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บทท่ี 2 
เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
  
 รายงานการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556  ผูรายงานไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยนําเสนอตามหัวขอดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
2. นวัตกรรมการศึกษา 
3. สื่อการสอน 
4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับชุดการสอน 
5. การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน 
6. การหาคาดัชนีประสิทธิผล 
7. ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. เอกสารประกอบการสอน 
9. ความพึงพอใจ 
10. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 
 หลักการของหลักสูตร 

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดาน
วิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคม
อาเซียนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพสามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระ 

2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวย
การปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
 3. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4.  เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ิน มีสวน
รวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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 จุดหมายของหลักสูตร 
 1. เพ่ือใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถนําความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เลือกวิถีการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน 
ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 
 3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน  รักงาน      
รักหนวยงานสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 
 4. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ท้ังในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตาน
ความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถ่ินและประเทศชาติ อุทิศ
ตนเพ่ือสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน มีจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 
 6. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
และโลกมีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพ่ือสวนรวม ดํารงรักษาไวซ่ึงความม่ันคงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 1. การเรียนการสอน 
 1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียน 
ท่ีกําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ 
ขอเทียบความรูและประสบการณได 
 1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการ
ปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญและบริบทตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันซ่ึงสวนใหญเปนงานประจํา สามารถ
ประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน มีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมท้ังมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน 
 2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

 การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ 
ดังนี้ 
 2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี 
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร 
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 2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไม
นอยกวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 3. หนวยกิต 

 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑ
ดังนี้ 
 3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1  
หนวยกิต 
 3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 
ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต 
 3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 
ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต 

3.5 รายวิชาท่ีใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอย
กวา 320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต 

3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 4. โครงสราง 

 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา 
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถจัดตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมของภูมิภาคตาม
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ยุทธศาสตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันตองกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝก
ปฏิบัติเบื้องตนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ 
ท่ีทันสมัย และบรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  
การเผชิญสถานการณซ่ึงจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจน
เกิดความม่ันใจและเจตคติท่ีดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้ 
 5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ใน
รูปของการฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลา
รวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันตองการเพ่ิมพูนประสบการณทักษะวิชาชีพ   สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพท่ี
ตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
ไดโดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 
  5.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 เปนรายวิชาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและ
ประสบการณจากสิ่งท่ีไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือก
หัวขอหรือเรื่องท่ีจะศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน  
การประเมินผลและการจัดทํารายงาน ซ่ึงอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะ
ของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงการดังกลาว ตองดําเนินการดังนี้ 
 6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ท่ีสัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจํานวน 4 หนวยกิต 
ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 
ชั่วโมง ตอสัปดาห กรณีท่ีใชรายวิชาเดียว 
      หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2  
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาห ท่ีเทียบเคียงกับเกณฑดังกลาว
ขางตน 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 7. การศึกษาระบบทวิภาคี 

 เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
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หนวยงานของรัฐเพ่ือใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและ
พัฒนากําลังคนตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีใน
กลุมทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ีใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพการวัด
และการประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานของรฐั ท้ังนี้ อาจนํารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได 
 8. การเขาเรียน 

 ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา และมี
คุณสมบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 9. การประเมินผลการเรียน 

 เนนการประเมินสภาพจริง ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 
ชั่วโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน 
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทํา
ประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน รวมท้ังการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการ
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน     ท้ังนี้สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดข้ึน 
  10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรีตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
   11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร 
  11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน 
 12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
   12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพ่ิมเติมในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณา
การใด ๆ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษา 
ตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ในสัดสวนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพ่ือใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
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  12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมทักษะ
วิชาชีพเลือกได โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา 
ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพ่ิมเติมไดตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาตอ  
  ท้ังนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
 13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
 13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 14. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 
ประเด็น คือ 
 14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 14.2 การบริหารหลักสูตร 
 14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมี
การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป 
 โครงสรางหลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
 จุดประสงคสาขาวิชา 
 1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคม
ศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธเ ก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางอิเล็กทรอนิกสใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
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 3. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดาน
อุตสาหกรรม 
 4. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในผลิตและงานบริการทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักการและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 
 5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ รวมท้ังการใชความรู และทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 
 6. เพ่ือใหสามารถเลือก ใช ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส 
 7. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ือสัตย ประหยัด 
อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 
 1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซ่ือสัตย
สุจริต ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติ
ท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน 
  1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ 
ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง เปนตน 
  1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
  2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
  2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
  2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและ
สทิธิหนาท่ีพลเมือง 
  2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ 
  3.1 วางแผน ดําเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
  3.3 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกสตามหลักและกระบวนการ 
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  3.4 อานแบบเขียนแบบเทคนิคในงานอิเล็กทรอนิกส งานระบบเสียง งานระบบภาพ 
งานระบบสื่อสาร การประเมินราคา และเลือกใชวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
  3.5 คิดวิเคราะหปญหา สาเหตุและวิธีแกไข รวมท้ังคิดแยกแยะประเด็นปญหาในทาง
วิชาชีพ 
  3.6 ประกอบ ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ในงาน 
ระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร และงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดวยเครื่องมือวัด
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
  3.7 ซอมบํารุงรักษาเครื่องรับเครื่องสงวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
 จุดประสงค สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  รหัสวิชา 2105-2004 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจโครงสราง หลักการทํางานและการขยายยานการวัดของเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
       2. มีทักษะในการวัด การใชงานและการบํารุงรักษาเบื้องตนของเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
       3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 
       1. แสดงความรูเก่ียวกับการขยายยานวัดและการใชงานเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
       2. วัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
คําอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับโครงสราง หลักการทํางาน การใชงานและขยายยานการวัด
โวลทมิเตอร  แอมมิเตอร โอหมมิเตอร  และมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม การใชงานดิจิตอลมัลติมิเตอร 
วัตตมิเตอร (Watt Meter) วารมิเตอร (VAR Meter) เพาเวอรแฟกเตอรมิเตอร (Power Factor 
Meter) ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง เครื่องกําเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น การวัดและ
ทดสอบคาความตานทาน อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา ความถ่ี 
กําลังไฟฟา ในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
นวัตกรรมการศึกษา 
 

ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา 
     นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมท่ีเกี่ยวของทางดานการศึกษา หมายถึง แนวคิดใหมๆ 

วิธีการใหมๆ หรือส่ิงใหมท่ีนํามาใชเปล่ียนแปลงในวงการศึกษา เพื่อแกไขปญหาทางการศึกษา หรือ
นํามาใชเพื่อใหงานทางดานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ตามความคิดของนักการศึกษา ดังท่ีไดเสนอมาแลวน้ี พอท่ีจะสรุปไดวา นวัตกรรมการศึกษา  
หมายถึง  การนําวิธีการ หลักปฏิบัติ และแนวความคิดใหมๆ ทางการศึกษา ซึ่งไดผานการทดลองและ
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พัฒนาเปนขั้นๆ เขามาเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงแนวการปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้น 

 นวัตกรรมทางการศึกษา  คือ  แนวความคิดใหม  วิธีการใหม รูปแบบใหม แนวทางใหม
ผลผลิตใหม ท่ีไดรับการปรับเปล่ียนประยุกต พัฒนาหรือสรางสรรค เมื่อนํามาใชแลวเกิดประโยชนตอ
การศึกษา 
 นวัตกรรมการสอน คือ แนวคิดใหม วิธีการสอนใหม รูปแบบการสอนใหม ส่ิงผลิตใหมๆ ท่ีมี
การปรับเปล่ียน ประยุกต พัฒนา หรือสรางสรรค คือ เมื่อนํามาใชแลวจะสงผลใหการจัดการสอนเกิด
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา 
  ชัยยงค พรหมวงศ (2537 : 24 – 25) กลาวไววา นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีเปนคํา

ควบคูกันไป เมื่อใชเทคโนโลยีซึ่งเปนเรื่องของวัสดุอุปกรณและวิธีการน้ัน เมื่อใชไปก็ยอมเปล่ียนแปลงไป
ตามระยะเวลา และสถานท่ี วิธีการบางอยางอาจใชไดผลในตางประเทศ แตพอเอามาใชในเมืองไทยอาจ
ไมไดผล ดังน้ัน จึงตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการน้ันใหดีขึ้น การท่ีปรับปรุง เปล่ียนแปลงวิธีการน้ันใหดี
ขึ้นน้ี เรียกวา “นวัตกรรม” ส่ิงท่ีเกิดขึ้นใหมน้ีก็พัฒนาและเผยแพรตอไป จนเต็มรูปแบบ ก็จะเปล่ียนเปน 
“เทคโนโลยี” อีก ซึ่งจะหมุนเวียนอยูเชนน้ี 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
  ชนาธิป พรกุล (2544 : 59) ไดกลาววา นวัตกรรมการเรียนการสอน (Education 

Innovation)  คือ  ส่ิงท่ีนําเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นวัตกรรม
ท่ีนํามาใชอาจมีผูคิดคนขึ้นมากอนแลว หรือคิดขึ้นใหม เพื่อใหเหมาะสมในแตละสถานการณ นวัตกรรม
การเรียนการสอนสวนใหญมีลักษณะเปนแนวคิดหรือวิธีการ  เชน  รูปแบบการสอน ความคิดรวบยอด
การสอนแบบจุลภาค และการเรียนรูแบบรวมมือหรือส่ือการเรียนการสอน  เชน  บทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนคอมพิวเตอร และชุดการสอน เปนตน 

นวัตกรรมการเรียนการสอน คือ ส่ือการสอนท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยผานการผลิต 
การทดลองใช ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ แลวจึงนําไปใชจริงอยางไดผล 

องคประกอบของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
     นวัตกรรมการเรียนการสอนมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 1. วัตถุประสงค เปนสวนหน่ึงท่ีบอกวานวัตกรรมน้ัน ใชเพื่อพัฒนาอะไร ผลท่ีจะเกิดขึ้นคือ

อะไร ผูสรางนวัตกรรมตองกําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพื่อใหผูตองการนําไปใช สามารถใชไดผลตรงกับ
ความตองการ 

 2. ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด เปนสวนท่ีทําใหนวัตกรรมมีความนาเช่ือถือวา เมื่อนําไปใช
จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังน้ัน การเลือกทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด ควรเลือกให
สอดคลองกับวัตถุประสงค และแนวทางในการจัดกิจกรรม หากทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด มีงานวิจัย
รองรับ ก็ย่ิงทําใหมั่นใจในความสําเร็จ 

 3. โครงสราง หรือขั้นตอนการใช เปนสวนท่ีแสดงภาพรวมของนวัตกรรม ถานวัตกรรมเปน
ประเภทส่ือการเรียนการสอน ก็จะแสดงสวนประกอบตางๆและคําอธิบายในการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน 
สวนนวัตกรรมท่ีเปนประเภทวิธีการ ก็ตองมีคําอธิบายในการจัดกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน ต้ังแตขั้น
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เตรียมการ ขั้นดําเนินการ และขั้นกิจกรรมหลังการสอน โดยกําหนดเงื่อนไขหรือคําแนะนําในการนํา
นวัตกรรมไปใชใหไดผลดวย 

 4. การประเมินผลเปนสวนท่ีแสดงความสําเร็จของนวัตกรรมในสวนน้ีประกอบดวย วิธีการ
วัดผล เครื่องมือท่ีใชในการวัด เกณฑในการวัดและประเมินผล 

ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ชนาธิป  พรกุล  (2544 : 60) ไดกลาวถึง  ระบบของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ไวดังน้ี 
 การพัฒนา (Development) มีความหมายได 2 นัย ไดแก การปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้น 
และการสรางส่ิงใหม ในท่ีน้ีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การสรางนวัตกรรมการเรียน
การสอนขึ้นมาใหม เพื่อใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

 ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ 
1. ปจจัย (Input) หมายถึง จุดเริ่มตนในการคิดสรางสรรคนวัตกรรม เชน สภาพปญหา

ท่ีเกิดขึ้น ความตองการในการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงการเรียนการสอน เปนตน 
2. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนตางๆ ท่ีจัด กระทําเพื่อใหไดนวัตกรรม

ตามท่ีตองการ ประกอบดวย ขั้นตอนการสราง การนําไปใช และการประเมินผล 
3. ผลผลิต (Output) หมายถึง ตัวนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชหรือนําไปสูการปฏิบัติ 

ไดรวมถึงเอกสารประกอบ คูมือการใช แนวปฏิบัติท่ีดี และส่ือตางๆท่ีพัฒนาขึ้น 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน แบงขั้นตอนหลักได 3 ขั้นตอนคือ 
1. การสรางหลังจากไดศึกษาสภาพปญหา หลักการ และเหตุผล หรือความตองการ 

ของการสรางแลว ดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
1.1  เขียนวัตถุประสงคของนวัตกรรม โดยระบุใหชัดเจนวาตองการใหนวัตกรรม 

น้ันเปล่ียนแปลงอะไร 
1.2  ศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด ท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทางวาง

โครงสรางของนวัตกรรม 
 1.3  เขียนโครงสราง หรือวางขั้นตอนการใชนวัตกรรม โดยอธิบายรายละเอียด 

เพื่อใหความสะดวกในการนํานวัตกรรมไปใชอยางถูกตอง 
 1.4  ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสราง หรือขั้นตอนโดยนําโครงสรางของ
นวัตกรรมไปใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณในดานการเรียนการสอน ตรวจสอบความเปนไปไดใน
การนําไปใช หากมีขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิใหทําการแกไข 
 1.5  ทดลองใชนวัตกรรมกับกลุมตัวอยาง ท่ีมีลักษณะเหมือนกับกลุมเปาหมายท่ี
ตองการนํานวัตกรรมไปใช เชน นวัตกรรมตองการเปล่ียนแปลงการเรียน กอนท่ีจะนําไปใหผูเรียนใชจริง 
ผูสรางควรใหกลุมผูเรียนประมาณ 10 คน ลองใช โดยผูสรางทําการบันทึกการใช ปญหาและอุปสรรค 
รวมท้ังสอบถามความคิดเห็นของผูใช 
 1.6  จากขอมูลท่ีทําการบันทึกและสอบถาม นํามาประเมินผลแลวพิจารณา แกไข 
ปรับปรุงโครงสรางหรือขั้นตอน เพื่อใหเหมาะสมท่ีจะนําไปใชตอไป 
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2. การนํานวัตกรรมไปใช เปนขั้นตอนนํานวัตกรรมท่ีสรางขึ้นไปใชในสถานการณจริง
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ผูสรางควรดําเนินการดังน้ี 

 2.1  จัดทําเอกสารชี้แจงหรือคูมือการใช และส่ือท่ีจําเปน 
 2.2  เตรียมบุคลากร ไดแก ผูเรียนและผูเกี่ยวของ ผูสรางควรช้ีแจงทําความเขาใจ

ใหผูเรียนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับการใชนวัตกรรมโดยตรง เขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค และวิธีการของ
นวัตกรรม 

 2.3  ดําเนินการใชตามขั้นตอนท่ีไดระบุไวในเอกสารคําช้ีแจง หรือคูมือการใช
นวัตกรรม 

 3. การประเมินผลการใชเปนขั้นตอนสุดทายท่ีแสดงผลของการใชนวัตกรรม มีวิธีการ
ประเมินดังน้ี 

 3.1  ระบุส่ิงท่ีตองการวัดใหตรงกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เชน ความจํา การ
นําไปใช ทักษะการทํางานและเจตคติ เปนตน 
 3.2  สรางเครื่องมือสําหรับวัดใหเหมาะสมกับลักษณะขอมูล เชน แบบสอบถาม 
แบบวัดความจํา แบบสังเกต เปนตน 
 3.3  กําหนดเกณฑท่ียอมรับวานวัตกรรมมีคุณภาพ 
 3.4  นําผลท่ีไดจากการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑ 

 
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับชุดการสอน 

 
ความหมายของชุดการสอน   
ชุดการสอนเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน มีนักการศึกษา 

หลายทานไดใหความหมายของชุดการสอนไว ดังนี้    
ฐิติทร  ทองสุข (2541: 9)  ไดใหความหมายของชุดการสอนวา หมายถึง การนําเอาวัสดุ 

อุปกรณหลากหลายท่ีตรงกับเนื้อหา นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรู ตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวและชวยอํานวยความสะดวกใหกับครูในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544 ก : 1) ไดใหความหมายของชุดการสอนไววา เปนสื่อ
ประเภทหนึ่งซ่ึงมีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องท่ีสอนเทานั้น เปนนวัตกรรมการใชสื่อการสอนแบบประสม
โดยอาศัยระบบบูรณาการสื่อหลายๆ อยางเขาดวยกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนในหนวย
การเรียนนั้นๆ ชุดการสอนแตละชุดจะมีระบบการใชสื่อการสอนแบบประสม เพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   

กุศยา  แสงเดช (2545 : 5) กลาววา ชุดการสอนเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีจัดอยางมีระบบ
ใหสอดคลองกับเนื้อหากลุมสาระการเรียนรู และประสบการณท่ีจัดไวแตละหนวย เพ่ือชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู   
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สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2545 : 51) ไดใหความหมายของชุดการสอนวาเปนสื่อ
การสอนชนิดหนึ่งท่ีเปนลักษณะของสื่อประสม  ( Multi-Media)   เปนการใชสื่อตั้งแตสองชนิดข้ึน
ไปรวมกันเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูท่ีตองการ   

ภานุพันธ  ภักดี (2550 : 8) กลาววา ชุดการสอน เปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งท่ีเปนลักษณะ
ของสื่อประสม ท่ีจัดไวอยางเปนรูปแบบ มีจุดมุงหมายแนชัด มีระบบ มีข้ันตอน มีวัตถุประสงคท่ี
ชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกครู และนักเรียน ชวยใหเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนตาม
จุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ   

สัมฤทธิ์  บุญเฉลียว (2552 : 26) ไดใหความหมายของชุดการสอนวา หมายถึง การบูรณา
การนวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูแกผูเรียน  โดยผูเรียนเปนผู
ลงมือปฏิบัติและสรางองคความรูจากกระบวนการการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ และความ
ถนัดของตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 

Ashby (1972 : 15-17) กลาววาถึง  ชุดการสอนวา หมายถึง ชุดการสอนท่ีประกอบดวย
รูปภาพ สไลด เพลง เทปประกอบการสอน เปนตน อันเปนเครื่องมือชวยสอนท่ีสําคัญท่ีทําใหนักเรียน
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึนและหลังจากนักเรียนเรียนจบแลว สามารถทดสอบหรือสํารวจความกาวหนา
ในการเรียนของตนเอง โดยทําการทดสอบท่ีอยูในชุดการสอน   

จากความหมายของนักการศึกษาเก่ียวกับชุดการสอนท่ีดังกลาวขางตนสรุปไดวา ชุดการ
สอน หมายถึง นวัตกรรมการศึกษาท่ีมีลักษณะเปนสื่อผสม มีการใชสื่อตั้งแตสองชนิดข้ึนไปรวมกัน 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามลําดับข้ันตอน เนื้อหา และประสบการณของแตละหนวย โดยผูเรียน
เปนผูลงมือปฏิบัติและสรางองคความรูจากกระบวนการการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและ
ความถนัด   

ประเภทของชุดการสอน   
ชุดการสอนมีหลายประเภทไดมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของชุดการสอน 

ไวดังนี้    
ประหยัด  จิระวรพงศ (2529 : 244 – 245) ไดจําแนกประเภทของชุดการสอนออกเปน4 

ประเภท ดังนี้     
 1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย ไดแก ชุดการสอนท่ีมีจุดประสงคใหครูไดใช

ประกอบการบรรยายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังนี้จะมีคูมือครูชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติ    

 2. ชุดการสอนแบบกลุ มกิจกรรมหรือแบบกิจกรรมกลุม ไดแก ชุดการสอนท่ีมุงให
ผูเรียนเรียนในลักษณะศูนยการเรียน หรือแกไขปญหาแบบกลุมสัมพันธ โดยอาศัยบัตรงานหรือบัตร
สําหรับการปฏิบัติของกลุมผูเรียน 

 3. ชุดการสอนรายบุคคล ไดแก ชุดการสอนท่ีมุงใหผู เรียนเรียนตามศักยภาพดวย
ตนเองโดยอาศัยบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับการเรียน หรือโมดูล    

 4. ชุดการสอนทางไกล ไดแก ชุดการสอนท่ีมุงใหผูเรียน ไดศึกษาดวยตนเองเปนหลัก 
ประกอบดวย สิ่งพิมพ แถบเสียง รายการวิทยุ โทรทัศน และการสอนเสริมตามศูนยบริการการ  เชน 
ชุดการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
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นอกจากนั้นยังจําแนกตามลักษณะเนื้อหาไดอีก 2 ประเภท คือ  
   1. ชุดการสอนรายวิชา ซ่ึงไดจัดทําเปนรายวิชาตางๆ ไวเปนชุดแยกเปนรายวิชา 
 2. ชุดการสอนสหวิทยาการ ซ่ึงไดจัดทําเปนเรื่องๆ ท่ีมีวิชาตางๆ มาเก่ียวของสัมพันธกัน  
เปนตน 

วิเศษศักดิ์  โคตรอาษา (2535 : 119 – 120) ไดกลาวถึงประเภทของชุดการสอน มี 3 
ประเภท คือ  

1. ชุดการสอนสําหรับครู เปนชุดการสอนท่ีผลิตสําหรับครูใชกับหองเรียนท้ังหอง 
กิจกรรมหรือสื่อการสอนสําหรับชุดการสอนประเภทนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชกันท้ังหองเรียนจึงจําเปนตองมี
ขนาดใหญพอ ท่ีจะมองเห็นไดชัดท้ังหองเรียน ชุดการสอนประเภทนี้จัดเปนหนวยเรียงลําดับไปใน 1 
ชุดจะมีเพียง 1 หนวยเทานั้น 

2. ชุดการสอนสําหรับการสอนเอกัตภาพ เปนชุดการสอนท่ีจัดทําข้ึนสําหรับผูเรียน
โดยเฉพาะผูเรียนจะดําเนินการเรียนตามคําแนะนําท่ีจะปรากฎอยูในชุดการสอนนั้น โดยศึกษาไป
ตามลําดับข้ันดวยตนเอง การเรียนมักจะนําไปศึกษาในคูหา หรือท่ีใดตามความชอบของนักเรียน เม่ือ
ศึกษาเสร็จจะมาทําแบบทดสอบ เม่ืออานแบบทดสอบชุดแรกแลวก็จะทําชุดตอๆ ไป ตามลําดับเม่ือมี
ปญหาระหวางศึกษาชุดการสอนแบบนี้ ผูเรียนจะปรึกษากันได และครูผูสอนพรอมจะใหความ
ชวยเหลือ  

3. ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม ใชสําหรับการเรียนแบบกลุมกิจกรรมครูจะทํา
หนาท่ีเตรียมสภาพการณ   เปนผูอํานวยการและประสานงานการเรียนการสอน นักเรียนจะเรียน       
จากชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมท่ียึดระบบการผลิตสื่อการสอนตามหนวย และหัวเรื่องท่ีจะเปด
โอกาสใหผูเรียน ไดประกอบกิจกรรมรวมกันชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมประกอบดวย ชุดยอย
เทากับจํานวนศูนยกิจกรรมนั้นๆ สื่อท่ีใชในศูนยจัดไวในรูปของสื่อประสม อาจใชเปนสื่อรายบุคคล
หรือสื่อสําหรับกลุมท่ีนักเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม จะตองการความชวยเหลือจาก
ครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มแรกเทานั้น หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนจะสามารถชวยเหลือ
กันไดระหวางประกอบกิจกรรมการเรียน หากนักเรียนมีปญหาสามารถสอบถามผูสอนไดเสมอ
นอกจากชุดการสอนดังกลาวท้ัง 3 ประเภทนี้ยังมีชุดการสอนประเภทอ่ืนท่ีแตกตางไปอีกแลว แต
วัตถุประสงคท่ีตองการใช เชน ชุดการสอนประกอบการผลิตและรายการโทรทัศน ชุดการสอนสําหรับ
ผูปกครองชวยนักเรียนท่ีบาน ชุดการสอนสําหรับเด็กท่ีเรียนเร็ว ชุดการสอนซอมเสริมและชุดการสอน
ทางไกล เปนตน  

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544 ก : 2-3) จําแนกชุดการสอนออกเปน 4 ประเภท คือ  
1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย  หรืออาจเรียกวาชุดการสอนสําหรับครูเปนชุด

การสอนท่ีกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียน ท่ีมุงขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยายใหชัดเจนข้ึน
เพ่ือเปลี่ยนบทบาทของครูใหพูดนอย และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมกิจกรรมมากยิ่งข้ึนหรือสื่อ
การสอน ทําหนาท่ีแทนสื่อท่ีอาจเปนคําสอนสไลดประกอบเสียงบรรยายในเทป แผนภูมิ แผนภาพ 
ภาพยนตร โทรทัศนและกิจกรรมกลุม เพ่ือใหผูเรียนทดลองอภิปราย หรือประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
ปญหาหรือหัวขอท่ีครูกําหนดให เพ่ือความเรียบรอยและความสะดวก ชุดการสอนประเภทนี้มักบรรจุ
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ในกลองท่ีมีขนาดพอเหมาะกับจํานวนสื่อการสอน ชุดการสอนแบบบรรยายนี้ นิยมใชในการฝกอบรม 
และสอนในระดับอุดมศึกษา 

2. ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม เปนชุดการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประกอบกิจกรรม
กลุม เชน ในการสอนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบกลุมสัมพันธเปนตน ครูเปนเพียงผูท่ีเตรียมการ 
เปนผูอํานวยการ และมีหนาท่ีคอยประสานงานอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของผูเรียน 
ผูเรียนจะเรียนรูเนื้อหาตางๆ จากสื่อ และจากการทํากิจกรรมข้ันตอนท่ีกําหนดไวในชุดการสอน         
ชุดการสอนชนิดนี้ ยึดระบบการผลิตสื่อการสอนตามหนวยและหัวเรื่องท่ีจะเปดโอกาสใหผูเรียนได
ประกอบกิจกรรมรวมกัน คือ ลักษณะของหองเรียนแบบศูนยการเรียนชุดการสอนนี้ประกอบดวย      
ชุดการสอนยอยตามศูนยท่ีแบงไวแตละหนวย ในแตละศูนยมีสื่อหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนของ
ผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น สื่อท่ีใชในศูนยจะจัดไวในรูปสื่อประสม อาจใชเปนรายบุคคล หรือสื่อ
สําหรับผูเรียนท้ังศูนยจะไดศึกษาตามศูนยกําหนดไว หมุนเวียนไปจนครบศูนย ผูเรียนจะตองการความ
ชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนจะสามารถชวยเหลือกันเองได
ระหวางการประกอบกิจกรรมการเรียนหากผูเรียนมีปญหาก็สามารถซักถามครูไดเสมอ 

3. ชุดการสอนรายบุคคล เปนชุดการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู
ไดดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล อาจเปนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบานก็ได เพ่ือใหผูเรียนกาวไป
ขางหนาตามความสามารถ ความสนใจและความพรอมของผูเรียน ชุดการสอนรายบุคคลนั้นผูเรียน 
จะใชเรียนดวยตนเองตามข้ันตอนท่ีระบุ เม่ือเกิดปญหาระหวางเรียน ผูเรียนจะปรึกษาหารือกัน ผูสอน
ก็ตองพรอมใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงาน ผูเรียนอาจนําชุดการสอนประเภทนี้ไปเรียน
ท่ีบานดวย โดยบุคลากรอ่ืนๆ คอยใหความชวยเหลือ  

4. ชุดการสอนทางไกล เปนชุดการสอนท่ีผูสอนและผูเรียนตางถ่ินตางเวลากันมุงสอน
ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียน แตสามารถเรียนไดเองท่ีบาน โดยมีสื่อประสมตางๆ 
ท่ีผูสอนจัดให เชน เอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงประจําวิชา รายการวิทยุกระจายเสียง 
รายการวิทยุโทรทัศน การศึกษาโดยระบบทางไกลนี้ ความสําเร็จของการศึกษาข้ึนอยูกับตัวผูเรียนเปน
สวนใหญ ผูสอนเปนเพียงผูจัดประสบการณในเรื่องของสื่อตางๆ และใหคําแนะนําในการศึกษาเทานั้น 
ดังนั้นผูเรียนจําเปนตองมีวินัยและควบคุมตนเองได อีกท้ังยังตองยึดม่ันในแนวทางปฏิบัติตาม
คําแนะนําท่ีกําหนดใหอยางเครงครัดจากการจัดประเภทของชุดการเรียนรูดังกลาวมาแลวขางตน               

ผูรายงานสรุปไดวา ชุดการสอนแตละประเภทจะมีลักษณะท่ีสงเสริมความแตกตางระหวาง
บุคคล สามารถใชสื่อการสอนหลายๆ อยางท่ีสัมพันธและสอดคลองกับเนื้อหามาใชในการจัดกิจกรรม 
มีความสะดวกในการใช รวมท้ังสามารถประเมินผลแบบอิงเกณฑ หรือตามจุดประสงคการเรียนรูได 
ดังนั้นในการเลือกใชชุดการสอน  ไมวาสําหรับครูใชประกอบการบรรยายสําหรับกิจกรรมกลุม หรือ
การสอนรายบุคคลนั้นข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหาผูเรียนและสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปชุดการ
สอนแตละประเภทมีจุดประสงคใหผูเรียน เรียนดวยตนเองสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน 
ซ่ึงในการวิจัยผูรายงานจึงใชแนวทางการสรางชุดการสอนท่ีผูเรียนเปนผูใชเรียนรูดวยตนเอง เม่ือมี
ปญหาผูเรียนสามารถปรึกษากันได และครูผูสอนพรอมท่ีจะชวยเหลือและคอยใหคําแนะนํา สําหรับ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูรายงานสนใจท่ีจะสรางชุดการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือสงเสริม
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนแตละบุคคล 
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องคประกอบของชุดการสอน  
ในการสรางชุดการสอนนั้น ผูสรางจะตองศึกษาถึงองคประกอบของชุดการสอนวามี

องคประกอบหลักอะไรบาง เพ่ือจะไดนํามากําหนดองคประกอบของชุดการสอนท่ีจะสรางข้ึน มี
นักการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญเก่ียวกับชุดการสอนไดแจกแจงถึงองคประกอบของชุดการสอนตางๆ ท่ีพรอม
จะสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังองคประกอบตอไปนี้  

สุกิจ  ศรีพรหม (2541 : 69) ไดแนะนําองคประกอบของชุดการสอน 7 อยางดังนี้  
1. เนื้อหา  หรือ  มโนภาพท่ีตองการใหผูเรียนศึกษา (Concept Focus) ชุดการสอน

ชุดหนึ่งควรจะเนนใหผูเรียนศึกษาเพียงมโนทัศนหลักเรื่องเดียว  
2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behaviorally Stated Objective) เปนสิ่งท่ีสําคัญ

ท่ีสุดท่ีจะทําใหชุดการสอนนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเปนขอความท่ีระบุถึงพฤติกรรมท่ีคาด
วาจะใหเกิดข้ึนหลังจากการเรียนรู ควรระบุชัดเจนใหผูเรียนเขาใจอยางแจมแจงเพราะวัตถุประสงคนี้
เปนแนวทางในการทํากิจกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

3. มีกิจกรรมใหเลือกหลาย ๆ อยาง (Multiple Active Methodologies) คือ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีตองการใหนักเรียนปฏิบัติ  เชน  ทํางานกลุม    ทําการทดลองหรือใชสื่อ
การเรียนชนิดตางๆ การท่ีมีกิจกรรมใหนักเรียนเลือกปฏิบัติหลาย ๆ ทางมาจากความเชื่อวาไมมีวิธีใด
วิธีหนึ่งจะเหมาะท่ีสุดกับนักเรียนทุกคน  

4. วัสดุประกอบการเรียน (Diversified Learning Resources) จากกิจกรรมใหเลือก
หลายทางนั้นจําเปนตองมีวัสดุประกอบการเรียนหลาย ๆ อยางเชน แผนภูมิภาพ หุนจําลอง เทป
บันทึกเสียง เปนตน วัสดุหรือสื่อการเรียนเปนแหลงท่ีจะชวยใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เกิดการเรียนรูในมโนทัศนท่ีกําหนดให  

5. แบบทดสอบ (Evaluation Instrument) ในการประเมินผลดูวานักเรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนรูจากการสอนมากนอยเพียงใด แบบทดสอบท่ีใชอาจใชได 3 ลักษณะ  

    5.1 แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test)  
    5.2 แบบทดสอบตนเอง (Self-Test) 
    5.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
6. กิจกรรมสํารองหรือกิจกรรมเพ่ิมเติม (Breadth and Depth Activities) หลังจากท่ี

นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว อาจทํากิจกรรมท่ีเสนอแนะเพ่ิมเติมตามความสนใจ  
7. คําชี้แจงวิธีใชชุดการสอน (Instruction) เนื่องจากชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนเพ่ือให

นักเรียน เรียนดวยตนเอง คําชี้แจงวิธีใชชุดการสอนจึงจําเปนตองใหรายละเอียดของวิธีใชชุดการสอน
ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจและเรียนดวยตนเอง  

สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545 : 52) ระบุองคประกอบของชุดการสอนไว 4 สวน 
ดังนี้  

1. คูมือการใชชุดการสอน เปนคูมือ หรือแผนการสอนสําหรับผูสอนใชศึกษา และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ   ซ่ึงมีรายละเอียดชี้แจงไวอยางชัดเจน  เชน   การนําเขาสูบทเรียน การจัด
ชั้นเรียน บทบาทผูเรียน เปนตน ลักษณะของคูมือ อาจจัดทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได 
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2. บัตรคําสั่ง หรือบัตรงาน เปนเอกสารท่ีบอกใหผูเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยาง
ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว บรรจุอยูในชุดการสอน บัตรคําสั่งหรือบัตรงานจะมีครบตามจํานวนกลุม หรือ 
จํานวนผูเรียน ซ่ึงจะประกอบดวยคําอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษาคําสั่งใหผูเรียนประกอบกิจกรรม และ
การสรุปบทเรียน การจัดทําบัตรคําสั่งหรือบัตรงาน สวนใหญนิยมใชกระดาษแข็งขนาด 6 คูณ 8 นิ้ว 

 3. เนื้อหาสาระและสื่อการเรียนประเภทตาง ๆ จัดไวในรูปของสื่อการสอนท่ี
หลากหลาย อาจแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้  

    3.1 เอกสารสิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร บทความ ใบความรูท่ีเปนเนื้อหาเฉพาะ
เรื่อง บทเรียนโปรแกรม เปนตน  

    3.2 โสตทัศนูปกรณ เชน รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุดภาพ เทปบันทึกเสียง 
เทป โทรทัศน สไลด วีดิทัศน แผนซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เปนตน  

4. แบบประเมินผล เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดและประเมินความรูดวยตนเอง กอนเรียน
และ หลังเรียน อาจเปนแบบทดสอบชนิดจับคู เลือกตอบ หรือกาเครื่องหมายถูก-ผิด ก็ได 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546 : 153) กลาววาชุดการสอนอาจมีหลายรูปแบบท่ีแตกตางกัน 
แตจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ท่ีสําคัญดังตอไปนี้  

1. คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับครูและผูเรียนตามลักษณะของชุดการ
สอนภายในคูมือครูจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการสอนเอาไวโดยละเอียด ครูและผูเรียนจะตองปฏิบัติตาม
คําชี้แจงนั้นอยางเครงครัด จึงจะสามารถใชชุดการสอนนั้นอยางไดผล คูมือครูอาจทําเปนเลมหรือเปน
แผน ซ่ึงมีสวนสําคัญดังนี้ 

1.1 คําชี้แจงสําหรับครู  
1.2 บทบาทของผูเรียน  
1.3 การจัดชั้นเรียนพรอมแผนผัง  
1.4 แผนการสอน  
1.5 แบบฝกหัดปฏิบัติ  

2. บัตรคําสั่ง (คําแนะนําหรือคูมือสําหรับผูเรียน) เพ่ือใหผูเรียนประกอบกิจกรรม           
แตละอยาง ซ่ึงจะมีอยูในชุดการสอนแบบกลุมและชุดการสอนรายบุคคล และในบัตรคําสั่งนั้น
ประกอบดวย  

2.1 คําอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา  
2.2 คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม  
2.3 การสรุปบทเรียนอาจใชการอภิปรายหรือตอบคําถาม 

บัตรคําสั่งท่ีดีตองมีถอยคํากะทัดรัด เขาใจงาย ชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีผูสอน
ตองการใหผูเรียนทํา ผูเรียนจะตองอานบัตรคําสั่งใหเขาใจเสียกอน แลวปฏิบัติตามเปนข้ันๆ ไป  

3. เนื้อหาหรือประสบการณ สวนนี้จะถูกบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ
ประกอบดวย บทเรียนสําเร็จรูป สไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป หุนจําลอง รูปภาพ วัสดุกราฟฟค 
แผนภาพโปรงใส เปนตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตางๆท่ีบรรจุอยูในชุดการสอนตามบัตรคําสั่ง
ท่ีกําหนดไวให  
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4. แบบประเมินผล (ท้ังกอนและหลังเรียน) อาจจะอยูในลกัษณะของแบบฝกหัดเติมคํา
ในชองวาง จับคู เลือกคําตอบท่ีถูก หรือใหดูผลจากการทดลองหรือทํากิจกรรม สวนประกอบท้ังหมดนี้
จะอยูในซองหรือกลองอยางเปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกตอการใช  

Duann (1973 : 169) กลาววา โครงสรางพ้ืนฐานของชุดการสอนท่ีคลายคลึงกันทุกรูปแบบ
มี 7 ประการ คือ 

1. จุดมุงหมายและเนื้อหาท่ีจะเรียน  
2. บรรยายเนือ้หา  
3. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  
4. กิจกรรมในการเรียนการสอน  
5. อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน  
6. เครื่องมือวัดผลระหวางเรียนและหลังเรียน  
7. คูมือครู 

จากนักการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน สรุปวา องคประกอบท่ีสําคัญของชุดการสอน
ประกอบดวย   คูมือครูเพ่ือทําหนาท่ีชี้แจงลักษณะ  และวิธีการใชชุดการสอน คําสั่งเพ่ือกําหนดแนว
ทางการใชชุดการสอน เนื้อหาสาระและสื่อการสอน ซ่ึงจัดไวในรูปของสื่อการสอนแบบประสม ท่ีจะให
นักเรียนไดศึกษาคนควา   โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมและรายบุคคลตามจุดประสงค
เชิงพฤติกรรมและการประเมินผล เพ่ือเปนการทดสอบความกาวหนาของนักเรียน 

คุณคาของชุดการสอน  
ชุดการสอนเปนนวัตกรรมสําเร็จรูปสําหรับผูสอนและผูเรียน นักการศึกษาไดกลาวถึง

ประโยชนของชุดการสอนไว ดังนี้  
กุศยา  แสงเดช (2545 : 10 -11) ระบุประโยชนของชุดการสอนไว ดังนี้  

1. ชุดการสอนจะชวยทําใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ เพราะชุดการสอน        
ผลิตข้ึนจากกลุมบุคคลท่ีมีความรู ความชํานาญหลายดาน ไดแก ครูผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น และ
นักโสตทัศนศึกษาซ่ึงไดรวมกันผลิต มีการทดลองใชจนแนใจวามีผลดี จึงนําออกมาใชไดท่ัวไป  

2. ชุดการสอนจะชวยลดภาระของครูผูสอน เม่ือมีชุดการสอนสําเร็จรูป ผูสอนจะ
ดําเนินการตามคําแนะนําในชุดการสอน ตามลําดับข้ันตอน ในแตละข้ันตอนจะมีอุปกรณกิจกรรม 
ตลอดจนขอแนะนําไวใหพรอม ผูสอนนําไปใชไดทันที  

3. การมีชุดการสอน จะชวยใหผู เรียนไดรับความรูในแนวเดียวกัน และจะชวย
แกปญหา เก่ียวกับความแตกตางกันของประสิทธิภาพการสอนของครูหลายคนท่ีสอนวิชาเดียวกัน 

สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545 : 57- 58) ระบุประโยชนของชดุการสอน  
ซ่ึงสอดคลองกับ บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543 : 110 -111) ดังนี้  

1. สงเสริมการเรียนรายบุคคล ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ ความสนใจตามเวลา 
และโอกาสท่ีเหมาะสมของแตละคน  

2. ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนชวยใหผูเรียนเรียนไดดวย
ตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากผูสอนเพียงเล็กนอย  
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3. ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเรียนสามารถนําเอาชุดการสอนไป
ใชได ทุกสถานท่ีและทุกเวลา  

4. ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความม่ันใจใหแกครู เพราะชุดการสอน 
ถูกจัดเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 

5. เปนประโยชนในการสอนแบบศูนยการเรยีน  
6. ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย  
7. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ แสวงหาความรูดวย

ตนเอง และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
8. ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ  
9. ชวยฝกใหผูเรียนรูจักเคารพ นับถือความคิดเห็นของผูอ่ืน  

คุณคาของชุดการสอนมีประโยชนตอการจัดการเรียนรูของครูและผูเรียน สรุปไดวาดังนี้  
1. ชวยเราความสนใจ ผูเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการสอนจะประกอบกิจกรรมดวยตนเอง 

ซ่ึงมักจะเปนสิ่งท่ีทําใหผูเรียนสนใจตอการเรียนตลอดเวลา  
2. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี จากการท่ีผูเรียนไดประกอบกิจกรรมดวยตนเอง 

สามารถเรียนไดตามความสนใจ และตามอัตราการเรียนรูของตนเอง จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี 
3. สงเสริมและฝกหัดใหผูเรียน รูจักการแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบ  
4. ชวยใหผูเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอน เนื่องจากเรียนโดยชุดการสอน 

ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูบรรยายตลอดเวลามาเปนผูแนะนํา ชวยเหลือและใชชุดการสอนทํา
หนาท่ีถายทอดความรูตางๆแทนครู ดังนั้นผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพจากชุดการสอน  

5. แกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เพราะชุดการสอนสามารถชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจและตามโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยใหแกผูเรียน 
ซ่ึงมีความแตกตางกัน  

6. สรางความพรอม และความม่ันใจแกครู เพราะในการผลิตชุดการสอนนั้นไดจัด 
ระบบการใชสื่อการสอน ท้ังการผลิตสื่อการสอน กิจกรรม ตลอดจนขอแนะนําการใชสําหรับผูสอน
สามารถนําไปใชไดทันที  

7. สงเสริมการเรียนรูแบบตอเนื่อง หรือการศึกษาตลอดชีพ เพราะสามารถนําชุดการ
สอนไปใชในการเรียนดวยตนเองไดทุกเวลาและทุกสถานท่ี 

8. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู เพราะชุดการสอนไดผลิตข้ึนโดยใชวิธีระบบและ
กลุมผูมีความรู ความสามารถ มีการทดลองใชจนแนใจวาใชไดผลดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว
แลวจึงนําออกมาใช 
 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการสรางชุดการสอน  
 การสงเสริมใหมนุษยมีการเรียนรูท่ีดีจะตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น
ชุดการสอนจึงเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีถูกนํามาใชตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  
ในการเรียนรู โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีตอไปนี้  
 เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528 : 292-293) ไดกลาวถึงหลักการและทฤษฎีท่ีใชในการสราง
ชุดการสอนซ่ึงสามารถนํามาใชในการสรางชุดการสอน ดังนี้  
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 1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) นักการศึกษาไดนําหลัก
จิตวิทยาในดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใชเพราะถือวาการสอนนั้นไมสามารถจะปนผูเรียนให
เปนพิมพเดียวกันไดในชวงเวลาท่ีเทากัน เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทางของเขาและใช
เวลาเรียน ในเรื่องหนึ่งๆ ท่ีแตกตางกันไป ความแตกตางเหลานี้มี ความแตกตางในดานความสามารถ 
(Ability) สติปญญา (Intelligence) ความตองการ (Need) ความสนใจ (Interest) รางกาย 
(Physical) อารมณ (Emotion) และสังคม (Social) ดวยเหตุผลท่ีคนเรามีความแตกตางกันดังกลาว 
ผูสรางชุดการสอน จึงพยายามท่ีจะหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท่ีจะทําใหผูเรียนไดเรียนอยาง
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไวในชุดนั้น ๆ ซ่ึงวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดวิธีหนึ่งก็คือ การจัดการสอน
รายบุคคล หรือการจัดการสอนตามเอกัตภาพหรือการศึกษาดวยตนเองซ่ึงลวนแตเปนวิธีสอนท่ีเปด
โอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความแตกตางของแตละคน 
 2. การนําสื่อประสมมาใช (Multi-media Approach) เปนการนําเอาสื่อการสอน
หลายประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ    ความพยายามอันนี้ก็เพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนจากเดิมท่ีเคยยึดครูเปนแหลงใหความรูหลัก    มาเปนการจัดประสบการณ ใหผูเรียนเรียน
ดวยการใชแหลงความรูจากสื่อประเภทตางๆ  
 3. ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) เปนจิตวิทยาการเรียนรูท่ีเปดโอกาสให
ผูเรียนได  
     3.1 เขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง  
     3.2 ตรวจสอบผลการเรยีนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที  
     3.3 มีการเสริมแรง คือ ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจท่ีตนเองทําไดถูกตอง 
เปนการใหกําลังใจท่ีจะเรียนตอไป ถาตนเองทําไมถูกตองจะไดทราบวาท่ีถูกตองนั้นคืออะไร จะได
ไตรตรองพิจารณาทําใหเกิดความเขาใจ ซ่ึงจะไมทําใหเกิดความทอถอยหรือสิ้นหวังในการเรียน เพราะ
เขามีโอกาสท่ีจะสําเร็จไดเหมือนคนอ่ืนเหมือนกัน 
     3.4 เรียนรูไปทีละข้ันตามความสามารถและความสนใจของตนเอง  
 4. การใชการวิเคราะหระบบ (System Analysis) เปนการนําเอาการวิเคราะหระบบ
มาใชโดยจัดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม    และวัยของผูเรียนทุกสิ่งทุกอยางท่ีจัดไวใน
ชุดการสอนจะสรางข้ึนอยางมีระบบจะตองมีการตรวจเช็คทุกข้ันตอนและทุกอยางจะตองสัมพันธ
สอดคลองกันเปนอยางดี มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานเปนท่ีเชื่อถือได
จึงจะนําออกใช  
 ชัยยงค  พรหมวงศ และคนอ่ืนๆ (2526 : 197) กลาวถึง แนวคิด หลักการ และทฤษฏี
ตางๆ ท่ีนําไปสูการผลิตชุดการสอน มี 5 ประการ ดังนี้  
 แนวคิดท่ี 1 เปนแนวคิดตามหลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวกับทฤษฎีความแตกตางระหวาง
บุคคล ซ่ึงนักการศึกษาไดนําแนวคิดนี้มาจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน โดยการจัดการศึกษาท่ีใหอิสระในการเรียนรูดวยตนเองตามกําลังความสามารถของ
แตละคน  
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 แนวคิดท่ี 2 เปนแนวคิดท่ีพยายามจะเปลี่ยนการจัดการสอนจากแบบเดิมท่ียึดครูเปน
ศูนยกลาง ซ่ึงมีครูเปนแหลงความรู มาเปนแบบของการนําประสบการณ และสื่อประสมท่ีตรงตาม
เนื้อหา ในรูปของชุดการสอนโดยใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากชุดการสอน  
 แนวคิดท่ี 3 เปนแนวคิดท่ีพยายามจะจัดระบบการผลิต และการใชอุปกรณการสอนไว
เปนไปในรูปสื่อประสมโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปลี่ยนจากการใชสื่อในการชวยครูสอนมา เปนชวย
นักเรียน  
 แนวคิดท่ี 4 เปนแนวคิดท่ีพยายามจะสรางปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึนระหวางครูกับนักเรียน 
และนักเรียนกับสภาพแวดลอม โดยนําสื่อการสอนและทฤษฎีของกระบวนการกลุมมาใชในการ
ประกอบกิจกรรมรวมของนักเรียน  
 แนวคิดท่ี 5 เปนแนวคิดท่ียึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู   มาจัดสภาพการเรียนรูเพ่ือให
การเรียนรูมีประสิทธิภาพ โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมในการเรียนดวยตนเอง โดยทราบวา 
การตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกตอง หรือผิดในทันที มีการเสริมแรง ทําใหนักเรียนไดเกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีตนทําไดถูกหรือคิดถูก อาจจะทําใหกระทําพฤติกรรมนั้นอีกในอนาคต และการท่ีคอย
เรียนรูไปทีละข้ันตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนเอง โดยไมตองมีใครมาบังคับ 
 จากทฤษฎีและแนวคิดการสรางชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น เนนการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองของผูเรียน เพ่ือใหรูถึงกระบวนการ ความรู ความเขาใจ และมี
ความสามารถในการจัดกระทําการเรียนรูจากประสบการณตรง สื่อท่ีออกแบบตองทําใหเกิดแรงจูงใจ
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ชุดการสอนตองตอบสนองวัตถุประสงคการเรียนรูเปนการ
สะทอนกลับเพ่ือทราบความกาวหนาในการเรียนเปนการเสริมแรง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ในการฝกปฏิบัติและการกระทําซํ้า เพ่ือนําไปสูความคงทนในการเรียนรูซ่ึงสามารถนําไปประยุกตและ
ถายโยงการเรียนรู เพ่ือนําไปปรับใชกับสภาพหรือปญหาใหมท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
 ทฤษฎีท่ีเปนแนวทางการสรางชุดการสอน  
 ชุดการสอนเปนนวัตกรรมการใชสื่อการสอนใหมีบทบาทในการเรียนการสอนใหมี
บทบาทในการเรียนการสอนการสรางชุดการสอนจึงตองอาศัยหลักการและทฤษฎีสําคัญ มีอยู 3 กลุม
ใหญๆ คือ (Dayton and Kemp 1985 : 13-14)  
 1. กลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เปนกลุมท่ีกําหนดพฤติกรรมของมนุษยวาเปน
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) บางทีจึงเรียกวาการเรียนรู
แบบ S–R สิ่งเราก็คือขาวสารหรือเนื้อหาวิชาท่ีสงไปใหผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนการสอน 
โปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลักการและทฤษฎีนี้มาก โดยจะลําดับข้ันการเรียนรูออกเปนข้ันยอยๆ 
และเม่ือผูเรียนเกิดการตอบสนอง ก็จะสามารถทราบผลไดทันทีวาเกิดการเรียนรูหรือไม ถาตอบสนอง
ถูกตองก็จะมีการเสริมแรง โปรแกรมการสอนเปนรายบุคคลอิงทฤษฎีนี้มาก 
 2. กลุมเกสตัลท หรือ ทฤษฎีสนามหรือความรูความเขาใจ (Gestalt, Field or 
Cognitive Theories) เปนกลุมท่ีเนนกระบวนการความรูความเขาใจหรือการรูจักคิดอัน ไดแก การ
รับรูอยางมีความหมาย ความเขาใจและความสามารถในการจัดกระทํา อันเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมมนุษย  ทฤษฎีนี้ ถือวาการเรียนรูของมนุษย ข้ึนอยู กับคุณภาพของสติปญญาและ
ความสามารถในการสรางความสัมพันธ 3. กลุมจิตวิทยาทางสังคม หรือการเรียนรูทางสังคม (Social 
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Psychology of Social Learning Theories) เปนกลุมท่ีไดรับความสนใจมากข้ึน ทฤษฎีนี้เนนปจจัย
ทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธระหวางมนุษย การเรียนรูสวนใหญเก่ียวของกับการกระทําทางสังคม 
โดยการเรียนรูจากประสบการณโดยตรงหรือผานสื่อการเรียนการสอน  
 Dayton and Kemp (1985 : 14-15) กลาววา ทฤษฎีท้ังสามกลุมตางมีความคลายคลึง
หรือจุดเนนเก่ียวกับการออกแบบ และการใชสื่อการเรียนการสอนดังนี้คือ  
 1. แรงจูงใจ (Motivation) ถานักเรียนมีความตองการความสนใจหรือความปรารถนา
ท่ีจะเรียนรูก็จะทําใหการเรียนการสอนท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจ คือ ประสบการณหรือกิจกรรมในการ
เรียนรู ซ่ึงมีความหมายหรือนาสนใจสําหรับนักเรียน  
 2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) นักเรียนแตละคนตางมี
อัตรา และวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การจัดสื่อการสอนจะตองคํานึงถึงปจจัยนี้ดวย 
 3. วัตถุประสงคของการเรียนรู (Learning Objectives) ในการจัดการเรียนการสอน 
หากนักเรียนไดทราบวัตถุประสงคในการเรียนรู  ก็จะทําใหนักเรียนมีโอกาสบรรลุจัดประสงค
จุดประสงคไดมากกวาท่ีไมทราบ นอกจากนี้วัตถุประสงคของการเรียนรูยังชวยในการวางแผนการ
สรางสื่อการเรียนการสอน คือทําใหเราทราบวาควรบรรจุเนื้อหาอะไรในสื่อ  
 4. การจัดเนื้อหา (Organization of Content) การเรียนรูจะงายข้ึนหากมีการ
จัดลําดับเนื้อหาสาระในการเรียนรูเปนลําดับข้ันและสมเหตุผล  
 5. การจัดเตรียมความรูท่ีมีมากอน (Pre – Learning Preparation) บางครั้ง 
การเรียนรูเนื้อหาสาระหนึ่งๆ จําเปนตองอาศัยประสบการณการเรียนรูท่ีมีมากอน ดังนั้นในการสราง 
ชุดการสอน ควรคํานึงถึงธรรมชาติและระดับการรับรูของแตละกลุม เพ่ือจะจัดเตรียมความพรอม
ใหกับกลุมผูเรียน  
 6. อารมณ (Emotion) การเรียนรูเก่ียวของกับอารมณ และความรูสึกของบุคคลพอๆ 
กับความสามารถทางสติปญญา ดังนั้นในการสรางชุดการสอนควรตอบสนองตออารมณ ซ่ึงกอใหเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรูเปนสําคัญ   
 7. การมีสวนรวม (Participation) การเรียนรูจะเกิดผลอยางรวดเร็วและคงทน หาก
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูท้ังทางสติปญญา และควรจัดเปนเวลายาวนานกวาการเรียนรู
โดยการฟงหรือการดู 
 8. การสะทอนกลับ (Feedback) การเรียนรูจะเพ่ิมข้ึนหากนักเรียนไดทราบ
ความกาวหนาในการเรียนรู จึงเปนการสรางแรงจูงใจ  
 9. การเสริมแรง (Reinforcement) เม่ือนักเรียนบรรลุผลในการเรียนรูเนื้อหาสาระใด
แลวก็จะถูกกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตอไป ซ่ึงการเรียนรูก็เปนรางวัลท่ีสรางความเชื่อม่ัน
และสงผลใหเกิดพฤติกรรมในทางบวกแกนักเรียน  
 10. การฝกปฏิบัติและการทําซํ้า (Practice and Repetition) บุคคลจะเกิดการเรียนรู
ในเรื่องของความรูและทักษะได จะตองอาศัยการฝกปฏิบัติและการทําซํ้าอยูเสมอ ซ่ึงจะนําไปสู 
ความคงทนในการเรียนรู  
 11. การนําไปประยุกตใช (Application) ผลลัพธท่ีพึงปรารถนาของการเรียนรู คือ 
การเพ่ิมความสามารถของแตละบุคคลในการประยุกต หรือการถายโยงการเรียนรูคือสามารถนําไป
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ปรับใชกับการศึกษาทฤษฎีท่ีเปนแนวทางการสรางชุดการสอนสรุปไดวา การเรียนโดยใชชุดการสอน
เปนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูทําหนาท่ี
เปนผูอํานวยความสะดวก ใหการเสริมแรง และใหคําแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชหลัก
จิตวิทยา  
 ข้ันตอนการผลิตชุดการสอน  
 มีผูกลาวถึงข้ันตอนการผลิตชุดการสอนไวหลายทาน ดังนี้ คือ  
 สุกิจ  ศรีพรหม (2541 :69-70) ไดนําเสนอข้ันตอนการสรางชุดการสอนไว 10 ข้ันตอนดังนี้  
 1. กําหนดหมวดหมู เนื้อหา และประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการ
เปนแบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม  
 2. กําหนดหนวยการสอนแบงเนื้อหาออกเปนการสอนโดยประมาณเนื้อหาวิชาท่ีครูจะ
ถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง  
 3. กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตนเองวาในการสอนแตละหนวยควรให
ประสบการณแกผูเรียนอะไรบาง แลวกําหนดออกมาเปน 4-6 หัวขอ  
 4. กําหนดมโนทัศนและหลักการใหสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่องโดยสรุปรวม
แนวคิดสาระและหลักเกณฑสําคัญไวเพ่ือเปนแนวทางจัดเนื้อหามาสอนใหสอดคลองกับปญหาหรือ
สภาพการใหม 
 5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง เปนจุดประสงคท่ัวไปกอนแลว
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไวทุกครั้ง  
 6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมซ่ึงเปนแนวทาง 
การเลือกและการผลิตสื่อการสอน  
 7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใช
แบบทดสอบอิงเกณฑ เพ่ือใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรมเรียบรอยแลวนักเรียนไดเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม  
 8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการท่ีครูใช ถือวาเปนสื่อการสอน
ท้ังสิ้น เม่ือผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลวก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองท่ี
เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา “ชุดการสอน” 
 9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพ่ือเปนการประกันวาชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑข้ึนลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการท่ีวาการ
เรียนรูเปนกระบวนการเพ่ือชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล  
 10. การใชชุดการสอน ชุดการสอนท่ีไดรับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ท่ีตั้งไวสามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการสอนและตามระดับการศึกษา โดยกําหนด
ข้ันตอนการใชดังนี้  
    10.1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือพิจารณาพ้ืนฐานความรูเดิมของ
ผูเรียน (ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที)  
    10.2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน  
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    10.3 ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน (ข้ันสอน) ผูสอนบรรยายหรือแบงกลุม
ประกอบกิจกรรมการเรยีน  
    10.4 ข้ันสรุปผลการสอน เพ่ือสรุปมโนทัศนและหลักการท่ีสําคัญ  
    10.5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเปลี่ยนไป  
 บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2543 : 97-99) โดยมี 10 ข้ันตอนดังนี้  
 1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหา และประสบการณ  
 2. กําหนดหนวยการสอน โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการสอน  
 3. กําหนดหัวเรื่อง 
 4. กําหนดความคิดรวบยอด และหลักการใหสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง  
 5. กําหนดวัตถุประสงค  
 6. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 7. กําหนดแบบประเมิน  
 8. เลือกและผลิตสื่อการสอน  
 9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน  
 10. การใชชุดการสอน โดยมีข้ันตอนการใชดังนี้  
    10.1 ทดสอบกอนเรียน  
    10.2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน  
    10.3 ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  
    10.4 ข้ันสรุปผลการสอน 
    10.5 ทดสอบหลังเรียน  

สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545 : 37) กลาวถึงข้ันตอนในการผลิตชุดการสอนไว
ดังนี้  

1. กําหนดเรื่องเพ่ือทําชุดการสอน ซ่ึงอาจกําหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือกําหนด
เรื่องใหมข้ึนมาก็ได การจัดแบงเรื่องยอยจะข้ึนอยูกับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใชชุดการ
สอนนั้นๆ การแบงเนื้อเรื่องเพ่ือทําชุดการสอนในแตละระดับยอมไมเหมือนกัน  

2. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณา
การแบบสหวิทยาการไดตามความเหมาะสม  

3. จัดเปนหนวยการสอนซ่ึงจะแบงเปนก่ีหนวย ซ่ึงหนวยหนึ่งๆ จะใชเวลานานเทาใด
นั้น ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นผูเรียน  

4. กําหนดหัวเรื่อง จัดแบงหนวยการสอนเปนหัวขอยอยๆ เพ่ือสะดวกแกการเรียนรู 
แตละหนวยควรประกอบดวยหัวขอยอย หรือประสบการณในการเรยีนรูประมาณ 4-6 หัวขอ  

5. กําหนดความคิดรวบยอด หรือหลักการ และตองกําหนดใหชัดเจนวาตองการให
ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไร ถาผูสอนยังไมชัดเจนวาจะให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอะไรบาง การกําหนดกรอบความคิด หรือหลักการก็จะไมชัดเจน ซ่ึงจะรวมไปถึง
การจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่อและสวนประกอบอ่ืนๆ ก็จะไมชัดเจนตามไปดวย 
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6. กําหนดจุดประสงคการสอน หมายถึง จุดประสงคท่ัวไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
รวมท้ังการกําหนดเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไวชัดเจน  

7. การกําหนดกิจกรรมการเรียน ตองกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ซ่ึงจะเปนแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยางท่ี
ผูเรียนปฏิบัติ เชน การอาน การทํากิจกรรมตามบัตรคําสั่ง การตอบคําถาม การเขียนภาพการทดลอง 
การเลนเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เปนตน  

8. กําหนดออกแบบวิธีประเมินผล และตองออกแบบประเมินผลใหตรงกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชการสอบแบบอิงคเกณฑ (การวัดผลท่ียึดเกณฑหรือเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไวในวัตถุประสงคโดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน) เพ่ือใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรม 
มาเรียบรอยแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด 

9. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ และวิธีการท่ีผูสอนใชถือเปนสื่อในการสอน
ท้ังสิ้น เม่ือผลิตสื่อการสอนในแตละหัวเรื่องเรียบรอยแลว ควรจัดสื่อการสอนเหลานั้นแยกออกเปน
หมวดหมูในกลอง/แฟมท่ีเตรียมไว กอนนําไปหาประสิทธิภาพเพ่ือหาความตรงความเท่ียงกอนนําไปใช 
เราเรียกสื่อการสอนแบบนี้วา ชุดการสอน โดยปกติรูปแบบของชุดการสอนท่ีดีควรมีขนาดมาตรฐาน
เพ่ือความสะดวกในการใชและความเปนระเบียบเรียบรอยในการเก็บรักษาโดยพิจารณาในดานตางๆ 
เชน การใชประโยชน ความประหยัด ความคงทนถาวร ความนาสนใจ ความทันสมัยทันเหตุการณ 
ความสวยงาม เปนตน  
 10. สรางขอทดสอบกอนและหลังเรียนพรอมท้ังเฉลย ในการสรางขอสอบเพ่ือทดสอบ
กอนและหลังเรียนควรสรางใหครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมท่ีกําหนดใหเกิดการเรียนรูโดยพิจารณา
จากจุดประสงคการเรียนรูเปนสําคัญ ขอสอบไมควรมากเกินไปแตควรเนนกรอบความรูสําคัญใน
ประเด็นหลักมากกวารายละเอียดปลีกยอย หรือถามเพ่ือความจําเพียงอยางเดียว และเม่ือสรางเสร็จ
แลวควรทําเฉลยไวใหพรอมกอนสงไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  
 11. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เม่ือสรางชุดการสอนเสร็จเรียบรอยแลวตองนํา
ชุดการสอนนั้นๆ ไปทดสอบโดยวิธีการตางๆ กอนนําไปใชจริง เชน ทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา เปนตน  
 ชัยยงค  พรหมวงศ และคนอ่ืนๆ  (2537 : 199)   อธิบายข้ันตอนของการผลิตชุดการสอน 
ท่ีไดจัดระบบไวแลว ดังนี้ 
 1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมาดวิชาหรือบูรณาการ 
คนควาเปนแบบสหวิทยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม  
 2. กําหนดหนวยการสอนแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน โดยประมาณเนื้อหา 
วิชาท่ีจะใหครูสามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดในสัปดาห หรือครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง  
 3. กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองกําหนดวาในครั้งหนึ่งควรใชประสบการณอะไรบาง 
แกผูเรียน แลวกําหนดหัวเรื่องออกมาเปนหนวยการสอน  
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 4. กําหนดมโนทัศนและหลักการ มโนทัศนและหลักการท่ีกําหนดนี้จะตองสอดคลอง  
กับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ หลักเกณฑสําคัญไว เพ่ือเปนแนวทางในการจัด
เนื้อหาท่ีจะสอนใหสอดคลองกัน  
 5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง โดยคิดเปนจุดประสงคท่ัวไปกอนแลว
จึงเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 6. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมอันจะเปน
แนวทางในการเลือกและการผลิตสื่อการสอน ซ่ึงกิจกรรมการเรียนหมายถึงกิจกรรมทุกอยางท่ีผูเรียน
ปฏิบัติ เชน การอานบัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เลนเกม ฯลฯ  
 7. กําหนดแบบประเมินผล ซ่ึงตองประเมินผลใหตรงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใช 
แบบทดสอบอิงเกณฑเพ่ือใหผูสอนทราบวา หลังจากผานกิจกรรมเรียบรอยแลวนักเรียนไดเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม  
 8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ และวิธีการท่ีครูใชทุกชนิด นับวาเปน สื่อ
การสอนท้ังสิ้น เม่ือผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลว ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูใน
กลองท่ีเตรียมไวกอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ  
 9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพ่ือเปนการประกันวา ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอน 
 จากกระบวนการผลิตชุดการสอนท่ีกลาวมาสรุปไดวา การผลิตชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตองเนนการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนรูถึงกระบวนการ ความ
เขาใจและสามารถจัดกระทําไดโดยการเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชสื่อท่ีออกแบบใหเกิด
แรงจูงใจแตกตางระหวางระหวางบุคคล ท้ังนี้ชุดการสอนควรตอบสนอง วัตถุประสงคการเรียนรู 
เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน การสะทอนกลับเพ่ือทราบความกาวหนาในการเรียน สามารถนําไป
ประยุกตหรือถายโยงการเรียนรูไปปรับใชกับปญหาหรือสภาพการใหม  
 ข้ันตอนการใชชุดการสอน  
 สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545 : 55-58) ไดกลาวถึงการใชชุดการสอน ดังนี้  
 1. ชุดการสอนรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ ควรดําเนินการดังนี้  
  1.1 ผูสอนควรแนะนําหรือชี้แจงภาพรวมของชุดการสอน เพ่ือเปนแนวทางใหผูเรียน
ไดเขาใจ เชน ลักษณะการจัดการเรียนรู สวนประกอบท่ีสําคัญ แนะนําการใชบัตรคําสั่ง การใชสื่อ
ตางๆ เปนตน 
  1.2 ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองจากบัตรคําสั่ง และดําเนินตากิจกรรมของบัตรคําสั่ง
จนครบกระบวนการ โดยมีการประเมินตนเองท้ังกอนและหลังการใชชุดการสอน 
 2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม หรือชุดการสอนสําหรับการเรียนเปนกลุมยอยโดย
ปกติชุดการสอนชนิดนี้มักจะใชในการสอนแบบศูนยการเรียน ดังนั้นการใชชุดการสอนควรดําเนินการ
ดังนี้  
  2.1 แนะนําหรือชี้แจงการใชชุดการสอนเพ่ือเปนแนวทางใหผูเรียนเขาใจวิธีใช  
  2.2 แบงกลุมยอยผูเรียนตามจํานวนชุดการสอน  
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  2.3 ใหผูเรียนทํากิจกรรมตามบัตรคําสั่งท่ีอยูในชุดการสอน โดยเริ่มตนพรอมๆ กัน 
ภายในชุดการสอนจะกําหนดคําสั่ง กิจกรรม การประเมิน ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด  
  2.4 เม่ือผู เรียนกลุมใดประกอบกิจกรรมเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดแลวใหสลับ
หมุนเวียนกับกลุมอ่ืนๆ ในกรณีท่ียังสลับกลุมไมไดใหปฏิบัติกิจกรรมในศูนยการเรียนรูสํารอง  
 3. ชุดการสอนประกอบคําบรรยายของผูสอน การใชชุดการสอนประเภทนี้ ควร
ดําเนินการดังนี้  
  3.1 ผูสอนตองทําความเขาใจอยางดีกับบัตรคําสั่ง เนื้อหา สื่อ ใบงานและกิจกรรม  
  3.2 ผูสอนตองเตรียมวัสดุอุปกรณหรือสื่อในการนําเสนอหรือการสาธิต โดยฝกให
เกิดทักษะกอนนําไปปฏิบัติจริง  
  3.3 ผูสอนตองประเมินการใชชุดการสอน เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง 
ในโอกาสตอไป 
 การใชชุดการสอนจะใชตามประเภทและจุดประสงคท่ีทําข้ึน มีข้ันตอนโดยสรุปดังนี้  
 1. ข้ันทดสอบกอนเรียนใหผูเรียนไดทดสอบกอนเรียน เพ่ือพิจารณาพ้ืนฐานความรูเดิม
ของนักเรียน อาจใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาที และควรเฉลยผลการทดสอบใหผูเรียนแตละคน
ทราบพ้ืนฐานความรูของตนเอง  
 2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนท่ีจะ
เรียนรู  
 3. ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน ผูสอนจะตองชี้แจงและอธิบายใหผูเรียนเขาใจอยาง
ละเอียดทุกข้ันตอนกอนลงมือทํากิจกรรม  
 4. ข้ันสรุปบทเรียน ผูสอนนําสรุปบทเรียนซ่ึงอาจทําไดโดยการถามหรือใหผูเรียนสรุป
ความเขาใจหรือสาระท่ีไดจากการเรียนรู เพ่ือใหแนใจวาผูเรียนมีความคิดรวบยอดตามหลักการท่ี
กําหนด  
 5. ประเมินผลการเรียน โดยการทําขอสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินดูวาผูเรียนบรรลุตาม
จุดประสงคหรือไม เพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียนในกรณีท่ียังไมผานจุดประสงคท่ี
กําหนดขอใดขอหนึ่ง 
 ขอดีและขอจํากัด  
 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนมีดังนี้  
 ขอดี 1. สงเสริมการเรียนเปนรายบุคคล โดยผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถ 
ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแตละบุคคล  
       2. แกปญหาการขาดแคลนครูผูสอน เพราะชุดการสอนสามารถชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง และตองการความชวยเหลือของครูผูสอนไมมากนัก  
       3. สงเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพราะ
ผูเรียนสามารถนําชุดการสอนไปเรียนรูไดในทุกสถานท่ีและทุกเวลาไมจํากัดชั้นเรียน  
       4. สรางความม่ันใจและชวยลดภาระของผูสอน เพราะการผลิตชุดการสอนเตรียมไว
ครบจํานวนหนวยการเรียนรูและจัดไวเปนหมวดหมูทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดทันที  
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       5. ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีโอกาสฝกการตัดสินใจและการ
ทํางานรวมกับกลุม  
       6. ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขอจํากัด 1. การออกแบบและการผลิตชุดการสอน ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 
ดานเทคโนโลยี ดานการศึกษา ดานศิลปะทํางานรวมกัน  
 2. ผูสอนตองเปนกัลยาณมิตร รวมท้ังมีความกระตือรือรนสนใจใฝรูวิทยาการใหม  ๆ
 อยูเสมอ  

 3. ตองใชเวลาพอสมควรในการเตรียมชุดการสอนพรอมสื่ออุปกรณใหครบครัน 
การนําไปประยุกตใช  

 ผลลัพธท่ีพึงปรารถนาของการเรียนรู คือ การเพ่ิมความสามารถของแตละบุคคลในการ
ประยุกตหรือการถายโยงการเรียนรู สามารถนําไปปรับใชกับปญหาหรือสภาพการณใหมได  
 สาโรจน  แพงยัง (2535 : 17) ไดสรุปวา  ในการผลิตชุดการสอน  เพ่ือใหไดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีจะถายทอดความรูใหกับผูเรียนนั้น จําเปนตองอาศัยหลักการจัดแนวคิดของทฤษฎี
ทางจิตวิทยาท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. ตองใหผูเรียนเขามามีสวนรวม ไมวาในการผลิต การใชหรือการประเมิน  
 2. สื่อการสอนท่ีดีตองใหความรูแกผูเรียนเปนข้ันตอนทีละนอยจากงายไปหายาก  
 3. สื่อการสอนท่ีดีจะตองเราความสนใจของผูเรียน และผูเรียนสามารถตอบสนองได
ในทันที  
 4. สื่อการสอนท่ีดีจะตองเหมาะกับวุฒิภาวะ และความสามารถของผูเรียน  
 5. สื่อการสอนท่ีดีจะตองสามารถใหผูเรียนทราบผลในการเรียนไดทันที  
 6. สื่อการสอนท่ีดีตองใหผูเรียนไดประสบการณในความสําเร็จของตน  
 สรุปไดวา สื่อการสอนท่ีผลิตสามารถตอบสนองตามหลักการ สื่อนั้นยอมนําไปใชไดอยางมี 
ประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายท่ีตองการ  
 

การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน 
   
 ชัยยงค  พรหมวงศ  (2537 : 493-500)  กลาวถึงการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวาเม่ือ
ผลิตสื่อข้ึนมาใชประกอบการเรียนการสอน  เชน  เอกสารประกอบการสอน ชุดการเรียน ชุดการสอน  
บทเรียนสําเร็จรูป  หนังสอืหรอืแบบหนวยหรือชุดฝกแบบฝก ควรไดรับการประเมินประสิทธิภาพของ
สื่อวาเหมาะท่ีจะนําไปใชตอไปหรือไม  หรือสื่อนี้จะสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนตาม
จุดประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  หรืออยางไร จะไดหาขอบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเปนการนําไปทดลองใช  (Try-out) เพ่ือปรับปรุง
แลวนําไปทดลองสอนจริง  (Trial run)  นําผลท่ีไดมาปรับปรุง  แกไขเสร็จแลวผลิตออกมาเปนจํานวน
มากซ่ึง  ชัยยงค  พรหมวงศ  (2537 : 494)  กลาวถึงความจําเปนท่ีตองทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ
การสอน  ดังนี้ 
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1. สําหรับหนวยงานผลิต  เปนการประกันคุณภาพของสื่อการสอนวาอยูในข้ันสูง  
เหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก  หากไมทดสอบประสิทธิภาพเสียกอนแลวหากผลิต
ออกมาใชประโยชนไมไดดีก็จะตองทําใหมเปนการสิ้นเปลืองท้ังเวลา  แรงงานและเงินทอง 

2. สําหรับผูใชสื่อการสอน  ซ่ึงสื่อการสอนจะทําหนาท่ีสอนโดยท่ีชวยสรางสภาพการ
เรียนรูใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีมุงหวังบางครั้งสอนแทนครู  ดังนั้น  กอนนําสื่อการสอน ไปใช  
ครูควรม่ันใจวาสื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจริง  การทดสอบ
ประสิทธิภาพตามลําดับข้ัน จะชวยใหเราไดชุดการสอนท่ีมีคุณคาทางการสอนจริงตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

3. สําหรับผูผลิตสื่อการสอน  การทดสอบประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตม่ันใจวาเนื้อหา
สาระท่ีนําเสนอไปนั้นเหมาะสมและงายตอความเขาใจ อันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญสูงข้ึนเปน
การประหยัดแรงงาน  เวลาและเงินทองในการเตรียมตนแบบ 
 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 
  เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู  เปนระดับท่ีผูผลิตชุดการสอนพึงพอใจวาหากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้น
แลวก็จะมีคุณคาท่ีจะนําไปสอนนักเรียน  และคุมคาแกการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก ซ่ึงการ
กําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรม 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง  
(กระบวนการ)  และพฤติกรมข้ันสุดทาย  (ผลลัพธ)  โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน   
E1  (ประสิทธภิาพของกระบวนการ)  และ  E2  (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) 
   1.  ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง  (Transitional  Behavior)  คือ  ประเมินผล
ตอเนื่อง ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ พฤติกรรมเรียกวา กระบวนการ (Process)  ของ
ผูเรียนท่ีสังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุมและบุคคล  ไดแก  งานท่ีมอบหมายและกิจกรรม อ่ืนใด
ท่ีผูสอนกําหนดไว 

2.  ประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย  (Terminal  Behavior)  คือการประเมินผลลัพธ 
(Products)  ของผูเรียน  โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล 
 ประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนท่ีนาพอใจ  โดยกําหนดเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการประกอบ
กิจกรรมของผูเรียนท้ังหมดตอเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด  นั่นคือ   
E1 / E2  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
  ตัวอยาง  80/80  หมายความวา  เม่ือเรียนจากแบบฝกแลว  ผูเรียนจะสามารถทํา
แบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย  80%  และทําขอสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย  80% 
  การท่ีจะกําหนดเกณฑ E1 / E2  ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ  
โดยปกติเนื้อหาท่ีเปนความรูความจํามักจะตั้งไว  80/80 , 85/85  หรือ  90/90  สวนเนื้อหาท่ีเปน
ทักษะอาจตั้งไวต่ํากวานี้  เชน  75/75  เปนตน  อยางไรก็ตามไมควรตั้งไวต่ําเพราะตั้งเกณฑไวเทาใด 
ก็มักไดผลเทานั้น 
  การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพสื่อการสอน  เม่ือทดลองสื่อการสอนภาคสนาม
แลวใหเทียบคา  E1/E2 ท่ีหาไดจากแบบฝกกับ E1/E2 ของเกณฑ  เพ่ือดูวาเราจะยอมรับประสิทธิภาพ
หรือไม  การยอมรับประสิทธิภาพใหถือคาแปรปรวน  2.5 – 5 % นั่นคือประสิทธิภาพของสื่อการสอน
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ไมควรต่ํากวาเกณฑเกิน  5%  แตโดยปกติเราจะกําหนดไว  2.5%  เชน  เราตั้งเกณฑประสิทธิภาพไว  
90/90 เม่ือทดลองแบบ 1:100 แลว สื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ  87.5/87.5  เราก็สามารถยอมรับ
ไดวาสื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ  ในการศึกษาครั้งนี้ผูรายงานไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไวท่ี  
80/80 
 การคํานวณประสิทธิภาพของส่ือการสอน 
  การหาประสิทธิภาพของสื่อท่ีสรางข้ึน  มีกระบวนการสําคัญ  อยู  2  ข้ันตอน  ไดแก  
ข้ันตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (Rational  Approach)  และ
ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ  (Empirical Approach)          
ท้ังสองวิธีนี้ควรทําควบคูกันไป  จึงจะม่ันใจไดวาสื่อหรือเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีผาน
กระบวนการหาประสิทธิภาพจะเปนท่ียอมรับได  มีรายละเอียดดังนี้  (เผชิญ  กิจระการ. 2544)   

1.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (Rational  Approach) 
   กระบวนการนี้เปนการหาประสิทธิภาพโดยใชหลักของความรูและเหตุผลในการ
ตัดสินคุณคาของสื่อการเรียนการสอน  โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ  (Panel  of  Experts)  เปนผูพิจารณา
ตัดสินคุณคา  ซ่ึงเปนการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และความเหมาะสมใน
ดานความถูกตองของการนําไปใช  (Usability)  ผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนจะนํามา
หาประสิทธิภาพโดยใชสูตรดังนี้ 
 

        CVR  =  
N

N2
e -1 

 

  เม่ือ CVR  แทน  ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (Rational  Approach) 
        Ne  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท่ียอมรับ  (Number  of  Panelists  
                who  had  Agreement) 
        N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด (Total  Number  of  Panelists) 
 ผูเชี่ยวชาญจะประเมินสื่อการเรียนการสอนตามแบบประเมินท่ีสรางข้ึนในลักษณะของ
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) (นิยมใชมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ)  
นําคาเฉลี่ยท่ีไดจากแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนไปแทนคาในสูตร  สําหรับคาเฉลี่ยของ
ผูเชี่ยวชาญท่ียอมรับจะตองอยูในระดับมากข้ึนไป 

2.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ  (Empirical Approach)  วิธีการนี้จะนําสื่อไป
ทดลองใชกับกลุมผูเรียนเปาหมาย  การหาประสิทธิภาพของสื่อ  เชน  บทเรียนคอมพิวเตอร         
ชวยสอน  (CAI)  บทเรียนโปรแกรม  ชุดการสอน  แผนจัดการเรียนรู   แบบฝกทักษะ  เปนตน  
สวนมากใชวิธีการหาประสิทธิภาพดวยวิธีนี้  ประสิทธิภาพท่ีวัดสวนใหญจะพิจารณาจากเปอรเซ็นต                   
การทําแบบฝกหัดหรือกระบวนการเรียน  หรือแบบทดสอบยอย  โดยแสดงคาตัวเลข 2 ตัว  

เชน  E1 / E2  = 80/80 ,  E1 / E2  = 90/90  เปนตน  การคํานวณหาคา E1 และ E2 มีสูตรดังนี้ 

 
      E1 =  100

A
N

X

×
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    เม่ือ E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

         Σx แทน  คะแนนรวมของแบบฝกหัด  ใบงาน  หรือแบบทดสอบยอย 
                        ทุกชุดรวมกัน 
          A แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดใบงาน  หรือแบบทดสอบยอย 
                              ทุกชุดรวมกัน 
          N แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
 
        
      E2 =                 
 
     เม่ือ   E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
                 แทน  คะแนนของการทดสอบหลังเรยีน 
           B แทน  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 
          N แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด    
 
  ประสิทธิภาพของสื่อการสอน  จะมาจากผลลัพธของการคํานวณ E1 และ E2  เปน
ตัวเลขตัวแรกและตัวหลังตามลําดับ ถาตัวเลขเขาใกล  100  มากเทาไรยิ่งถือวามีประสิทธิภาพมากข้ึน  
เปนเกณฑท่ีใชพิจารณาการรับรองประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน  สวนแนวคิดในการหา
ประสิทธิภาพท่ีควรคํานึง  มีดังนี้ 

1.  สื่อการเรียนการสอน  ท่ีสรางข้ึนตองมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพ่ือ
การเรียนการสอนอยางชัดเจน  และสามารถวัดได 

2. เนื้อหาของบทเรียนท่ีสรางข้ึนตองผานกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาตาม
จุดประสงคของการเรียนการสอน 

3. แบบฝกหัดและแบบทดสอบตองมีการประเมินความเท่ียงตรงของเนื้อหาตาม
วัตถุประสงคของการสอนท่ีไดวิเคราะหไว  สวนความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบควรมีการวิเคราะห  เพ่ือนําไปใชกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนในแตละขอคําถาม 

4. จํานวนแบบฝกหัดตองสอดคลองกับจํานวนของวัตถุประสงคและตองมี
แบบฝกหัดและขอคําถามในแบบทดสอบครอบคลุมทุกจุดประสงคของการสอน  จํานวนแบบฝกหัด   
และขอคําถามในแบบทดสอบไมควรนอยกวาจํานวนวัตถุประสงคจะเห็นไดวา  การคํานวณหา
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนนี้   เปนผลรวมของการหาคุณภาพ  (Quality)  ท้ังเชิงปริมาณท่ี
แสดงเปนตัวเลข  (Quantitative) และเชิงคุณภาพ  (Qualitative) ท่ีแสดงเปนภาษาท่ีเขาใจได  
ดังนั้นประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน  ในท่ีนี้จึงเปนองครวมของประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ในความหมายของการทําในสิ่งท่ีถูก  (Do the Things Right)  นั้นหมายถึง  การเรียนอยางถูกตอง
ตามกระบวนการของการเรียนและการมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  ในความหมายของการทํา 
สิ่งท่ีถูกตองใหเกิดข้ึน  (Get the Right Things Done) นั้นหมายถึงผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม 

100
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×
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จุดประสงคถูกตองถึงระดับเกณฑท่ีคาดหวัง  ท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะนําไปสูการมี
คุณภาพ  ซ่ึงมักนิยมเรียกรวมกันเปนท่ีเขาใจสั้นๆ  วา “ประสิทธิภาพ” ของสื่อการเรียนรู 
   การประเมินประสิทธิภาพของส่ือการสอน 
   ประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมเปนท่ีพึงพอใจ  โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน
และการประกอบกิจกรมของผูเรียนท้ังหมดตอเปอรเซ็นตของผลการสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด  
นั่นคือ  ถาเกณฑ  80 / 80  ก็คือประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ  (ชัยยงค  
พรหมวงศ. 2537:  916)   ซ่ึงประสิทธิภาพของแผนใหสถิติท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
    1. คาเฉลี่ยเลขคณิต   เปนผลรวมเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมด  ถาคาเฉลี่ยสูง  
แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมหรือหองนั้นๆ  สูงในแผนการจัดการเรียนรูคะแนน
เฉลี่ยหลังสอนจะตองมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรยีน  จึงจะถือวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ 
    2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เปนคาท่ีวัดการกระจายของขอมูลหรือ
คะแนนของผูเรียนในกลุมหรือหองนั้นๆ  วาผูเรียนมีความรูความสามารถแตกตางกันมากนอยเพียงใด  
ถาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  มาก  ก็แสดงวาระดับความสามารถของผูเรียนในหองหรือกลุม
นั้นๆ  แตกตางกันมาก  ถาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) นอยก็แสดงวาระดับความรู
ความสามารถของนักเรียนในหองหรือกลุมนั้นๆ  แตกตางกันนอย ในแผนการจัดการเรียนรูคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) หลังเรียนจะตองนอยกวากอนเรียนจึงจะถือวาแผนการจัดการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพ 
   ความสําคัญระหวางสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาเฉลี่ยเลขคณิต  ( X ) 
    1. ถา X   มาก  S.D.  นอย    หมายความวา   ความรูความสามารถของกลุม 
หรือหองนั้นๆ  จะสูงใกลเคียงกัน 
    2. ถา  X   มาก  S.D.  มาก    หมายความวา  ความรูความสามารถของกลุม 
หรือหองนั้นๆ  จะสูงและแตกตางกัน 
    3.  ถา  X   นอย   S.D.  นอย  หมายความวา  ความรูความสามารถของกลุม 
หรือหองนั้นๆ  จะต่ําใกลเคียงกัน 
    4. ถา  X   นอย   S.D.  มาก  หมายความวา  ความรูความสามารถของกลุม
หรือหองนั้นๆ จะต่ําและแตกตางกันมาก 
   3. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย  (C.V.)  เปนคาเปรียบเทียบอัตราการกระจายของ
คะแนนกับคาเฉลี่ยวาการกระจายของคะแนนเปนรอยละเทาใดของคะแนนเฉลี่ย  ซ่ึงเกณฑของคา 
C.V. มีดังนี้   
    คา  C.V. ต่ํากวารอยละ  10  การกระจายของการเรยีนการสอนจะอยูในเกณฑ 
ดีมาก 
    คา  C.V. ระหวางรอยละ  10 –15  การกระจายของการเรียนการสอนจะอยู             
ในเกณฑด ี
    คา  C.V. ระหวางรอยละ  15  การกระจายของการเรยีนการสอนยังไมนาพอใจ 
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การหาคาดัชนีประสิทธิผล 
   
 ดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness index)  หมายถึง  ตัวเลขท่ีแสดงถึงความกาวหนาใน
การเรยีนของผูเรียน  โดยการเทียบคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนจากคะแนนการทดสอบกอนเรียนกับคะแนนท่ีได
จากการทดสอบหลังเรียน  และคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอน
เรียน  เม่ือมีการประเมินสื่อการสอนท่ีผลิตข้ึนมา  เรามักจะดูถึงประสิทธิผลทางดานการสอนและการ
วัดประเมินผลทางสื่อนั้น  ตามปกติแลวจะเปนการประเมินความแตกตางของคาคะแนนใน 2 ลักษณะ
คือ  ความแตกตางของคะแนนกับการทดสอบกอนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียน  หรือการ
ทดสอบเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในการปฏิบัติสวนมาก
จะเนนท่ีผลความแตกตางท่ีแทจริงมากกวาผลความแตกตางทางสถิติ แตในบางกรณีการเปรียบเทียบ
เพียง  2  ลักษณะก็อาจจะยังไมเปนการเพียงพอ  เชน  ในกรณีของการทดสอบใชสื่อการเรียนการ
สอนครั้งหนึ่งปรากฏวากลุมท่ี 1 การทดสอบกอนเรียนไดคะแนน 18% การทดสอบ หลังเรียนได
คะแนน 67% และกลุมท่ี  2  การทดสอบกอนเรียนไดคะแนนจาก การทดสอบท้ังสองกรณีมีพ้ืนฐาน  
(คะแนนทดสอบกอนเรียน)  แตกตางกันซ่ึงจะสงผลถึงคะแนนสอบหลังเรียนท่ีจะเพ่ิมไดสูงสุดของแต
ละกรณี  (เผชิญ  กิจระการ. 2544 : 33-39)  ไดเสนอคาดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness index)  
ไวดังนี้ 

1. การพัฒนาการท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเรียนโดยอาศัยคา  t-test  (Dependent Samples)  เปน
การพิจารณาดูวา  ผูเรียนมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางเชื่อถือไดหรือไม  โดยทําการทดสอบผูเรียนทุกคน
กอนเรียน  (Pre test)  และหลังเรียน  (Post test)  แลวนํามาหาคา  t-test  (Dependent 
Samples) หากมีนัยสําคัญทางสถิติ  ก็ถือไดวาผูเรียนกลุมท่ีผูวิจัยกําลังศึกษามีการพัฒนาข้ึน              
อยางเชื่อถือได 
 

2. การหาพัฒนาการท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเรียนโดยอาศัยคาดัชนีประสิทธิผล มีสูตรดังนี้ 
 
               ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน- ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน                                           
           ดัชนีประสิทธิผล   =            

    (จํานวนนกัเรียน ×  คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 
 

 หรือ      E.I.  =  
1

12

PTotal

PP

−
−

  

 
 เม่ือ    1P          แทน    ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 

  2P          แทน    ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน 

  Total     แทน    ผลคูณของจํานวนนักเรยีนกับคะแนนเต็ม 
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ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  เปนผลการเรียนรูตามแผนท่ีกําหนดไวลวงหนา  อันเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีผานมา 
  คําวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  (Achievement  Test)  นักวัดผลและนักการศึกษา
เรียกชื่อแตกตางกันไป  เชน  แบบทดสอบความสัมฤทธิ์  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์  และไดใหความหมายไว  ในแนวเดียวกัน 
  ในพจนานุกรม  Encyclopedia  World  Dictionary  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  คือ
แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชในการวัดผลของการเรียนหรือการสอน 
  ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2544 : 125) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Tests)   
ใชวัดสมรรถนะอันเปนผลลัพธจากการเรียนการสอนหรือโปรแกรมการฝกอบรม  ใชวัดผลการเรียนรูท่ี
เกิดข้ึน  (What  Has  Learned)  จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูสอนไดจัดข้ึนเพ่ือการเรียนรูนั้น  
สิ่งท่ีมุงวัดจึงเปนสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรูภายใตสถานการณท่ีกําหนดข้ึน  ซ่ึงอาจเปนความรูหรือทักษะ
บางอยาง  (สวนใหญจะเนนทักษะทางสมองและความคิด)  อันบงบอกถึง  สถานภาพการเรียนรูท่ีผาน
มา  หรือสภาพการเรียนรูท่ีบุคคลนั้นไดรับ 
  วินัย  ธรรมศิลป  และคณะ  (ม.ป.ป. :  5)  ใหความหมายของ  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวัดความรู  ทักษะ  และสมรรถภาพสมองดานตางๆ  
ท่ีเด็กไดรับจากประสบการณท้ังปวง  ท้ังจากโรงเรียนและทางบาน  ยกเวนการวัดทางรางกายความ
ถนัดและทางบุคคลกับสังคม 
  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2545 : 95)  ใหความหมายไววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวัดความรู  ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตางๆ  ท่ีเด็กไดรับจาก
ประสบการณท้ังปวงท้ังจากโรงเรียนและทางบานยกเวนการวัดทางรางกาย  ความถนัด  และทาง
บุคคลกับสังคม  สาํหรับในโรงเรียนแลวแบบทดสอบประเภทผลสัมฤทธิ์มุงท่ีจะวัดความสําเร็จ 
ในวิชาเปนสวนใหญ 
  สมนึก  ภัททิยธานี  (2546 : 73)  ไดใหความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวัดสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ  ท่ีนักเรียนไดรับการเรียนรูผานมา 
  กลาวโดยสรุป  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดความรู  ทักษะและ
ความสามารถทางวิชาการท่ีผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว
เพียงใด 
 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2545 : 96)  กลาวถึง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ 
   1.  แบบทดสอบท่ีครูสราง  (Teacher – Made  Test)  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีมุง
วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเฉพาะกลุมท่ีครูสอน  เปนแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนใชกันโดยท่ัวไปใน
สถานศึกษา  มีลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน  (Paper  and  Pencil  Test)  ซ่ึงแบงไดเปน 2  
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ชนิด  คือ  แบบทดสอบอัตนัย  (Subjective  or  Essay  Test)  และแบบทดสอบปรนัยหรือแบบให
ตอบสั้น ๆ  (Objective  Test  or  Short  Answer) 
   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized  Test)  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีมุง
วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนท่ัวๆ ไป  ซ่ึงสรางโดยผูเชี่ยวชาญ  มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดี  จนมี
คุณภาพ  มีมาตรฐาน  กลาวคือ  มีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ  วิธีการใหคะแนนและการแปล
ความหมายของคะแนน 
  สมนึก  ภัททิยธนี  (2546 : 73)  กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อาจแบงได 2 ประเภท คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
  วินัย  ธรรมศิลป  และคณะ  (ม.ป.ป. : 5)  กลาวถึง  ประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์วาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  (Achievement  Test)  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
   1.  แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเอง  (Teacher – Made  Test)  หมายถึง  
แบบทดสอบท่ีใชกันท่ัวๆ  ไปในโรงเรียน  ครูเปนผูสรางข้ึนเอง  สอบเสร็จแลวก็ท้ิงไป  จะสอบใหมก็
สรางข้ึนมาใหม  หรือเอาของเกามาเปลี่ยนแปลง  ขอสอบแบบนี้มีขอเสียตรงท่ีวาครูสวนใหญไมคอย
สนใจวาขอสอบท่ีออกมานั้นใชแลวดี – เลวประการใด 
   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized  Test)  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีสราง
ข้ึนแลวนําไปใชทดสอบ และวิเคราะหผลการสอบตามวิธีการทางสถิติหลายครั้งหลายหน เพ่ือปรับปรุง
ใหมีคุณภาพดีและเปนแบบทดสอบท่ีมาตรฐานสําหรับใชกับเด็กท่ัวๆ ไป มีการหาเกณฑปกติ  
(Norms)  เพ่ือใชเปนหลักในการเปรียบเทียบ  แบบทดสอบมาตรฐานนี้เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดและ
ประเมินคาการเรียนการสอน  การสรางแบบทดสอบมาตรฐานตองใชเวลาและคาใชจายมาก  จึงมัก
เปนงานของสถาบันใหญๆ  หรือเปนงานระดับชาติ  คําวามาตรฐาน  หมายถึง  มาตรฐาน  2 ประเด็น 
คือ มาตรฐานในการดําเนินการสอบและในวิธีการแปลคะแนน 
  จากประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีกลาวมา  สรุปไดวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบงเปน  2  ประเภท  คือ 
   1.  แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึน  (Teacher – Made  Test)  หมายถึง  แบบทดสอบ 
ท่ีครูสรางข้ึนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  ซ่ึงสรางข้ึนมาใชเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกลุมของผูเรียนเปน
แบบทดสอบท่ีใชกันโดยท่ัวๆ ไปในสถานศึกษา 
   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized  Test)  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีสราง
ข้ึนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  มีการวิเคราะหขอสอบตามวิธีการทางสถิติ  มีการปรับปรุงและ
พัฒนาแบบทดสอบเพ่ือใหไดขอสอบท่ีมีคุณภาพ 
  ความแตกตางระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ท่ีครูสรางข้ึนเพ่ือใชในชั้นเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึนเพ่ือใชใน
ชั้นเรียนอาจจําแนกความแตกตางท่ีชัดเจนได  5  ประการ  ดังนี้  (เยาวดี  วิบูลยศรี. 2540 : 26) 
   1.  การจํากัดของเนื้อหาวิชาท่ีสอบ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสุม
เนื้อหาสําหรับนํามาสอบในระดับท่ีกวางและท่ัวไป  เพ่ือใชกับโรงเรียนตาง ๆ  ตลอดจนมีการ
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กลั่นกรองเนื้อหาในการสรางขอกระทงโดยผูเชี่ยวชาญทางเนื้อหาและหลักสูตร  สําหรับแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึนจะเนนเนื้อหาเฉพาะท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ครูจะทําหนาท่ี
เปนผูเชี่ยวชาญซ่ึงอาจประกอบดวยครูคนเดียวหรือคณะครูก็ได  เปนผูกําหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสมใน
การสอบ 
   2.  การทดลองใชแบบทดสอบ  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน  เม่ือสรางข้ึนแลว
จะตองมีการทดลองใช  เพ่ือทําการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบทดสอบดวยคาสถิติตางๆ  
ตอจากนั้นก็จะรายงานในคูมือแบบทดสอบ  เชน  คาความตรง  ความเท่ียง  ระดับความยากงาย  
และอํานาจจําแนกของขอกระทงในทํานองตรงกันขาม  สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสราง
ข้ึนโดยท่ัวไปจะไมมีการทดลองใชเพ่ือวิเคราะหคาสถิติในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
มากอน 
   3.  วิธีดําเนินการสอบ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานโดยปกติจะตองมีคูมือ
อธิบายวิธีดําเนินการสอบอยางเปนมาตรฐาน  เชน  วิธีการตอบ  เวลาในการสอบ ฯลฯ  ผูใช
แบบทดสอบตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึน  โดยท่ัวไป
จะไมมีคูมือประกอบการใช  เพราะตัวครูเองจะเปนผูกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการสอบ 
   4.  วิธีการใหคะแนน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานตองมีคําเฉลยสําหรับการ
ตรวจใหคะแนนตามท่ีระบุอยูในคูมือการใชทดสอบ  สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึนนั้น 
ครูจะเปนผูใหคะแนนตามมาตรฐานท่ีครูกําหนดข้ึนเอง 
   5.  ตารางปกติวิสัยเพ่ือการเปรียบเทียบ  โดยปกติแลวแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานจะมีการนําไปใชกับกลุมอางอิง  หรือท่ีเรียกวา  Norm  Group  เพ่ือทําตารางปกติวิสัย  
(Norm  Table)  ไวในคูมือของการใชแบบทดสอบมาตรฐาน  โดยมีจุดมุงหมายใหผูใชแบบทดสอบ
สามารถนําไปใชในการตีความสําหรับคะแนนสอบท่ีไดรับ  รวมท้ังใชเปนตารางเพ่ือการเปรียบเทียบ
ของคะแนนดังกลาวดวย  สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึนจะมีเพียงคะแนนของผูเขาสอบ
ดวยกัน  ซ่ึงอาจใชเปรียบเทียบไดเฉพาะภายในกลุมเทานั้น 
 หลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีคุณภาพไดนั้นจะตองอาศัยหลักการสราง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   Gronlund  (Gronlund.  1976 : 8 – 11)  ไดใหหลักการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 
    1.  ตองนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูท่ีตองการจะวัดใหชัดเจน  โดยกําหนด
ในรูปของจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนหรือรายวิชาดวยคําท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถวัดและสังเกตได 
    2.  ควรสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมผลการเรียนรูท่ีไดกําหนดไวท้ังหมด ท้ังใน
ระดับความรู  ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใชและระดับท่ีซับซอนมากข้ึน 
    3.  แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนควรจะวัดพฤติกรรม  หรือผลการเรียนรูท่ีเปนตัวแทน
ของกิจกรรมการเรียนรู  โดยจะตองกําหนดตัวชี้วัด  และขอบเขตของผลการเรียนรูท่ีจะวัดแลวจึง
เขียนขอสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตท่ีกําหนดไว 
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    4.  แบบทดสอบท่ีสรางข้ึน  ควรประกอบดวยขอสอบชนิดตางๆ  ท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว  ใหมากท่ีสุด 
    5.  ควรสรางแบบทดสอบโดยคํานึงถึงแผนหรือวัตถุประสงคของการนําผลการ
ทดสอบไปใชประโยชน  จะไดเขียนขอสอบใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  และทันใชตามแผนท่ี
กําหนด  เชน  การใชแบบทดสอบกอนการเรียนการสอน  (Pretest)  สําหรับตรวจสอบความรูพ้ืนฐาน
ของผูเรียนเพ่ือการสอนซอมเสริม การใชแบบทดสอบระหวางการเรียนการสอนเพ่ือการปรับปรุงการ
เรียนการสอน (Formative Test)และการใชแบบทดสอบหลังการเรียนการสอนเพ่ือตัดสินผลการเรียน  
(Summative  Test) 
    6.  แบบทดสอบท่ีสรางข้ึน จะตองทําใหการตรวจใหคะแนนไมมีความคลาดเคลื่อน
จากการวัด (Measurement Errors) ซ่ึงไมวาจะนําแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเรียนในเวลาท่ี
แตกตางกันจะตองไดผลการวัดเหมือนเดิม 
   พวงรัตน  ทวีรัตน  (2530 : 41)  ไดกลาวถึง  หลักในการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์วา หลักเบื้องตนในการสรางขอสอบใหมีคุณภาพ  มีอยู 2 ประการ การทราบคุณลักษณะ 
ของขอสอบท่ีดีประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่งคือ  การทราบคุณลักษณะท่ีจําเปนของผูเขียน
ขอสอบท่ีดี  องคประกอบ  2  ประการนี้จะเปนพ้ืนฐานในการเตรียมตัวของครูใหสามารถสราง
ขอสอบท่ีดีได 
 ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  พวงรัตน  ทวีรัตน  (2530 : 47)  ไดกลาวถึงข้ันตอนในการสรางขอสอบไววา                  
มีอยู  4  ข้ันตอนท่ีสําคัญ  คือ 
   1.  ข้ันวางแผน  โดยท่ัวไปในการสรางขอสอบควรจะกระทํากันในรูปของ
คณะกรรมการจะเหมาะสมกวา  เพราะจะทําใหไดขอสอบท่ีมาจากหลายแนวความคิด  และมีแงมุม
ตางๆ  ในการถามกวางขวางข้ึน     แตในกรณีท่ีครูผูสอนจะตองออกขอสอบประจําวิชาท่ีสอนแตเพียง
ผูเดียว  ก็เปนความจําเปนท่ีครูจะตองออกขอสอบวิชานั้นๆ  ท้ังฉบับเพียงผูเดียว  อยางไรก็ตามไมวา
จะเปนการออกขอสอบในลักษณะของกลุมคณะกรรมการหรือครูผูสอนเพียงคนเดียว  สิ่งท่ีควรปฏิบัติ
ในการวางแผนสรางขอสอบ  คือ  กําหนดจุดมุงหมาย  กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีตองการวัด
กําหนดชนิดและรูปแบบของขอสอบ  กําหนดสวนประกอบอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการออกขอสอบและใน
การสอบ 
   2.  ข้ันเตรียมงาน  ข้ันนี้เปนการเตรียมสิ่งตางๆ  ท่ีจะตองใชและเอ้ืออํานวยตอการ
สรางขอสอบ  ไดแก 
    2.1  หลักสูตร  หนังสือแบบเรียน  แผนการสอน  คูมือครู 
    2.2  ทําการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาท่ีจะออกขอสอบ  พรอมบันทึกผล  
การวิเคราะห 
    2.3  อุปกรณตางๆ  สําหรับการพิมพ  การอัดสําเนา 
    2.4  กระดาษคําตอบและอ่ืนๆ 
   3.  ข้ันลงมือปฏิบัติ  เปนข้ันลงมือเขียนขอสอบ  ในกรณีท่ีการสรางขอสอบนั้นทําใน
รูปคณะกรรมการ  คณะกรรมการก็จะตกลงแบงงานกันไปเขียนขอสอบ  โดยกําหนดเนื้อหาและ
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จํานวนขอสอบใหแตละคนรับผิดชอบไป  แลวนัดหมายเวลาเพ่ือมาประชุมวิจารณขอสอบท่ีสรางข้ึนใน
ข้ันนี้สิ่งท่ีควรยึดถือเปนหลักปฏิบัติ  คือ 
    3.1  กรรมการทุกคนควรจะทราบคุณลักษณะของขอสอบท่ีดี  คุณลักษณะท่ี
จําเปนของผูเขียนขอสอบ  และเทคนิคการเขียนขอสอบชนิดตางๆ  เทคนิคการเขียนขอสอบวัด
พฤติกรรมดานความรูและความคิด 
    3.2  การออกขอสอบจะตองยึดผลวิเคราะหในตารางวิเคราะหหลักสูตรเปนหลัก 
    3.3  หากมีปญหาดานเนื้อหาหรือดานเทคนิควิธีการออกขอสอบควรประชุม 
ตกลงกัน 
   4.  ข้ันประเมินหรือตรวจคุณภาพ  ข้ันนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลไปปรับปรุงขอสอบ  
แยกเปนข้ันยอยๆ  ดังนี้ 
    4.1  ข้ันประเมินเบื้องตน  ข้ันนี้ก็คือการวิจารณขอสอบนั่นเอง  โดยผูแทนกลุม
วิชา  ไดแก  ประธานหรือเลขากลุมทําการรวบรวมขอสอบท่ีกรรมการแตละคนสรางมาถายเอกสาร
พรอมกับแจกจายใหกรรมการแตละคนไดใชในการวิจารณ  การวิจารณขอสอบเปนสิ่งดีและเปน
สิ่งจําเปน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  เปนการรวมกันพิจารณา
ปรับปรุงขอคําถามและตัวเลือกใหดีข้ึน  การวิจารณขอสอบเปนการพิจารณาในเรื่องตอไปนี้ 
     1.  ขอคําถามวัดในสิ่งท่ีตองการวัดหรือไม 
     2.  ขอคําถามชัดเจน  เขาใจตรงกันหรือไม 
     3.  ขอคําถามมีคําตอบถูกท่ีแนนอนเพียงคําตอบเดียวหรือไม 
     4.  ขอคําถามใชภาษารัดกุม  เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนหรือไม 
     5.  ในกรณีเปนขอสอบเลือกตอบ  จะตองพิจาณาตัวลวงเหมาสมหรือไม  
การเรียงขอคําถามถูกตองตามหลักหรือไม  การเรียงตัวเลือกในแตละขอเรียงเหมาะสมสวยงามหรือไม 
    4.2  การตรวจสอบคุณภาพหลังการทดลอง  ขอสอบท่ีไดผานการวิจารณและได
แกไขปรับปรุงจนเปนท่ีเรียบรอยแลว  ก็จะนําไปจัดพิมพเพ่ือนําไปทดลอง  (Try – out)  และเม่ือ
นําไปทดลองแลวก็จะตองนํามาตรวจคะแนน  และทําการตรวจสอบคุณภาพอีก  การตรวจสอบ
คุณภาพในข้ันนี้เปนการพิจารณาในเรื่อง  ความยากงายของขอสอบ  (Difficulty)  และ  อํานาจ
จําแนกของขอสอบ  (Discrimination)  ซ่ึงเปนการตรวจสอบเปนรายขอและรายตัวเลือก  วิธีการท่ีใช
ในการตรวจสอบ  ก็คือ  การวิเคราะหขอสอบนั่นเอง 
  เยาวดี  วิบูลยศรี  (2540 : 179)  กลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วา
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะตองมีการเตรียมตัวและมีการวางแผน  เพ่ือใหแบบทดสอบ
ดังกลาวมีกลุมตัวอยางของพฤติกรรมท่ีตองการวัดไดอยางเดนชัดจากการทดสอบ แตละครั้ง  ซ่ึงจะ 
ตองอาศัยกรรมวิธีอยางมีระบบในการสรางแบบสอบแตละชุด  โดยปกติกรรมวิธีในการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  สามารถแบงไดเปน  4  ข้ันตอน  คือ 
   ข้ันท่ี  1  กําหนดวัตถุประสงคท่ัวไปของการสอบใหอยูในรูปของวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม  โดยระบุเปนขอๆ  และใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเหลานั้น  สอดคลองกับเนื้อหาสาระ
ท้ังหมดท่ีจะทําการทดสอบดวย 
   ข้ันท่ี  2  กําหนดโครงการเรื่องของเนื้อหาสาระ  ท่ีจะทําการทดสอบใหครบถวน 
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   ข้ันท่ี  3  เตรียมตารางเฉพาะ  หรือผังของแบบทดสอบ  เพ่ือแสดงถึงน้ําหนักของ
เนื้อหาวิชาแตละสวน  และพฤติกรรมตางๆ  ท่ีตองการทดสอบใหเดนชัด  สั้น กะทัดรัด  และมีความ
ชัดเจน 
   ข้ันท่ี  4  สรางขอกระทงท้ังหมดท่ีตองการจะทดสอบ  ใหเปนไปตามสัดสวนของ
น้ําหนักท่ีระบุไวในตารางเฉพาะ 
  เพลินพิศ  ธรรมรัตน  (2542 : 91)  ไดกลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา  การสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ  จําเปนตองศึกษาข้ันตอนและ
กระบวนการตางๆ  ในการสรางแบบทดสอบใหเขาใจ  ครูหรือผูสรางขอสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ควรดําเนินการสรางแบบทดสอบแบบครูสรางเองตามข้ันตอน  ดังนี้ 
   1.  วางแผนการสรางแบบทดสอบ 
   2.  การเตรียมงานเขียนขอสอบ 
   3.  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
   4.  การคัดเลือกและปรับปรุงแบบทดสอบ 
   5.  การจัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณ 
  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2545 : 97)  กลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วา
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะหหลักสตูรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร  การสรางแบบทดสอบควร
เริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาสาระและ
พฤติกรรมท่ีตองการจะวัด  ตารางวิเคราะหหลักสูตรจะใชเปนกรอบในการออกขอสอบโดยระบุ
จํานวนขอสอบในแตละเรื่องและพฤติกรรมท่ีตองการจะวัดไว 
   2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมท่ีเปนผลการ
เรียนรูท่ีผูสอนมุงหวังจะใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  ซ่ึงผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน  และเปนการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
   3.  กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง  โดยศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตร
และจุดประสงคการเรียนรู  ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบท่ีจะใช
วัดวาจะเปนแบบใด  โดยเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 
   4.  เขียนขอสอบ  ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวใน
ตารางวิเคราะหหลักสูตรและใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียน
ขอสอบท่ีไดศึกษามา 
   5.  ตรวจทานขอสอบ  เพ่ือใหขอสอบท่ีเขียนไวแลว  มีความถูกตองตามหลักวิชามี
ความสมบูรณครบถวนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร  ผูออกขอสอบตอง
พิจารณา  ทบทวน  ตรวจทานขอสอบอีกครั้งกอนท่ีจะนําไปจัดพิมพและนําไปใชตอไป 
   6.  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง  เม่ือตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพ
ขอสอบท้ังหมด  จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลอง  โดยมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีตอบ
แบบทดสอบ  (Direction)  และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 
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   7.  ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ  การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบเปน
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง  โดยนําแบบทดสอบไปทดลองกับกลุมท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมท่ีตองการสอบจริง  แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ
ใหมีคุณภาพ  โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไมคอยมีการ
ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ  สวนใหญนําแบบทดสอบไปใชทดสอบแลวจึงวิเคราะหขอสอบเพ่ือ
ปรับปรุงขอสอบและนําไปใชในครั้งตอไปจัดทําแบบทดสอบฉบับจริง  จากผลการวิเคราะหขอสอบ  
หากพบวาขอสอบขอใดไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดีพออาจจะตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไขขอสอบ
ใหมีคุณภาพดีข้ึน  แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงท่ีจะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไปซ่ึง
ข้ันตอนการเขียนขอสอบของพิชิต  ฤทธิ์จรูญ  แสดงไดดังรูปท่ี 2.1  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของพิชิต  ฤทธิ์จรูญ 
 
 ลักษณะของแบบทดสอบท่ีดี 
  วินัย  ธรรมศิลป  และคณะ  (ม.ป.ป. : 7)  กลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบ 
ท่ีดีมี  10  ประการ  คือ 

กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 

ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 

กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง 

เขียนขอสอบ 

ตรวจทานขอสอบ 

จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

วิเคราะหหลักสูตร 
และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 
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   1.  ตองเ ท่ียงตรง  (Validity)  หมายถึง  คุณสมบัติ ท่ีจะทําใหผู ใชบรรลุ ถึง
วัตถุประสงค  แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสูง  คือ  แบบทดสอบท่ีสามารถทําหนาท่ีวัดไดอยาง
ถูกตองตามความมุงหมาย 
   2.  ตองยุติธรรม  (Fair)  คือ  โจทยคําถามท้ังหลายไมมีชองทางแนะใหเด็กฉลาดใช
ไหวพริบเดาไดถูก  ไมเปดโอกาสใหเด็กเกียจครานท่ีดูตําราแตลวกๆ  ตอบไดดี 
   3.  ตองถามลึก  (Searching)  วัดความลึกซ้ึงของวิทยาการตามแนวด่ิงมากกวาท่ีจะ
วัดตามแนวกวาง  วารูมากนอยปานใด 
   4.  ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง  (Exemplary)  คือ  คําถามมีลักษณะทาทาย  เชิญชวน 
ใหคิดเด็กสอบแลวเกิดรอยพิมพใจ  ใครจะรูเห็นเรื่องราวนั้นใหกวางยิ่งข้ึนไปอีก 
   5.  ตองจําเพาะเจาะจง  (Definite)  คือ  เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัดวาครู
ถามอะไร  ไมถามครอบจักรวาลและไมถามคลุมเครือ 
   6.  ตองเปนปรนัย  (Objectivity)  คําวา  ปรนัย  ควรจะตองหมายถึงคุณสมบัติ  3  
ประการคือ 
    6.1  แจมชัดในความหมายของคําถาม 
    6.2  ความแจมชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานในการใหคะแนน  
    6.3  ความแจมชัดในการแปลความหมายของคะแนนนั้นๆ 
   7.  ตองมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  สามารถใหคะแนนท่ีเท่ียงตรงและเชื่อถือ
ไดมากท่ีสุดภายในเวลาและแรงงานท่ีนอยท่ีสุดดวย 
   8.  ตองยากพอเหมาะ  (Difficulty) 
   9.  ตองมีอํานาจจําแนก  (Discriminstion)  คือ  สามารถแยกเด็กออกเปน
ประเภทๆ ไดทุกชั้น ทุกระดับ อยางถวนถ่ีและครบถวนตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด 
   10.  ตองเชื่อม่ันได  (Relisbility)  คือ  ขอสอบนั้นสามารถใหคะแนนไดคงท่ีแนนอน  
ไมแปรผัน  อุปมาดังนาฬิกาท่ีเดินเร็วสมํ่าเสมอ 
   แนวคิด  และทฤษฎีเก่ียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ความสามารถ  (Ability)  เปนพลังท่ีแสดงถึงสมรรถนะการทํางานของบุคคลในปจจุบัน
แบบสอบความสามารถ  (Ability  Test)  ใชวัดทักษะความสามารถตางๆ  ท่ีบุคคลไดพัฒนาข้ึนมา  
แบบสอบความสามารถเปนแบบสอบท่ีใชวัดสมรรถนะของบุคคลในการทํางานใดงานหนึ่ง  (Power  
to  Perform  a  Task)  สิ่งท่ีมุงวัดจึงเปนระดับของทักษะท้ังความคิดและการปฏิบัติท่ีแสดงถึง
ความสามารถเฉพาะอยางในสภาพปจจุบัน  (Current)  ของบุคคล  (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2544 : 1 – 24) 

 
เอกสารประกอบการสอน 
 
  ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
  เอกสารประกอบการสอนนับวามีความสําคัญยิ่งในการเรียนการสอนในปจจุบัน ดังท่ีมี
ผูใหความหมายของเอกสารประกอบการสอน  ไวดังนี้ 
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  ชัยยงค  พรหมวงศ (2537 : 3)   ใหความหมายวา  เอกสารประกอบการสอนเปนสื่อ 
กลางใหผูสอนสามารถสงหรือถายทอดความรู  เจตคติและทักษะไปสูนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ   
เปนสิ่งท่ีจะเอ้ือตอการศึกษาเลาเรียนของเยาวชนดวยการชวยใหเกิดความรูทักษะ  เจตคติและกิจนิสัย
ท่ีพึงประสงค  อาจจะเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายๆ สิ่งรวมกัน 
  วิเชียร  เกษประทุม  (2541 : 2)  กลาวถึง  ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 
หรือเอกสารประกอบการสอน วาหมายถึงอุปกรณท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร  
มีลักษณะเปนเอกสารหรืออุปกรณเก่ียวของในวิชาท่ีสอน  ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย
ซ่ึงมีรายละเอียดพอสมควร และอาจมีสิ่งตางๆ  เพ่ิมข้ึน  เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ 
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2544 : 2)  กลาวถึง  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
คือ  เอกสารท่ีจัดข้ึนเพ่ือใชประกอบการสอนของครู  หรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชา
หนึ่ง  ควรมีหัวขอเรื่อง  จุดประสงค  เนื้อหาสาระและกิจกรรม  เพ่ือจะสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 647)  ใหความหมายของเอกสารประกอบการสอนไววา 
หมายถึง วัสดุหรือเครื่องมือท่ีจัดทําข้ึนซ่ึงมีขอมูลเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนตอประสบการณการ
เรียนรูสําหรับนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรกําหนด    
  วาโร  เพ็งสวัสดิ์  (2546 : 31)  กลาววา  เอกสารประกอบการสอน  หมายถึง  เอกสาร
หรืออุปกรณท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรท่ีกําหนด  มีลักษณะเปนเอกสารหรือ
อุปกรณท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีสอน  ซ่ึงจะประกอบไปดวยแผนการสอน  หัวขอคําบรรยาย  และอาจมีสิ่ง
ตอไปนี้เพ่ิมเติมก็ได  คือ  หนังสือประกอบ  บทเรียบเรียง  บทคัดยอ  เอกสารท่ีเก่ียวของ 
กับงานวิจัย  เปนตน 
  ปานรวี  ยงยุทธวิชัย (2549 : 5 ) กลาวถึง  เอกสารประกอบการสอน  หมายถึง  
เอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ  ท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีสะทอน
ใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ  
  สุวิทย   มูลคํา และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550 : 41) กลาววา  เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  หมายถึง  เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการสอนของครู  หรือ
ประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ควรมีหัวขอเรื่อง  จุดประสงค  เนื้อหาสาระ  และ
กิจกรรมเพ่ือจะสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามหลักสูตรกําหนด 
  จากความหมายของเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ท่ีกลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา เอกสารประกอบการสอน  คือ เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช
ประกอบการสอนของครู  หรือประกอบการเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยเอกสารท่ีผลิตข้ึนจะ
ครอบคลุมหัวขอเรื่อง สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหาสาระ และกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูตามหลักสูตรท่ีกําหนด เอกสารประกอบการสอน จึงสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ ตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหา และกิจกรรมในแตละวิชาซ่ึงอาจรวมถึงบทเรียนสําเร็จรูป ใบความรู ใบงาน  
แบบฝกในลักษณะตางๆ ดวย และแบบทดสอบทายหนวยการเรียน  เพ่ือขยายแนวทาง ประสบการณ
การเรียนรูและประสิทธิภาพการสอนใหสูงข้ึน 
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 สวนประกอบของเอกสารประกอบการสอน 
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2547  :  17 – 18)  กลาววา  เอกสารประกอบการสอนไมมี
รูปแบบท่ีจําเพาะเจาะจง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูผลิตท่ีจะคํานึงถึงลักษณะการนําไปใช  และ
กลุมผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือความเหมาะสมใหเปนรูปแบบในแนวเดียวกัน ไดเสนอแนะสวนประกอบ
ของเอกสารประกอบการสอน  ไวดังนี้ 
   1.  สวนนํา  ควรมีสวนประกอบดังนี้ 
    1.1  ปกนอก 
    1.2  ปกใน 
    1.3  คํานํา 
    1.4  สารบัญ 
    1.5  คําชี้แจงหรือคําแนะนําในการใช 
    1.6  จุดประสงค 
   2.  สวนเนื้อหา  อาจแบงเปนเรื่องยอย  หรือเปนตอนตามลักษณะของเนื้อหา  ควรมี
สวนประกอบดังนี้ 
    2.1  ชื่อบท  หรือชื่อหนวย  หรือชื่อเรื่อง 
    2.2  หัวขอเรื่องยอย 
    2.3  จุดประสงคการเรียนรู 
    2.4  กิจกรรมหลัก 
    2.5  เนื้อหาโดยละเอียด 
    2.6  กิจกรรมฝกปฏิบัติ  หรือแบบฝก  หรือใบงาน 
    2.7  บทสรุป  (ถามี) 
   3.  สวนอางอิง  อาจอยูสวนทายของเนื้อหาในแตละตอน  หรืออยูทายเลมเอกสาร
ควรมีสวนประกอบดังนี ้
    3.1  เอกสารอางอิงประจําบท  หรือบรรณานุกรม 
    3.2  ภาคผนวก  (ถามี)  เชน  เฉลยแบบฝกหัด 
  ปานรวี  ยงยุทธวิชัย  (2549 : 15 – 18)  กลาวถึงลักษณะของเอกสารประกอบการสอน
ดังนี้ 
   1.  จัดทําเปนรูปเลม  มี  ปกนอก  ปกใน  คํานํา  สารบัญ 
   2.  มีการแบงบทเรียน  รายการเอกสารประกอบการสอน 
   3.  เนื้อหาเรียงตามแผนการจัดการเรียนรูและมีจุดประสงคการสอนแตละบทท่ี
คํานึงถึงลําดับการเรียนรู 
   4.  แตละบทมีแบบฝกหัดทายบท 
  จากขอมูลท่ีกลาวมา จะเห็นวาสวนประกอบท่ีสําคัญ ๆ ของเอกสารประกอบการสอน
ไดแก ปก คํานํา สารบัญ คําแนะนํา  เนื้อหาและแบบทดสอบ  ดังนั้นในการจัดทําเอกสารประกอบ     
การสอน  ผูรายงานจึงไดจัดทําเอกสารประกอบการสอนท่ีมีสวนประกอบ ดังนี้   
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   1.  สวนนํา  มีสวนประกอบดังนี้ 
   1.1  ปกนอก 
   1.2  ปกใน 
   1.3  คํานํา 
   1.4  สารบัญ 
   1.5  คําชี้แจงหรือคําแนะนําในการใช 

   2.  สวนเนื้อหา  แบงเปนเรื่องยอยหรือเปนตอนตามลักษณะของเนื้อหา  โดยมี 
สวนประกอบดังนี้ 

   2.1  ชื่อบทหรือชื่อหนวยหรือชื่อเรื่อง 
   2.2  สาระสําคัญ 
   2.3  จดุประสงคการเรียนรู 
 2.4  สาระการเรียนรู 
  2.5  เนื้อหาโดยละเอียดหรือใบความรู 
  2.6  กิจกรรมฝกปฏิบัติ หรือแบบฝกปฏิบัติกิจกรรม หรือแบบฝกหัด 
  2.7  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือทราบผลการพัฒนาของผูเรียน 
 2.8  แบบประเมินท่ีใชระหวางปฏิบัติกิจกรรม 

       3.  สวนอางอิง  อาจอยูสวนทายของเนื้อหาในแตละตอน หรืออยูทายเลม เอกสาร
ควรมีสวนประกอบดังนี้ 
    3.1  เอกสารอางอิงประจําบท หรือบรรณานุกรม     
    3.2  ภาคผนวก (ถามี) เชน เฉลยแบบฝกหัด 
 ชนิดของเอกสารประกอบการสอน 
  สุรชัย  บุญญานุสิทธิ์  (อางอิงจาก  อัจฉรา  ดลประสิทธิ์.  2549  :  5)  ไดใหความรู
เก่ียวกับชนิดของเอกสารประกอบการสอน  ไวดังนี้ 
   1.  ใบความรู  มุงเสนอเนื้อหาสาระประกอบการสอน 
   2.  ใบงาน  ใชเปนแนวทางในการฝกปฏิบัตินักเรียน 
   3.  แบบฝกหัด  ใชฝกกิจกรรมหรือทักษะท่ีสอดคลองตามเนื้อหาสาระท่ีเรียน   
   4.  แผนคําสอน  เสนอเนื้อหาสาระกิจกรรมและขอทดสอบหลังเรียน 
   5.  บทเรียนซอมเสริม  ใชเปนบทเรียนซอมเสริมการเรียนรูใหสูงข้ึน 
   6.  เอกสารการสอนใชประกอบการเรียนประจําหนวยใดหนวยหนึ่ง  ในเรื่องวิชา 
ประกอบดวย  แผนการสอน  การทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  กิจกรรมและแบบฝกปฏบิัติ 
    7.  หนังสือเสริมประสบการณ  สรางเสริมทักษะและนิสัยรักการอานหรือเพ่ิมพูน
ความรูในการเรียนตามหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งข้ึน  มี  2  รูปแบบ  คือ 
    7.1  หนังสืออานนอกเวลา  ใชอานนอกเวลาตามท่ีหลักสูตรระบุไว 
    7.2 หนังสืออานเพ่ิมเติม  เนื้อหาสาระอิงหลักฐาน (ความรูเพ่ิมเติม) 
   8.  คูมือครู/คูมือการเรียน  เปนเอกสารท่ีครูและนักเรียนใชเปนแนวทาง 
ในการเรียนการสอน  เพ่ือใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซ่ึงประกอบดวย 
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    8.1  คําแนะนําสําหรับครูผูสอน 
    8.2  เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
    8.3  กําหนดเวลาสอน 
    8.4  ความคิดรวบยอด  หลักการหรือมโนทัศน  
    8.5  จดุประสงคการเรียนรู 
    8.6  วิธีสอนและกิจกรรม 
    8.7  วิธีการวัดผล/สือ่สนับสนุนการเรียนการสอน 
    8.8  ขอทดสอบ/แบบฝกหัดรูปแบบตาง ๆ  พรอมคําเฉลย 
    8.9  แหลงอางอิงเพ่ิมเติม 
    8.10  ภาคผนวก  (การนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมจากเนื้อหาสาระ) 
  กลาวโดยสรุป  เอกสารประกอบการสอนมีรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
ของกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงผูสอนจะตองเลือกใหเหมาะสม 
          ขอควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการสอน 
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2547  :  19 – 20)  ไดนําเสนอเทคนิคการเขียน  และขอ
ควรพิจารณาบางประการ  ดังนี้ 
   1.  กลุมเปาหมาย  ควรพิจารณาถึงกลุมเปาหมายในดานจิตวิทยา  วุฒิภาวะ  และ
วัยของผูเรียนเปนสําคัญ  เพราะผูเรียนแตละระดับยอมมีความตองการแตกตางกัน  ท้ังในดานเนื้อหา  
การใชภาษา  ภาพประกอบ  และขนาดตัวอักษรท่ีใชในเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
   2.  การกําหนดเนื้อหา  ตองมีความถูกตองและเหมาะสม  ความถูกตอง  ไดแก  การ
มีเนื้อหาสาระตามท่ีหลักสูตรกําหนด  มีความเท่ียงตรงของขอมูลท่ีนําเสนอ  มีความชัดเจนทันสมัย
เปนปจจุบัน  ไมกํากวมสับสน  หรือเบี่ยงเบนขอเท็จจริง  สวนความเหมาะสม  ไดแก  ความยากงาย
ของเนื้อหาสาระ  โดยพิจารณาถึงดานวัยวุฒิ  ประสบการณ  และพ้ืนฐานของผูเรียนเปนสําคัญ 
   3.  การเรียบเรียงถอยคํา  ควรคํานึงถึง 
    3.1  รูปแบบ  ควรเขียนใหสั้นกะทัดรัดท่ีไดใจความ  ไมมีคําขยายโดยไมจําเปน 
    3.2  การเวนวรรคตอน  ควรฝกใหเปนนิสัย  เพราะการเขียนโดยไมเวนวรรคตอน  
หรือ  เวนวรรคตอนผิดท่ี  อาจจะทําใหผิดความหมาย  และเกิดความเสียหายตอผูเรียนได 
    3.3  การยอหนา  ควรยอหนาเม่ือเปลี่ยนประเด็นของเนื้อหา  หรือเพ่ือตองการ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเปนสําคัญ 
   4.  การใชภาษา  ควรเขียนใหอานงายและเขาใจไดอยางรวดเร็ว  คํานึงถึงเนื้อหา
และกลุมเปาหมายในการท่ีจะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  ควรหลีกเลี่ยงการใชคําซํ้าซาก  และเลน
คําจนผูเรียนสับสน 
   5.  เทคนิคการนําเสนอ  ควรมีความนาสนใจ เราใจ ชวนใหติดตาม ใครรู ใครศึกษา
ตอไปไมบรรจุความรูและขอมูลท่ีอัดแนนจนเกินไป ควรมีการสรางบรรยากาศของความเปนกันเอง  
ระหวางผูสอนกับผูเรียน  เปนการสื่อสารระหวางผูสงสารกับผูรับสารในเชิงการพูดคุย  เสมือน
ตัวหนังสือมีวิญญาณ  การใชภาพประกอบการนําเสนอก็เปนเทคนิคหนึ่งท่ีจะชวยเราความสนใจหรือ
เพ่ิมความเขาใจในเนื้อหาท่ีเปนนามธรรมใหชัดเจนยิ่งข้ึน  ควรใชภาษาท่ีสอดคลองกับเนื้อหา  มีขนาด
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พอเหมาะ  และมีความชัดเจน  มีเทคนิคการใชคําถามนําท่ีกระตุนความคิดของผูเรียน  เพ่ือนําไปสู
การคนหาคําตอบในเนื้อหา  จะทําใหผูเรียนเขาใจสิ่งท่ีตนกําลังศึกษามากข้ึน  การมีกิจกรรม  
แบบฝกหัด  แบบประเมินผล  หรือแบบทดสอบ  ลวนเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยใหการใชเอกสาร
ประกอบการสอนบรรลุจุดประสงคไดเปนอยางดี 
  สรุปไดวา  เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการสอน  ตองคํานึงถึงขอควรพิจารณา
หลายประการ  ไดแก วัยของผูเรียน ความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ การเวนวรรคตอน 
การยอหนา  การใชภาษา  ควรเขียนใหอานงายและเขาใจงาย  มีเทคนิคการนําเสนอท่ีนาสนใจชวน
ติดตาม 
 การออกแบบและผลิตเอกสารประกอบการสอน 
  สุรชัย  บุญญานุสิทธิ์  (อางอิงจาก  อัจฉรา  ดลประสิทธิ์.  2549  :  7 )  ไดใหความรู
เก่ียวกับการออกแบบและผลิตเอกสารประกอบการสอน  ไวดังนี้ 
   1.  กําหนดปญหาและความตองการจําเปน  โดย 
    1.1  ระบุปญหาวาอยูในระดับใด  (ตัวปอน/กระบวนการ/ผลลัพธ) 
    1.2  ระบุความตองการจําเปน  (จุดประสงคท่ัวไปและเฉพาะ) 
    1.3  ระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  (แกไข/ปรับปรุง/ปองกัน/พัฒนา) 
   2.  กําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนในการพัฒนา  ไดแก 
    2.1  วัสดุ/อุปกรณ/งบประมาณ/กําลังคน 
    2.2  วิธีการ 
   3.  วิเคราะหหลักสูตร  เก่ียวกับ 
    3.1  จุดประสงครายวิชา  (จุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง) 
    3.2  คําอธิบายรายวิชา  (หัวขอเนื้อหาสาระ) 
    3.3  ธรรมชาติของรายวิชา 
    3.4  หนวยการเรียนและการสอน 
   4.  เลือกและศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  เก่ียวกับ 
    4.1   แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการท่ีเก่ียวของกับเอกสารการสอน 
    4.2  ศึกษารปูแบบและองคประกอบของเอกสารการสอน 
    4.3  เอกสารอางอิงตางๆ ท่ีจะใชในการเขียนเอกสารการสอน 
   5.  วิเคราะหผูเรียนเก่ียวกับ 
    5.1  ระดับสติปญญา/อัตราการเรียนรู/ผลการเรียนเดิม 
    5.2  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ/์ความขยันหม่ันเพียร 
    5.3  ความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจในการคิด  การอาน 
    5.4  เจตคติตอรายวิชา 
   6.  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  (สัมพันธกับเอกสารการสอนท่ีผลิตข้ึน)  โดย 
    6.1  กําหนดหนวย/ตอน/เรื่องของเนื้อหาสาระ 
    6.2  กําหนดเวลาเรียน 
    6.3  เขียนจุดประสงคการเรียนรู  (จุดประสงคนําทาง/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง) 
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    6.4  กําหนดความคิดรวบยอด หลักการหรือมโนคติ 
    6.5  เขียนเนื้อหาสาระ 
    6.6  กําหนดกิจกรรมการเรียน (ข้ันนํา/ข้ันปฏิบัติ/ข้ันสรุป) 
    6.7  เลือกผลิตและจัดหาสื่อการสอน 
    6.8  กําหนดวิธีการวัดผลและเครื่องมือวัดผล 
    6.9  วิธีการสงเสริมความแมนยําหรือการซอมเสริม 
   7.  การผลิตเอกสารการสอนโดย 
    7.1  ออกแบบเคาโครงของเอกสารการสอน 
    7.2  เขียนเนื้อหาสาระและกิจกรรมปฏิบัติ 
    7.3  สรางเครื่องมือวัดผล (ขอทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน) 
    7.4  ผลิตตนแบบของเอกสารประกอบการสอน 
    7.5  ตรวจสอบความเชื่อม่ัน 
   8.  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพโดย 
    8.1  นําไปใชในสถานการณจริง  (1 : 100) 
    8.2  วิเคราะหคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนกอนเรียน (กอนใชเอกสาร) 
    8.3  วิเคราะหคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนกิจกรรมท้ังหมดเปนคารอยละ 
    8.4  วิเคราะหคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนหลังเรียน  (หลังการใชเอกสาร) 
    8.5  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห  ขอ 2. กับขอ 4. และขอ 3. กับขอ 4. 
    8.6  แปลผลและนําเสนอขอมูลการวิเคราะหขอ  5 
   9.  ปรับปรุง/จัดพิมพใหถูกตอง/จัดเก็บไวอยางเปนระบบ/เผยแพร 
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544 : 6) กลาวถึงข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน  
ดังนี้ 
   1.  วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอนซ่ึงอาจไดมาจากการสังเกต  
ปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทําการสอน  การบันทึกปญหาระหวางสอน  การศึกษาและวิเคราะหผลการเรียน 
   2.  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหเนื้อหา  จุดประสงคและกิจกรรม 
   3.  เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมแบงเปนบทเปนตอน  หรือเปนเรื่องเพ่ือแกปญหาท่ีพบ 
   4.  ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการสอนและกําหนดสวนประกอบ
ภายในเอกสารประกอบการสอน 
   5.  ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล  เพ่ือนํามากําหนดเปนจุดประสงค  เนื้อหา  
วิธีการและสื่อประกอบเอกสารในแตละบทหรือแตละตอน 
   6.  เขียนเนื้อหาในแตละตอน  รวมท้ังภาพประกอบ  แผนภูมิ  และขอทดสอบให
สอดคลองกับจุดประสงคท่ีกําหนดไว 
   7.  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
   8.  นําไปทดลองใชในหองเรียนและเก็บบันทึกผลการใช 
   9.  นําผลท่ีไดมาใชพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรอง  (อาจทดลองใช
มากกวา  1  ครั้ง  เพ่ือปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นใหสมบูรณและมีคุณภาพมากท่ีสุด) 
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   10.  นําไปใชจริงเพ่ือแกปญหาท่ีพบจากขอ  1 
  กรมวิชาการ  (2545  :  35)  กลาวถึง  การสรางและผลิตเอกสารประกอบการสอน
โดยท่ัวไปมีกระบวนการดังนี้ 
   1.  กําหนดวัตถุประสงค 
   2.  ศึกษาและกําหนดสมบัติของนักเรียน 
   3.  กําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระ 
   4.  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
   5.  กําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล 
   6.  กําหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา 
   7.  กําหนดแหลงขอมูลท่ีสนับสนุนการจัดทํา 
  กลาวโดยสรุปแลว  การออกแบบและผลิตเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  จะตองเริ่มจากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน  
วิเคราะหหลักสูตร  เอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  จัดทําเอกสารประกอบการเรียน หรือเอกสาร
ประกอบการสอน  และหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หรือเอกสารประกอบการสอน  
แลวดําเนินการปรับปรุงและจัดพิมพ 
 หลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2544  :  2 – 3)  กลาววา  เอกสารประกอบการสอน 
ควรเขียนเนื้อหา  โดยยึดหลักดังนี้ 
   1.  การเรียงลําดับไมสับสน  อาจเรียงตามความยากงายของเนื้อหา 
   2.  ความถูกตองทันสมัย  เนื้อหาท่ีจะเขียนจะตองถูกตองตามหลักทฤษฎี  และ
หลักการ  เชื่อถือได  ทันสมัย  ทันเหตุการณ 
   3.  ครบถวน  ตรงตามหัวขอเรื่องหรือหลักสูตร  ครอบคลุมเนื้อหาอยางครบถวน 
   4.  สอดคลองกับหัวเรื่องและจุดประสงค 
   5.  มีการอธิบายเพ่ิมเติม  ขยายความหรือยกตัวอยางประกอบ 
   6.  มีภาพประกอบ  แผนภูมิ  หรือตารางประกอบเนื้อหา  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจได
อยางชัดเจน 
  ปานรวี   ยงยุทธวิชัย  (2549 :  20)  สรุปขอเสนอแนะ ในการเขียนเอกสารประกอบ 
การสอน ดังนี้ 

1. คําท่ีใชตองตรวจสอบจากพจนานุกรมท่ีเปนท่ียอมรับ อยาใหผิด  
2. ตองมี Reference ของภาพ และขอความ ท่ีคัดลอกมา  

      3.  อยาใชคําวาหนวยท่ี แบบในแผนการจัดการเรียนรู แตใหใชคําวา บทท่ี  
   4.  หัวขอใหญตัวอักษรใหญชิดซาย หัวขอยอยยอหนา 1 Tab ตัวเล็กลง และ
ลดหลั่นกันไป  
   5.  Technical Term ตองแปลเปนภาษาไทย เชน แฟมขอมูลหลัก (Master File)  
เปนตน  
   6.  อยาใชคําไทย สลับกับคําภาษาอังกฤษ  
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  ชาตรี  สําราญ  (2547  :  10)  กลาวถึง  หลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ควรมีรูปแบบเนื้อหา  ควรรวบรวมเรียบเรียงจากหลายแหลง
เรียนรู  ควรจับประเด็นใจความใหเขาใจแลวนํามาเขียนใหมจากความเขาใจของตนเอง   
  จากการศึกษาหลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน  ผูรายงานสรุปหลักการเขียน
เอกสารประกอบการสอน  ไดวา 
   1.  เนื้อหาควรเรียงตามความยากงาย 
   2.  มีความถูกตองทันสมัย  เชื่อถือได 
   3.  ครบถวน  ตรงตามหัวขอเรื่องหรือหลักสูตร  ครอบคลุมเนื้อหาอยางครบถวน 
   4.  สอดคลองกับหัวเรื่องและจุดประสงค 
   5.  มีการอธิบายเพ่ิมเติม  ขยายความ 
   6.  มีภาพประกอบ  เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจไดงายข้ึน 
 ประโยชนของเอกสารประกอบการสอน 
  เอกสารประกอบการสอนเปนคูมือครูชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการเรียนการสอนดังท่ีมี
ผูกลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
  เดือนฉาย  ศรีสวัสดิ์ (2541 : 17) กลาววา เอกสารประกอบการสอน มีประโยชน ใน
การใชเปนคูมือครู เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน
ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
  รัชนีกร  ทองสุขดี (2545 : 101) กลาววา การสรางเอกสารประกอบการสอน มี
ประโยชนดังนี้  

1. ผูเขียนไดมีโอกาสศึกษารายละเอียดแหงวิชาตามโครงสราง ท่ีหลักสูตรแหงวิชา
นั้น  
   2.  ผูเขียนไดฝกกําหนดขอบขายของเรื่องท่ีจะเขียน ตามคําอธิบายรายวิชานั้นๆ 
เชน หัวเรื่อง(Topic) หรือรายบทเรียน และหัวขอยอย (Sub-Topic)  
   3.  ผูเขียนไดฝกการคนควาแหลงวิชาตางๆ ท่ีจะประกอบการเขียนตามรายบท และ 
ขอบขายท่ีผูเขียนไดกําหนดขอบขายไว  
   4.  ผูเขียนไดฝกใชเชิงอรรถ จัดทําบรรณานุกรมอางอิงเพ่ือใหการใชเอกสารประกอบ 
การสอนวิชานั้นมีความสมบูรณข้ึน หรือสําหรับนักศึกษาท่ีสนใจอาจคนควาศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได  
   5. ผูเขียนไดเตรียมกําหนดแนวการสอนตามลักษณะบทเรียน โดยคํานึงถึงกิจกรรม 
ท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนบทเรียนนั้นๆไดดี  
   6.  ผูเขียนไดมีโอกาสศึกษาโครงสรางจากคําอธิบายรายวิชา เพ่ือชวยใหเขาใจไดวา 
เนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชานั้น อาจเปนหัวเรื่องหรือหัวขอยอยท่ีอยูในหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่ง และ
อาจสลับหัวเรื่อง เพ่ือความสะดวกในการศึกษา หรือเพ่ือชวยใหเนื้อหานั้นเกิดความตอเนื่องกันเปน
อยางดี 
   7.  ชวยใหผูเขียนไดเล็งเห็นลักษณะการจัดเนื้อหาวิชา จากคําอธิบายรายวิชานั้นวา 
กวาง แคบมีขอบกพรอง หรือ จุดเดนท่ีควรจะดัดแปลง ปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือ เนนย้ําแลวแตกรณี  
การเขียนเอกสารประกอบการสอน จะตองยึดโครงสรางตามคําอธิบายรายวิชาโดยถือหลักวา เพ่ิมเติม
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บทเรียนหรือหัวขอยอยได แตจะตัดทอนหัวขอหรือหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งไมไดโดยเด็ดขาด 
ประสบการณในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ผูเขียนจะไดรับประสบการณท่ีมีคุณคาครบถวนท่ี
จะชวยใหเกิดตําราวิชาการ เพียงแตจะหยิบยกหัวเรื่อง หรือสวนใดสวนหนึ่ง มาเขียนเปนตําราวิชาการ
ไดดีหรือไม ท้ังนี้ก็แลวแตผูเขียนจะเล็งเห็นประโยชนและทางเปนไปไดตามแนวคิดแหงตน 
  กลาวโดยสรุปแลว  เอกสารประกอบสอนมีประโยชนในการใชเปนคูมือครู เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูและพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน  ทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 
ความพึงพอใจ 
 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลทางดานการศึกษาท้ังตอความสําเร็จ
ของงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  ดังเชนการเรียนซ่ึงเปนผลมาจากการไดรับ
การตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางท่ีเขาพึงประสงค  ผูรายงาน
ไดศึกษาเก่ียวกับความหมายของความพึงพอใจ  โดยมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายทรรศนะ
ดวยกัน  ซ่ึงพอสรุปไดดังตอไปนี้ 

  ชัยวัฒน  ดุงศรีแกว  (2543 : 32) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
นึกคิด หรือทัศนคติของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอการปฏิบัติงานนั้นๆ  หากเปนไปในทางบวกจะมีผลทําให
เกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน จะมีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย และสติปญญา
ใหแกงานมากข้ึน แตในทางตรงกันขามหากผูปฏิบัติงานมีความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติตอการปฏิบัติ 
งานเปนไปในทางลบ จะมีผลทําใหเกิดความไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือรน 
ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ 
  ไชยยัณท  ชาญปรีชารัตน  (2543 : 52)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจ  หมายถึง
ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติในทางบวก  คือความรูสึกชอบ  รัก  พอใจ  หรือเจตคติท่ีดีตอ
งานซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการท้ังดานวัตถุ และดานจิตใจ เปนความรูสึกท่ีมี
ความสุขไดรับความสําเร็จตามความตองการ หรือแรงจูงใจ 
  ชัยวิชญ  ทองทวี  (2544 : 9)  ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจไววา  ความพึง
พอใจ  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวก  เปนความสุขของบุคคลท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานและไดผลตอบแทน  คือผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทําใหคนเกิดความกระตือรือรนมีความ
มุงม่ันท่ีจะทํางาน  มีขวัญและกําลังใจ   สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทํางาน  รวมท้ังการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคกร 
  ณัฐชยา  เอ้ือมอุน  (2544 : 35)  ใหความหมายของความพึงพอใจ  หมายถึง ความรูสึก
หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตองานหรือกิจกรรม ซ่ึงสามารถเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ ถาเปนไป
ในทางบวกก็ทําใหเกิดผลดีตองานและกิจกรรมท่ีทําหรือเขารวม แตถาเปนไปในทางลบก็จะเกิดผลเสีย
ตองาน และกิจกรรมไดเชนกัน 
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  ศุภสิริ  โสมาเกตุ  (2544 : 49)  สรุปความหมายของความพึงพอใจวา  ความพึงพอใจ  
หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด  หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีตอการทํางาน  หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก  
ดังนั้น  ความพึงพอใจในการเรียนรูจึงหมายถึง  ความรูสึกพอใจ  ชอบใจ  ในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน  และตองดําเนินกิจกรรมนั้นๆ  จนบรรลุผลสําเร็จ 
 สุดาทิพย  บุษมงคล  (2546 : 47)  ใหความหมายไววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง
ความรูสึกหรืออารมณของบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอสิ่งเรา  ตางเปนผลอันเนื่องมาจากการท่ีบุคคล
ประเมินผลสิ่งเหลานั้นแลววา  พอใจ  ตองการ  หรือดีอยางไร 
  จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด  และ 
ความประทับใจความรูสึกชอบยินดีท่ีมีตอการกระทําของบุคคลหรือระดับความชอบไมชอบในการรวม
ปฏิบัตกิิจกรรมในการเรียนการสอนและการทํางานนั้น   
 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
  ทฤษฎีสําหรับการสรางความพึงพอใจมีหลายทฤษฎีแตทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับและมี
ชื่อเสียงท่ีผูวิจัยจะนําเสนอ คือ ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว  (Maslow’s 
Hierarchy  of  Needs)  ท่ีกลาววา  มนุษยทุกคนมีความตองการเหมือนกัน  แตความตองการนั้น
เปนลําดับข้ัน  เขาไดตั้งสมมติฐานเก่ียวกับความตองการของมนุษยไวดังนี้  (ศุภสิริ  โสมาเกตุ.  2544 : 50 ;  
อางอิงมาจาก  Maslow.  1970 : 69 - 80)  
   1.  มนุษยมีความตองการอยูเสมอ  และไมมีท่ีสิ้นสุดขณะท่ีความตองการสิ่งใดไดรับ
การตอบสนองแลว  ความตองการอยางอ่ืนก็จะเกิดข้ึนอีกไมมีวันจบสิ้น 
   2.  ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจสําหรับพฤติกรรมอ่ืน
ตอไป  ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองเทานั้นท่ีเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
   3.  ความตองการของมนุษยจะเรียงเปนลําดับข้ันตามลําดับความสําคัญ  กลาวคือ เม่ือ
ความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการ
ตอบสนอง  ซ่ึงลําดับข้ันความตองการของมนุษยมี  5  ข้ันตอนตามลําดับข้ันจากต่ําไปสูง  ดังนี้ 
    3.1  ความตองการดานรางกาย (Physiological  Needs) เปนความตองการเบื้องตนเพ่ือ
ความอยูรอดของชีวิต  เชน  ความตองการในเรื่องของอาหาร  น้ํา  อากาศ  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค   
ท่ีอยูอาศัย  และความตองการทางเพศ  ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน 
ก็ตอเม่ือความตองการท้ังหมดของคนยังไมไดรับการตอบสนอง 
    3.2  ความตองการดานความปลอดภัยหรือความม่ันคง (Security  of  Safety 
Needs) ถาความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว  มนุษยจะตองการในข้ันสูง
ตอไป  คือเปนความรูสึกท่ีตองการความปลอดภัยหรือความม่ันคงในปจจุบันและอนาคตซ่ึงรวมถึง
ความกาวหนาและความอบอุนใจ 
    3.3  ความตองการทางดานสังคม (Social  or  Belonging  Needs) หลังจากท่ี
มนุษยไดรับการตอบสนองในสองข้ันดังกลาวแลวก็จะมีความตองการสูงข้ึนอีกคือ  ความตองการทาง
สังคมเปนความตองการท่ีจะเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคมความเปนมิตรและความรักจาก
เพ่ือน 
    3.4  ความตองการท่ีจะไดรับการยอมรับนับถือ (Esteem  Needs) เปนความตองการ 
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ใหคนอ่ืนยกยอง ใหเกียรติ และเห็นความสําคัญของตนเอง อยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ  ความรู
ความสามารถ  ความเปนอิสระ  และเสรีภาพ 
    3.5  ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self Actualization) เปนความตองการ
ระดับสูงสุดของมนุษย  สวนมากจะเปนการอยากจะเปน  อยากจะไดตามความคิดของตนหรือตองการ
จะเปนมากกวาท่ีตัวเองเปนอยูในขณะนั้น 
  สุรางค  โควตระกูล (2545 : 158-161)  ไดกลาวถึงทฤษฎีพ้ืนฐานในการกําหนด
องคประกอบความพึงพอใจ ไดแกทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow) สรุปไดดังนี้ 
   1.  มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีท่ีสิ้นสุด  เม่ือความตองการใดไดรับ 
การตอบสนองแลวก็มีความตองการอยากจะไดอยางอ่ืนอีกตอไป  กระบวนการเชนนี้ไมมีท่ีสิ้นสุด 
   2.  เม่ือมนุษยมีความตองการจําเปนอยูในลําดับข้ันใด  ก็จะตกอยูภายใตอิทธิพล
ตางๆ  ท่ีมีผลสนองในข้ันนั้นๆ  เม่ือความตองการไดรับการตอบสนองพอแลวอิทธิพลนั้นจะหมด
ความหมาย 
   3.  เ ม่ือมนุษย มีความตองการจําเปนข้ึนไปตามลําดับจากข้ันต่ําไปหาข้ันสูง 
(Hierarchy of Need) 

    ข้ันตํ่าสุด  ความตองการข้ันพ้ืนฐานทางรางกาย (The Physiological Needs) 
เปนความตองการดานปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย เชน อาหาร น้ํา อากาศ 

         ข้ันท่ีสอง ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการดาน
ความปลอดภัยไมวาเด็กหรือผูใหญตางก็ตองการความปลอดภัยดวยกันท้ังสิ้น เชน   ความปลอดภัยใน
การทํางาน 

         ข้ันท่ีสาม  ความตองการความรัก และเปนสวนหนึ่งของหมู (Love and 
Belonging Needs) บุคคลท่ีอยูในข้ันนี้จะมีความรูสึกและพยายามใหไดมาซ่ึงความรัก   อาจจะลืม
แมแตความหิวในขณะท่ีตนตองการความรัก สิ่งท่ีตางคือเรื่องเพศเปนความตองการทางรางกาย แต
พฤติกรรมทางเพศเกิดข้ึนจากความตองการความรักซ่ึงรวมไปถึงการใหความรักและการรับรัก 

         ข้ันท่ีสี่ ความตองการไดรับการยกยองวาตนเองมีคา (Esteem needs) มนุษย
ปรารถนาจะมีสภาพท่ีม่ันคงเพ่ือเกียรติยศและการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ความตองการไดรับการยก
ยอง รวมท้ังปรารถนาความสําเร็จท่ีจะดํารงชีวิตในโลกนี้ และความปรารถนาชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีท่ีคน
อ่ืนยอมรับ และการไดรับความสนใจจากผูอ่ืน การท่ีตนเองเปนบุคคลสําคัญในสายตาของผูอ่ืน 

         ข้ันสุดทาย  ความตองการท่ีจะรูจักตนเองตามสภาพท่ีแทจริงและพัฒนาตาม
ศักยภาพของตน (Needs for self-actualization) เปนความตองการข้ันสูงสุด เปนความพึงพอใจท่ี
จะทําในสิ่งท่ีอยากจะทําเปนพิเศษ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการกระทําดวยตนเองตอเปาหมาย หรือ
อุดมคติอันสูงสงท่ีตนกําหนดไว ความตองการของมนุษยจะมีมากตามลําดับข้ัน เม่ือความตองการแต
ละข้ันไดรับการตอบสนองแลว ความตองการนั้นก็จะลดลงแลวไปเพ่ิมความตองการในข้ันสูงตอไป 
นอกจากนี้ในขณะท่ียังมีความตองการข้ันตน ๆ อยูนั้น จะยังไมมีความตองการมากนักในข้ันท่ีสูงข้ึนไป 
   จากสาระสําคัญของทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว  สรุปไดวา 
ความตองการท้ัง  5  ข้ันของมนุษยมีความสําคัญไมเทากัน  การจูงใจตามทฤษฎีนี้จะตองพยายาม
ตอบสนองความตองการของมนุษยซ่ึงมีความตองการท่ีแตกตางกันไปและความตองการในแตละข้ันจะมี
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ความสําคัญแกบุคคลมากนอยเพียงใดนั้นยอมข้ึนอยูกับความพึงพอใจท่ีไดรับจากการตอบสนองความ
ตองการในลําดับนั้นๆ 
 การวัดความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจ  เปนทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  การท่ีจะวัดวา
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ  จึงจําเปนท่ีจะตองสรางเครื่องมือชวยในการวัดทัศนคติ
นักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงความพึงพอใจไวไดดังตอไปนี้ 
  ถวิล  ธาราโภชน และศรัณย  ดําริสุข (2543 : 101 - 103) ไดสรุปวิธีการวัดความ 
พึงพอใจไวหลายวิธี ไดแก วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ วิธีการใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  วิธีการสังเกต  เปนวิธีการใชตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝามอง  และจดบันทึก
อยางมีแบบแผน  วิธีนี้เปนวิธีศึกษาท่ีเกาแกและยังเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน  แตก็
เหมาะสมกับการศึกษาเปนรายกรณีเทานั้น 
   2)  วิธีการสัมภาษณ  เปนวิธีท่ีผูวิจัยจะตองไปสอบถาม โดยการพูดคุยกับบุคคลนั้นๆ  
โดยมีการเตรียมแผนงานลวงหนา  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 
   3)  วิธีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  วิธีการนี้จะเปนการใชแบบสอบถามท่ีมีขอ
คําอธิบายไวอยางเรียบรอย  เพ่ือใหผูตอบทุกคนตอบมาเปนแบบแผนเดียวกันมักใชในกรณีท่ีตองการ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนมากๆ  วิธีนี้นับเปนวิธีท่ีนิยมกันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ  รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใชมาตราวัดทัศนคติ  ซ่ึงนิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่ง  คือ  มาตราสวนแบบลิเคิรท (Likert  
Scales) ซ่ึงประกอบดวย  ขอความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง  แลวมี
คําตอบท่ีแสดงระดับความรูสึก 
  รัชวลี   วรวุฒิ  (2548 : 21)  กลาวถึงมาตรวัดความพึงพอใจวาสามารถกระทําไดหลาย
วิธี ไดแก 
   1)  การใชแบบสอบถาม  โดยผูสอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตองการทราบ
ความคิดเห็น  ซ่ึงสามารถทําไดในลักษณะท่ีกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ  คําถาม
ดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดานตางๆ  เชน  การบริหาร  การควบคุมงาน  และเง่ือนไขตางๆ 
เปนตน 
   2)  การสัมภาษณ  เปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง  ซ่ึงตองอาศัยเทคนิค
และวิธีการท่ีดีจึงจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริงได 
   3)  การสังเกต  เปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เปาหมาย ไมวาจะแสดงออกจากการพูด กิริยาทาทาง  วิธีนี้จะตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง  
และการสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 
    สรุปไดวา   การวัดความพึงพอใจเปนการตรวจสอบทัศนคติของบุคคลทางการเรียนและ
ผลการเรียนจะมีความสัมพันธกันในทางบวก  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกิจกรรมท่ีผูเรียนไดปฏิบัติ  ผูเรียนไดรับ
การตอบสนองเปนไปตามท่ีคาดหวังไว  จึงทําใหเกิดการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 1. งานวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอน 
     1.1 งานวิจัยในประเทศ 

 กิตติภพ  ไกรเพชร (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ชุดการสอนการ
ทํางานของเซนเซอรเครื่องยนตดีเซลคอมมอลเรล การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางชุดการสอน 
หาคุณภาพ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และหาความพึงพอใจของผูเรียน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ประกอบดวย ชุดการสอนการทํางานของเซนเซอรเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบควบคุมการทํางาน เครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เม่ือสรางชุดการสอนเสร็จเรียบรอย
แลวนําชุดการสอนไปหาคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อ จํานวน 5 ทาน แบบทดสอบ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาระดับความยากงาย (p ) อยูระหวาง 0.20-0.79 คาอํานาจจําแนก (r) 
อยูระหวาง 0.20-0.40 คาความเชื่อม่ัน (rtt ) มีคาเทากับ 0.91 คาความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 
0.8-1.0 กลุมประชากร เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาเครื่องกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จํานวน 86 คน สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคารอยละและการทดสอบคาที ( t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) 
คุณภาพของชุดการสอนท่ีจัดสรางข้ึนมีคุณภาพเฉลี่ยอยูในเกณฑดีมาก ( X  = 4.55, S.D.= 0.14) 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการใชชุดการสอนท่ีสรางข้ึนนี้พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละ
จากแบบทดสอบกอนเรียน Epre มีคาเปน 46.50 คะแนนเฉลี่ยเปนรอยละจากแบบทดสอบหลังเรียน 
Epost  มีคาเปน 87.00 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยใชคา t ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 
33.99 พบวาเม่ือนําไปเทียบกับคา t ในตารางคาวิกฤตท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 คา df มีคาเปน 85 
นําคาท่ีไดเปดตาราง t  มีคาเปน 1.6630 ดังนั้นคา t ท่ีคํานวณไดมีคาสูงกวาคาวิกฤตของ t จาก
ตาราง แสดงวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน โดยมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  3) ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอชุดการสอนการทํางานของ
เซนเซอรของเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล 0.05 4) ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอชุดการสอนการ
ทํางานของเซนเซอรของเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล โดยรวมท้ังหมด มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.50, S.D.= 0.26) ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

สุเมธ  แยมชุติ (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน
วิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชายานยนต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับชุดการสอน (2) เพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขางานยานยนต (3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอชุดการสอน
วิชาการวัดละเอียด (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (5) 
ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 จํานวน 30 คน วิทยาลัย
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เทคโนโลยีหมูบานครู ปการศึกษา 2557 คัดเลือกมาโดยวัดการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพ่ือใชสอบถามผูเชี่ยวชาญ (2) ชุด
การสอน วิชา งานวัดละเอียดชางยนต เรื่อง เวอรเนยีรคารลิเปอร (Venire  Caliper) ไมโครมิเตอรวัด
นอก (Outside Micrometer) และบรรทัดวัดมุมสากล (UniversaI Bevel Protractor) 3) แบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการสอนวิชา งานวัดละเอียดชางยนต (4) แบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจในการใชชุดการสอน วิชา งานวัดละเอียดชางยนต จํานวน 1 ฉบับ (5)  แบบ สอบถาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต จํานวน 1 ฉบับ สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติพ้ืนฐานและคาสถิติที (t-test) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) กรอบแนวคิด
ของผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา และดานชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดไดแบงเนื้อหาออกเปน 3 หนวย 
แตละหนวยแบงออกเปน 5 หัวขอ มีแผนการสอนกําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการ
สอน  ซ่ึงประกอบดวย โมเดลพลาสติกและ สื่อนําเสนอดวยคอมพิวเตอรนําเสนอ  2) ชุดการสอนท่ี
สรางข้ึนมีคา E1 เทากับ 83.91 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวและคา E2  เทากับ 83.18 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
ท่ีกําหนดให  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู เขตหนองเเขม กรุงเทพฯ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต อยู
ในระดับมาก ( X  =4.18) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .07 5) ความคิดเห็นของ
ครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน  อยูในระดับมาก ( X  =4.29) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
.37 
  สุชาดา ถึกสถิต (2557 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน
รายบุคคล วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร ทางดานฮารดแวร  
สําหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาชุดการสอน
รายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร
สําหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนดวย ชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสราง
ระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวรท่ีผลิตข้ึน (3) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดการสอนรายบุคคล วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร
ทางดานฮารดแวร  และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการสอนรายบุคคลวิชา
โครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จํานวน 45 คน ไดมาโดยการเลือกแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
(1) ชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร
ทางดานฮารดแวร (2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแบบคูขนาน และ (3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอชุดการสอนรายบุคคล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คา
ประสิทธิภาพ E1/E2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัยปรากฏวา (1) 
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ชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดาน
ฮารดแวร มีประสิทธิภาพ 80.14/80.28 เปนไปตามเกณฑ 80/80 (2) นักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการ
สอนรายบุคคล มีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
(3) ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบ
คอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร  มีคาเทากับ 0.7550  หมายความวา  นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนคิดเปน
รอยละ 75.50  และ (4) นักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการสอนรายบุคคล มีความพึงพอใจตอชุดการสอน
รายบุคคลอยูในระดับมาก 

 เสาวลักษณ สุวรรณรงค (2558:บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การพัฒนา 
ชุดการสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) พัฒนาชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนตเพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐานหุนยนตท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) 
เปรียบเทียบการคิดอยางเปนระบบของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการสอนสําหรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐานท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปน
ระบบ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
จํานวน 80 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) ชุดการสอนเรื่องการควบคุมการ
เคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ใชปญหาเปนฐาน 2) แบบวัดการคิดอยางเปนระบบ 3) แบบประเมินชุดการสอนเรื่องการควบคุมการ
เคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ใชปญหาเปนฐาน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปน
ระบบ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test แบบ 
dependent sample ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต 
เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐาน มี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก ( X = 4.74 , S.D. = 0.26) 2) ชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนท่ีของ
หุนยนต  เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปน
ฐาน มีประสิทธิภาพ เทากับ 73.67/74.20 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดท่ี 70/70 3) นักเรียนท่ีเรียน
ดวยชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐาน มีคะแนนการคิดอยางเปนระบบหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน 
เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ  ภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย ( X = 4.45 , S.D. = 0.50) 
 เอกพันธ พาเจริญ (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยนี้
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มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศไมโครสตริป สําหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน เรื่อง
สายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางท่ีใชทดสอบประสิทธิภาพ เปน
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ท่ีลงทะเบียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 20 คน ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมี
จํานวน 3 หนวยเรียน โดยในแตละหนวยประกอบไปดวย ใบเนื้อหา โปรแกรมนําเสนอเพาเวอรพอยด 
โปรแกรมจําลอง สือ่ของจริง แบบทดสอบหลังหนวยเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการวิจัยพบวา 1)  ชุดการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพรอยละ 80.11/81.33 ซ่ึงเปนไปตาม
เกณฑ มาตรฐานท่ีกําหนด 80/80 2)  ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง สายอากาศ ไมโครสตริป 
สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเทากับ 0.7287  หมายความวา  นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึน  
คิดเปนรอยละ 72.87 และ 3) ผลของการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนพบวาผูเรียนมีความพึง
พอใจ ตอชุดการสอนอยูในระดับมาก ( X  = 4.09) ดังนั้นสามารถสรุปไดวา ชุดการสอนเรื่อง
สายอากาศ ไมโครสตริปท่ีสรางข้ึนนี้สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทรงธรรม  ดีวาณิชสกุล และคณะ (2559 : บทความวิจัย) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนสมรรถนะรายวิชา “วิชาคณิตศาสตรยานยนต” หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยได
นําชุดการสอนท่ีสรางข้ึนไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาชางยนต ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จํานวน 25 คน โดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กอนเขาสูบทเรียนทําการทดสอบพ้ืนฐานความรูของนักเรียน
ดวยแบบทดสอบแลวจึงสอนดวยชุดการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน และในระหวางการเรียนการสอนให
นักเรียนไดทําแบบฝกหัด เม่ือจบบทเรียนในแตละหัวขอเรื่องแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบอีกครั้ง
หนึ่ง หลังจากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบมาคํานาณหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน  ผลการวิจัย พบวา ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 78.61/72.85 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว 70/70 และวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสถิติที (t-test)  พบวา ชุด
การสอนท่ีสรางข้ึนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
     1.2 งานวิจัยตางประเทศ        
   วิลสัน (Wilson. 1989)  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหผลการใชชุดการสอน
ของครู  เพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเก่ียวกับการบวก การลบ 
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวาใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติอันเปนวิธีการหนึ่ง
ท่ีชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนท่ีอยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา 
   สโตน เจ แอล (Stone. J.L. 1989) ไดกลาวถึงผลการใชชุดการสอนแบบกิจกรรม
วิชาคณิตศาสตร  ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกรด 7 และ 8 ของ Demopolis 
City School โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุด
การสอนกับการสอนตามปกติท่ีเรียนโดยการบรรยาย จํานวน 341 คน ผลการศึกษาพบวาไมมีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนเกรด 7 และ 8 ท่ีไดรับการสอนโดยใช 
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ชุดการสอนกับการสอนปกติ แตนักเรียนท่ีเรียน โดยใชชุดการสอนมีประสบการณการเรียนรูสูงกวา
นักเรียนท่ีเรียนตามปกติ และปฏิสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 2. งานวิจัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน 
     2.1 งานวิจัยในประเทศ        
   พงษอนันต  อนันตภักดิ์ (2556 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
ดวยเอกสารประกอบ การสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป ท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้   ไดแก  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) กลุมท่ี  1 แผนกวิชาชางงานไฟฟาเบื้องตน  วิทยาลัยเทคนิค
รอยเอ็ด ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 21 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 จํานวน 4 ชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
วงจรไฟฟาเบื้องตน จํานวน 30 ขอ เปนขอสอบแบบเลือกตอบ มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.83 สถิติ 
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
ผลการวิจัย  พบวา 1) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
88.69/83.97 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี1 พบวา กอนและหลังเรียนดวยเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปท่ี 1 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
   สุชาติ แตตระกูล (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานการใช
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย รหัสวิชา 3000-0206 
สําหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง  มีวัตถุประสงค 1)เพ่ือ
สรางและหาประสทิธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอร
ชวยใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือหาคารอยละของความกาวหนาของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการประยุกตใชโปรแกรม
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอรตามใบงานการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย รหัสวิชา3000-
0206 ของนักศึกษากับเกณฑรอยละ 80 ประชากรคือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาไฟฟา
กําลัง จํานวน 11 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือเอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบกอนและ
หลังเรียนใบปฏิบัติงานการประยุกตใชโปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเอกสาร
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ประกอบการสอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และคารอยละผลการวิจัยปรากฏวา 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช
คอมพิวเตอรชวยรหัสวิชา 3000-0206 มีประสิทธิภาพ 82.19/83.18 ผานเกณฑท่ีกําหนดไวท่ี 80/80 
2) รอยละของความกาวหนาของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
เทากับรอยละ 38.12 และรอยละ 85.45 ตามลําดับ และความกาวหนาของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรอยละ 47.34 ผานเกณฑท่ีกําหนดไว  3) ทักษะการประยุกตใชโปรแกรมเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอรตามใบงานการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย รหัสวิชา3000-0206 ของ
นักศึกษาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 80  4) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คือมีคาเฉลี่ย 
(X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.76 และ 0.28 

เอกศักดิ์ สงวนคํา (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานการสราง
และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส (2101-2109) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง 
หาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาประสิทธิผล และประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนตอเอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส (2101-2109) ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาวิจัย 
ประกอบดวย เอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน
วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส การศึกษาวิจัยดําเนินการโดยนําเอกสารประกอบการสอน
วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกสท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 2 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ท่ีเรียน
วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 20 คน โดยการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ในระหวางการทดลองผูศึกษาวิจัยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและฝก
ปฏิบัติงาน เม่ือจบบทเรียนทุกบทใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนท่ีได
จากแบบฝกหัด การฝกปฏิบัติงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูศึกษาวิจัยไดนํามาหา
ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาประสิทธิผล และใหนักเรียนประเมินความพึง
พอใจท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน ผลการศึกษาวิจัยสรุปได ดังนี้  1) เอกสารประกอบการสอนวิชา
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกสท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.86/81.83 สูงกวา
เกณฑท่ีตั้งไว 80/80  2) ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชคาที 
(t-test) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  3) ประสิทธิผลทางการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกสท่ีสรางข้ึนทําใหนักเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรู รอยละ 71 และ 4) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = 0.65) 
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     2.2 งานวิจัยตางประเทศ        
     เอเดอรสัน (Aderson. : 1973) ไดทําการวิจัยหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 

การสอนในการสอนเกษตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในแทนชาเนีย โดยเปรียบเทียบกลุมท่ีเรียนโดยใช 
เอกสารประกอบการสอนกับกลุมท่ีเรียนจากวิธีบรรยาย ผลปรากฏวา เอกสารประกอบการสอนเปน 
วิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพดีกวาแบบบรรยาย และนักเรียนชอบเรียนเอกสารประกอบการสอนมากกวา 
วิธีบรรยาย 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมดนี้สรุปไดวา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 มีจุดเนนสําคัญท่ีการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
และเปนไปตามธรรมชาติ เกิดการเรียนรูดวยความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงความรูท่ีหลากหลายใหเกิด
ความรูแบบองครวม ท่ีผานมาไดมีผูจัดทําชุดการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีผลการวิจัยอยางชัดเจนวา การสอนโดยใชชุดการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเปนสื่อท่ีครูสรางข้ึน เพ่ือชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางเขาใจ จําไดแมนยํา และชวยทําใหการเรียน
การสอนบทเรียนนั้นทําใหงายข้ึนในเวลาอันสั้น ทําใหมีคุณคาตอการเรียนการสอน สามารถพัฒนา
ผูเรียนในระดับตางๆ ไดเปนอยางดี สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และผูเรียน
สามารถนําเอาความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และสามารถพัฒนาชุดการสอนและ
เอกสารประกอบการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 


