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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการด าเนินการวิจยัและพฒันาชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัส 2102-2003 ตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน เพื่อหาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการสอน  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและ
รวบรวมเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการวิจยั โดยเสนอตามหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  
 2. วเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา  

3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการสอน 
4. การพฒันาชุดการสอน 
5. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
6. ทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสไลดน์ าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์
7. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
8. เทคนิคและวธีิการสอน 

 9. งานวจิยัท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  พทุธศักราช  2556   
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนให้สอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลงัคนระดบัฝีมือท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556)   
         2.1.1  หลกัการของหลกัสูตร 
                      2.1.1.1 หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้  หรือเทียบ 
เท่าดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ 
           2.1.1.2 หลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะ
ดา้นดว้ยการปฏิบติัจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้
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ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วทิยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
                      2.1.1.3 เป็นหลกัสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษา
ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                      2.1.1.4 เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและ
ท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:1) 

          2.1.2  จุดหมายของหลกัสูตร 
                      2.1.2.1 เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตร  
ฐานวิชาชีพ สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด าลงชีวิต การประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมกบัตน สร้างสรรค์ความ
เจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ  
                      2.1.2.2 เพื่อใหเ้ป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพให้กา้วหนา้อยู่
เสมอ 
                      2.1.2.3 เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รัก
งาน รักหน่วยงาน  สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง
และผูอ่ื้น 
                      2.1.2.4 เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างาน การอยูร่่วมกนั 
การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีจิตร
ส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง รู้จักรใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
                      2.1.2.5 เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินยัใน
ตนเอง มีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 
                      2.1.2.6 เพื่อใหต้ระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของประเทศและโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
ความมัน่คงของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหา 
กษตัริยเ์ป็นประมุข (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:2) 
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 2.1.3  หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
                     2.1.3.1 การเรียนการสอน 
                                 1. การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธี
เรียนท่ีก าหนดและน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถโอนผลการเรียน และขอ
เทียบความรู้และประสบการณ์ได ้
                                 2. การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงานมีทกัษะการ
ปฏิบัติงานในขอบเขตส าคัญส าคัญและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กันซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจ า 
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้ค  าแนะน า แกปั้ญหาเฉพาะดา้นและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานกลุ่ม รวมทั้ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน (ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา,2556:3) 
                     2.1.3.2 การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
                               การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจดัเวลาเรียนให้
ด าเนินการดงัน้ี 
          1. ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือทวิภาคี
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามท่ีก าหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษา หรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 
                                 2. การเรียนในระบบชั้น ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดท าการสอน
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมงโดยให้จดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:-3) 
                    2.1.3.3  หน่วยกิต 
                                ให้มีจ  านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต              
ถือเกณฑด์งัน้ี   
                                  1. รายวชิาภาคทฤษฎีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง เท่ากบั 
1 หน่วยกิต 
                                           2. รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือปฏิบติัในห้องปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 
36 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
                                 3. รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนามไม่นอ้ยกวา่ 
54 ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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           4. รายวิชาท่ีใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 
หน่วยกิต 
           5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยา 
การไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมงเท่ากบั 4 หน่วยกิต (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:4) 
              2.1.4  โครงสร้าง 
                     โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา 
ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 
                       2.1.4.1  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
            1. กลุ่มวชิาภาษาไทย 
            2. กลุ่มวชิาต่างประเทศ 
             3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
            4. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
                                  5. กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
                                  6. กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  
                          2.1.4.2  หมวดทกัษะวชิาชีพ 
                                  1. กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
                                  2. กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ 
                                  3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 
                                  4. ฝึกทกัษะประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
            5. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  
                        2.1.4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 
                      2.1.4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร                              
  จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามก าหนดไวใ้น
โครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชารายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัสามารถจดัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมของภูมิภาค
ตามยทุธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัตอ้งการก าหนดรหสัวชิาจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:4) 
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               2.1.5  การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
                     เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
กบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฏีและการฝึกหัดหรือฝึก
ปฏิบติัเบ้ืองตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัแล้วระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
ท่ีทนัสมยัและบรรยากาศท างานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนท าได ้คิดเป็นท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความ
มัน่ใจและเจคติท่ีดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระโดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะ
วชิาชีพตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
                      2.1.5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะ
วชิาชีพ ในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวทิยาการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
โดยใชเ้วลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชัว่โมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีว 
ศึกษาหรือสถาบนัตอ้งการเพิ่มพนูประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ สามารถน ารายวิชาในหมวดวิชาทกัษะ
วิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสากิจหรือ
หน่วยงานของรัฐได ้โดยใชเ้วลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 
                      2.1.5.2 การตดัสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบติัเช่นเดียวกับ
รายวชิาอ่ืน(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:5) 
           2.1.6  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

         เ ป็นรายวิชา ท่ี เ ปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้ศึกษาค้นคว้าบูรณาการความรู้  ทักษะ
ประสบการณ์จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจตั้งแต่การเลือก
หวัขอ้และเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน การ
ประเมินผลและการจดัท ารายงาน ซ่ึงอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของ
โครงการนั้น ๆ โดยการจดัท าโครงการดงักล่าวตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
                      2.1.6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัท า
โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาค
เรียนท่ี 6 Iรวมจ านวน 4 หน่วยกิตใช้เวลาไม่นอ้ยกว่า 216 ชัว่โมงทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัตอ้งจดัให้มีชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว หากจดัให้มีโครงการ
พฒันาทกัษะวชิาชีพ 2 รายวชิา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
จดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 
                      2.1.6.2 การตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัผลการเรียน ให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัวิชา
อ่ืน (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:5) 
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            2.1.7  การศึกษาระบบทวภิาคี 
                     เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสากิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาระบบทวภิาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี โดยน ารายวิชาทวิภาคีใน
กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ีใช้ฝึก จดัท าแผนฝึกอาชีพ การ
วดัและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสา
กิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได้
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:6) 
           2.1.8  การเข้าเรียน                       
           ผูเ้ขา้เรียนตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ .ศ. 2556 (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
,2556:6) 
            2.1.9  การประเมินผลการเรียน 
                      เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการ
จดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:6) 
            2.1.10 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

                       2.1.10.1 สถานศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกเดือน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ระเบียบวนิยั การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรคก์ารท างาน 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใชก้ระบวนการกลุ่มในการท าประ 
โยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาน โดยการวางแผน 
ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน ทั้งน้ีส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 
                      2.1.10.2 การประเมินกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ 
การ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:6) 
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     2.1.11 การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
                       2.1.11.1 ประเมินรายวิชาในหมวดทกัษะชีวิต หมวดทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรีตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
                       2.1.11.2 ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร 
                       2.1.11.3 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 และผา่นการประเมินมาตร 
ฐานวชิาชีพ 
                       2.1.11.4 เขา้ร่วมกิจกรรมประเมินผ่านทุกภาคเรียน (ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา,2557:7) 
           2.1.12  การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
                                1. หมวดทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชา
เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มวชิาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบูรณา
การใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษา 
ต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้
บรรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ 
                      2. หมวดทกัษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุงราย 
ละเอียดของรายวชิาในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทกัษะวิชาชีพ
เลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจน
ความตอ้งการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของต่างประเทศ 
                      3. หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชา
เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือ สภาพยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ ทั้งน้ี การ
ก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2557:7) 
          2.1.13 การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมัติหลกัสูตร 
                              1. การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคญัของหลกัสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
                      2. การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                      3. การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้ าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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                      4. การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
สามารถด าเนินการได ้โดยตอ้งรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ (ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2557:7)  
          2.1.14  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
                            ใหทุ้กหลกัสูตรก าหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้ห้ชดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 
ประเด็นคือ 
                                    2.1.14.1 คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
                        2.1.14.2 การบริหารหลกัสูตร 
                       2.1.14.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
                       2.1.14.4 ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 
                       ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัอาชีวศึกษาและสถาบนัศึกษาจดั
ให้มีการประเมินเพื่อพฒันาหลักสูตรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:8) 
  สรุป การพฒันาหลักสูตรเป็นการวางระบวนการพฒันาการเรียนการสอน โดย
การศึกษาจากหลกัสูตรรายวิชา น าเอาประสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ และอินเทอร์เน็ต เน้ือหาส าคญั
เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยมีเป้าหมายท่ีหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพุทพิสัย 
ดา้นทกัษะพิสัย ดา้นจิตพิสัยใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

2.2   การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 
 การวิเคราะห์ลกัสูตรราย วิชา เคร่ืองมือกล รหัส 2102-2003 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ตามจุดประสงค์
รายวชิา สมรรถนะรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา สามารถน ามาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 2.2.1 วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเวลาทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  การวิเคราะห์หน่วยการเรียนและเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้วิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือ
กล  รหสั  2102-2003 ทฤษฎี 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จ  านวน 2 หน่วยกิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
พุทธศกัราช 2556 สาขา ช่างกลโรงงาน ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ออกมาไดท้ั้งหมด 7 
หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 36 ชัว่โมง ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
วชิา   ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั  2102-2003  ทฤษฎี 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จ  านวน  2 หน่วยกิต 

หลกัสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2556 สาขา  ช่างกลโรงงาน 
 

หน่วยท่ี 
 

ช่ือหน่วย 
จ านวน 
ชัว่โมง 

1   เคร่ืองมือขนาดเล็ก 4 
2   เคร่ืองเล่ือย 4 
3   เคร่ืองเจาะ 4 
4   เคร่ืองกลึง 6 
5   เคร่ืองกดั 6 

6   เคร่ืองไส 6 
7   เคร่ืองเจียระไน 4 

 สอบปลายภาค 2 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม 36 
 

 2.2.2 วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้   หัวข้อการเรียนรู้และเวลาจัดการเรียนรู้ 
  การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ หัวขอ้การเรียนรู้และเวลาจดัการเรียนรู้วิชา ทฤษฎี
เคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003 ทฤษฎี 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จ านวน 2 หน่วยกิต หลกัสูตร ประกาศนียบตัร
วชิาชีพพุทธศกัราช 2556 สาขา ช่างกลโรงงาน ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์ออกมาไดด้งัตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.2 วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ หวัขอ้การเรียนรู้ และเวลาจดัการเรียนรู้ 
วชิา   ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั  2102-2003  ทฤษฎี  2  ชัว่โมง/สัปดาห์ จ  านวน  2 หน่วยกิต 

หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2556 สาขา  ช่างกลโรงงาน 
 

 
สัปดาห์ท่ี/
คร้ังท่ี 

 
หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้/หวัขอ้การเรียนรู้ 
เวลาจดัการเรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบติั 
รวม 
(ชม.) 

1-2 1 เคร่ืองมือขนาดเล็ก 4 -   4 
     1.  คอ้น    
     2.   ประแจ    
     3.   คีม      

     4.   ไขควง      

     5.   อุปกรณ์จบัยดึปากกาจบัยดึช้ินงาน    
3-4 2 เคร่ืองเล่ือย 4 - 8 

     1.   ชนิดของเคร่ืองเล่ือยกล    
     2.   หลกัการท างานของเคร่ืองเล่ือยกล    

     3.   ส่วนประกอบของเคร่ืองกล    
     4.   ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองเล่ือยกล    
     5.   วธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองเล่ือยกล    

5-6 3 เคร่ืองเจาะ 4 - 12 
     1.   ชนิดของเคร่ืองเจาะ    

     2.   ส่วนประกอบของเคร่ืองเจาะ    

     3.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองเจาะ    
     4.   การบ ารุงรักษาเคร่ืองเจาะ    
     5.   ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองเจาะ    

7-9 4 เคร่ืองกลึง 6 - 18 
     1.   ชนิดของเคร่ืองกลึง    
     2.   หลกัการท างานของเคร่ืองกลึง    
     3.   ส่วนประกอบของเคร่ืองกลึงยนัศูนย ์    
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        ตารางที ่2.2 (ต่อ) วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ หวัขอ้การเรียนรู้ และเวลาจดัการเรียนรู้ 
วชิา   ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003  ทฤษฎี 2 ชัว่โมง/สัปดาห์  จ  านวน 2 หน่วยกิต 

หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2556 สาขา ช่างกลโรงงาน 
 

 
สัปดาห์ท่ี/
คร้ังท่ี 

 
หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้/หวัขอ้การเรียนรู้ 
เวลาจดัการเรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบติั 
รวม 
(ชม.) 

      4.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองกลึง    
      5.   ค านวณความเร็วรอบในงานกลึง      
      6.   วธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองกลึง    
      7.   ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองกลึง    

10-12 5 เคร่ืองกดั 6 - 24 

      1.   ชนิดของเคร่ืองกดั    
      2.   หลกัการท างานของเคร่ืองกดั    

      3.   ส่วนประกอบของเคร่ืองกดั    
      4.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองกดั    

      5.   ค านวณความเร็วรอบในงานกดั     
      6.   วธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองกดั    
      7.   ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองกดั    

13-15 6 เคร่ืองไส     6 - 30 

      1.   ชนิดของเคร่ืองไส    

      2.   หลกัการท างานของเคร่ืองไส    
      3.   ส่วนประกอบของเคร่ืองไส    
      4.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองไส    
      5.   ค านวณความเร็วรอบในงานไส     
      6.   วธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองไส    
      7.   ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองไส    
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 2.2.4 วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ และสมรรถนะรายวชิา 
  การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ และสมรรถนะรายวิชา  ทฤษฎี
เคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003 ทฤษฎี 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ จ  านวน 2 หน่วยกิตหลกัสูตร ประกาศนียบตัร
วชิาชีพพุทธศกัราช 2556 สาขา ช่างกลโรงงาน ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์ออกมาไดด้งัตารางท่ี 2.3 
 

     ตารางที ่2.3 วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์และสมรรถนะรายวชิา 
     วชิา   ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั 2102-2003 ทฤษฎี 2  ชัว่โมง/สัปดาห์ จ  านวน 2 หน่วยกิต 

    หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2556  สาขา   ช่างกลโรงงาน 

 
  

หน่วยการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์ 
รายวชิา 

สมรรถนะ
รายวชิา 

1 2 3 1 2 

1.   เคร่ืองมือขนาดเล็ก / /  / / 
2.   เคร่ืองเล่ือย / / / / / 
3.   เคร่ืองเจาะ / / / / / 
4.   เคร่ืองกลึง / / / / / 
5.   เคร่ืองกดั / / / / / 
6.   เคร่ืองไส / / / / / 
7.   เคร่ืองเจียระไน / / / /  

 
 
 จุดประสงคร์ายวชิา 
  1.  รู้จกัชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเคร่ืองมือกล 
  2.  เขา้ใจหลกัการท างานของเคร่ืองมือกล 
  3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี รับผดิชอบ ตรงต่อเวลา 

 สมรรถนะรายวชิา 
  1.  แสดงความรู้ท่ีเก่ียวกบัหลกัการท างาน  
              2.  กระบวนการและการบ ารุงรักษาของเคร่ืองมือกลขนาดเล็ก และเคร่ืองมือกล 
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2.3  เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัชุดการสอน 
 2.3.1 ความหมายของชุดการสอน 
           ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู้เดิมมกัใชค้  าวา่ชุดการสอนเพราะเป็นส่ือท่ีครูน ามาใช้
ประกอบการสอนแต่ต่อมาแนวคิดการในการยึดเด็กเป็นศูนยก์ลางการเรียนไดเ้ขา้มามีอิทธิพลมากข้ึน 
จึงมีผูเ้รียกชุดการสอนเป็นชุดการเรียนมากข้ึน บางคนมกัเรียกรวมกนัวา่ชุดการเรียนการสอนก็มี ใน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดใ้ชค้  าว่าการเรียนรู้เป็นค าหลกัส าคญั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา ท่ี 22 
ท่ีวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ดงันั้นจึงใช้
ค  าว่า “ชุดการจดัการเรียนรู้” เพื่อท่ีจะให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2544 ส าหรับชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม เป็นส่ือประสมท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง แต่ละชุดการ
สอนท่ีสร้างข้ึนจะมีประสิทธิภาพเช่ือถือได้หรือไม่ จ าเป็นตอ้งเอาวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ เพื่อหา
ความเช่ือมัน่ของชุดการสอน ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านท่ีให้รายละเอียดของความหมาย วิธีการท า
ชุดการสอน เช่น    
  สุดารัตน์ ไผว่งศาวงค์ (2543,:52) ชุดการสอน หมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้างข้ึน
ดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลายชนิด เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนอง เกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนอง โดยครูเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าช่วยเหลือ และมีการน าหลกัการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบเพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บความส าเร็จ 
  กุศยา  แสงเดช (2545,:5) สรุปวา่ ชุดการสอน เป็นส่ือการสอนท่ีจดัอยา่งมีระบบ โดย
ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีจดัไวใ้นแต่ละหน่วย เพื่อช่วยให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจดัไวใ้นกล่องหรือซองเป็นหมวด ๆ 
        ระพินทร์ โพศรี (2547 ,:1) สรุปวา่ชุดการสอน คือ ระบบส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ใช้ประกอบการสอนของครูผูส้อน โดนครูเป็นฝ่ายอ านวยการ (Facilitator) และเสริมประสบการ
เรียนรู้ให้กับผูเ้รียนช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
  วาสนา ชาวหา (2525,:140) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนการสอน จะ 
ตอ้งประกอบดว้ย 
         2.3.1.1 ค าช้ีแจง (Prospectus) ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงความส าคญัของจุดมุ่งหมายของ
ขอบข่ายของชุดการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ก่อนเรียน ขอบข่ายของกรระบวนการ
ทั้งหมดในชุดการเรียนการสอน 
         2.3.1.2 จุดมุ่งหมาย (Objectives) คือ ขอ้ความท่ีแจ่มชดัไม่ก ากวม ท่ีก าหนดวา่ผูเ้รียน
จะประสบความส าเร็จอะไรหลงัจากเรียนแลว้ 
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         2.3.1.3 การประเมินผลเบ้ืองตน้ (Pre-assessment) มีจุดประสงค ์2 ประการ คือ เพื่อ 
ใหท้ราบวา่ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัในการเรียนนั้นเพื่อดูวา่ขาไดรั้บผลสัมฤทธ์ิตามความมุ่งหมายเพียงใด 
         2.3.1.4 การก าหนดกิจกรรม (Engbling activities) คือ การก าหนดแนวทางและ
วธีิการเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้โดยท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นดว้ย 
         2.3.1.5 การประเมินผลคร้ังสุดทา้ย (Post-assessment) เป็นขอ้สอบวดัผลหลงัจากท่ี
เรียนแลว้ องคป์ระกอบของชุดการเรียนการสอนตอ้งประกอบดว้ย  
         1. หวัขอ้ (Topic) 
         2. หวัขอ้ยอ่ย (Subtopic) 
         3. จุดมุ่งหมายหรือหตุผล (Rationale) 
         4. จุดมุ่งหมายชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) 
         5. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
         6. กิจกรรมและการประเมินผลตนเอง (Activities and self-evaluation) 
         7. การทดสอบยอ่ย (Quiz หรือ Formative test) 
         8. การทดสอบคร้ังสุดทา้ย (Post-test หรือ Summative evaluation) 
  การสอนรายบุคคล ซ่ึงเป็นชุดของวสัดุทางการเรียนท่ีรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเป้าหมาย  
 2.3.2   แนวคิดพืน้ฐานและหลกัการในการผลติชุดการสอน 
            แนวคิดท่ีน าไปสู่การผลิตชุดการสอนศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค์ พรหมวงศ์ ไดก้ล่าว 
ถึงแนวคิดท่ีจะเป็นแนวทางในการผลิตชุดการสอนไวด้งัน้ี 
                       แนวคิดแรก การประยกุตท์ฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล นกัการศึกษาไดน้ าหลกั
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความตอ้งการ ความถนดั และความสนใจ
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั มนุษยแ์ต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นความสามารถ สติปัญญา ความตอ้ง 
การ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และความแตกต่างปลีกย่อยอ่ืน ๆ ดงันั้น ในการน าเอาหลกั
ความแตกต่างเหล่าน้ีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล วิธีการ
เหมาะสมท่ีสุดคือ การจดัการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกตัภาพและการศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึง
ลว้นแต่เป็นวิธีการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้อิสระในการเรียนตามสติปัญญาความสามารถและความ
สนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม ปัจจุบนัได้มีการทดลองและวิจยัคน้ควา้
เก่ียวกบัการสอนรายบุคคลอย่างกวา้งขวางในทุกระดบัการศึกษา จนเป็นท่ียอมรับว่าการสอนวิธีน้ี
ก าลงัจะก้าวหน้าไกลออกไป โดยมีเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ ๆ เป็นเคร่ืองมือช่วยให้การสอน
รายบุคคลด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายปลายทาง 
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            แนวคิดท่ีสอง ความพยายามท่ีจะเปล่ียนการเรียนการสอนไปจากเดิมท่ีเคยยึด “ครู” 
เป็นแหล่งความรู้หลกั มาเป็นการจดัประสบการณ์ผูเ้รียนดว้ยการใชแ้หล่งความรู้จากส่ือการสอนแบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยวสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ การน าส่ือการสอนมาใชจ้ะตอ้งจดัให้ตรงเน้ือหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวิชาต่าง ๆ โดยนิยมจดัในรูปของชุดการสอน การเรียนรู้ดว้ยวิธี
น้ีครูจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนเพียงหน่ึงในสามของเน้ือหาทั้งหมด ส่วนอีกสองในสามผูเ้รียน
จะศึกษาดว้ยตนเองจากท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้หใ้นรูปของชุดการสอนและท่ีผูส้อนช้ีแหล่งและช้ีทางให ้
            แนวคิดท่ีสาม การใชโ้สตทศันูปกรณ์ไดเ้ปล่ียนและขยายตวัออกไปเป็นส่ือการสอน
ซ่ึงคลุมถึงการใชส่ิ้งส้ินเปลือง (วสัดุ) เคร่ืองมือต่าง ๆ (อุปกรณ์) และกระบวนการแนวคิดในเร่ืองการ
ใช้ส่ือการสอนต่างๆ ได้เปล่ียนและขยายตวัออกไป แต่เดิมนั้นการผลิตและการใช้ส่ือการสอนมกั
ออกมาในรูปต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างใชเ้ป็นส่ือเด่ียว ๆ มิไดมี้การจดั ระบบการใชส่ื้อหลายอยา่งมา
ผสมผสานกนัใหเ้หมาะสม และใชเ้ป็นแหล่งความรู้ส าหรับผูเ้รียนแทนการใชค้รูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รียนตลอดเวลา แนวโนม้ใหม่จึงเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมให้เป็นชุดการสอน อนั
จะมีผลต่อการใชส่ื้อ “ เพื่อช่วยครูสอน “ คือครู เป็นผูห้ยบิอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใชเ้ป็นการใชส่ื้อการสอน 
“ เพื่อช่วยผูเ้รียนเรียน “ คือให้ผูเ้รียนหยิบและใชส่ื้อการสอนต่าง ๆ ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง โดยอยูใ่น
รูปของชุดการสอน 
            แนวคิดท่ีส่ี แนวคิดเก่ียวกับการปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างครูกับผูเ้รียนผูเ้รียนใน
ห้องเรียนมีลกัษณะเป็นทางเดียวคือ ครูเป็นผูน้ าและผูเ้รียนเป็นผูต้าม ครูมิได้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
แสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี ผูเ้รียนจะมีโอกาสพดูก็ต่อเม่ือครูให้พูด การตดัสินใจของผูเ้รียนส่วนใหญ่
มกัจะตามครูผูเ้รียนเป็นฝ่ายเอาใจครูมากกวา่ครูเอาใจผูเ้รียน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูเ้รียนในห้องเรียนนั้น แทบจะไม่มีเลยเพราะครูส่วนใหญ่ไม่ชอบผูเ้รียนคุยกนั ผูเ้รียนจึงไม่มีโอกาส
ฝึกฝนท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะและเช่ือฟังและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือเติบใหญ่จึงท างาน
ร่วมกนัไม่ได ้นอกจากน้ีปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้มก็มกัอยู่กบัชอกล์ค กระ
ดานชอล์ค และแบบเรียนในห้องส่ีเหล่ียมแคบ ๆ หรือบริเวณอนัไม่ค่อยสวยงามนัก ครูไม่เคยพา
นกัเรียนออกไปสู่สภาพภายนอกห้องเรียน การเรียนการสอนจึงจดัอยูเ่พียงในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่
แนวโนม้ในปัจจุบนัและอนาคตของกระบวนการเรียนรู้ จึงตอ้งน ากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใชใ้น
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ระกอบกิจกรรมร่วมกนัทฤษฎี และกระบวนการร่วมกลุ่มจึงเป็นแนวคิด
ทางพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงน ามาสู่การจดัระบบการผลิตส่ือการสอนออกมาในรูปของชุดการสอน 
            แนวคิดท่ีห้า แนวคิดในการน าหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาจดัสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้โดยจดัสภาพการออกมา เป็นการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงหมายถึง ระบบการเรียนการสอนท่ี
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน 
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                         1. ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตนเอง  
              2. มีทางทราบวา่การตดัสินใจหรือการท างานของตนถูกหรือผดิอยา่งไร   
              3. มีการเสริมแรงบวกท่ีน ามาให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจท่ีไดท้  าถูกหรือคิดถูกอนั
จะท าใหก้ระท าพฤติกรรมนั้นซ ้ าอีกในอนาคต  
              4. ไดค้่อยเรียนรู้ไปท่ีละขั้นตามความสามารถและความสนใจ อนัไดแ้ก่การ
สาธิตทดลองและกิจกรรมต่าง ๆ  
            เดิมนั้น การผลิตและการใชส่ื้อการสอนมกัออกมาในรูปต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่าง
ใช้ เป็นส่ือเด่ียว มิได้มีการจดัระบบการใช้ส่ือหลายอย่างบูรณาการให้เหมาะสม และใช้เป็นแหล่ง
ความรู้ส าหรับนกัเรียนแทนการใชค้รูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้แก่นกัเรียนอยูต่ลอดเวลา แนวโนม้ใหม่จึง
เป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมให้เป็นชุดการสอน อนัจะมีผลต่อการใชข้องครู คือเปล่ียนจาก
การใช้ส่ือ “เพื่อช่วยครูสอน” คือครูเป็นผูห้ยิบใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ มาเป็นการใชส่ื้อการสอน “เพื่อช่วย
นกัเรียนเรียน” คือ ใหน้กัเรียนไดห้ยบิฉวยและใชส่ื้อการสอนต่าง ๆ ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง โดยอยูใ่น
รูปของชุดการสอน 
            จากแนวคิดทั้งหมดนั้น พอจะวิเคราะห์ให้เห็นเป็นแนวทางในการผลิตชุดการสอน
ไดด้งัน้ี 
             แนวคิดท่ีหน่ึง แนวคิดดงักล่าวแลว้ จะเป็นแนวทางให้เกิดความคิดท่ีจะผลิตหรือวาง
แผนการสอน และผลิตส่ือประสมท่ีจะช่วยแกปั้ญหาหรือสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท่ีผูเ้รียน
สามารถกา้วหนา้ไปตามความพร้อมความถนดั และความสามารถแต่ละคนไดอ้ยา่งเต็มท่ี ในลกัษณะ
เป็นชุดการสอนรายบุคคลหรือให้ผูเ้รียนรู้จากการท ากิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนได้
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด 
            แนวคิดท่ีสอง แนวคิดน้ีก็จะเป็นการเปล่ียนศูนยก์ลางการเรียนรู้จากครูมาเป็นผูเ้รียน
โดยตรง เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดอ้ย่างเต็มท่ีและมัน่คงถาวร โดยการให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาเรียนรู้จากส่ือ หรือแหล่งความรู้ท่ีครูถ่ายทอดหรือจดัเตรียมเอาไวใ้ห้ด้วยตนเองในรูปของส่ือ
ประสมหลาย ๆ รูปแบบ 
            แนวคิดท่ีสาม เป็นแนวคิดท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการผลิตและน าส่ือมาใช้ในการถ่าย 
ทอดความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบใหม่จากส่ือเด่ียวๆ เป็นส่ือประสมท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเอง แนว 
คิดท่ีส่ี เป็นการพยายามท่ีจะปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน ระหวา่งครูและนกัเรียน ให้มีลกัษณะมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีจะส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความกลา้แสดงออก กลา้ตดัสินใจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละท่ีส าคญัให้นกัเรียนไดท้  างานร่วม 
กนัอนัจะเป็นผลต่อความเจริญงอกงามทางดา้นอารมณ์และสังคมของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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            แนวคิดสุดทา้ย แนวคิดดงักล่าว เป็นการน าหลกัจิตวิทยามาใช้ในการวางแผนการ
สอนในหน่วยเน้ือหาวิชา เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสนใจ ได้แรงเสริมท่ีจะเรียนรู้ให้เกิดความก้าวหน้า
ต่อไปโดยยดึหลกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และใหเ้ห็นถึงความมีหนา้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงค่อย ๆ เป็นไปท่ีละนอ้ย
ตามล าดบัขั้นในลกัษณะเป็นการเรียนแบบโปรแกรมท่ีจดัไวห้รือเป็นชุดการสอนเป็นตน้ 
 2.3.2  บทบาทและความส าคัญของชุดการสอน 
           ชุดการสอนเป็นวตักรรมในการผลิตและการใชส่ื้อการสอน ท่ีเร่ิมมีบทบาทต่อการ
เรียนการสอนทุกระดบัในปัจจุบนัและในอนาคต เพราะชุดการสอนจะเป็นแนวทางใหม่ท่ีจะช่วย
แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีเพราะชุดการสอนเป็นระบบของการวางแผนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของเน้ือหาวิชานั้นๆจึงท าให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในการเรียนการสอน
อย่างมาก ดังนั้ นในปัจจุบัน ชุดการสอนจึงมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการเรียนการสอนและการจัด
การศึกษาพอสรุปไดด้งัน้ี 
            2.3.2.1 มีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนการ ใชชุ้ดการ
สอนจะท าใหล้กัษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปล่ียนแปลงไปจากการเรียนการสอนท่ียึดครูเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ มาสู่การให้ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมเรียนรู้ดว้ยตนเอง และท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั 
โดยเน้ือหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีผูเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
ครูจะมีบทบาทเป็นเพียงผูป้ระสานงานให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น สภาพ
ของห้องเรียนจะเป็นไปอยา่งมีชีวิตชีวาท่ีผูเ้รียนมีความเคล่ือนไหวสนใจในการเรียนและท ากิจกรรม 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และประสบการณ์อยา่งเตม็ท่ี 
                       2.3.2.2 มีบทบาทต่อการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึนชุดการสอน เป็นระบบ
การน าส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายเน้ือหาวิชาและประสบการณ์ของหน่วยใด
หน่วยหน่ึงโดยเฉพาะมีส่ือการสอนท่ีอยูใ่นรูปวสัดุ อุปกรณ์ หรือวธีิการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยสนบัสนุนและ 
ส่งเสริมการเกิดการเรียนรู้เน้ือหาวิชาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกั 
เรียนเพิ่มสูงข้ึน หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้จากชุดการสอนแลว้ 
            2.3.2.3 ชุดการสอนมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วของปริมาณประชากรท่ีตอ้งการศึกษาเพิ่มข้ึน และวิทยาการ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
โดยชุดการสอนสามารถจดัให้เกิดการเรียนรู้ไดพ้ร้อมกนัเป็นจ านวนมากๆ ได ้ชุดการเรียนรายบุคคล
ทั้งระบบทางไกลและใกลเ้ป็นตน้และนอกจากน้ีชุดการสอนยงัสามารถปรับเปล่ียนและแกไ้ขให้เกิด
ความรู้และวทิยาการท่ีใหม่ ๆ ได ้
               2.3.2.4 มีบทบาทส าคญัท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไปสู่ปรัชญาการศึกษาในแนว
พฒันาการไดอ้ยา่งเต็มท่ีโดยท่ีชุดการสอน เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ท่ีตวัเรียนเป็นส าคญั 
ยดึหลกัใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ครูเป็นเพียงผูใ้หค้  าแนะน าและประสานกิจกรรมให้เกิด
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การเรียนจากการไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) อนัจะ
ท าใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ตรงและถาวรยิง่ข้ึนได ้
 2.3.3 ประเภทของชุดการสอน 
  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2535: 114) ไดแ้บ่งชุดการสอนแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 
  2.3.3.1 ชุดการสอนประกอบการบรรยายเป็นชุดการสอนท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือ
การสอนให้ผูใ้ชป้ระกอบการเรียนการสอนแบบบรรยายเพื่อเปล่ียนบทบาทให้ผูส้อนพูดนอ้ยลงเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากข้ึน ชุดการสอนประกอบค าบรรยายมุ่งขยาย
เน้ือหาสาระใหช้ดัเจนข้ึนช่วยใหผู้ส้อนท าหนา้ท่ีแทนชุดการสอนประกอบค าบรรยายน้ีนิยมใชก้บัการ
ฝึกอบรมและสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีถือวา่การสอนแบบบรรยายยงัมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอด
ความรู้แก่ผูเ้รียนเน่ืองจากเป็นชุดการสอนท่ีผูส้อนใชบ้างคร้ังจึงเรียกวา่ชุดการสอนส าหรับครูชุดการ
สอนประกอบการบรรยายจะมีเน้ือหาเพียงอยา่งเดียวโดยแบ่งหวัขอ้ท่ีจะบรรยายประกอบกิจกรรมไว้
ตามล าดับชั้นส่ือท่ีใช้อาจเป็นแผนการสอนสไลด์ประกอบเสียงบรรยายในเทปแผนภูมิแผ่นภาพ
ภาพยนตร์และกิจกรรมกลุ่มอาจมีส่ือส าหรับกลุ่มยอ่ยบา้งแต่บทบาทส่วนใหญ่อยู่ท่ีครูผูส้อนชุดการ
สอนประกอบการบรรยายประกอบดว้ย 
   1. คู่มือครูประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
รายละเอียดของเน้ือหาวชิาขั้นด าเนินกิจกรรมหรือวิธีสอนรายการบอกชนิดของส่ือและค าแนะน าการ
ใชส่ื้อการสอนตามล าดบั 
   2. ส่ือการเรียนการสอนถูกน าไปใช้ประกอบการสอนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่ง 
หมายท่ีก าหนดไวส่ื้อการเรียนการสอนมีหลายชนิดแต่ละชนิดจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้ได ้
ผลจะตอ้งไดรั้บการคดัเลือกอยา่งเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน 
   3. แบบฝึกหดัถูกน าไปใชเ้พื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ทางการเรียนภายหลงั
จบการเรียนการสอนอาจแยกเป็นชุดๆหรือรวมกนัเป็นเล่มก็ได 
   4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนถูกน าไปใชเ้พื่อวดัประเมินผลการ
เรียนของผูเ้รียนหลงัจากเรียนครบทุกเน้ือหาของชุดการสอนแลว้ 
  2.3.3.2 ชุดการสอนส าหรับกลุ่มกิจกรรมนั้นเป็นชุดการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนได้
ประกอบกิจกรรมร่วมกนัเช่นในห้องเรียนกิจกรรมท่ีอยู่ในรูปของศูนยก์ารเรียน (Learning Center) 
ผูเ้รียนเรียนจากการท ากิจกรรมการเรียนร่วมกนัตามส่ือและหวัขอ้ท่ีก าหนดไวชุ้ดการสอนประเภทน้ี
ประกอบดว้ยชุดย่อย ๆ ท่ีมีจ  านวนเท่ากบัจ านวนศูนยกิ์จกรรมนั้น ๆ บทบาทของครูเป็นเพียงผู ้จดั 
เตรียมประสบการณ์ผูป้ระสานงานและผูต้อบค าถามเม่ือจบการเรียนแต่ละศูนยแ์ลว้ผูเ้รียนอาจสน ใจ
ในการเรียนเสริมจากศูนยส์ ารองท่ีเตรียมไวเ้พื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่ีตอ้งรอคอยในขณะท่ีกลุ่มอ่ืนยงั
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เรียนไม่เสร็จในแต่ละศูนย ์ (รุ่งทิวา จกัร์กร, 2527: 88) ชุดการสอนส าหรับกิจกรรมกลุ่มน้ีจะใชร่้วม 
กบัการสอนแบบศูนยก์ารเรียนโดยมีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
   1. คู่มือครูเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยการสอนแบบศูนยก์ารเรียนด าเนินไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพในคู่มือครูจะมีค าช้ีแจงส าหรับครูส่ิงท่ีครูตอ้งจดัเตรียมบทบาทของผูเ้รียนการจดัชั้น
เรียนพร้อมแผนผงัแผนการสอนเน้ือหาสาระประจ าศูนยต่์างๆ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัการ
เรียน 
   2. ส่ือส าหรับศูนยกิ์จกรรมไดแ้ก่ บตัรค าสั่งบตัรกิจกรรมบตัรเน้ือหาบตัรค า 
ถามหรือบตัรน าอภิปรายและบตัรเฉลยรวมทั้งส่ือการเรียนอ่ืนๆ เช่นรูปภาพและแบบเรียน 
   3. แบบฝึกหัดตามท่ีมอบหมายไวใ้นบตัรกิจกรรมอาจแยกเป็นชุดหรือรวม
เป็นเล่มก็ได ้
  2.3.3.3 ชุดการสอนรายบุคคลเป็นชุดการสอนท่ีจดัระบบข้ึนมาเพื่อให้ผูเ้รียนใชเ้รียน
ดว้ยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจเป็นการเรียนภายในโรงเรียนหรือท่ีบา้นก็ไดเ้พื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถความสนใจและความพร้อมของตนเองเม่ือศึกษาจบแลว้จะท า
การทดสอบเพื่อประเมินผลความก้าวหน้าและศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามล าดบัเม่ือมีปัญหาผูเ้รียนจะ
ปรึกษากนัไดร้ะหวา่งผูช้ี้แนะแนวทางการเรียน (สมหญิง เจริญจิตรกรรม, 2532: 66)  
  2.3.3.4 ชุดการสอนทางไกลเป็นชุดการสอนท่ีผูส้อนกบัผูเ้รียนอยูต่่างถ่ินต่างเวลากนั
มุ่งสอนใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมาเขา้เรียนในชั้นเรียนประกอบดว้ยส่ือประเภทส่ิงพิมพ์
รายการวทิยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์ภาพยนตร์และการสอนเสริมตามศูนยบ์ริการการศึกษาเช่นชุด
การสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (ชยัยงค ์พรหมวงศแ์ละคณะ, 2540: 118)  
  จากประเภทและองคป์ระกอบของชุดการสอนท่ีกล่าวมาน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการของ  
ชุดการสอนประกอบการบรรยายตามแนวทางของนายอ านาจ ทองแสน มาเป็นแนวทางในการสร้าง
ชุดการสอนวชิาทฤษฎีเคร่ืองมือกล โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี 
   1. คู่มือครูประกอบดว้ย ค าช้ีแจงในการใช ้หลกัสูตรรายวิชาจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมและแผนการสอนรายสัปดาห์ 
   2. เป็นหนงัสือเรียนท่ีผา่นการประเมินคุณภาพจากส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและอนุญาตใหส้ถานศึกษาสามารถใชใ้นการเรียนการสอนได ้
   3. ส่ือการเรียนการสอนประกอบด้วย ส่ือสไลด์น าเสนอด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์(Microsoft Office PowerPoint) จ านวน 8 หน่วยเรียน 
   4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใช้ส าหรับประเมินพื้นความรู้
ของผูเ้รียนก่อนและหลงัใชชุ้ดการสอนเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูส้อนทราบวา่การสอนบรรลุตามวตั 
ถุประสงคห์รือไม ่
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   5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการสอน ใชส้ าหรับประ 
เมินความพึงพอใจของผูเ้รียน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปรับปรุงชุดการสอนใหดี้ข้ึนต่อไป 
 2.3.4 ส่วนประกอบของชุดการสอน 
  ชุดการสอนมีความส าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงใน
การจดัท าชุดการสอนท่ีมีความสมบูรณ์ควรประกอบดว้ย 4 ส่วนท่ีส าคญัดงัน้ี (วิชยั วงษใ์หญ่, 2537: 
186) 
  2.3.4.1 คู่มือครูหรือคู่มือในการใชชุ้ดการสอน เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ครูและ
ผูเ้รียนไดศึ้กษาก่อนน าชุดการสอนไปใชภ้ายในคู่มือจะช้ีแจงวธีิการใชชุ้ดการสอนนั้น ๆ ให้แก่ครูและ
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ เพื่อให้ใช้ชุดการสอนไดถู้กตอ้งสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คู่มือครูอาจท า
เป็นเล่มโดยมีส่วนส าคญั ดงัน้ี 
   1. ค าน าเป็นส่วนท่ีผูผ้ลิตชุดการสอนแสดงถึงความรู้สึกความคิดเห็นในการ
ผลิตชุดสอนนั้น ๆ เพื่อให้ครูผูใ้ชแ้ละผูเ้รียนไดเ้ห็นคุณค่าของชุดการสอนและทราบถึงประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละปรับปรุงมาแลว้ 
   2. ส่วนประกอบของชุดการสอนผูผ้ลิตควรบอกรายละเอียดของชุดการสอน
ไวว้า่มีอะไรบา้งในชุดการสอนนั้นทั้งท่ีเป็นวสัดุ ส่ือต่าง ๆ ท่ีมีเพื่อให้ผูใ้ชไ้ดต้รวจสอบก่อนน าไปใช้
และหากช ารุด สูญหายก็สามารถจดัหาเพิ่มเติมได ้
   3. ค าช้ีแจงส าหรับครูหรือผูใ้ชชุ้ดการสอน ในชุดการสอนจ าเป็นตอ้งเขียน
ค าช้ีแจงต่าง ๆ ใหผู้ท่ี้จะน าชุดการสอนไปใชไ้ดเ้ขา้ใจขั้นตอนในการใชอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงจะท าให้การใช้
ชุดการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   4. ส่ิงท่ีครูและผูเ้รียนตอ้งเตรียม เป็นการก าหนดส่ิงท่ีครูผูใ้ช้ชุดการสอน
หรือผูเ้รียนตอ้งจดัหาเตรียมไวล่้วงหน้าก่อนใช้ชุดการสอน ซ่ึงอาจจะเป็นวสัดุ ส่ือ หรืออุปกรณ์ท่ีจ า 
เป็นตอ้งใชใ้นการท ากิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงผูผ้ลิตไม่สามารถจดัหาหรือบรรจุไวใ้นชุดการสอน
ได ้ยกตวัอยา่งเช่น วสัดุของจริงและส่ิงของหรืออุปกรณ์ท่ีใหญ่โตหรือเล็กเกินไป เป็นตน้ 
   5. บทบาทของครูและผูเ้รียน เป็นการเขียนช้ีแจงใหค้รูผูส้อนและผูเ้รียนหรือ
ผูใ้ชชุ้ดการสอนเขา้ใจบทบาทของตนเองในขณะใชชุ้ดการสอนวา่จะปฏิบติัอยา่งไร 
   6. การจดัชั้นเรียนและแผนผงัห้องเรียน เพื่อให้การใช้ชุดการสอนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูผ้ลิตจะตอ้งเขียนแผนผงัการจดัชั้นเรียนใหเ้ห็นดว้ย โดยเฉพาะชุดการสอนแบบ
กิจกรรมกลุ่มจะตอ้งแสดงศูนยกิ์จกรรมต่าง ๆ ตลอดถึงแนวทางการเปล่ียนศูนยกิ์จกรรมต่าง ๆ นั้น
ดว้ย 
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   7. แผนการสอน เม่ือจะผลิตชุดการสอนก็ตอ้งจดัท าแผนการสอนของหน่วย
การสอนนั้น ๆ เอาไวใ้ห้ละเอียดเพื่อให้ครูผูใ้ช้หรือผูเ้รียนได้ด าเนินไปตามล าดบัขั้นท่ีวางเอาไวไ้ด้
ถูกตอ้ง 
   8. เน้ือหาสาระของชุดการสอน เป็นการจดัล าดบัของเน้ือหาของชุดการสอน 
ซ่ึงอยู่ในรูปลกัษณะต่าง ๆ เป็นตน้ว่าเอกสารเน้ือหา บตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรมและบตัร
ค าถามแบบฝึกหดัต่าง ๆ ท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียน 
   9. แบบฝึกปฏิบติัหรือแบบฝึกหดั เป็นเอกสารทีใชป้ระกอบการท ากิจกรรม
ในชุดการสอน ส าหรับใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนและทดสอบเขา้ใจในบทเรียนนั้น ๆ 
   10. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ก่อนท ากิจกรรมหรือเรียนรู้จากชุด
การสอน ควรให้ผูเ้รียนไดท้ดสอบความรู้ก่อนดว้ยแบบทดสอบฯ เพื่อจะไดท้ราบว่าผูเ้รียนมีความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาบทเรียนมากนอ้ยเพียงใดก่อนแลว้จึงให้ปฏิบติักิจกรรมจากชุดการสอน หลงัจากนั้นก็
ท าการทดสอบหลงัเรียนทนัที เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงความกา้วหน้าของตนเองจากการเรียนรู้ดว้ย
ชุดการสอน โดยอาจใช้แบบทดสอบฯ ชุดเดียวกับทดสอบก่อนเรียนก็ได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว
แบบทดสอบส าหรับการประเมินผลการเรียนอาจแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
    ก) แบบทดสอบฯ ก่อนเรียน ใชเ้พื่อประเมินความพร้อมของผูเ้รียน
ก่อนใชชุ้ดการสอน ซ่ึงจะท าให้ทราบพื้นความรู้เดิมของผูเ้รียนและแบบทดสอบฯ หลงัเรียน ซ่ึงเป็น
แบบ ทดสอบชุดเดียวกนั 
    ข) แบบทดสอบฯ ก่อนเรียน ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ทั้งผูส้อนและ
ผูเ้รียนทราบวา่การเรียนบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
   11. กระดาษค าตอบและเฉลย ในชุดการสอนจะตอ้งจดัเตรียมกระดาษ ค า 
ตอบ ไวใ้ห้ผูเ้รียนเพื่อท าการทดสอบก่อนและหลงัการเรียนและเฉลยค าตอบและตรวจสอบไดด้ว้ย
ตนเอง 
  2.3.4.2 ค  าสั่งหรือค าช้ีแจง การด าเนินกิจกรรมในชุดการสอนทุกชนิดเป็นส่ิงท่ีจะ
ช่วยให้ผูใ้ช้หรือผูเ้รียนดว้ยชุดการสอนไดด้ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามท่ีชุดการ
สอนไดจ้ดัเอาไวซ่ึ้ง อาจอยูใ่นรูปแบบค าช้ีแจงการมอบหมายงานหรือบตัรต่าง ๆ เช่น บตัรค าสั่ง บตัร
กิจกรรม บตัรค าถามและบตัรเฉลย เป็นตน้ 
  2.3.4.3 เน้ือหาสาระและส่ือในชุดการสอนโดยจดัให้อยูใ่นรูปของส่ือประสมท่ีมีส่ือ
หลายชนิดจะเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ช่วยให้ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนได้ชัดเจน โดยอาจ
ก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนเป็นแบบกลุ่มหรือรายบุคคลตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของชั้น
เรียนนั้น ๆ 
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  2.3.4.4 การประเมินผล เพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนและ      
ท ากิจกรรมจากชุดการสอนจะก าหนดให้มีการประเมินผลทั้งก่อนการเรียน ระหวา่งเรียนหรือท า กิจ 
กรรม เป็นการประเมินผลของกระบวนการเรียนรู้ เช่น การท าแบบฝึกหดั รายงานการคน้ควา้ ผลการ
ทดลอง และการทดสอบ หลงัจากการเรียนจากชุดการสอนโดยการใชท้ดสอบต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2.3.5 ข้ันตอนการผลติชุดการสอน 
  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2521: 4) ไดเ้สนอขั้นตอนในการผลิตชุดการสอนตามแผนจุฬา
ไว ้10 ขั้นตอนดงัน้ี 
  2.3.5.1 การก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์โดยอาจก าหนดเป็นหมวดวิชา
หรือการบูรณาการกบัเน้ือหาวชิาอ่ืน 
  2.3.5.2 ก าหนดหน่วยเน้ือหาโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยการสอนส าหรับการสอน
ในแต่ละคร้ังซ่ึงในการจดัเวลาส าหรับหน่วยการสอนนั้นข้ึนอยูก่บัเน้ือหาวชิาหรือระดบัชั้น 
  2.3.5.3 ก าหนดหัวเร่ืองแบ่งเน้ือหาของหน่วยการสอนแต่ละคร้ังเป็นเน้ือหาย่อยๆ
หรือท่ีเรียกกนัวา่หวัเร่ืองโดยพิจารณาเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบกนั 
  2.3.5.4 ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการซ่ึงก าหนดมาจากหัวเร่ืองโดยพิจารณาว่าหัว
เร่ืองนั้นมีสาระส าคญัหรือหลกัเกณฑอ์ะไรท่ีผูเ้รียนรู้หรือเกิดข้ึนหลงัการเรียน 
  2.3.5.5 ก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะทราบว่าผูเ้รียนควรจะตอ้งพฤติกรรมอย่างไร
หลงัจาการเรียนในเร่ืองนั้นแลว้ 
  2.3.5.6 ก าหนดกิจกรรมการเรียนกิจกรรมการเรียนตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมซ่ึงจะเป็นแนวทางในการผลิตส่ือการสอน 
  2.3.5.7 ก าหนดการประเมินผลโดยพิจารณาจากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยการ
ประเมินผลวา่ผูเ้รียนสามารถบรรลุจุดประสงคข์องการสอนท่ีวางไวห้รือไม่ 
  2.3.5.8 เลือกและผลิตส่ือการสอนในการน้ีจะพิจารณาว่าในลกัษณะของเน้ือหาและ
ลกัษณะของเน้ือหา และลกัษณะของผูเ้รียน ส่ือ ชนิดใดหรือกิจกรรมการเรียนแบบใดจะสอดคลอ้ง
และท าใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคข์องการเรียนไดม้ากท่ีสุด 
  2.3.5.9 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเม่ือสร้างหรือพฒันาชุดการสอนเสร็จ
แลว้จ าเป็นตอ้งน าชุดการสอนไปทดลองใชเ้พื่อดูวา่ชุดการสอนดงักล่าวสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงคเ์พียงไรและหากพบวา่มีขอ้บกพร่องจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขจนท าให้การสอน
บรรลุจุดประสงคท่ี์วางไว ้
  2.3.5.10 การใชชุ้ดการสอนท่ีปรับปรุงแลว้สามารถน าไปใชใ้นห้องเรียนปกติไดชุ้ด
การสอนโดยทัว่ไปจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ในการใชด้งัน้ี (สุราษฎร์ พรหมจนัทร์, 2545: 12) 
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   1. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน
ก่อนเรียนเน้ือหานั้น ๆ 
   2. ขั้นน าสู่บทเรียน 
   3. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน 
   4. ขั้นสรุปบทเรียน 
   5. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อพิจารณาว่าผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์
ของการเรียนมากนอ้ยเพียงไร 
 2.3.6 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
  ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนมาและผา่นการทดลองหาประสิทธิภาพจะตอ้งให้ไดต้ามเกณฑ์
ท่ีตั้งไวจึ้งจะถือไดว้่าชุดการสอนนั้นมีคุณภาพ ซ่ึงผูผ้ลิตสามารถก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพชุดการ
สอนไดเ้องตามความเหมาะสม (ชยัยงค ์พรหมวงษ ์และคณะ, 2540: 135) 
  2.3.6.1 เกณฑป์ระสิทธิภาพหมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยู่ในระดบัท่ีผูผ้ลิตชุดการสอนพึงพอใจ หากชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพถึง
ระดบัแลว้ชุดการสอนนั้นก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปเสนอผูเ้รียนได ้และให้ผลคุม้ค่าแก่การลงทุนในการ
ผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 
  2.3.6.2 การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ สามารถท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรม
ของผูเ้รียน 2 ลกัษณะคือ (สุราษฎร์ พรหมจนัทร์, 2552: 121) 
   1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หมายถึง การประเมินพฤติกรรม
ต่อเน่ืองซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ยๆ หลายพฤติกรรมเรียกวา่กระบวนการ (Process) ของผูเ้รียน 
ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากการท าแบบฝึกหัดหลงัเรียน การประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม)   
การปฏิบติังานรายบุคคลอนัไดแ้ก่งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูส้อนก าหนดไว ้
   2. ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) หมายถึง การประเมินพฤติกรรมขั้นสุด 
ทา้ยเป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของผูเ้รียนในเน้ือหาแต่ละหน่วยโดยพิจารณาผลการ
สอบหลงัเรียน 
  ประสิทธิภาพของชุดการสอน จะพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีผูผ้ลิตชุดการสอนไดก้ าหนด
ข้ึนวา่ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระดบัใดจึงเป็นท่ียอมรับไดว้า่อยูใ่นระดบัเป็นท่ีน่าพอใจ โดย
อาจก าหนดไว ้2 ส่วนคือ ส่วนของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ซ่ึงเป็นเปอร์เซ็นตข์อง
ผลเฉล่ียของคะแนนแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีก าหนดไวใ้นชุดการสอนของผูเ้รียนทุกคน (E1) 
และเปอร์เซ็นต์ของผลเฉล่ียของผลการสอบหลังเรียนของผูเ้รียน (E2) นั่นคือ E1/E2 จะเท่ากับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลพัธ์ในการตั้งเกณฑ์นั้นถ้าหากตั้งเกณฑ์ค่า 
E1/E2 เท่ากบั 75/75 ก็หมายความวา่ เม่ือผูเ้รียนเรียนจากชุดการสอนแลว้ค านวณผลเฉล่ียของคะแนน
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ท่ีผูเ้รียนทุกคนสามารถท าแบบฝึกหัดหรืองานได้ผลเฉล่ียร้อยละ 75 และท าแบบทดสอบหลงัเรียน
ไดผ้ลเฉล่ียร้อยละ 75 นัน่เอง (ชยัยงค ์พรหมวงษ ์และคณะ, 2540: 136) 
  การก าหนดเกณฑ ์E1/E2 ใหมี้ค่าเท่าใดนั้น ชยัยงค ์พรหมวงษ ์และคณะ (2540: 136) 
กล่าวว่าให้ผูผ้ลิตเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจ โดยเน้นว่าเน้ือหาเป็นความรู้ความจ ามกัจะตั้งไว ้
80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะหรือเจตนศึกษาอาจตั้งต ่ากวา่คือ 75/75 แต่อยา่งไรก็
ตามผูผ้ลิตก็ไม่ควรตั้งเกณฑไ์วต้  ่าจนเกินไปนกัเพราะจะท าให้ประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีไดไ้ม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอไดเ้น่ืองจากไม่ไดมี้การปรังปรุงแต่อย่างใด ซ่ึงโดยปกติทัว่ไปแลว้ในขั้นตอน
การทดลองคร้ังแรกจะไดค้่าประสิทธิภาพท่ีต ่า แต่เม่ือไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ค่าประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนก็จะสูงข้ึนเร่ือย ๆ และในขณะเดียวกนัหากไดค้่าประสิทธิภาพสูงมาก ๆ ก็ไม่ควรจะ
ตดัสินใจยอมรับค่านั้นในทนัทีเพราะค่าประสิทธิภาพท่ีสูงอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น
เน้ือหาท่ีจดัให้ง่ายกวา่ของผูเ้รียนหรือขอ้สอบยงัไม่ดีพอโดยอาจเกิดจากการสร้างตวัเลือกไม่ดีเดาง่าย
เป็นตน้ ดงันั้นผูผ้ลิตชุดการสอนตอ้งตรวจสอบกระบวนการในการผลิตชุดการสอนในแต่ละขั้นว่า
ถูกตอ้งและเหมาะสมเพียงใดอีกดว้ย 
 2.3.7 เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพชุดการสอน 
  เม่ือไดท้ดลองจนไดค้่าประสิทธิภาพของชุดการสอนแลว้ ผูผ้ลิตชุดการสอนจะตอ้ง
อภิปรายผลของค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการทดลองจากการก าหนดเกณฑ์ค่า E1/E2 จะมีค่าเท่าใดนั้น 
ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2540:136) กล่าววา่ให้ผูผ้ลิตเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจโดยเน้นว่า
เน้ือหาเป็นความรู้ความตั้งไว ้80/80, 85/85 หรือ 90/90 เน้ือหาท่ีเป็นทกัษะหรือเจตนศึกษาอาจตั้งต ่า
กว่าคือ 75/75 แต่ไม่ควรตั้งต ่าเพราะตั้งเกณฑ์ไวเ้ท่าใดก็มกัได้ผลหลังจากการทดลองภาคสนาม
ตามนั้น 
  เม่ือไดค้่า E1/E2 แลว้จึงน าค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่อาจจะอนุโลม
ให้มีระดับผิดพลาดได้ต ่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ 2.5% ถึง 5% เช่นในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยตั้ งเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดการสอน 70/70 และได้ก าหนดค่าผิดพลาดไว้ 2.5% ดังนั้ นการยอมรับ
ประสิทธิภาพของชุด   การสอนอาจก าหนดไว ้3 ระดบัคือ 
  2.3.7.1 สูงกว่าเกณฑ์หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอนน้ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้
ตั้งแต่ 72.5/72.5 ข้ึนไป 
  2.3.7.2 เท่าเกณฑ์หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอนน้ีเท่ากบัเกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 
70.00/70.00 
  2.3.7.3 ต  ่ากว่าเกณฑ์หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอนน้ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้  
แต่ไม่ต ่ากวา่ 2.5% คือ 67.5/67.5 (ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได)้ 
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  ในกรณีท่ีมีค่าใดค่าหน่ึงเป็นท่ียอมรับ แต่ในขณะท่ีอีกค่าหน่ึงต ่ากวา่เกณฑ์ท่ียอมรับ
ได้  เช่นก าหนดเกณฑ์ไว ้90/90 เม่ือทดลองได้ค่า E1/E2=86/92 ในกรณีท่ีจะตอ้งน าชุดการสอนมา
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) แลว้น าไปทดลองอีกคร้ัง และหากผลท่ี
ไดอ้อกมาว่า E1/E2=93/95 ก็อภิปรายผลไดว้า่ ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการสอนพบว่า   
ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่หากผลท่ีได้ออกมาว่า E1/E2=89/91     
จะเห็นไดว้า่ค่า E1 ต  ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงเม่ือพิจารณาเกณฑ์การยอมรับจะเห็นวา่ยงัมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ียอมรับไดว้่าผลการทดลองประสิทธิภาพชุดการสอนพบว่า ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนมีประสิทธิ 
ภาพของกระบวนการต ่ากวา่เกณฑ์แต่ยงัเป็นท่ียอมรับได ้ในขณะท่ีประสิทธิภาพของผลลพัธ์สูงกว่า
เกณฑ ์
 2.3.8 องค์ประกอบส าคัญทีต้่องปรับปรุงในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
  การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เป็นการยนืยนัวา่ชุดการสอนท่ีผลิตข้ึนเม่ือน าไปใช้
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณา
ชุดการสอนแลว้จะเห็นไดว้า่ในการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการสอนนั้น จะตอ้งพิจารณาจาก
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วนดงัน้ีคือ (สุราษฎร์ พรหมจนัทร์, 2552:127) 
  2.3.8.1 การหาประสิทธิภาพส่ือการสอน 
  2.3.8.2 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
  2.3.8.3 การหาประสิทธิภาพแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
  ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ให้ก าหนดเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนไวท่ี้ 80/80 
 2.3.9  ทดลองใช้และหาประสิทธิภาพชุดการสอน  
            สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2551:56) ไดแ้บ่งขั้นตอนการใชชุ้ดการสอนไวด้งัน้ี 
             1. ขั้นทดสอบก่อนเรียน ใหผู้เ้รียนทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นความรู้
เดิมของผูเ้รียน อาจจะใช้เวลาในการสอบ 10-15 นาที และควรเฉลยผลการสอบให้ผูเ้รียนแต่ละคน
ทราบถึงพื้นความรู้ของตน 
              2. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจผูเ้รียนให้เกิดความกระ 
ตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
              3. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ผูส้อนจะตอ้งช้ีแจงหรืออธิบายให้ผูเ้รียน
เข่าใจอยา่งละเอียดทุกขั้นตอนก่อนลงมือท ากิจกรรม 
              4. ขั้นสรุปบทเรียน ผูส้อนน าสรุปบทเรียนซ่ึงอาจท าโดยการถามหรือให้
ผูเ้รียนสรุปความเขา้ใจหรือสาระท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้รียนมีความคิดรวบยอดตาม
หลกัการท างาน 
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              5. ประเมินผลการเรียน โดยการท าขอ้สอบหลงัเรียนเพื่อประเมินดูวา่ผูเ้รียน
บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนในกรณีท่ียงัไม่ผ่าน
จุดประสงคท่ี์ก าหนดขอ้ใดขอ้หน่ึง 
  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อเป็นการประกนัวา่ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอนผูส้ร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑ์ข้ึน โดยค านึงถึงหลกัการท่ีว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการเพื่อช่วยให้การเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล ดงันั้นการก าหนดกฎเกณฑ์ตอ้ง
ค านึงถึงกระบวนการและผลลพัธ์โดยก าหนดเป็นตวัเลขร้อยละของคะแนนเฉล่ีย มีค่าเป็น E1/E2 
(สุนนัทา สุนทรประเสริฐ 2547:43-60) 
  E1   คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียน
ไดรั้บโดยเฉล่ียจากการท าชุดการสอนปฏิบติัและการประกอบกิจกรรม 
  E2   คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวัผูเ้รียนหลงัเรียน คิด
เป็นร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการทดสอบหลงัเรียน) 
    การคิดวา่ E1/E2 ของชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน ค านวณค่าสถิติ โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี 

   สูตรท่ี 1               
∑    

 
       

                E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นชุดการสอน 
                       ∑   แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมท่ี
มอบหมาย 
   N แทน จ านวนนกัเรียน 
   A แทน คะแนนเตม็ของชุดการสอน 

   สูตรท่ี 2      
∑    

 
       

     E2 แทน ประสิทธิภาพของชุดการสอนในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผูเ้รียน 
            ∑   แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบ 
   N แทน จ านวนนกัเรียน 
   B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอน นิยมตั้งไว ้90/90 ส าหรับวิชาท่ีเป็น
ความจ า และไม่ต ่ากวา่ 80/80 ส าหรับวิชาทกัษะ เช่น ภาษา เพราะการเปล่ียนพฤติกรรมตอ้งการระยะ 
เวลา ไม่สามารถเปล่ียนและวดัไดท้นัทีท่ีเรียนเสร็จไปแลว้ 
  การทดสอบประสิทธิภาพโดยใชสู้ตรขา้งตน้ ตอ้งด าเนินเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
   1. แบบเด่ียว (1:1) น าชุดการสอนไปทดลองใช้กบันกัเรียน 1-3 คน โดย
ทดลองกบันกัเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน การทดสอบแต่ละคร้ังตอ้งปรับปรุงส่ือใหดี้ข้ึน 
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   2. แบบกลุ่มยอ่ย (1:10) น าชุดการสอนไปทดลองใชก้บันกัเรียน 6-10 คน ท่ี
มีความสามารถคละกนั และท าการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
   3. ภาคสนาม (1:100) น า ชุดการสอนไปทดลองใชใ้นชั้นเรียนท่ีมีนกัเรียน 1 
ห้อง หรือจ านวนตั้งแต่ 30 -100 คน หาการทดลองภาคสนามให้ค่า E1 และ E2 ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตั้งไว้
จะตอ้งปรับปรุงชุดการสอนและท าการทดสอบประสิทธิภาพซ ้ าอีก 
  ในกรณีท่ีประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากมี
ตวัแปลท่ีคุมไม่ได ้เช่นความพร้อมของนกัเรียน สภาพห้องเรียน ฯลฯ อาจอนุโลมให้มีระดบัผิดพลาด
ไดต้ ่ากวา่ท่ีก าหนดไวป้ระมาณ 2.5-5 %  
  ประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนอาจก าหนดประสิทธิภาพไว ้3 ระดบั คือ 
   1. สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวมี้ค่าเกินกวา่ 2.5 % ข้ึนไป 
   2. อยูใ่นเกณฑท่ี์ตั้งไวมี้ค่าไม่สูงหรือไม่ต ่ากวา่ 2.5 % ข้ึนไป 
   3. ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวโ้ดยมีค่าต ่ากวา่ 2.5 % ลงไป 
 2.3.10 ข้อควรค านึงถึงในการทดลองใช้ชุดการสอน 
  ในการทดลองหาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อให้การทดลองได้ผลตาม  วตัถุ 
ประสงค ์ไดชุ้ดการสอนท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี (สุราษฎร์ 
พรหมจนัทร์, 2552: 130) 
  2.3.10.1 การเลือกผูเ้รียนมาทดลองจ าเป็นตอ้งเลือกผูเ้รียนตามขอ้ก าหนดในแต่ละขั้น
เพื่อท่ีผูเ้รียนท่ีท าการทดลองมีสภาพเป็นตวัแทนของผูเ้รียนท่ีชุดการสอนจะน าไปใชจ้ริง 
  2.3.10.2 การช้ีแจงวธีิการเรียนและการสอน จุดประสงคข์องการทดลอง วิธีเรียนและ
วตัถุประสงค์ของชุดการสอน โดยทัว่ไปนั้นผูเ้รียนมกัจะไม่เขา้ใจกระบวนการเรียนโดยใช้ชุดการ
สอนเน่ืองจากส่วนมากจะคุน้เคยกบัวิธีการสอนแบบบรรยายท่ีผูส้อนโดยทัว่ไปจะใชก้นั การทดลอง
จึงตอ้งอธิบายขั้นตอนของกระบวนการเรียนใหช้ดัเจน 
  2.3.10.3 บทบาทของผูท้  าการทดลอง ขณะท าการทดลองผูท้ดลองจะตอ้งคอยสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียนว่า เน้ือหาหรือกิจกรรมท่ีจดัให้ท าให้ผูเ้รียนมีความพอใจกระตือรือร้นหรือมี
ความสับสนในกระบวนการหรือไม่ หากผูท้ดลองให้ครูผูส้อนเป็นผูท้ดลองใชชุ้ดการสอนผูท้ดลอง
จะตอ้งสังเกตการณ์ต่าง ๆ โดยสังเกตทั้งพฤติกรรมของผูเ้รียนและผูส้อน เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้บกพร่อง
มาปรับปรุงแกไ้ข 
  2.3.10.4 ขั้นตอนการทดลอง ในการทดลองใชชุ้ดการสอนมี 5 ขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี  
(สุราษฎร์ พรหมจนัทร์, 2552: 134) 
   1. ขั้นสอบก่อนเรียน 
   2. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
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   3. ขั้นประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
   4. ขั้นสรุปบทเรียน 
   5. ขั้นสอบหลงัเรียน 
 2.3.11 ประโยชน์ของชุดการสอน 
  นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนไวด้งัน้ี 
  2.3.11.1 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2540: 152) ช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหาและ
ประสบการณ์ท่ีสลับซับซ้อนโดยมีลกัษณะเน้ือหาท่ีเป็นรูปธรรมสูงเช่น การท างานของเคร่ืองกล 
อวยัวะในร่างกาย หรือการเจริญเติบโตของสัตว ์ลกัษณะเช่นน้ีผูส้อนจะไม่สามารถถ่ายทอดหรือ
บรรยายไดดี้ 
  2.3.11.2 วาสนา ชาวหา (2525: 139) ท าให้ครูมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการสอน
และคน้ควา้เพิ่มเติมให้เป็นไปตามท่ีชุดการสอนระบุไว ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
รวมทั้งมีเวลาในการตรวจแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบ แทนท่ีทุ่มเวลาในการท าส่ือการเรียนการสอน
โดยเฉพาะครูท่ีไม่มีความสามารถในดา้นน้ีจะเป็นปัญหามาก 
  2.3.11.3 นิพนธ์ ศุขปรีดี (2520: 63) ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ในแนวเดียวกนั ผูส้อน
แต่ละคนย่อมมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองเดียวกนัแตกต่างกนั ผูเ้รียน
อาจจะไดรั้บความรู้และรายละเอียดต่างๆ คนละแนวทางกนั ชุดการสอนมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนท่ีเป็น
พฤติกรรม มีขอ้เสนอแนะ กิจกรรมการใชส่ื้อและขอ้สอบเพื่อประเมินพฤติกรรมไวอ้ยา่งพร้อมมูล 
  2.3.11.4 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2540: 152) ช่วยสร้างความพร้อมและความ
มัน่ใจให้แก่ผูส้อน เน่ืองจากชุดการสอนผลิตออกมาเป็นหมวดหมู่ ก  าหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียน   
การสอน ส่ือการสอน การวดัและการประเมินผลไวอ้ย่างชัดเจน ท าให้ผูส้อนเกิดความสะดวกใน       
การน าไปใช ้
  2.3.11.5 นิพนธ์ ศุขปรีดี (2520: 63) ลดปัญหาของการใช้ส่ือการสอนท่ีมีราคาแพง  
ในเน้ือหาท่ีจ าเป็นให้ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนและชุดการ
สอนรายบุคคล จะช่วยแก้ปัญหาท่ีจะตอ้งจดัหาส่ือการสอนท่ีมีราคาแพงหลายชุด เพราะผูเ้รียนจะ
หมุนเวยีนกนัเขา้มาเรียนท าให้ใชส่ื้อการสอนนอ้ยชุดลง ไดผู้เ้รียนก็มีโอกาสไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองมาก
ข้ึน 
  2.3.11.6 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2540: 152) มีเน้ือหาเป็นแนวทางเดียวกนั โดย
สภาพการสอนทัว่ไปผูส้อนมกัจะสอนตามหลกัสูตรหรือต าราเรียนซ่ึงก าหนดรายละเอียดของกิจ 
กรรมการเรียนการสอนไวเ้พียงคร่าว ๆ เน้ือหาอาจจะมีเพียงหวัขอ้และค าอธิบายสั้น ๆ ดงันั้นผูส้อนจึง
ตอ้งศึกษาและก าหนดกิจกรรมการเรียนเองท าให้การเรียนการสอนในแต่ละท้องท่ีไม่เป็นไปใน
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แนวทางเดียวกัน การใช้ชุดการสอนจะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปในทางเดียวกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากชุดการสอนไดผ้า่นการทดลองหาประสิทธิภาพมาก่อนแลว้ 
  2.3.11.7 นิพนธ์ ศุขปรีดี (2520:63) ท าให้การเรียนของผูเ้รียนเป็นอิสระจากบุคลิก 
ภาพ เน่ืองจากชุดการสอนแต่ละประเภทไดก้ าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไวอ้ยา่งชดัเจนผูส้อน
ด าเนินกิจกรรมไปตามก าหนดจึงเป็นผลให้บุคลิกภาพและอารมณ์ของผูส้อนมีอิทธิพลต่อสภาพการ
เรียนการสอนน้อย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนและชุดการสอนแบบรายบุคคล
ผูส้อนมีบทบาทในชั้นเรียนนอ้ยมาก ในขณะท่ีบทบาทในการเรียนเกือบทั้งหมดเป็นของผูเ้รียน 
  สรุป การหาประสิทธิภาพชุดการสอนตอ้งก าหนดเกณฑ์ข้ึนโดยค านึงถึงหลกัท่ีว่า 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้การเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนให้บรรลุผลการก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดการสอน นิยมตั้งไว ้90/90 ส าหรับวิชาท่ีเป็นความจ า และไม่ต ่ากว่า 80/80 
ส าหรับวชิาทกัษะ 
 

2.4  การพฒันาชุดการสอน 
 2.4.1 วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา เลือกวิธีการแกปั้ญหา การวิเคราะห์วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร พิจารณาวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ 
 2.4.2 วิเคราะห์เนื้อหา จะน าเน้ือหาวิชาเพื่อพิจารณาแยกแยะ แบ่งออกเป็นหัวขอ้หลกัและ
หวัขอ้ยอ่ 
  2.4.2.1 น าหัวขอ้ย่อยมาหาน ้ าหนกัพฤติกรรมในการก าหนดน ้ าหนกัคะแนนและ
เกณฑ ์ผา่นทางจิตพิสัย และพุทธพิสัย 
  2.4.2.2 หาค่าเฉล่ียของน ้าหนกัพฤติกรรมแลว้สร้างเป็นมาตรฐานเพื่อให้ผูส้อนน าไป
สอนและออกขอ้สอบได ้
 2.4.3  การศึกษารูปแบบชุดการสอน น ารูปแบบชุดการสอนเพื่อสร้างชุดการสอนวิชา ทฤษฎี
เคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ 
และได้เลือกวิธีการสอนโดยใช้ชุดการสอนส าหรับครู ระบบการผลิตชุดการสอน จัดเน้ือหาให้
สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนควรมีความรู้ตามค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา 
เน่ืองจากมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา รวมถึงครูผูส้อนยงัสามารถใชส่ื้อการสอนซ่ึงตอ้ง
มุ่งเนน้ใหค้วามรู้พื้นฐาน เพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนรับรู้และเขา้ใจในเวลาเดียวกนั 
 2.4.4  การออกแบบการสร้างชุดการสอน เป็นการผลิตส่ือการสอน และการพฒันาหลกัสูตร
ไดเ้ร่ิมพฒันาการสอนท่ีเป็นระบบข้ึน ใช่ในการเรียนการสอน โดนผูว้จิยัไดส้ร้างชุดการสอนดงัน้ี 
  การสร้างชุดการสอนผูว้ิจยัได้ท ารายละเอียดโดยได้แสดงการด าเนินการสอนขอ
จดัท าและการพฒันาเป็นขั้นตอนตามแผนการจดัการเรียนการเรียนรู้รายวิชาท่ีเขียนไว ้คือการก าหนด
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หัวข้อเร่ือง การก าหนดสาระส าคญั จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ส่ือการสอน การประเมินผลและ
ค าแนะน าการใช้ชุดการสอนโดยการสร้างชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 สาวาวิชาช่างกลโรงงาน เสนอผ่านสถาน 
ศึกษา เพื่อรับการตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหารายวชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวชิา 2102-2003 
ก่อนน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน (รายละเอียดภาคผนวก จ หนา้ 211-215)  
   1. การก าหนดหวัขอ้เร่ือง ในวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีแบ่งออกเป็นหน่วยการ
สอนได ้7 หน่วย ท าการสอนจ านวน 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ รวมการสอน 36 ชัว่โมง 
   2. ก าหนดสาระส าคญัหรือความคิดรวบยอดแต่ละหัวเร่ืองโดยการเขียน
สาระส าคญัของหวัเร่ือง 
    3. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระส าคญัหรือความคิด
รวบยอด โดยยดึจุดประสงคใ์นการสอนของรายวชิาเป็นหลกั และเขียนให้ครอบคลุมสาระส าคญัท่ีจะ
สอน 
   4. การประเมินผล คือ การตรวจสอบหลงัการเรียนการสอนแลว้ ผูเ้รียนไดมี้
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคท่ี์เราตั้งใจไวห้รือไม่ การประเมินผลน้ีจะใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
   5. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน น าจุดประสงคก์ารเรียนแต่ละขอ้
มาวิเคราะห์ โดยจดัการเรียงกิจกรรมทั้งหมดให้มารวมเป็นกิจกรรมการเรียนท่ีสมบูรณ์ท่ีดีเพื่อไม่ให้
เกิดการซ ้ าซ้อนในการเรียน โดยค านึงถึงพื้นฐานของผูเ้รียน วิธีด าเนินการให้เกิดข้ึนในการเรียนการ
สอนตลอดจนการติดตามผลการประเมินผล การประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออก โดยจดั
กิจกรรมการเรียนไว ้4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
    1) ขั้นสร้างปัญหาใหก้บัผูเ้รียน 
    2) ขั้นใหเ้น้ือหาและสรุป 
    3) ขั้นทดลองความสามารถดว้ยการท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
    4) ขั้นปรับความส าเร็จ 
   6. ก าหนดและเลือกส่ือการสอน เป็นวสัดุอุปกรณ์และกิจกรรมท่ีครูท าเพื่อ
เป็นแนวทางในการเรียนรู้ การสร้างชุดการสอนโดยก าหนดขั้นตอนดงัน้ี 
    1) ชุดการสอนท่ีสร้างตอ้งการทราบความรู้เดิมของผูเ้รียน 
    2) การน าเขา้สู่บทเรียนมีความเหมาะสม 
    3) การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ควรด าเนินไปตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
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    4) การสรุปผลการเรียน เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความคิดรวบยอด
หรือหลกัการส าคญัของการเรียนรู้ในหน่วยนั้น ๆ 
    5) การประเมนผลหลังเรียน เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมการ
เรียนรู้วา่เปล่ียนหรือไม่ 
 

การพฒันาสร้างชุดการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่2.1 แสดงการพฒันาชุดการสอน 
 

  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 
2102-2003 มีขนัตอนดงัน้ี 

 

วเิคราะห์หลกัสูตรายวิชา 

 

ศึกษาค าอธิบายรายวชิาและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
แผนการจดัการเรียนรู้และเอกสารชุดการสอน 

 

ศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติม 

 

ใบเฉลยแบบฝึกหดั 
ใบเฉลยแบบทดสอบ 

 

แบบฝึกหดัและใบงาน 
 

ใบเน้ือหา 

 

ทดลองใช ้

 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผลชุดการสอน 

 

ประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน 
 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ไดชุ้ดการสอนน าไปใชจ้ริง 
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   1. ศึกษาค าอธิบายรายวิชาของหลกัสูตรเน้ือหาทฤษฎี วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมรวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบรวมของวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัส
วชิา 2102-2003 
   2. วิเคราะห์ระดบัของวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบรวมโดยตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
   3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบท่ีดี และความเท่ียงตรงของขอ้สอบจาก
หนงัสือ 
   4. ก าหนดจุดประสงค ์เน้ือหา และพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั เพื่อสร้างขอ้สอบ
ใหค้รอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 70 
   5. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนเสร็จแลว้เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ค  าแนะน าในเร่ืองรูปแบบ ส านวนภาษา และปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ อีกคร้ัง ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกนั 
   6. ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม เพื่อตรวจสอบแนะน าแก้ไข วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Objective 
Congruence : IOC) (สมบูรณ์ สุริยวงศ ์และคณะ, 2544 : 156-159) 
  การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ 
   +1   หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
     0   หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงค ์
    -1   หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นไม่วดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   7. หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใชสู้ตร IOC เลือกขอ้สอบท่ีมีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.5 -1 ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 0.8-1 (ภาคผนวก ข หนา้ 165) 
   8. แบบทดสอบจ านวน 70 ขอ้ไปทดสอบใชก้บันกัเรียน กลุ่มเก่ง และกลุ่ม
อ่อน เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก (ลว้น สายยศ และองัคณา สานยศ, 2543 : 196) 
จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑใ์หเ้หลือ 40 ขอ้ 
    1) ระดบัความยากง่าย (Level of difficult : D) ควรอยูร่ะดบั 0.20-
0.80 
    2) ระดบัอ านาจจ าแนก (Power of discrimination : r) ควรมีค่าตั้งแต่ 
0.20 ข้ึนไปจึงจะใชไ้ด ้
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    3) น าแบบทดสอบจ านวน 70 ข้อ ท่ีผ่านเกณฑ์ไปทดลองกับ
นกัเรียน กลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (Reliability) แบบปรนยัใชว้ิธี
ของ คูเดอร์ริชาร์ดสัน KR-20 ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.734 (ภาคผนวกหนา้ 188) 
   9. แบบประเมินผลชุดการสอนของผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือสร้างเสร็จเรียบร้อย 
ผูว้ิจยัไดเ้อาไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบประเมินผลชุดการสอน ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรรายวิชา 
ความถูกตอ้งของเน้ือหา แบบทดสอบ แบบฝึกหดั และส่ือการเรียนการสอนโดยการพฒันาสร้างเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใชก้ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 163) 
    4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
    2.56 - 3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
    1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
    1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
   10. จดัพิมพ์แบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วปรับปรุง เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
   การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
รหสัวชิา 2102-2003 ท่ีผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนด าเนินการคร้ังน้ีดงัน้ี 
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ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่2.2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    
   11. การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน วดั
ความพึงพอใจต่อการเรียน วชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวชิา 2102-2003 มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
    1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการว ัดผล และประเมินผล วิธีสร้าง
แบบสอบถาม แสดงความพึงใจ 

 

ก าหนดขอบเขตเน้ือหา/วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

ออกแบบ/สร้างแบบทดสอบ 
ขอ้สอบชนิดปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 

 

ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 
และปรับปรุงแกไ้ข 

 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผลชุดการสอน 

 

 

คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ ์จดัท า
แบบทดสอบชนิดปรนยัชนิด 4 ตวัเลือกจ านวน 70 ขอ้ 

 

ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาความเช่ือมัน่ 
ค่าอ านาจจ าแนกและความยากง่ายของแบบทดสอบ 

 

ไดชุ้ดการสอนน าไปใชจ้ริง 

 

ตดัแบบทดสอบท่ีไม่
ผา่นเกณฑอ์อก 
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    2) ก าหนดรูปแบบการประเมินความพึงพอใจโดยสร้างแบบสอบ 
ถามแบบวดั ท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด
,2542 : 99) 
    3) ก าหนดเกณฑใ์นการตดัสินความพึงพอใจของผูเ้รียน ระดบั (บุญ
ชม ศรีสะอาด,2542 : 100) 
    4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจ 
สอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
     
    +1 หมายถึง  ถา้แน่ใจวา่แบบสอบถามวดัพฤติกรรมนั้นจริง 
        0 หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจวา่วา่หรือตดัสินใจไม่ไดแ้บบสอบถามวดั     
            พฤติกรรมนั้นจริง      
     -1 หมายถึง  ถา้แน่ใจวา่แบบสอบถามไม่ไดว้ดัพฤติกรรมนั้นจริง 
    5) น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญ น ามาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ IOC ท่ีมีเกณฑ์ ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ไกค้่าดชันีความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 1.0 แสดงว่าแบบทดสอบถามความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และสอดคล้องกบัพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการวดั 
    6) น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับแก้ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
    7) จดัพิมพแ์บบสอบความพึงพอใจฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กบั
กลุ่มตวัอยา่ง 
    8) การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟ้า ( - Coeficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด,2542 : 99) 
    9) การประเมินระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน
ดว้ยชุดการสอน ดว้ยสูตรค่าเฉล่ีย ( ) (พิศิษฐ ตญัฑวณิช,2543 : 37) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(พิศิษฐ ตญัฑวณิช,2543 : 58) 
 

2.5  เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.5.1  ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
             2.5.1.1 วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2543:1) แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการ
ท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชใ้นการปฏิบติัการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง เป็นการเตรียมการ
สอนอยา่งมีระบบ และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงคก์าร
เรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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           2.5.1.2 เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2545:409) กล่าวว่า แผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson 
Plan) เป็นวสัดุหลกัสูตรท่ีควรพฒันามาจากหน่วยการเรียนรู้ (UNIT PLAN) ท่ีก าหนด ไว ้เพื่อให้การ
จดัการสอบบรรลุเป้าประสงคต์ามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือน
โครงร่าง หรือพิมพ์เขียวท่ีกล่าวถึงประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อการจัดการเรียนรู้และ
กระบวนการวดัผลท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ส่วนแผนการเรียนรู้จะแสดงการจดัการเรียนรู้ตามบทเรียน 
(lesson) และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรายวนั หรือรายสัปดาห์ดงันั้นแผนการจดัการเรียนรู้ จึงเป็น
เคร่ืองมือหรือแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนตามก าหนดไวใ้นสาระการเรียน 
รู้ของแต่ละกลุ่ม 
   2.5.1.3 สงบ ลกัษณะ (2533: 1) ให้ความหมายของแผนการสอนไวว้า่แผนการสอน 
คือ การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีจะตอ้งท าการสอนตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ืออุปกรณ์การสอนและการวดัผลประเมินผล โดยการจดัเน้ือหา
สาระและจุดประสงคก์ารเรียนยอ่ยๆ ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือจุดเน้นของหลกัสูตร สภาพ
ของผูเ้รียนความพร้อมของโรงเรียนในดา้นวสัดุ-อุปกรณ์และตรงกบัชีวติจริงในหอ้งเรียน 
  2.5.1.4 ชยัยง พรหมวงศ ์(2532:187) ให้ความหมายของแผนการสอนไวว้า่แผนการ
สอน เป็นแผนซ่ึงก าหนดขั้นตอนการสอนท่ีครูมุ่งหวงัจะให้ผูเ้รียนได้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
เน้ือหาและประสบการณ์หน่วยใดหน่วยหน่ึงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
  2.5.1.5 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546:203) ให้ความหมายของแผนการสอนไวว้่าแผนการ
สอน คือ แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการใชส่ื้อการสอนการวดัผลประเมินผลให้สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  2.5.1.6 วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542: 1) แผนการสอน คือ แผนการหรือโครงการท่ีจดั 
ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใช้ในการปฏิบติัการสอนในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง เป็นการเตรียมการ
สอนอย่างมีระบบและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูพฒันาการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้
และจุดหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.5.1.7 กรมวิชาการ (2546:1-2) ไดใ้ห้ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ไวว้่า
แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง แผนซ่ึงครูเตรียมการจดัการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ แผนการใชส่ื้อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ แผนการวดัผลประเมินผลโดยการวิเคราะห์
จากค าอธิบายรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงยึดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและสาระการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด อนัสอดคลอ้ง กบัมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
  สรุป จากความหมายของแผนการสอนท่ีนกัการศึกษาให้ไวพ้อสรุปไดว้่า แผนการ
สอนหมายถึง แผนการท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชใ้นการปฏิบติัการสอนในรายวิชาใดรายวิชา
หน่ึง   ท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเช่น ช่ือเร่ือง ระยะเวลาในการสอน 
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สาระส าคญั จุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ-อุปกรณ์ การวดัและการประเมินผล 
เป็นการเตรียมการสอนอยา่งมีระบบและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนไป             
สู่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และจุดหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 2.5.2 ความส าคัญของแผนการสอน 
  แผนการสอนเป็นหลกัฐานเอกสารท่ีแสดงถึงการวางแผน การเตรียมการล่วงหนา้ใน
การจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงของครูผูส้อนท่ีจะให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้และบรรลุตามจุดหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพในเน้ือหาวิชานั้น ทั้งยงับ่งช้ี
ถึงความเป็นมืออาชีพความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนดงัท่ี  สงบ ลกัษณะ (2533:3-4) ได้
กล่าวถึงผลดีของการท าแผนการสอนไว ้ดงัน้ี 
  2.5.2.1 ท  าให้เกิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนท่ีมีความหมายยิ่งข้ึนเพราะเป็นการจดั 
ท าอยา่งมีหลกัการท่ีถูกตอ้ง 
  2.5.2.2 ช่วยใหค้รูมีคู่มือการสอนท่ีท าข้ึนดว้ยตนเองท าให้เกิดความสะดวกในการจดั 
การเรียนการสอนท าใหส้อนครบถว้นตรงตามหลกัสูตรและสอนไดท้นัเวลา 
  2.5.2.3 เป็นผลงานทางวชิาการท่ีสามารถเผยแพร่เป็นตวัอยา่งได ้
  2.5.2.4 ช่วยใหค้วามสะดวกแก่ครูท่ีสอนแทนในกรณีผูส้อนไม่สามารถเขา้สอนได ้
  นอกจากน้ีวฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542:2) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่การท าแผนการสอนยงัเป็น
การส่งเสริมให้ครูผูส้อนคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัหลักสูตรเน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอน       
การเลือกใช้ส่ือ การวดัและประเมินผล ตลอดจนประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็น ทั้งยงัช่วยให้ครูมี
ความมัน่ใจในการสอนนกัเรียนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในการสอนของครูดว้ย 
  สรุป จากความส าคญัของแผนการสอนท่ีนกัการศึกษาให้ไวพ้อสรุปไดว้า่ แผนการ
สอนเป็นส่ิงท่ีท าให้ครูมีความมัน่ใจในการสอนมากข้ึน เป็นส่ิงท่ีท าให้การจดัการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
  2.5.3 ลกัษณะของแผนการสอนทีด่ี 
  อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546:219) ไดก้ล่าวถึงแผนการสอนท่ีดีจะช่วยให้การเรียนการสอน
ประสบผลส าเร็จซ่ึงควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  2.5.3.1 สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
  2.5.3.2 น าไปใชไ้ดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 
  2.5.3.3 เขียนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาเหมาะสมกบัผูเ้รียนและระยะเวลาท่ีสอน 
  2.5.3.4 มีความกระจ่างชดัเจนท าใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายและเขา้ใจไดต้รงกนั 
  2.5.3.5 มีรายละเอียดมากพอท่ีท าใหผู้อ่้านสามารถน าไปใชส้อนได ้
  2.5.3.6 ทุกหวัขอ้ในแผนการสอนมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
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  นอกจากน้ีวลัลภ กนัทรัพย ์(2534: 44-45) ยงัไดเ้สนอแนะวา่แผนการสอนท่ีดีควรมี
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะ 3 ประการดงัน้ี 
   1. เป็นแผนการสอนท่ีมีกิจกรรมให้ผูเ้รียนเป็นผูไ้ดล้งมือปฏิบติัให้มากท่ีสุด
โดยครูเป็นเพียงผูค้อยช้ีแนะส่งเสริม หรือกระตุน้ใหกิ้จกรรมท่ีผูเ้รียนด าเนินการไปตามความมุ่งหมาย 
   2. เป็นแผนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคน้พบค าตอบหรือท าส าเร็จดว้ย
ตนเองโดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบ้อกค าตอบมาเป็นผูค้อยกระตุน้ดว้ยค าถามหรือปัญหา 
   3. เป็นแผนการสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถจดั 
หาไดใ้นทอ้งถ่ินหลีกเล่ียงการใชว้สัดุอุปกรณ์ส าเร็จรูปราคาสูง 
  สรุป จากลกัษณะของแผนการสอนท่ีดีท่ีนกัการศึกษาให้ไวพ้อสรุปได้ว่าแผนการ
สอนท่ีดีตอ้งเป็นแผนการสอนท่ีมีความชดัเจนส่ือท่ีใชจ้ะตอ้งจดัหาง่ายมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน                   
 2.5.4  องค์ประกอบของแผนการสอน 
  อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546: 204) กล่าววา่แผนการสอนมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
  2.5.4.1 วชิา หน่วยการเรียน เวลาท่ีใชส้อน ระดบัท่ีสอน ในแผนการสอนจะตอ้งระบุ
วา่เป็นแผนการสอนรายวิชาใด หน่วยการเรียนใด ใช้สอนในระดบัชั้นไหน และใช้เวลาในการสอน
มากนอ้ยเพียงใด 
  2.5.4.2 สาระส าคญัหรือความคิดรวบยอดเป็นแก่นของความรู้ทกัษะและเจตคติท่ี
ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดรั้บหลงัจากการเรียนในเน้ือหานั้นๆ 
  2.5.4.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ี
มุ่งวดัการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยการดูพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงสามารถสังเกตได ้ยกตวัอย่าง
เช่นการบอกการอธิบายการสาธิตและการปฏิบติัเป็นตน้                      
  สรุป องคป์ระกอบส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ อยา่งนอ้ยตอ้งมีส่ิงต่อไปน้ี 
           1. สาระส าคญั 
           2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
           3. สาระการเรียนรู้ 
           4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
           5. ส่ือ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้ 
           6. การวดัและประเมินผล 

                   7. บนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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วเิคราะห์ค าอธิบาย

 

เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้  หวัขอ้การเรียนรู้  และเวลาท่ีจะใช ้

วเิคราะห์จุดประสงคร์าวชิา 
และมาตรฐานรายวชิา 

เพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนกับผู ้เรียน ทั้ งด้าน 
ความรู้ทกัษะกระบวนการ เจตคติและพฤติกรรมลกัษณะนิสัย ท่ีพึง
ประสงค ์โดยการเขียนในรูปจุดประสงคท์ัว่ไปและเชิงพฤติกรรม 

วเิคราะห์สาระการเรียนรู้ 
จากผลการเรียนรู้ 

- เลือกและขยายสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัผูเ้รียน ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน 
- สาระการเรียนรู้ตอ้งมีความเท่ียงตรง ปฏิบติัได้จริง ทนัสมยั และ 
เป็นตวัแทนของความรู้   
- มีความส าคญัทั้งในแนวกวา้งและแนวลึก 
- จดัสาระการเรียนรู้ใหเ้รียงล าดบัจากง่ายไปหายากและต่อเน่ือง 

วเิคราะห์กระบวน 
จดัการเรียนรู้ 

- เลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้ วา่มุ่งไปในทิศทางใด 
- มีความสนใจส าหรับผูเ้รียน 
- สามารถเรียนรู้ไดง่้าย เหมาะสมกบัวยั ธรรมชาติของผูเ้รียนและ
สถานท่ี 
- เลือกวธีิการน าเขา้สู่การเรียน 
- ใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ ผูเ้รียนท่ีมี 
   ความสามารถแตกต่างกนัไม่จ  าเป็นตอ้งท ากิจกรรมเหมือนกนั 
- ควรเนน้กิจกรรมท่ีท างานเป็นทีมมากวา่รายบุคคล 
- กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนปฏิบติัตอ้งน าเทคนิคและวธีิการต่าง ๆ มาเป็น 
   เคร่ืองมือใหผู้เ้รียนบรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
- กิจกรรมท่ีปฏิบติัควรสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัและชีวติจริง 
- กิจกรรมท่ีปฏิบติัมีทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนฝึกฝนและถ่ายทอดการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ 
-  ใหม่ ๆ พร้อมทั้งท าใหเ้กิดความจ าระยะยาว วเิคราะห์กระบวน 

ประเมินผล 
- วธีิการวดัและประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
- ใชว้ธีิการวดัท่ีหลากหลาย 
- เลือกใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีความเช่ือมัน่ 
 วเิคราะห์แหล่งการเรียนรู้ ใหเ้รียนรู้จากแหล่งความรู้หลากหลาย ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

แผนภูมทิี ่2.3  แสดงล าดบัการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
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    2.5.5 ขั้นตอนการเขียนแผนการสอน 
  การเขียนแผนการสอน ครูผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรเป็นเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะลงมือ
เขียน ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546:206-216) ไดก้ล่าววา่
การเขียนแผนการสอนมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.5.5.1 ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตร 
  2.5.5.2 กรอกผลการวเิคราะห์ลงในตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
  2.5.5.3 ยอ่ยเน้ือหาจุดประสงคก์ารเรียนรู้และจดัคาบเวลาใหเ้หมาะสม 
  2.5.5.4 ศึกษาแนวการสอนของกรมวชิาการ 
  2.5.5.4 เขียนแผนการสอนตามหลกัการเขียนแผนการสอน 
  การเขียนแผนการสอนเป็นงานท่ีไม่ยาก แต่ผูท่ี้ไม่คุน้เคยจะรู้สึกว่าเป็นภาระหนัก
อย่างไรก็ตามถ้าได้ฝึกเขียนอย่างสม ่าเสมอผลท่ีได้จะคุม้ค่ากบัเวลาอย่างแทจ้ริง ส่ิงท่ีควรเขียนให้
ชดัเจนในแผนการสอน ไดแ้ก่ 
   1. ช่ือเร่ือง 
   2. จ  านวนคาบ 
   3. สาระส าคญัหรือความคิดรวบยอด 
   4. จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
   5. เน้ือหา 
   6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   7. ส่ือการเรียนการสอน 
   8. การวดัและการประเมินผล 
  นอกจากน้ีอาภรณ์ ใจเท่ียง (2546:211-216) ไดเ้สนอแนะหลกัการเขียนแผนการสอน
ดงัน้ี 
   1. ช่ือเร่ืองเป็นหัวเร่ืองย่อยท่ีแยกมาจากหัวเร่ืองใหญ่ท่ีได้มาจากการอ่าน
ค าอธิบายรายวชิาหรือจากแนวการสอนของกรมวชิาการ 
   2. จ  านวนคาบเป็นคาบท่ีใช้สอนเร่ืองย่อยนั้น โดยค านวณจากจ านวนคาบ
ของหวัขอ้ใหญ่ค านวณคาบเวลาใหเ้หมาะสมกบัน ้าหนกัและปริมาณของหวัขอ้ยอ่ยนั้น 
   3. สาระส าคญัคือแก่นของความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียน
ไดรั้บหลงัจากเรียนเร่ืองนั้น ๆ แลว้ การเขียนสาระส าคญัใหค้  านึงถึงหลกัการเขียนดงัน้ี 
    ก) เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์และไดใ้จความ 
    ข) ใชค้  ากะทดัรัดชดัเจนไม่ฟุ่มเฟือย 
    ค) มีใจความตรงกบัเน้ือหาท่ีสอน 
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   4. จุดประสงคก์ารเรียนการสอนจะตอ้งเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ประกอบดว้ยจุดประสงคป์ลายทางและจุดประสงคน์ าทาง 
   5. เน้ือหาเป็นสาระความรู้ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาในคาบเวลาเรียนนั้น 
ในการเขียนอาจเขียนเพียงหวัขอ้หรือเคา้โครงเท่านั้นไม่ตอ้งลงรายละเอียดทั้งหมด 
   6. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นวิธีการจดัประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนซ่ึง
ตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 
   7. ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง วสัดุอุปกรณ์ท่ีครูนกัเรียนใชป้ระกอบการ
เรียนการสอนในเร่ืองนั้นเพื่อใหน้กัเรียนเห็นเป็นรูปธรรมและเกิดการเรียนรู้ยิง่ข้ึน 
   8. การวดัและประเมินผลเป็นความจ าเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งวดัและประเมินทุก
คร้ังท่ีสอนเพื่อใหไ้ดท้ราบวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวห้รือไม่อยา่งไร 
 2.5.6 การประเมินแผนการสอน 
  การประเมินแผนการสอน เม่ือเขียนแผนการสอนและจดัหาหรือจดัท าส่ือต่าง ๆ 
รวมถึงเคร่ืองมือและเกณฑ์การวดัและประเมินผลประกอบแผนการสอนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ควรไดมี้
การประเมินแผนการสอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมครอบคลุม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
แผนการสอนให้เหมาะสมยิ่งข้ึนดังท่ีวฒันาพร ระงับทุกข์ (2542: 170) ได้กล่าวถึงการประเมิน
แผนการสอนวา่อาจด าเนินการได ้3 ระยะดงัน้ี คือ 
  2.5.6.1 การประเมินแผนการสอนก่อนน าไปใชเ้ป็นการตรวจสอบแผนการสอนก่อน
การน าไปใชส้อนจริงวา่เป็นแผนการสอนท่ีเขียนไดถู้กตอ้งตามรูปแบบการเขียนแผนการสอนหรือไม่   
แต่ละหวัขอ้ในแผนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งครอบคลุมถูกตอ้งตามหลกัวิชา และท่ีส าคญั
แผนการสอนนั้นเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือไม่มีส่ิงใดท่ียงับกพร่องควรปรับปรุงแกไ้ข 
  2.5.6.2 การประเมินแผนการสอนระหว่างน าไปใชเ้ป็นการตรวจสอบการปฏิบติัไป
ตามแผนการสอนโดยสังเกตและบนัทึกปัญหาหรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีท าให้การเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามท่ีวางแผนหรือไม่ประสบความส าเร็จและประเด็นท่ีควรแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
  2.5.6.3 การประเมินผลการสอนเม่ือส้ินสุดการใช ้เป็นการประเมินภาพรวมเม่ือสอน
จบแต่ละหน่วยหรือบทและเม่ือสอนจบทั้งรายวิชาเพื่อให้ไดข้อ้สรุปวา่ เม่ือจดัการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนท่ีจดัท าไวแ้ลว้นั้นบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนเป็นอยา่งไร 
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 2.5.7  การประเมินองค์ประกอบของแผนการสอน 
  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2527: 68) ได้กล่าวถึงการประเมินองค์ประกอบของ
แผนการสอนโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินอย่างน้อย 3 คน เป็นการประเมินองคป์ระกอบของแผนการ
สอนเพื่อตรวจแผนการสอนท่ีไดจ้ดัท าข้ึนมีความถูกตอ้งครอบคลุมชดัเจนและสัมพนัธ์กนัหรือไม่
เพียงใดโดยมีแนวทางการตรวจสอบดงัน้ี 
  2.5.7.1 ตรวจสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าถูกตอ้งตามหลกัการเขียนให้ครอบคลุม
พฤติกรรมท่ีก าหนด (พุทธิพิสัย/ทกัษะพิสัย/จิตพิสัย) ระดบัพฤติกรรมท่ีก าหนดเหมาะสมกบัเวลา
เน้ือหาและผูเ้รียน 
  2.5.7.2 ตรวจสอบจุดประสงค์น าทางว่าระบุพฤติกรรมท่ีสามารถวดัไดป้ระเมินได้
และระบุพฤติกรรมได้ครบถ้วนและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียน
สามารถบรรลุพฤติกรรมแต่ละดา้นท่ีก าหนดในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  2.5.7.3 ตรวจสอบเน้ือหาวา่มีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาชดัเจนไม่สับสนและทนัสมยั
ครบถว้นเพียงพอท่ีจะเป็นพื้นฐานในการสร้างขอ้ความรู้ใหม่หรือเกิดพฤติกรรมหรือทกัษะท่ีตอ้งการ 
  2.5.7.4 ตรวจสอบสาระส าคญัว่าแสดงความคิดรวบยอดของเน้ือหาหรือแก่นของ
เร่ืองและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
  2.5.7.5 ตรวจสอบกิจกรรมในการเรียนการสอนว่าสอดคล้องกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการความสามารถ และวยัของผูเ้รียน เหมาะสมกบัเวลา สถานท่ี
วสัดุอุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนและโรงเรียน กิจกรรมน่าสนใจจูงใจให้กระตือรือร้นท่ี
จะเรียนรู้และเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมทกัษะ ขอ้ความรู้และพฤติกรรมท่ีก าหนดไดอ้ย่างครบถว้น
และมีประสิทธิภาพแสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ปลกใหม่เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  2.5.7.6 ตรวจสอบส่ือความเหมาะสมกบัวยั ความสนใจ ความสามารถของผูเ้รียน
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนและโรงเรียน 
  2.5.7.7 ตรวจสอบการวดัและประเมินผล วิธีการวดัและเคร่ืองมือวดัสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมท่ีก าหนดในจุดประสงค ์สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเน้ือหาวิชา และสอดคลอ้งกบัขั้นตอน
และกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมใช้วิธีวดัและประเมินท่ีหลากหลาย เกณฑ์การประเมินมีความ
สอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
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2.6  ทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือสไลด์น าเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 
 2.6.1  โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์  
  โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft Office Power Point) 
เป็นโปรแกรมน าเสนอท่ีได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบนั เพราะเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 
รูปแบบการน าเสนอมีสีสันสวยงามความน่าสนใจ สามารถท าให้ตวัอกัษร และภาพเคล่ือนไหวได ้ท า
ให้งานท่ีน าเสนอดูมีชีวิตชีวายิ่งข้ึน เหมาะส าหรับการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้ดี เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนได้เป็นอย่างดีและเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างดีของ
ผูส้อนเปรียบเสมือนเขม็ทิศน าทาง ใหผู้ส้อนสามารถส่ือสารกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพปัจจุบนั
ในแวดวงการศึกษา ครู คณาจารย ์และนกัวิชาการศึกษา ก็นิยมใชโ้ปรแกรมน้ีในการผลิตส่ือการเรียน
การสอน เพราะเป็นโปรแกรมท่ีใชง้านง่ายสะดวก ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายอีกทั้งยงัมีประสิทธิภาพ
ในการน าเสนอ 
 2.6.2 ลกัษณะการใช้งานของโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 
  มีบุคคลหลายท่านกล่าวถึงการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์
ดงัน้ี 
  2.6.2.1 เบญ็จพรรณ ดวงเด่น (2550: 6) เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้างสไลด์ ส าหรับ
การน าเสนองาน (Presentation) ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนจอภาพฉายโปรเจ็คเตอร์ท่ีต่อกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมท่ีมีเคร่ืองมือคอยอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้ท าให้งานเกิดความน่าสนใจ
ยิง่ข้ึนโดยการใส่รูปภาพต่าง ๆ เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงและวดีิโอคลิป เป็นตน้ 
  2.6.2.2 อนุชิต กลัน่ประยรู (2545:11) เป็นโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับน าเสนอผลงานซ่ึง
จะเอาขอ้มูลทางตวัเลขและตวัอกัษรท่ีอยูใ่นรูปของกราฟและสไลด ์
  2.6.2.3 บุญเลิศ อรุณพิบูลย ์(2550:2) โปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศพาวเวอร์พอยต ์
เป็นโปรแกรมสร้างสรรคผ์ลงานท่ีใชใ้นการน าเสนองาน (Presentation) เช่นการท าภาพน่ิงการจดัท า
สไลด์ 3.5 มิลลิเมตรหรือแผน่ใสเอกสารประกอบค าบรรยายตลอดจนการสร้างส่ือการเรียนการสอน
ได ้ซ่ึงในโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยตน์ั้นมีรูปแบบการน าเสนอผลงานแบบส าเร็จ
ให้เลือกใช้มากมายตามลกัษณะการใช้งาน และรูปแบบท่ีสวยงามจึงช่วยอ านวยความสะดวกในการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานสาหรับการน าเสนองานไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.6.2.4 ชวลิต เข่งทอง (2535:16) กล่าวว่า สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Slide)
หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชน้ าเสนอขอ้มูลต่างๆ เพื่อการเรียนการสอนเช่น (PowerPoint Slide) 
หรือ (Presentation Files) 
  2.6.2.5 นิตยา ฉตัรเมืองปัก (2550: 28) กล่าววา่ โปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ พาว
เวอร์พอยต ์เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการจดัท าสไลด์เพื่อน าไปเสนอหรือฉายให้บุคคลทัว่ไปไดดู้ไม่ว่า
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จะใชน้ าเสนองานการประชุมสัมมนาตลอดจนถึงแวดวงการศึกษาก็น ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย จุดเด่น
ของโปรแกรม คือ สามารถสร้างงานท่ีจะน าเสนอได้อย่างง่ายดายสามารถใส่ภาพเสียงตลอดจน
ภาพเคล่ือนไหวในลกัษณะวดีิโอลงในสไลด ์จึงเป็นส่ือท่ีน าเสนอขอ้มูลไดแ้บบมลัติมีเดียหรือส่ือผสม
ท าใหง้านน าเสนอของคุณน่าชมน่าฟังและน่าติดตามยิง่ข้ึน 
  สรุป ไดว้า่โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์เป็นโปรแกรมหน่ึงของ
ชุดไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ท่ีใช้ส าหรับการน าเสนอขอ้มูลโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ในลกัษณะของ
ส่ือผสม น าเสนอในรูปแบบของภาพน่ิงภาพยนตร์และเสียงเพลง มีประโยชน์ในด้านการน าเสนอ
เร่ืองราวต่าง ๆ (Presentation) ในลกัษณะคลา้ย ๆ กบัการฉายสไลด์สามารถใชค้  าสั่งของโปรแกรม
สร้างแผ่นสไลด์ท่ีมีรูปภาพและขอ้ความบรรยายเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะน าเสนอไดอ้ยา่งรวดเร็วพร้อม
ทั้งก าหนดลกัษณะแสงเงาลวดลายกบัสไลดแ์ต่ละแผน่ใหมี้ความสวยงามและน าสนใจยิ่งข้ึนนอก จาก
น้ียงัก าหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผน่และใส่เทคนิคพิเศษในการแสดงขอ้ความแต่ละบรรทดั
เพื่อใหผู้ช้มไดเ้ห็นขอ้ความทีละขั้นตอน 
 2.6.3 ความส าคัญของโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 
  โปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศพาวเวอร์พอยต ์มีความส าคญัในดา้นการศึกษาหลาย
ประการซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี (สาขาวชิาศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2549:5) 
  2.6.3.1 ช่วยเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตดว้ยโปร 
แกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์สามารถน าไปประยุกตก์บัส่ืออ่ืน ๆไดห้ลายประเภททั้ง
ส่ือ ภาพน่ิง ส่ือภาพเคล่ือนไหว ส่ือประสม (Multimedia) ท าใหก้ารเรียนการสอนมีประ สิทธิภาพ 
  2.6.3.2 ท าให้การเรียนการสอนสะดวกรวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิม ประหยดังบประมาณ
และเวลาในการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
  2.6.3.3 ท  าให้เกิดเครือข่ายของความรู้ ส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์สามารถจดัเก็บไวบ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนสามารถเขา้
ไปคน้ควา้ศึกษาไดอ้ยา่งไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี ท าให้เกิดคลงัความรู้ขนาดมหาศาล และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีทนัสมยักวา่เอกสารและต าราทัว่ไป เพราะมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
  2.6.3.4 ความส าคญัดา้นการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารความรู้ และในการอบรมงานทุก
อยา่งตอ้งมีการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น การท่ีครูสอนนกัเรียน
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการส่ือสารท่ีดีมีคุณภาพ เพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
  2.6.3.5 เป็นเคร่ืองประกันประสิทธิภาพการเรียนการสอน ขั้นตอนการสอนท่ี
ออกแบบไวต้อ้งมีการทดสอบและการน าไปใช้ เพื่อสร้างความมัน่ใจว่า การด าเนินการสอนตาม
ขั้นตอนท่ีออกแบบไว ้ท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  2.6.3.6 เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน เน้ือหาการเรียนการสอนไดถู้ก
จดัท าในรูปแบบของชุดการสอนดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์ผูส้อนคนอ่ืน ๆ
สามารถน าไปสอนได ้
  2.6.3.7 เป็นเคร่ืองมือเตรียมความพร้อมระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ระบบการสอนท่ีถูก
ออกแบบไวอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้ และไดก้ าหนดล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ ไวอ้ยา่งดี แลว้ท าให้ผูส้อนสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
  2.6.3.8 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนการสอน จากการน าเสนอเน้ือหาต่างๆ 
ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ จะมีขอ้มูลยอ้นกลบั ทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันาต่อไป 
  นอกจากน้ี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2549: 12) ยงัได้
กล่าวถึงความส าคญัของโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์ท่ีมีต่อครูผูส้อนและผูเ้รียน
สรุปไดด้งัน้ี 
   1. ประหยดัแรงงาน การอธิบายเร่ืองราวท่ีสลบัซับซ้อน เร่ืองท่ีแปลกใหม่ 
ผูเ้รียนจะแปลความตามประสบการณ์ท่ีตนเคยมี ซ่ึงอาจแตกต่างกนัได ้การน าเสนอดว้ยโปรแกรมไม 
โครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ ช่วยท าให้นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม ท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพ
และเขา้ใจไดท้นัที ไม่จ  าเป็นตอ้งอธิบายยดืยาว 
   2. เตรียมการไดล่้วงหนา้ ครูสามารถเตรียมการผลิตส่ือไดก่้อนการบรรยาย 
ท าให้มีเวลาท่ีจะแสวงหาภาพท่ีส่ือความหมายได้ชัดเจน สามารถแก้ไข ตรวจสอบและทดลองใช ้
เพื่อใหก้ารน าไปใชมี้ประสิทธิภาพ 
   3. ประหยดัเวลา ไม่จ  าเป็น ตอ้งวาดภาพประกอบค าบรรยาย ในขณะนั้น 
สามารถใชส่ื้อท่ีเตรียมไวเ้ป็นอยา่งดีแลว้ไดเ้ลย 
   4. ผูใ้ช้เกิดความมัน่ใจว่าสามารถส่ือความหมายกบัผูเ้รียนได ้ตามเทคนิค
และความตอ้งการ ท าใหค้รูและผูเ้รียนหนัหนา้เขา้หากนัไดต้ลอดเวลา และครูสามารถประเมินผลการ
สอนดว้ยการสังเกต หรือดูปฏิกิริยายอ้นกลบัไดต้ลอดเวลา 
   5. ช่วยท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจมากข้ึน 
   6. ช่วยท าให้ผูเ้รียนรับขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัการฟัง
การบรรยายเพียงอยา่งเดียว 
   7. ช่วยท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเร่ืองราวไดเ้ร็วข้ึนจดจ าและบนัทึกขอ้มูล
ต่าง ๆ ไดม้ากกวา่การบรรยายเพียงอยา่งเดียว  
   8. ช่วยท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองราวท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้นไดง่้ายข้ึน 
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   9. สามารถยอ่ส่ิงท่ีใหญ่มากให้เล็กลง เช่น เคร่ืองบิน รถไฟและขยายส่ิงท่ี
เล็กมาก เช่น มด แมลงวนั ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน การย่อหรือการขยายน้ี จะท าให้ได้ภาพในขนาดท่ี
เหมาะสมกบัการน าไปใชป้ระกอบการบรรยาย และสามารถสร้างภาพท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตา
เปล่าได ้
 2.6.4 ส่วนประกอบของส่ือการสอนโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 
  ส่ือการสอนท่ีพฒันาดว้ยโปแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ ตอ้งแบ่ง 
เป็นตอน ๆ ท่ีเหมาะสมซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี (ไพชยนต ์พิมพพ์ทัเลิศ, 2549:17) 
  2.6.4.1 ช่ือตอน 
  2.6.4.2 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
  2.6.4.3 วสัดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ 
  2.6.4.4 เน้ือหาโดยสรุป 
  2.6.4.5 ค  าถามทา้ยบท 
  2.6.4.5 แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
  2.6.4.6 หมายเลขสไลดห์รือหมายเลขตอน 
 2.6.5 หลกัการพฒันาส่ือด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ 
  เนาวนิตย ์สงคราม (2553:2-14) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการในการออกแบบส่ือน าเสนอ
ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต ์ไวด้งัน้ี 
  2.6.5.1 ชนิดตวัอกัษร (Font Type) ตอ้งเลือกให้เหมาะสมคือ ใชต้วัอกัษรให้อ่านง่าย
ใชต้วัอกัษรใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา ไม่ควรใชต้วัอกัษรหลากหลายชนิดจนเกินไป ขนาดตวัอกัษร ตอ้ง
ระวงัไม่ใหเ้ล็กเกินไป ช่องไฟตวัอกัษรหากมีการจดัวางท่ีสวยงามจะท าใหอ่้านง่ายสบายตา 
  2.6.5.2 สีและพื้นหลงัเช่น ใชสี้ตวัอกัษรกบัพื้นหลงัท่ีมองเห็นชดัเจน หากพื้นหลงัสี
เขม้ตวัอกัษรควรสีอ่อน ไม่ใช้สีพื้นหลงัท่ีฉูดฉาดจนเกินไปท าให้ไม่สบายตาและไม่สามารถอ่านได้
นาน 
  2.6.5.3 ภาพประกอบ หมายถึง ภาพท่ีใช้ประกอบเร่ืองท่ีจะส่ือสารเพื่อให้สามารถ
ส่ือสารไดเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึนตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ 
  2.6.5.4 การน าเสนอ หมายถึงการน าเสนอขอ้มูลเพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการใหค้วามรู้ท่ีมกัเป็นเน้ือหาวชิาการจึงตอ้งมีเทคนิคการน าเสนอท่ีดูง่ายไม่น่าเบ่ือดงัน้ี 
   1. ปริมาณขอ้ความไม่ควรมากเกินไปจน ในหน่ึงหนา้กระดาษหน่ึงแผน่ป้าย
หรือหน่ึงหน้า สไลด์มีขอ้ความยาวเป็นพรืดจะท าให้น่าเบ่ือรู้สึกทอ้แทท่ี้จะอ่านควรสรุปเป็นเน้ือหา
สั้นๆหรือเขียนเป็นประเด็นส าคญัๆ 
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   2. การน าเสนอดว้ยแผนสถิติและแผนภาพจ าเป็นตอ้งการจดัระเบียบขอ้มูล
ใหดู้ง่ายชดัเจนส่ือความไดร้วดเร็วซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเป็นนามธรรม 
  2.6.5.5 การจดัวาง เป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ส่ือมีความสวยงามน่าสนใจและส่ือความไดดี้
ยิง่ข้ึนเพราะการจดัวางทีดีจะมีผลต่อการมองและการท าความเขา้ใจโดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
   1. การจดัหัวเร่ืองหลกัและหัวเร่ืองย่อยรวมทั้งเน้ือหาควรเน้นให้มีขนาด      
ท่ีแตกต่างกนัโดยหัวเร่ืองควรมีขนาดใหญ่สุดลดหลัน่ลงมาตามล าดบันอกจากน้ีอาจใช้การเน้นดว้ย
ตวัหนาตวัเอียงหรือขีดเส้นใตใ้นหวัขอ้ยอ่ยก็ไดต้ามความเหมาะสม 
   2. การจดัขอ้ความในการพิมพค์อมพิวเตอร์ตวัอกัษรหรือขอ้ความต่างๆ
สามารถจดัเรียงใหเ้ป็นระเบียบไดโ้ดยรวมลกัษณะการจดัขอ้ความหลกั ๆ 3 แบบและมีขอ้ควรระวงัใน
การใช ้
   3. ความสมดุลคือ การจดัวางใหเ้น้ือท่ีของส่ือทั้งสองขา้งซา้ยขวาและบนล่าง
มีน ้าหนกัเท่า ๆ กนัไม่มีส่วนไหนแน่นจนเกินไปหรือเวน้วา่งจนเกินไปซ่ึงหากไม่มีความสมดุลในส่ือ
ก็จะท าใหก้ารรับรู้ถูกรบกวนทั้งยงัดูไม่สวยงามอีกดว้ย 
  2.6.5.6 การเนน้ ส่ือแต่ละช้ินไม่วา่จะเป็นส่ือคอมพิวเตอร์ส่ือส่ิงพิมพใ์น 1 หนา้สไลด์
หรือ 1 หนา้กระดาษควรท่ีจะมีจุดเด่นอนัเป็นจุดแรกท่ีผูอ่้านหรือผูดู้จะมองไปเป็นจุดแรกซ่ึงเป็นส่วน
ท่ีจะดึงดูดความสนใจและมกัเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดอีกดว้ย การเนน้เพื่อให้ส่ือมีจุดเด่นมีล าดบัขั้นตอน
และขอ้ควรระวงัดงัน้ี 
   1. เลือกเน้นส่วนท่ีส าคญัอนัดบัแรกผูจ้ดัท าส่ือตอ้งระบุได้ว่าใน 1 หน้า
สไลด์หรือ 1 หน้ากระดาษหรือ 1 แผ่นป้ายนั้นอะไรส าคญัท่ีสุดหรือน่าสนใจท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูอ่้าน
หรือผูดู้สนใจเน้ือหาในส่วนอ่ืนๆ อาจจะเป็นหวัขอ้ช่ือเร่ืองหรือภาพเป็นตน้ 
   2. ไม่เนน้มากจนเกินไปจนบางคร้ังผูจ้ดัท าส่ืออาจไม่สามารถระบุไดว้า่ส่วน
ใด คือส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีควรจะเนน้จึงเนน้ขอ้ความหรือภาพดว้ยวิธีต่าง ๆ หลายส่วนเกินไป ผลคือไม่
มีส่วนไหนเด่นเลย 
  2.6.5.7 เอกภาพและความสม ่าเสมอ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัองคป์ระกอบต่างๆ 
ในหน้าสไลด์หน้ากระดาษหรือในแผ่นป้ายดูเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ
ตวัอกัษรพื้นหลงัมีส่วนท่ีเน้นและส่วนท่ีเสริมโดยไม่มีการแข่งกนัเด่น ซ่ึงจะท าลายเอกภาพความ
สม ่าเสมอคือการออกแบบหนา้สไลดห์นา้กระดาษหรือแผน่ป้ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตลอดท า
ให้การน าเสนอมีความต่อเน่ืองสม ่าเสมอไม่สะดุด การจดัท าส่ือให้มีเอกภาพและความสม ่าเสมอ
สามารถท าไดด้งัน้ี 
   1. การจดัวางต าแหน่งควรให้องคป์ระกอบบางอยา่งเหมือนกนัทุกหนา้เช่น 
ช่ือเร่ือง ภาพ ตวัอกัษร ขอ้ความควรวางไวท่ี้ต าแหน่งเดียวกนัเสมอในแต่ละสไลด ์
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   2. ความสม ่าเสมอของพื้นหลงัการใชสี้หรือลกัษณะของพื้นหลงัท่ีคลา้ยคลึง
กนัหากพื้นหลงัเป็นภาพถ่ายหนา้ต่อไปหรือสไลดต่์อไปก็ควรใชภ้าพเดียวกนั 
   3. การใส่เสียงหากเป็นส่ือท่ีมีการใส่เสียงเช่นสไลด์ใส่เสียงพากยก์็ควรใช้
เสียงของผูพ้ากยค์นเดียวกนัตลอดไม่ควรเปล่ียนเสียงผูพ้ากย ์นอกเสียจากเน้ือหาเป็นนิทานหรือเร่ือง
เล่าท่ีตอ้งใชเ้สียงตวัละครหลายเสียง 
   4. ความเรียบง่ายหมายถึง การออกแบบให้มีความชดัเจนไม่ฉูดฉาดหรือมี
การตกแต่งมากเกินไป ท าให้สามารถควบคุมให้แต่ละหน้าหรือแต่ละสไลด์มีความสม ่าเสมอได้
โดยง่าย 
   5. การใชปุ่้มหากเป็นส่ือคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชปุ่้มควรออกแบบปุ่มท่ีเขา้ใจ
ง่ายเป็นสัญลกัษณ์สากลเช่น ปุ่มกลบัหนา้หลกัมกัเป็นรูปบา้น ปุ่มไปหนา้ถดัไปเป็นลูกศรช้ีไปทางขวา  
ปุ่มกลบัไปหน้าท่ีแล้วเป็นรูปลูกศรช้ีไปทางซ้าย เป็นต้น หรือหากไม่แน่ใจว่าปุ่มสัญลกัษณ์เป็นท่ี
เขา้ใจไดจ้ริงๆ หรือไม่ก็สามารถใส่ขอ้ความระบุลงไปได ้
 

2.7  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 2.7.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
  ความพึงพอใจเป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีจะ
ทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน จึง
เป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม โดยการวดัความคิดเห็นของ
บุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงจึงสามารถวดัความพึง
พอใจได ้มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจซ่ึงน ามาเป็นแนวทางได ้ดงัน้ี 
  2.7.1.1 ทวีศิลป์ สารแสน (2543: 164) ความพึงพอใจ หมายถึง คุณลกัษณะทางจิต
หรืออารมณ์ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีในเชิงบวกอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจต่อ
กิจกรรมท่ีท าซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของบุคคล 
  2.7.1.2 ทศันีย ์สิงห์เจริญ (2543: 19) ความพึงพอใจในการเรียนการสอน หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทศันคติในทางท่ีดีของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน ความรู้สึกท่ีเกิดจากการไดรั้บ
การตอบสนองทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัหรือองค์ประกอบต่างๆ ใน
การเรียน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน เน้ือหาวิชาท่ีไดรั้บจากการเรียนซ่ึงท าให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจในการเรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จในการเรียนได ้  
  2.7.1.3 บุญรัตน์ อินทรสมพนัธ์ (2542: 164) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก 
ความชอบและความพอใจ เจตคติท่ีดีต่อการเรียนและมีความพยายามตั้งใจเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบผลส าเร็จ 
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  2.7.1.4 พชัรินทร์ เอ่ียมเอกสุวรรณ (2549: 36) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี
ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด เม่ือบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเองและจะแสดง
พฤติกรรมออกมา โดยการพอใจหรือเลือกปฏิบติัในกิจกรรมนั้น ๆ  
  2.7.1.5 วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 111) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงใด อย่างไรถา้คาดหวงัหรือมี
ความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีก็จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจ
ผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัส่ิง
ท่ีตั้งไวว้า่มีมากหรือนอ้ย 
  2.7.1.6 ศกัดา จิรไพโรจน์ (2546: 21) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของคนท่ีมี
ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และระดบัความพึงพอใจดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือ
เป้าหมายนั้ นไม่ได้รับการตอบสนอง ซ่ึงระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัย
องคป์ระกอบของการท างาน  
  จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีเป็นสุข ความชอบ ความพอใจ ความรู้สึกยินดีในส่ิงท่ีปฏิบติั และเป็นทศันคติในเชิงบวก 
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือได้รับการตอบสนองในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือตั้งเป้าหมาย
 2.7.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ  
  ศกัดา จิรไพโรจน์ (2546: 22-23) กล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจซ่ึงเป็น
ทฤษฎีล าดบัขั้นของความพึงพอใจในความตอ้งการของบุคคล โดยมาสโลว ์เป็นผูเ้สนอทฤษฎีน้ีได้
บอกให้รู้ว่าความตอ้งการของมนุษยเ์รามีการพฒันาเป็นไปตามล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากความตอ้งการ
ต ่าสุดไปจนถึงความตอ้งการสูงสุดรวมทั้งหมด 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
  2.7.2.1 ความตอ้งการทางร่างกาย (Physical Needs) เป็นความตอ้งการท่ีมีอ านาจ รุน 
แรง โดยเฉพาะในตอนแรกเกิดความตอ้งการอนัน้ีถือว่าเป็นขั้นแรกสุด เช่น ตอ้งการอาหาร ความ
เคล่ือนไหว เป็นตน้  
  2.7.2.2 ความต้องการด้านความปลอดภยัจากอนัตราย (Safety from External 
Danger) เป็นความตอ้งการดา้นจิตใจ เพื่อให้จิตใจมีท่ียึดเหน่ียว เกิดความอบอุ่นทางใจ ตวัอย่างเช่น
เด็กตอ้งการความคุม้ครองจากผูใ้หญ่ กลุ่มตอ้งการผูน้ าอาจเป็นกลุ่มครอบครัวซ่ึงเป็นกลุ่มแรกสุดใน
สังคมมนุษย ์
  2.7.2.3 ความตอ้งการในดา้นความรักความห่วงใย (Love or Affection) เป็นความ
ตอ้งการสูงข้ึนมาจากดา้นความปลอดภยั ความตอ้งการในดา้นน้ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
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บุคคล ซ่ึงอาจจะออกมาในหลายๆ ลกัษณะ เช่น เพื่อน พ่อแม่กบัลูก ชายหนุ่มกบัหญิงสาว สามีกบั
ภรรยาเป็นตน้   
  2.7.2.4 ความตอ้งการในช่ือเสียงเกียรติยศของตนเอง (Self-Esteem) เป็นความตอ้ง 
การท่ีสูงข้ึนมาอีกขั้นหน่ึง ทั้งน้ีเพราะตอ้งการให้ตนเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสังคมให้รู้วา่ตนเอง
เป็นคนท่ีมีค่าในสังคมแลว้จะท าใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
   
  2.7.2.5 ความตอ้งการความส าเร็จและความสมหวงัในตนเอง (Self-Realization and 
Accomplishment) เป็นความตอ้งการสูงสุดซ่ึงมนุษยจ์ะตั้งอุดมคติเอาไว ้โดยตอ้งรู้จกัและเขา้ใจตวัเอง 
ไม่ใช่เป็นการเพอ้ฝันหรือสร้างวมิานในอากาศ มนุษยจ์ะพยายามพฒันาตวัเองเพื่อให้ไปสู่ความส าเร็จ 
ความเจริญในชีวิตของตนเอง เช่น เราอยากเป็นครูก็พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ปริญญาแล้ว
น าเอาความรู้มาช่วยพฒันาตนเองและสังคมต่อไป ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปดว้ยใจรักและ
อยากท าจริง ๆ  
  ความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่ได้ตดัตอนออกเป็นขั้นแต่มกัจะพฒันา
คาบเก่ียวกันไป กล่าวคือ เม่ือเกิดการตอบสนองความต้องการในล าดับท่ีหน่ึงเกิดข้ึนและก าลัง
ตอบสนองความตอ้งการอยู ่ความตอ้งการในล าดบัท่ีสองก็จะพฒันาข้ึนมาอีกและเป็นเช่นน้ีไปจนถึง
ล าดบัขั้นสุดทา้ย 
 2.7.3 การวดัความพงึพอใจ    
  เน่ืองจากความพึงพอใจ เป็นทศันคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ดงันั้นการท่ีจะวดัวา่บุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นจะสร้างเคร่ืองมือท่ี
ช่วยในการวดัความพึงพอใจนั้น ซ่ึงนกัวิชาการหลายคนไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจไวส้รุปได ้
ดงัน้ี 
   2.7.3.1 ปุณยาพร ปฐมพฒันา (2550: 33) ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า การวดัความพึงพอใจ
เป็นการตรวจสอบทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสามารถใชเ้คร่ืองมือวดัไดห้ลายแบบ เช่น        
การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้    
   2.7.3.2 สมนึก ภทัทิยธนี (2541: 36-42)  กล่าวถึงการวดัความพึงพอใจไวว้า่ การวดั
ความรู้สึกนั้นจะวดัออกมาในลกัษณะของทิศทางมีอยู ่2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ โดยทางบวก 
หมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางท่ีดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบ จะเป็นการประเมินค่า
ความรู้สึกไปในทางท่ีไม่ดี ไม่ชอบ หรือไม่พอใจและการวดัในลกัษณะปริมาณ เป็นความเขม้ขน้        
ความรุนแรง หรือระดบัทศันคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงคน์ัน่เอง วิธีการวดัมีอยู่
หลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใชแ้บบทดสอบ และใชแ้บบสอบถาม โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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   1. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจด
บนัทึกอย่างมีแบบแผน วิธีน้ีเป็นวิธีการศึกษาท่ีเก่าแก่และยงัเป็นท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจุบนั แต่ก็เหมาะสมกบัการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น    
   2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัตอ้งออกไปสอบถามโดยการพูดคุย
กบับุคคลนั้น ๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหนา้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด   
   3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิ ธีการน้ีเป็นการใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อ
ค าอธิบายไวอ้ยา่งเรียบร้อย เพื่อให้ผูต้อบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกนัมกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากๆ วิธีน้ีนบัเป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในการวดัทศันคติ รูปแบบ
ของแบบสอบถามจะใช้มาตราวดัทศันคติท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนัคือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert 
Scales) ประกอบดว้ย ขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติของบุคคลมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ย
ท่ีสุด 
  สรุป ไดว้า่การวดัความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึงซ่ึงมีอยู ่2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ ถา้เป็นทางบวกจะแสดงออกมาว่าชอบ พอใจ ถา้
เป็นทางลบจะแสดงออกไม่ดี ไม่ชอบ ไม่พอใจ เคร่ืองมือท่ีใช้วดัมีหลายวิธี เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การใชแ้บบทดสอบและการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ 
  ส าหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียน  
โดยใชชุ้ดการสอน โดยอา้งอิงแบบมาตราส่วนของลิเคิร์ท 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย
และนอ้ยท่ีสุด  
   

2.8  เทคนิคและวธิีการสอน 
  วีระ ไทยพานิช (ม.ป.ป.:1) การเรียนการสอนในทุกระดบัการศึกษา มีจุดมุ่งหมาย
เหมือนกนัอยู่ประการหน่ึงนัน่คือการสอนให้เกิดความรู้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวใ้นแต่ละ วิชา
หน่วยการเรียนหรือรายคาบวชิาการท่ีจะใหเ้กิดผลเช่นนั้นได ้ไดแ้บ่งเทคนิคและวธีิการสอน ดงัน้ี 
 2.8.1  การบรรยาย (Lecture)  
          การบรรยาย คือการเสนอเน้ือหาขอ้มูลของครูในชั้นเรียนด้วยการพูด จุดมุ่งหมาย
ส าคญัเพื่อท่ีจะเสนอขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมากในระยะเวลาอนัสั้น 
  2.8.1.1 วธีิการ  
  ครูบรรยายเน้ือหา นกัเรียนฟังพร้อมทั้งจดเน้ือหาส าคญั ปกติการบรรยายอย่างเป็น
พิธีการ ไม่ใช่ส่ือการสอนมาช่วยเลยหรือใช้นอ้ยมาก บางคร้ังนกัเรียนจะถูกเขา้มามกัมีส่วนร่วมบา้ง 
การบรรยายอย่างไม่เป็นพิธีการ ผูบ้รรยายจะน าส่ือการสอนอ่ืนๆ มาช่วยนกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
บรรยายมากกวา่การบรรยายเป็นพิธีการในการบรรยายนั้นควรค านึงถึงพื้นฐานส าคญั 3 ประการคือ 
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         1. ค านึงของการบรรยายควรเป็นท่ีหนา้สนใจของนกัเรียน 
                               2. เน้ือหาตอ้งรวบรวมจดัค าไวเ้ป็นอยา่งดี 
                               3. การสรุปตอ้งเช่ือมโยงจุดส าคญัทั้งหมดหลงัจาการบรรยายแลว้ บรรยาย 
(ผูส้อน) ควรประเมินทั้งดา้นการเปล่ียนแปลงหรือการตอบสนองของนกัเรียน ดา้นเน้ือหา ดา้นวิธีการ
บรรยายและดา้นอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้รรยายตั้งจุดมุ่งหมายไวว้า่เป็นไปตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
                      2.8.1.2  ขอ้ดีของการบรรยาย 
             1. เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดเม่ือตอ้งการท่ีจะใหเ้น้ือหาจ านวนมากแก่นกัเรียน ในระยะ 
เวลาจ ากดัหรือใชเ้วลานอ้ย 
                   2. ครูควบคุมเน้ือหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
               3. การบรรยายเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อเน้ือหาเร่ืองราวใหม่ๆ ซ่ึงเนน้เน้ือหานั้น
ยงัไม ่เป็นท่ีแพร่หลายหรือขอ้มูลนั้นมีนอ้ย ยากท่ีนกัเรียนจะหา 
           4. เหมาะสมมากส าหรับสอนกลุ่มใหญ่ 
           5. สามารถท่ีจะใชเ้ทคนิคการสอนอ่ืน ๆ เช่น การสาธิต และอภิปราย หรือ 
การแสดงบทบาท (Role Playing) 
           6. สามารถท่ี จะกระตุน้นกัเรียน 
           2.8.1.3  ขอ้บกพร่องของการบรรยาย 
           1. สามารถจะน าไปสู่ความเบ่ือหน่ายถา้นกัเรียนไม่ร่วมกิจกรรมเลยนอกจาก
การฟังและจ าค าบรรยาย 
           2. ผูบ้รรยายจ าเป็นตอ้งมีทกัษะการพดู 
           3. เป็นวิธีการท่ียากในการใชเ้ม่ือค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นกัเรียน 
           4. สามรถท่ีจะท าให้นักเรียนเบ่ือถ้าหากผูบ้รรยายมีนิสัยน่าร าคาญ (ขยบั
แวน่ตาเสมอ ถอนหายใจบ่อย ๆ )  
           5. ยากท่ีจะประเมินผลเพราะนกัเรียนไม่มีส่วนร่วมและครูไม่รู้แน่นอนว่า 
นกัเรียนจะเขา้ใจเน้ือหาหรือไม่ 
           6. นกัเรียนจ าไดเ้ฉพาะท่ีนกัเรียนไดย้ินเท่านั้น นอกจากวา่นกัเรียนจดสรุป
ยอ่ค าบรรยายไดดี้ซ่ึงมีนกัเรียนส่วนมากขาดทกัษะในการจดสรุปยอ่ค าบรรยาย 
 2.8.2  การสาธิต (Demonstration) 
           การสาธิต คือการแสดง (Showing) วิธีการปฏิบติัเพื่ออธิบาย สอนและให้ขอ้มูลแก่
นกัเรียน 
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           2.8.2.1 วิธีการ ตามปกติครูจะเป็นผูส้าธิตให้นกัเรียนหรืออาจจะเป็นผูอ่ื้นก็ไดท่ี้มี
ความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ มาด าเนินการสาธิตถึงการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง การสาธิตเก่ียวขอ้งมากกว่าการ
แสดงทกัษะหรือวิธีการปฏิบติัแต่การสาธิตรวมถึงขอ้เท็จจริง (Facts) และหลกัการ (Principles) ไป
พร้อม ๆ กนักบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการสาธิต ส่วนมากครูใช้การสาธิต ส่วนมากครูใช้ในการ
สาธิตเม่ือเร่ิมแนะน าหน่วย (Introduction) และระดบัพฒันาการของหน่วย (Developmental) นกัเรียน
ใช้วิธีการสาธิตมากเม่ือจะจบหน่วย การสาธิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือการเตรียม (Preparation) การ
น าเสนอ (Presentation) และการติดตามกิจกรรม (Follow-up activities)   
           2.8.2.2 ขอ้แนะน า ผูด้  าเนินการสาธิตจะตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมทั้งความรู้และท าการ
รู้จกัคุน้เคยวสัดุและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม ฝึกปฏิบติัการ
สาธิตซ่ึงจะเป็นการทดลองตรวจสอบเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ว่าท างานหรือใช้การไดดี้โดยไม่มีปัญหา
ก่อน การสาธิตบอกนกัเรียนยอ่ ๆ ถึงจุดส าคญัเพื่อนกัเรียนจะไดส้นใจและตั้งใจจุดดงักล่าวมากยิ่งข้ึน
ตอ้งแน่ใจว่าทุกคนในชั้นเรียนสามารถมองเห็นและได้ยินการสาธิตด าเนินการสาธิตตามล าดบัขั้น 
ตอนท่ีคิดวา่ง่ายท่ีจะเขา้ใจและน่าสนใจมากท่ีสุด ผูท้  าการสาธิตอาจถามค าถามในขณะสาธิตหรือหลงั 
จากเสร็จการสาธิตแลว้นกัเรียนจะออกมาศึกษาและพยายามท าดว้ยตวัเองหรือเป็นกลุ่ม การสาธิตไม่
ควรนานเกินไปและด าเนินการสาธิตอย่างช้า ๆ และชดัเจน ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจใน
หลกัการต่าง ๆ ถา้เร่ืองท่ีสาธิตเป็นเร่ืองท่ียากและสลบัซบัซอ้นควรท าโครงร่างแจกจ่ายนกัเรียน 
           2.8.2.3 ขอ้ดีของการสาธิต 
                                    1. สามารถใชไ้ดทุ้กสาขาวชิา 
          2. ช่วยการเรียนรู้มากยิ่งข้ึนเพราะนักเรียนสามารถได้ยินและได้เห็นการ
ปฏิบติั 
            3. ถา้การสาธิตประสบความส าเร็จเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ครู 
          4. ประหยดัเวลาเพื่อรวบรวมขอ้เทจ็จริง 
          5. ง่ายท่ีจะกระท าถา้ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการสาธิตหรือใชแ้ต่เพียงวสัดุท่ีมี
อยูแ่ลว้ 
           6. เตรียมโครงร่างใหน้กัเรียนควบคู่การสาธิต 
           7. น่าสนใจและกระตุน้แรงจูงใจ 
           8. นกัเรียนสามารถท าไดด้ว้ยตวัเองหลงัจากไดเ้ห็นการสาธิต 
           9. ครูสามารถท่ีจะสาธิตกิจกรรมเฉพาะตอนหน่ึงตอนใดก็ไดโ้ดยเฉพาะใน
ชั้นเรียนวทิยาศาสตร์ ซ่ึงบางกิจกรรมอนัตรายต่อนกัเรียน ถา้ใหน้กัเรียนท าเอง 
           2.8.2.4  ขอ้บกพร่องของการสาธิต 
            1. ครูตอ้งใชเ้วลามากในการเตรียม 
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           2. ผูส้อนตอ้งมีความมัน่ใจในการสาธิตและควรทดลองก่อนท่ีจะสาธิตจริง 
           3. ไม่เหมาะส าหรับชั้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้นกัเรียนมองไม่เห็น
หรือไดย้นิไม่ชดั 
           4. อาจใชเ้วลานานเกินไปและเป็นเหตุใหน้กัเรียนไม่สนใจ 
           5. ยากท่ีจะสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลในขณะท าการสาธิต 
           6. บางคร้ังเป็นไปตามความตอ้งการของครูแต่ไม่เป็นไปตามความตอ้งการ
ของนกัเรียน  
           7. การสาธิตใช้ในการตอบสนองการสอนบางชนิดของความคิดเห็นหรือ
หลกัการไม่ได ้
 2.8.3  การฝึกและการปฏิบัติ (Drill and Practice)  
           การฝึก (Drill) คือ การกระท าซ ้ าหรือการท าแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาทกัษะ (Skill) การ
ปฏิบติั (Practice) คือการปฏิบติัจริงในส่ิงท่ีเรียนมาซ่ึงการปฏิบติัจริงในส่ิงท่ีเรียนมาซ่ึงการปฏิบติัยอ่ย 
ก็จะเป็นการกรท าซ ้ าๆ จุดมุ่งหมายส าคญัของการฝึกปฏิบติัซ ้ า ๆ เพื่อลงมือกระท าจริงและเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงวธีิการครูตอ้งเตรียมตวัให้ชดัเจนลงไปวา่ส่ิงท่ีจ  าเป็นการสอนให้นกัเรียน
รู้มีอะไรบา้ง การบรรยายอย่างสั้ น ๆ ติดตามดว้ยการสาธิตหรือตวัอย่าง นกัเรียนร่วมค าถามบ่อยๆ 
พยายามให้นกัเรียนท าดว้ยตวัเองและสังเกตทกัษะอ่ืน ๆ ของเพื่อน ปฏิบติัซ ้ า ๆ ภายใตค้  าแนะน าจน
เกิดความช านาญ ครูควรอธิบายตลอดช่วงปฏิบติัถึงส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งท า 
           2.8.3.1 ขอ้แนะน า  การฝึกและปฏิบติัใช้ได้ดีท่ีสุดในการสอนด้านทกัษะและการ
จดจ า  
          2.8.3.2 ค าแนะน า น าเสนอขอ้มูลและวสัดุเท่าท่ีนกัเรียนตอ้งการอยา่งชดัเจน การฝึก
ควรเวน้ระยะไม่ท าซ ้ าๆ มาก 
           2.8.3.3 ขอ้ดีของการฝึกและปฏิบติั  
           1. การเรียนรู้เกิดจากการท าจริงและประสบการณ์ตรง 
           2. นกัเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน 
           3. เรียนรู้และจดจ าส่ิงท่ีเรียนไดดี้ 
           4. สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ไปใชใ้นสถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้
           5. ดีมากส าหรับการพฒันาดา้นทกัษะ 
           6. ผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 
           2.8.3.5 ขอ้บอพร่องของการฝึกและการปฏิบติั 
           1. น าไปสู่ความน่าเบ่ือ นอกจากจะมีแรงจูงใจสูงและมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 
           2. ใชเ้วลามาก 
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           3. ไม่ช่วยนกัเรียนเขา้ใจจุดมุ่งหมายใหม่ ๆ 
           4. นกัเรียนบางคนเรียนเพียงการปฏิบติัแต่ไม่เรียนถึงการรู้ถึงคุณค่า 
 2.8.4  การทบทวน (Review) 
           การทบทวน (Review) คือวิธีการกลบัไปทบทวนศึกษาเน้ือหาหรือวสัดุท่ีเรียนไป
แลว้จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่เขา้ใจในเน้ือหาอยา่งชดัเจนและสามารถระลึก (recalled) ได้
เม่ือตอ้งการ 
           2.8.4.1 วธีิการ การทบทวนสามารถใชเ้ม่ือเร่ิมตน้ของชัว่โมงเรียน นกัเรียนสามารถท่ี
จะอธิบายถึงเน้ือหาของชัว่โมงท่ีผ่านมา หรืออภิปรายถึงงานท่ีไดรั้บมองหมายปัจจุบนัเป็นการอุ่น
เคร่ืองในชั้นเรียนการทบทวนอาจใชก่้อนจบชัว่โมงเพื่อเป็นการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีผา่นมาในหน่ึงคาบ
เรียน บางคร้ังการทบทวนอาจใชต้อนหน่ึงตอนใดของชัว่โมงเรียนก็ไดถ้า้ตอ้งการทบทวนหลงัจากท่ี
สอนจบหน่วย จ าเป็นตอ้งใชเ้วลามากเพื่อเนน้ใหเ้ห็นภาพหรือโครงร่างทั้งหมดของหน่วยการทบทวน
ยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองพิจารณาความเขา้ใจและไม่เขา้ใจของนกัเรียน 
                     2.8.4.2 ขอ้แนะน า  ในแต่ละคาบเรียนควรก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับการทบทวน 
นกัเรียนจะมีความรู้สึกไม่ผิดหวงัเม่ือเน้ือหาท่ีเขาไม่เขา้ใจกลบัมาเช่ือมโยงกนัจนเขา้ใจข้ึน ปกติแลว้
การทบทวนจะได้ผลดีตอ้งอภิปรายค าถามกบันกัเรียนทั้งชั้นทั้งกลุ่มเล็ก ๆ การทบทวนและวิธีการ
ประเมินผลควรมีความสัมพนัธ์กัน การอภิปรายค าถามท าให้นักเรียนน าไปสู่การเข้าใจวสัดุทาง
การศึกษามากยิ่งข้ึน ครูตอบการเขียนตอบแบบสั้ น ๆ การอภิปราย เป็นตน้ ตวัอย่าง การทบทวน 
ค ากริยาในชั้น วชิาภาษาต่างประเทศอาจเป็นช่วงทา้ยของชัว่โมงหรือเม่ือส้ินสัปดาห์หรือเม่ือใดก็ไดท่ี้
ตอ้งการ การทบทวนควรสั้น เม่ือทบทวนแลว้ควรเขา้ให้เวลานกัเรียนฝึก (practice) เพื่อนกัเรียนจะได้
ไม่ลืม 
           2.8.4.3 ขอ้ดีของการทบทวน 
          1. ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งของเน้ือหาไดดี้ข้ึน 
          2. ท าใหก้ารเรียนคงทนมากกวา่ 
          3. ท าหนา้ท่ีอุ่นเคร่ืองส าหรับกิจกรรมแต่ละวนั 
          4. เช่ือมโยงเน้ือหาใหเ้กิดข้ึนในจิตใจของนกัเรียน 
          5. เช่ือมโยงเน้ือหาใหเ้กิดข้ึนในจิตใจของนกัเรียน 
          6. ช่วยใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีจะตอ้งศึกษามากข้ึน 
           2.8.4.4 ขอ้บกพร่องของการทบทวน 
          1. อาจเสียเวลาซ่ึงครูคิดวา่ควรใชเ้วลาท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนท่ีมีประโยชน์กวา่ 
          2. ยากท่ีจะใหน้กัเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการทบทวนหน่วย 
          3. เป็นวธีิการท่ีไม่เร้าใจผูเ้รียนน่าเบ่ือ 
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          4. จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคหลาย ๆ อยา่งครูตอ้งท างานมากยิง่ข้ึน 
 2.8.5  การมอบงาน (Making Assignment)  
           การมอบงานเป็นวิธีการท่ีครุมอบงานให้นกัเรียนไปท าให้เสร็จในชั้นเรียนหรือนอก
ชั้นเรียน เพื่อจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อเป็นการช้ีทางและแนวทางในการศึกษาของนกัเรียน 
                      2.8.5.1 วิธีการ ถ้าเป็นไปได้ ครู ควรให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการมอบหมายงาน
(Assignment) ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการท างานมากยิ่งข้ึน 
การมอบหมายงาน 
                      2.8.5.2 ขอ้แนะน า การมอบหมายงานควรมีเป้าหมาย ควรเป็นการทบทวนหรือเป็น
วสัดุเสริมท่ีจะเรียนในชัว่โมงและควรค านึงถึงเวลา ความสามารถของนกัเรียน ควรวางแผนกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการมอบหมายงาน เพื่อกระตุน้นกัเรียนเพราะนกัเรียนมีความแตกต่างในดา้นความสามารถ 
ความสนใจ และความตอ้งการ ควรมอบงานให้นกัเรียนเม่ือเร่ิมตน้ในชั้นเรียน ซ่ึงจะท าให้มีเวลาใน
การอธิบายอย่างเพียงพอ ควรให้เวลาส าหรับการท างานอย่างเพียงพอ ช่วยให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคญัของการท างานและตอ้งมัน่ใจวา่นกัเรียนทุกคนเขา้ใจวา่เขาตอ้งท าอะไรให้ส าเร็จตวัอยา่ง
เม่ือนกัเรียนไม่รู้ถึงวิธีการท่ีไดรั้บมอบหมาย แนวทางการศึกษาต่อไปน้ีสามรถช่วยช้ีทางแก่นกัเรียน
ได ้ในขณะท่ีนกัเรียนอ่านเร่ืองราว พยายามหาค าตอบของค าถามเหล่าน้ี 
                          1. ท าไมการฝึกอบรมซ ้ าจึงมีความส าคญัส าหรับทุก ๆ คน 
                                 2. การหางานท ามี 4 วธีิอะไรบา้ง 
                      3. ส่ิงส าคญั 3 ประการท่ีควรจ าในการท างานคืออะไร 
            2.8.5.3  ขอ้ดีของการมอบงาน 
                      การใหง้านท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
            1. กระตุน้การเรียนรู้ 
           2. เป็นการส่งเสริมการคิดอยา่งอิสระ 
           3. ท าใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 
           4. สามารถช่วยประเมินจ านวนของวสัดุท่ีนกัเรียนศึกษา 
           2.8.5.4  ขอ้เสียของการมอบงาน 
            การใหง้านท่ีไม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสม อาจน าไปสู่ 
            1. ไม่เกิดแรงจูงใจ 
            2. การไม่เขา้ใจในวสัดุหรือส่ิงท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จ 
            3. ความลม้เหลวถา้ไม่ค  านึงถึงความสามารถของนกัเรียน 
            4 ถา้ครูรอใหง้านในตอนทา้ยของชัว่โมงเรียน ครูอาจมีเวลาไม่เพียงพอท่ีจะ
อธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจในงานท่ีจะตอ้งท า 
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 2.8.6  การอภิปราย (Directed Discussion)  
           การน าอภิปรายเป็นพฤติการณ์ร่วมของการฟัง การถามค าถาม มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและการประเมินหัวข้อเน้ือหาของครูและนักเรียน จุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อช่วยอธิบายให้
นกัเรียนเขา้ใจและแนะส่ิงท่ีเขาตอ้งอ่านและเรียนรู้ 
                        2.8.6.1วธีิการ การอภิปรายท่ีดีนั้นทั้งนกัเรียนและครูจะตอ้งเตรียมตวั ปกติแลว้ครูจะ
เป็นผูเ้ร่ิมการอภิปรายดว้ยการถามค าถาม การจดัท่ีนัง่ของนกัเรียนควรเป็นลกัษณะคร่ึงวงกลม ซ่ึงจะ
ช่วยส่งเสริมการอภิปราย นกัเรียนอาจจะมีประธานในการอภิปราย แต่ครูก็ยงัเป็นผูค้วบคุมและตอ้ง
ป้องกันอภิปรายท่ีสับสน ในขณะเดียวกันครูจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนบางคนพูด
โดยเฉพาะผูท่ี้ข้ีอายและค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนและประการสุดทา้ยครูควร
สรุปยอ่การอภิปราย และมีแผนกิจกรรมติดตามการอภิปราย 
           2.8.6.2 ขอ้แนะน า ครูควรวางแผนอยา่งดีบางคร้ังอาจจ าเป็นตอ้งศึกษางานวิจยัเพื่อ
เป็นประโยชน์ในขณะการอภิปราย ครูควรยอมรับในส่ิงท่ีตวัเองไม่รู้และศึกษาหาค าตอบท่ีถูกหรือให้
นกัเรียนช่วยกนัหาค าตอบ เป็นความคิดท่ีดีมากท่ีครูจะตรวจสอบความคิดของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียน
อาจให้ขอ้มูลผิดก็เป็นไดจ้ดัรวบรวมวสัดุเน้ือหาอย่างมีล าดบั เตรียมค าถามเพื่อการจูงใจก่อนเร่ิมชั้น 
ตอ้งมัน่ใจวา่นกัเรียนมีขอ้มูลพื้นฐานเพียงพอ ไม่เช่นนั้นแลว้จะเป็นการเสียเวลาท่ีจะอภิปรายปกติแลว้
ครูจะเร่ิมตน้การอภิปรายดว้ยการถามค าถามชนิด อยา่งไร หรือ ท าไม ไม่ถามค าถามท่ีจะตอ้งตอบว่า
ไม่ใช่เหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน ภาพยนตร์การณ์รายการโทรทศัน์และบทความในหนงัสือพิมพ ์รายวนัเป็น
การจูงใจท่ีดีท่ีจะกระตุน้การอภิปราย ให้เวลากบันกัเรียนคิดตอบค าถามเพื่อให้เวลานกัเรียนคิดแลว้ก็
ยงัไม่มีใครตอบค าถาม ครูควรน าค าถามอีก  
 2.8.7  ต าราเรียน (Textbook) 
           ต าราเรียนเป็นขอ้มูลท่ีออกแบบเรียบเรียนหรือเขียนข้ึนส าหรับศึกษาคน้ควา้และจดั
รวบรวมเป็นบท ปกติแลว้ประกอบดว้ย ค าน า สารบญั บทหรือหน่วยค าแปลศพัท ์ดชันี ต าราเรียนบาง
เล่มจะมีค าถามอภิปรายทา้ยบท ทบทวน แนะน า กิจกรรม ปัญหาหรือ นอกจากน้ีครูควรท าโครงการ 
รายช่ือหนงัสืออ่านเพิ่มเติมและแบบฝึกหดัส าหรับฝึกจุดมุ่งหมาย ส าคญั เพื่อให้ขอ้มูลท่ีเตรียมไวอ้ยา่ง
ดีแลว้รัดกุม รวบรวมและจดัร าดบัครอบคลุมวชิาเน้ือหาหรือหวัขอ้เฉพาะท่ีจะเรียน 
                     .2.8.7.1 วิธีการ ครูควรแนะน าวิธีการอ่านต ารา ให้แก่นกัเรียน เช่น เปิดดูเน้ือหาทั้งหมด
ของต าราอยา่งคร่าว ๆ จากนั้นจึงกลบัไปอ่านเน้ือหาอยา่งระมดัระวงัทั้งตาราง แผนท่ีแผนภูมิพร้อมทั้ง
จดบนัทึกขอ้ความท่ีส าคญัเพื่อช่วยในการจ า ใหน้กัเรียนนึกถึงประเด็นท่ีส าคญัท่ีอ่านไปแลว้ให้ไดก้าร
อ่านซ ้ าอาจเป็นส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะท าให้เขา้ใจไดดี้ข้ึนหรือจ าเน้ือหาไดน้านข้ึนนอกจากน้ีครูควร
สาธิตการใชส้ารบญั ค าแปลศพัท ์ดชันีและอ่ืน ๆ ใหแ้ก่นกัเรียน 
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           2.8.7.2 ขอ้แนะน า ก่อนใชต้ าราหรือหนงัสือเล่มใดก็ตาม ครูตอ้งอ่านเสียก่อน หรือ
ถา้มีคู่มือครูดว้ยก็ตอ้งอ่านประกอบกนั ถามครูคนอ่ืน ๆ ท่ีใช้หนงัสือเล่มน้ีเพื่อขอค าแนะน าหรือข้อ
ควรระมดัระวงัเก่ียวกบัหนงัสือเล่มน้ีเม่ือสอนจากต าราเรียนควรหลีกเล้ียงการให้อ่าน ท าแบบฝึกหัด
และทดสอบเป็นประจ าเพราะจะท าให้เด็กเกิดความเบ่ือ ควรมีวสัดุอ่ืน ๆ เพิ่มเติมประกอบไปกับ
หนงัสือเรียน เช่น วิดีโอ ภาพยนตร์ เทป แผ่นโปร่งใส สมุดฝึกปฏิบติัและอ่ืน ๆ ถา้เป็นไปไดเ้ขียน
จดหมายถึงผูพ้ิมพถ์ามถึงวสัดุใหม่ ๆ ในเน้ือหาท่ีสอน การเลือกหนงัสือควรตั้งเป็นคณะกรรมการ
โดยเฉพาะข้ึน ในต่างประเทศถือวา่เป็นส่ิงส าคญั (ของเรากรมวิชาการ) ซ่ึงอาจประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา นกัเทคโนโลยีการศึกษาและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
คณะกรรมการจะประเมินหนงัสือไวห้ลาย ๆ เล่มแลว้ตวัอย่างต าราเรียนหรือหนงัสือเรียน สามารถ
น าไปใชไ้ดเ้กือบทุกวิชาหรือทุกระดบัชั้นเรียนการให้นกัเรียนอ่านจากหนงัสือหลาย ๆ เล่ม อภิปราย
หวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายในหวัขอ้เฉพาะท่ีเรียนจะไดข้อ้มูลจากหนงัสือหลาย ๆเล่มจากนั้นให้นกัเรียน
เปรียบเทียบเน้ือหาท่ีศึกษามา ซ่ึงท าให้นกัเรียนสามารถจ าแนกแยกแยะเน้ือหาไดม้ากข้ึนเก่ียวกบัการ
คิดและการเรียนรู้ของเขา 
           2.8.7.3 ขอ้ดีของต าราเรียน 
           1. เป็นวสัดุท่ีจดัรวบรวม เสนอตามล าดบัและรัดกุมอย่างดีแลว้ท าให้ประ 
หยดัเวลาและแน่ใจไดว้า่มีเน้ือหาครบสมบูรณ์ 
           2. ท าใหก้ารสอนง่ายข้ึน เพราะนกัเรียนทุกคนมีขอ้มูลเหมือนกนั 
           3. ช่วยใหก้ารทบทวนง่ายข้ึน 
           4. ช่วยครูท่ีไม่มีประสบการณ์หรือครูท่ีไม่ไดรั้บการฝึกเพื่อสอนในสาขา
เฉพาะอยา่งมาก 
           5. ประหยดั 
           2.8.7.4   ขอ้บกพร่องต าราเรียน 
           1. สามารถลา้สมยัเร็ว 
           2. อาจท าใหผู้เ้รียนเบ่ือง่ายและไม่ส่งเสริมความสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
           3. สามารถน าไปสู่การร าเอียงเพราะนกัเรียนสรุปดว้ยตนเอง 
           4. เม่ือนกัเรียนศึกษาจากหนงัสือและวสัดุหมดแลว้ อาจสร้างความคิดท่ีผิด
ใหแ้ก่นกัเรียนไดว้า่เขารู้เน้ือหาหมดแลว้ 
                      5. เป็นสาเหตุให้ครูบางคนไม่ยืดหยุ่นตารางเรียน เพื่อให้ครอบคลุมส่ือ
ทั้งหมดในต ารา 
                      6. ไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลหรือความสามารถในการอ่าน 
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 2.8.8  การทดสอบ 
           การทดสอบคือการให้ขอ้สอบท าหรือปฏิบติับางคร้ังเรียกวา่ (A Quiz or Exam) เพื่อ
ประเมินความเขา้ใจ ความส าเร็จหรือการปฏิบติัของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียน จุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อ
ปรับปรุงการสอนและการเรียน ตลอดจนการพิจารณาเกรด 
           2.8.8.1 การสอบของทุก ๆ ชั้นควรออกแบบเพื่อประเมินจุดประสงค์ของการสอน 
การทดสอบจุดประสงค ์(Objective test) ใชเ้พื่อวดัขอ้มูลเฉพาะในจ านวนเวลาจ ากดักบักลุ่มนกัเรียน
ส าหรับวิชาเช่น ดนตรีพิมพดี์ด การฝีมือ ทดสอบการปฏิบติั (Performance test) จะเหมาะสมกวา่การ
ทดสอบชนิดน้ีนักเรียนปฏิบติัเหมือนกับสถานการณ์ชีวิตจริง นักเรียนควรทราบล่วงหน้าว่าจะ
ทดสอบเก่ียวกับอะไรบ้างและการตรวจสอบ (Checklists) จะช่วยได้มากในการวดัผลชนิดน้ีการ
ทดสอบบางคร้ังเพื่อตอ้งการทราบวา่นกัเรียนท างานดีท่ีสุดตามความสามารถท่ีเขามีอยูห่รือไม่ การทด 
สอบบางคร้ังใชเ้พื่อแสดงและเปรียบเทียบความสามารถระหวา่งนกัเรียนการทดสอบนบัวา่เป็นวิธีการ
ปฏิบติัการสอนอย่างหน่ึงถ้าตรวจและคืนขอ้สอบให้นักเรียนเร็วท่ีสุดท่ีจะท าได้เพราะค าถามและ
ค าตอบยงัอยู่ในสมองและความคิดของนักเรียน ครูควรให้โอกาสนักเรียนอภิปรายถึงค าถาม และ
ค าตอบของขอ้สอบตลอดจนคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนถา้นกัเรียนตอ้งการรูป 
           2.8.8.2 ขอ้แนะน า มีขอ้สอบเป็นจ านวนมากท่ีท าส าเร็จไวแ้ลว้ เช่น ขอ้สอบมาตร 
ฐาน (Standardized test) ส าหรับวดัความสามารถและทศัคติท่ีครูอาจหาไดจ้ากสถาบนัต่าง ๆ โดยไม่
ตอ้งสร้างข้ึนเองซ่ึงส่วนมากเป็นขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement e\test) โปรดระลึกไวเ้สมอว่า
การทดสอบเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการประเมินผลเท่านั้นความกา้วหนา้ทางดา้นอ่ืน ๆ เช่น พฤติกรรม 
ทศันคติความสนใจและความเขา้ใจควรท่ีจะตอ้งไดรั้บการประเมินเช่น การสอบควรใชใ้นวิธีการท่ีจะ
ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรูปไม่ควรใชก้ารสอบเพื่อรักษาวินยั ครูควรอยู่ในห้องและควบคุมอยา่ง
ใกลชิ้ด ขณะนกัเรียนท าการสอบเพื่อป้องกนัการทุจริต ให้เวลาในการสอบพอเพียง ให้เวลานกัเรียน
ศึกษาส าหรับการสอบ ครูอาจเขียนขอ้สอบบนกระดาษหรือแผ่นโปร่งใส หรือโดยการโรเนียว ก่อน
ลงมือท าขอ้สอบตอ้งแน่ใจวา่นกัเรียนเขา้ใจในค าสั่ง  
 2.8.9  สมุดแบบฝึกหัด (Workbook) 
           สมุดแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัด ฝึกฝนและปัญหาการปฏิบติัจุดมุ่งหมายส าคญัเป็น
การเสริมและเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีเสนอไปแลว้โดยเฉพาะจากต าราเรียน 
           2.8.9.1 โดยปกติแลว้นกัเรียน เรียนเน้ือหาสาระจากหนงัสือเรียนและสมุดแบบฝึก 
หดั จะเตรียม ปัญหาต่าง ๆ ค าถาม ขอ้ทดสอบ แบบฝึก หรือจุดส าคญั ๆ ของเน้ือหาในหนงัสือเรียน
เพื่อนกัเรียนไดศึ้กษาเพิ่มเติมใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน ขอ้แนะน า ไม่ใชส้มุดแบบฝึกหดั เพื่อให้นกัเรียนมีงานท า
หรือยุง่กบังาน ใชส้มุดแบบฝึกหดัหลงัการสอนหรือหลงัจากท่ีนกัเรียนอ่านหนงัสือต าราเรียน ครูควร
ติดต่อกบัผูพ้ิมพว์า่มีสมุดแบบฝึกหดั 
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          2.8.9.2 ขอ้ดีของสมุดแบบฝึกหดั 
                      1. สามารถช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีเขาเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
                      2. สามารถสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัเรียน 
                      3. นกัเรียนสามารถฝึกปฏิบติัไดต้ามศกัยภาพความสามารถของเขา 
                      4. เป็นลกัษณะการสอนรายบุคคล ซ่ึงใชก้บัการสอนในกลุ่มใหญ่ไดอ้ยา่งดี 
                      5. เป็นเคร่ืองช่วยทบทวนและเพิ่มเติมเน้ือหาในห้องเรียน 
            2.8.9.2  ขอ้บกพร่องของสมุดแบบฝึกหดั 
                    1. ท าใหน้กัเรียนมีงานท าเพิ่มมากข้ึน 
                    2. อาจเป็นการจ ากดัความคิดของนกัเรียนถา้เป็นแบบฝึกหดัชนิดแบบเติมค า 
                    3. สามารถท าใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
                    4. อาจไม่สัมพนัธ์กบัหนงัสือเรียน 
                    5. อาจคลุมเครือและมากเกินไป 
 2.8.10  ศึกษาด้วยตัวเอง  (Self Study Method) สูตรทนิ อนิทร์ข า  (2555)  
             วธีิสอบแบบศึกษาดว้ยตนเอง เป็นวธีิสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งวิชาด้วยตนเองได้แก่การศึกษาจากหนงัสือและการศึกษานอกสถานท่ีการสอนวิธีน้ีบางคร้ัง
เรียกวา่ วธีิ Problem Solving หรือ Discovery Method  
            2.8.10.1 วธีิการ 
                      1. จดักลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรืออาจเป็นผูเ้รียนคนเดียวศึกษาคน้ควา้
ตามล าพงั 
                      2. กระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายและให้ค  าแนะน าให้มี
การร่วมมือ ในการวางแผนท่ีจะศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองต่าง ๆ ดูแลและให้ค  าช่วยเหลือในการศึกษาของ
นักเรียนแต่ละคนจะจดัหาและเสนอแนะแหล่งความรู้ได้แก่ วสัดุ หนังสือ และส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ ท่ี
นกัเรียนตอ้งใชร้วมทั้งอาจแนะน าใหห้าความรู้ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกโรงเรียน 
                      3. หลงัการแสดงความคิดเห็นและปฏิบติักิจกรรมท่ีเน้น การเรียนรู้ด้วย
ตนเองแลว้ นกัเรียนเขียนรายงานผลการวนิิจฉยัปัญหา 
            2.8.10.2 ขอ้ดีของการศึกษาดว้ยตนเอง 
                      1. เป็นการสอนท่ีพฒันาความงอกงามทางดา้นสติปัญญา ส่งเสริมนิสัยใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการตดัสินใจการเลือกวธีิแกปั้ญหา 
                      2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัท่ีจะควบคุมการท างานของตนเองได ้
                      3. เสริมสร้างนิสัยรักการศึกษาคน้ควา้ และความรับผดิชอบตนเอง 
                      4. เป็นวธีิท่ีมุง้เนน้ท่ีผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองมิใช่เรียนรู้จากการสอนของครู 
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           2.8.10.3 ขอ้บกพร่องของการศึกษาดว้ยตนเอง 
                       1. วธีิน้ีอาจจะไม่ไดผ้ลถา้ผูเ้รียนขาดความรับผดิชอบและไม่ตั้งใจจริง 
                       2. การเรียนรู้ท่ีเกิดกบันกัเรียนอาจใชเ้วลาไม่เท่ากนัจึงยากแก่การประเมินผล 
  สรุป ในการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนควรต้องมีความรู้ความสามารถในการ
เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดความจูงใจ จูงใจนักเรียนตลอดจนสร้าง
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีจะช่วยให้เกิดการสอนการเรียนดีข้ึน ผูส้อนท่ีดีจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งคน้หา
วธีิการท่ีจะปรับปรุงเทคนิคและวธีิการปฏิบติัอยูเ่สมอ ๆ 
 

2.9  งานวจิัยทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและสร้างชุดการสอนดงัน้ี 
 กริช เตียนพลกรัง (2548) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการสอนวิชาการวดัละเอียด
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 ของวทิยาลยัการอาชีพกาญจนบุรี การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชุดการสอน เพื่อพฒันาชุดการสอนวิชา 
การวดัละเอียด ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิาการวดัละเอียดก่อนเรียนและหลงัเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอน วิชาการวดัละเอียด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุรีจ านวน 30 คน ปีการศึกษา 2548 
คดัเลือกมาโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ีกรอบแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญในดา้นเน้ือหา
และดา้นชุดการสอน วชิาการวดัละเอียดไดแ้บ่งออกเป็น 3 หน่วย แต่ละหน่วยแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ มี
แผนการสอนก าหนดเน้ือหา วตัถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการสอน โมเดล
พลาสติกและแผ่นภาพโปร่งใสชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 83.91/83.18 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอน วิชาการวดัละเอียด 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากบั 0.71 
 ทว ีเดชะค าภู (2548) ไดว้ิจยัเร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบติั เร่ือง
เทคนิคการอินเตอร์เฟสกับไมโครโพรเซสเซอร์ Z-80 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศกัราช 2546 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและ
หาประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบติั เร่ืองเทคนิคการอินเตอร์เฟสกบัไมโครโพรเซสเซอร์ Z-80 
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาไมโครโพรเซสเซอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและสร้างชุดการสอนปฏิบติัเร่ืองเทคนิค
การอินเตอร์เฟส จ านวน 5 หวัขอ้เร่ือง คือ การแสดงผลดว้ยแอลอีดี การแสดงผลดว้ยตวัเลขเจ็ดส่วน
การแปลงดิจิตอลเป็นแอนะลอก การแปลงแอนะลอกเป็นดิจิตอล และการควบคุมสเต็ปป้ิงมอเตอร์ 
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ทุกการทดลองไดร้วมไวใ้นแผน่วงจรพิมพแ์ผน่เดียวกนั นอกจากนั้นไดส้ร้างใบงานและแบบทดสอบ
ท่ีมีความสัมพนัธ์กับชุดทดลอง แล้วจึงน าชุดการสอนปฏิบติัไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสกลนครท่ีลง 
ทะเบียนเรียนวชิาไมโครโพรเซสเซอร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 จ  านวน 15 คนผลการวิจยัพบวา่
นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนปฏิบติั เร่ืองเทคนิคการอินเตอร์เฟสกบัไมโครโพรเซสเซอร์ Z-80 ท่ี
ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 82.53/81.11 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวจิยั 
  ปัญญา ไผท่อง (2549) วจิยัเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เร่ืองการตดัเฉือน
ดว้ยแม่พิมพก์ดตดั โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเร่ืองการตดัเฉือน
ด้วยแม่พิมพ์กดตัด ซ่ึง เป็นหัวข้อหน่ึงของวิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศกัราช 2546 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยน า
ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้กบันักศึกษากลุ่มตวัอย่างระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคการผลิตชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรีในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จ  านวน 
25 คนโดยเร่ิมตน้ไดท้  าการทดสอบความรู้เดิม (Pretest) ของกลุ่มตวัอย่างจากนั้นจึงท าการสอนดว้ย
ชุดการสอนพร้อมกบัให้ท าแบบฝึกหดัหลงัจากจบการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนยอ่ยและเม่ือเรียน
จบทุกหน่วยการเรียนแล้วจึงให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบความรู้หลังเรียนด้วยชุดการสอน 
(Posttest) อีกคร้ังหน่ึงจากนั้นน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัดและคะแนนจากการท าแบบ 
ทดสอบมาค านวณหาประสิทธิภาพของชุดการสอนผลการวิจยัพบว่าชุดการสอนเร่ืองการตดัเฉือน
ดว้ยแม่พิมพก์ดตดัท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.80/80.60 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 
 พรรษา  ฉายกลา้ (2551) ไดว้จิยัการพฒันาชุดการสอนวชิางานสร้างแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบ 
2 แผน่ รหสัวชิา 3102-2403 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสาขาแม่พิมพพ์ลาสติก วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ พบว่า ชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพ 82.38/82.50 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลของงชุด
การสอนส าหรับครูใชใ้นการสอนวชิางานสร้างแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบ 2 แผน่ รหสัวิชา 3102-2403 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ค่าดชันีประสิทธิผลของส่ือการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 0.74 ซ่ึงหมายความว่า
นกัศึกษามีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 74 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนการเรียน/หลงัการ
เรียนดว้ยการทดสอบ t (t-test) พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สันติ หุตะมาน และคณะ (2551) วิจยัเร่ืองการพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา
ระบบควบคุมป้อนกลบั 2 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนวิชาระบบควบคุมป้อนกลบั 2 รหัส 223351 ตามหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต โดยผู ้
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วิจยัไดส้ร้างชุดการสอนประกอบดว้ย คู่มือครู ส่ือการสอน แบบทดสอบทา้ยบทเรียน และแบบทด 
สอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีครอบคลุมเน้ือหาการตอบสนองเชิงเวลาปริภูมิ-สเตตการออกแบบโดยใชป้ริภูมิ
สเตต และการควบคุมโดยใช้แบบจ าลอง น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 13 คนผลการวิจยั
พบวา่ ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 78.67/70.94 ผลการวิเคราะห์ความกา้วหนา้ทางการเรียน
พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ชลิตร์ มณีสุวรรณ (2551) วจิยัเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและ
จ่ายไฟฟ้ารหสั 3104-2008 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่ง
และจ่ายไฟฟ้ารหัส 3104-2008 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง พุทธศักราช 2546 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุด
การสอนท่ีสร้างข้ึน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการสอน
ท่ีสร้างข้ึนกบันกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบบรรยาย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัศึกษา
วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรีสาขาวิชาไฟฟ้าก าลงัระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 จ  านวน 
30 คนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า 3104-2008 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหก้ลุ่มท่ี 1 จ  านวน 16 คนเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนและกลุ่มท่ี 2 จ  านวน 14 คน
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ ชุดการสอนวิชาการส่งและจ่าย
ไฟฟ้าประกอบไปดว้ย คู่มือครูคู่มือนกัศึกษา ใบเน้ือหา ส่ือคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นชุดโปรแกรม พรีเซ็นเต
ชันพาวเวอร์พอยต์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เอกสารประกอบการสอนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ
ชุดการสอน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพื้นฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ผลการวิจยัพบว่า
นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 78.01/76.56 ซ่ึงเป็น 
ไป ตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวร้้อยละ 75/75 นักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวแ้ละนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัศึกษาท่ี
เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบบรรยายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 อคัครัตน์ พูลกระจ่าง และคณะ (2551) ไดว้ิจยัการพฒันาและหาประสิทธิภาพของ ชุดการ
สอนการตั้งศูนยเ์พลาส าหรับฝึกปฏิบติัในรายวิชาปฏิบติัการบ ารุงรักษาของนักศึกษาภาควิชาครุ
ศาสตร์เคร่ืองกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วิธีการ
ด าเนินการวิจยัผูว้ิจยัได้น าชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนในเร่ืองการตั้งศูนย์เพลาไปทดลองสอนกับกลุ่ม
ตวัอย่างจากนกัศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล จ านวน 20 คนโดยก่อน
เขา้เรียนนกัศึกษาตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัการสอนทุกคร้ังนกัศึกษาจะตอ้ง
ท าแบบทดสอบ (Post-test) แลว้น าผลคะแนนดงักล่าวมาทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
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และความกา้วหน้าทางการเรียน ผลการวิจยัปรากฏว่า ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพทาง
ภาคทฤษฎี 76.66/84.2 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนดไวแ้ละภาคปฏิบติั 83/95.40 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์
80/80 ท่ีก าหนดไวแ้ละมีความกา้วหนา้ทางการเรียนโดยการทดสอบทางสถิติดว้ยค่าที (t-test) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 มนตศ์กัด์ิ กล่ินสกุล (2551) การสร้างและพฒันาชุดการสอนวิชา เทคโนโลยีการเช่ือม 1 รหสั
วิชา 3103-2001 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคโลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวตัถุประสงค์ผลการ
รายงานการใชส้รุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนภาพรวมค่าเฉล่ีย 4.35 แปลความ
ไดว้า่ชุดการสอนมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนการสอนระดบัมาก นกัศึกษาท่ีเรียนวิชา
เทคโนโลยกีารเช่ือม 1  รหสัวชิา 3103-2001 ดว้ยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
เฉล่ียร้อยละ 81.24/81.03 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือสูงกว่า 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐาน
การศึกษาคน้ควา้  
 วสันต ์ภู่รัสมี (2552) วจิยัเร่ืองการสร้างชุดการสอนวชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้  เร่ืองงานกดั 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้เร่ืองงานกดั หาคุณภาพ
ทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้นเร่ืองงานกัด หาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และวดัเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้เร่ืองงานกดั 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขางานเคร่ืองมือกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกล
และซ่อมบ ารุง วิทยาลยัเทคนิคสมุทรปราการจ านวน 20 คน ผลการวิจยัพบว่า ชุดการสอนวิชางาน
เคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ เร่ืองงานกดัท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.39/80.53 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
80/80 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 61.06 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเจตคติ
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการสอนวชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้เร่ืองงานกดัมีค่าเฉล่ีย 4.63 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด สรุปได้ว่า ชุดการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้เร่ืองงานกดัท่ีสร้างข้ึนเป็นชุดการสอนท่ี
สามารถใหค้วามรู้กบัผูเ้รียนเพิ่มข้ึน 

มนตศ์กัด์ิ กล่ินสกุล (2552) วจิยัเร่ืองการสร้างและพฒันาชุดการสอนวชิาเทคโนโลยีการเช่ือม 
1 (รหัสวิชา 3103-2001) ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 2546 ของส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชา
เทคโนโลยีการเช่ือม 1 มีสมมติฐานของการพฒันาและสร้างชุดการสอนข้ึนมามีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์เฉล่ียร้อยละ 80/80 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัประ กาศนีย
บตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม 1 
จ  านวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ใบเน้ือหาแบบฝึกปฏิบติั 12 หัวข้อเร่ืองแบบ 
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เป็นแบบปรนยัชนิดตวัเลือก 4 ตวัเลือก แบบสอบถาม
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ความพึงพอใจท่ีให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินจ านวน 5 ท่านเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าการวิเคราะห์
ขอ้มูลและสถิติท่ีใชก้ารหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใชสู้ตร E1/E2 การหาและความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อชุดการสอนแบบมาตราส่วนประเมินค่าโดยใชค้่าเฉล่ีย ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความ
พึงพอใจต่อชุดการสอนภาพรวมค่าเฉล่ีย 4.35 แปลความได้ว่า ชุดการสอนมีความเหมาะสมท่ีจะ
น าไปใชใ้นการเรียนการสอนระดบัมากนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม 1 ดว้ยชุดการสอนท่ี
สร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียร้อยละ 81.24/81.03 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือสูงกวา่ 
80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 
 ฉลาด อนัพรหมา (2552) วจิยัเร่ืองการพฒันาชุดการสอนวชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ (2100-
1007) ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง หาประสิทธิภาพและประ 
สิทธิผลทางการเรียนรู้ของชุดการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ (2100-1007) ตามหลกัสูตรประ 
กาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซ่ึงจากผลการวจิยัพบวา่ ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.54 /80.14 สูงกวา่เกณฑ ์
ท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 และเม่ือน าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิผล     
ทางการเรียนรู้ พบว่า ชุดการท่ีสร้างข้ึนท าให้นกัเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากบั 63.02 สูง
กวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ ร้อยละ 60 และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการสอนอยูใ่น
ระดบั  พึงพอใจมากโดยมีค่าเฉล่ีย 3.76 ดงันั้นสรุปไดว้า่ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนน้ีสามารถน าไปใชใ้น
การเรียนการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ (2100-1007) ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได ้
 สุชาติ  ยอดเกล้ียง (2552) การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนแบบบูรณาการเร่ือง
การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเบ้ืองต้น วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนและ
เปรียบเทียบผลการเรียนเร่ืองการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 
หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้าก าลัง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิธีด าเนินการวิจยัโดยผูว้ิจยัไดส้ร้างขุดการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยคู่มือครู ส่ือการสอน แบบทดสอบ
ทา้ยบทเรียน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ จากนั้นน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเลือกแบบเจาะจงเป็น
นกัเรียนชั้นปีท่ี 1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัสารพดัช่างพระนคร 
ท่ีไดล้งทะเบียนเรียนวิชาอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์และวงจร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 
16คน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน และท า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ หลงัจากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าค านวณหาประสิทธิภาพชุดการสอน และ
วเิคราะห์หาความกา้วหนา้ทางการเรียนโดยใชส้ถิติค่าที ผลการวจิยัปรากฏวา่ชุดการสอนท่ีไดส้ร้างข้ึน
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มีประสิทธิภาพ 75.56/73.54 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 80/80 อยา่งไรก็ตามจากการวิเคราะห์
ความกา้วหนา้ทางการเรียนพบวา่ความกา้วหนา้ทางการเรียนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยคะแนนสอบเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 ปราการ  ทองใบ (2552) การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนเร่ืองการมอดูเลต 
และดีมอดูเลตสัญญาดิจิตอล ส าหรับการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนเร่ืองการมอดูเลต และดีมอดูเลตสัญญา
ดิจิตอล ส าหรับการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ผูว้ิจยัไดน้ าชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนไปใช้
สอนกับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 20 คน โดยหลงั
การเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนนกัศึกษาจะตอ้ท าแบบฝึกหัด หลงัจากนั้นเม่ือศึกษาครบทุกหน่วย
เรียนแล้วนักศึกษาจะท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงค่าท่ีได้จะน ามาค านวณหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนต่อไป และผลการทอลองปรากฏวา่ชุดการสอนเร่ือง การมอดูเลต และดีมอดู
เลตสัญญาดิจิตอล ท่ีสร้างข้ึนมามีประสิทธิภาพ 81.67/84.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

เกศินี งามยิ่ง และคณะ (2553) วิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการสอนวิชาวงจรพลัส์และดิจิตอล
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาคุณภาพชุดการสอนวิชาวงจรพลัส์และ
ดิจิตอล รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนกับ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีปกติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จ านวน 44 คน แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มคือ กลุ่มทดลองซ่ึงเรียนดว้ยชุดการสอน และกลุ่มควบคุมซ่ึงเรียนดว้ยวิธีปกติโดยใชว้ิธีการเลือก
แบบหลายขั้นตอนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย ชุดการสอน แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพชุดการสอนเน้ือหาท่ีใชใ้นการพฒันาชุดการสอน
วิชาวงจรพลัส์และดิจิตอลมีทั้งหมด 5 หน่วยการสอน ประกอบด้วย ระบบตวัเลขรหัสลอจิกเกต
พื้นฐานคณิตศาสตร์ลอจิกและการลดรูป วงจรเขา้รหสัวงจรถอดรหสัและวงจรแสดงผล สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test for independent 
samples) ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพของชุดการสอนวิชาวงจรพลัส์และดิจิตอลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนดา้น
เน้ือหามีค่าเฉล่ีย ( = 4.85, S.D. = 0.22 ) ดา้นส่ือการสอนมีค่าเฉล่ีย ( = 4.76, S.D. = 0.33) จดัอยู่
ในระดบัดีมากและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนมีค่าเฉล่ีย ( = 39.82, 
S.D. = 1.47) ซ่ึงสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีปกติท่ีมีค่าเฉล่ีย ( = 33.05, S.D. = 1.81) อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 
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วิษณุ บวัเทศ (2554) ได้วิจยัเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาการ
วเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรการวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแส 
ตรง ตามหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าพุทธศกัราช 2549 มหาวิทยาลยัราช
ภฎัก าแพงเพชร และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนและหลงัการเรียน โดย
ใชชุ้ดการสอน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบ (The One-Group Pretest-Posttest Design) 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 25 คนซ่ึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการ 
ศึกษา 2553 หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า พุทธศกัราช 2549 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรงการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหาได้จากการวิเคราะห์ด้วยค่า E1/E2 และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนวิเคราะห์ด้วยการ
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.48/81.60 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวส่้วนการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
คะแนนทดสอบหลงัเรียนโดยใชส้ถิติ t (t-test) พบวา่ค่าทีท่ีค  านวณไดม้ากกวา่ค่า t จากตารางแสดงวา่
หลงัจากเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนแลว้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจริงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 อ านาจ ทองแสน (2556) ไดว้ิจยัเร่ืองชุดการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ (2100-1008) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของหนงัสือเรียน 
วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( = 4.23, S.D.= 0.21), ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิด 
เห็นต่อคุณภาพของแผนการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( = 4.18, 
S.D. = 0.22), ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของส่ือสไลด์น าเสนอดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์
ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ โดยรวมอยู่ในระดบัดี (  = 4.22, S.D. = 
0.29), ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ เท่ากบั 86.53/88.28 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีตั้งไว ้80/80, ประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการสอน วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
ท าให้นกัเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เท่ากบั 0.74 (จากคะแนนเต็ม 1.00) หรือร้อยละ 74.53, ผล
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที  (t-test Dependent) 
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งท่ีระดบั .01 
และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน วชิางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( = 4.36, S.D. = 0.49) 
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ทองพนู เบญ็เจิด (2558) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดการสอนวิชาวดัละเอียด รหสัวิชา 
2102–2004 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ ซ่ึงผล 
การวิจยัพบวา่ชุดการสอนวิชาวดัละเอียด รหสัวิชา 2102-2004 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 มีประสิทธิภาพเฉล่ีย 82.25/81.32 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 ผลการวิเคราะห์ค่าดชั 
นีประสิทธิผล ของชุดการสอน พบว่า ค่าดชันีประสิทธิผลของส่ือการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 0.6111 ซ่ึง
หมายความว่านกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 61.11 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน/หลงัเรียนดว้ยการทดสอบ t (t-test) พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดการสอนอยูใ่นระดบัมาก 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างและพฒันาชุดการสอนหลายฉบบัท่ีอา้งถึง
ขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การพฒันาชุดการสอนเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีนิยมน ามาใชใ้นการพฒันาวิธีการ
เรียนการสอนกนัอยา่งกวา้งขวาง เพราะเป็นการผลิตส่ือประสมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัเน้ือหา
รายวชิาต่าง ๆ ไดดี้ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาชุดการสอนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-
2003) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้ึนประกอบดว้ย ชุดการสอน แผนการสอน และส่ือสไลด์
น าเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ พาวเวอร์พอยต์ ซ่ึงชุดการสอนดังกล่าวจะช่วย
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวแ้ละเป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

 

 


