
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 ผูรายงานไดศึกษาคนควาเรียบเรียงสาระสําคัญ
จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของตามลําดับดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
2. เอกสารประกอบการสอน 
     2.1 ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
     2.2 สวนประกอบของเอกสารประกอบการสอน 
     2.3 ลักษณะของเอกสารประกอบการสอน 
     2.4 ประโยชนของเอกสารประกอบการสอน 
     2.5 ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน 
     2.6 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
     2.7 การประเมินตามสภาพจริง      
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
สําหรับรายละเอียดของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมีดังนี้ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

จุดประสงคสาขาวิชา  
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการ 

แกปญหา และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

หลักการของงานอาชีพท่ีสัมพันธเก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางเทคนิคการผลิต  ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี 

3. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดาน 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือกล แมพิมพโลหะ แมพิมพพลาสติก และชิ้นสวนยานยนต  

4. เพ่ือใหสามารถสรางสรรค  แกปญหา และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องมือกล แมพิมพโลหะ แมพิมพพลาสติก และชิ้นสวนยานยนต  

5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในกลุมงานดานอุตสาหกรรมการผลิต  เครื่องมือกล  แมพิมพ
โลหะ แมพิมพพลาสติก และชิ้นสวนยานยนต  

6. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานชางเทคนิคการผลิตในสถานประกอบการ  และประกอบ
อาชีพอิสระ รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได  

7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ซ่ือสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด  
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบดวย 
1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ไดแก 
   1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต 

กตัญูกตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม 
เปนตน 

   1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มี
มนุษยสัมพันธ เชื่อม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน 

   1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ไดแก 
   2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางาน

อาชีพ 
   2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 
   2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับ

ผูอ่ืน 
   2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน

อาชีพ 
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
   3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดย

คํานึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย 
   3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
   3.3 อานแบบ เขียนแบบ และวิเคราะหแบบงาน 
   3.4 เลือกใชวัสดุอุตสาหกรรมตามคุณลักษณะงาน 
   3.5 ปรับ แปรรูปและข้ึนรปูงานดวยเครื่องมือกล 
   3.6 เขียนโปรแกรมเอ็นซี 
   3.7 ตรวจสอบชิ้นงานดวยเครื่องมือวัดท่ีมีความละเอียดสูง 
   3.8 ปรับปรุง ทดสอบสมบตัิโลหะ 
   3.9 ตรวจสอบ และวางแผนการซอมบํารุงเครื่องมือกล 
สาขางานเครื่องมือกล 
   3.10 อานแบบ เขียนแบบและวิเคราะหแบบงานเครื่องมือกล 
   3.11 ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล ดวยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
   3.12 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ  รวมไมนอยกวา  83 
หนวยกิต ซ่ึงในหมวดวิชาชีพตองเรียนไมนอยกวา 56  หนวย และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดัง
โครงสรางตอไปนี้ 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต      ไมนอยกวา 21 หนวยกิต  
   1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร   (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
   1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา   (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
   1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     ไมนอยกวา 56 หนวยกิต  
   2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน    (15 หนวยกิต)  
        รหัสวิชา    ช่ือวิชา     ท - ป - น 
        3001-1001  การบริหารงานคุณภาพในองคการ   3 - 0 - 3 
        3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  2 - 2 - 3 
        3100-0101  กลศาสตรวิศวกรรม     3 - 0 - 3 
        3100-0105  ความแข็งแรงของวัสดุ     3 - 0 - 3 
        3100-0116  การออกแบบเครือ่งจักรกล    3 - 0 - 3 
   2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ    (21 หนวยกิต)  
        รหัสวิชา    ช่ือวิชา     ท - ป - น 
        3102-2001  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 1   1 - 6 - 3 
        3102-2002  เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   2 - 2 - 3 
        3102-2003  โปรแกรมซีเอ็นซี     1 - 4 - 3 
        3102-2004  เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี   1 - 6 - 3 
        3102-2005  ออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  1 - 4 - 3 
        3102-2006  มาตรวิทยาอุตสาหกรรม    2 - 2 - 3 
        3102-2007  นิวเมติกสและไฮดรอลิกอุตสาหกรรม   2 - 2 - 3 
   2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก    (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)  
   2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ   (4 หนวยกิต)  
   2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   (4 หนวยกิต)  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร    (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)  

รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 

 จะเห็นไดวามีวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัส
วิชา 3102-2002 เปนวิชาในหมวดทักษะวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 3 หนวยกิต 4 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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เอกสารประกอบการสอน 
ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
สุรชัย  บุญญานุสิทธิ์ ( 2535:1-2) ไดใหความหมายของเอกสารประกอบการสอนวา เปน

เอกสารประกอบการสอน นอกเหนือจากตําราหรือแบบเรียนท่ีกําหนดไว เพ่ือขยายแนวทางและ
ประสบการณการเรียนรูและประสิทธิภาพการสอนใหสูงข้ึน โดยมีเนื้อหาสาระตรงตามจุดประสงค
รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด  อาจใชประกอบการสอนรายจุดประสงคหรือทุกจุดประสงคในรายวิชา
นั้นๆไมนอยกวา  1 รายวิชา 

สมพิศ  คูศรีพิทักษ (2550: 643-644) ไดใหความหมายของตําราและหนังสืออานประกอบวา  
เปนหนังสือท่ีเขียนข้ึนมาเพ่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตร  การศึกษาโดยเฉพาะรูปลักษณะของ
หนังสือ ตํารา อาจแตกตางไปจากหนังสือสารคดีและหนังสือวิชาการท่ัวๆไป อาจมีแผนการสอนหรือ
บทสรุปของแตละบท มีคําถาม ทบทวนกิจกรรมหรือแบบฝกหัด  ฯลฯ รูปลักษณะของหนังสืออาน
ประกอบจะเปนหนังสือท่ีเก่ียวของ หรือขยายความไวในเนื้อหาสาระท่ีระบุไวในหลักสูตร ตามปกติจะ
ใหความรูแกผูเรียนเชนเดียวกับตํารา แตใหแนวคิด ความรูทันสมัยกาวหนา  และนาอานมากกวา 

สุวิทย  มูลคํา  และสุนันทา  สนุทรประเสริฐ ( 2550: 41) ไดใหความหมายไววาเอกสาร
ประกอบการสอน คือ เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนในวิชา
ใดวิชาหนึ่ง  ควรมีหัวขอเรื่อง จุดประสงค เนื้อหาสาระและกิจกรรม เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

จากความหมายของเอกสารประกอบการสอนท่ีกลาวมากลาวโดยสรุปไดวา เอกสารประกอบ 
การสอน หมายถึง เอกสารท่ีใชสําหรับเปนคูมือในการจัดการสอนของครู และเปนเอกสารท่ีใชสําหรับ
ศึกษาคนควาในการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงตองประกอบดวยจุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมท่ีใชในการ
เรียนการสอน และมีการประเมินผล 

สวนประกอบของเอกสารประกอบการสอน 
ทรงจิต  ปราสาท (2532 : 19-22 )  ไดกําหนดองคประกอบของเอกสารประกอบการสอนวา  

แตละหนวยการเรียนจะตองประกอบดวยความคิดรวบยอด จุดประสงคเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนการสอน แบบฝกหัด และคําถามทายบท 

สุวิทย  มูลคํา (2550:41)  ไดกลาวถึงสวนประกอบของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
เอกสารประกอบการสอน ไมมีรูปแบบท่ีจําเพาะเจาะจง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูผลิต ท่ี

จะคํานึงถึงลักษณะการนําไปใชและกลุมผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมีสวนประกอบดังนี้ 
   1. สวนปก ควรมีสวนประกอบดังนี้ 
      1.1 ปกนอก 
      1.2 ปกใน 
      1.3 คํานํา 
      1.4 สารบัญ 
      1.5 คําชี้แจงหรือคําแนะนําการใช 
      1.6 จุดประสงคหลัก 
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   2. สวนเนื้อหา อาจแบงเปนเรื่องยอย หรือเปนตอนตามลักษณะของเนื้อหาควรมี
สวนประกอบ ดังนี้ 

      2.1 ชื่อบท หรือชื่อหนวย หรือชื่อเรื่อง 
      2.2 หัวขอเรื่องยอย 
      2.3 จุดประสงคการเรียนรู 
      2.4 กิจกรรมหลัก 
      2.5 เนื้อหาโดยละเอียด หรือใบความรู 
      2.6 กิจกรรมฝกปฏิบัติ หรือแบบฝก หรือใบงาน 
      2.7 บทสรุป (ถามี) 
และควรมีแบบทดสอบกอนและหลังการเรียน ใชวัดและประเมินผลการเรียนเพ่ือทราบผล

การพัฒนาของผูเรียนดวย 
   3. สวนอางอิง อาจอยูสวนทายของเนื้อหาในแตละตอน หรืออยูทายเลมเอกสาร ควรมี

สวนประกอบ ดังนี้ 
      3.1 เอกสารอางอิงประจําหนวย หรือบรรณานุกรม 
      3.2 ภาคผนวก 

จากสวนประกอบของเอกสารประกอบการสอนท่ีกลาวมา สรุปไดวา  เอกสารประกอบการ
สอนควรประกอบดวย 

1. สวนปก ประกอบดวย ปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ คําชี้แจงหรือคําแนะนําการใช 
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2. สวนเนื้อหา ประกอบดวย  ชื่อหนวย  หัวขอเรื่องยอย  จุดประสงคการเรียนรู   เนื้อหาโดย
ละเอียด  กิจกรรมฝกปฏิบัติ  หรือแบบฝก  หรือใบงาน  บทสรุป 

3. สวนอางอิง ประกอบดวย บรรณานุกรม ภาคผนวก 
ลักษณะของเอกสารประกอบการสอน 
ธานี  สมบูรณบูรณะและวิโรจน สาระรัตนะ (2533: 118-119) ไดกลาวถึง คุณลักษณะ 

ของเอกสารประกอบการสอนไว ดังนี้ 
       1. สาระดานเนื้อหาความรู (Knowledge Component) เชน 
    1.1 มีเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร 
  1.2 จัดเนื้อหาเหมาะสม เชน เรียงลําดับจากงายไปหายาก 
  1.3 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น 
  1.4 เนื้อหาทันสมัยถูกตองตามหลัก และลักษณะวิชา 
  1.5 ใชคําศัพท และสํานวนท่ีนักเรียนเขาใจงาย 
  1.6 มีคําอธิบาย คําจํากัดความ และตัวอยางชัดเจน 
  1.7 มีแบบการเขียนท่ีนาสนใจ ใหแนวคิด และคานิยมท่ีถูกตอง 
  1.8 เนื้อหาแตละบท แตละหัวขอมีปริมาณท่ีเหมาะสม 
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 2. สาระดานสติปญญา (Intellectual Component) เชน 
  2.1 เนื้อหาสอดคลองกับหลักการเรียนการสอน 
  2.2 เนื้อหามีความสัมพันธกับประสบการณของผูเรียน 
  2.3 เนื้อหาสงเสริมคานิยม และทัศนคติท่ีดี 
  2.4 สงเสริมใหเกิดความคิด และคนควาเพ่ิมเติม 
  2.5 ใหความรูในสิ่งท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
  2.6 การจูงใจใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําได 
 3. อุปกรณการเรียนการสอน (Learning and Teaching Aids) เชน 
  3.1 มีกิจกรรมเสนอแนะ 
  3.2 มีบทสรุปทายบทท่ีใหความเขาใจชัดเจน และใหแงคิดเพ่ิมเติม 
  3.3 มีคําถาม และแบบฝกหัดทายบทท่ีกระตุนใหคิด 
  3.4 มีแผนภูมิแสดงข้ันตอนพัฒนาการหรือระบบประกอบเนื้อหา 
  3.5 มีภาพประกอบเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา มีคําอธิบายประกอบชัดเจน 
  3.6 มีคูมือแนะนําการใช 
 4. การจัดรูปเลมและการพิมพ (Format and Printing) เชน 
  4.1 ขนาดรูปเลมเหมาะสมท้ังความกวาง ความยาวและความหนา 
  4.2 ปกทนทาน สวยงาม กระดาษดี มีคุณภาพดี คงทน 
  4.3 การพิมพดี เชน การเรียงพิมพ  การข้ึนตน การแบงตอน  ชองวาง ยอหนาวรรคตอน
และชองไฟ มีระเบียบและสวยงาม 
  4.4 ตัวอักษรชัดเจน  ขนาดพอเหมาะ  การใชพยัญชนะ  สระ ตัวสะกด การันต วรรณยุกต 
และเครื่องหมายตางๆ ถูกตอง  
  4.5 มีสาระประกอบตางๆ  ครบถวน เชน หนาปกใน คํานํา สารบัญ ดรรชนี เชิงอรรถ 
บรรณานุกรม อภิธานศัพท และภาคผนวกครบถวน 
 สุรชัย บุญญานุสิทธิ์ (2535:1-2) ไดกลาวถึง ลักษณะของเอกสารประกอบการสอนดังนี ้
 1. เปนเอกสารจัดพิมพท่ีมีรูปแบบแนนอน ท่ีใชแทนตําราหรือแบบเรียนได 
 2. ควรครอบคลุมจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และ
วัดผลตามท่ีระบุไวในหลักสูตรรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 3. สามารถใชศึกษาไดดวยตนเอง และใชจัดสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนได 
 4. มีความเชื่อถือไดสูง ในกรณีท่ีเรียบเรียงเนื้อหามาจากหลายแหงควรมีการอางอิง (เชิงอรรถ
และบรรณานุกรม) ปรากฏไวทายเอกสารชุดนั้นๆดวย 
 5. สามารถนําไปใชไดตามแผนการสอนท่ีวางไว และประเมินคุณภาพของเอกสารไดหรือ
สามารถใหผูอ่ืนนําไปใชได 
 6. สงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาใหสูงข้ึน 
 7. สามารถประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดตั้งแต 70/70 ข้ึนไป 
 8. ควรจัดทําเปนเอกสารรวมเลมในกรณีท่ีมีหลายจุดประสงคหรือรายวิชา ซ่ึงจะตองมีการ
เรียบเรียงสวนตางๆ ในเลมอยางเปนระบบ 
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 9. เปนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสามารถแกปญหาได มีความเชื่อถือสูง มีผลพิสูจนเชิง
ประจักษ และสามารถนําไปใชไดจริง 

 กลาวโดยสรุป คือ ลักษณะของเอกสารประกอบการสอนควรมีลักษณะ ดังนี้  
 1. มีเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตร ทันสมัย ถูกตองตามหลักวิชาการ นาสนใจ และมีความ
ยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
 2. มีรูปเลมท่ีเหมาะสม ทนทาน 
 3. การจัดพิมพ สวยงาม ถูกตองตามหลักวิชา ตัวอักษรชัดเจน ภาพประกอบชัดเจน ภาษา
ถูกตอง 
 4. รูปแบบถูกตองตามหลักการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 ประโยชนของเอกสารประกอบการสอน 
 นคร พันธุณรงค (2538 : 25) ไดกลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการสอนวา 
 1. เปนผลงานดานวิชาการท่ีเปดโอกาสใหครูผูสอน ไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางดาน
วิชาการ เพราะครูผูสอนตองศึกษาหลักสูตร ศึกษาคําอธิบายรายวิชา จุดประสงคของวิชาวิเคราะห
เวลา และเขียนจุดประสงคการเรียนรูของวิชาท่ีสอนดวยตัวเอง 
 2. เปนผลงานดานวิชาการท่ีมีความสมบูรณครบถวนท้ังในสวนท่ีเปนเนื้อวิชา และสวนท่ีเปน
กิจกรรมการเรยีนการสอนรวมท้ังสวนประกอบอ่ืนๆ 
 3. เปนผลงานดานวิชาการท่ีเปดโอกาสใหครูผูสอนสามารถคนควาในสวนท่ีเปนเนื้อหาวิชาท่ี
สอนไดเต็มความสามารถ 
 4. เปนผลงานดานวิชาการท่ีครูผูสอนสามารถจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยาง
ละเอียด และสอดคลองกับสภาพการสอนจริงในหองเรียน 
 5. เปนผลงานดานวิชาการท่ีชวยใหครูผูสอนใชเปนคูมือการสอนไดเปนอยางดี และยัง
สามารถใชเปนคูมือสําหรับครูท่ีสอนแทนไดอยางดีอีกดวย 

 กลาวโดยสรุปประโยชนของเอกสารประกอบการสอน มีดังตอไปนี้ 
 1. เอกสารประกอบการสอน ชวยใหผูเรียนสามารถใชเปนคูมือในการเรียน ใชเปนคูมือในการ
คนควานอกเวลาเรียน และสามารถใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานได 
 2. เอกสารประกอบการสอนของครู จะเปนคูมือของครูผูสอนท่ีทําใหครูสามารถจัดเตรียม
กระบวนการเรียนการสอนไดสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ทําใหการจัดการสอนมีคุณภาพมาก
ข้ึน สอดคลองกับ ระยะเวลา จํานวนชั่วโมงท่ีใชสอนจริงในแตละภาคเรียนสามารถสอนไดครบถวน
และทันเวลา และสอดคลองกับสภาพของผูเรียน ทําใหครูเกิดความม่ันใจในการสอน 
 3. เอกสารประกอบการสอนเปนคูมือสําหรับครูผูสอนแทนหรือใชสอนซอมเสริมใหกับผูเรียน
ก็ได 
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 ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน 
 สุวิทย  มูลคําและสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2520) กลาวถึง ข้ันตอนการผลิตเอกสาร
ประกอบการสอนมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะหปญหา และสาเหตุจากการเรียนการสอน ซ่ึงอาจไดมาจาก 
     1.1 การสังเกตปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทําการสอน 
     1.2 การบันทึกปญหาและขอมูลระหวางสอน 
     1.3 การศึกษาและวิเคราะหผลการเรียนของผูเรียน 
 2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือวิเคราะหเนื้อหาสาระ และผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังหรือจุดประสงคและกิจกรรมท่ีเปนปญหา 
 3. เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมแบงเปนบทเปนตอนหรือเปนเรื่อง เพ่ือแกปญหาท่ีพบ 
 4. ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอนและกําหนดสวนประกอบ
การภายในของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 5. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามากําหนดเปนจุดประสงค เนื้อหา วิธีการและสื่อ
ประกอบเอกสารในแตละบทหรือแตละตอน 
 6. เขียนเนื้อหาในแตละตอน รวมท้ังภาพประกอบแผนภูมิ และขอทดสอบใหสอดคลองกับ
จุดประสงคท่ีกําหนดไว 
 7. สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 8. นําไปทดลองใชในหองเรียน และเก็บบันทึกผลการใช 
 9. นําผลท่ีไดมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรอง (อาจทดลองใชมากกวา 1 ครั้ง 
เพ่ือปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้นใหสมบูรณ และมีคุณภาพมากท่ีสุด) 
 10. นําไปใชจริงเพ่ือแกปญหาท่ีพบจากการวิเคราะหขอมูล 
 ชุติมา สัจจานันท ( 2542) กลาววา สวนประกอบสําคัญของเอกสารประกอบการสอน คือ 
เนื้อหาประกอบคําบรรยาย และโครงการสอน ซ่ึงมีความเก่ียวเนื่องกันจึงควรจัดระบบหัวขอคํา
บรรยายกอนแลวจึงเขียนรายละเอียดประกอบหัวขอคําบรรยาย จากนั้นจึงเขียนโครงการสอนและ
จัดเตรียมเอกสาร  ตลอดจนสื่อการสอนอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถกําหนดเปนข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรอยางละเอียด  การเขียนเอกสารท้ังสองประเภทจําเปนตองศึกษา
จุดมุงหมาย  คําอธิบายรายวิชา ลักษณะวิชา  จํานวนหนวยกิต และจํานวนคาบเรียน  กอนแยกแยะ 
เปนหัวขอคําบรรยาย  
 2. แยกแยะเนื้อหาเปนบท ตอน และเรื่องใหชัดเจน เม่ือศึกษาจุดมุงหมายและคําอธิบาย
รายวิชาแลว จึงแยกแยะคําอธิบายรายวิชาออกเปนประเด็นตางๆ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของรายวิชานั้นๆ ดวย หลังจากนั้นจึงแบงประเด็นจากคําอธิบายรายวิชาเปนหัวขอ หัวขอ
ยอย และขยายรายละเอียดเนื้อหา 
 3. เรียบเรียงเนื้อหาแตละบท ตอน เรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอน
ตองมีเนื้อหาถูกตองเหมาะสมเรียงลําดับเนื้อหาอยางเปนระบบ ใชภาษาท่ีถูกตองและเขาใจงาย 
ตลอดจนอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลอยางถูกตอง 
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 4. จัดทําโครงการสอนประกอบเนื้อหา เอกสารประกอบการสอนตองมีโครงการสอนอัน
ประกอบดวย จุดมุงหมาย กิจกรรมและวิธีสอน อุปกรณ วิธีวัด และการประเมินผล การจัดเตรียม
เอกสารและสื่อการสอนอ่ืนๆ นอกจากเนื้อหาประกอบคําบรรยายและโครงการสอนแลว การจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนระดับอุดมศึกษายังตองรวบรวมรายชื่อบทความ หรือหนังสืออานประกอบ
เอกสารท่ีเก่ียวกับการสอน ตลอดจนตัวอยางแผนภูมิ แถบเสียง หรือสไลด ท่ีใชประกอบการสอนไว
ทายเนื้อหาแตละบทหรือแตละเรื่อง 

 กลาวโดยสรุปข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน คือ 
 1. วิเคราะหปญหา 
 2. ศึกษาจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา  
 3. จัดทําโครงการสอน แบงหนวย 
 4. คนควา รวบรวมขอมูล เนื้อหา 
 5. กําหนดกิจกรรม เนื้อหา สื่อ และการประเมินผล 
 6. จัดทําฉบับรางท่ีมีเนื้อหา ภาพประกอบ แบบทดสอบ ใบปฏิบัติงาน บทสรุป และ
เอกสารอางอิง 
 7. สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 8. แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 9. นําไปทดลองใช 
 10. แกไขตามผลการทดลอง  
 11. นําไปใชจริง 
 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
 ชัยยงค พรหมวงศ, (2521: 134) กลาววา การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพเปนการคาดหมาย
วา ผูเรียนจะบรรลุจุดประสงคหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเปนท่ีพึงพอใจของผูประเมิน  โดยกําหนดเปน
เปอรเซ็นตผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนท้ังหมด ตอเปอรเซ็นต
ของผลการสอบหลังเรียนของผูเรียนท้ังหมด  นั้นคือ E1/E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ /
ประสิทธิภาพของผลลัพธ  
 เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2526 : 56-57) กลาวถึง เกณฑในการหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน  วาการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอการสอนท่ีไดจากการวัดผลคาคะแนน
เฉลี่ยของผูเรียนท้ังหมดจากการทําแบบฝกหัดหลังการเรียนทุกบท  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โดยมีการกําหนดเกณฑในการหาประสิทธิภาพไวหลากหลาย  คือ 80/80, 85/85 และ 
90/90 ท้ังนี้ข้ึนอยูกับธรรมชาติของรายวิชาและเนื้อหาท่ีนํามาสรางเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
 1. ถาเนื้อหาคอนขางยาก  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนท่ีสรางข้ึนไวท่ี 80/80 
 2. ถาเนื้อหางายหรือเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนตอจากท่ีมีผูสราง
เอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้ไวแลว  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพจะตั้งไวท่ี  90/90 เปน
อยางต่ํา 
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   การคิดคา E1/E2 ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีผลิตข้ึนนั้น คํานวณคาโดยใชสูตร 
ตอไปนี้ 
 E1       =                       และ E2       =        
 

 เม่ือ E1  หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในเอกสารประกอบการสอน  คือ
เปนรอยละจากการทํากิจกรรมท่ีมอบหมายใหผูเรียนทําและแบบฝกหัดทุกบทการเรียน  

 E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปในตัวผูเรียน คือ  
เปนรอยละจากการทําแบบทดสอบประเมินผลสิ้นสุดการเรียน 

     ΣX หมายถึง คะแนนรวมจากการทํากิจกรรมท่ีมอบหมายใหผูเรียนทําและแบบฝกหัด
ทุกบทเรียนของผูเรียนแตละคน 

     ΣY หมายถึง คะแนนจากการทําแบบทดสอบประเมินผลสิ้นสุดการเรียน 
      N  หมายถึง จํานวนผูเรียนท้ังหมด  
      A  หมายถึง คะแนนเต็มของคะแนนระหวางเรียน  
      B  หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบประเมินผลสิ้นสุดการเรียน  
 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 ใหมีคาเทาใดนั้นแลวแตผูผลิตสื่อจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยปกติสําหรับวิชาทฤษฎี ความรู ความจํา มักจะตั้งไว 80/80 ถึง 90/90 แตสําหรับ
วิชางานปฏิบัติ อาจตั้งไวท่ี 75/75 แตไมควรตั้งเกณฑไวต่ําเกินไป 
 บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ และคณะ (2544:162-163) กลาววา การหาประสิทธิภาพของสื่อ 
มัลติมิเดีย เปนการหาประสิทธิภาพ และการนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ ในท่ีนี้การหาประสิทธิภาพ
ตัวสื่อมัลติมิเดียจะเปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงจะชวยใหผูใชสื่อมี
ความม่ันใจวาจะเกิดประโยชนตอผูเรียนจริงเม่ือใชสื่อนั้นแลว การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E) หาจากอัตราสวนของประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย (E1) 
ตอประสิทธิภาพของผลลัพธโดยพิจารณาจากการสอบ (E2) หรือ E = E1: E2 

 E1 หมายถึง การประเมินพฤติกรรมตอเนื่องของการทํากิจกรรมหรือความรูท่ีเกิดข้ึน
ระหวางการเรียนท่ีไดรับมอบหมาย 

 E2 หมายถึง การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทายโดยพิจารณาคะแนนสอบหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

 ไชยยศ  เรอืงสุวรรณ (2550 : 90-91) กลาววา การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน
และการหาผลท่ีเกิดจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกําหนดวา ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ไดมาจากคะแนนท่ีผูเรียนทําไดจากการทําแบบทดสอบยอยประจําบทเรียนระหวาง
เรียน  คิดเปนรอยละของคะแนนเต็ม  ประสิทธิภาพของผลลัพธ ( E2) ไดมาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีผูเรียนทําได  คิดเปนรอยละของคะแนนเต็ม จากแนวคิดพบวาผูเรียนมีสวนสําคัญท่ีสุด
ในการใหขอมูลดานผลลัพธ (Outcome) ซ่ึงออกมาในรูปของคะแนนในการทําแบบทดสอบยอย 

 

x 100 ΣX 
N 
A 

x 100 Σy 

B 
N 
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 กลาวโดยสรุปการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  สามารถหาไดจากการ
วัดผลคาเฉลี่ยของผูเรียนท้ังหมดจากกิจกรรมท่ีมอบหมายใหผูเรียนทํา การทําแบบทดสอบหลังเรียน
ทุกหนวยการเรียน การปฏิบัติตามใบงาน ผลการวัดดานคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และคานิยม และ
การทําแบบทดสอบประเมินผลสิ้นสุดการเรียน ซ่ึงเปนประสิทธิภาพของผลลัพธ โดยกําหนดเกณฑใน
การหาประสิทธิภาพ ใชเปนคา E1/E2  = 75/75    
 E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในเอกสารประกอบการสอน คือเปนรอย
ละจากกิจกรรมท่ีมอบหมายใหผูเรียนทํา การทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกหนวยการเรียน การปฏิบัติ
ตามใบงาน รวมถึงคะแนนประเมินคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และคานิยมดวย 

 E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปในตัวผูเรียน คือเปนรอยละ 
จากการทําแบบทดสอบประเมินผลสิ้นสุดเรียน ซ่ึงประกอบดวย ขอสอบปลายภาคเรียน การปฏิบัติ
ตามใบงานทดสอบปลายภาคเรียน รวมถึงคะแนนประเมินคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และคานิยม  

การประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมิน ( Assessment) หมายถึง กระบวนการท่ีใชเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน หรือการเรียนรูของผูเรียน  และดําเนินการตัดสินคุณคาความกาวหนาในการเรียนรูของ
ผูเรียน ซ่ึงจะอธิบายลักษณะผูเรียนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การประเมินตามสภาพจริง ( Authentic Assessment) หมายถึง การวัดและประเมิน
กระบวนการทํางานของสมองและจิตใจอยางตรงไปตรงมาตามสิ่งท่ีเขาทํา โดยพยายามตอบคําถามวา
เขาทําอยางไร ทําไมจึงทําเชนนั้น (อุทุมพร  จามรมาน) 
 การประเมินตามสภาพจริง ( Authentic Assessment) หมายถึง กระบวนการสังเกตบันทึก
และรวบรวมขอมูลจากผลงานหรือกิจกรรมท่ีผูเรียนทํา เพ่ือตัดสินความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน  
โดยใชขอมูล  3  ดาน  ไดแก  1. Performance  2. Process  of  Learning  3. Product  of 
Learning 
 การประเมินตามสภาพจริง ( Authentic  Assessment) หมายถึง การประเมินผลอยาง
ตอเนื่องในสภาพท่ีเปนจริง ท้ังดานความรู ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติของผูเรียน 
 การประเมินตามสภาพจริง ( Authentic  Assessment) หมายถึง กระบวนการสังเกต การ
บันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการท่ีผูเรียนทํา โดยไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน 
แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดท่ีซับซอนในการทํางานของผูเรียน ความสามารถในการแกปญหา
และการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในสภาพจริงท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนใหผูเรียนเปน
ผูคนพบ ผูผลิตความรู ผูปฏิบัติงานจริง เพ่ือสนองความตองการของสังคม ซ่ึงจะประเมินจากสภาพท่ี
เปนจริงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงคุณภาพท่ีเปนประโยชนตอผูสอนไดใชเปนแนวทางจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับแตละบุคคลได  ซ่ึงจะตางจากการประเมินผลการเรียนรูท่ัวไปท่ี
วัดผลความรูดานเนื้อหาวิชาหรือผลผลิตแลวจัดลําดับท่ี  
 ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงนั้น  จะมีลักษณะเดนท่ีเนนการประเมินพัฒนาการของผูเรียน  
และประสิทธิภาพของการเรียนรู การทดสอบเหลานี้จะครอบคลุมสภาพจริงและสอดคลองกับการ
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แสดงออกของผูเรียนท้ังกระบวนการและผลผลิต โดยจะประเมินในลักษณะการทําเปนโครงการ  การ
บันทึกความเห็น แบบสํารวจ รายงาน นิทรรศการท่ีบูรณาการศาสตรตางๆ ท้ังวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  ภาษาศาสตร  สังคมศาสตร  มนุษยศาสตรและวิชาชีพ  ซ่ึงควรมีลักษณะสําคัญๆ ดังนี้ 
 1. เปนการประเมินท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสถานการณจริงหรือท่ีเปนชีวิตจริง 
 2. การประเมินท่ีจะทําไปพรอมๆ กับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในทุกสถานการณ 
 3. เนนพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนท่ีแสดงออกมาจริงๆ 
 4. เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 
 5. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง 
 6. มีการใชขอมูลท่ีหลากหลาย รวมท้ังการใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย โดยเก็บขอมูลระหวาง
การปฏิบัติงานในทุกดาน ท้ังกระบวนการคิดในระดับสูง กระบวนการทํางานกระบวนการแกปญหา 
กระบวนการประเมินผล เปนตน 
 7. สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการชื่นชม สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูเรียน
ไดเรียนรูอยางมีความสุข 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ทองพูน เบ็ญเจิด  การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนงานเครื่องมือกล
เบื้องตน รหัสวิชา 3100-0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิทยาลัย 
เทคนิคสุรินทร มีวัตถุประสงคตอไปนี้ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา
งานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100-0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 2)เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบ 
การสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100-0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพ่ือเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องตน รหัสวิชา 3100-0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยใช  
t - test 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100-0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1 สาขางานแมพิมพ
พลาสติก วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
แบบฝกหัดและใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบ กอนเรียน/หลังเรียน แบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดัชนีคาความสอดคลอง คาอํานาจจําแนกคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันและ t - test ผลการวิจัย 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100-0009 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีประสิทธิภาพ 82.14/81.03 สูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว 80/80 
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2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 
3100-0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.6876 
ซ่ึงหมายความวานักศึกษา มีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 68.76 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 
- 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องตน รหัสวิชา 3100-0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พบวา อยู
ในระดับมาก 

วิชาญ  โชติกลาง ได สรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซอม
บํารุง (2103-2114)  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) สรางและประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซอมบํารุง (2103-2114) (2) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอนวิชางานเชื่อมซอมบํารุง  (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช
เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซอมบํารุงและ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซอมบํารุง การศึกษาครั้งนี้เปน
การศึกษาเชิงทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอน –หลังการทดลอง โดยใชกลุมตัวอยาง 30 คน ซ่ึงเปน
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 3 ปการศึกษา 2558 สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 ผลการศึกษาพบวา (1) เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซอมบํารุงมีคุณภาพ
เหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.28, SD=0.41) (2) เอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เชื่อมซอมบํารุง  มีประสิทธิภาพเทากับ 82.31/81.83 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซอมบํารุง ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (X =4.21, SD=0.12) 
 เฉลียว ชาติรัมย ไดจัดทํารายงานการใชเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 
2102–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 การศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 
2102–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกลโรงงาน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวัด
ละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 กอนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน ท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกลโรงงาน ท่ีมีตอเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกลโรงงาน ท่ีเรียนในรายวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102–
2004 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย กลุม ชก. 15 จํานวน 22 คนเครื่องมือ
ท่ีใชในการศึกษาประกอบดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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กอนเรยีน และหลังเรยีนเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ยรอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานไดแก t–test 
 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 
สําหรับนักเรียนสาขาวิชาชางกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ 84.14/82.27 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 ทุกหนวย 
 2. นักเรียนสาขาวิชาชางกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุม ชก. 15 ท่ีเรียนโดยใช
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน โดยรวมแลวนักเรียน มีความ
พึงพอใจในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ท้ังดานรูปเลมและการพิมพ ดานเนื้อหา ดาน
การวัดผลประเมินผล ดานกิจกรรม และดานรูปแบบ ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน 
 วัฒกานต  ก่ิงแกว ไดทําการ สรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการวิชาวัดละเอียด 
รหัสวิชา 2102–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีวัตถุประสงคตอไปนี้  
1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 –2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80  
2) เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 –2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีคาดัชนีประสิทธิผล 
0.50 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ
สอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102  – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
โดยใช t – test 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน 
วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาชาง
กลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก 
แบบฝกหัดและใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  แบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดัชนีคาความสอดคลอง คาอํานาจจําแนก คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันและ t – test  
 ผลการวิจัย 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพ 83.07/82.06 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 

2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 –2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.7218 ซ่ึงหมายความวา
นักเรียน มีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 72.18 
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 –2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด 
รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พบวา อยูในระดับมาก 
 ไพฑูรย ยศเตา  ไดจัดทํารายงานการใช เอกสารประกอบการสอนท่ีมีผลตอทักษะปฏิบัติ วิชา
เขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการ
สอนท่ีมีผลตอทักษะปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ใหมีประสิทธิภาพ E1 / E2 เปนไปตามตามเกณฑท่ีตั้งไว 
80/80 2) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลนักเรียนท่ีเรียนดวย เอกสารประกอบการสอนท่ีมีผลตอทักษะ
ปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 3) เพ่ือศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนท่ีเรียนดวย เอกสารประกอบการสอนท่ีมีผล
ตอทักษะปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใช เอกสารประกอบการสอนท่ีมีผลตอทักษะปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-
2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยมีกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้
คือนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาชางกล
โรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 หองโดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบกลุม ( Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  เครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการสอนท่ีมีผลตอทักษะปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 วิชา
เขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 จํานวน 1 เลม 2) แผนจัดการเรียนรูเอกสารประกอบการสอนท่ีมีผลตอทักษะปฏิบัติ วิชาเขียน
แบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
จํานวน 18 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 
2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ และ 4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติงาน 5 ข้ันตอน คือ ข้ันสาธิตทักษะ ข้ัน
สาธิตทักษะยอย ข้ันปฏิบัติทักษะยอย ข้ันเสริมเทคนิควิธีการ และ ข้ันเชื่อมโยงทักษะยอย และ  
5) แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใชเอกสารประกอบการสอนท่ี
มีผลตอทักษะปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-
2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใช คือ 
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ รอยละ (Percentage) 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนท่ีมีผลตอทักษะปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเครื่องมือ
กล 1 รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 คาประสิทธิภาพ 
E1/E2 คือ หนวยท่ี 1 E1/E2 79.07/81.07 หนวยท่ี 2 E1/E2 77.30 / 81.07 หนวยท่ี 3 E1/E2 78.00 / 
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80.80 หนวยท่ี 4 E1/E2 78.40 / 79.47 หนวยท่ี 5 E1/E2 76.40 / 79.20 หนวยท่ี 6 E1/E2 79.80 / 
82.40 หนวยท่ี 7 E1/E2 77.75 / 80.00 หนวยท่ี 8 E1/E2 78.24 / 80.80 หนวยท่ี 9 E1/E2 76.80 / 
81.07 สรุปวา ประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีมีคะแนนกิจกรรมระหวางเรียน และ คะแนนทดสอบ
หลังเรียน (E1/E2) ท้ัง 9 หนวย เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 
 2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน โดยใชเอกสารประกอบการสอนท่ีมีผลตอทักษะปฏิบัติ วิชา
เขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 คาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.56 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 
56  
 3. ผลการศึกษาทักษะปฏิบัติ ของนักเรียนท่ีเรียนดวยโดยใชเอกสารประกอบการสอนท่ีมีผล
ตอทักษะปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แสดงใหเห็นวา ผลทักษะปฏิบัติของนักเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
จํานวน 11 คน คิดเปน 44 เปอรเซ็นต ท่ีเหลืออยูในระดับดีจํานวน 14 คน คิดเปน 56 เปอรเซ็นต 
โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 
 4. ความพึงพอใจของผูเรียนดวยเอกสารประกอบการสอนท่ีมีผลตอทักษะปฏิบัติ วิชาเขียน
แบบเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
นักเรียนมีความพึงพอใจดานการนําไปใชประโยชนมากท่ีสุด ( คาเฉลี่ย  = 4.61) รองลงมาคือดาน
ทักษะกระบวนการ ( คาเฉลี่ย = 4.59) และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความพึงพอใจนอย
ท่ีสุดคือดานการวัดและประเมินเมนผล (คาเฉลี่ย = 4.50) และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมท้ังราย
ดานและรายขอในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.56) 
 ชนะ  สุทธิประภา ไดสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจัยในครั้งนี้  
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพ หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการเรียนรูเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 
3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปท่ี 1 กลุม 3 - 4 ทวิภาคี ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 จํานวน 51 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ประกอบดวยเอกสารประกอบการสอน จํานวน 14 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 100 ขอ ท่ีผานการประเมินคุณภาพโดยมีคาความเชื่อม่ัน ( Kr-20) เทากับ 0.94 
มีความยากงาย (D) เทากับ 0.42 และมีคาอํานาจจําแนก (V) เทากับ 0.40 แบบประเมินความ 
พึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.832 และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอนมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.813 

วิธีการวิจัยดําเนินการโดยการนําเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนเรียนให
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นักศึกษาทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระหวางเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบทายบท
และแบบฝกหัด และเม่ือเรียนจบทุกบทเรียนแลว ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอีกครั้ง และไดใหครูผูสอนประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน สวนในสัปดาห
สุดทายก็ใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน คะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบทายบทเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ ไดนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลทางการเรียนรู และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 
3102-2002 ท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 
4.49) 

2. เอกสารประกอบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ เทากับ 81.41/81.01 สูงกวาเกณฑ
ท่ีตั้งไว 80/80 

3. ประสิทธิผลทางการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน ทําใหนักศึกษามีประสิทธิผล
ทางการเรียนรู เทากับ 62.85 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 60.00 

4. ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนโดยการทดสอบคาที  
(t-test Dependent) มีคาเทากับ 95.95 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ .01 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน พบวา 
โดยรวมครูผูสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.71, SD. = 0.42) 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน พบวา 
โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.56, SD. = 0.47) 

ชูเกียรติ  คันฉอง รายงานผลการใชเอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอรและการ
บํารุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนและหลังเรียน โดยใชเอกสารประกอบการสอน 
วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 แผนก
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง กลุมประชากรท่ี
ใชในการศึกษา คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จํานวน 34 คน เครื่องมือ ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบดวย 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา 2204-
2005 จํานวน 60 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.50-
0.86 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรู วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 มีคาความเชื่อม่ัน 0.86 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช t-test 
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ผลการศึกษาพบวา 

1) เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 มี
ประสิทธิภาพ / เทากับ 82.89/81.47 ผลการใชเอกสารประกอบการสอนท่ีผูศึกษาไดสรางและ
พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียน โดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชา
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรากฏวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 โดย
หลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนสูงกวากอนเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชา
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท่ีคาเฉลี่ย = 4.34 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54 

 วีรยุทธ คเชนทร  ไดจัดทํา รายงานการใชเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบ
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร รหัสวิชา 2106-2105 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2556 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 2) เพ่ือ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนในแตละหนวย ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน 3) เพ่ือหาคาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเขียนแบบ
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร รหัสวิชา 2106-2105 และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ีมีตอการเรียนโดยใช เอกสารประกอบการสอน วิชา เขียนแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร รหัส
วิชา 2106-2105 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาชาง
กอสราง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 หองเรียน จํานวน 17 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการสอน จํานวน 12 หนวย โดยผานการตรวจสอบ 
ความตรงของเนื้อหา โดยผูทรงวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน และเชี่ยวชาญดานวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 5 ทาน 2) แบบทดสอบกอนและหลังเรียน ตรวจสอบคุณภาพดวยคา
ดัชนีความสอดคลอง ( IOC) มีคา 1.00 ทุกขอ คาอํานาจจําแนก ( r) อยูระหวาง 0.20-0.80 และคา
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับไดเทากับ 0.802 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ตรวจคุณภาพ
ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน และคาความเชื่อม่ันท้ัง
ฉบับไดเทากับ 0.827 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ 
และ คาคะแนนที (t-test) 

ผลการศึกษาพบวา 1) เอกสารการสอน วิชาเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร รหัส
วิชา 2106-2105 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ มีประสิทธิภาพโดยรวม เทากับ 85.29/83.18 2) ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนใน
แตละหนวย ของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน รอยละ 46.76 3) คาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเขียน
แบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร รหัสวิชา 2106-2105 มีคาเทากับ 0.687 4) ความพึงพอใจของ 
นักเรียน ท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนโดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.39, 
S.D. = 0.52) 
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รงอรุณ  แสนวา ไดจัดทํารายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 2204- 2109 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
รหัสวิชา 2204-2109 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูสอนรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ ท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ รหัสวิชา 2204-2109 

กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา คือ ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 กลุม C1 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ ดวย
วิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive หรือ Judgmental Sampling) จํานวน 16 คน 
เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยประกอบดวย เอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
รหัสวิชา 2204-2109 แบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมี
ตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ รหัสวิชา 2204-2109 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูสอนท่ีมีผลตอเอกสารประกอบการสอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( X-bar ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช t-test 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ รหัสวิชา 
2204-2109 มีประสิทธิภาพ 80.50/82.43 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 

2. คาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
รหัสวิชา 2204-2109 มีคาประสิทธิผลการเรียน เทากับ 60.28 ซ่ึงมากกวา Epost - Epre 60 ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียน 

3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ รหัสวิชา 2204-2109 อยูในระดับมาก 

4. ผูสอนมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการการสอนรายวิชารายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ รหัสวิชา 2204-2109 อยูในระดับมาก 

 มูฮัมมัด ยูโซะ  ไดทําการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา กลศาสตรยานยนต (2101-
2108) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชาง
ยนต การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษาคนควา เพ่ือ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา กลศาสตรยานยนต (2101-2108) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
(2) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรูดวยเอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตรยานยนต 
(2101-2108) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางยนต (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ กอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตรยานยนต (2101-2108) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตรยานยนต  (2101-2108) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก นักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคปตตานี สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวนนกัเรียน 41 คน ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา กลศาสตรยานยนต (2101-2108) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต จํานวน 9 หนวย แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กลศาสตรยานยนต (2101-2108) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 แผนกวิชาชางยนต ตอการจัดการเรียนรูดวย
เอกสารประกอบการสอน วิชา กลศาสตรยานยนต (2101-2108) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย t-test (Dependent 
Samples) 

ผลการศึกษาคนควา พบวา 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา กลศาสตรยานยนต (2101-2108) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต มีประสิทธิภาพเทากับ
76.61/80.81 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยเอกสารประกอบการสอนวิชา กลศาสตรยาน
ยนต (2101-2108) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต มี
คาเทากับ 0.7432 หรือคิดเปนรอยละ 74.32 

3. นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการสอนวิชา กลศาสตรยานยนต 
(2101-2108) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต มี
ความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอนวิชา กลศาสตรยานยนต (2101-2108) 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 7 ขอ 
และระดับมาก 8 ขอ เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้ การเรียนดวยเอกสาร
ประกอบการสอนทําใหนักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลา รองลงมาคือ เอกสาร
ประกอบการเรียนชวยใหนักเรียน เกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียน และการเรียนดวย
เอกสารประกอบการสอนชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และเอกสารประกอบการ
สอนชวยใหนักเรียนมี ประสบการณและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 1. วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-
2002  มีความสําคัญตอนักศึกษา  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เนื่องจากเนื้อหาของวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ชวยใหนักศึกษาสามารถใชโปรแกรม
เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. เอกสารประกอบการสอนมีความสําคัญชวยใหนักศึกษามีผลการเรียนดีข้ึน 
3. การสรางเอกสารประกอบการสอน ครูตองวางแผนในการสราง โดยศึกษาสภาพปญหา 

คนควาเอกสารตางๆ รางเอกสารประกอบการเรียนการสอน ใหผูเชี่ยวชาญแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ทดลองใช ปรับปรุงอีกครั้ง และนําไปใชจริงเพ่ือหาประสิทธิภาพ 
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ผลิตใหไดความเท่ียงตรงสูง  จําเปนจะตองนําเทคโนโลยีการออกแบบดวยคอมพิวเตอรเขามาชวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะตอง
เปนหัวหนางาน จําเปนตองมีความรูเก่ียวกับการใชงานโปรแกรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ ( Computer Aided Design)  ไดเรียนรูและนํา
เทคโนโลยีดังกลาวไปใชในวงการอุตสาหกรรมการผลิต 

ดวยความจําเปนและความสําคัญท่ีกลาวมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดบรรจุ
หลักสูตร วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-
2002 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เม่ือผูเรียนไดศึกษาวิชานี้แลว 
จะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร อยางมีคุณภาพนั้น  
จะตองมีความสมดุลระหวางสาระทางดานความรูทักษะกระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม 
เจตคติ และคานิยม ตรงตามจุดหมายของหลักสูตร 

สภาพปญหา 
 ผูรายงานในฐานะครูผูสอน รายวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided 
Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 แผนกวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือ
กล วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดพิจารณาผลการเรียนวิชาเขียน
แบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 ของนักศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 ทวิภาคี กลุม 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 พบวา ผลการเรียนดังแสดงในตาราง  1 
ตาราง 1  ผลการเรียนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัส
วิชา 3102-2002 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 ทวิภาคี กลุม 1 สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 

ป
การศึกษา 

จํานวน
นักศึกษา 

ผลการเรียน 
มส. ขร. 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1/2558 13 0       0 0 0 0 2 1 3 2 5 

จากตาราง 1 จะพบวานักศึกษามีผลการเรียนคอนขางต่ํา  จากการสังเกตในหองเรียนพบวา  
อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้   

1.  ขาดเอกสารในการศึกษาคนควาท่ีตรงตามหลักสูตร 
2.  พ้ืนฐานความรูของนักศึกษาดานเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร คอนขางต่ํา 
3.  นักศึกษาขาดความกระตือรือรนท่ีจะคนควาเพ่ิมเติม  
4.  นักศึกษาขาดทักษะในการรวบรวมความรูความเขาใจ จากวิธีการสอนของครูเพ่ือสรุป

ความสําคัญของเนื้อหาท่ีตนเองสามารถเขาใจได และไมจดบันทึกไว  
5.  นักศึกษามีความแตกตางของสติปญญาระหวางบุคคล 
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แนวทางการพัฒนา 
จากการวิเคราะหสาเหตุของการเรียนท่ีคอนขางต่ําของ นักศึกษา  ผูรายงานจึงหาแนวทางท่ี 

จะปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน เพ่ือแกไขปญหาในการสอนวิชาเขียนแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ( Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002  โดยการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ( Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 
3102-2002  ผูรายงานไดศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ  รวบรวมขอมูลจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ( Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 
3102-2002 ข้ึนมาใช เพราะเล็งเห็นประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับครู และนักศึกษาท่ีเรียนในวิชาเขียนแบบ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ( Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002โดยตรง  กลาวคือ  
เปนเอกสารใหครูใชในการสอนเพ่ือลดเวลาในการสอน และเปนเอกสารการเรียนสําหรับนักศึกษาได
ศึกษาคนควาท้ังในขณะท่ีเรียน และนอกเวลาเรียน หรือเวลาปฏิบัติงาน 

สําหรับเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ( Computer 
Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002  จะมีเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา มาตรฐาน
รายวิชา คําอธิบายรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) 
พุทธศักราช 2557  ซ่ึงมีเนื้อหาภายในเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 ประกอบดวย 

1.  เนื้อหา จัดแบงออกเปน 9 หนวย 
2.  มีภาพประกอบชวยใหนักศึกษาเขาใจไดงายและรวดเร็ว 
3.  มีใบงานเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกฝน ทักษะการเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหเกิด

ความชํานาญจากการฝกปฏิบัติงานจริง 
4.  มีแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน ตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวย

การเรียนของรายวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 
3102-2002 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย 

เทคนิคสุโขทัย ท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 ดังนี้ 

1.1 ผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
1.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
1.3 ผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาระหวางเรียนคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑรอยละ 70 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 เทียบกับเกณฑประสิทธิภาพของ
กระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) 75/75 
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ขอบเขตของการศึกษา 
เปนการศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) 
รหัสวิชา 3102-2002 

ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 44 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1 กลุม 1 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จํานวน 20 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง  

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
   ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 
   ตัวแปรตาม ไดแก  
   1. ผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 
 2. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 
ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

นิยามศัพทเฉพาะ 
เอกสารประกอบการสอน  หมายถึง เอกสารท่ีผูรายงานจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการเรียนการ

สอน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชชื่อวา เอกสารประกอบการสอน  วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002  ภายในประกอบดวยหนวยการเรียน 9 หนวย 
ไดแก  

หนวยท่ี 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบหรือเขียนแบบ 
หนวยท่ี 2 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Autodesk Inventor Professional 2015 
หนวยท่ี 3 เรื่อง การใชโปรแกรม Autodesk Inventor Professional 2015 ชวยในการ 

เขียนแบบ 
หนวยท่ี 4 เรื่อง การจัดการไฟล และการควบคุมผลการแสดงภาพ 
หนวยท่ี 5 เรื่อง การเขียนแบบเสนราง 2 มิติ ดวยคําสั่งสเกตซ (2D Sketch) 
หนวยท่ี 6 เรื่อง การใชโปรแกรมเขียนรูปชิ้นสวนเครื่องมือกลสามมิติ 
หนวยท่ี 7 เรื่อง การประกอบชิ้นสวน (Assembly) และการสรางภาพประกอบแยกชิ้นสวน 

(Presentation) 
หนวยท่ี 8 เรื่อง การสรางแบบงาน (Drawing) การกําหนดขนาดและสัญลักษณ 
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หนวยท่ี 9 เรื่อง การพิมพแบบสั่งงาน (Print)  
  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังเรียนอยูในระดับชั้น 
ปวส. 1 กลุม 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 20 คน 
  ผลการเรียนรู  หมายถึง สิ่งท่ีนักศึกษาไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ( Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 
3102-2002   
 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง คะแนนท่ีจะทําใหเกิดคุณภาพของงานท่ี
เกิดจากการจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาดวยเอกสารประกอบการสอน  โดยเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดคา
ประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) = 75/75 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided 

Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 ท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได 
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer 

Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 ดีข้ึน 
3. ทราบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 หลังจากใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาเปนประโยชนตอครูผูสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร (Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002  
5. นักศึกษามีความสนใจ เอาใจใสในการเรียนรูเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Aided Drawing) รหัสวิชา 3102-2002 มากข้ึน 


