดจนทั้งการ
ฝึกตนเองให้มีวินยัและรับผิดชอบในการท างาน ส าหรับขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีดงัน้ี 

2.5.1 ขั้นน า 
สร้าง/กระตุน้ความสนใจหรือเตรียมความพร้อมในการเรียน 
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2.5.2 ขั้นกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนได ้
2.5.2.1 สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
2.5.2.2 มีปฏิสัมพนัธ์ ช่วยการเรียนรู้ 
2.5.2.3 มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
2.5.2.4 เรียนรู้กระบวนการ ผลงานและความรู้ 
2.5.2.5 น าความรู้ไปใช ้

2.5.3 ขั้นวเิคราะห์ อภิปรายผลงานจากกิจกรรม 
2.5.3.1 วเิคราะห์ อภิปรายผลงานและขอ้ความรู้ท่ีสรุปไดจ้ากกิจกรรม 
2.5.3.2 วเิคราะห์ อภิปรายกระบวนการเรียนรู้ 

2.5.4 ขั้นสรุป/ประเมิน 
สรุป/ประเมินผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์

ดงันั้น ครูควรจะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง และ
ด าเนินการสอนควรเป็นล าดบัขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ และมีความสัมพนัธ์ต่อส่ือการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผลเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถบรรลุว ัตถุประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

นักการศึกษา กล่าวถึง  การจดัการเรียนรู้ หรือการจดัการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวงัให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีถาวรให้แก่ผูเ้รียน การเรียนรู้เกิดข้ึน
โดยตวัผูเ้รียนเอง ครูเป็นเพียงผูท่ี้จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีง่ายและรวดเร็วข้ึนเท่านั้น การ
เรียนการสอนจึงเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงในกระบวนการทางการศึกษา ในการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน (สุชาติ, 2527 : 4) 

2.5.1 กระบวนการในการเรียนรู้ ในการเรียนรู้คนเราจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนมีความ
สนใจท่ีจะแกปั้ญหา ซ่ึงในกระบวนการน้ีเองเป็นเหตุใหเ้ขาตอ้งศึกษาขอ้มูล หาวิธีการวา่จะสามารถ
แกไ้ดอ้ยา่งไร และจะตอ้งมีโอกาสท่ีจะทดลองฝึกหดัหรือน าข้อมูลเน้ือหาท่ีไดรั้บไปแกปั้ญหา หาก
พิสูจน์ทราบได้ว่าสามารถท าได้แก้ปัญหาได้ เขาก็จะเกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหานั้ น ใน
กระบวนการเรียนรู้จ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้4 ขั้นตอน คือ 

2.5.1.1 ขั้นสนใจปัญหา (M) 
2.5.1.2 ขั้นศึกษาขอ้มูล (I) 
2.5.1.3 ขั้นพยายาม (A) 
2.5.1.4 ขั้นส าเร็จผล (P) 
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2.5.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนโดยทัว่ไป
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ได ้คือ 

2.5.2.1 วตัถุประสงค ์
2.5.2.2 เน้ือหาวชิา 
2.5.2.3 พื้นฐานผูเ้รียน 
2.5.2.4 จ านวนผูเ้รียน 
2.5.2.5 เวลาท่ีใชส้อน 
2.5.2.6 ส่ิงอ านวยความสะดวก 
2.5.2.7 ขีดความสามารถของครูผูส้อน 

2.5.3 วิธีการสอน กรรมวิธีการสอนสามารถแบ่งตามเน้ือหาท่ีจดัเรียบเรียงไวแ้ล้วตาม
จ านวนหน่วยการเรียน แบ่งออกได ้3 ลกัษณะตามกิจกรรมครูผูส้อนและผูเ้รียน ไดคื้อ 

2.5.3.1 การสอนแบบบรรยาย เป็นการสอนรูปแบบการส่ือทางเดียว  กิจกรรม
ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่อยูท่ี่ครูผูส้อน การสอนสามารถสอนไดท้ั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เหมาะสม
ส าหรับเน้ือหาทางทฤษฎีท่ีใหจ้ดจ าหรือเขา้ใจ การปรับแต่งแทบจะไม่มีในการสอนดว้ยวธีิน้ี 

2.5.3.2 การสอนแบบถามตอบ เป็นกิจกรรมการสอนท่ีส่ือแบบสองทางระหว่าง
ผูส้อนกับผูเ้รียน จึงสามารถตรวจปรับความเข้าใจได้ตลอดเวลา แต่ก็เป็นภาระท่ีหนักในการ
เตรียมการสอนของครู ท่ีส าคญัครูผูส้อนดว้ยวธีิน้ี จะตอ้งมีประสบการณ์ในการสอนมากพอสมควร 

2.5.3.3 การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง มิใช่เป็น
การอ่านเน้ือหาจากต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน แต่จะต้องให้ศึกษาจากส่ือท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหาเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงส่ือดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการพฒันามาเป็นอยา่งดีแลว้วา่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ท่ีน่าส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้อยา่งไรก็ดี จะตอ้งพิจารณาถึงความ
เหมาะสมความเป็นไปได ้

2.5.4 แบบฝึกหดัหรือใบงานท่ีจะน ามาใชใ้นระหวา่งช่วงการเรียนของแผนบทเรียน โดยท่ี
สาระส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหรือขอ้ค าถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์เพิ่งจะจดักิจกรรม
การเรียนการสอนผา่นไปตามขั้นตอน 

2.5.4.1 จุดประสงคก์ารมีแบบฝึกหดั   เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมา เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสตรวจสอบตนเองดูว่าเน้ือหาท่ีได้รับไปนั้นเพียงพอท่ีจะน าไปใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่   
ครูผูส้อนเองสามารถจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับแต่งการสอนของตนเองไดเ้ป็นผลดี 

2.5.4.2 รูปแบบของแบบฝึกหัด คงไม่มีเกณฑ์ท่ีแน่นอนวา่รูปแบบของแบบฝึกหัด
จะตอ้งมีรูปแบบลกัษณะอย่างไรแต่ตอ้งสังเกตด้วยว่าจุดประสงค์และใบงานแต่ละช่วง ควรมีขอ้
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ค าถามหรือปัญหาใหค้รอบคลุมเน้ือหามากท่ีสุด จึงควรท่ีจะใชข้อ้ค าถามรูปแบบท่ีเป็นปรนยัให้มาก   
รวมทั้งเวลาในการประเมินผล (P) ท่ีสั้ นดว้ย ดงันั้นขอ้สอบหรือแบบทดสอบแบบปรนยัจะเป็น
ขอ้สอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

2.5.4.3 ขอ้ค านึงในการใช้แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดมีไวส้ าหรับผูเ้รียนได้มีโอกาส
ฝึกหัดการน าความรู้ท่ีได้รับไปแก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้ หาก
แกปั้ญหาไดก้็จะเกิดการเรียนรู้ข้ึนมา จึงไม่ควรท่ีจะน าผลจากแบบฝึกหดัหลงัแผนการสอนของแต่
ละช่วง ไปใช้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิหรือเป็นคะแนนเก็บในการเรียน เพราะการใช้แบบฝึกหัด
มิไดมี้จุดประสงคเ์ช่นนั้น 

2.5.5 ส่ือการสอน คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะใชเ้ป็นตวักลางในกระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลหรือ
ข่าวสาร ระหวา่งผูส่้งกบัผูรั้บ (ครูกบันกัเรียน) ซ่ึงอาจเป็น ค าพดูค าเขียน รูปภาพ สัมภาษณ์ หรือ
แมก้ระทัง่สีหนา้ท่าทาง และส่ือการสอนท่ีใชม้ากมายหลายรูปแบบ การใชข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัหลาย
อยา่ง สามารถมองภาพโดยรวม จะเห็นไดว้า่ส่ือการสอนท่ีใชก้นัมาก ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเสนอบน
กระดานด า แผน่ใส แผน่ภาพ หุ่นจ าลอง ของจริง และส่ือผสม 

2.5.6 แผนบทเรียน (Lesson  Plan)  เป็นเคร่ืองมือก าหนดเอาไวล่้วงหนา้ก่อนจดัการเรียน
การสอน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย  แผนบทเรียนท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนโดยทัว่ ๆ ไป  เช่น  วชิาทฤษฎีคร้ังละ  3  คาบ  ฝึกปฏิบติั  7  คาบ  โดยมีทฤษฎีหวังาน  
1  คาบ  และปฏิบติังานอีก 6 คาบ เป็นตน้  เป็นแผนบทเรียนท่ีใชส้ าหรับการสอนคร้ังหน่ึง ๆ 

2.5.6.1 ความจ าเป็นของแผนบทเรียน ในเน้ือหาหน่วยแต่ละหน่วยการเรียนการ
สอนนั้นจะท าการสอนอะไร แค่ไหน สอนอย่างไร จดัเวลาการสอนอย่างไร ปัญหาเหล่าน้ีจะหมด
ไป หากครูผูส้อนไดมี้การวางแผนบทเรียนเอาไวก่้อนล่วงหนา้ จะช่วยให้ผูส้อนเห็นขั้นตอนในการ
ด าเนินการท่ีชัดเจน ช่วยให้เกิดความเช่ือมัน่ในระบบการสอน และยงัจะช่วยเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนในโอกาสต่อไปอีกดว้ย 

2.5.6.2 การเตรียมการก่อนจดัท าแผนบทเรียน ในการจดัแผนบทเรียน เพื่อใชใ้นการ
เรียนการสอนแต่ละคร้ัง ครูผูส้อนจะต้องจดัวางโครงการสอนทั้งรายวิชาเอาไวก่้อน โดยการ
พิจารณาขอบเขตปริมาณเน้ือหา กิจกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนดไวข้องวชิานั้น 

2.5.6.3 ส่วนประกอบของแผนบทเรียน แผนบทเรียนมีหลายรูปแบบ อยา่งไรก็ตาม
หากจะพิจารณาถึงส่วนประกอบส าคญั สามารถแจกแจงส่วนประกอบหลกัไดด้งัน้ี 

1) รายละเอียดของวชิา 
2) รายการวตัถุประสงค ์
3) การน าเขา้สู่บทเรียน 
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4) รายละเอียดการปฏิบติัการ 
5) ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 

2.5.6.4 การวางแผนบทเรียน ในการวางแผนบทเรียนนั้น ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้จะตอ้ง
พิจารณาก่อนวา่จดัการเรียนการสอนเป็นก่ี MIAP (ก่ีรอบ) เช่น ในเวลา 150 นาที ในวิชาภาคทฤษฎี
จ าเป็นจะตอ้งทราบปริมาณของเน้ือหาท่ีไดเ้รียบเรียงไว ้หลงัจากนั้นถึงมาดูวา่จ  านวน MIAP ก ากบั
วตัถุประสงคท่ี์ไวแ้ต่ละ MIAP มีความเหมาะสมจริงหรือไม่ ถา้สอดคลอ้งกนัจึงลงรายละเอียดในใบ
แผนบทเรียน หากแบ่ง MIAP ยอ่ยมากเกินไป จะท าให้ช่วง I และ A ลดลง และกิจกรรมขั้นต่าง ๆ 
จะตอ้งเร่งรัดข้ึน นั้นหมายถึงจะตอ้งแยกใบงานมากข้ึน หากแบ่ง MIAP นอ้ยช่วงเวลาให้เน้ือหาจะ
ยาว อาจท าใหค้วามตั้งใจของผูเ้รียนลดลง 
 
2.6 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

นกัการศึกษา ไดก้ล่าววา่ ในการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เป็นการหา
ประสิทธิภาพและการน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ในท่ีน้ีหมายถึงการหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน ซ่ึงจะให้ผูใ้ช้เอกสารมีความมัน่ใจว่าจะเกิดประโยชน์ผูเ้รียนจริง เม่ือใชเ้อกสาร
นั้นแลว้ การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน (E) หาจากอตัราส่วนของประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย (E1) ต่อประสิทธิภาพของผลลพัธ์โดยพิจารณาจากการสอน (E2) 
หรือ E =  E1 : E2 (บุปผชาติ และคณะ, 2554 : 162-163) 

E1 หมายถึง การประเมินพฤติกรรมต่อเน่ืองของการท ากิจกรรมหรือความรู้ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

E2 หมายถึง การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย โดยพิจารณาจากคะแนนสอบแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นกัการศึกษา กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนและการหาผลท่ีเกิดจาก
การเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน โดยก าหนดวา่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ไดม้า
จากคะแนนท่ีผูเ้รียนท าไดจ้ากการท าแบบทดสอบยอ่ยประจ าบทเรียนระหวา่งเรียน คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนเต็ม ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ไดม้าจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูเ้รียน
ท าได ้คิดเป็นร้อยละของคะแนนเตม็ จากแนวคิดพบวา่ผูเ้รียนมีส่วนส าคญัท่ีสุดในการให้ขอ้มูลดา้น
ผลลัพธ์ (Outcome) ซ่ึงออกมาในรูปของคะแนนในการท าแบบทดสอบย่อย ประจ าบทเรียน 
(คะแนนระหวา่งเรียน) และคะแนนในการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (คะแนนสอบ
หลงัเรียน) ทั้งการสอบก่อนเรียนและการสอนหลงัเรียน (ไชยยศ, 2550 : 90-91) 
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ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีได้ จะเป็นค่า E1/E2 เพื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 (กรณีเป็นบทเรียนดา้นทกัษะ) 80/80 (กรณีเป็นบทเรียนดา้นพุทธิพิสัย) ถา้ยงัไดค้ะแนนไม่ถึง
ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขบทเรียน แล้วน ามาทดลองใช้ใหม่ จนกว่าจะได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ค่าท่ี
ยอมรับไดจ้ะเป็นค่าท่ีอยูร่ะหวา่ง ± 2.50 (77.50-82.50 หรือ 87.50-92.50) 

นกัการศึกษา ได้กล่าวถึง ระดบัประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนท่ีจะช่วยให้
ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นระดับนั้ นแล้วแบบฝึกนั้ นมีคุณค่า น่าพอใจ เราก็เรียกระดับ
ประสิทธิภาพท่ีน่าพอใจนั้นวา่ “เกณฑ์ประสิทธิภาพ” การยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝึกท่ีสร้าง
ข้ึน อาจก าหนดไว ้3 ระดบั คือ (ชยัยงค,์ 2542) 

2.6.1 “สูงกว่าเกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้มีค่าเกิน 2.5 
เปอร์เซ็นต ์ข้ึนไป 

2.6.2  “เท่าเกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกเท่ากนั หรือสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ไม่เกิน 
2.5 เปอร์เซ็นต ์  

2.6.3  “ต ่ากวา่เกณฑ”์ เม่ือประสิทธิภาพต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่ไม่เกิน 2.5 เปอร์เซ็นต ์ถือ
วา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้

 
2.7 ทฤษฎเีกีย่วกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษาท่ีส าคญัและใช้
มากท่ีสุด การทดสอบจะมีประโยชน์ในดา้นการเรียนการสอน คือ ช่วยใหค้รูไดท้ราบสถานภาพของ
นักศึกษาแต่ละคนว่ามีจุดเด่นจุดด้อย หรือยงัขาดพื้นฐานในเร่ืองใด ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้ครูได้
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

2.7.1  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบ หมายถึง ชุดของขอ้ค าถามท่ีสร้าง

อยา่งมีระบบ เพื่อใช้วดัพฤติกรรมของนกัศึกษา อาจจะวดัทางสมอง (Cognitive Domain) ทางดา้น
อารมณ์ (Affective Domain) และทางดา้นความเคล่ือนไหวทางร่างกาย (Psychomotor Domain)  
ก็ได ้(ลว้น และองัคณา, 2553 : 146) 

นักการศึกษาได้ให้ความหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัศึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ในเน้ือหาวิชาท่ีไดเ้รียน
ไปแลว้ การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งมุ่งหวงั ให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้ผูส้อนจะก าหนดวตัถุประสงคท่ี์จะสามารถสังเกตเห็นไดแ้ละวดัได ้ซ่ึงเรียกวา่ วตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี (เสาวนีย,์ 2553 : 70-71) 



 24 

2.7.1.1  พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง พฤติกรรมดา้นความสามารถของ
การเรียนรู้ทางดา้นสติปัญญาหรือสมอง ดงัท่ีนกัการศึกษาไดแ้บ่งระดบัการเรียนรู้ไว ้6 ดา้น ดงัน้ี 
(ลว้น และองัคณา, 2553 : 125-167)  

1)  ดา้นความรู้ (Knowledge) หรือความจ า คือ ความสามารถในการจ าส่ิงท่ี
ไดเ้รียนมาแลว้ ค าท่ีใชแ้ทนพฤติกรรมเหล่าน้ี เช่น อธิบาย ใหนิ้ยาม และเขียนวธีิด าเนินการ เป็นตน้ 

2)  ดา้นความเขา้ใจ (Comprehension) คือ ความสามารถในดา้นความเขา้ใจ
ในเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีได้เรียนไปแลว้ ค าท่ีใช้แสดงพฤติกรรมความเขา้ใจ เช่น สรุป จบัใจความและ
ตีความหมาย เป็นตน้ 

3)  ด้านการน าไปใช้ (Application) คือ ความสามารถในการพิจารณาเอา
เน้ือหาต่าง ๆ และความรู้ท่ีไดเ้รียนไปแลว้ น ามาใชใ้นสถานการณ์ท่ีแทจ้ริง หรือน าไปใชแ้กปั้ญหา
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ 

4)  ดา้นการวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ
เน้ือหาของเหตุการณ์ เร่ืองราว และความรู้ท่ีไดเ้รียนไปแลว้ว่า แต่ละส่วนมีความส าคญัอยา่งไร จะ
เห็นได้ว่าความสามารถด้านการวิเคราะห์จะเต็มไปด้วย การหาเหตุผลมาเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ และ
พยายามมองให้ลึกลงไปถึงแก่นแท้ของเน้ือหาและเหตุการณ์นั้ น ๆ การวิเคราะห์ต้องอาศัย
พฤติกรรม ดา้นความจ า ความเขา้ใจ และการน าไปใชม้าประกอบการพิจารณา 

5)  ดา้นการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถการน าส่วนยอ่ยต่าง ๆ 
ของเน้ือหาท่ีได้เรียนไปแล้ว มารวมกันจดัเป็นหมวดหมู่ พฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นการวดัว่า 
นกัศึกษาจะสามารถน าเอาความรู้ แต่ละหน่วยมารวมกนัจดัเป็นหน่วยข้ึน หรือโครงสร้างใหม่ท่ีต่าง
จากของเดิมไดห้รือไม่ ลกัษณะค าถามประเภทน้ีจะถามเก่ียวกบัการสังเคราะห์ขอ้ความ การวางแผน 
และสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นค าถามท่ีจะล้วนดึงดูดว่าใคร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มาก
เพียงใด 

6)  ด้านการประเมิน (Evaluation) คือ ความสามารถในการพิจารณาและ
ประเมินค่าส่ิงท่ีไดเ้รียนมา การประเมินค่านั้น อาจใชเ้กณฑ์และมาตรฐานไปประกอบการประเมิน
ค่าช้ีขาดเสมอวา่ส่ิงนั้น ดี เลว อยา่งไร และเพราะเหตุใดจึงดีหรือเลว เป็นตน้ 

2.7.1.2  จิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก เช่น 
ดา้นทศันคติ ค่านิยม เป็นตน้ ระดบัการเรียนรู้แบ่งไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 

1)  การรับรู้ การยอมรับความคิดเห็น กระบวนการหรือส่ิงเร้าต่าง ๆ ค ากริยา
ท่ีใช ้เช่น เลือก ช้ี ติดตามและยอมรับ เป็นตน้ 
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2)  การตอบสนอง ความเต็มใจท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงรับรู้ ค  ากริยาท่ีใช ้เช่น 
อภิปราย เลือก และเขียนช่ือก ากบั เป็นตน้ 

3)  การเห็นคุณค่า ความรู้สึกนิยมพอใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึง จนเกิดการปฏิบติั
ตามส่ิงท่ียอมรับ ค ากริยาท่ีใช ้เช่น อภิปราย ริเร่ิม เลือก แสวงหา ประพฤติตามและน ามาใช ้เป็นตน้ 

4)  การจัดระบบค่านิยม การน าคุณค่าต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้น ามา
ผสมผสานและจดัระบบเขา้ดว้ยกนั เพื่อเสริมสร้างระบบคุณค่าข้ึนภายในตนเอง ค ากริยาท่ีใช ้เช่น 
จ าแนก จดัล าดบั จดัระเบียบ และผสมผสาน เป็นตน้ 

5)  การก าหนดคุณลกัษณะของการน าค่านิยมท่ีจดัระบบแลว้ มาปฏิบติัเป็น
นิสัยเฉพาะตน ค ากริยาท่ีใช ้เช่น สนบัสนุน ต่อตา้น ใชเ้หตุผล แสดงออก และชกัชวน เป็นตน้ 

2.7.1.3  ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการ
กระท าหรือดา้นการปฏิบติั เน้นการพฒันาทกัษะทางดา้นร่างกายและการปฏิบติั ระดบัการเรียนรู้
แบ่งไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 

1)  การรับรู้ในส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติั โดยผา่นประสาทสัมผสั ค ากริยาท่ีใช ้เช่น 
สังเกต รู้สึกสัมผสั และตรวจพบ เป็นตน้ 

2)  การเตรียมพร้อม คือ การเตรียมตวัให้พร้อมทางสมอง ทางกายและจิตใจ 
ค ากริยาท่ีใช ้เช่น แสดงท่าทาง ตั้งท่า และเขา้ประจ าท่ี เป็นตน้ 

3)  การปฏิบติังาน โดยอาศยัผูแ้นะน าและการเลียนแบบ การท าตามตวัอยา่ง 
การลองผดิลองถูก ค ากริยาท่ีใช ้เช่น เลียนแบบ ทดลอง และฝึกหดั เป็นตน้ 

4)  การปฏิบติังานไดเ้องและคล่องตวั ปฏิบติัไดเ้องอยา่งถูกตอ้งเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ ค ากริยาท่ีใช ้เช่น สาธิต ผลิต แกไ้ข ท าไดส้ าเร็จดว้ยตนเอง และท างานไดเ้ร็ว เป็นตน้ 

5)  การปฏิบัติงานด้วยความช านาญ ท างานใหม่ด้วยความคล่องแคล่ว
เหมือนอตัโนมติั ค ากริยาท่ีใช้ เช่น ท างานด้วยความกระฉับกระเฉง จดัระบบ ควบคุมการท างาน 
แนะแนวทาง เป็นตน้ 

สรุปได้ว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ชุดของค าถามท่ี
จดัเตรียมไวส้ าหรับใหผู้เ้รียนทดสอบ โดยมุ่งวดัความรู้ความสามารถ ทกัษะ และเจตคติของผูเ้รียน 

2.7.2  ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งออกไดห้ลายลกัษณะ แลว้แต่เกณฑ์ท่ี

ยดึถือ ดงัน้ี 
นกัการศึกษาไดจ้ดัแบ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ออกเป็น 2 ประเภท 

ตามลกัษณะการตรวจ ดงัน้ี (กานดา, 2528) 
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2.7.2.1 แบบอตันยั (Subjective or Essay Test) เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ท่ีผูต้อบจะตอ้งรวบรวมจดัระเบียบความคิดในการตอบ แบบทดสอบประเภทน้ีเหมาะ
ในการวดัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การตรวจใหค้ะแนนข้ึนอยูก่บัอารมณ์ผูต้รวจและใชเ้วลามาก 

2.7.2.2 แบบปรนยั (Objective Test) เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ี
มีการใหค้ะแนนแน่นอนเช่ือถือได ้และไม่ข้ึนอยูใ่นอารมณ์ผูต้รวจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดงัน้ี 

1)  แบบตอบสั้น (Short Answer) 
2)  แบบจบัคู่ (Matching) 
3)  แบบถูกผดิ (True-False) 
4)  แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
 

นกัการศึกษาไดแ้บ่ง ประเภทของแบบทดสอบไว ้ดงัน้ี (บุญชม, 2553) 
2.7.2.1 แบ่งตามสมรรถภาพท่ีจะวดั แบบทดสอบประเภทน้ี แบ่งได ้3 ประเภท คือ 

1)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ี
วดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้มาแลว้มีอยูเ่ท่าใด แบบทดสอบประเภทน้ี
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

(1) แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง (Teacher-Made Test) หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีใชก้นัทัว่ ๆ ไป
ในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา 

(2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)) หมายถึง แบบทดสอบ
ท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทัว่ ๆ ไป แบบทดสอบชนิดน้ี จะต้องผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามี
คุณภาพดี มีมาตรฐาน คือ มีมาตรฐานในการด าเนินการสอบ และมาตรฐานในวิธีการแปล
ความหมายคะแนน 

2)  แบบทดสอบวดัความถนดั (Aptitude Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่ง
วดัสมรรถภาพสมองของผูเ้รียนวา่จะสามารถเรียนไปไกลหรือประสบความส าเร็จเพียงใด เพื่อใชใ้น
การพยากรณ์หรือท านายอนาคตของผู ้เ รียน โดยอาศัยข้อเท็จจริงในปัจจุบันเป็นรากฐา น 
แบบทดสอบวดัความถนดั อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

(1) แบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัความถนัดทางด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น ดา้นภาษา ด้านคณิตศาสตร์ 
เป็นตน้ 



 27 

(2) แบบทดสอบวดัความถนัดเฉพาะอย่าง (Specific Aptitude Test) 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัความถนดัเฉพาะอย่างท่ีเก่ียวกบังานอาชีพต่าง ๆ หรือความสามารถ
พิเศษ เช่น ความสามารถทางดนตรี ศิลปะ เคร่ืองยนต ์การประดิษฐ ์เป็นตน้ 

3) แบบทดสอบบุคคล-สังคม (Personal-Social Test) หมายถึง การสร้าง
แบบทดสอบท่ีใชว้ดับุคลิกภาพ (Personality) และการปรับตวั (Adjustment) ให้เขา้กบัสังคม ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีวดัได้จากผลท่ีได้ไม่แน่นอนตายตวั เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงในตวับุคคลและสังคม 
ตวัอยา่ง แบบทดสอบประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

(1)  แบบทดสอบวดัเจตคติ (Attitude) 
(2)  แบบทดสอบวดัความสนใจ (Interest) 
(3)  แบบทดสอบวดัการปรับตวั (Adjustment) 
สามารถแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการสร้าง แบ่งได ้2 ประเภท คือ 

1. แบบอตันยัหรือแบบความเรียง (Subjective Test or Essay Type) 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีค าถามให้ และให้ผูต้อบเขียนตอบยาว ๆ ภายในเวลาท่ีก าหนด ขอ้สอบ
ประเภทน้ีแต่ละขอ้จะวดัไดห้ลาย ๆ ดา้น เช่น ในดา้นการใชภ้าษา ความคิด และเจตคติ เป็นตน้ 

2. แบบปรนยัหรือแบบให้ตอบสั้น ๆ (Objective Test or Short 
Answer) หมายถึง แบบทดสอบท่ีก าหนดใหต้อบสั้น ๆ หรือมีค าตอบใหเ้ลือก ไดแ้ก่ 

-  แบบถูก/ผดิ (True-False) 
-  แบบเติมค าหรือเติมความ (Completion) 
-  แบบจบัคู่ (Matching) 
-  แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 

แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. แบบทดสอบเพื่อวนิิจฉยั (Diagnostic Test) หมายถึง การสร้าง 

แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมา เพื่อใชท้ดสอบหาขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียน จากนั้นน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงนบัวา่มีประโยชน์มากในการเรียนการสอน 

2.  แบบทดสอบเพื่อท านายหรือพยากรณ์ (Prognostic Test) 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีน าผลจากการสอบมาช่วยในการท านายวา่ ใครจะสามารถเรียนอะไรไดบ้า้ง 
และสามารถจะเรียนไดม้ากเพียงใด เป็นตน้ แบบทดสอบประเภทน้ีจะตอ้งมีความเท่ียงตรงเชิง
พยากรณ์ (Predictive Validity) สูง ซ่ึงน าไปใชป้ระโยชน์มากในดา้นการสอบคดัเลือก การวดัความ
ถนดัในการเรียน และการแนะแนว เป็นตน้ 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งออก 2 
ประเภท ตามลกัษณะของการท าแบบทดสอบ คือ แบบเขียนเป็นเรียงความและแบบเลือกค าตอบท่ี
ก าหนดมาให ้

2.7.3  ลกัษณะการสร้างแบบทดสอบท่ีดี 
นกัการศึกษาไดอ้ธิบายลกัษณะการสร้างแบบทดสอบท่ีดีตอ้งมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 

(ลว้น และองัคณา, 2553 : 208-209) 
2.7.3.1 ความตรง (Validity) คือ ตวัเลขให้ทราบวา่แบบทดสอบนั้น สามารถวดัใน

ส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือไม่เพียงใด เป็นคุณลกัษณะของแบบทดสอบท่ีสามารถวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัได้
อยา่งถูกตอ้งตรงความมุ่งหมาย แบ่งได ้ดงัน้ี 

1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หมายถึง ครูสอนนกัศึกษา
เร่ืองอะไรก็ออกขอ้สอบวดัเร่ืองนั้น ค าถามแบบทดสอบนั้นตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมเน้ือหา
ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 

2) ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง แบบทดสอบ
ท่ีสามารถวดัไดต้ามลกัษณะหรือตามทฤษฎีต่าง ๆ นั้น คือ ดูสมรรถภาพทางสมองหรือพฤติกรรม
ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดต้รงตามตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 

2.7.3.2 ความเช่ือมัน่ (Reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวาของการวดัผล การน า
แบบทดสอบไปทดสอบกลุ่มตวัอยา่งไม่วา่จะทดสอบก่ีคร้ังก็ตาม คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบตอ้ง
มีความคงท่ีแน่นอน คือ ไดค้ะแนนเท่าเดิม มีค่าความเช่ือมัน่จะอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 ให้พิจารณาค่า
เป็นบวกและควรมากกวา่ 0.7 (ลว้น และองัคณา, 2553 : 208) 

2.7.3.3 ความยากง่ายของขอ้สอบ (Difficulty) หมายถึง ตวัเลขท่ีบ่งช้ีระดบัความยาก
ง่ายของขอ้สอบซ่ึงมีค่าเท่ากบัสัดส่วนหรือร้อยละของคนท่ีตอบถูก เม่ือเปรียบเทียบกบันักเรียน
ทั้งหมด ขอ้สอบท่ีดีตอ้งไม่ยากหรือง่ายเกินไป ขอ้สอบโดยทัว่ไปควรมีระดบัความยากง่ายตั้งแต่ 
0.20 ถึง 0.80 (ลว้น และองัคณา, 2553 : 208) 

2.7.3.4 อ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ ตัวเลขท่ีบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพของ
ขอ้สอบ ในการแยกคนเก่ง (ไดค้ะแนนสูง) ออกจากคนไม่เก่ง (ไดค้ะแนนต ่า) คือ กลุ่มคนเก่งและ
กลุ่มคนอ่อน โดยค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 ขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกท่ีถือวา่จ าแนก
คนเก่งและอ่อนได ้จะใชค้่าอยูต่ ั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป (ลว้น และองัคณา, 2553 : 209) 
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2.7.4 การสร้างแบบทดสอบ 
 นกัการศึกษาให้ขอ้คิดและขอ้เสนอแนะในการสร้างแบบทดสอบเพื่อวดัผลทางการ

เรียนในรายวชิา โดยมีล าดบัขั้นตอนการจดัสร้างแบบทดสอบ ดงัน้ี (สุราษฎร์, 2552 : 107-111) 
2.7.4.1 วิเคราะห์วตัถุประสงคก์ารสอนทั้งหมดของวิชา การวิเคราะห์วตัถุประสงค์

การสอนเพื่อตรวจสอบดูว่า วตัถุประสงค์การสอนแต่ละขอ้ ตอ้งการเน้นผูเ้รียนมีพฤติกรรมสูงถึง
ระดบัใดและมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนเพียงใด การวิเคราะห์วตัถุประสงค์การสอนควร
พิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ระดบัความสามารถทางสติปัญญาท่ีระบุไวต้ามวตัถุประสงคก์ารสอน 
2) ระดบัความส าคญัของวตัถุประสงคก์ารสอน 
3) คะแนนหรือน ้าหนกัแทนความส าคญัของวตัถุประสงคก์ารสอน 

2.7.4.2 สร้างตารางวเิคราะห์ออกขอ้สอบ (Test Blueprint) ในตารางวิเคราะห์ออก
ขอ้สอบเป็นแผนผงั ส าหรับครูผูใ้ชใ้นการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการออกขอ้สอบวดัผล ตาม
วตัถุประสงค ์ของแต่ละหวัขอ้เร่ือง ซ่ึงมีส่วนประกอบส าคญั ดงัน้ี 

1) เน้ือหา ไดแ้ก่ หัวขอ้เร่ืองและวตัถุประสงค์การสอนต่าง ๆ ท่ีระบุไวแ้ต่
ละหวัขอ้  

2) รายการความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill) ระดบัต่าง ๆ ซ่ึง
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารสอนแต่ละขอ้ท่ีตอ้งการ 

3) จ านวนของขอ้สอบซ่ึงวดัพฤติกรรมตามระดบัและจ านวนวตัถุประสงค์
การสอน 

2.7.4.3 เลือกประเภทของขอ้สอบท่ีเหมาะสมกบัขอ้สอบ ท่ีใชว้ดัความสามารถทาง
สติปัญญาของผูเ้รียน ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ขอ้สอบแบบอตันยัและขอ้สอบแบบปรนยั 
โดยขอ้สอบทั้งสองประเภทน้ี มีความเหมาะสมในการวดัผลในการใชว้ดัผลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1) ข้อสอบแบบปรนัย ใช้วดัความสามารถทางสติปัญญาระดับฟ้ืนคืน
ความรู้ (Recalled) และการประยุกตค์วามรู้ (Applied Knowledge) ไดดี้ อาจใชข้อ้สอบถูกผิด จบัคู่
หรือเลือกตอบวดัก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของวชิาท่ีวดั 

2) ข้อสอบแบบอัตนัย ใช้วดัความสามารถทางสติปัญญาได้ทุกระดับ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระดบัการส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge) การใช้ขอ้สอบแบบอตันยัจะ
ท าไดค้่อนขา้งง่ายตดัปัญหาการเดาของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 



 30 

2.7.5 หลกัการสร้างแบบทดสอบปรนยัแบบเลือกตอบ 
นกัการศึกษาไดแ้บ่งหลกัการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบออกได้

เป็น 2 ประเภทตามลกัษณะการสร้าง ดงัน้ี (สุราษฎร์, 2552 : 70-75) 
2.7.5.1 การสร้างปัญหาหรือค าถาม 

1) เขียนค าถามให้สมบูรณ์ โดยการใช้ค  าท่ีแสดงลักษณะการถามมา
ประกอบ เช่น ค าถามวา่อะไร เพราะเหตุใด และเม่ือไร เป็นตน้ 

2) หากเขียนแบบทดสอบเป็นแบบเอาตวัเลือกมาต่อตวัน า จะตอ้งอ่านแลว้
เขา้ใจง่าย ไดใ้จความสมบูรณ์ 

3) ถามใหต้รงจุดท่ีจะถามใหเ้ด่นชดั คือ อ่านค าถามแลว้ตีความไดว้า่ ผูส้อน
มุ่งถามเร่ืองอะไร ไม่ตอ้งอ่านกลบัไปกลบัมา 

4) อยา่ใชค้  าถามปฏิเสธเพราะค าถามดงักล่าวตีความไดย้าก 
5) หลีกเล่ียงการใช้ค  าท่ีอาจแนะน าค าตอบ เช่น ค าหรือข้อความท่ีเป็น

ค าตอบรวมอยู่ในค าถามแล้ว ซ่ึงจะท าให้ผูส้อบหาค าตอบได้ง่าย หรืออาจตอบถูกโดยไม่ได้ใช้
ความรู้ ความคิดจากการเรียนวชิานั้น ๆ เลย 

6) การสร้างค าถามใหส้ั้น กะทดัรัด เอาแต่ใจความท่ีส าคญั 
2.7.5.2 การสร้างตวัเลือก 

1) เขียนตวัเลือกใหเ้ป็นพวกเดียวกนั หมายความวา่ตวัเลือกทั้งหลายท่ีสร้าง
ข้ึน จะตอ้งมีขอบข่ายอยูใ่นประเภทหรือกลุ่มเดียวกนั หรือมีคุณลกัษณะบางอยา่งร่วมกนั 

2) ตวัเลือกควรสั้นชดัเจน ประหยดัค า อ่านไดใ้จความสมบูรณ์ 
3) ตวัเลือกทุกตวัจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่กนั ถูกหรือผิดแยกออกจาก

กนัเด็ดขาด โดยไม่คลุมเครือ และจะตอ้งไม่แตกต่างกนัจนเด่นชดัมากเกินไป 
4) ตวัเลือกทุกตวัตอ้งใชป้ระโยชน์ได ้คือ มีคุณค่าในการจูงใจให้ผูส้อบได้

เลือกตอบ 
5) ควรให้ตวัเลือกทุกตวัยาวเท่ากนัหรือใกล้เคียงกนั เพราะตวัเลือกท่ียาว

หรือสั้นท่ีสุดกลบัเป็นค าตอบไปดว้ย จึงกลายเป็นการแนะน าค าตอบ 
6) ตวัเลือกจะตอ้งถูกหรือผิดตามหลกัวิชาการ ไม่ใช่ถูกหรือผิดตามสมยั

นิยมหรือเป็นความถูกตอ้งตามความคิดของกลุ่มบุคคล 
7) อย่าใช้ค  าถามหรือตวัเลือกขอ้ตน้ ๆ ไปมีอิทธิพลกับค าตอบขอ้ต่อไป 

เพราะท าใหข้อ้สอบเหล่านั้นขาดคุณค่าและไม่สามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการได ้
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8) ให้ท่ีอยู่ของตัวเลือก เป็นตวัเลือกอยู่ในลักษณะกลุ่ม คือ ให้กระจาย
ค าตอบจากขอ้ ก. ถึง ง. หรือ จ. อยา่ใหค้  าตอบอยูใ่นขอ้ท่ีซ ้ า ๆ กนั เพราะท าใหผู้ส้อบเดาค าตอบได ้
 
2.8 แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจในการเรียนรู้ 

2.8.1 ความหมายของความพึงพอใจ เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถเห็นเป็น
รูปร่างได้ การท่ีเราทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ี
ค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม    
โดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึก
ท่ีแทจ้ริงจึงจะสามารถวดัความพึงพอใจได้ มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของความพึง
พอใจซ่ึงน ามาเป็นแนวทางได ้ดงัน้ี 

นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง คุณลกัษณะทางจิต
หรืออารมณ์ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีในเชิงบวก อนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจต่อ
กิจกรรมท่ีท าซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของบุคคล (ทวศิีลป์, 2543 : 164) 

นักการศึกษาได้ให้ความหมายของความพึงพอใจการเรียนการสอนว่า หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทศันคติในทางท่ีดีของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน ความรู้สึกท่ีเกิดจากการ
ไดรั้บการตอบสนองทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ในการเรียน เช่น สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน เน้ือหาวิชาท่ีไดรั้บจากการเรียน  ซ่ึงท าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จในการเรียนได ้(ทศันีย,์ 2543 : 19) 

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ 
ความพอใจ เจตคติท่ีดีต่อการเรียนและมีความพยายามตั้งใจเรียน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและประสบ
ผลส าเร็จ (บุญรัตน์, 2542 :164) 

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่เป็นความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงหน่ึงส่ิง
ใด  เม่ือบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของตนเอง และจะแสดงพฤติกรรมออกมา  
โดยการพอใจหรือเลือกปฏิบติัในกิจกรรมนั้น ๆ (พชัรินทร์, 2549 : 36) 

นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง ความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั  ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลจะคาดหมายกบัส่ิงใด  อย่างไรถา้คาดหวงั
หรือมีความตั้งใจมาก  และไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้ม
อาจผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ส่ิงท่ีตั้งไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย (วรุิฬ, 2542 : 111) 
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นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกของคนท่ี
มีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ หรือ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และระดบัความพึงพอใจดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความ
ตอ้งการหรือเป้าหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง  ซ่ึงระดบัความพึงพอใจจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัองคป์ระกอบของการท างาน (ศกัดา, 2546 : 21) 

จากแนวคิดของนกัการศึกษา สรุปไดว้่า  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกท่ีเป็น
สุข ความชอบ ความพอใจ  ความรู้สึกยนิดีในส่ิงท่ีปฏิบติั และเป็นทศันคติในเชิงบวก  ความรู้สึกพึง
พอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือตั้งเป้าหมายไว ้

2.8.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
นกัการศึกษา กล่าวถึง ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ  ซ่ึงทฤษฎีล าดบัขั้นของ

ความพึงพอใจในความตอ้งการของบุคคล โดยมาสโลว์ เป็นผูเ้สนอทฤษฎีน้ีไดบ้อกให้รู้ว่าความ
ตอ้งการของมนุษยเ์รามีการพฒันาเป็นไปตามล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากความตอ้งการต ่าสุดไปจนถึง
ความตอ้งการสูงสุด รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอนดว้ยกนั ไดแ้ก่ (ศกัดา, 2546 : 22-23) 

2.8.2.1 ความตอ้งการทางร่างกาย (Physical Needs) เป็นความตอ้งการท่ีมีอ านาจ
รุนแรง โดยเฉพาะในตอนแรกเกิด ความตอ้งการอนัน้ีถือว่าเป็นขั้นแรกสุด เช่น ตอ้งการอาหาร 
ความเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

2.8.2.2  ความตอ้งการความปลอดภยัจากอนัตราย (Safety from External Danger) 
เป็นความตอ้งการด้านจิตใจ เพื่อให้จิตใจมีท่ียึดเหน่ียว เกิดความอบอุ่นทางใจ ตวัอย่างเช่น เด็ก
ตอ้งการความคุม้ครองจากผูใ้หญ่ กลุ่มตอ้งการผูน้ า อาจเป็นกลุ่มครอบครัวซ่ึงเป็นกลุ่มแรกสุดใน
สังคมมนุษย ์

2.8.2.3 ความตอ้งการในดา้นความรักความห่วงใย (Love or Affection) เป็นความ
ตอ้งการสูงข้ึนมาจากดา้นความปลอดภยั ความตอ้งการในดา้นน้ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
บุคคล ซ่ึงอาจจะออกมาในหลาย ๆ ลกัษณะ เช่น เพื่อน พ่อแม่กบัลูก ชายหนุ่มกบัหญิงสาว สามีกบั
ภรรยา เป็นตน้ 

2.8.2.4 ความต้องการในช่ือเสียงเกียรติยศของตนเอง (Self-Esteem) เป็นความ
ตอ้งการท่ีสูงข้ึนมาอีกขั้นหน่ึง ทั้งน้ีเพราะตอ้งการให้ตนเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสังคม ให้รู้ว่า
ตนเองเป็นคนท่ีมีค่าในสังคม แลว้จะท าใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

2.8.2.5 ความตอ้งการความส าเร็จและความสมหวงัในตนเอง (Self-Realization and 
Accomplishment) เป็นความตอ้งการสูงสุด ซ่ึงมนุษยจ์ะตั้งอุดมคติไว ้โดยตอ้งรู้จกัและเขา้ใจตวัเอง
ไม่ใช่เป็นการเพ้อฝันหรือสร้างวิมานในอากาศ มนุษย์จะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปสู่
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ความส าเร็จ ความเจริญในชีวิตของตนเอง เช่น เราอยากเป็นครูก็พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้
ปริญญาแลว้น าเอาความรู้มาช่วยพฒันาตนเองและสังคมต่อไป ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะตอ้งเป็นไป
ดว้ยใจรักและอยากท าจริง ๆ 

ความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่ไดต้ดัตอนออกเป็นขั้น แต่มกัจะพฒันา
คนเก่ียวกนัไป  กล่าวคือ เม่ือเกิดการตอบสนองความตอ้งการในล าดบัท่ีหน่ึงเกิดข้ึน  และก าลงั
ตอบสนองความตอ้งการอยู่ ความตอ้งการในล าดบัท่ีสองก็จะพฒันาข้ึนมาอีก และเป็นเช่นน้ีไป
จนถึงล าดบัขั้นสุดทา้ย 

2.8.3 การวดัความพึงพอใจ 
เน่ืองจากความพึงพอใจ  เป็นทศันคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  การ

ท่ีจะวดัว่าบุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ  จึงมีความจ าเป็นจะสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การวดัความพอใจนั้น ซ่ึงนกัวชิาการหลายคนไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจไวส้รุป ดงัน้ี 

นกัการศึกษาไดก้ล่าวสรุปไวว้า่ การวดัความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  ซ่ึงสามารถใชเ้คร่ืองมือวดัไดห้ลายแบบ เช่น  การสังเกต  การสัมภาษณ์  
และการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ (ปุณยาพร, 2550 : 33) 

นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจว่า การวดัความรู้สึกนั้นจะวดัออกมา
ในลกัษณะของทิศทาง มีอยู ่2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ ทางบวก หมายถึง การประเมินค่า
ความรู้สึกไปในทางท่ีดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบเป็นการประเมินค่าความรู้สึกไปในทางท่ีไม่ดี 
ไม่ชอบ หรือไม่พอใจ และการวดัปริมาณความเขม้ขน้ ความรุนแรงหรือระดบัทศันคติไปในทิศทาง
ท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงคน์ัน่เอง วิธีวดัมีอยูห่ลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้
แบบทดสอบ และใชแ้บบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (สมนึก, 2555 : 36-42) 

2.8.3.1 วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืน โดยการเฝ้ามองและจด
บนัทึกอย่างมีแบบแผน วิธีน้ีเป็นวิธีการศึกษาท่ีเก่าแก่ และยงัเป็นท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจุบนั แต่ก็เหมาะสมกบัการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น 

2.8.3.2 วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งออกไปสอบถาม โดยการพูดคุย
กบับุคคลนั้น ๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหนา้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

2.8.3.4 วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการน้ีจะเป็นการใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อ
ค าอธิบายไวอ้ย่างเรียบร้อย เพื่อให้ผูต้อบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มกัใช้ในกรณีท่ี
ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนมาก ๆ วิธีน้ีนับเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการวดั
ทศันคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้มาตราวดัทศันคติ ซ่ึงท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนัวิธีหน่ึง คือ 
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มาตราส่วนแบบ ลิเคิร์ท (Likert Scales) ประกอบด้วย ขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติของบุคคลมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีกระตุน้ให้การเรียนหรือการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือท่ีจะตอ้งการปฏิบติัให้บรรลุผล
ตามวตัถุประสงค ์ครูจึงตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจของนกัเรียน การท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้หรือในการปฏิบติังาน มีแนวคิดพื้นฐานท่ีต่างกนั (ศุภศิริ, 2544) 

2.8.3.1 ความพึงพอใจในการน าไปสู่การปฏิบติังาน การตอบสนองความตอ้งการ
ของผูป้ฏิบติังานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ี
สูงกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

2.8.3.2 ผลการปฏิบติังานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพนัธ์ระหวา่ความพึงพอใจ
และผลการปฏิบติังานจะถูกเช่ือมโยงด้วยปัจจยัอ่ืน ๆ ผลการปฏิบติัท่ีดีจะน าไปสู่ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานได้รับการ
ตอบสนองในรูปแบบของรางวลัหรือผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่การวดัความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีอยู ่2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ  ถา้เป็นทางบวกจะแสดง
ออกมาว่าชอบ พอใจ ถ้าเป็นทางลบจะแสดงออกไม่ดี ไม่ชอบ ไม่พอใจ  การให้เกิดข้อบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง โดยให้นกัเรียนไดรั้บผลตอบแทนจากการเรียนรู้แต่ละ
คร้ังดว้ยเช่นกนั เช่น ความรู้สึกความส าเร็จของตนเม่ือสามารถเอาชนะความยุ่งยากได ้ท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ความเช่ือมมัน่ โดยครูอาจตอบแทนภายนอก เช่น ค าชมเชย หรือการให้คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควบคู่กนัไป ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัมีหลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การใชแ้บบทดสอบ และการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ 
 
2.9 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

(วรัิตน์, 2557 : บทคดัยอ่) ไดร้ายงานการศึกษางานวิจยัการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1005 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยด าเนินการ 3 ส่วน 1) 
สร้างเอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1005 2) 
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและครูผูส้อนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2100-1005 และ 3) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนทั้ง 6 หน่วย มี
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ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีตั้งไว ้80/80 คือ ประสิทธิภาพหน่วยท่ี 1 (85.32/85.71) 
ประสิทธิภาพหน่วยท่ี 2 (86.69/85.00) ประสิทธิภาพหน่วยท่ี 3 (84.04/85.71) ประสิทธิภาพหน่วยท่ี 
4 (85.89/84.28) ประสิทธิภาพหน่วยท่ี 5 (84.67/85.71) ประสิทธิภาพหน่วยท่ี 6 (85.62/85.71) และ
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนของเอกสารประกอบการสอนดว้ยการ
ทดสอบ t (t-test) พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.73, SD = 0.49) ความคิดเห็นของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (  = 4.70, SD = 0.43) และดา้นความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (  = 4.79, SD = 0.41) 

(ปฏิพทัธ์, 2550 : บทคดัยอ่) ไดร้ายงานการใช ้การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานจกัรยานยนต์ รหัส 3101-0002 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2546 กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนแผนกวิชาช่างยนต ์ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 1-2 ม.6 วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย ปีการศึกษา 2550 ท่ีเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 39 คน โดยมีการน าเอกสารประกอบการสอนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง
หลงัจากจบการเรียนการสอนในแต่ละหน่วย ให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหน่วยนั้นทนัที และเม่ือเรียน
จบทุกหน่วยแลว้ ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนทุกหน่วย จากนั้นจึงน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท า
แบบฝึกหดั และท าแบบทดสอบ มาหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ผลจากการศึกษา
ปรากฏว่า เอกสารประกอบการสอน วิชางานจักรยานยนต์ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.51/82.89 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้

(ธาตรี, 2551 : บทคดัยอ่) ไดร้ายงานการใชเ้อกสารประกอบการสอนในวิชางานระบบฉีด
เช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546) สาขาวิชาเคร่ืองกล ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี ท่ีเรียนวิชางานระบบฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 จ  านวน 120 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี ท่ีเรียนวิชางานระบบฉีดเช้ือเพลิงดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 จ  านวน 39 คน ซ่ึงไดม้าด้วยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการ
สอน วิชางานระบบฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่าเอกสารประกอบการสอน 
วชิางานระบบฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สาขาวิชาเคร่ืองกล มีประสิทธิภาพ 85.35/83.49 แสดงว่าเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานระบบฉีดเช้ือเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูร้ายงานเรียบเรียงข้ึน มี
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ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วชิางานระบบฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคร่ืองกล สูงกวา่คะแนน
ก่อนเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานระบบฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

(ลือชยั, 2552 : บทคดัยอ่) ไดร้ายงานผลในการพฒันาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ รหสั 2100-1007 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขางานยาน
ยนต ์ท่ีมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น รหัส 2100-1007 ชั้ นปี ท่ี  1 สาขางานยานยนต์  เพื่อการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1/1 สาขางานยานยนต์ จ  านวน 40 คน ไดม้า
โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา
งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ รหัส 2100-1007 จ  านวน 6 หน่วย ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ มีประสิทธิภาพ 85.66/83.41 ท่ีสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไวว้ิเคราะห์หาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีค่า
เท่ากับ 0.6368 แสดงว่าผู ้เรียนมีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนรู้หลังจากเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และหลงัจากเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางาน
เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 

(สมเกียรติ, 2553 : บทคดัยอ่) ผลการวิจยัพบวา่เอกสารประกอบการสอนรายวิชางานฝึก
ฝีมือ รหัสวิชา 2100-1004 ส าหรับนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
82.15/81.24 ซ่ึ งกว่า เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว้ ค่ าดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอนเท่ากบั 0.62 แปรผลไดว้า่ หลงัเรียนดว้ยเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานฝึก
ฝีมือ รหสัวิชา  2100-1004 ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แลว้ให้นกัเรียนมี
ความรู้เพิ่มเติมข้ึนเป็นร้อยละ 62.42 นกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเรียนในรายวิชางาน
ฝึกฝีมือ รหัสวิชา 2100-1004  ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 มีคะแนนในแบบทดสอบ
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

(ภิรมย,์ 2555 : บทคดัยอ่) ไดร้ายงานการศึกษาการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนรายวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ของหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนวชิา งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 
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หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และหาความพึง
พอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน และหาความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีน าเอกสาร
ประกอบสอนท่ีสร้างข้ึนไปใช ้โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปี
ท่ี 1 สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้าก าลงั จ  านวน 16 คน ผลการศึกษาพบวา่ 
เอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.22/82.72 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 เม่ือน า
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงัเรียนมาวเิคราะห์ เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนพบวา่ประสิทธิภาพหลงักระบวนการ (E2) มีค่ากบั 82.72 และประสิทธิภาพก่อนกระบวนการ
ท า (E1) มีค่ากบั 84.22 ดงันั้นเอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึน ท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มสูงข้ึน ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน มีค่าโดยเฉล่ีย
เท่ากบั 4.52 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก และระดบัความพึงพอใจของครูท่ีน าเอกสารไปใชเ้ป็น
เอกสารประกอบการสอน มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.60 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด สรุปไดว้า่
เอกสารประกอบการสอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ท่ีสร้างข้ึนเป็น
เอกสารประกอบการสอนท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(วชิาญ, 2559 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ
สอนวิชางานเช่ือมซ่อมบ ารุง (2103-2114) การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและ
ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเ ช่ือมซ่อมบ า รุง (2103-2114)  (2)  หา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมซ่อมบ ารุง (2103-2114) (3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมซ่อม
บ ารุง และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเช่ือมซ่อมบ ารุง การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียว 
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนระดับชั้ น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 3 ของในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลยัเทคนิค
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า (1) เอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมซ่อมบ ารุงมีคุณภาพ
เหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.28, SD = 0.41) (2) เอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เช่ือมซ่อมบ ารุงมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.31/81.83 (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (4) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมซ่อมบ ารุง ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.21, SD = 0.12) 

 



 38 

(ธชัชยั, 2559 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษารายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน วิชางาน
เคร่ืองยนต์ดีเซล รหัสวิชา 2101-2002 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหา
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ย
เอกสารประกอบการเรียนวิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล รหัสวิชา 2101-2002 การวิจัยในคร้ังน้ี ได้
ด าเนินการทดลองและเก็บขอ้มูลกบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขางานยาน
ยนต ์วทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชางานเคร่ืองยนตดี์เซล รหสัวิชา 2101-2002 ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่ายดว้ยการจบัฉลากเป็นกลุ่ม จ านวน 1 
กลุ่ม 17 คน โดยไดท้ดสอบก่อนเขา้เรียน (Pretest) จากนั้นจดัการดว้ยเอกสารประกอบการเรียนวิชา
งานเคร่ืองยนตดี์เซล เม่ือจบบทเรียนท าการทดสอบ (Posttest) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ 
แบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวดัผลทางการเรียน
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน วิชางานเคร่ืองยนตดี์เซล รหัสวิชา 2101-2002 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบหาค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการศึกษาวิจยัพบว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล 
รหสัวิชา 2101-2002 อยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.82 ประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล รหัสวิชา 2101-2002 เท่ากับ 
84.49/80.12  มีค่าผลคะแนนเฉล่ียของการท าแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ผลคะแนนเฉล่ียของการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการสอน วิชางานเคร่ืองยนตดี์เซล โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียรวม 4.65, SD = 0.57) 

จากการศึกษาเอกสารและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ี จะสังเกตเห็นไดว้่า
การศึกษาในระดบัอาชีวศึกษานั้นจะตอ้งให้การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาของตลาดแรงงาน 
จึงมีความจ าเป็นใหค้วามรู้ ฝึกทกัษะ และพฒันาให้ผูท่ี้เรียนในสายอาชีวศึกษาให้เป็นผูท่ี้มีฝีมือและ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานไดเ้ป็นอยา่งดี จึงตอ้งมีการพฒันาคุณภาพการศึกษา
เป็นอย่างมาก และจากงานวิจยัดงักล่าวมาแล้วขา้งตน้จะเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัสาย
อาชีวศึกษาหรือเป็นวิชาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัอาชีวศึกษาไดมี้การพฒันาระบบ
การเรียนการสอนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก เพราะเม่ือเรียนดว้ยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนแลว้ ผูเ้รียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนตามล าดบั 


