
บทท่ี 2 
เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  
 

 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ผูรายงานไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของโดยนําเสนอตามหัวขอดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม 

2. การจัดการเรียนการสอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู 
4. เอกสารประกอบการสอน 
5. การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
6. การหาคาดัชนีประสิทธิผล 
7. ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. ความพึงพอใจ 
9. งานวจิัยท่ีเก่ียวของ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 

หลักการของหลักสูตร 
1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมี 

สมรรถนะมี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติเปนหลักสูตรท่ีเปด
โอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติ 
จริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

2. เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู 
เต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี 

3. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง 
หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. เปนหลักสูตร ท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนในการพัฒนา 
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 
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จุดหมายของหลักสูตร 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือ 

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพ่ือใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากการศาสตรตางๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ  

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ังใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร  

สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
5. เพ่ือใหปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ  

การตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหมๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการ
สรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

6. เพ่ือใหบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบรูณแข็งแรง 
ท้ังรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้นๆ 

7. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรมทางสังคมท่ีดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด ท้ังในการ 
ทํางานการอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือ
สังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนักในปญหาและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

8. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยเปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพ่ือใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตน 
ในฐานพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนระมุข  
 หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
  1.   การเรียนการสอน 
  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ี
กําหนดและนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามมารถเทียบโอนผลกาเรียน และของ
เทียบความรูและประสบการณได 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได
หลากหลายรูปแบบ   เพ่ือใหผูเรียนสามมารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการท่ีสัมพันธกับ
วิชาชีพในการวางแผนแกปญญาและจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวม
ในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหมมีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและหมูคณะ เปนอิสระในการ
ปฏิบัติงานท่ีซับซอนหรือจัดการงานผูอ่ืนมีสวนรวมท่ีเก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการ
ประเมินผล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการ
ทํางาน 
  2.  การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
  2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสําหรับผู เขาเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด ใช
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ระยะเวลา 2 ปการศึกษาสวนผูเขาเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
และผูเขาเรียนเทาสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภท
วิชาและสาขาวิชาท่ีกําหนด ใชระยะเวลาประมาณ 3 ปการศึกษา 

2.2  การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้ 
        2.2.1 ในปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบ 

ทวิภาคี ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร 

        2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปด 
ทําการสอน ไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วันๆละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอน 
คาบละ 60 นาที 

3. หนวยกิต 
 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ระหวาง 83-90 หนวยกิต การคิดหนวยกิต 
ถือเกณฑดังนี้ 
 3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ  
1 หนวยกิต 
 3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติ 
ในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา  
54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 3.4 รายวิชาท่ีใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถนประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไม
นอยกวา 320 ชั่วโมงเทากับ 4 หนวยกิต 
 3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

4.โครงสราง 
 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบงเปน  
3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
  4.1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร 
   1) กลุมวิชาภาษาไทย 
   2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
  4.1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา 
   1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
   2) กลุมวิชาคณิตศาสตร 
 4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
  4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
  4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
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  4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
  4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
  4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามสมตาม
ยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังนี้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามท่ีกําหนดไว
ในหลักสูตร 

5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
      เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถานบันกับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือ
ฝกปฏิบัติเบื้องตนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ
ท่ีทันสมัย และบรรยากาศการทํางานรวมกันสงเสริมการฝกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ 
ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนคิดได ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความม่ันใจและเจตคติท่ี
ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระโดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ 
ดังนี้ 

 5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
ในรูปของการฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยากร รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใช
เวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต โดยใหนํารายวิชาในหนวดวิชา
ทักษะวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานของรัฐไดโดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

 5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 เปนรายวิชาท่ีเปดโอกาสใหผู เรียนศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและ

ประสบการณจากสิ่งท่ีไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะ
งานวิจัย ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องท่ีจะศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดข้ันตอนการ
ดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํารายงาน ซ่ึงอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุม 
ก็ได ข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการนั้นๆโดยการจัดทําโครงการดังกลาวตองดําเนินการดังนี้ 

 6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคภาคเรียนท่ี 4 รวมจํานวน 4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 
ชั่วโมง ท้ังนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห กรณีท่ีใช
รายวิชาเดียว 
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 หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาหท่ีเทียบเคียงกับเกณฑดังกลาว
ขางตน 
 6.2 การตัดสินคาผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

7. การศึกษาระบบวิภาคี 
 การศึกษาระบบทวิภาคีเปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากขอตกลงรวมกัน

ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ 
โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสถาบัน และการเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีด
ความสมมารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีตรงความตองการของผูใชตามจุดหมายของหลักสูตร 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไปรวมกําหนด
รายละเอียนของรายวิชาไดแก จุกประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝก
และจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
ของรัฐ รวมท้ังสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพรอมจัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต
ละรายวิชาท้ังนี้อาจนํารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได 

 จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงท่ีใชฝกอาชีพของแตละรายวิชาวิภาคีใหเปนไป
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และใหรายงานการพัฒนารายวิชาใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทราบ 

8. การเขาเรียน 
 ผูเขาเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัติ ดังนี้ 
 8.1 พ้ืนความรู 
   สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  ผูเขาเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกําหนด ตองเรียน
รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพใหครบตามท่ีระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  การเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไวใน
หลักสูตร สาขาวิชาและการตัดสินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 พ.ศ.2558 
 8.2 คุณสมบัต ิ
  คุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
จัดการ ศึกษาและการประเ มินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง  
พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
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 9. การประเมินผลการเรียน 
 เนนการประเมินสภาพจริง ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 พ.ศ.2558 

 10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
       10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม
นอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห 
สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการ
กลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน รวมท้ังการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน ท้ังนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดข้ึน 
  10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558  

 11. การจัดแผนการเรียน 
  การจัดทําแผนการเรียน เปนการกําหนดรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรท่ีจะ
ดําเนินการสอนในแตละภาคเรียน โดยจัดอัตราสวนการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคตอภาคปฏิบัติใน
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ 40:60  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรูของ
แตละสาขาวิชา ซ่ึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  11.1  จัดรายวิชาในแตละภาคเรียน โดยคํานึงถึงรายวิชาท่ีตองเรียนตามลําดับ
กอน-หลัง ความงาย-ยากของรายวิชา ความตอเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธกันของรายวิชา รวมท้ัง
รายวิชาท่ีสามารถบูรณาการจัดการศึกษารวมกันเพ่ือเรียนเปลี่ยนงานและหรือชิ้นงานในแตละภาคเรียน 
  11.2 จัดใหผูเรียนไดเลือกเรียนรายวิชาเลือกและวิชาเสรี ตามความถนัด ความ
สนใจเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 
  11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการนํารายวิชาไปเรียนและไปฝกในสถานประกอบการ/
แหลงวิทยาการใหประสานงานรวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิทยาการ เพ่ือพิจารณากําหนด
รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการแหลงวิทยาการนั้นๆ 
   11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ท่ี 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จํานวน 4 หนวยกิต หรือจัดใหลงทะเบียนเรียนเปน 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษา 
ท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 4 รวม 4 หนวยกิต ตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ 
  11.5 กิจกรรมหลักสูตร ใหกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวในแตละภาคเรียน 
โดยนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
  11.6 จํานวนหนวยกิตรวมในแตละภาคเรียน ในแตละภาคเรียนปกติสําหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สวนการ
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ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต ท้ังนี้ เวลาในการจัดการ
เรียนการสอนโดยเฉลี่ย ไมควรเกิน 35 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 12. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  12.1 ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวกวิชาเลือกเสรี ครบถวยตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด 
  12.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  12.3 ผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  12.4 ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมหลักสูตรและ “ผาน” ทุกภาคเรียน ตามแผน 
การเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด 

 13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
  13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพ่ิมเติมในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆก็ไดโดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุม
วิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชา
มนุษยศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้นๆ เพ่ือให
บรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
  13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู และหรือพัฒนา
รายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือสภาพ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพ่ิมเติมไดตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน หรือสภาพ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาตอ 
 ท้ังนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงใหเปนไปตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
 14. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและอนุมัติหลักสูตร 
  14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใหเปนหนาท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  14.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  14.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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  14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมรายวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถานบันสามารถดําเนินการไดโดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
       ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย  
4 ประเด็น คือ 
  15.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
  15.2 การบริหารหลักสูตร 
  15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
  15.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
        ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
ใหมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 จุดประสงคสาขาวิชา 
 1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูเเละทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิตเเละการเเก
ปญหา และทักษะทางสังคมเเละการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองเเละวิชาชีพ 
 2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารเเละจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเเละ
หลักการของงานอาชีพท่ีสัมพันธเก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพไฟฟา ใหทันตอการเปลี่ยนเเปลงเเละ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมเเละเทคโนโลยี 
 3. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการเเละกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดาน
อิเล็กทรอนิกส 
 4. เพ่ือใหสามารถความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการ
พัฒนางานอิเล็กทรอนิกส 
 5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในการวิเคราะห ออกเเบบ ตรวจสอบ หาขอบกพรอง ซอม 
บํารุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวยเครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟาเเละอิเล็กทรอนิกส 
 6. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสในสถานประกอบการเเละประกอบอาชีพอิสระ
รวมท้ังการใชความรูเเละทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 
 7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีตีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย 
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งเเวดลอม ตอตานความรุนเเรงเเละสารเสพติด 
 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 
 1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดเเก 
  1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต  
กตัญูกตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดเเละการพนัน มีจิตสํานึกเเละเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพเเละสังคม เปนตน 
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  1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี 
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานเเละสิ่งเเวดลอม เปนตน 
  1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดเเก 
  2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยเเละภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันเเละเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
  2.2 แกไขปญหาเเละพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการเเละกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 
  2.3 มีบุคลิกภาพเเละคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเเละการอยูรวมกับผูอ่ืน 
  2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณเเละเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมเเละพัฒนางาน
อาชีพ 
 3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ 
  3.1 วางเเผน ดําเนินงาน จัดการเเละพัฒนางานอาชีพตามหลักการเเละกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานเเละสิ่งเเวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
  3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเเละสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
  3.3 ออกเเบบ ติดตั้ง ทดสอบ วิเคราะห และบํารงรักษา อุปกรณเเละวงจร
อิเล็กทรอนิกส  
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
  3.4 ออกเเบบ ติดตั้ง ควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
  3.5 บํารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 
  3.4 ออกเเบบ ติดตั้ง ควบคุมระบบเสียงเเละระบบภาพ 
  3.5 บํารุงรักษาระบบเสียงเเละระบบภาพ 
สาขางานอิเล็กทรอนิกสการแพทย 
  3.4 ติดตั้ง ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 
  3.5 ซอมและบํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 
 โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 
84 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 กลุมทักษะภาษาเเละการสื่อสาร   (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 
  1.2 กลุมทักษะการคิดเเละการเเกปญหา  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
  1.3 กลุมทักษะทางสังคมเเละการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
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 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 
  2.1 กลุมทักษะวิชาชีพชั้นฐาน  (15 หนวยกิต) 
  2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  (22 หนวยกิต) 
  2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก    (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
  2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  (4 หนวยกิต) 
  2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  (4 หนวยกิต) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
          รวม  ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร  สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือ
เทียบเทา 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอ่ืนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียน
รายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 0 - 6 – 2 
3100-0002 เขียนเเบบเทคนิค 1 - 3 - 2 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลท่ัวไป 1 - 3 - 2 
3100-0007 งานเชื่อมเเละโลหะแผน 1 - 3 - 2 
3105-0001 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟาและการวัด 2 - 3 - 3 
3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 1 - 2 - 2 
3105-0003 งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส 1 - 3 - 2 
3105-0004 งานพ้ืนฐานวงจรพัลสและดิจิตอล 1 - 3 - 2 
3105-0005 งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ 2 - 3 - 3 

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต       ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม  เห็นคุณคาของตนและการ
พัฒนาตนมีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิด
วิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ   มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
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 1.1 กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 
  1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1102 การเขียนเชิงวิชาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนองาน 3 - 0 - 3 
3000-1104 การพูดเพ่ือสื่อสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3 - 0 - 3 
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยท่ีสถานศึกษา 
                                    อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

* - * - * 

 1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจเเละสังคม 3 - 0 - 3 
3000-1202 กลยทุธการอานเเละการเขียนภาษาอังกฤษ 2 - 0 - 2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2 - 0 - 2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต 0 - 2 - 1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 - 0 - 3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3 - 0 - 3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเพ่ือกิจการการบิน 3 - 0 - 3 
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
                                    ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
                                    พัฒนาเพ่ิมเติม 

* - * - * 

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3000-1301 วิทยาศาสตรเพ่ืองานไฟฟาเเละการสือ่สาร 2 - 2 - 3 
3000-1302 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเครือ่งกลเเละการผลิต 2 - 2 - 3 
3000-1303 วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง 2 - 2 - 3 
3000-1304 วิทยาศาสตรเพ่ืองานกอสรางเเละตกเเตงภายใน 2 - 2 - 3 
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานเเละสิ่งเเวดลอม 2 - 2 - 3 
3000-1313 วิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต 2 - 2 - 3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 2 - 2 - 3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2 - 2 - 3 
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3000-1316 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเทคนิคพลังงาน 2 - 2 - 3 
3000-1317 การวิจัยเบื้องตน 3 - 0 - 3 
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร 
                                    ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
                                    พัฒนาเพ่ิมเติม 

* - * - * 

 1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 3 - 0 - 3 
3000-1402 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 
3000-1404 คณิตศาสตรเเละสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1406 แคลคูลัสพ้ืนฐาน 3 - 0 - 3 
3000-1407 คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน 3 - 0 - 3 
3000-1408 สถิติเเละการวางเเผนการทดลอง 3 - 0 - 3 
3000-1409 การคิดเเละการตดัสินใจ 3 - 0 - 3 
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร 
                                    ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
                                    พัฒนาเพ่ิมเติม 

* - * - * 

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3 - 0 - 3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 
3000-1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3 - 0 - 3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 - 0 - 3 
3000-1506 ปจจัยมนุษยเเละกฎหมายการเดนิอากาศ 3 - 0 - 3 
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตรท่ี 
                                    สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนา 
                                    เพ่ิมเติม 

* - * - * 

 1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพเเละสังคม 3 - 0 - 3 
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผูนํา 3 - 0 - 3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3 - 0 - 3 
3000-1604 เทคนิคการพัฒนาสขุภาพในการทํางาน 2 - 0 - 2 
3000-1605 สขุภาพชมุชน 2 - 0 - 2 
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3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2 - 0 – 2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0 - 2 - 1 
3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 0 - 2 - 1 
3000-1609 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 0 - 2 – 1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทํางาน 1 - 0 - 1 
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร  
                                    ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
                                    พัฒนาเพ่ิมเติม 

* - * - * 

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ      ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 
 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (15 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3 - 0 - 3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2 - 2 - 3 
3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 - 3 - 3 
3105-1002 เครือ่งมือวัดไฟฟาเเละอิเล็กทรอนิกส 2 - 3 - 3 
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 - 3 - 3 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (22 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3105-2001 พัลสเทคนิค 1 - 2 - 2 
3105-2002 ดจิิตอลเทคนิค 2 - 3 - 3 
3105-2003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง 1 - 2 - 2 
3105-2004 ออปเเอมปเเละลิเนียรไอซี 1 - 2 - 2 
3105-2005 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 - 2 - 2 
3105-2006 เทคนิคเครือ่งรับสงวิทย ุ 1 - 2 - 2 
3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร 1 - 2 - 2 
3105-2008 การเขียนโปรเเกรมคอมพิวเตอร 1 - 2 - 2 
3105-2009 ระบบเสยีงเเละระบบภาพ 2 - 3 - 3 
3105-2010 การออกเเบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 1 - 2 - 2 

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
 ใหเลอืกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามท่ีกําหนด ในกรณีท่ีตองการให
ผูเรียนไดสาขางานนั้น หรือเลอืกเรียนจากสาขางานอ่ืน ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
  2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3105-2101 ระบบโทรคมนาคม 1 - 2 - 2 
3105-2102 นิวเมติกสเเละไฮดรอลิกส 2 - 2 - 3 
3105-2103 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 2 - 2 - 3 
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3105-2104 เครือ่งมือวัดอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรม 2 - 2 - 3 
3105-2105 โปรเเกรมเมเบลิลอจิกคอนโทรล 2 - 2 - 3 
3105-2106 หุนยนตในงานอุตสาหกรรม 2 - 2 – 3 
3105-2107 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 2 - 2 - 3 
3105-2108 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 2 - 2 - 3 
3105-2109 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 2 - 2 – 3 
3105-2110 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 2 - 2 - 3 
3105-2111 ประดษิฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 - 2 - 3 
3105-2112 เครือ่งถายเอกสารระบบเเอนะล็อก 2 - 2 - 3 
3105-2113 เครือ่งถายเอกสารระบบดจิิตอล 2 - 2 - 3 
3105-2114 การเขียนโปรเเกรมสําหรับโทรศัพทมือถือ 2 - 2 – 3 
3105-2115 เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว 2 - 2 - 3 
3105-2116 ไมโครโพรเซสเซอร 1 - 2 - 2 
3105-2117 เทคนิคการอินเทอรเฟส 1 - 2 - 2 
3105*2101 ถึง 3105*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ 
                                    สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร 
                                    ของภูมิภาค 

* - * - * 

รายวิชาทวิภาคี 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3105-5101 งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 * - * - * 
3105-5102 งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 * - * - * 
3105-5103 งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 * - * - * 
3105-5104 งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 4 * - * - * 
3105-51XX งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม... * - * - * 

 2.3.2 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3105-2201 ระบบกระจายเสียงเเละภาพ 2 - 2 - 3 
3105-2202 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV 2 - 2 - 3 
3105-2203 ระบบสตดูโิอ 2 - 2 - 3 
3105-2204 เทคโนโลยีมัลติมิเดยี 2 - 2 - 3 
3105-2205 ปญหาพิเศษระบบเสียงเเละภาพ 1 2 - 2 - 3 
3105-2206 ปญหาพิเศษระบบเสียงเเละภาพ 2 2 - 2 - 3 
3105-2207 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงเเละภาพ 1 2 - 2 - 3 
3105-2208 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงเเละภาพ 2 2 - 2 - 3 
3105-2209 ประดษิฐกรรมระบบเสยีงเเละภาพ 2 - 2 - 3 
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3105*2201 ถึง 3105*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ 
                                    สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร 
                                    ของภูมิภาค 

* - * - * 

รายวิชาทวิภาคี 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3105-5201 งานระบบภาพเเละระบบเสียง 1 * - * - * 
3105-5202 งานระบบภาพเเละระบบเสียง 2 * - * - * 
3105-5203 งานระบบภาพเเละระบบเสียง 3 * - * - * 
3105-5204 งานระบบภาพเเละระบบเสียง 4 * - * - * 
3105-52XX งานระบบภาพเเละระบบเสียง... * - * - * 

 2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
  ใหเลอืกเรียนรายวิชา 3105-8001 หรือรายวิชา 3105-8002 และ 3105-8003 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3105-8001 ฝกงาน * - * - 4 
3105-8002 ฝกงาน 1 * - * - 2 
3105-8003 ฝกงาน 2 * - * - 2 

 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
  ใหเลอืกเรียนรายวิชา 3105-8501 หรือรายวิชา 3105-8502 และ 3105-8503 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3105-8501 โครงการ * - * - 4 
3105-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
3105-8503 โครงการ 2 * - * - 2 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดเเละความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอเเนะ หรือเลือกเรียนจาก
รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาเเละ
หมวดวิชา  โดยตองไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาเเลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดย
ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3105-9001 คณิตศาสตรไฟฟาเเละอิเล็กทรอนิกส 3 - 0 - 3 
3105-9002 พ้ืนฐานสนามเเมเหล็กไฟฟา 3 - 0 - 3 
3105-9003 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเเละอุปกรณ 2 - 2 - 3 
3105-9004 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 1 - 2 - 2 
3105-9005 การออกเเบบเเละสรางเว็บเพจ 2 - 2 - 3 
3105-9006 การจัดการฐานขอมูลบนเว็บเพจ 2 - 2 - 3 
3105-9007 ระบบโทรศัพท 1 - 2 - 2 
3105-9008 ระบบสือ่สารเเอนะล็อก 1 - 2 - 2 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3105-9009 ระบบสือ่สารดจิิตอล 1 - 2 - 2 
3105-9010 ระบบสือ่สารดวยเสนใยเเกวนําเเสง 2 - 2 - 3 
3105-9011 ระบบสือ่สารดาวเทียม 2 - 2 - 3 
3105-9012 ระบบสือ่สารไมโครเวฟ 2 - 2 - 3 
3105-9013 ระบบสายสงเเละสายอากาศ 2 - 2 - 3 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท - ป - น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0 - 2 - 0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0 - 2 - 0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0 - 2 - 0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0 - 2 - 0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถาน 
                                   ประกอบการจัด 

0 - 2 - 0 

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 3105-2001  พัลลเทคนิค            1 - 2 - 2 
  (Pulse Techniques) 
 จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
 1. สามารถวิเคราะหรูปสัญญาณไฟฟาเเละวงจรพัลสเเละสวิตชิงในงานอิเล็กทรอนิกส 
 2. มีทักษะในการออกเเบบวงจรพัลสไดตามขอกําหนด 
 3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบเเละปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชพี 
 สมรรถนะรายวิชา 
 1. เเสดงความรูเก่ียวกับหลักการออกเเบบวงจรพัลสเเละสวิตชิงเเบบตาง ๆ 
 2. ออกเเบบ สรางวงจรพัลสเเละสวิตชิงเเบบตาง ๆ 
 3. วัด ทดสอบวงจรพัลสเเละสวิตชิงเเบบตาง ๆ 
 4. ประยุกตใชวงจรพัลสเเละสวิตชิงในงานอิเล็กทรอนิกส 
 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเเละปฏิบัติเก่ียวกับการออกเเบบวงจรเเละสรางรูปสัญญาณไฟฟาเเบบตาง ๆ 
วงจรเเปลงรูปสัญญาณ วงจรคลิปเปอรเเละเเคลมเปอร วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร  
วงจรดิฟเฟอรเรนชิเอเตอร วงจรสวิตช ชมิตตทริกเกอร วงจรมัลติไวเบรเตอร วงจรทริกเกอร วงจร
สรางสัญญาณไทมเบสเเละการซิงคโครไนซ 
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การจัดการเรียนการสอน  
 
  1.   ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
  การใหความหมายของการจัดการเรียนการสอน มีผูใหความหมายท่ีคลายคลึงกัน 
ในหลักการแตมีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
  วรัทยา  ธรรมกิตติภพ (2548 : 24) ไดสรุปการเรียนการสอน หมายถึง ข้ันตอน
ขอเสนอแนะในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสัมพันธกับเนื้อหา เพ่ือใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูหรือเกิดประสิทธิผลแกผูเรียน หรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
  อาภรณ  ใจเท่ียง (2546 : 72) ใหความหมายการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติ
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนและการกระทําทุกสิ่งทุกอยางท่ีจัดข้ึนจากความรวมมือระหวาง
ผูสอนและผูเรียน เพ่ือใหการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียนบรรลุ 
สูจุดประสงคการสอนท่ีกําหนดไว 
  ไสว  ฟกขาว (2544 : 18) ใหความหมายการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีมี
การวางแผนเพ่ือจัดสภาพการณใหเกิดปฏิบัติสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  ในการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนในดานตางๆ ตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงในระหวางการปฏิสัมพันธนั้นผูสอนก็จะได
เรียนรูจากผูเรียนดวย 
  อรทัย  มูลคําและสุวิทย มูลคํา (2544 : 11) ไดใหความหมาย การเรียนการสอน 
หมายถึง การจัดกิจกรรมประสบการณหรือสถานการณใดๆ ท่ีมีความหมายกับ ผูเรียน ไดลงมือปฏิบัติ
และปฏิสัมพันธกับสิ่งเหลานี้ดวยตนเอง โดยการสังเกต วิเคราะห ปฏิบัติ สรุป เพ่ือสรางนิยาม
ความหมายและผลิตองคความรูดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูทุกดานอยางสมดุล 
  กรมวิชาการ (2544 : 45) ใหความหมายการเรียนการสอน หมายถึง ข้ันตอนท่ีครูนํา
กิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดไวในแผนการเรียนรูมาสูการปฏิบัติจริง โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญเพ่ือให
นักเรียนเกิดการเรียนรูและมีคุณลักษณะตามเปาหมายท่ีตองการ 
  จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนนั้น หมายถึง สภาพการ
เรียนรู ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมายเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว
ในแผนการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและสภาพแวดลอม การเรียนรูในดานตางๆ โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 2.  ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการเรียนการสอน เพราะ
กิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรียน  และผูสอนท่ีเหมาะสมจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยาง
แทจริง  (อาภรณ  ใจเท่ียง , 2546 : 72 )ไดกลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนไวดังนี้ 

 1. กิจกรรมชวยเราความสนใจของเด็ก 
  1.1 กิจกรรมจะเปดโอกาสใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 
  1.2 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย 
  1.3 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความรับผิดชอบ 
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  1.4 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงและสงเสริมความคิดสรางสรรค 
  1.5 กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดมีการเคลื่อนไหว 
  1.6 กิจกรรมจะชวยใหนักเรยีนไดรูสึกสนุกสนาน 
  1.7 กิจกรรมชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล 
  1.8 กิจกรรมชวยขยายความรูและประสบการณของเด็กใหกวางขวาง 
  1.9 กิจกรรมจะชวยสงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก 
  1.10 กิจกรรมจะชวยสงเสริมทักษะ 
  1.11 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติท่ีดี 
  1.12 กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหเด็กรูจักทํางานเปนหมู 
  1.13 กิจกรรมจะชวยใหเด็กเกิดความเขาใจในบทเรียน 
  1.14 กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดความซาบซ้ึง ความงามในเรื่องตางๆ 
 ดังนั้น ผูสอนจึงไมควรละเลยท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ  

ใหสอดคลองกับวัย สติปญญา ความสามารถของผูเรียน และเนื้อหาของบทเรียนนั้น โดยตองจัดอยาง
มีจุดมุงหมาย 

3.   จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการสอน ชาติชาย  พิทักษธนาคม (2544 : 238) ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย

ของการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ดังนี้ 
1. เพ่ือใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอมกัน 

    2. เพ่ือใหสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนทุกคนซ่ึงแตละคน 
จะมีแตกตางกัน 

 3. เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนการสอน ใหผูเรียนดวยความเพลิดเพลินไมเกิด
ความรูสึกเบื่อหนายในการเรียน 

 4. เพ่ือสนองเจตนารมณของหลักสูตร ใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ
เกิดทักษะกระบวนการ 

 5. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก และมีสวนรวมในการเรียน ผูสอนจึงควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ 

 สอดคลองกับ ไสว  ฟกขาว (2544 : 25-26) ท่ีไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีนั้น จะทําใหเกิดสิ่งตอไปนี้ 

1. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมายและมีเปาหมาย 
2. ผูเรียนไดใชวิธีการเรียนรูแบบ “ฉลาดรู” 
3. ผูเรยีนมีการพัฒนาการเรียนรูท่ีจะทําใหรูจริง รูแจง รูลึกซ้ึงและเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 
4. ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการรูจักตนเอง 

การผสมผสานในศาสตรตางๆ และใชอยางมีคุณธรรม เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
5. ผูเรียนมีการพัฒนาอยางสมดุล ในคุณลักษณะทางกาย ปญญา คุณธรรมและทักษะ

การใชชีวิต 
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จากจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวสรุปไดวา ครูผูสอน 
จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
เรียนรูอยางมีความสุข 

4.  หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีนั้น ควรเปนไปเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนท่ี

จะทําใหผูเรียนเกิดความสมดุลท้ังทางกาย ปญญา คุณธรรมและทักษะการใชชีวิต สามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพและใชความรูใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสวนรวม อาภรณ ใจเท่ียง 
(2546 : 73-76) ไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

 1. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรมของหลักสูตร 
 2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอน 
 3. จัดกิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัย 
 4. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหาวิชา   

5. จัดกิจกรรมใหมีลําดับข้ันตอน 
 6. จัดกิจกรรมใหนาสนใจ 
 7.  จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรม 
 8.  จัดกิจกรรมโดยใชวิธีการท่ีทาทายความคิดความสามารถของผูเรียน 
 9.  จัดกิจกรรมโดยใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
 10.  จัดกิจกรรมโดยใหมีบรรยากาศท่ีรื่นรมย 
 11.  จัดกิจกรรมแลวตองมีการวัดผลการใชกิจกรรมนั้นทุกครั้ง 
 จากหลักการดังกลาวสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรดําเนินการ  

เพ่ือประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง โดยมุงพัฒนาความเจริญทุกดานใหแกผูเรียน เราใหผูเรียน
แสดงออกและไดมีสวนรวมฝกฝนวิธีการแสวงหาความรู วิธีการแกปญหาดวยตนเองและจัดโดยมี
บรรยากาศท่ีรื่นรมย สนุกสนาน ตลอดจนจัดใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
 
 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
 ชัยยงค  พรหมวงศ  (2537 : 227)   ไดใหความหมายของแผนการสอนวา แผนการสอน 
เปนการกําหนดข้ันตอนการสอนท่ีครูมุงหวังจะใหผูเรียน  ไดเกิดพฤติกรรมการเรียนรูในเนื้อหาและ
ประสบการณในหนวยใดหนวยหนึ่งตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542 : 1 – 2)   ไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
วาแผนการหรือโครงการท่ีจัดทําเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง  เปนการเตรียมการสอนอยางมีระบบ  และเปนเครื่องมือท่ีชวยใหครูพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรูและจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แผนการจัดการเรียนรูจึงเปนหลักฐานเอกสารแสดงความเชี่ยวชาญ  ในการจัดการเรียน การสอน  
เปนหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงของครูผูสอน แผนการจัดการเรียนรูจะแสดงถึงการเตรียมการลวงหนา
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ของครู  และการวางแผนการจัดการเรียนรูบงชี้ถึงความเปนครูมืออาชีพในวิชาชีพของตน  การจัดการ
ทําแผนการเรียนรูจึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญในวิชาชีพของความเปนครู 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2549 : 22)  กลาววา  หมายถึงแผนการหรือ
กําหนดการท่ีผูสอนไดเตรียมไวลวงหนา  โดยทําเปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบ  เพ่ือนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  แผนการจัดการเรียนรูจะบงบอกใหเห็นภาพรวมของการจัดการเรียน 
การสอนในแตละครั้งวา  จะสอนใคร  สอนเม่ือใด  ใชเนื้อหาอะไร  สอนอยางไร  เพ่ือใหเกิดผลอะไร  
และจะรูไดอยางไร  ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตองมีองคประกอบของการเขียนแผนครบถวน
ตามหลักวิชา  โดยการนําวิชาท่ีตนจะตองสอนตลอดภาคเรียน  มาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอน  มีการใชสื่อและอุปกรณประกอบการเรียน  มีการวัดผล  ประเมินผลท่ีสอดคลอง
กับจุดประสงคของหลักสูตร  และเปนแผนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือสรางความรูจากการคนพบดวยตนเอง  โดยมีผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก  
ใหกําลังใจ  สงเสริมสนับสนุน  รวมท้ังเปนแหลงความรูใหแกผูเรียนดวย 
 ความหมายในทัศนะของผูรายงาน   แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู  คือ  สิ่งท่ีครู
เตรียมไวลวงหนาและเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละกลุม
ประสบการณ  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบท่ีสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
  องคประกอบของการทําแผนการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 
  สวนท่ี  1  สวนนํา  ประกอบดวย 
  -  หลักสูตร............................................................................................................ 
  -  ประเภทวิชา......................................สาขาวิชา................................................. 
  -  รหัสวิชา............................................ชือ่วิชา..................................................... 
  -  จุดประสงครายวิชา........................................................................................... 
  -  มาตรฐานรายวิชา.............................................................................................. 
  -  คําอธิบายรายวิชา.............................................................................................. 
  สวนท่ี  2  การจัดหนวยการเรียนรู  
     หนวยการเรียนรู 
     จํานวน......................ชั่วโมง/........................................หนวยกิต 
  สวนท่ี  3 แผนการจัดการเรียนรู 
    สาระสําคัญ 
    จุดประสงคการเรียนรู  (รวมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไวดวย) 
    เนื้อหาสาระ 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 
    สื่อและแหลงการเรียนรู 
    การวัดผลและประเมินผล 
    บันทึกผลหลังการสอน 
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รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ีนิยมใชโดยท่ัวไป มี 3 รูปแบบใหญ ๆ คือ 
 3.1  แผนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย  เขียนโดยใชหัวขอตามท่ีกําหนดมากํากับ 
แตละการลําดับกิจกรรมการเรียนการสอนจะเขียนเปน เชิงบรรยายกิจกรรมท่ีครูจัดเตรียมไว   
โดยไมระบุบชัดเจนวานักเรียนทําอะไร 
แผนการจัดการเรียนรู................................................ 
เรื่อง .....................................................................เวลา................................คาบ/ชั่วโมง 
จุดประสงคการเรียนรู................................................................................................................ 
 1. ............................................................................................................................... 
 2. ............................................................................................................................... 
 3. ................................................................................................................................ 
 เนื้อหาสาระ ............................................................................................................... 
 สือ่และแหลงการเรียนรู .............................................................................................. 
      กิจกรรมการเรียนการสอน........................................................................................... 
 การวัดผลประเมินผล................................................................................................. 
 กิจกรรมเสนอแนะ..................................................................................................... 
 บันทึกผลหลังสอน................................................................................................... 
  1.ผลการสอน......................................................................................................... 
  2.ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................... 
.  3. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข.............................................................................
     ลงชื่อ .........................................................ผูสอน
  3.2  แผนการจัดการเรียนรูแบบตาราง  โดยใชหัวขอเรื่องตามท่ีกําหนดมากํากับ   
แตบรรจุลงไปในตารางเกือบท้ังหมด 
แผนการจัดการเรียนรู......................... 
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อแหลงการเรียนรู  กระบวนการ การวัดประเมินผล 
      
 
     ลงชื่อ .........................................................ผูสอน     
              (.....................................................) 
 3.3 แผนการเรียนรูแบบพิสดาร  เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน  
การลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน แยกเปนกิจกรรมท่ีครูปฏิบัติ และสิ่งท่ีนักเรียนปฏิบัติและ
สอดคลองกัน 
แผนการจัดการเรียนรู................................................ 
เรื่อง .....................................................................ระยะลา................................คาบ/ชั่วโมง 
จุดประสงคการเรียนรู................................................................................................................ 
 1. ............................................................................................................................... 
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 2. ............................................................................................................................... 
 เนื้อหาสาระ ............................................................................................................... 
 สือ่และแหลงการเรียนรู .............................................................................................. 
      กิจรรมการเรียนการสอน............................................................................................. 
 
ข้ันตอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีวัดผลระหวางเรียน 
จุดประสงคการเรียนรู คร ู ผูสอน  
    
 การวัดผลประเมินผล................................................................................................. 
 กิจกรรมเสนอแนะ..................................................................................................... 
 บันทึกผลหลงัสอน................................................................................................... 
  1.  ผลการสอน....................................................................................................... 
  2.  ปญหาและอุปสรรค.......................................................................................... 
.  3.  ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข............................................................................. 
  สรุปไดวา ในการทําแผนการสอนมีลักษณะการเขียนแผน 3 ลักษณะ  ไดแก  
แผนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย  แผนการจัดการเรียนรูแบบตาราง   และแผนการเรียนรู  
แบบพิสดาร  เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน การลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน
แยกเปนกิจกรรมท่ีครูปฏิบัติ และสิ่งท่ีนักเรียนปฏิบัติและสอดคลองกัน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใช 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย ในการเขียนเพ่ือประกอบกับชุดการสอน 
 กระบวนการทําแผนการเรียนรู  
 การทําแผนการสอนเพ่ือใชทักษะกระบวนการตางๆ  ใหเกิดประสิทธิภาพตามเจตนา 
ของหลักสูตรอันนําไปสูพัฒนาการดานตางๆ  ของนักเรียน  แผนการสอนท่ีดียอมสนองปญหาและ
ความตองการของนักเรียน  ชุมชนและสังคม  กระบวนการทําแผนการเรียนรูมีลําดับดังภาพประกอบ 1 
 

1.  ศึกษาหลักสูตร 
 
 

2.  วิเคราะหหลักสูตร 
 
 

         3.  จัดทํากําหนดการสอน 
 
 

                                               4.  เขียนแผนการเรียนรู 
 
 

       5.  แผนการเรียนรูประจําวิชา 
 

 
ภาพประกอบ 1  ข้ันตอนการทําแผนการจัดการเรียนรู 
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จากภาพประกอบ 1  จะเห็นวาการทําแผนการจัดการเรียนรูเปนลําดับข้ัน  ดังนี้ 
 ข้ันท่ี  1  ศึกษาหลักสูตร 
 การศึกษาหลักสูตรเพ่ือทําแผนการเรียนรู  จะตองศึกษาสวนประกอบของหลักสูตร 
ตั้งแต  หลักการ  จุดหมาย  โครงสราง  เวลาเรียน  แนวการดําเนินการ  สิ่งสําคัญคือ  ศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนตามท่ีหลักสูตรตองการ 
 ข้ันท่ี  2  วิเคราะหหลักสูตร 
 เพ่ือศึกษาจุดประสงค  โครงสรางเนื้อหา  เพ่ือจะไดนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลอง  และเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินนั้นๆ  ท้ังนี้ตองคํานึงถึงสภาพของนักเรียนดวยสําหรับ
คูมือครูจะชวยใหทราบความคิดรวบยอด  จุดประสงค  ขอบเขตเนื้อหา  แผนภูมิการสอน  ซ่ึงจะ
นํามาจัดแบงใหเหมาะสมกับจํานวนคาบในการสอนแตละครั้ง  และนํามาจัดทําขอบขายเนื้อหาใน 
การสอนแตละครั้ง 
 ข้ันท่ี  3  จัดทํากําหนดแผนการเรียนรู 
 เพ่ือเปนการวางแผนการสอนตลอดภาคเรียน  ตลอดปการศึกษาใหเปนไปตามลําดับวา
จะทําการสอนแตละครั้งวามีขอบเขตเนื้อหาแคไหน  ใชกิจกรรมการเรียนการสอนอะไร  และเพ่ือจะ
ใหนักเรียนบรรลุในเรือ่งอะไรในการสอนแตละครั้ง 
 ข้ันตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 การทําแผนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพนั้น  ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการท้ังความรู  
ความสามารถและความพรอมของผูสอน สภาพปญหาของสถานศึกษาของชุมชน วัสดุอุปกรณ รวมท้ัง 
ความสนใจ  ความถนัด  และความตองการของผูเรียน  จึงกลาวไดวา รายวิชาเดียวกันจะไมมี 
แผนการจัดการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  แตจะมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายในวิชา
เดียวกัน 
      ข้ันท่ี 1  ตองคํานวณเวลาท่ีจะใชสอนวิชาท่ีไดรับมอบหมายวา  ในภาคเรียนนั้น
หลังจากหักวันหยุดราชการและกิจกรรมอ่ืนๆ  แลว  จะมีเวลาสอนก่ีคาบ  เพ่ือจะไดเตรียมวางแผนได
ตามเปาหมาย  ซ่ึงอาจมีการสอนเสริม  หรือจัดสื่อใหผูเรียนไปศึกษาดวยตนเอง 
 ข้ันท่ี 2  ศึกษาหลักสูตรในระดับท่ีจะตองสอนใหเขาใจถองแท  โดยศึกษาจากหนังสือ
และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน  เชน  หลักสูตร  เอกสารหลักสูตร  และศึกษา
รายละเอียดของวิชาท่ีจะสอนในเรื่องของโครงสรางของวิชา  จุดประสงครายวิชา  มาตรฐานรายวิชา  
คําอธิบายรายวิชา  รวมท้ังธรรมชาติของวิชา 
 ข้ันท่ี 3  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพ่ือกําหนด
กรอบเนื้อหา เวลา  ในการจัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูตอไป การกําหนดหนวย
การเรียนรู  จึงเปนการแบงเนื้อหาสาระ  และเวลาท่ีใชในแตละหนวย  โดยคํานึงถึงการลําดับเนื้อหา 
ตามความยาก  งาย  และความเหมาะสม 
 ข้ันท่ี 4  หาวิธีการสอน  เพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร  อาจเลือก 
วิธีสอนท่ีมีอยูในทฤษฎีการเรียนรู  หรือจะคิดสรางสรรคข้ึนใหมเปนของตนเองก็ได  ท้ังนี้ควรยึดหลัก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง  กลวิธีการสอนเปนสวนสําคัญท่ีแสดงให
เห็นถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูสอนไดเปนอยางดี 
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 ข้ันท่ี 5  จัดเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรูท่ีจะนํามาประกอบการเรียน  เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจเรื่องท่ีเรียนไดงายและเร็วข้ึน  ควรระบุใหชัดเจนวาเปนสื่ออะไร  จํานวนเทาใด  แหลงการเรียน
รูอยูท่ีไหน 
 ข้ันท่ี 6  จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล  โดยสรางเครื่องมือวัดใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและครอบคลุมพฤติกรรมท้ัง  3  ดาน  คือ 
  1.  พุทธพิสัย  (Cognitive  Domain) 
  2.  ทักษะพิสัย  (Psychomotor  Domain) 
  3.  จิตพิสัย  (Affective  Domain) 
 ข้ันท่ี 7  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
  กอนจะทําแผนการจัดการเรียนรู  ผูสอนจะตองทําหนวยการเรียนรูเสียกอน   
เพ่ือจะไดหัวขอเรื่อง  หรือเรื่องมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตอไป 
 การจัดทําหนวยการเรียนรู 
 การจัดทําหนวยการเรียนรู  คือการวางแผนจัดแบงเนื้อหาท่ีจะสอนตลอดภาคเรียน 
ใหเห็นชัดเจนในภาพรวม  โดยนําคําอธิบายรายวิชา  มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปนหัวขอเรื่อง  หรือ
เรื่องท่ีจะสอนพรอมท้ังกําหนดเวลาท่ีจะใชสอนแตละหัวขอเรื่องอยางเหมาะสม หนวยการเรียนรู     
จะทําใหมองเห็นขอบขายหัวขอของเนื้อหาท่ีจะสอน 
 ขอควรคํานึงถึงในการจัดทําหนวยการเรียนรูควรคํานึงถึงในการจัดทําหนวยการเรียนรู  
ดังนี้ 
  1.  การผสมผสานของเนื้อหา 
  2.  การจัดลําดับของเนื้อหากอนหลังใหเหมาะสม 
  3.  กําหนดเวลาท่ีจะใชสอนในแตละเรื่องใหเหมาะสม 
 แนวการจัดทําหนวยการเรียนรูมีแนวการจัดทําหนวยการเรียนรู  ดังนี้ 
  1.  นําคําอธิบายรายวิชามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดหัวขอเรื่องหรือหัวเรื่องท่ีจะสอน 
  2.  กําหนดเวลาท่ีใชสอนในแตละหนวย 
  3.  เขียนชื่อหนวยการเรียนรู  ประกอบดวยลําดับท่ีของหนวยการเรียนรู   
ชื่อหนวยการเรียนรู  และเวลาท่ีกําหนดในแตละหนวยการเรียนรู 
 ความรูเกี่ยวกับการทําแผนการจัดการเรียนรู 
 1.  สาระสําคัญ  คือ  ขอความท่ีเปนแกน  หรือเปนความคิดรวบยอดของเนื้อหาสาระ 
ท่ีปรากฏในแตละหนวยการเรียนรู  ท้ังสวนท่ีเปนทฤษฎี  ขอเท็จจริง  หลักการ  หรือวิธีการท่ีตองการ
ใหผูเรียนไดรับหลังจากเรียนเรื่องนั้นๆ  แลว 
 ประโยชนของสาระสําคัญเปนประโยชนตอผูสอนและผูเรียน  คือ 
 1.  ผูสอนมีเปาหมายเก่ียวกับเรื่องท่ีจะสอนชัดเจน 
 2.  ผูเรียนเขาใจเรื่องท่ีเรียนไดงายข้ึน  และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 การเขียนสาระสําคัญ  เนื่องจากสาระสําคัญเปนขอความท่ีเปนหัวใจของแตละหนวย         
การเขียนจึงควรยึดหลัก  ดังนี้ 
 1.  ใชคําท่ีเขาใจงาย  ชัดเจน 
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 2.  เขียนในรูปของการสรุปท่ีมีประเด็นสําคัญๆ  ครบถวน 
 3.  นําลักษณะเดนๆ  ท่ีมองเห็นชัดเจนของสิ่งนั้นๆ  หรือเรื่องนั้นๆ  มาเขียน 
 4.  เขียนเปนความเรียงหรือเขียนเปนขอๆ  ก็ได 
 2.  จุดประสงคการเรียนรู 
 2.1 การเขียนจุดประสงคการเรียนรู  เปนขอความท่ีผูสอนเขียนข้ึน  เพ่ือใหเปน
เปาหมายของการสอนแตละหนวยตอครั้ง  วาผูสอนคาดหวังท่ีจะใหผูเรียนมีคุณสมบัติเชนใด หรือ 
มีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมอยางไรหลังสิ้นสุดการเรียน  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
โดยท่ัวไป  ควรมุงพัฒนาหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษยใน  3  ดาน  คือ 
 2.1.1  พุทธพิสัย  คือ  จุดประสงคการเรียนรูท่ีเนนความสามารถทางสมอง 
หรือเปนพฤติกรรมทางสมองท่ีมนุษยมีความคิดเก่ียวกับสิ่งตางๆ  ความรอบรูในเนื้อหาวิชา หรือ  
ในทฤษฎี  รวมท้ังมีความสามารถในเรื่องของการจัดการ เชน บอกความหมาย บรรยาย หรืออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในพฤติกรรมพุทธพิสัย ความรู – ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชการ
วิเคราะห การสังเคราะห  การประมาณคา 
 2.1.2  ทักษะพิสัย  คือ  จุดประสงคการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติท่ีตองลงมือทํา
หรือเปนพฤติกรรมในการปฏิบัติของมนุษยตอสิ่งตางๆ  เชน  สาธิต  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
พฤติกรรมทักษะพิสัย  การเลียนแบบ  การทําตามแบบ  ความถูกตองตามแบบการกระทําอยาง
ตอเนื่อง การกระทําจนเคยชิน 
 2.1.3  จิตพิสัย  คือ  จุดประสงคการเรียนรูท่ีเนนคุณธรรม  หรือเจตคติหรือ
ความรูสึก  ในจิตใจ  หรือเปนพฤติกรรมดานความรูสึกทางจิตใจของมนุษยตอสิ่งตางๆ  เชน มีความ
รับผิดชอบบอกคุณคาความสําคัญ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน พฤติกรรมจิตพิสัย  การรับรู   
การตอบสนอง  การสรางคุณคา  การจัดระบบ  การสรางลักษณะนิสัย 
 2.2  ระดับของจุดประสงคการเรียนรู ในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  แบงเปน  
2  ระดับ  คือ 
 2.2.1  จุดประสงคท่ัวไป/จุดประสงคปลายทาง  
        จุดประสงคปลายทาง  คือ  จุดประสงคท่ีเปนเปาหมายสําคัญ  ท่ี
มุงหวังใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  ในการเรียนแตละเรื่อง  หรือแตละแผนการสอน ซ่ึง ลักษณะท่ีสําคัญของ
จุดประสงคปลายทางตอง ตอบสนองพฤติกรรมสําคัญของจุดหมายของหลักสูตร  จุดประสงคของวิชา
และจุดประสงครายวิชาท่ีวิเคราะหไดจากคําอธิบายรายวิชา และ สะทอนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ท่ีเปนผลจากการเรียนรู  โดยครอบคลุมท้ังดานความรู  ความคิด  ความสามารถในการปฏิบัติ  และ
ความรูสึก  เชน  เจตคติ  คานิยม และมีหลัก การเขียนควรใชคําบรรยายเปนพฤติกรรม   
เชน  มีความรูความเขาใจ 
 2.2.2  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม/จุดประสงคนําทาง 
                   จุดประสงคนําทาง  คือ  จุดประสงคท่ีวิเคราะหแตกออกจาก
จุดประสงคปลายทาง เปนจุดประสงคยอย  โดยกําหนดพฤติกรรมสําคัญท่ีคาดหวังใหเกิดแกผูเรียน  
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเปนข้ันตอนจากจุดยอยไปจนถึงจุดใหญปลายทาง  ในการสอนจึงควรจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงคนําทางไปสูจุดประสงคปลายทาง ในแผนการจัดการ
เรียนรู  ผูสอนจะใชจุดประสงคการเรียนรูคูใดก็ได  แตตองใชใหตรงคูกัน  คือ   จุดประสงคท่ัวไป  
กับ จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และ จุดประสงคปลายทาง กับ จุดประสงคนําทาง 
 2.3 วิธีเขียนจุดประสงคนําทาง  ครูสามารถเขียนจุดประสงคนําทาง  ดังนี้ 
 2.3.1  นําจุดประสงคปลายทางมายอยเปนจุดประสงคนําทางหลายๆ ขอทําได
โดยการพิจารณาวาผูเรียนควรมีพฤติกรรมอะไรบางจึงจะเกิดการเรียนรูถึงจุดประสงคปลายทางได 
 2.3.2  ถามีจุดประสงคนําทางหลายขอ  ควรเรียงลําดับพฤติกรรมท่ีตองการ 
ใหเกิดข้ึนจุดประสงคนําทางบางหัวขอจําเปนตองเรียนลําดับ  บางขอเปนอิสระตอกัน 
 

2.3.3 คํากริยาเชิงพฤติกรรมในจุดประสงคนําทาง  ควรแสดงพฤติกรรม 
ท่ีต่ํากวาจุดประสงคปลายทาง 
 2.3.4  จุดประสงคปลายทางบางขอไมจําเปนตองมีจุดประสงคนําทาง 
 2.3.5  เขียนในลักษณะจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  เชน  ระบุลักษณะ  
บอกสาเหตุ 
 3.  เนื้อหาสาระ  เปนรายละเอียดของเนื้อหาวิชาท้ังหมด  ในแตละหนวยการสอนท่ีผูสอน
นํามาเปนสื่อใหผูเรียนศึกษา  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามท่ีคาดหวัง  เนื้อหาสาระจะประกอบดวย
ทฤษฎี  หลักการ  แนวปฏิบัติ  และขอมูลอ่ืนๆ  ท่ีชวยใหเกิดการเรียนรู  เชน  แผนภูมิ  รูปภาพ 
 ในการเขียนเนื้อหาสาระผูสอนตองศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน  หนังสืออางอิง  
คูมือ  ผูสอน  และเอกสารอ่ืนๆ  รวมท้ังขอมูลในทองถ่ิน  แลวเขียนเนื้อหาสาระใหอยูในกรอบของ
เนื้อหาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยใหมีความยากงายตามความเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียน
การเขียนเนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรูทําได  2  วิธี  คือ 
 3.1  เขียนไวในแผนการจัดการเรียนรู  โดยอาจนําไปไวทายของแผนการจัดการเรียนรู
แตละแผน 
 3.2  เขียนแยกเปนเลมตางหาก  ไมวาเขียนโดยวิธีใดก็ตาม  ผูสอนตองระบุไวในสวนท่ี
เปนเนื้อหาสาระ  วาสวนนี้อยูตรงไหน  และในแผนการจัดการเรียนรูควรนําเสนอเฉพาะหัวขอใหญ
และหัวขอยอยใหเห็นเดนชัดดวยการเขียนเนื้อหาสาระท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 3.2.1  ถูกตองตามหลักวิชาการ  ทันสมัย  ทันเหตุการณ 
 3.2.2  ควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก  หรือเรียงลําดับเหตุการณ 
 3.2.3  ตองสอดคลองกับหัวเรื่อง  สาระสําคัญและจุดประสงคการเรียนรู 
 3.2.4  อาจมีสวนประกอบอ่ืนท่ีไมใชขอความประกอบ  เชน  แผนภูมิ 
 3.2.5  มีการอางอิงแหลงขอมูลใหเปนระบบเดียวกัน 
 3.2.6  การเขียนแตละสวนควรมีการนําเขาสูเรื่อง 
 3.2.7  เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 
 3.2.8  เหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด 
 3.2.9  การจัดลําดับหัวขอในเนื้อหา  แสดงใหเห็นความสําคัญของหัวขอใหญ  
หัวขอรอง  หัวขอยอยท่ีสัมพันธกัน  จึงควรปฏิบัติใหถูกตอง 
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 4.  กิจกรรมการเรียนการสอน   
       กิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู  คือ  การเขียนรายละเอียดของ
การจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  ซ่ึงมี  3  ลักษณะ  คือ  กิจกรรมท่ีเนนผูเรียน  กิจกรรมท่ี
เนนผูสอน และกิจกรรมท่ีเนนท้ังผูเรียนและผูสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนถือเปนข้ันการจัดการ
เรียนรูท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนการนําหลักสูตรไปปฏิบัติแกผูเรียนโดยตรง  โดยมีผูสอนเปน
เหมือน ตัวจักรสําคัญ  การเขียนตองเขียนใหเห็นชัดเจนวา  ผูเรียนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรูอยางไร  ผูสอนมีสวนรวมหรือกระตุน  แนะนําตรงไหนของกิจกรรม  เพ่ือใหการเรียนรูไปสู
เปาหมายโดยบอกพฤติกรรมในแตละข้ันตอนของกระบวนการการเรียนการสอนท่ีผูสอนเลือกมาใช
สอนในหนวยนั้นๆ  เชน  การใชกระบวนการตัดสินใจ 
 5.  สื่อ 
 สื่อ  ในท่ีนี้หมายถึง  สื่อการเรียนรูการสอนซ่ึงไดแกเครื่องมือประกอบการสอนท่ีผูสอน 
กําหนดข้ึน  เพ่ือใชเปนสื่อกลางในการทําหนาท่ีถายทอด  แลกเปลี่ยนเนื้อหา  ประสบการณ  แนวคิด 
ทักษะ  และเจตคติระหวางผูสอนกับผูเรียน  โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนเขาใจเรื่องท่ีเรียนอยาง
ชัดเจน  และชวยใหการเรียนรู เกิดข้ึนอยางรวดเร็วหรือสื่อการเรียนการสอน  หมายถึง  วัสดุ  
เครื่องมือ  อุปกรณ  รวมท้ังวิธีการท่ีผูสอนจะนําไปใชในการสอน  เพ่ือสื่อความหมายของผูสอน
ถายทอดไปยังผูเรียน   
 ริชารด  และโรเจอร  (Richards and Rodgers 1986 : 89)  กลาววา  สื่อการสอน
สามารถใหรายละเอียดขอบเขตเก่ียวกับเนื้อหาและยังชวยใหขอมูลท่ีอาจจะไมไดระบุไวในหลักสูตร
สมบูรณข้ึน   
 จินตนา  ใบกาซูยี  (2542  : 11 – 18) กลาววา สื่อการเรียนการสอนเปน
องคประกอบสําคัญประการหนึ่ง ท่ีใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียน 
ไดเรียนรูเนื้อหา  เกิดทักษะกระบวนการ  และความรูสึกนึกคิดตางๆ  อันจะนําไปสูจุดมุงหมาย 
ของหลักสูตร   
 วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542 : 117 -122)  กลาววา  สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง   
สิ่งท่ีเปนพาหนะหรือสื่อท่ีชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรู  ทักษะ  และเจตคติใหบรรลุผล 
ตามจุดประสงคการเรียนการสอน  และตามจุดหมายของหลักสูตรไดดียิ่งข้ึน  หรือเร็วยิ่งข้ึน 
 ในการเลือกใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  ตองพิจารณาความเหมาะสม
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน  ความสนใจและวิธีเรียนของผูเรียนแลว  สิ่งสําคัญท่ีคร ู
ควรคํานึงในการเลือกสื่อ  คือ  ประสิทธิผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
 สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภท  ท้ังสื่อสิ่งพิมพ  สื่อวัสดุ  สื่อโสตทัศน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส  สื่อกระบวนการ  และสื่อบริบท  ดังนั้นในการเลือกใชสื่อการเรียนการสอน  
ผูสอนจะตองเลือกสรรสื่อการเรียนการสอนท่ีชวยสนับสนุน  และสงเสริมการเรียนรู ท่ีผูเรียน 
เปนสําคัญ  กลาวคือ  เปนสื่อท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  เรียนรูรวมกับเพ่ือน และมีความ
รับผิดชอบท่ีจะสรางองคความรูดวยตนเอง 
 5.1  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 สิริมา  เจริญศรี  (2541 : 47 )  กลาววาสื่อการสอนมี  3  ประเภท  ดังนี้ 
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 1.  เอกสารหลักสูตรและเอกสารชี้แจงแนวปฏิบัติตามหลักสูตร  เชน  คูมือ
หลักสูตร  คูมือการสอน  คูมือประเมินผลการสอน 
 2.  หนังสือท่ีใชในการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ  เชน  หนังสือเรียน  หนังสือ
เสริมความรูสําหรับครู 
 3.  สื่อการสอนตางๆ  เชน  ภาพยนตร  วิทยุ  โทรทัศน  แผนภาพ  แผนภูมิ
วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542 : 117 – 118) แบงสื่อการสอนออกเปน          4  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  ประเภทวัสดุ  ไดแก  ชอลก  สี  แผนภาพ  แผนภูมิ  ภาพถาย  สไลด   
แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพและเสียง 
 2.  ประเภทอุปกรณ  ไดแก  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  เครื่องฉายภาพยนตร  
กลองถายรูป  วิทยุ  โทรทัศน  เครื่องคอมพิวเตอร 
 3.  ประเภทสิ่งพิมพ  ไดแก  เอกสารตําราเรียน  แบบเรียน  แบบฝกหัด   
ใบความรู  ชุดการเรียน  วารสาร  หนังสือพิมพ 

 4.  ประเภทเทคนิควิธี  ไดแก  วิธีการสอนแบบตางๆ   
 สุจริต  เพียรชอบ  (2544 : 84 – 85)  แบงประเภทสื่อการสอนท่ีโรงเรียน
จัดบริการใหกับครู  ดังนี้ 
 1.  สื่อการสอนประเภทวัสดุ  ประกอบดวย  กระดานดํา  ปายนิเทศ  กระดาน
ผาสําลี  แผนท่ี  ลูกโลก  บัตรคํา  แถบประโยค  ภาพวาด  ภาพถาย  โปสเตอร  หุนจําลอง  ของจริง  
สไลด  ฟลม  สตริป  ฟลมภาพยนตร  แผนเสียง  เทปบันทึกเสียง 
 2.  สื่อการสอนประเภทเครื่องมือ  ไดแก  เครื่องรับวิทยุ  เครื่องบันทึกเสียง  
เครื่องเลนจานเสียง  เครื่องรับโทรทัศน  เครื่องฉายสไลด  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  เครื่องฉาย
ภาพยนตร 
 3.  สื่อการสอนประเภทกิจกรรม  ไดแก  การจัดปายนิเทศ  การจัดกระบะ
ทราย  การจัดนิทรรศการการศึกษานอกสถานท่ี 
 5.2  ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนท่ีดี 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542 : 118)  หลักในการเลือกสื่อการเรียนการสอน   
มีหลักในการพิจารณา  ดังนี้ 
 1.  หาไดงาย 
 2.  ตอบสนองจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา 
 3.  เหมาะสมกับวัย  พ้ืนฐานประสบการณ  และจิตวิทยาการเรียนรูของผูเรียน 
 4.  เหมาะสมท้ังในดานคาใชจายและการปฏิบัติ 
 5.  เหมาะสมกับผูเรียนท้ังดานสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
 5.3  หลักในการใชสื่อการเรียนการสอน 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข.  (2542 : 118 – 120)  กลาววา  การจัดการเรียน      
การสอนจะบรรลุผล  ไมไดเกิดจากการเลือกสื่อไดเหมาะสม  แตข้ึนอยูกับวิธีท่ีจะนํามาใช  สื่อ 
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สามารถใชไดหลายโอกาส  หลายสถานการณ เชน เพ่ือนําเขาสูบทเรียน  เพ่ือเสนอเนื้อหา  เพ่ือขยาย
ความรูใหกวางขวางข้ึน  เพ่ือการนําความรูไปใช  ซ่ึงประสิทธิผลของสื่อยอมแตกตางกัน  การใชสื่อ 
จึงตองอาศัยทักษะ  และความสามารถของผูสอนท่ีจะพิจารณาวาควรใชสื่อใดในโอกาสอยางไร   
หลักในการใชสื่อมีดังนี้   
 1.  ตรวจสอบและศึกษาอยางละเอียดวาสื่อนั้นประกอบดวยอะไรบาง   
มีคุณสมบัติอยางไร  มีวิธีใชอยางไร  มีสิ่งใดท่ีควรระมัดระวัง  หรือตองเตรียมการกอนนํามาใช 
 2.  เตรียมสื่อท่ีจะใชใหพรอม  รวมท้ังสถานท่ีอุปกรณประกอบการใช 
 3.  อธิบายใหผูเรียนเขาใจกอนวา  เหตุใดตองใชสื่อดังกลาว  โดยเฉพาะ 
ใหผูเรียนมองเห็นวาสื่อนั้นจะชวยใหเขาใจเรื่องอะไร  หรือตอบปญหาใด  มีสิ่งใดบางท่ีผูเรียนจะตอง
ใหความสนใจเปนพิเศษ  เก่ียวกับการใชสื่อ  และจะตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในคุณคา 
ของสื่อกอน  และรูวิธีข้ันตอนการใช 
 4.  การใชสื่อตองเลือกใชใหเหมาะสมกับเวลา  และตองใชอยางแคลวคลอง 
 5.  หลังใชสื่อตองมีการทบทวนและสํารวจดูวา  ผูเรียนไดรับขอมูล  ความรู 
และเกิดความคิดใหมๆ  ตามท่ีคาดไวหรือไม 
 5.4  ประโยชนของการใชสื่อการเรียนการสอน 
 1.  ผูเรียนเรียนไดงายข้ึน  และจําบทเรียนไดดี 
 2.  ผูเรียนเกิดความสนใจและมีความอยากรูอยากเห็น 
 3.  ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 
 4.  ยอขนาดของสิ่งของท่ีไมสามารถนําเขามาในหองเรียนได 
 5.  ยนเวลา  และระยะทางกับสถานท่ีได 
 6.  แหลงการเรียนรู   
       แหลงการเรียนรู  หมายถึง  แหลงขอมูลขาวสารสารสนเทศ  แหลงความรูทาง
วิทยาการและประสบการณ  ท่ีสนับสนุนสงเสริมใหผู เรียนใฝเรียนใฝรูดวยตนเองตลอดชีวิต   
แหลงการเรียนรูจึงเปนแหลงท่ีเสริมสรางใหผู เรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหง 
การเรียนรูแหลงการเรียนรูท่ีผูสอนสามารถใชเปนแหลงใหผูเรียนไดศึกษาหาความรู  มีท้ังแหลง 
การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  แหลงการเรียนรูท่ีมนุษยสรางข้ึน  ซ่ึงมีท้ังในสถานศึกษาและ
นอก สถานศึกษา  และแหลงการเรียนรูท่ีเปนทรัพยากรบุคคล 
       ท้ังสื่อการเรียนการสอน  และแหลงการเรียนรูลวนแตเปนสวนเติมเต็มท่ีทําให 
การเรียนการสอนเปนไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา  ดังนั้นในการเลือกใชสื่อการเรียน 
การสอนและแหลงการเรียนรู  ผูสอนจึงควรคํานึงถึง  ดังนี้ 
 1.  เหมาะสมกับผูเรียน 
 2.  สอดคลองกับสาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนการสอน  เนื้อหาสาระและ 
วิธีสอน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดงายข้ึนและรวดเร็ว 
 3.  ใชไดสะดวกท้ังผูสอนและผูเรียน 
 4.  กระตุนความสนใจใหผูเรียนอยากเรียนรู 
 5.  หางาย  ราคาไมแพงเกินไป 
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 6.  สงเสริมความคิดสรางสรรค 
 7.  จดจําไดนาน 
 8.  ผูเรียนเกิดจินตนาการ 
 สรุปไดวา การกําหนดสื่อและแหลงการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู  ผูสอน 
ตองระบุใหชัดเจนวาใชสื่ออะไร แหลงการเรียนรูอะไรประกอบการเรียนการสอนบาง เชน หนังสือ  
ภาพถาย  สไลด  แผนโปรงใส  ใบความรู  ของจริง  หุนจําลอง  อุทยานแหงชาติ  หองสมุด  
พิพิธภัณฑ  ศิลปนแหงชาติ  อาจนําเสนอรายละเอียดของสื่อไวทายของแผนการจัดการเรียนรู 
 

เอกสารประกอบการสอน 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้  คําวา “เอกสารประกอบการสอน”  มีรายละเอียดของสาระดังนี้  

1. ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
           เอกสารประกอบการสอน  ประกอบดวย  เอกสารประกอบการเรียน  ซ่ึงเปนเอกสารท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับผูเรียน  เพ่ือใหผูเรียนไดใชศึกษาประกอบการสอนของครู  จึงไมระบุเก่ียวกับรายละเอียดของ
แผนการจัดการเรียนรู  และเฉลยแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ  ซ่ึงตางจากเอกสารประกอบการสอนท่ี
เปนเอกสารท่ีใชประกอบการสอนของครู  ซ่ึงระบุในรายละเอียดของสาระดังกลาวเพ่ิมเติมจากเอกสาร
ประกอบการเรียน   ไดมีผูใหความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
ไว  ดังนี้ 

กรมวิชาการ  (2533 : 9)  ใหความหมายของเอกสารประกอบการสอนไววาเปนเอกสาร 
ท่ีบอกถึงเทคนิคการแกปญหาการเรียนรูรายวิชา  เพ่ือใหครูและผูเรียนใชประกอบการเรียนการสอน 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรท่ีใชในสถานศึกษา  ซ่ึงจะตองมีหัวขอเนื้อหาครอบคลุมและ  ครบถวน
ตามรายละเอียดของวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา  1  รายวิชา 

จําเนียร  นอยทาชาง  และวีณา  นนทพันธาวาทย  (2534:16)  ใหความหมายของเอกสาร
ประกอบการสอนวา  เปนเอกสารท่ีควรใชประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมีหัวขอ 
และเนื้อหาครอบคลุมและครบถวนตามรายละเอียดวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา 1 รายวิชา
และครอบคลุมดานตางๆ  เชน  จุดมุงหมาย  เนื้อหา  กิจกรรม และวิธีสอน  อุปกรณท่ีใชวัดผล
ประเมินผล  เปนตน  
 ศักรินทร  สุวรรณโรจน  และคณะ (2535 : 102)  ไดกลาววา เอกสารประกอบการสอน 
หมายถึง  เอกสารท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง  ตามหลักสูตรท่ีใชในสถานศึกษา  มีหัวขอ
ครบถวนตามรายละเอียดของวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา  1 รายวิชา และมีความหมาย
ครอบคลุมในดานตางๆ เชน ความหมาย เนื้อหา กิจกรรมและวิธีสอน อุปกรณท่ีใชและ 
วิธีวัดผลและประเมินผล 
 ทองพูล  บุญอ่ึง (2536 : 130) ไดกลาววา เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารท่ีบอก
เทคนิคการแกไขปญหาการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะจุดประสงคของรายวิชา เพ่ือใหครูหรือ
นักเรียนไวใชประกอบการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรท่ีใชในสถานศึกษา  
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ซ่ึงจะตองมีหัวขอและเนื้อหาครอบคลุมครบถวนตามรายละเอียดของวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร              
ไมนอยกวา 1 รายวิชา 
 ประดับ  จันทรสุขศรี  (2537 : 8) ไดกลาววา เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสาร 
หรืออุปกรณท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรมีลักษณะเปนเอกสารหรืออุปกรณ  
ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีสอน 
 นคร  พันธุณรงค (2538: 24) ใหความหมายของเอกสารประกอบการสอนวา หมายถึง   
เอกสาร หรืออุปกรณท่ีครูใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรท่ีใชในสถานศึกษา   
โดยมีหัวขอและเนื้อหาครอบคลุมครบถวน  ตามรายละเอียดของวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร   
ซ่ึงครอบคลุมดานตางๆ  ดังนี้  คือ จุดประสงคการเรียนรู  สาระสําคัญ  เนื้อหา กิจกรรมการเรียน 
การสอน  การวดัผลประเมินผล  ตําราและหนังสืออานประกอบ  แบบทดสอบ  ทายหนวยการเรียน   

วิเชียร  เกษประทุม (2539) กลาวถึงความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
วา หมายถึงอุปกรณท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง  ตามหลักสูตรมีลักษณะเปนเอกสาร  หรือ
อุปกรณท่ีเก่ียวของในวิชาสอน  ประกอบดวย  แผนการสอน  หัวขอบรรยาย  ซ่ึงมีรายละเอียด
พอสมควรและอาจมีสิ่งตางๆ  เพ่ิมข้ึน  เชน  รายชื่อบทความ  หรือหนังสือประกอบการอาน 
   เดือนฉาย ศรีสวัสดิ์ (2541 : 13-14) ศึกษา การสรางเอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
ส 071 ทองถ่ินของเรา 1 เรื่อง วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัด
เชียงใหม สรุปวา เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารท่ีสรางข้ึนมา เพ่ือเปนคูมือครู ในการ 
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยมีจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาวิชา และ กิจกรรม
การเรียนการสอน ท่ีครอบคลุม ครบถวนตามคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ ท่ีหลักสูตรกําหนดไว ไมนอย
กวา 1 รายวิชา 

จากความหมายท่ีนักวิชาการไดใหไวหลายทานดังกลาวขางตน สรุปไดวา เอกสาร
ประกอบการสอนเปนนวัตกรรมซ่ึงครูสรางข้ึนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   ในหัวขอหนึ่งขอใดใน
รายวิชาหนึ่งวิชาใดสอดคลองกับหลักสูตรท้ังจุดประสงคและเนื้อหา มีการวางแผนจัดทําอยาง 
เปนระบบ ผานการตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของทองถ่ินและ
ความสามารถของนักศึกษา  มีการออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู การคิดวิเคราะห ทักษะ
กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา 
ดวยตนเอง และรวมกิจกรรมกันอยางเปนหมูคณะ ทําใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับสภาพการสอนจริงในหองเรียน ท่ีจะกอใหเกิดประโยชน 
ตอผูเรียนอยางแทจริง  
          2.  สวนประกอบของเอกสารประกอบการสอน 
               เอกสารประกอบนการสอนไมมีรูปแบบท่ีจําเพาะเจาะจงท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
ผูผลิตท่ีคํานึงถึงลักษณะการนําไปใชและกลุมผูเรียนเปนสําคัญ  ดังเชน (สุวิทย  มูลคํา, 2550: 42) 
                     2.1  สวนนํา  ควรมีสวนประกอบ ดังนี้ 
                            2.1.1  ปกนอก 
                            2.1.2  ปกใน 
                            2.1.3  คํานํา 
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                            2.1.4  สารบัญ 
                            2.1.5  คําชี้แจง 
                     2.2  สวนเนื้อหา  อาจแบงเปนเนื้อเรื่องยอยหรือเปนตอนตามลักษณะเนื้อหา  
มีสวนประกอบดังนี้ 

               2.2.1  ชื่อบท  หรือชื่อหนวย  หรือชื่อเรื่อง 
                            2.2.2  หัวขอเรื่องยอย 
                            2.2.3  กิจกรรมหลัก 
                            2.2.4  เนื้อหาโดยละเอียด หรือใบความรู 
                            2.2.5  แบบฝกหรือใบงาน  

              อาจมีขอสอบกอนเรียนหลังเรียน  เพ่ือใชวัดและประเมินผลการเรียน 
                     2.3  สวนอางอิง  อาจอยูสวนทายของเนื้อหาในแตละตอนหรืออยูทายเลมของ 
เอกสาร  ควรมีสวนประกอบดังนี้ 
                            2.3.1  เอกสารประเภทประจําบท 
                            2.3.2  ภาคผนวก(ถามี) 
                3.  ขอควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการสอน 
                     สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2547: 19-20)  กลาวถึงการเขียนเอกสารประกอบการ
สอนไววา  การเขียนเอกสารประกอบการสอนนั้นผูเขียนควรทราบถึงเทคนิคการเขียน และขอควร
พิจารณาบางประการ ดังนี้                        
                      3.1  กลุมเปาหมาย 
       ควรพิจารณาถึงกลุมเปาหมายในดานจิตวิทยา  วุฒิภาวะ  และวัยของผูเรียน
เปนสําคัญ  เพราะผูเรียนในแตละระดับยอมมีความตองการแตกตางกัน ท้ังในดานเนื้อหา การใช
ภาษา  ภาพประกอบ  และขนาดตัวอักษรท่ีใชในเอกสารประกอบการสอน 
                      3.2  การกําหนดเนื้อหา 
                             การกําหนดเนื้อหา  ตองมีความถูกตองและความเหมาะสม  ความถูกตอง 
ไดแก  การมีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรกําหนด  มีความเท่ียงตรงของขอมูลท่ีนําเสนอ  มีความชัดเจน
ทันสมัยเปนปจจุบัน  ไมกํากวมสับสน  หรือเบี่ยงเบนขอเท็จจริง  สวนความเหมาะสม  ไดแกความ
ยากงายของเนื้อหาสาระ โดยพิจารณาถึงในดานวัยวุฒิ  ประสบการณและพ้ืนฐานของผูเรียนเปน
สําคัญ 
                      3.3  การเรียบเรียงถอยคํา 
                            การเรียบเรียงถอยคํา  เปนเทคนิคสําคัญในการนําเสนอเนื้อหา  ควรคํานึงถึง 
                          3.3.1  รูปแบบควรเขียนใหสั้นกระทัดรัดแตไดใจความ  ไมควรมีคําขยายท่ีทํา
ใหเยิ่นเยอโดยไมจําเปน 

      3.3.2  การเวนวรรคตอน ควรฝกใหเปนนิสัย  เพราะการเขียนโดยไมมีการเวน 
วรรคตอน  หรือเวนวรรคตอนผิดท่ี  อาจจะทําใหผิดความหมายและเกิดความเสียหายตอผูเรียนได 
                             3.3.3  การยอหนา  ควรยอหนาเม่ือเปลี่ยนประเด็นของเนื้อหา  หรือเพ่ือ
ตองการ ดึงดูดความสนใจของผูเรียน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเปนสําคัญ 
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                      3.4  การใชภาษา 
                             การใชภาษา  ควรเขียนใหอานงายและเขาใจไดอยางรวดเร็ว  คํานึงถึงเนื้อหา  
และกลุมเปาหมายในการท่ีจะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  ควรหลีกเลี่ยงการใชคําซํ้าซาก  และเลน
คําจนผูเรียนสับสน 
                      3.5  เทคนิคการนําเสนอ 
                             เทคนิคในการนําเสนอ  ควรจะตองมีความนาสนใจ  เราใจ  ชวนใหติดตาม  
ใครรูใครศึกษาตอไป  ไมบรรจุความรูและขอมูลท่ีอัดแนนจนเกินไป  ควรมีการสรางบรรยากาศของ
ความเปนกันเองระหวางผูเขียนกับผูเรียน  การสื่อสารระหวางผูสงสารกับผูรับสารในเชิงการพูดคุย
เสมือนตัวหนังสือมีวิญญาณ  การใชภาพประกอบการนําเสนอก็เปนเทคนิคหนึ่งท่ีจะชวยเราความ
สนใจ  หรือเพ่ิมความเขาใจในเนื้อหาท่ีเปนนามธรรมใหชัดเจนยิ่งข้ึน  ควรใชภาษาท่ีสอดคลองกับ
เนื้อหา  ท่ีมีขนาดพอเหมาะ และมีความชัดเจน  มีเทคนิคการใชคําถามนําท่ีกระตุนความคิดของ
ผูเรียน  เพ่ือนําไปสูการคนหาคําตอบในเนื้อหา  จะทําใหผูเรียนเขาใจสิ่งท่ีตนกําลังศึกษามากข้ึน การ
มีกิจกรรม  แบบฝกหัด  แบบประเมินผล  หรือแบบทดสอบลวนเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยใหการใช
เอกสารประกอบการเรียนบรรลุจุดประสงคไดเปนอยางดี 
                           สรุปไดวาในการผลิตเอกสารประกอบการสอนผูเขียนควรพิจารณาความ
เหมาะสมในดานผูเรียน  เนื้อหา  ภาษาท่ีใช  เทคนิคการนําเสนอเพ่ือเราความสนใจและเพ่ิมความ
เขาใจในเนื้อหาใหชัดเจนยิ่งข้ึน  รวมท้ังการมีแบบทดสอบเพ่ือวัดความรูความเขาใจในเนื้อหาให
ชัดเจนยิ่งข้ึนและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

4.  ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน 
                      ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน  จะเหมือนกับข้ันตอนการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ัวๆ ไปซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ (สุวิทย  มูลคํา, 2550: 44) 
                       4.1  วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการจัดการเรียนการสอนซ่ึงอาจไดมาจาก 

4.1.1  การสังเกตปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทําการสอน 
                               4.1.2  การบันทึกปญหาระหวางสอน 
                               4.1.3  การศึกษาและวิเคราะหผลการเรียน 
                       4.2  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร  เพ่ือวิเคราะหเนื้อหา  จุดประสงคและ
กิจกรรม 
                       4.3  เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมแบงเปนบท  เปนตอน  หรือเปนเรื่องเพ่ือแกปญหา 
ท่ีพบ 
                       4.4  ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการสอนและกําหนดสวน 
ประกอบภายในเอกสารประกอบการสอน 
                       4.5  เขียนเนื้อหาในแตละตอน  รวมท้ังภาพประกอบ  แผนภูมิและขอทดสอบ 
ใหสอดคลองกับจุดประสงคท่ีกําหนดไว 
                       4.6  สงผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
                       4.7  นําไปทดลองใชในหองเรียนและเก็บบันทึกผลการใช 
                       4.8  นําผลท่ีไดรับมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรอง (อาจทดลอง 
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ไดมากกวา 1 ครั้ง) เพ่ือปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นใหสมบูรณและมีคุณภาพมากท่ีสุด 
                      4.9  นําไปใชจริงเพ่ือแกปญหาท่ีพบจากขอ 1 

5.  แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
                      การเขียนเอกสารประกอบการสอนในแตละหัวขอ จะสรุปเปนสังเขปไว ดังนี้ 
(สุวิทย  มูลคํา, 2550: 45) 
                      5.1  ปกนอก ควรบอกประเภทของนวัตกรรมคือ เอกสารประกอบการสอน  
และตามดวยวิชา  ชั้นและชื่อ  เรียงตามลําดับ  อาจมีภาพประกอบเพ่ือเพ่ิมความสนใจได 
ตามความเหมาะสม 
                      5.2  ปกใน มีเนื้อหาเชนเดียวกับปกนอก 
                      5.3  คํานํา ประกอบดวย  
                             5.3.1  วัตถุประสงคในการจัดทํา 

       5.3.2  มีสวนประกอบก่ีตอน  ก่ีเรื่องอะไรบาง ควรเขียนสั้นๆ  เพ่ือสรุปความ 
        5.3.3  มีประโยชนแกใครบางอยางไร 
        5.3.4  ขอบคุณผูใหการชวยเหลือสนับสนุน 

                      5.4  สารบัญ  เปนการแสดงโครงสรางของเนื้อหาแตละตอนวาอยูหนาใด 
                      5.5  คําชี้แจง เปนการบอกกลาวใหผูสอนและผูเรียนไดเตรียมการกอนการนํา
เอกสารประกอบการเรียนการสอนไปใช  รวมท้ังเสนอแนะข้ันตอนการนําไปใชตามลําดับ  และแสดง
ถึงความตอเนื่องของเอกสารท่ีจะตองสัมพันธเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนโดยท่ัวไป 
                      5.6  ชื่อบท หรือชื่อเรื่อง ควรต้ังชื่อบทหรือชื่อเรื่องใหครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดใน
ชุดนั้น หัวขอเรื่องยอยจะเปนชื่อหัวขอเนื้อหาท่ีจะเรียน โดยเรียงลําดับกอนหลังตามเนื้อหาและ
กิจกรรม  สามารถวัดและประเมินผลไดอยางครอบคลุมและชัดเจน 
                      5.7  กิจกรรมหลัก จะบอกถึงกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนปฏิบัติตามลําดับกอนหลัง 
เพ่ือเปนการวางแผนการเรียน หรือเตรียมสื่ออ่ืนๆ  ท่ีจําเปนตองใชไวลวงหนา                       
                     5.8  บทสรุป  มักจะเปนการสรุปเนื้อหาในลักษณะการคิดหลัก  เพ่ือประมวล
ความคิดของผูเรียนใหชัดเจนยิ่งข้ึน  ควรเขียนใหกะทัดรัดและครอบคลุมในตอนนั้นๆ     

    6.  เนื้อหาโดยละเอียดหรือใบความรู 
          สุวิทย  มูลคํา (2550: 46) ไดเสนอแนะการเขียนเนื้อหาโดยละเอียดและใบความรู 
ดังนี้ 
                      6.1  การเขียนเนื้อหาควรยึดหลัก ดังนี้ 
                             6.1.1  การเรียงลําดับไมสับสน อาจเรียงตามลําดับเหตุการณหรือเขียนเรียง 
ตามความยากงายของเนื้อหาก็ได 
                             6.1.2  ความถูกตองทันสมัย  เนื้อหาท่ีเขียนจะตองถูกตองตามหลักทฤษฎี 
และหลักการเชื่อถือได  ทันสมัย  ทันเหตุการณ 
                             6.1.3  ครบถวนตรงตามหัวขอเรื่องหรือหลักสูตร  ครอบคลุมเนื้อหา 
ใบงานนั้นอยางครบถวน 
                             6.1.4  สอดคลองกับหัวขอเรื่อง  และจุดประสงค 
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                             6.1.5  มีการอธิบายเพ่ิมเติม  ขยายความ  หรือยกตัวอยางประกอบ 
                             6.1.6  มีภาพประกอบ แผนภูมิ หรือตารางประกอบเนื้อหา  เพ่ือใหผูเรียน 
ไดเขาใจอยางชัดเจน  
                    หากเขียนเนื้อหาในลักษณะของใบงานความรู ควรศึกษารูปแบบของใบความรู
เสียกอนแลวจึงประยุกตใชตามความเหมาะสม 
                     6.2  ใบความรู  หมายถึง  เอกสารรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตองรูในเรื่องนั้น ซ่ึงอาจ
เปนความรูทางเทคนิค  ความรูท่ัวไป  ความรูในทางทฤษฎีหรือความรูในทางปฏิบัติ 

  สวนประกอบของใบความรูมีดังนี้ 
                             6.2.1  ชื่อเรื่อง 
                             6.2.2  คําสั่งใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมใดตอไปนี้ 
                             6.2.3  จุดประสงค 
                             6.2.4  เนื้อหา 
                             6.2.5  ภาพประกอบ 
                             6.2.6  หนังสืออางอิง  (ถามี)  

  7.  การสรางแบบฝกหรือใบงาน 
                     7.1  แบบฝกหรือแบบฝกหัด  เปนสิ่งสําคัญท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องจากการศึกษาเนื้อหา  เพราะการฝกฝนหรือการฝกหัดนั้นจะทําใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นการสรางแบบฝกหัดควรคํานึง ถึงหลักเกณฑ   ดั งนี ้
(สุวิทย  มูลคํา, 2550: 47-48) 

      7.1.1  ผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมๆ  จากการสงเสริมใหเกิดการฝกฝน 
อยางสมํ่าเสมอโดยการทําแบบฝกหัดยอย                             
                            7.1.2  การรักษาความรูและทักษะเดิมของผูเรียนตองมีโอกาสฝกและทบทวน 
ความรูเดิมจึงคงรูปอยูได 
                            7.1.3  การฝกปฏิบัติจะชวยทรงความรูเดิม  และเพ่ิมพูนไดเปนอยางดี 
                            7.1.4  การฝกหลังจากเรียนรูครั้งแรกเปนระยะๆ จะเกิดผลดีกวา 
                            7.1.5  การฝกฝนท่ีจะไดผล  แบบฝกหัดนั้นตองสอดคลองและครอบคลุม
เนื้อหาในบทเรียนนั้น 
                            7.1.6  การรูผลการเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ใครรูใครศึกษา
ตอไป 
                            7.1.7  การสรางแบบฝกหรือแบบฝกหัด  ควรมีรูปแบบท่ีนาสนใจไมซํ้าซาก
เพราะเปนการทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย  จึงควรใชรูปแบบสลับสับเปลี่ยนกันไป  เชน  
แบบถูกผิด  แบบจับคู  แบบเลือกตอบ  แบบเรียงลําดับขอความ 
         7.2  ใบงาน  เปนเอกสารท่ีกําหนดรายละเอียด  และลําดับข้ันปฏิบัติงานตั้งแต 
ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดทาย  เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะในการปฏิบัติดวยตนเอง ใบงานควรมีสวนประกอบ 
ดังนี้ 

       7.2.1  ชื่อชิ้นงาน 
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       7.2.2  จุดประสงค 
       7.2.3  เครื่องมืออุปกรณวัสดุเครื่องใช (ถามี) 
       7.2.4  ลําดับและการปฏิบัติงาน 
       7.2.5  ภาพประกอบ 
       7.2.6  ขอเสนอแนะหรือขอควรระมัดระวัง 
       7.2.7  คําถาม 
       7.2.8  หนังสืออางอิง (ถามี) 

             ขอทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ควรมีปริมาณพอเหมาะครอบคลุมเนื้อหา 
ในตอนนั้นและควรสลับตัวเลือกและใชเปนขอทดสอบหลังเรียน  

8.  สวนอางอิง 
                   สุวิทย  มูลคํา (2550: 48)  ไดกลาวถึงการอางอิงในเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 

         8.1  เอกสารอางอิงประจําบท  ควรเขียนเฉพาะเอกสารท่ีนํามาศึกษาและคนควาใน
แตละเรื่องโดยเขียนใหถูกแบบตามหลักบรรณานุกรมเรียงตามตัวอักษร  ก-ฮ 
                    8.2  ภาคผนวก  ควรประกอบดวย  เฉลยขอทดสอบหรือแบบฝกหัด รายชื่อหนังสือ
เรียนท่ีผูเรียนควรอานเพ่ิมเติม  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบสรุปผลการเรียนหรือแบบบันทึกการใหคะแนน   

  9.  ขอเสนอแนะสําหรับนักเขียนเอกสารมือใหม 
                     สุวิทย  มูลคํา (2550: 49-50)  กลาวไววางานเขียนเปนงานท่ียากยิ่งสําหรับ
ครูผูสอน เพราะสวนใหญครูถนัดพูดมากกวา   ดังนั้นในการเขียนเพ่ือถายทอดความรูสึก  ความเขาใจ
และความคิดเห็นในเชิงเนื้อหาวิชาการ  จึงเปนสิ่งท่ีครูพากันเบือนหนาหนี  และหลีกเลี่ยงอยูเสมอ     
บางคนอาจพูดวาใหไปดายหญา  ขุดดิน  ปลูกตนไม  หรือทาสีโรงเรียนจะดีกวาใหมาเขียนหนังสือ
สอนนักเรียน 
                      การท่ีครูไมชอบงานเขียนนั้น อาจมาจากสาเหตุหลายประการ  เชน  
                       1.  ไมไดรับการฝกฝนมาตั้งแตตน 

  2.  อาชีพเนนการพูดมากวาการเขียน 
  3.  ครูไมมีเวลาเขียน  เพราะงานเขียนตองมีเวลา 
  4.  ครูมีความรูสึกวาเขียนแลวอานเองยังไมรูเรื่องเลยทอใจ 

                    การผลิตเอกสารตองใชการเขียนเปนหัวใจหลัก  เพราะเนื้อหาหรือความรูตางๆ 
จะตองถายทอดไปสูผูเรียนโดยผานตัวอักษรท้ังสิ้น  การสงสาร  การรับสาร  จะเกิดผลอยางมี
ประสิทธิภาพก็ตอเม่ือมีสารซ่ึงเปนสื่อกลางท่ีมีคุณภาพเทานั้น  แตทุกอยางจะดีไดอยูท่ีการฝกฝน 
ทดลองปฏิบัติ  ความพยายามอยูท่ีไหนความสําเร็จอยูท่ีนั่น 
        จึงขอเสนอแนะแนวทางสําหรับนักเขียนเอกสารประกอบการสอนมือใหมท่ียังจดๆ 
จองๆ  อยูเพ่ือจะไดทดลองฝกฝนดูบาง  ซ่ึงจะทําใหการทํางานสะดวกราบรื่นข้ึนควรปฏิบัติดังนี้ 
                       1.  ความตั้งใจจริง  ผูเขียนตองมีความตั้งใจอยางมุงม่ันท่ีจะเขียนเปนการสําคัญ  
โดยการตั้งความหวังและวางแผนลวงหนาวาจะทําอะไรกอนหลัง  ทําก่ีเรื่อง  อาจสรางแรงจูงใจ 
หรือตั้งความหวังไวกับตนเอง เม่ือทํางานนี้เสร็จ 
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            2.  ฝกเปนนักอาน  คุณสมบัติของนักเขียนท่ีจําเปนอยางหนึ่งก็คือการเปนนักอาน
ตองศึกษาขอมูลใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน  จึงจะเปนผูรู  ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้น  การอานมาก
และเขียนมากยอมจะกอใหเกิดความชํานาญในการใชภาษา  เพ่ือถายทอดความรูท่ีศึกษามานั้นได
อยางราบรื่น  ทําใหผูอานสามารถเขาใจไดเปนอยางดี 

            3.  กําหนดชวงเวลาเขียนใหแนนอน  เพ่ือเปนการใหสัญญากับตนเองวาเอกสารนี้ 
จะเขียนก่ีวัน  ควรทําใหทันเวลาท่ีกําหนดไว  หากไมทันควรมีการลงโทษตัวเองบาง  ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะให 
ผูเขียนเคยชินตอการทํางาน  และสามารถเขียนไดอยางติดตอกัน  เนื้อเรื่องและขอมูล  จะมีความ
สอดคลองตอเนื่องกัน  การเขียนท่ีท้ิงชวงระยะเวลานานจะเปนสาเหตุใหขาดตอนและผูเขียนเกิด
ความเบื่อหนาย  ขาดแรงจูงใจท่ีจะเขียน 

           4.  เขียนแลวอานทบทวน  เม่ือเขียนจบเนื้อหาในแตละชวง  ลองอานทบทวนเพ่ือ
ตรวจสอบขอเท็จจริง  แนวการเขียน  สํานวนภาษา  ตลอดจนการตรวจสอบกับโครงสรางเนื้อหาวา
เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม  หรือใหผูอ่ืนชวยอานเพ่ือประมวลการเขียน  ในระยะแรกเม่ือ    เห็น
วายังมีขอบกพรองก็แกไขเสียแตตน  อยาปลอยท้ิงไวจะทําใหงานค่ังคางไมสําเร็จ   เม่ือแกแลวก็จะ
เกิดความภาคภูมิใจวา  “เราทําไดๆ” 

           5.  ขอควรระวัง  สิ่ ง ท่ีผู เ ขียนมือใหมควรระวังเ พ่ือใหงานเขียน  เอกสาร
ประกอบการสอนอํานวยประโยชนตอผูเรียนไดเปนอยางดี  ควรละเวนในเรื่องตอไปนี้ 
                              5.1  มีความยาวมากเกินไป อยาพยายามใหสิ่งท่ีควรรูเขาไปมากโดยไม
จําเปน เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความข้ีเกียจอาน  ทอใจและเบื่อหนาย 

                   5.2  ภาษาไมกระชับ  ไมสละสลวย  เ ขียนบรรยายออมไปออมมา 
ชนิดน้ําทวมทุง 
                              5.3  ขอมูลไมถูกตอง  ขอมูลท่ีไมเปนปจจุบัน  ไมแมนยํา  ตีความหมายผิด 
ใชขอความกํากวม  ไมระบุแนชัด 
                              5.4  คําอธิบายไมชัดเจน  มีความวกวน  ไมเนนขอความท่ีสําคัญใหเดนชัด 
สั้นและนอยเกินไป  เพราะนึกวาผูเรียนรูเรื่องแลว 
                              5.5  ไมมีความสมํ่าเสมอคงท่ี  การใหขอมูลท่ีกลับไปกลับมา  การใชคําศัพท
ทางวิชาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา  การเขียนหัวเรื่องหรือการอางอิงไมเปนระบบเดียวกัน 

     5.6  การใชโวหารและสํานวนมากเกินไป  ใชสํานวนโวหารสับสนมีความใน
แฝงอยูมาก  ใชอักษรยอมาก  อานแลวตองแปลไทยเปนไทย 

  5.7 ภาพประกอบไมเหมาะสม  ภาพไมสอดคลองกับเนื้อหา  มีมากหรือนอย  
ใหญหรือเล็กเกินไป 

  10.  ประโยชนของเอกสารประกอบการสอน 
                    มีนักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการสอนไวหลายทานดวยกัน 
ดังนี้  
  พิสันต  ดานไพบูลย  (2536 : 19)  ไดกลาวถึง  ประโยชนของเอกสารประกอบ  
การสอน  ดังนี้ 
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1. ทําใหผูทําไดมีโอกาสศึกษาหลักสูตรอยางละเอียด  เชน  หลักการของ
หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาของวิชานั้นๆ  เพ่ือกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและจุดประสงครายวิชา
ท่ีจะจัดทําเอกสารประกอบการสอนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 2.  ทําใหผูทําไดฝกฝนการคนควาแหลงวิชาการตางๆ  ตลอดจนการทํา
เชิงอรรถ  บรรณานุกรม  อางอิง  เพ่ือใหเอกสารประกอบการสอนมีความสมบูรณหรือสําหรับผูสนใจ
ศึกษารายละเอียด 

นคร  พันธณรงค  (2538 : 25)  ไดกลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน  ไววา  

1.  เปนผลงานดานวิชาการท่ีเปดโอกาสใหครูผูสอนไดมีความคิดริเริ่มสราง
สรรคทางดานวิชาการ   เพราะผูสอนตองศึกษาหลักสูตร  คําอธิบายรายวิชาจุดประสงค      การ
เรียนรู  เวลาเรียน  และเขียนจุดประสงคการเรียนรูของวิชานั้นดวยตนเอง 

2.  เปนผลงานทางวิชาการท่ีมีความสมบูรณครบถวนท้ังในสวนท่ีเปนเนื้อหา
วิชา  และสวนท่ีเปนกิจกรรมการเรียนการสอนรวมท้ังสวนประกอบอ่ืนๆ 

3.  เปนผลงานทางวิชาการท่ีเปดโอกาสใหครูผูสอนสามารถคนควาในสวนท่ี 
เปนเนื้อหาวิชาท่ีสอนไดเต็มความสามารถ  

4.  เปนผลงานทางวิชาการท่ีครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางละเอียดและสอคลองกับสภาพการสอนจริงในหองเรียน  

5.  เปนผลงานดานวิชาการท่ีชวยใหครูผูสอนใชเปนคูการสอนไดเปนอยางดี
และยังสามารถใชเปนคูมือสําหรับครูท่ีสอนแทนไดเปนอยางดีดวย 
      ม่ิงขวัญ  ธรรมสโรช  (2539 : 18)  ไดกลาวถึงประโยชนของเอกสาร
ประกอบการสอน  ดังนี้ 

1. ทําใหไดปฏิบัติงานอยางมีระบบและเปนข้ันตอนเก่ียวกับการศึกษา
หลักสูตรรายวิชา  กําหนดขอบเขตของเนื้อหารายวิชา  การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู            
การคนควาเนื้อหาอยางละเอียด  การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน  การสรางสื่ออุปกรณการเรียน 
การวัดผลประเมินผล  ตลอดจนการจัดทําหนังสือและตําราอานประกอบ 
    2.   ทําให มี คู มือสอนท่ีสะดวกในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน   
ท่ีมีคุณภาพ  สงเสริมใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามาหลักสูตร  ตลอดจนเปนประโยชนตอครูท่ีสอน
แทน  สามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดหรือประโยชนตอครูหรือผู ท่ีสนใจนําไปเปน
แนวทางหรือปรับปรุงประยุกตใหเหมาะสม 

ครรชิต  มนูญผล (2550 : 9)  ไดสรุปถึงประโยชนของเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนไววาเอกสารประกอบการสอนเปนนวัตกรรมการเรียนการสอน   แสดงออกถึงความ
ริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงเปดโอกาสใหครูผูสอนไดใชความรูความสามารถออกแบบในการพัฒนา การเรียน
การสอน   สอดคลองกับบริบทของตนเอง  ผานการศึกษาคนควาท่ีเปนระบบ  ซ่ึงจะเกิดประโยชนต
อผูเรียนและครูผูสอนในแงของผลงานทางวิชาการอีกดวย 
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สรุปไดวาข้ันตอนการสรางเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ท่ีผูรายงานสรางข้ึนประกอบดวย    สาระสําคัญจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม  เครื่องมือและอุปกรณ  ขอควรระวัง  ขอเสนอแนะ และลําดับข้ันการทดลอง 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
   
 ชัยยงค  พรหมวงศ  (2537 : 493-500)  กลาวถึงการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวาเม่ือ
ผลิตสื่อข้ึนมาใชประกอบการเรียนการสอน  เชน   เอกสารประกอบการสอน  ชุดการเรียนชุดการ
สอน  บทเรียนสําเร็จรูป  หนังสือหรือแบบหนวยหรือชุดฝกแบบฝก ควรไดรับการประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อวาเหมาะท่ีจะนําไปใชตอไปหรือไม  หรือสื่อนี้จะสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  หรืออยางไร จะไดหาขอบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไข
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเปนการนําไปทดลองใช  (Try-out)เพ่ือปรับปรุง
แลวนําไปทดลองสอนจริง  (Trial run)  นําผลท่ีไดมาปรับปรุง  แกไข     เสร็จแลวผลิตออกมาเปน
จํานวนมากซ่ึง  ชัยยงค  พรหมวงศ  (2537 : 494)  กลาวถึงความจําเปนท่ีตองทดสอบประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการสอน  ดังนี้ 

1. สําหรับหนวยงานผลิต  เปนการประกันคุณภาพของสื่อการสอนวาอยูในข้ันสูง   
เหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก  หากไมทดสอบประสิทธิภาพเสียกอนแลวหากผลิต
ออกมาใชประโยชนไมไดดีก็จะตองทําใหมเปนการสิ้นเปลืองท้ังเวลา  แรงงานและเงินทอง 
 

2. สําหรับผูใชสื่อการสอน  ซ่ึงสื่อการสอนจะทําหนาท่ีสอนโดยท่ีชวยสรางสภาพ 
การเรียนรูใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีมุงหวังบางครั้งสอนแทนครู  ดังนั้น  กอนนําสื่อการสอนไป
ใช  ครูควรม่ันใจวาสื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจริง การทดสอบ
ประสิทธิภาพตามลําดับข้ัน  จะชวยใหเราไดชุดการเรียนท่ีมีคุณคาทางการสอนจริงตามเกณฑท่ี
กําหนดไว 

3. สําหรับผูผลิตสื่อการสอน  การทดสอบประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตม่ันใจวา 
เนื้อหาสาระท่ีนําเสนอไปนั้นเหมาะสมและงายตอความเขาใจ  อันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญ
สูงข้ึน  เปนการประหยัดแรงงาน  เวลาและเงินทองในการเตรียมตนแบบ 
 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 
  เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู  เปนระดับท่ีผูผลิตชุดการเรียนพึงพอใจวาหากแบบฝกมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว
ก็จะมีคุณคาท่ีจะนําไปสอนนักเรียน  และคุมคาแกการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก ซ่ึงการ
กําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรม 2 ประเภท คือ  พฤติกรรม
ตอเนื่อง  (กระบวนการ)  และพฤติกรมข้ันสุดทาย  (ผลลัพธ)  โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน  
 E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  และ  E2  (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) 
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   1.  ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง (Transitional Behavior)  คือ  ประเมินผลตอเนื่อง 
ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ  พฤติกรรม  เรียกวา  กระบวนการ   (Process)  ของผูเรียนท่ี
สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุมและบุคคล  ไดแก  งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูสอน
กําหนดไว 

2.  ประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย (Terminal  Behavior)  คือการประเมินผลลัพธ 
(Products)  ของผูเรียน  โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล 
 ประสิทธิภาพของแบบฝกจะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนท่ีนาพอใจ  โดยกําหนดเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการประกอบ
กิจกรรมของผูเรียนท้ังหมดตอเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด  นั่นคือ  E1/ 
E2  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
  ตัวอยาง  80/80  หมายความวา  เม่ือเรียนจากแบบฝกแลว  ผูเรียนจะสามารถทํา
แบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย  80%  และทําขอสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย  80% 
  การท่ีจะกําหนดเกณฑ E1/E2  ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ  
โดยปกติเนื้อหาท่ีเปนความรูความจํามักจะต้ังไว  80/80 , 85/85  หรือ  90/90  สวนเนื้อหาท่ีเปน
ทักษะอาจตั้งไวต่ํากวานี้  เชน  75/75  เปนตน  อยางไรก็ตามไมควรตั้งไวต่ําเพราะตั้งเกณฑไวเทาใด
ก็มักไดผลเทานั้น 
  การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพแบบฝก  เม่ือทดลองสื่อการสอนภาคสนามแลว
ใหเทียบคา  E1/E2  ท่ีหาไดจากแบบฝกกับ E1/E2 ของเกณฑ  เพ่ือดูวาเราจะยอมรับประสิทธิภาพ
หรือไม  การยอมรับประสิทธิภาพใหถือคาแปรปรวน  2.5 – 5 %   นั่นคือประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนไมควรต่ํากวาเกณฑเกิน  5%  แตโดยปกติเราจะกําหนดไว  2.5%  เชน  เราตั้งเกณฑ
ประสิทธิภาพไว  90/90 เม่ือทดลองแบบ  1:100  แลว  แบบฝกทักษะ  นั้นมีประสิทธิภาพ  
87.5/87.5  เราก็สามารถยอมรับไดวาแบบฝกนั้นมีประสิทธิภาพ  ในการศึกษาครั้งนี้ผูรายงาน 
ไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไวท่ี  80/80 
 การคํานวณประสิทธิภาพของส่ือการสอน 
  การหาประสิทธิภาพของสื่อท่ีสรางข้ึน  มีกระบวนการสําคัญ  อยู  2  ข้ันตอน  ไดแก  
ข้ันตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (Rational  Approach)  
และข้ันตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ  (Empirical Approach)          
ท้ังสองวิธีนี้ควรทําควบคูกันไป  จึงจะม่ันใจไดวาสื่อหรือเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีผาน
กระบวนการหาประสิทธิภาพจะเปนท่ียอมรับได  มีรายละเอียดดังนี้  (เผชิญ  กิจระการ. 2544)   

1.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (Rational  Approach) 
   กระบวนการนี้เปนการหาประสิทธิภาพโดยใชหลักของความรู  และเหตุผล ในการ
ตัดสินคุณคาของสื่อการเรียนการสอน  โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ  (Panel  of  Experts)  เปนผูพิจารณา
ตัดสินคุณคา  ซ่ึงเปนการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และความเหมาะสมใน
ดานความถูกตองของการนําไปใช  (Usability)  ผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนจะนํามา
หาประสิทธิภาพโดยใชสูตรดังนี้ 
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        CVR  =  
N
e2N

-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  สําหรับคาเฉลี่ย
ของผูเชี่ยวชาญท่ียอมรับจะตองอยูในระดับมากข้ึนไป 

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 =  
 
    เม่ือ E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

         Σx แทน  คะแนนรวมของแบบฝกหัด  ใบงาน  หรือแบบทดสอบยอย 
                        ทุกชุดรวมกัน 
          A แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดใบงาน  หรือแบบทดสอบยอย 
                        ทุกชุดรวมกัน 
          N แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
 
        
      E2 =                 
 
 
     เม่ือ   E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

          ΣY  แทน  คะแนนของการทดสอบหลังเรยีน 
          B แทน  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 
          N แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด    

100
A
N
X

×
∑

100
B
N

Y

×
∑
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  ประสิทธิภาพของสื่อการสอน  จะมาจากผลลัพธของการคํานวณ E1 และ E2  เปน
ตัวเลข  ตัวแรกและตัวหลังตามลําดับ  ถาตัวเลขเขาใกล  100  มากเทาไรยิ่งถือวามีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  เปนเกณฑท่ีใชพิจารณาการรับรองประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน  สวนแนวคิดในการหา
ประสิทธิภาพท่ีควรคํานึง  มีดังนี้ 
                      1.   สื่อการเรียนการสอน ท่ีสรางข้ึนตองมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพ่ือ
การเรียนการสอนอยางชัดเจน และสามารถวัดได 

2.   เนื้อหาของบทเรียนท่ีสรางข้ึนตองผานกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาตาม 
จุดประสงคของการเรียนการสอน 

3. แบบฝกหัดและแบบทดสอบตองมีการประเมินความเท่ียงตรงของเนื้อหาตาม 
วัตถุประสงคของการสอนท่ีไดวิเคราะหไว  สวนความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบควรมีการวิเคราะห  เพ่ือนําไปใชกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนในแตละขอคําถาม 

4. จํานวนแบบฝกหัดตองสอดคลองกับจํานวนของวัตถุประสงค  และตองมี 
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)  ในความหมายของการทําสิ่ง
ท่ีถูกตองใหเกิดข้ึน  (Get the Right Things Done)  นั้นหมายถึงผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดประสงคถูกตองถึงระดับเกณฑท่ีคาดหวัง  ท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะนําไปสูการมี
คุณภาพ  ซ่ึงมักนิยมเรียนรวมกันเปนท่ีเขาใจสั้นๆ  วา  “ประสิทธิภาพ”  ของสื่อการเรียนรู 
   การประเมินประสิทธิภาพของส่ือการสอน 
   ประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอนคาดหมายวาผูเรียน 
จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนท่ีพึงพอใจ  โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน
และการประกอบกิจกรมของผูเรียนท้ังหมดตอเปอรเซ็นตของผลการสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด  
นั่นคือ  ถาเกณฑ   80 / 80  ก็คือประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ   
(ชัยยงค  พรหมวงศ . 2537:  916)   ซ่ึงประสิทธิภาพของแผนใหสถิติท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
    1. คาเฉลี่ยเลขคณิต   เปนผลรวมเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมด  ถาคาเฉลี่ยสูง  
แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมหรือหองนั้นๆ  สูง  ในแผนการจัดการเรียนรูคะแนน
เฉลี่ยหลังสอนจะตองมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  จึงจะถือวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
    2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เปนคาท่ีวัดการกระจายของขอมูลหรือ
คะแนนของผูเรียนในกลุมหรือหองนั้นๆ   วาผูเรียนมีความรูความสามารถแตกตางกันมากนอย
เพียงใด  ถาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  มาก  ก็แสดงวาระดับความสามารถของผูเรียนในหอง
หรือกลุมนั้นๆ  แตกตางกันมา  ถาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    นอยก็แสดงวาระดับความรู
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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
คะแนนกับคาเฉลี่ยวาการกระจายของคะแนนเปนรอยละเทาใด  ของคะแนนเฉลี่ย  ซ่ึงเกณฑของคา   
C.V.  มีดังนี้   
    คา  C.V.    ต่ํากวารอยละ  10  การกระจายของการเรียนการสอนจะอยูในเกณฑ 
ดีมาก 
    คา  C.V.  ระหวางรอยละ  10 –15  การกระจายของการเรียนการสอนจะอยู             
ในเกณฑด ี
    คา  C.V.   ระหวางรอยละ  15  การกระจายของการเรียนการสอนยังไมนาพอใจ 

 
การหาคาดัชนีประสิทธิผล 
   
 ดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness index)  หมายถึง  ตัวเลขท่ีแสดงถึงความกาวหนาใน
การเรียนของผูเรียน  โดยการเทียบคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนจากคะแนนการทดสอบกอนเรียนกับคะแนนท่ีได
จากการทดสอบหลังเรียน  และคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอน
เรียน  เม่ือมีการประเมินสื่อการสอนท่ีผลิตข้ึนมา  เรามักจะดูถึงประสิทธิผลทางดานการสอนและการ
วัดประเมินผลทางสื่อนั้น  ตามปกติแลวจะเปนการประเมินความแตกตางของคาคะแนนใน 2  ลักษณะ
คือ  ความแตกตางของคะแนนกับการทดสอบกอนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียน หรือการ
ทดสอบเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในการปฏิบัติสวนมาก
จะเนนท่ีผลความแตกตางท่ีแทจริงมากกวาผลความแตกตางทางสถิติ แตในบางกรณีการเปรียบเทียบ
เพียง  2  ลักษณะก็อาจจะยังไมเปนการเพียงพอ เชน ในกรณีของการทดสอบใชสื่อการเรียนการสอน
ครั้งหนึ่งปรากฏวา  กลุมท่ี  1  การทดสอบกอนเรียนไดคะแนน 18%  การทดสอบหลังเรียนได
คะแนน 67% และกลุมท่ี  2  การทดสอบกอนเรียนไดคะแนนจาก การทดสอบท้ังสองกรณีมีพ้ืนฐาน  
(คะแนนทดสอบกอนเรียน)  แตกตางกันซ่ึงจะสงผลถึงคะแนนสอบหลังเรียนท่ีจะเพ่ิมไดสูงสุดของ 
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แตละกรณี  (เผชิญ  กิจระการ. 2541 : 33-39)  ไดเสนอคาดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness index)  
ไวดังนี้ 

1. การพัฒนาการท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเรียนโดยอาศัยคา  t-test  (Dependent Samples)  
เปนการพิจารณาดูวา  ผูเรียนมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางเชื่อถือไดหรือไม  โดยทําการทดสอบผูเรียน 
ทุกคนกอนเรียน  (Pre test)  และหลังเรียน  (Post test)  แลวนํามาหาคา  t-test  (Dependent 
Samples) หากมีนัยสําคัญทางสถิติ  ก็ถือไดวาผูเรียนกลุมท่ีผูวิจัยกําลังศึกษามีการพัฒนาข้ึน 
อยางเชื่อถือได 

2. การหาพัฒนาการท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเรียนโดยอาศัยคาดัชนีประสิทธิผล มีสูตรดังนี้ 
                 ผลรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียน- ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน                                           

ดัชนีประสิทธิผล   =       
                           (จํานวนนกัเรียน ×  คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 

 

 หรือ      E.I.  =    

1
P-Total
1

P
2

P −
   

 
 เม่ือ    1P          แทน    ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 

  2P          แทน    ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน 

  Total     แทน    ผลคูณของจํานวนนักเรยีนกับคะแนนเต็ม 
 
 จากการศึกษาเก่ียวกับการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน  พบวา  การใชสื่อการสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลท่ีดีมี
คุณคาดังตองการ  จําเปนจะตองใชเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงผานกระบวนการสรางอยางมีระบบใน
การศึกษาครั้งนี้ผูรายงานไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 80/80 

 
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 1.  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์   (Achievement)  เปนผลการเรียนรูตามแผนท่ีกําหนดไวลวงหนา   
อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีผานมา 
  คําวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  (Achievement  Test)  นักวัดผลและนักการศึกษา
เรียกชื่อแตกตางกันไป  เชน  แบบทดสอบความสัมฤทธิ์  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์  และไดใหความหมายไว  ในแนวเดียวกัน 
  ในพจนานุกรม  Encyclopedia  World  Dictionary  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์   
คือแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชในการวัดผลของการเรียนหรือการสอน 
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  วินัย  ธรรมศิลป  และคณะ  (ม.ป.ป.  :  5)  ใหความหมายของ  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวัดความรู  ทักษะ  และสมรรถภาพสมองดานตางๆ  
ท่ีเด็กไดรับจากประสบการณท้ังปวง  ท้ังจากโรงเรียนและทางบาน  ยกเวนการวัดทางรางกายความ
ถนัดและทางบุคคลกับสังคม 
  เยาวดี  วิบูลยศรี  (2540  :  28)  ไดสรุปใหแนวคิดวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปน
แบบทดสอบวัดความรูเชิงวิชาการ  มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เนนการวัดความรูความสามารถ
จากการเรียนรูในอดีต  หรือ  สภาพปจจุบันของแตละบุคคล 
  อารีย  วชิรวราการ  (2542 : 195)  ใหความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ชุดของคําถามท่ีวัดพฤติกรรมทางสมองของ
นักเรียนในดาน  ความรู  ทักษะ  ท่ีนักเรียนไดรับประสบการณจากภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน 
  ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2544  :  125)  แบบสอบผลสัมฤทธิ์  (Achievement  Tests)  
ใชวัดสมรรถนะอันเปนผลลัพธจากการเรียนการสอนหรือโปรแกรมการฝกอบรม  ใชวัดผลการเรียนรูท่ี
เกิดข้ึน  (What  Has  Learned)  จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูสอนไดจัดข้ึนเพ่ือการเรียนรูนั้น  
สิ่งท่ีมุงวัดจึงเปนสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรูภายใตสถานการณท่ีกําหนดข้ึน  ซ่ึงอาจเปนความรูหรือทักษะ
บางอยาง  (สวนใหญจะเนนทักษะทางสมองและความคิด)  อันบงบอกถึง  สถานภาพการเรียนรูท่ีผาน
มา  หรือสภาพการเรียนรูท่ีบุคคลนั้นไดรับ 
  พิชิต  ฤทธิ์เจริญ  (2545 : 95)  ใหความหมายไววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวัดความรู  ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตางๆ  ท่ีเด็กไดรับจาก
ประสบการณท้ังปวงท้ังจากโรงเรียนและทางบานยกเวนการวัดทางรางกาย  ความถนัด  และทาง
บุคคลกับสังคม  สําหรับในโรงเรียนแลวแบบทดสอบประเภทผลสัมฤทธิ์มุงท่ีจะวัดความสําเร็จในวิชา
เปนสวนใหญ 
  สมนึก  ภัททิพยธนี  (2546 : 73)  ไดใหความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวัดสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ  ท่ีนักเรียนไดรับการเรียนรู
ผานมา 
  กลาวโดยสรุป  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดความรู  ทักษะและ
ความสามารถทางวิชาการท่ีผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว
เพียงใด 
 2.  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2545  :  96)  กลาวถึง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ 
   1.  แบบทดสอบท่ีครูสราง  (Teacher – made  Test)  หมายถึง  แบบทดสอบท่ี
มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเฉพาะกลุมท่ีครูสอน  เปนแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนใชกันโดยท่ัวไปใน
สถานศึกษา  มีลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน  (Paper  and  Pencil  Test)  ซ่ึงแบงไดเปน   
2  ชนิด  คือ  แบบทดสอบอัตนัย  (Subjective  or  Essay  Test)  และแบบทดสอบปรนัยหรือ 
แบบใหตอบสั้นๆ  (Objective  Test  or  Short  Answer) 
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   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized  Test)  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีมุง
วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนท่ัวๆ  ไป  ซ่ึงสรางโดยผูเชี่ยวชาญ  มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดี จนมี
คุณภาพ  มีมาตรฐาน  กลาวคือ  มีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ  วิธีการใหคะแนนและ การแปล
ความหมายของคะแนน 
  สมนึก  ภัททิยธนี  (2546 :  73)  กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  วา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อาจแบงได  2  ประเภท  คือ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
  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 เพ่ือ
ปรับปรุงใหมีคุณภาพดีและเปนแบบทดสอบท่ีมาตรฐานสําหรับใชกับเด็กท่ัวๆ  ไป  มีการหาเกณฑ
ปกติ  (Norms)  เพ่ือใชเปนหลักในการเปรียบเทียบ  แบบทดสอบมาตรฐานนี้เปนแบบทดสอบท่ีใชวัด
และประเมินคาการเรียนการสอน  การสรางแบบทดสอบมาตรฐานตองใชเวลาและคาใชจายมาก   
จึงมักเปนงานของสถาบันใหญๆ  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
พัฒนาแบบทดสอบ  เพ่ือใหไดขอสอบท่ีมีคุณภาพ 
  ความแตกตางระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ท่ีครูสรางข้ึนเพ่ือใชในชั้นเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึนเพ่ือใชใน
ชั้นเรียนอาจจําแนกความแตกตางท่ีชัดเจนได  5  ประการ  ดังนี้  (เยาวดี  วิบูลยศรี.  2540  :  26) 
   1.  การจํากัดของเนื้อหาวิชาท่ีสอบ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสุม
เนื้อหาสําหรับนํามาสอบในระดับท่ีกวางและท่ัวไป  เพ่ือใชกับโรงเรียนตางๆ  ตลอดจนมีการ
กลั่นกรองเนื้อหาในการสรางขอกระทงโดยผูเชี่ยวชาญทางเนื้อหาและหลักสูตร  สําหรับแบบทดสอบ
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ผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึนจะเนนเนื้อหาเฉพาะท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ครูจะทําหนาท่ี
เปนผูเชี่ยวชาญซ่ึงอาจประกอบดวยครูคนเดียวหรือคณะครูก็ได  เปนผูกําหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสม 
ในการสอบ 
   2.  การทดลองใชแบบทดสอบ  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน  เม่ือสรางข้ึนแลว
จะตองมีการทดลองใช  เพ่ือทําการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบทดสอบดวยคาสถิติตางๆ ตอจาก 
นั้นก็จะรายงานในคูมือแบบทดสอบ เชน  คาความตรง  ความเท่ียง  ระดับความยากงาย  และอํานาจ
จําแนกของขอกระทงในทํานองตรงกันขาม  สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึนโดยท่ัวไป
จะไมมีการทดลองใชเพ่ือวิเคราะหคาสถิติในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบทดสอบมากอน 
   3.  วิธีดําเนินการสอบ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานโดยปกติจะตองมีคูมือ
อธิบายวิธีดําเนินการสอบอยางเปนมาตรฐาน เชน วิธีการตอบ เวลาในการสอบ ฯลฯ ผูใชแบบทดสอบ
ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึน  โดยท่ัวไปจะไมมีคูมือ
ประกอบการใช  เพราะตัวครูเองจะเปนผูกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการสอบ 
   4.  วิธีการใหคะแนน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานตองมีคําเฉลยสําหรับ 
การตรวจใหคะแนนตามท่ีระบุอยูในคูมือการใชทดสอบ  สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสราง 
ข้ึนนั้น  ครูจะเปนผูใหคะแนนตามมาตรฐานท่ีครูกําหนดข้ึนเอง 
   5.  ตารางปกติวิสัยเพ่ือการเปรียบ  โดยปกติแลวแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานจะมีการนําไปใชกับกลุมอางอิง  หรือท่ีเรียกวา  Norm  Group  เพ่ือทําตารางปกติวิสัย  
(Norm  Table)  ไวในคูมือของการใชแบบทดสอบมาตรฐาน  โดยมีจุดมุงหมายใหผูใชแบบทดสอบ
สามารถนําไปใชในการตีความสําหรับคะแนนสอบท่ีไดรับ  รวมท้ังใชเปนตารางเพ่ือการเปรียบเทียบ
ของคะแนนดังกลาวดวย  สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูสรางข้ึนจะมีเพียงคะแนนของผูเขาสอบ
ดวยกัน  ซ่ึงอาจใชเปรียบเทียบไดเฉพาะภายในกลุมเทานั้น 
  3.  หลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีคุณภาพไดนั้นจะตองอาศัยหลักการ
สรางท่ีมีประสิทธิภาพ 
   Gronlund (Gronlund.  1976  :  8 – 11 อางอิงถึงใน  บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์
, 2540)  ไดใหหลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 
    1.  ตองนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูท่ีตองการจะวัดใหชัดเจน   
โดยกําหนดในรูปของจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนหรือรายวิชาดวยคําท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถ
วัดและสังเกตได 
    2.  ควรสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมผลการเรียนรูท่ีไดกําหนดไวท้ังหมด   
ท้ังในระดับความรู  ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใชและระดับท่ีซับซอนมากข้ึน 
    3.  แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนควรจะวัดพฤติกรรม  หรือผลการเรียนรูท่ีเปนตัวแทน
ของกิจกรรมการเรียนรู  โดยจะตองกําหนดตัวชี้วัด  และขอบเขตของผลการเรียนรูท่ีจะวัดแลวจึง
เขียนขอสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตท่ีกําหนดไว 
    4.  แบบทดสอบท่ีสรางข้ึน  ควรประกอบดวยขอสอบชนิดตางๆ  ท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว  ใหมากท่ีสุด 
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    5.  ควรสรางแบบทดสอบโดยคํานึงถึงแผนหรือวัตถุประสงคของการนําผลการ
ทดสอบไปใชประโยชน  จะไดเขียนขอสอบใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  และทันใชตามแผนท่ี
กําหนด  เชน  การใชแบบทดสอบกอนการเรียนการสอน  (Pretest)  สําหรับตรวจสอบความรู
พ้ืนฐานของผูเรียนเพ่ือการสอนซอมเสริม  การใชแบบทดสอบระหวางการเรียนการสอนเพ่ือ 
การปรับปรุงการเรียนการสอน  (Formative  Test)  และการใชแบบทดสอบหลังการเรียนการสอน
เพ่ือตัดสินผลการเรียน  (Summative  Test) 
    6.  แบบทดสอบท่ีสราง ข้ึน  จะตองทําใหการตรวจใหคะแนนไมมีความ
คลาดเคลื่อนจากการวัด  (Measurement  Errors)  ซ่ึงไมวาจะนําแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเรียน
ในเวลาท่ีแตกตางกันจะตองไดผลการวัดเหมือนเดิม 
   พวงรัตน  ทวีรัตน (2530: 41) ไดกลาวถึง หลักในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
วาหลักเบื้องตนในการสรางขอสอบใหมีคุณภาพ  มีอยู  2  ประการ  การทราบคุณลักษณะของ
ขอสอบท่ีดีประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งคือ  การทราบคุณลักษณะท่ีจําเปนของผูเขียนขอสอบท่ีดี  
องคประกอบ  2  ประการนี้จะเปนพ้ืนฐานในการเตรียมตัวของครูใหสามารถสรางขอสอบท่ีดีได 
 4.  ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  พวงรัตน  ทวีรัตน  (2530 : 47) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการสรางขอสอบไววา มีอยู  4  
ข้ันตอนท่ีสําคัญ  คือ 
   1.  ข้ันวางแผน  โดยท่ัวไปในการสรางขอสอบควรจะกระทํากันในรูปของ
คณะกรรมการจะเหมาะสมกวา  เพราะจะทําใหไดขอสอบท่ีมาจากหลายแนวความคิด  และมีแงมุม
ตางๆ  ในการถามกวางขวางข้ึน  แตในกรณีท่ีครูผูสอนจะตองออกขอสอบประจําวิชาท่ีสอนแตเพียงผู
เดียว  ก็เปนความจําเปนท่ีครูจะตองออกขอสอบวิชานั้นๆ  ท้ังฉบับเพียงผูเดียว  อยางไรก็ตามไมวา
จะเปนการออกขอสอบในลกัษณะของกลุมคณะกรรมการหรือครูผูสอนเพียงคนเดียว  สิ่งท่ีควรปฏิบัติ
ในการวางแผนสรางขอสอบ  คือ  กําหนดจุดมุงหมาย  กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีตองการวัด
กําหนดชนิดและรูปแบบของขอสอบ  กําหนดสวนประกอบอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการ 
ออกขอสอบและในการสอบ 
   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
จํานวนขอสอบใหแตละคนรับผิดชอบไป  แลวนัดหมายเวลาเพ่ือมาประชุมวิจารณขอสอบท่ีสรางข้ึน
ในข้ันนี้สิ่งท่ีควรยึดถือเปนหลักปฏิบัติ  คือ 
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    3.1  กรรมการทุกคนควรจะทราบคุณลักษณะของขอสอบท่ีดี  คุณลักษณะ 
ท่ีจําเปนของผูเขียนขอสอบ  และเทคนิคการเขียนขอสอบชนิดตางๆ  เทคนิคการเขียนขอสอบ 
วัดพฤติกรรมดานความรูและความคิด 
    3.2  การออกขอสอบจะตองยึดผลวิเคราะหในตารางวิเคราะหหลักสูตร 
เปนหลัก 
    3.3  หากมีปญหาดานเนื้อหาหรือดานเทคนิควิธีการออกขอสอบควรประชุม 
ตกลงกัน 
   4.  ข้ันประเมินหรือตรวจคุณภาพ  ข้ันนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลไปปรับปรุงขอสอบ  
แยกเปนข้ันยอยๆ  ดังนี้ 
    4.1  ข้ันประเมินเบื้องตน  ข้ันนี้ก็คือการวิจารณขอสอบนั่นเอง  โดยผูแทน 
กลุมวิชา  ไดแก  ประธานหรือเลขากลุมทําการรวบรวมขอสอบท่ีกรรมการแตละคนสรางมาถาย
เอกสารพรอมกับแจกจายใหกรรมการแตละคนไดใชในการวิจารณ  การวิจารณขอสอบเปนสิ่งดีและ
เปนสิ่งจําเปน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  เปนการรวมกันพิจารณา
ปรับปรุงขอคําถามและตัวเลือกใหดีข้ึน  การวิจารณขอสอบเปนการพิจารณา 
ในเรื่องตอไปนี้ 
     1.  ขอคําถามวัดในสิ่งท่ีตองการวัดหรือไม 
     2.  ขอคําถามชัดเจน  เขาใจตรงกันหรือไม 
     3.  ขอคําถามมีคําตอบถูกท่ีแนนอนเพียงคําตอบเดียวหรือไม 
     4.  ขอคําถามใชภาษารัดกุม  เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนหรือไม 
     5.  ในกรณีเปนขอสอบเลือกตอบ  จะตองพิจาณาตัวลวงเหมาะสมหรือไม 
การเรียงขอคําถามถูกตองตามหลักหรือไม  การเรียงตัวเลือกในแตละขอเรียงเหมาะสมสวยงามหรือไม 
    4.2  การตรวจสอบคุณภาพหลังการทดลอง  ขอสอบท่ีไดผานการวิจารณและได
แกไขปรับปรุงจนเปนท่ีเรียบรอยแลว  ก็จะนําไปจัดพิมพเพ่ือนําไปทดลอง  (Try – out)  และเม่ือ
นําไปทดลองแลวก็จะตองนํามาตรวจคะแนน  และทําการตรวจสอบคุณภาพอีก  การตรวจสอบ
คุณภาพในข้ันนี้เปนการพิจารณาในเรื่อง  ความยากงายของขอสอบ  (Difficulty)  และ  อํานาจ
จําแนกของขอสอบ  (Discrimination)  ซ่ึงเปนการตรวจสอบเปนรายขอและรายตัวเลือก  วิธีการ 
ท่ีใชในการตรวจสอบ  ก็คือ  การวิเคราะหขอสอบนั่นเอง 
  เยาวดี  วิบูลยศรี  (2540  :  179)  กลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
วาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะตองมีการเตรียมตัวและมีการวางแผน  เพ่ือใหแบบทดสอบ
ดังกลาวมีกลุมตัวอยางของพฤติกรรมท่ีตองการวัดไดอยางเดนชัดจากการทดสอบ 
แตละครั้ง  ซ่ึงจะตองอาศัยกรรมวิธีอยางมีระบบในการสรางแบบสอบแตละชุด  โดยปกติกรรมวิธีใน
การสรางแบบสอบผลสัมฤทธิ์  สามารถแบงไดเปน  4  ข้ันตอน  คือ 
   ข้ันท่ี  1  กําหนดวัตถุประสงคท่ัวไปของการสอบใหอยูในรูปของวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรม  โดยระบุเปนขอๆ  และใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเหลานั้น  สอดคลองกับเนื้อหา 
สาระท้ังหมดท่ีจะทําการทดสอบดวย 
   ข้ันท่ี  2  กําหนดโครงการเรื่องของเนื้อหาสาระ  ท่ีจะทําการทดสอบใหครบถวน 



 

57 

   ข้ันท่ี  3  เตรียมตารางเฉพาะ  หรือผังของแบบทดสอบ  เพ่ือแสดงถึงน้ําหนักของ
เนื้อหาวิชาแตละสวน  และพฤติกรรมตางๆ  ท่ีตองการทดสอบใหเดนชัด  สั้น  กะทัดรัด   
และมีความชัดเจน 
   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)  กลาวถึงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
วาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
   1.  วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร  การสรางแบบทดสอบควร
เริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาสาระและ
พฤติกรรมท่ีตองการจะวัด  ตารางวิเคราะหหลักสูตรจะใชเปนกรอบในการออกขอสอบ   
โดยระบจุํานวนขอสอบในแตละเรื่องและพฤติกรรมท่ีตองการจะวัดไว 
   2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมท่ีเปนผลการ
เรียนรูท่ีผูสอนมุงหวังจะใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  ซ่ึงผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน  และเปนการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
   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
ปรับปรุงขอสอบและนําไปใชในครั้งตอไป 
   8.  จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง  จากผลการวิเคราะหขอสอบ  หากพบวาขอสอบ 
ขอใดไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดีพอ  อาจจะตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพ 
ดีข้ึน  แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงท่ีจะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 
 
  ซ่ึงข้ันตอนการเขียนขอสอบของพิชิต  ฤทธิ์จรูญ  แสดงไดดังภาพประกอบ 2  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของพิชิต  ฤทธิ์จรูญ 
 
 

กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 

ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ 

กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง 

เขียนขอสอบ 

ตรวจทานขอสอบ 

จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

วิเคราะหหลักสูตร 
และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 



 

59 

 5.  ลักษณะของแบบทดสอบท่ีดี 
   วินัย  ธรรมศิลป  และคณะ  (ม.ป.ป. : 7) กลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบ 
ท่ีดีมี  10  ประการ  คือ 
    1.  ตองเท่ียงตรง  (Validity)  หมายถึง คุณสมบัติ ท่ีจะทําใหผู ใชบรรลุถึง
วัตถุประสงค  แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสูง  คือ  แบบทดสอบท่ีสามารถทําหนาท่ีวัดไดอยาง
ถูกตองตามความมุงหมาย 
    2.  ตองยุติธรรม  (Fair)  คือ  โจทยคําถามท้ังหลายไมมีชองทางแนะใหเด็กฉลาด
ใชไหวพริบเดาไดถูก  ไมเปดโอกาสใหเด็กเกียจครานท่ีดูตําราแตลวกๆ  ตอบไดดี 
    3.  ตองถามลึก  (Searching)  วัดความลึกซ้ึงของวิทยาการตามแนวดิ่งมากกวา 
ท่ีจะวัดตามแนวกวาง  วารูมากนอยปานใด 
    4.  ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง  (Exemplary)  คือ  คําถามมีลักษณะทาทาย เชิญ
ชวนใหคิดเด็กสอบแลวเกิดรอยพิมพใจ  ใครจะรูเห็นเรื่องราวนั้นใหกวางยิ่งข้ึนไปอีก 
    5.  ตองจําเพาะเจาะจง  (Definite)  คือ  เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัด
วาครูถามอะไร  ไมถามครอบจักรวาลและไมถามคลุมเครือ 
    6.  ตองเปนปรนัย  (Objectivity)  คําวา  ปรนัย  ควรจะตองหมายถึงคุณสมบัติ  
3  ประการคือ   แจมชัดในความหมายของคําถาม   ความแจมชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานในการให
คะแนน  และความแจมชัดในการแปลความหมายของคะแนนนั้น ๆ 
    7.  ตองมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  สามารถใหคะแนนท่ีเท่ียงตรงและ
เชื่อถือไดมากท่ีสุดภายในเวลาและแรงงานเงินท่ีนอยท่ีสุดดวย 
    8.  ตองยากพอเหมาะ  (Difficulty) 
    9.  ตองมีอํานาจจําแนก  (Discriminstion)  คือ  สามารถแยกเด็กออกเปน
ประเภทๆ  ไดทุกชั้น  ทุกระดับ  อยางถวนถ่ีและครบถวน  ตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด 
    10.  ตองเชื่อม่ันได  (Relisbility)  คือ  ขอสอบนั้น  สามารถใหคะแนนไดคงท่ี
แนนอน  ไมแปรผัน  อุปมาดังนาฬิกาท่ีเดินเร็วสมํ่าเสมอ 
   แนวคิด  และทฤษฎีเก่ียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 
   ความสามารถ  (Ability)  เปนพลังท่ีแสดงถึงสมรรถนะการทํางานของบุคคล 
ในปจจุบัน 
   แบบสอบความสามารถ  (Ability  Test)  ใชวัดทักษะความสามารถตางๆ  ท่ีบุคคล
ไดพัฒนาข้ึนมา  แบบสอบความสามารถเปนแบบสอบท่ีใชวัดสมรรถนะของบุคคลในการทํางานใดงาน
หนึ่ง (Power to Perform a Task) สิ่งท่ีมุงวัดจึงเปนระดับของทักษะท้ังความคิดและการปฏิบัติท่ี
แสดงถึงความสามารถเฉพาะอยางในสภาพปจจุบัน (Current) ของบุคคล (ศิริชัย กาญจนวาสี.   
2544  :  1 – 24) 
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ความพึงพอใจ 
 
 1.  ความหมาย 
                 กันฑพร  กากแกว  (2542 : 6)  ใหความหมายความพึงพอใจไววา  ความพึงพอใจ
หมายถึง  ความรูสึกชอบหรือพอใจ  ท่ีมีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ  และเขาไดรับการ
ตอบสนองความตองการของเขา 
 ชัยวัฒน  ดุงศรีแกว  ( 2543:  14 )  ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววา      
ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด  หรือทัศนคติของผูปฏิบัติงานท่ีมีตองานนั้นๆ  หากเปนไป
ในทางบวก  จะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน  มีการเสียสละ  อุทิศแรงกาย  แรงใจ  
แรงทรัพย  และสติปญญาใหแกงานมากข้ึน  แตในตรงกันขาม  หากผูปฏิบัติงานมีความรูสึกนึกคิด  
หรือทัศนคติตอการปฏิบัติงานเปนไปในทางลบ  จะมีผลทําใหเกิดความไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ขาดความกระตือรือรน  ปฏิบัติหนาท่ีไมมีประสิทธิภาพ 
 ไชยยัณฑ  ชาญปรีชารัตน  (2543 : 52) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววา 
ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติในทางบวก  คือ  รูสึกชอบ  รัก 
พอใจ  หรือเจตคติท่ีดีตองาน  ซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการท้ังดานวัตถุ  และดาน
จิตใจ  เปนความรูสึกท่ีมีความสุข  เม่ือไดรับความสําเร็จตามตองการ  หรือแรงจูงใจ  
 ชัยวิชญ  ทองทวี  (2544 : 9)  ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจไววา  
ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวก  เปนความสุขของบุคคลท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงาน และไดผลตอบแทน  คือผลท่ีเปนความพึงพอใจ  ท่ีทําใหคนเกิดความ
กระตือรือรน  มีความมุงม่ันท่ีจะทํางาน  มีขวัญและกําลังใจ  สิ่งเหลานี้  จะมีผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางาน  รวมท้ังการสงผลตอความสําเร็จ  และเปนไปตามเปาหมายขององคกร
  
 สุดาทิพย  บุษมงคล  (2546: 47) ใหความหมายไววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง
ความรูสึกหรืออารมณของบุคคล  ท่ีมีความสัมพันธตอสิ่งเรา  ตางเปนผลเนื่องจากการท่ีบุคคล
ประเมินผลสิ่งเหลานั้นแลววา  พอใจ  ตองการ  หรือดีอยางไร 
 อานนท  กระบอกโท ( 2546: 33 ) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึง
พอใจ  หมายถึง  ความรูสึกหรือเจตนคติท่ีดีตอการทํางานนั้น  เชน  ความรูสึกชอบ  ภูมิใจ  สุขใจ  
เต็มใจ  และยินดี  จะมีผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  มีการเสียสละ  อุทิศ  แรงกาย  แรงใจ  
และสติปญญาใหแกงานอยางแทจริง    
  สรุปไดวา  ความพึงพอใจหมายถึง  ความรูสึกพอใจ  ความชอบ และความสนใจของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 
 2.  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
   Thorndike  ( 1999 : 1874 – 1949  อางอิงถึงในประสาท  อิศรปรีดา (2547 : 214 – 
219 )  ไดกลาวถึง  หลักการเรียนรูตามทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของ  Thorndike  มีความสําคัญวา           
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การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดวยการท่ีมนุษยหรือสัตวไดเลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองเชื่อมตอ  (Connect)  
เขากับสิ่งเราอยางเหมาะสม  หรือการเรียนรูจะเกิดข้ึนดวยการสรางสิ่งเชื่อมโยงหรือพันธะ  (Bond)  
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองนั่นเอง  กลาวคือ  เม่ือสถานการณหรือสิ่งท่ีเปนปญหาเกิดข้ึน  
รางกายจะเกิดความพยายามท่ีจะแกปญหานั้น  โดยแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลายๆ  
รูปแบบ  ซ่ึงรางกายจะเลือกพฤติกรรมตอบสนองท่ีพอใจท่ีสุดไปเชื่อมโยงสิ่งเราหรือปญหานั้น  ทําให
เกิดการเรียนรูข้ึนมาวา  ถามีสิ่งเราหรือปญหาเชนนี้อีกจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองเชนไร สิ่งสําคัญ
ในการเรียนรูท่ี  Thorndike  ไดใหความสําคัญอยางมาก  ไดแก  การเสริมแรง    คือความพึงพอใจท่ี
รางกายไดรับ  เพราะจะทําใหการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองมีความแนนแฟนมากยิ่งข้ึน 
 Thorndike   ไดสรุปกฎการเรียนรูท่ีสําคัญ  3  กฎ  คือ 
   1.  กฎแหงความพอใจ  (Law  of  Effect)  มีใจความวา  พันธะหรือตัวเชื่อม
ระหวางสิ่งเราและการตอบสนองจะเขมแข็งหรือออนกําลังลง  ยอมข้ึนอยูกับผลตอเนื่องหลังจากท่ีได
ตอบสนองไปแลว  กลาวคือ  ถาหากการตอบสนองท่ีกระทําไปนั้นทําใหเกิดความพอใจ  พันธะหรือ
ตัวเชื่อมระหวางสิ่งเราและการตอบสนองก็จะแนนแฟนเขมแข็งข้ึน  ถาหากการตอบสนอง 
ท่ีกระทําไปนั้นทําใหเกิดความไมพอใจ  ความเขมแข็งของพันธะหรือตัวเชื่อมระหวางสิ่งเราและการ
ตอบสนองก็จะออนกําลังลง  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา  ถาหากการตอบสนองท่ีกระทําตอสิ่งเรานั้น
นําไปสูการไดรับรางวัล  พันธะหรือตัวเชื่อมก็จะเขมแข็ง  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา  การเสริมแรงหรือ
รางวัลหรือความสําเร็จจะสงเสริมการแสดงพฤติกรรมตางๆ  หรือกอใหเกิดการเรียนรูข้ึน 
   2.  กฎการฝกหัด  (Law  of  Exercise)  เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรูควรไดรับการ
ฝกฝนหรือทําซํ้าๆ  อยูเสมอๆ  เพ่ือสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองให
แนนแฟนม่ันคงยิ่งข้ึน  แบงออกเปนกฎยอยๆ  2  กฎ  คือ 
    2.1  กฎการใช  (Law  of  Use)  มีใจความวา  พันธะหรือตัวเชื่อมระหวาง 
สิ่งเราและการตอบสนองจะเขมแข็งข้ึนเม่ือไดทําบอยๆ 
    2.2  กฎการไมใช  (Law  of  Disuse)  มีใจความวา  พันธะหรือตัวเชื่อมระหวาง
สิ่งเราและการตอบสนองจะออนกําลังลง  เม่ือไมไดกระทําอยางตอเนื่องมีการขาดตอนหรือไมไดทํา
บอยๆ  หรือกลาวสั้นๆ  ไดวา  เราจะเรียนรูหรือจําไดโดยการไดกระทําหรือไดใชและจะไมเกิดการ
เรียนรูหรือจะเกิดการลืมข้ึนเม่ือไมไดกระทําหรือไดใช 
   3.  กฎแหงความพรอม  (Law  of  Readiness)  Thorndike  ใหความสําคัญกับ           
ความพรอมอยางมากในการท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู  เขาเห็นวา  การเรียนรูจะเกิดข้ึนได            
ถาบุคคลนั้นมีความพรอมทางรางกายและจิตใจ  ซ่ึงหมายถึงความพึงพอใจท่ีจะเรียนรูในสิ่งนั้น          
ซ่ึงแบงออกเปน  2  กฎยอย  คือ 
    3.1  เม่ือบุคคลพรอมท่ีจะทําแลวไดทํากิจกรรมหรือการเรียนรู  เขายอมเกิด
ความพึงพอใจ 
    3.2  เม่ือบุคคลมีความพรอมและจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรู  ถาไมไดกระทํา
หรือเรียนรูตามความตองการของบุคคลนั้นจะเกิดความไมพอใจ  ไมสบาย  และหงุดหงิด   
    3.3  เม่ือบุคคลไมพรอมท่ีจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรู  ถาถูกบังคับใหกระทํา
หรือเรียนรู  จะทําใหเกิดความคับของใจ  ไมสบายใจ  เครียด  และเกิดความไมพอใจข้ึนได 
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   Maslow  (1987.   อางอิงถึงใน  ประสาท  อิศรปรีดา.  2547 : 310)  ไดเสนอทฤษฎี
ลําดับข้ันของความตองการ  (Hierarchy  of  Needs  Theory)  โดยอธิบายวา  มนุษยจะมีความ
ตองการจากระดับพ้ืนฐานไปสูระดับท่ีสูงข้ึน  ดังนี้  
   1.  ความตองการทางกาย  (Physiological  Needs)  ไดแก  ความตองการอาหาร  
น้ํา  อากาศ  การพักผอนหลับนอน  เพศ  การหลีกเลี่ยงความเจ็บ  ฯลฯ 
   2.  ความตองการความม่ันคงปลอดภัย  (Safety  Needs)  ไดแก  ความตองการ 
ความอบอุน  ม่ันคง  ตองการการคุมครองและหนีจากอันตราย  ฯลฯ  ความตองการประเภทนี้มีมา
ตั้งแตยังเปนทารก  จะสังเกตเห็นวา  เด็กพยายามหลบหลีกจากสถานการณท่ีเปนอันตรายจะหลีกหนี
จากสถานการณแปลกใหมหรือคนแปลกหนา 
   3.  ความตองการความรัก  และการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกลุม  (Belongness  
and  Love  Needs)  ไดแกความตองการเพ่ือนหรือมิตร  ตองการผูรวมงาน  ตองการคูรักหรือ
ครอบครัว 
   4.  ความตองการยกยองสรรเสริญ  (Esteem  Needs)  ไดแก  ความตองการให
ผูอ่ืนเคารพนับถือตน  ตองการใหผูอ่ืนยอมรับวาตนเองมีคา  หรือไดรับการยกยองสรรเสริญ  ตองการ
เชื่อม่ันในความสามารถของตน  ผูท่ีลมเหลวท่ีจะไดรับสนองตอบความตองการนี้  อาจทําใหเกิดรูสึก
วามีปมดอย  หรือขากความรูสึกวามีผูคอยชวยเหลือคํ้าจุน 
   5.  ความตองการรูและเขาใจ  (Need  to  Know  and  Understand)  เปนความ
ตองการจะสัมฤทธิ์ผลทางปญญา  (Intellectual  Achievement)  หมายถึง  ความปรารถนาท่ีจะรู  
หรืออยากรูและเขาใจสิ่งตางๆ  ดวยความสนใจอยางแทจริง  Maslow  มีความเห็นวา  ความตองการ
ตั้งแตข้ันนี้เปนตนไปจะไมเกิดข้ึนกับมนุษยทุกคน 
   6.  ความตองการสุนทรียะ  (Aesthetic Needs) ไดแก  ความตองการความเปน
ระเบยีบ  (Order)  สัจจะธรรม  (Truth )  และความงาม 
   7.  ความตองการสรางความประจักษตน  และการพัฒนาศักยภาพแหงตน  (Self  
Actualization  Needs)  เปนความตองการท่ีจะเขาใจตนเอง  และรูจักตนเองอยางถองแท  ตองการ 
ท่ีจะคิดหรือกระทําใหสอดคลองกับสภาพท่ีแทจริงของตนอยางสรางสรรค  และตองการพัฒนาสูงสุด
ตามศักยภาพของตน 
  ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  ตามปจจัยแวดลอมและสถานการณ                
ท่ีเกิดข้ึนความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีผันแปรไดตามปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของกับ
ความคาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณ  ชวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไมพอใจตอสิ่งหนึ่งเพราะไม
เปนไปตามท่ีคาดหวังไว  แตในอีกชวงหนึ่ง  หากสิ่งคาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางถูกตอง  
บุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรูสึกเดิมตอสิ่งนั้นไดอยางทันทีทันใด  แมวาจะเปนความรูสึกท่ีตรงกัน
ขามก็ตามนอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีสามารถแสดงออกในระดับมากนอยได  ข้ึนอยูกับ
ความแตกตางของการประเมิน  สิ่งท่ีไดรับจริงหรือสิ่งท่ีคาดหวัง   
  ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญท่ีจะกระตุนให
ผูเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมายหรือตองการปฏิบัติใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค  ครูผูสอนซ่ึงมีสภาพ
เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกหรือใหคําแนะนําปรึกษา  จึงตองคํานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู 
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    จากแนวคิดดังกลาว  ครูผูสอนท่ีตองการใหกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บรรลุผลสําเร็จ  จึงตองคํานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณรวมท้ังสื่อ  อุปกรณการเรียน   การ
สอนท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียน  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูเรียนใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม  จนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และเม่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรม     การเรียน
การสอน  ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน  เปนผลดานความรูสึกของผูเรียนท่ีเกิดแกตัวเอง  
เชน  ความรูสึกตอความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนเม่ือสามารถเอาชนะความยุงยากตางๆ  และสามารถ
ดําเนินงานภายใตความยุงยากท้ังหลายไดสําเร็จทําใหเกิดความภาคภูมิใจ  ความม่ันใจ  ตลอดจนการ
ไดรับยกยองจากบุคคลอ่ืน  สวนผลตอบแทนภายนอก  เปนรางวัลท่ีผูอ่ืนจัดหาใหมากกวาท่ีตนเองให
ตนเอง  เชน  การไดรับการยกยองจากครูผูสอน  พอแม  ผูปกครอง  หรือแมแตการไดคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับท่ีนาพอใจ 
   สกอตต  (Scott.  1970 : 124)  ไดเสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอ
การทํางานท่ีจะเกิดผลในเชิงปฏิบัติ  ดังนี้ 

1.  งานควรมีสวนสัมพันธกับความปรารถนาสวนตัว  งานนั้นจะมีความหมาย 
ตอผูทํา 

2.  งานนั้นตองมีการวางแผนและวัดผลสําเร็จได  โดยใชระบบการทํางานและ 
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือใหไดผลในการสรางแรงจูงใจภายในเปนเปาหมายของงาน  จะตองมี 
ลักษณะ  ดังนี้ 

3.1  คนทํางานมีสวนรวมในการสรางเปาหมาย 
3.2  ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง 
3.3  งานนั้นสามารถทําใหสําเร็จได 

  เม่ือนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูเรียนมีสวนเลือก
เรียนตามความสนใจ  และมีโอกาสรวมกันตั้งจุดประสงคหรือจุดมุงหมายในการทํากิจกรรม  ไดเลือก
วิธีการในการแสวงหาความรูดวยวิธีท่ีผูเรียนถนัด และสามารถคนหาคําตอบได 
    เผชิญ  กิจระการ (2541 : 7)  ไดกลาวถึงแนวความคิดของฮิวแมน  ท่ีไดทําการพัฒนา
แนวคิดของนักวิจัยตางๆ  มาเปนเครื่องมือวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  พบวา  องคประกอบท่ี
สงผลกระทบถึงความพึงพอใจ  ซ่ึงเปนท่ีนิยมแพรหลายในปจจุบัน  ประกอบดวยองคประกอบ    5  
ประการ  ดังนี้ 
   ตัวแปรท่ี  1  องคประกอบเก่ียวกับงานท่ีทําในปจจุบัน  แบงเปน 

1.  ความตื่นเตนหรือนาเบื่อ 
2.  ความสนุกสนานหรือความไมสนุกสนาน 
3.  ความโลงหรือความสลัว 
4.  ความทาทายหรือความไมทายาย 
5.  ความพอใจหรือไมพอใจ 

   ตัวแปรท่ี  2  องคประกอบทางดานคาจาง ประกอบดวย 
1.  ถือวาเปนรางวัลหรือไมเปนรางวัล 
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2.  มากหรือนอย 
3.  ยุติธรรมหรือไมยุติธรรม 
4.  เปนทางบวกหรือทางลบ 

   ตัวแปรท่ี  3  องคประกอบดานการเลื่อนตําแหนง 
1.  ยุติธรรมหรือไมยุติธรรม 
2.  เชื่อถือไดหรือเชื่อถือไมได 
3.  เปนเชิงบวกหรือเชิงลบ 
4.   เปนเหตุผลหรือไมเปนเหตุผล 

   ตัวแปรท่ี  4  องคประกอบดานผูนิเทศหรือผูบังคับบัญชา 
1.  อยูใกลหรืออยูไกล 
2.  ยุติธรรมแบบจริงใจหรือยตุิธรรมแบบไมจริงใจ 
3.  เปนมิตรหรือคอนขางไมเปนมิตร 
4.  เหมาะสมทางคุณสมบัติ หรือไมเหมาะสมทางคุณสมบัติ 

   ตัวแปรท่ี  5  องคประกอบทางดานเพ่ือนรวมงาน 
1.  เปนระเบียบเรียบรอย หรือไมเปนระเบียบเรียบรอย 
2.  จงรักภักดีตอสถานท่ีทํางาน  หรือไมจงรักภักดีตอสถานท่ีทํางานหรือ 

เพ่ือนรวมงาน 
3.  สนุกสนานราเริง  หรือดูไมมีชีวิตชีวา 
4.  ดูนาสนใจเอาจริงเอาจัง  หรือดูเหนื่อยหนาย 

  ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญในการ
กระตุนใหผูเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมาย หรือตองการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ครูผูสอน
ตองคํานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู  การทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู  หรือการ
ปฏิบัติงานมีแนวคิดพ้ืนฐานแตกตางกัน  2  ลักษณะ  คือ (สมยศ  นาวีการ.  2545 : 155) 
   1.  ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน    
    การตอบสนองความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ  จะทําใหเกิด
แรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึนกวาผูท่ีไมไดรับการตอบสนอง   
ดังภาพประกอบ  3 
 
     
               
 
 

ภาพประกอบ  3  ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
   จากแนวคิดดังกลาว  ผูสอนท่ีตองการใหกิจกรรมการเรียนรู  ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บรรลุผลสําเร็จ  จึงตองคํานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ รวมท้ังสื่อ  อุปกรณ      การเรียน

ผลตอบแทน 
ท่ีไดรับ 

ความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงาน 

 

แรงจูงใจ 
การปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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การสอนท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพ่ือสนองตอบความพึงพอใจของผูเรียน ใหมีแรงจูงใจใน
การทํากิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
   2.  ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ   
    ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ  และผลการปฏิบัติงานท่ีถูกเชื่อมโยงดวย
ปจจัยอ่ืน ๆ  ดวยการปฏิบัติงานท่ีดี จะนําไปสูผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงในท่ีสุดจะนําไปสูการ
ตอบสนองความพึงพอใจ  ผลการปฏิบัติงานยอมไดรับการตอบสนองในรูปรางวัล  หรือผลตอบแทน  
ซ่ึงแบงออก  เปนผลตอบแทนภายใน (Intrinsic  Rewards)  และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic  
Rewards)  โดยผานการรับรูเก่ียวกับความยุติธรรมเก่ียวกับผลตอบแทน  ซ่ึงเปนตัวบงชี้ปริมาณของ
ผลตอบแทนท่ีผูปฏิบัติไดรับ  นั้นคือ  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  จะถูกกําหนดโดยความแตกตาง
ระหวางผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน  และการรับรูเก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนท่ีรับรูแลว  ความ
พึงพอใจยอมเกิดข้ึน 
    จากแนวความคิดพ้ืนฐานดังกลาว  เม่ือนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน  ผลตอบแทนภายใน  หรือรางวัลภายใน  เปนผลดานความรูสึกของผูเรียนท่ีเกิดข้ึนแกผูเรียน
เอง  เชน  ความรูสึกตอความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  เม่ือสามารถเอาชนะความยุงยากตางๆ  และสามารถ
ดําเนินงานภายใตความยุงยากท้ังหลายใหสําเร็จ  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ  ความม่ันใจ  ตลอดจน
ไดรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน  สวนการตอบแทนภายนอก เปนรางวัลท่ีผูอ่ืนจัดหาใหมากกวาตนเอง  
เชน  การไดรับคํายกยองชมเชยจากครูผูสอน  พอแม  ผูปกครอง  หรือแมแตการไดรับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับท่ีนาพอใจ 
   2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจ          
        ทฤษฎีท่ีจะกลาวตอไปนี้  เปนทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร  เก่ียวกับลักษณะและ 
ความตองการของมนุษย  ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการสรางเสริมความพึงพอใจของบุคคล 
ไดอยางเหมาะสม  ประกอบดวยทฤษฎีท่ีสําคัญดังนี้ 
  2.1  ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Masloe and Hierarchy of Need)        
อับราฮัม  มาสโลว (Abraham  Maslow) ไดตั้งทฤษฎีนี้ โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรม 
ของมนุษยไว  ดังนี้        
    2.1.1  ลักษณะความตองการของมนุษย  ประกอบดวย  ความตองการของมนุษย
เปนไปตามลําดับข้ันความสําคัญ  โดยเริ่มจากระดับความตองการข้ันต่ําไปสูความตองการข้ันสูง 
มนุษยมีความตองการอยูเสมอ  เม่ือตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวก็จะมีความตองการสิ่ง
ใหมเขามาแทนท่ี  เม่ือตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตอสิ่ง
นั้น  แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน  และเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในสิ่งนั้น  ความ
ตองการท่ีเกิดข้ึนอาศัยซ่ึงกันและกัน  มีลักษณะควบคูกันคือ   
เม่ือตองการอยางหนึ่งไมหมดสิ้นไปก็จะมีความตองการอยางหนึ่งเกิดข้ึนมา   
    2.1.2  ลําดับความตองการของมนุษย  (Hierarchy of  Need )  ลําดับข้ันความ
ตองการของมนุษยมี  5  ระดับ  คือ  ความตองการดานกายภาพเปนความตองการเบื้องตนเพ่ือความ
อยูรอด  เชน  ความตองการเรื่องอาหาร  ท่ีอยูอาศัย  และความตองการทางเพศ  ความตองการ
ทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือความตองการท้ังหมดของตน  ยังไมไดรับ
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การตอบสนอง  ความตองการทางดานความปลอดภัย  เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความปองกัน  เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ  ท่ีจะเกิดกับรางกาย  ความเจ็บปวย  และความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ  รวมถึงการรับประกันความม่ันคงในหนาท่ีการงาน และสงเสริม  เพ่ือใหเกิดความม่ันคง
ทางดานเศรษฐกิจความตองการความรัก  และความตองการทางดานสังคม  เปนความตองการท่ี
เก่ียวกับการอยูรวมกันและการไดรับยอมรับจากบุคคลอ่ืน โดยมีความรูสึกวาตนเองนั้น  เปนสวนหนึ่ง
ของกลุมของสังคมเสมอ  เม่ือความตองการทางดานกายภาพ  และความปลอดภัยไดรับการ
ตอบสนองแลว  ความตองการทางดานสังคมจะเริ่มเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของคน  ท้ังนี้
เพราะคนมีนิสัยชอบอยูรวมกันเปนกลุม  ความตองการท่ีจะไดรับการยกยอง เปนความตองการ
ระดับสูงเก่ียวกับความม่ันใจตนเองในเรื่องความรู  ความสามารถ  เปนความตองการท่ีจะใหผูอ่ืน  
ยกยอง  สรรเสริญเม่ือทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดสําเร็จ  และความพึงพอใจในการมีฐานเดนทางสังคม  
ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จในชีวิตเปนความตองการท่ีพิจารณาถึงสมรรถนะท่ีเปนไปได 
ของตน  และการบรรลุเปาหมายท่ีตนตองการ เม่ือบุคคลมีการพิจารณาถึงบทบาทของเขาในชีวิต 
จะเปนอยางไร  บุคคลนั้นจะผลักดันชีวิตของตนใหเปนไปในทางท่ีดีท่ีสุดตามท่ีคาดหมายไวอยางไร 
ก็ตาม  ยอมข้ึนอยูกับขีดความสามารถของเขาดวย 
 การวัดความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจไมสามารถวัดไดโดยตรงเนื่องจากความพึงพอใจเปนนามธรรมมากกวา 
รูปธรรม  เปนความรูสึก  ความเชื่อ  และความศรัทธา  การวัดความพึงพอใจ  สามารถวัดออกมา 
ในทางบวก  และทางลบ  ในทางบวกหมายถึง  ความพึงพอใจในทางท่ีดี  ท่ีเห็นดวย  ในทางลบ
หมายถึง  ความพึงพอใจในทางท่ีไมดี  ซ่ึงการวัดความพึงพอใจสามารถทําไดในรูปแบบตางๆ  เชน 
การสังเกต  (Observation)  การสัมภาษณ  (Interview)  การใชแบบสอบถาม  (Questionnaire)   
ใหแตละบุคคลรายงานตนเอง  (Self - report) โดยการใชแบบ วัด (Scale)  
                ชาติชาย มวงปฐม  (2539 : 60) ไดออกแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
ในรายวิชาตางๆ  โดยกําหนดใหคาคะแนนของมาตรวัด  5  ถึง  1  และ  1  ถึง  5  ไวดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ขอกระทงทางบวก 5 4 3 2 1 
ขอกระทงทางลบ 1 2 3 4 5 
 

นอกจากนี้ บุญสง  นิลแกว (2541 : 136 -143) ยังมีวิธีสรางแบบวัด ดังนี้ 
 1. ตั้งจุดมุงหมายของการศึกษาวา  ตองการศึกษาความพึงพอใจของใครท่ีมีตอสิ่งใด 
 2. ใหความหมายของความพึงพอใจตอสิ่งท่ีจะศึกษานั้น  ใหแจมชัดเพ่ือใหทราบวาสิ่งท่ีเปน

ประเด็นท่ีจะสรางแบบวัดนั้นประกอบดวยคุณลักษณะใดบาง 
 3. สรางขอความใหครอบคลุมลักษณะท่ีสําคัญของสิ่งท่ีจะศึกษาใหครบถวน  สั้น  เขาใจ

งาย  ชัดเจน  และตองเปนขอความท่ีเปนท้ังในทางบวกและทางลบ  มากพอในการนํามาวิเคราะห
 4. ตรวจสอบขอความท่ีสรางข้ึน ซ่ึงทําไดโดยผูสรางขอความตรวจสอบ และนําไปใหผูท่ีมี
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ความรูในเรื่องนั้นๆ ตรวจสอบ โดยพิจารณาในเรื่องของความครบถวนของคุณลักษณะของสิ่งท่ี
สอดคลองกันหรือไมเพียงใด 

 5. ทําการทดลองข้ันตนกอนนําไปใชจริง แลวไปทดลองใชกลุมตัวอยางจํานวนหนึ่ง เพ่ือ
ตรวจสอบความชัดเจนของขอความและภาษาท่ีใชอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดานอ่ืนๆ  เชน  
ความเท่ียงตรง  และคาความเชื่อม่ันของมาตรวัดความพึงพอใจท้ังชุดดวย 

 6. เกณฑการใหคะแนนการตอบของแตละตัวเลือก  โดยท่ัวไปนิยมใช คือกําหนดเปน
คะแนนตามแนวการแปรผลของ  พวงรัตน  ทวีรัตน  (2543 : 107-108)  ดังนี้ 

คะแนน  ขอความในทางบวก  ขอความในทางลบ 
   5  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
   4  มีความพึงพอใจมาก   มีความพึงพอใจนอย 
   3  มีความพึงพอใจปานกลาง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2  มีความพึงพอใจนอย  มีความพึงพอใจมาก 
   1  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  สรุปไดวา  ความรูสึก  นึกคิด  ของผูเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชแบบ
ฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษรวมกับการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานความพึงพอใจ  ในการ
เรียน  และผลการเรียนจะมีความสัมพันธกันทางบวก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกิจกรรมท่ีผูเรียนไดปฏิบัติ  ทําให
ผูเรียนไดรับการตอบสนองความตองการดานรางกายและจิตใจ  ซ่ึงเปนสวนสําคัญ   ท่ีจะทําใหเกิด
ความสมบูรณของชีวิตมากนอยเพียงใด  นั่นคือ  สิ่งท่ีครูผูสอนจะคํานึงถึงองคประกอบตางๆ  ในการ
สงเสริมความพึงพอใจในการเรียนรูใหกับผูเรียน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  1. งานวิจัยในประเทศ 
   เจตนจรรย  อาจไธสง (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนท้ังกลุมท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ และกลุมท่ีเรียนโดยใช
เอกสารประกอบการสอนภาษาไทย สามารถอธิบายความหมายของคําศัพท  Technical Term เฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกนเรียน 
สวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษากลุมทดลองท่ีเรียนโดย
ใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ และนักศึกษากลุมควบคุมท่ีเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนเปนภาษาไทย โดยใช Pair-test พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด
ของนักศึกษาท้ังสองกลุม  ไมแตกตางกันในการสอบ Midterm แตพบวา  การสอบ Final มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมท่ีเรียนโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมท่ีเรียนโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาไทย 
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    วรพรรณ เทวะหะ (2554 : ออนไลน) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบ 
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระ
ดนตรี) เครื่องดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียน โดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระ
ดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางท่ีใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 
โรงเรียนบานไผพิทยาคม อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 25 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  เครื่องมือท่ีใช คือ เอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่องดนตรีสากล 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
พบวา 1) เอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.80/94.13 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 2) นักเรียนท่ี
เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนทดสอบหลังการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สูงกวากอนการใชเอกสารประกอบการ
เรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน โดย
ใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมอยูในระดับมาก 
   วิภสัรา  ศรนารายณ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบ 
การเรียน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัย
พบวา  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 86.35/85.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน  โดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความ
คงทนในการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  หลังเรียนและหลังเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห  ไมแตกตางกัน  คาดัชนี
ประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี      มีคาเทากับ 0.7410 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาใน
การเรียน 0.7410 หรือคิดเปนรอยละ 74.10 
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   พงษอนันต  อนันตภักดิ์ (2556 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็ก  
ทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) กลุมท่ี  1 แผนกวิชาชางงานไฟฟาเบื้องตน  
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 21 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 จํานวน 4 ชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน จํานวน 30 ขอ เปนขอสอบแบบเลือกตอบ มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 
0.83 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test  ผลการวิจัย  พบวา 1) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
88.69/83.97 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปท่ี 1 พบวา กอนและหลังเรียนดวย
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปท่ี 1 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 ทองพูน เบ็ญเจิด (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีวัตถุประสงคตอไปนี้ 1) เพ่ือสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 
2) เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 
3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขางานแมพิมพพลาสติก มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 
– 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยใช t – test 4) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน 
รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประชากรท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1 สาขางานแมพิมพพลาสติก 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบฝกหัด
และใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินความพึง
พอใจ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีคาความ
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สอดคลอง คาอํานาจจําแนก คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันและ t – test ผลการวิจัย  1) เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 มีประสิทธิภาพ 83.37/82.54 
สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80  2) ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือ
กลเบื้องตน  รหัสวิชา 3100 – 0009 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.6570 ซ่ึงหมายความวานักศึกษา มี
ความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 65.70  3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  4) นักศึกษามีความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พบวา อยูในระดับมาก 
 ชนะ  สุทธิประภา  (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการเรียนรูเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินความพึง
พอใจของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปท่ี 1 กลุม 3-4 ทวิภาค ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 จํานวน 51 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยเอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 14 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 100 ขอ ท่ี
ผานการประเมินคุณภาพโดยมีคาความเชื่อม่ัน (Kr-20) เทากับ 0.94 มีความยากงาย (D) เทากับ 0.42 
และมีคาอํานาจจําแนก (V) เทากับ 0.40 แบบประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสาร
ประกอบการสอน มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.832 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ตอเอกสารประกอบการสอนมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.813 วิธีการวิจัยดําเนินการโดยการนํา
เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ท่ีพัฒนาข้ึน
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
ระหวางเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบทายบทและแบบฝกหัด และเม่ือเรียนจบทุกบทเรียนแลว 
ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง และไดใหครูผูสอนประเมินความ 
พึงพอใจท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน สวนในสัปดาหสุดทายก็ใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ตอเอกสารประกอบการสอน คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ ไดนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพประสิทธิผลทางการเรียนรู  และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  1) คุณภาพของเอกสารประกอบการ
สอนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมผูเชี่ยวชาญ 
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 4.49)  2) เอกสารประกอบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 81.41/81.01 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 80/80  3) ประสิทธิผลทางการเรียนรูโดยใช
เอกสารประกอบการสอน ทําใหนักศึกษามีประสิทธิผลทางการเรียนรู เทากับ 62.85 สูงกวาเกณฑ
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ท่ีตั้งไว 60.00  4) ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนโดยการทดสอบคา
ที (t-test Dependent) มีคาเทากับ 95.95 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ .01  5) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน
ท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน พบวา โดยรวมครูผูสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย = 4.71, SD = 0.42)  6) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสาร
ประกอบการสอน พบวา โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.56,  
S.D. = 0.47) 
 วัฒกานต ก่ิงแกว (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีวัตถุประสงคตอไปนี้ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัส
วิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใช t – test 4) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 
2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
นักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบฝกหัดและใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียนแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีคาความสอดคลอง คาอํานาจจําแนก  
คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันและ t – test ผลการวิจัย  1) เอกสารประกอบการสอนวิชาวัดละเอียด 
รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพ 
83.07/82.06 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80  2) ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน 
วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคา
ดัชนีประสิทธิผล 0.7218 ซ่ึงหมายความวานักเรียน มีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 72.18 3) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด อยูในระดับมาก 
  2. งานวิจัยในตางประเทศ 

 เอเดอรสัน (Aderson. 1973) ไดทําการวิจัยหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 
การสอนในการสอนเกษตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในแทนชาเนีย โดยเปรียบเทียบกลุมท่ีเรียนโดยใช 
เอกสารประกอบการสอนกับกลุมท่ีเรียนจากวิธีบรรยาย ผลปรากฏวา เอกสารประกอบการสอนเปน 
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วิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพดีกวาแบบบรรยาย และนักเรียนชอบเรียนเอกสารประกอบการสอนมากกวา 
วิธีบรรยาย 

ลิสทิ (Listi. 1998: 1891-A) ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา และเจตคติของนักเรียนเกรด 3 ท่ีอยูในเขตเมืองท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ
สอนแบบ 61 เสนตรงกับการสอนตามปกติกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนเกรด 3 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเมือง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สถิติท่ีใชในการ วิเคราะหขอมูลไดแก t-test (Independent Samples) ผลการทดลอง
พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนแบบเสนตรงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
การเรียนดวยวิธีสอนปกติผล การเปรียบเทียบการสอนท่ัง2 วิธีพบวา มีความสัมพันธกันดานความ
รับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ .05 แตดานรูปแบบการเรียนรูท้ังสองแบบไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติผลการทดสอบ ครั้งนี้ยังพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน
แบบเสนตรงมีเจตคติท่ีดีตอวิชาสังคมศึกษา 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนดังกลาวพอสรุปไดวา  การเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนสื่อการเรียนรู  
สามารถพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนท้ังดานความรู  ความเขาใจ และดานทักษะไดเปนอยางดี  ทําให
ผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายของหลักสูตร   ทําใหผูรายงานไดทราบแนวทางในการสรางเอกสาร
ประกอบการสอน  วิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา   3105 – 2001   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จะอยูในรูปแบบของแบบฝกหัด  ใบงานทดลองท่ีครูจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติควบคูไปกับการ
เรียน เปนสื่อการเรียนการสอนท่ีครูสราง และพัฒนาข้ึนดวยตนเอง มีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู และเนื้อหาสาระของวิชา เพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน  ท้ังนี้นักศึกษาสามารถศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนดังกลาวไดหลากหลาย
รูปแบบ ท้ังในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน โดยอาจศึกษาดวยตนเอง เปนคู หรือเปนกลุมกับเพ่ือนรวม
ชั้นก็ได  


