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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการด าเนินการวิจยั เพื่อหาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการ

สอน  ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและรวบรวมเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการ
วจิยั โดยเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2556   
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลงัคนระดบัฝีมือท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ    
 2.1.1 หลกัการของหลกัสูตร 
           1. หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้  หรือเทียบเท่าดา้น
วิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคม
อาเซียนเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา บรรณ
วชิาชีพ สามารถประกอบวชิาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระ 
  2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้น
ดว้ยการปฏิบติัจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
                        3. เป็นหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหวา่งหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                        4. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มี
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 :1) 
          2.1.2  จุดหมายของหลกัสูตร 
                         1. เพื่อใหมี้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เลือก
วิถีการด าลงชีวิต การประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมกบัตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน
และประเทศชาติ  
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                       2. เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
และการประกอบอาชีพสามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
                       3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รัก
หน่วยงาน  สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
                       4. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างาน การอยู่ร่วมกนั การ
ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
อุทิศตนเพื่อสังคมเขา้ใจและเห็นคุณค่าทาง ศิลปะวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีจิตรส านึกดา้นปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียง รู้จกัรใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
                        5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินยัในตนเอง มี
สุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกบังานอาชีพ 
                       6. เพื่อให้ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่ 
คงของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556 :2) 
 2.1.3 หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
  การเรียนการสอน 
                         1. การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ี
ก าหนดและน าผลการเรียนแต่ละวธีิมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความ 
รู้และประสบการณ์ได ้
                          2. การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลาก 
หลายรูปแบบ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการและการด าเนินงานมีทกัษะการปฏิบติังานใน
ขอบเขตส าคญั ๆ และบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจ า สามารถประยุกตใ์ชค้วาม รู้
และทกัษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้ค  าแนะน า แกปั้ญหาเฉพาะดา้นและรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
มีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานกลุ่ม รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน  
                          การจดัการศึกษาและเวลาเรียนการจกัการศึกษาในระบบปกติใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา 
การจดัเวลาเรียนใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  1. ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือทวิภาค ภาค
เรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต ตามท่ีก าหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือ
สถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 
                      2. การเรียนในระบบชั้น ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดท าการสอนไม่นอ้ย
กวา่สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไมเ่กิน 7 ชัว่โมงโดยใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
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  หน่วยกิต ให้มีจ  านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 103 หน่วยกิต การคิดหน่วย
กิต  ถือเกณฑด์งัน้ี   
                         1. รายวชิาภาคทฤษฎีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง เท่ากบั 1หน่วย
กิต 
                          2. รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 36 ชัว่โมง 
เท่ากบั 1 หน่วยกิจ 
                      3. รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนามไม่นอ้ยกวา่ 54 
ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  4. รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวทิยาการ ไม่นอ้ย
กวา่ 320 ชัว่โมง เท่ากบั 4 หน่วยกิต (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2557:3) 
        2.1.4  โครงสร้าง  
  โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา 
ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 
  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
  1. กลุ่มวชิาภาษาไทย 
  2. กลุ่มวชิาต่างประเทศ 
   3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
  4. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
                         5. กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
                         6. กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  
                       หมวดทกัษะวชิาชีพ 
                       1. กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
  2. กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ 
                       3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 
                        4. ฝึกทกัษะประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
  5. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  
  หมวดวชิาเลือกเสรี 
  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตรให้เป็นไป
ตามก าหนดไวใ้นโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชารายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสม
ของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษา
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อาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งการก าหนดรหสัวชิาจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนตามท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตร (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:4) 
       2.1.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
       เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
กบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติั
เบ้ืองตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัแล้วระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและ
บรรยากาศท างานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนท าได ้คิดเป็นท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจคติท่ีดีใน
การท างานและการประกอบอาชีพอิสระโดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ใน
รูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยใชเ้วลา
รวมไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิจ กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
ตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ สามารถน ารายวิชาในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสากิจหรือหน่วยงานของรัฐได ้โดยใช้
เวลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 
  การตดัสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบติัเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 :5) 
           2.1.6 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

             เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้บูรณาการความรู้ ทกัษะประสบ 
การณ์ จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจตั้งแต่การเลือกหวัขอ้และ
เร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน การประเมินผล
และการจดัท ารายงาน ซ่ึงอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการนั้น ๆ 
โดยการจดัท าโครงการดงักล่าวตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหผู้เ้รียนจดัท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ
ท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต ใช้
เวลาไม่น้อยกวา่ 216 ชัว่โมงทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมง 
ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว หากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 
และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัให้มีชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบั
เกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:5) 
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          2.1.7 การศึกษาระบบทวภิาคี 
                          เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหน่ึงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสากิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้การจกัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพฒันา
ก าลงัคนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร การจดัการศึกษาระบบทวภิาคี โดยน ารายวชิาทวภิาคีในกลุ่มทกัษะ
วิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ีใช้ฝึก จดัท าแผนฝึกอาชีพ การวดัและการ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสากิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้(ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 :6) 
           2.1.8 การเขา้เรียน 
                           ผูเ้ขา้เรียนตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556 :6) 
          2.1.9 การประเมินผลการเรียน 
                           เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการ
จดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ .ศ. 2556 (ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2556:6) 
          2.1.10 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
                           สถานศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ทุกเดือน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยั การ
ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วเิคราะห์ สร้างสรรคก์ารท างาน ปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงานโดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล 
และปรับปรุงการท างาน ทั้งน้ีส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการ
จดัข้ึน  
  การประเมินกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 :6) 
 

          2.1.11 การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
  1. ประเมินรายวชิาในหมวดทกัษะชีวติ หมวดทกัษะวชิาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีตาม 
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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  2. ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร 
  3. ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 และผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
  4. เขา้ร่วมกิจกรรมประเมินผา่นทุกภาคเรียน (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
2556 :7) 
 

          2.1.12 การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
  1. หมวดทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบูรณาการใด ๆ ก็
ได ้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์ กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ กลุ่มวชิาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวด
วชิาทกัษะชีวติ 
  2. หมวดทกัษะวชิาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกได ้
โดยพิจารณาจากจุดประสงคส์าขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความตอ้งการ
ของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ต่างประเทศ 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชา
เพิ่มเติมไดต้ามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือ สภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ ทั้งน้ี การก าหนดรหสัวิชา 
จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด (ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2556 :7) 
 

          2.1.13 การปรับปรุงแกไ้ข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมติัหลกัสูตร 
  1. การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคญัของหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  2. การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  3. การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้ าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถ
ด าเนินการได้ โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 :7) 
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          2.1.14 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรก าหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้ห้ชดัเจน 
อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเด็นคือ 
  1. คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
  2. การบริหารหลกัสูตร 
  3. ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
  4. ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 
             ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัอาชีวศึกษาและสถาบนัศึกษาจดัให้
มีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยทุก 5 ปี (ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,556:8) 
 

2.2  ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
       กรมวชิาการ (2533:9) ไดใ้หค้วามหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสาร 
ท่ี บอกเทคนิคการแกปั้ญหาการเรียนการสอนเฉพาะเร่ือง หรือเฉพาะจุดประสงคร์ายวิชา เพื่อให้ครูหรือ
นกัเรียนไวใ้ชป้ระกอบการเรียนการสอนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามหลกัสูตรท่ีใช้  ในสถานศึกษาซ่ึงจะตอ้งมี
หัวขอ้เน้ือหาครอบคลุมและครบถ้วนตามรายละเอียดของวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 1 
รายวชิา 
          นภาลยั สุวรรณธาดา (2538:116)ไดใ้ห้ความหมายของเอกสารประกอบการสอน หมาย 
ถึง เอกสารต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกระดบั ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา แผนการสอน 
ส่ือ ประเมินผล ใชเ้ป็นแนวทางการเรียนการสอน 1 รายวชิา 
           จ าเนียร นอ้ยท่าชา้ง และวีณา นนัทพนัธาวาทย ์(2534:16) ไดใ้ห้ความหมายของเอกสาร
ประกอบการสอนวา่เป็นเอกสารท่ีควรใชป้ระกอบการสอนรายวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีตอ้งสอนตามหลกัสูตร มี
หวัขอ้และเน้ือหาครอบคลุมและครบถว้นตามรายละเอียดวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 1 ราย 
วิชา และครอบคลุมดา้นต่าง ๆ เช่น ความมุ่งหมาย เน้ือหา กิจกรรม และวิธีสอนอุปกรณ์ท่ีใช้วดัผล
ประเมินผลเป็นตน้ 
             สุรชัย  บุญญานุสิทธ์ิ (2535:1-2) ไดเ้สนอความรู้เก่ียวกบัเอกสารประกอบการสอนไว้
ดงัน้ี  เอกสารประกอบการสอนหมายถึง  เอกสารรูปแบบต่างๆ ท่ีผลิตข้ึน เพื่อใชใ้นการจดัสภาพการเรียน
การสอนนอกเหนือจากต าราหรือแบบเรียนท่ีก าหนดไว ้เพื่อขยายแนวทางและประสบการณ์การเรียนรู้
และประสิทธิภาพการสอนให้สูงข้ึน โดยมีเน้ือหาสาระตรงตามจุดประสงค์รายวิชาท่ีหลกัสูตรก าหนด  
อาจใชป้ระกอบการสอนรายจุดประสงคห์รือทุกจุดประสงคใ์นรายวชิานั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 1 รายวชิา 
            นคร พนัธ์ุณรงค์ (2538:24) ไดใ้ห้ความหมายของเอกสารประกอบการสอนวา่ หมายถึง 
เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีครูใชป้ระกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรท่ีใชใ้นสถานศึกษา  มีหวัขอ้
และเน้ือหาครอบคลุมและครบถว้นตามรายละเอียดของวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงครอบคลุมดา้น
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ต่าง ๆ ดงัน้ี จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญั เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน 
การวดัผลประเมินผล ต าราและหนงัสืออ่านประกอบ แบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรียน 
         วเิชียร เกษประทุม (2539:2) ไดใ้ห้ความหมายของเอกสารประกอบการสอนวา่หมายถึง
เอกสาร หรืออุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรมีลักษณะเป็นเอกสารหรือ อุป 
กรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งในวิชาท่ีตนสอน ประกอบดว้ยแผนการสอน หวัขอ้ค าบรรยายโดยมีรายละเอียดพอ สม 
ควร และอาจจะมีส่ิงต่าง ๆ เพิ่มข้ึน เช่น รายช่ือบทความ หรือหนงัสืออ่านประกอบ 
          ราชบณัฑิตยสถาน (2539:647) ใหค้วามหมายของเอกสารประกอบการสอนไวว้า่ หมาย 
ถึง วสัดุหรือเคร่ืองมือส าหรับน าไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนของครู และนกัเรียนให้เป็นไปตาม
หลกัสูตรก าหนด 
           สุวทิย ์ หิรัณยกาณฑแ์ละคณะ (2540:258) กล่าววา่ เอกสารประกอบการสอนเป็นค านาม
ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ (Teaching Materials) มีความหมายวา่ เป็นส่ิงท่ีมาช่วยในการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจแจ่มแจง้และเร็วข้ึน ท าให้ไดรั้บความรู้และประสบการณ์มาก
ข้ึน และช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีความหมายยิง่ข้ึน 
            ทบวงมหาวิทยาลยั (2540:1) เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ี
ใชป้ระกอบการสอนวชิาใดวชิาหน่ึงตามหลกัสูตร  มีลกัษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในวิชาท่ี
ตนสอน  ประกอบดว้ยแผนการสอน หวัขอ้ค าบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีส่ิง
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีอีกก็ได ้เช่น รายช่ือบทความหรือหนงัสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง บทคดัยอ่ เอกสาร
ท่ีเก่ียวเน่ืองแผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเล่ือน (Slide) เป็นตน้ 
            ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2542:3) ใหค้วามหมายวา่  เอกสารประกอบการสอนเป็นส่ือกลางให้
ผูส้อนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทกัษะไปสู่ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีจะเอ้ือ
ต่อการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชน ดว้ยการช่วยให้เกิดความรู้ ทกัษะ คติและกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์อาจจะ
เป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือหลาย ๆ ส่ิงรวมกนั 
  โสภา กรรณสูต (2542:2) ให้ความหมายวา่ เอกสารประกอบการสอนเป็นวสัดุ อุปกรณ์ 
(Materials) ท่ีผูส้อนน ามาใชเ้ป็นตวักลางในการส่ือสารและถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้ ทศันคติ แนว 
คิด ตลอดจนทกัษะต่าง ๆ จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ตามวตัถุประสงคท่ี์ผูส้อนไดก้ าหนดไว ้
  จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า เอกสารประกอบการสอนเป็นเอกสารท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในรายวิชาใดวิชาหน่ึงเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหา และเกิด
ทกัษะกระบวนการในการท างานการเรียนรู้ อนัจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยมีครูเป็นผู ้
ประสานความรู้ไปยงัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ท่ีถูกต้องและสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปเป็น
ประสบการณ์ต่อไปในอนาคต 
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2.3  ความส าคญัของเอกสารประกอบการสอน 
                      ศกัรินทร์ สุวรรณโรจน์ และคณะ (2535:71) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของแผนการสอน
หรือเอกสารประกอบการสอนไวด้งัน้ี 
                         1. การจดัท าแผนการสอนหรือเอกสารประกอบการสอน ช่วยให้ครูได้มีโอกาสศึกษา
หลกัสูตร แนวการสอน วิธีวดั  และประเมินผล  ศึกษาเอกสารและหลกัสูตรอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดทุกแง่
ทุกมุม 
                         2. ช่วยให้ครูผูส้อน สามารถจดัเตรียมกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจริง  ทั้งในเร่ืองทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ค่านิยม ความเช่ือและสภาพท่ีเป็นจริง
ของทอ้งถ่ินนั้น 
                         3. แผนการสอน หรือ เอกสารประกอบการสอนเป็นเคร่ืองมือของครูเองท่ีมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ระยะเวลา จ านวนท่ีใช้จริงในแต่ละภาคเรียน ช่วยให้ครูสอนไดค้รบถว้น ทนัเวลา  
ช่วยใหมี้ความมัน่ใจในการสอนมากข้ึน 
             4. ผูส้อนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง เสนอแนะแก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมวชิาการ ศึกษานิเทศก ์และผูบ้ริหารไดเ้ป็นอยา่งดี 
             5. ใชเ้ป็นคู่มือส าหรับครูท่ีสอนแทนได ้
                       6.  เป็นการพฒันาวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพท่ีแสดงวา่งานสอนตอ้งไดรั้บการฝึกฝน  
โดยเฉพาะมีเคร่ืองมือและเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบวชิาชีพครูดว้ย 
  

2.4  องค์ประกอบทัว่ไปของเอกสารประกอบการสอน 
             เอกสารประกอบการสอนเป็นเอกสารท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษาค าอธิบายรายวิชาของ
แต่ละวชิาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
          ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2526:129) ไดก้ล่าววา่ เอกสารประกอบการสอนเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการสอนยอ่ยท่ีเป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนสอบ โดยใช้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมไดจ้ากการ
ด าเนินงานตามท่ีจดัระบบการสอนไว ้แล้วน าข้อมูลมาก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนของ
นกัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
           ทรงจิต  ปราสาท  (2532:19-20)  ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของเอกสารประกอบการสอน
ดงัต่อไปน้ี  ในแต่ละหน่วยการเรียนจะตอ้งประกอบดว้ย ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรม
การเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน แบบฝึกหดัและค าถามทา้ยบท 
            บนัลือ  พฤกษะวนัและด ารง  ศิริเจริญ (2537:43) ไดก้  าหนดองค์ประกอบของเอกสาร
ประกอบการสอนในแต่ละบทประกอบด้วย จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล  
หนงัสืออ่านประกอบเชิงอรรถตามท่ีกล่าวอา้งเพื่อระบุแหล่งวชิาท่ีใหผู้เ้รียนตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติม 
            นคร  พนัธ์ุณรงค์ (2538:42) ได้เสนอแนวส่วนประกอบในการเขียนเอกสารประกอบ  
การสอน วา่ควรแยกเขียนเป็นหน่วยการเรียน แบบฝึกหดั และค าถามทา้ยบท  
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  1. ส่วนประกอบในแต่ละหน่วยการเรียน ประกอบดว้ย 
   1.1 ล าดบัหน่วยการเรียน  และช่ือหน่วยการเรียน 
                    1.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                    1.3 สาระส าคญั 

       1.4 เน้ือหา 
         1.5 กิจกรรมการเรียนการสอน 

       1.6 ส่ือการเรียนการสอน 
       1.7 การวดัผลประเมินผล 

             1.8 ต  าราและหนงัสืออ่านประกอบ 
       1.9 แบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรียน 

  2. ขั้นตอนการท าเอกสารประกอบการสอน 
                     ในการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อให้มีความสมบูรณ์ดีท่ีสุด จึงควรมีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี คือ  
                    2.1 ศึกษาหลกัสูตร 
                   2.2 วเิคราะห์เน้ือหา และเวลาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
                    2.3 ก าหนดโครงการสอน 
                    2.4 วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                     2.5 เขียนเอกสารประกอบการสอน (ทีละหน่วย) 
                     2.6 น าเอกสารท่ีเขียนไปทดลองสอน 
                     2.7 ประเมินผลการใชเ้อกสาร พิจารณาหาขอ้บกพร่อง 
                    2.8 ปรับปรุงแกไ้ขเอกสารภายหลงัการประเมินและทดลองใชแ้ลว้ 
                    2.9 จดัพิมพ ์จดัท ารูปเล่มเอกสารประกอบการสอน 
                    2.10 ไดเ้อกสารประกอบการสอนฉบบัสมบูรณ์ 
                   2.11 น าเอกสารประกอบการสอนฉบบัสมบูรณ์เผยแพร่ไปตามสถานบนัอ่ืน ๆ 
หรือหน่วย งาน  ทางการศึกษาต่าง ๆ ในการท าเอกสารประกอบการสอนนั้นมีลกัษณะคลา้ยท าหนงัสือ
เรียน จะมีส่วนท่ีแตกต่างกนับา้ง เช่น การพิมพเ์ผยแพร่  ส่วนประกอบในเล่ม ฯลฯ แต่จะมีส่วนประกอบ
หลกัๆ คลา้ยกบัการท าหนงัสือ ตามท่ีกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 93-97) กล่าวไวส้รุปได้
ดงัน้ี 
                             1) ส่วนปกของเล่ม (Binding) หรือปกของหนงัสือเป็นส่วนประกอบส่วนแรก                
ปกหนงัสือจะรวมถึงปกหนา้ สันปก และปกหลงั 
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               2) ส่วนหนา้หรือส่วนน าหนา้ (Preliminaries or front matter) เป็นส่วนท่ีอยูก่่อน 
เน้ือหา จะประกอบดว้ยใบรองปก หนา้ช่ือเร่ือง หนา้ค าอุทิศ หนา้ค าน า หนา้สารบญั ฯลฯ  ส่วนประกอบ
น้ีจะครบถว้นหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัพิมพ ์
               3) ส่วนเน้ือหา (Text) เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของหนงัสือจะแบ่งเน้ือหาออกเป็น
บทมีช่ือบทและช่ือตอน  สอดคลอ้งกบัหน้าสารบญัพร้อมมีเลขหน้าก ากบัเพื่อสะดวกในการคน้หา ใน
ส่วนของเน้ือหาน้ีจะมีคุณค่า สมประโยชน์มากนอ้ยแค่ไหน ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้ขียน 
                4) ส่วนหลงัหรือส่วนอา้งอิง (Back matter or references) เป็นส่วนประกอบเพิ่ม 
เติมของหนงัสือสารคดี เช่น ต าราเรียน หนงัสือวิชาการ หนงัสืออา้งอิง ส่วนหลงัอาจประกอบดว้ย  หนา้
ภาคผนวก บรรณานุกรม อภิธานศพัท ์และดชันี เป็นตน้ 
            ส านักงาน คณะกรรมการขา้ราชการครู(ก.ค.) (2544:49-57) ได้ก าหนดโครงร่างส่วน 
ประกอบของเอกสารประกอบการสอน สรุปไดด้งัน้ี 
            1. ปก 
              2. หนา้ค าน า 
             3. หนา้สารบญั 
             4. เน้ือเร่ือง 
              4.1 จุดประสงค ์
               4.2 หวัขอ้เน้ือหา 
                         4.3 กิจกรรม เช่น แบบทดสอบ ศึกษาคน้ควา้รายงาน แบบฝึกหัดใบงาน หรือ 
ใบสั่งงาน                            
               5. บรรณานุกรม 
           6. ภาคผนวก 
                      6.1 เฉลยกิจกรรม 
         6.2 เน้ือหาความรู้เพิ่มเติม (ถา้มี) 
         สิทธ์ิ  สายหลา้ (2543: 211-222) กล่าววา่  ขั้นตอนการท าเอกสารประกอบการสอนและ
แผนการสอน  ท่ีจะใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ควรปฏิบติัตามล าดบั ดงัน้ี 
              1. ส ารวจสภาพและปัญหา เก่ียวกับส่ิงอ านวยประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ                
เรียนการสอน เช่น ก าลงัคน งบประมาณ ส่ือการสอน แหล่งคน้ควา้ ฯลฯ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบใน
การวางแผนการสอน 
                      2. ศึกษาจุดประสงค์ของหลกัสูตร จุดประสงคร์ายวิชา และค าอธิบายรายวิชาให้เขา้ใจ
แจ่มชดั 
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  การศึกษาจุดประสงค์ของหลกัสูตร และจุดประสงค์รายวิชา เป็นขั้นตอนการคน้ควา้
คุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมท่ีตอ้งการปลูกฝังใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เพราะการก าหนดจุดประสงคข์องแผนการ
สอนแต่ละหน่วย จะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา และจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
  การศึกษาค าอธิบายรายวิชา เป็นการศึกษาขอบเขตของเน้ือหารายวิชาอย่างพินิจ
พิเคราะห์เพื่อน ามาจดัหมวดหมู่ และล าดบัเน้ือหาตามความยากง่ายและความส าคญัก่อนหลงั และจดัแบ่ง
เน้ือหาออกเป็นหน่วย ๆ เพื่อสะดวกต่อการน ามาท าแผนการสอน 
                         3. ศึกษารายละเอียดของเน้ือหา ของแต่ละหัวขอ้อย่างกวา้งขวางจากหนังสือ หรือเอก 
สารต่าง ๆ เพื่อน ามาใชป้ระกอบการเขียนเน้ือหาสาระ 
           4. สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  เม่ือแบ่งเน้ือหาเป็นหมวดหมู่ จดัล าดบัเน้ือหา และ
แบ่ง เน้ือหาเป็นหน่วยแลว้ ควรจดัสร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตรซ่ึงในตารางวเิคราะห์หลกัสูตรจะบอกถึง 
                              4.1 จ  านวนคาบท่ีใชส้อนในแต่ละหน่วยหรือแต่ละหวัขอ้เร่ือง 
                              4.2 ล าดบัความส าคญัของพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน  
                              4.3 จ  านวนขอ้สอบท่ีตอ้งออกในเน้ือหาแต่ละหน่วย หรือแต่ละหวัขอ้เร่ือง 
                        5. วเิคราะห์ผูเ้รียน เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัวยั ความพร้อม พฒันาการ และความ 
รู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อจะไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
                       6. เขียนแผนการสอนของแต่ละหน่วยตามล าดบัหวัขอ้ หวัขอ้ส าคญัท่ีขาดไม่ได ้ไดแ้ก่ 
       6.1 จุดประสงคก์ารสอน เขียนจุดประสงค์ทัว่ไปก่อนแลว้จึงเขียนจุดประสงค ์             
เชิงพฤติกรรม  
       6.2 เน้ือหาสาระเป็นส่วนท่ีครูจะตอ้งคน้ควา้และเรียบเรียงข้ึนอยา่งพิถีพิถนั 
                6.3 กิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้น
สอนและกิจกรรมขั้นสรุป  
                                  6.4 ส่ือการเรียนการสอน เขียนใหช้ดัเจนวา่ใชส่ื้ออะไรประกอบการสอนหวัขอ้
ใด ซ่ึงเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือโสตทศันูปกรณ์ 
         6.5 การวดัและประเมินผล ระบุเคร่ืองมือการวดัผล และเกณฑ์การประเมินผล
ใหช้ดัเจน  ท่ีส าคญัตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการสอน 
      สิทธ์ิ  สายหลา้ (2543:253-254) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประกอบของแผนการสอนไดจ้ดัเรียง
ส่วนประกอบของแผนการสอน ไวด้งัน้ี 
                            1. ส่วนประกอบตอนตน้ จดัเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
                                     1.1 ปกนอก 
            1.2 ใบรองปก 
            1.3 ปกใน 
                         1.4 ค  านิยม (ถา้มี)    
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                         1.5 ค  าน า 
                         1.6 สารบญั 
                                      1.7 จุดประสงคร์ายวชิา 
                         1.8 โครงสร้าง (ถา้มี) 
                         1.9 ค  าอธิบายรายวชิา 
                         1.10 การวเิคราะห์หลกัสูตร (ถา้มี) 
                         1.11 หน่วยการสอน 
                       1.12 ค  าช้ีแจงแผนการสอน 
                     2. ส่วนประกอบตอนกลาง ประกอบดว้ย 
             2.1 หวัขอ้เร่ือง 
             2.2 สาระส าคญั 
             2.3 จุดประสงคก์ารสอน (จุดประสงคท์ัว่ไปและเชิงพฤติกรรม) 
             2.4 เน้ือหาสาระ 
             2.5 เอกสารอา้งอิง (หรืออาจรวมไวท้า้ยเล่ม) 
             2.6 กิจกรรมการเรียนการสอน (กิจกรรมครูและกิจกรรมนกัเรียน) 
             2.7 ส่ือการเรียนการสอน 
             2.8 การวดัและประเมินผล (แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน แบบฝึกหดัทา้ย
บท เฉลย งานท่ีมอบหมาย ฯลฯ) 
                            3. ส่วนประกอบตอนทา้ย ประกอบดว้ย 
             3.1 เอกสารช่วยสอนต่าง ๆ (ใบความรู้ ใบงาน ฯลฯ) 
             3.2 บนัทึกหลงัสอน 
             3.3 บรรณานุกรม 
             3.4 ภาคผนวก (ถา้มี)  
             3.5 ใบรองปกหลงั 
             3.6 ปกหลงั 
  จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่  เอกสารประกอบการสอนเป็นส่วนหน่ึงของการสอนยอ่ย  
และจะตอ้งตรงตามหลกัสูตรท่ีใชใ้นสถานศึกษา  มีเน้ือหาและหวัขอ้ครอบคลุมครบถว้นตามรายละเอียด
ของจุดประสงคแ์ละค าอธิบายรายวชิา  การเขียนแผนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  จากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ท่ีผูรู้้ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ไดน้ ามาผสมผสานและน ามาประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมต่อ
การจดัท าเอกสารประกอบการสอน และแผนการสอนวิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองต้น  รหัส 2102-2201  
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
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2.5   ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน 

         ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอนเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส าคญัมีนกัวิชาการ
หลายท่านได้เสนอแนะแนวทางโดยการก าหนดขั้นตอนในการสร้างเอกสารประกอบการสอนทั้งท่ี
เหมือนกนั  และแตกต่างกนัดงัน้ี 
          รัชนีกร  ทองสุขดี (2545:101) กล่าววา่ การจดัท าเอกสารประกอบการสอน (Teaching  
Materials) ผูเ้ขียนตอ้งเขียนตามองคป์ระกอบดงัน้ี 
           2.5.1 ส ารวจและจดัวางโครงสร้างตามรายละเอียดของวชิาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
           2.5.2 แสดงแนวในการด าเนินการสอนตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว ้ ดงัน้ี 
                    1. ระบุกิจกรรมแห่งการสอนหรือการเรียนของผูเ้รียน เช่น สอนโดยบรรยาย อภิปราย
หรือ   ศึกษาดูงาน  หรือเสนอสถิติขอ้มูล ใชเ้ทปการสอน และอ่ืน ๆ  เป็นบทเรียน 
           2. การก าหนดแนว ตามน้ีจะแสดงประกอบไวใ้นสารบญัของเอกสาร 
            3. เอกสารประกอบการสอนจะตอ้งประกอบดว้ย  ค าน า สารบญัเร่ือง ค าอธิบายรายวิชา  
และ ในแต่ละบทประกอบดว้ยจุดประสงค์ของการสอน เน้ือหาวิชากิจกรรมการเรียนการสอนแห่งวิชา  
การวดัและการประเมินผล หนงัสืออ่านประกอบ และอาจมีการใชเ้ชิงอรรถท่ีกล่าวอา้งเพื่อระบุถึงแหล่ง
วชิาท่ีใหผู้เ้รียนตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติม 
                      4. การเขียนเน้ือหาตามรายบทเรียน อาจเขียนแบบยอ่ตามหวัเร่ืองและหวัขอ้ยอ่ยพอเป็น
แนวทางแก่นกัศึกษา ซ่ึงจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนตามหวัขอ้ 2.2 ก็ไดห้รือจะเขียนค่อน 
ขา้งละเอียดเป็นแก่นสารตามหวัเร่ืองหรือหวัขอ้ยอ่ยก็ได ้ทั้งน้ีจะตอ้งแสดงให้เห็นวา่ถา้ด าเนินการจดัการ
เรียนการสอนตามเอกสารประกอบการสอนวิชาน้ีแลว้ นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ตรงตามรายละเอียดแห่งวิชา
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
          วิชยั ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ (2542:20-21) มีขอ้เสนอแนะส าหรับการสร้างเอกสารประกอบ 
การสอน  ดงัน้ี 
                1.  ศึกษาคน้ควา้เน้ือหาสาระของเร่ืองท่ีเขียน 
                2.  ศึกษารูปแบบท่ีใชใ้นการเขียน 
                3.  ลงมือเขียน 
   4.  ทบทวน ขดัเกลา เพิ่มเติม 
                5.  หาภาพประกอบ (ถา้มี) 
                6.  ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่านและใหข้อ้คิดเห็น 
                7.  ปรับปรุง แกไ้ข พิมพเ์ผยแพร่ 
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  จินตนา  ใบกาซูยี (2542:21) ให้แนวทางในการสร้างเอกสารประกอบการสอนวา่  การ
สร้างเอกสารประกอบการสอน เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั ผูส้อนจะตอ้งสร้างให้
เหมาะสมกบัการเรียนการสอนของตนในชั้นเรียนโดยมีขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน ดงัน้ี 
             1. ขั้นเตรียมการ ตอ้งวิเคราะห์จุดประสงค์ของหลกัสูตรและขอบเขตของเน้ือหาสาระ  
พิจารณาคาบเวลาเรียน และวเิคราะห์ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
          ส่วนการวเิคราะห์หลกัสูตรผูส้อนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจกบัแนวคิด/ปรัชญา จุดหมาย  
หลกัการและโครงสร้างของหลักสูตรแม่บทหรือหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยเฉพาะเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมาของท้องถ่ิน และเร่ืองอ่ืน ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงจะได้มองเห็นทิศทางของ
หลกัสูตร  และมีแนวคิดพื้นฐานในการเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนให้ถูกตอ้งตามแนวทางท่ีหลกัสูตร
มุ่งหวงั  นอกจากจะศึกษาประเด็นในการวิเคราะห์หลักสูตรดังกล่าวข้างตน้แล้วยงัจ าเป็นต้องศึกษา
จุดประสงค์และค าอธิบายสาระวิชาท่ีปรากฏในหลกัสูตร ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าสาระเหล่านั้นมีลกัษณะ
ส าคญัอยา่งไร มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ทกัษะ การปฏิบติั เจตคติ และค่านิยมอย่างไร มีขอบข่ายเพียงใด 
เพื่อจะไดก้ าหนดเอกสารประกอบการสอนท่ีจะใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
            2. ขั้นวางแผน ตอ้งก าหนดจุดประสงคข์องเอกสารประกอบการสอน ก าหนดขอบข่าย
ของเน้ือหาสาระแลว้จึงท าเคา้โครงสร้าง (Outline) ของเอกสารประกอบการสอน จากนั้นจึงก าหนดแนว
ทางการเสนอเน้ือหาสาระ และเตรียมการเก่ียวกบัขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีจะตอ้งใชใ้นการยกร่างตน้ฉบบั  
การท่ีจะเลือกใชเ้อกสารประกอบการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิเรียนรู้เทคนิควิธีสอนท่ีน่าสนใจ วิธีการกระตุน้ให้ผูเ้รียน
สนใจในส่ิงท่ีจะเรียน  คุณสมบติัของผูเ้รียนศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีจะช่วยเก้ือกูลการเรียนการสอน ฯลฯ  
ทั้งอาจจะศึกษาจากเอกสารคู่มือหลกัสูตร คู่มือการสอน แนวการสอน ฯลฯ หรือศึกษาจากบุคลากร และ
แหล่งความรู้ในชุมชนตามความเหมาะสม ปัจจยัดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมในการสร้างเอกสารประกอบการ
สอนใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามความตอ้งการมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นไดว้า่จะจดักิจกรรมใดในการสอนบา้ง จะ
ก าหนดให้นกัเรียนคน้ควา้จากหนงัสือและแหล่งวิทยาการใดบา้ง เพื่อให้ผูเ้รียนมีแหล่งขอ้มูลประ กอบ
การคิดวเิคราะห์หาหลกัการหรือขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเอง 
            3. ขั้นยกร่างตน้ฉบบัเอกสารประกอบการเรียนการสอน ลงมือเขียนตน้ฉบบัและปรับ 
ปรุงจนมีความเหมาะสม 
  4. ขั้นทดลองใช้ตน้ฉบบั ทดลองใช้ตน้ฉบบักบัตวัแทนผูเ้รียนในชั้นเรียนหน่ึงคนหรือ
หลายคน แลว้ปรับปรุงให้เหมาะสม จากนั้นจึงทดลองใช้ตน้ฉบบัท่ีปรับปรุงแลว้กบักลุ่มตวัแทนผูเ้รียน
จ านวนมากข้ึนในสถานการณ์ท่ีสอนจริง แลว้จึงน าไปปรับปรุงอีกคร้ังขั้นจดัท าตน้ฉบบัสมบูรณ์ 
 

2.6  ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน  
 มีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน ดงัน้ี  
  นคร พนัธ์ุณรงค ์(2538:25) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนไวว้า่  
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  1. เป็นผลงานดา้นวิชาการท่ีเปิดโอกาสให้ครูผูส้อน ไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์าง 
ดา้นวิชาการเพราะครูผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตร ศึกษาค าอธิบายรายวิชา จุดประสงคข์องวิชาวิเคราะห์
เวลา  และเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาท่ีสอนดว้ยตนเอง  
  2. เป็นผลงานทางดา้นวิชาการท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นทั้งในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาวิชา 
และส่วนท่ีเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งส่วนประกอบอ่ืน ๆ  
  3. เป็นผลงานทางดา้นวิชาการท่ีเปิดโอกาสให้ครูผูส้อนสามารถคน้ควา้  ในส่วนท่ีเป็น
เน้ือหาวชิาท่ีสอนไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ  
  4. เป็นผลงานทางดา้นวิชาการท่ีครูผูส้อนสามารถจดัเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน 
ไดอ้ยา่งละเอียดและสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนการสอนจริงในหอ้งเรียน  
  5. เป็นผลงานทางดา้นวิชาการท่ีช่วยให้ครูผูส้อนสามารถใชเ้ป็นคู่มือการสอน ไดเ้ป็น
อยา่งดี และยงัสามารถใชเ้ป็นคู่มือส าหรับครูท่ีสอนแทนไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย  
  รัชนีกร ทองสุขดี (2545:101) กล่าววา่ ประโยชน์ของการจดัเตรียมหรือผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนมีดงัน้ี  
  1. ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสศึกษารายละเอียดแห่งวิชาตามโครงสร้างท่ีหลกัสูตรแห่งวิชานั้นก า 
หนดไวต้ามคาอธิบายรายวชิา  
  2. ผูเ้ขียนไดฝึ้กก าหนดขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะเขียนตามคาอธิบายรายวชิานั้น ๆ  
   2.1 หวัเร่ือง (Topic) หรือรายบทเรียน  
   2.2 หวัขอ้ยอ่ย (Sub-Topics)  
   2.3 ผูเ้ขียนไดฝึ้กในการคน้ควา้แหล่งวิชาต่าง ๆ ท่ีจะประกอบการเขียนตามราย
บท และขอบข่ายท่ีผูเ้ขียนไดก้ าหนดขอบข่ายไวแ้ลว้นั้น  
   2.4 ผูเ้ขียนไดฝึ้กใชเ้ชิงอรรถ จดัทาบรรณานุกรมอา้งอิง เพื่อให้การใชเ้อกสาร
ประกอบ การสอนรายวิชานั้น มีความสมบูรณ์ข้ึนหรือส าหรับนกัศึกษาท่ีสนใจอาจคน้ควา้ศึกษารายละ 
เอียด เพิ่มเติม  
   2.5 ผูเ้ขียนไดเ้ตรียมก าหนดแนวการสอนตามลกัษณะบทเรียน โดยค านึงถึง กิจ 
กรรม ท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้บทเรียนนั้น ๆ ไดดี้ 
   2.6 ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสศึกษาโครงสร้างจากคาอธิบายรายวิชา  เพื่อช่วยให้เขา้ใจ
ไดว้า่เน้ือหาตามค าอธิบายรายวิชานั้นอาจเป็นหวัเร่ืองหรือหวัขอ้ยอ่ยท่ีอยูใ่นหวัเร่ืองใดหวัเร่ืองหน่ึง (อาจ
ตั้งหวัเร่ืองใหม่) และอาจสลบัหวัเร่ือง เพื่อความสะดวกในการศึกษาหรือเพื่อช่วยให้เน้ือหาของเอกสาร
ประกอบการเรียน เกิดความต่อเน่ืองกนัเป็นอนัดี  
   2.7 ช่วยใหผู้เ้ขียนไดเ้ล็งเห็นลกัษณะการจดัเน้ือหาวิชาจากค าอธิบายรายวิชานั้น
วา่ กวา้งแคบ มีขอ้บกพร่องหรือจุดดีเด่นท่ีควรจะดดัแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติมหรือเนน้ย  ้า แลว้แต่กรณีการ
เขียนเอกสารประกอบการเรียนจะตอ้งยึดโครงสร้างตามค าอธิบายรายวิชาโดยถือหลกัวา่เพิ่มเติมบทเรียน
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หรือหัวขอ้ยอ่ยได ้ แต่จะตดัทอนหวัขอ้หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่ไดโ้ดยเด็ดขาดจากประสบการณ์ในการ
เขียนเอกสารประกอบการเรียน ผูเ้ขียนจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าเกือบครบถว้น ท่ีจะช่วยต าราวิชา 
การ เพียงแต่จะหยิบยกหวัเร่ืองหรือส่วนใดส่วนหน่ึงมาเขียนเป็นต าราวิชาการไดดี้ ทั้งน้ีก็แลว้แต่ผูเ้ขียน
จะเล็งเห็นประโยชน์และทางเป็นไปไดต้ามแนวคิดแห่ง  
  สรุปไดว้า่ เอกสารประกอบการเรียนมีประโยชน์ในการช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจไดล้ะเอียดยิ่งข้ึน และท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของผูส้อนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดร้วดเร็วยิง่ข้ึน  
 

2.7 ทฤษฎเีกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.7.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี 

  2.7.1.1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 4) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรู้ซ่ึงไดรั้บหรือทกัษะท่ีเจริญข้ึนโดยการเรียนวิชาต่างๆ 
ในโรงเรียนตามปกติ พิจารณารู้ไดจ้ากคะแนนผลสอบหรือจากคะแนนผลงานท่ีครูก าหนดให้ท าหรือจาก
ทั้งสองอยา่ง และหมายถึงผลหรือผลงานซ่ึงนกัเรียนไดจ้ากวิชาสามญั เช่น วิชาอ่าน วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
ประวติัศาสตร์ หรือตรงกนัขา้มกบัทกัษะท่ีไดจ้ากวชิาการฝีมือและวชิาพลศึกษา 
  2.7.1.2 ไพศาล หวงัพานิช (2523:137) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้
วา่คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรมหรือจากการสอน จึงเป็นการตรวจสอบความ 
สามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วเท่าไหร่มีความ 
สามารถชนิดใด  
  2.7.1.3 วรรณี โสมประยรู (2537:262) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่ 
หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงพฒันาข้ึนหลงัจากได้รับการ
อบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนโดยตรง 
  2.7.1.4 ทิศนา แขมมณี (2548:10) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง การเขา้ถึงความรู้มีการพฒันาทกัษะในด้านการเรียนซ่ึงอาจดูไดจ้ากผลการเรียนท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบ 
  โดยสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความส าเร็จของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ 
และประสิทธิภาพของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ การฝึกอบรม หรือการไดรั้บสั่งสอนสามารถวดัไดด้ว้ย
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.7.2 จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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  การวดัผลสัมฤทธ์ิมีจุดมุ่งหมายคือ เป็นการตรวจสอบวดัระดบัความสามารถของผูเ้รียน
วา่หลงัจากเรียนแลว้มีความรู้ความสามารถดา้นใดบา้งซ่ึงเป็นการวดัใน 2 องคป์ระกอบตามจุดมุ่งหมาย
และลกัษณะของวชิาท่ีเรียนดงัน้ี 
  2.7.2.1 การวดัดา้นการปฏิบติั เป็นการวดัความรู้ความสามารถทางปฏิบติัให้ผูเ้รียนให้ลง
มือปฏิบติังานจริงไดผ้ลลพัธ์ออกเป็นผลงาน การวดัดา้นการปฏิบติัจึงตอ้งวดัโดยใชข้อ้สอบปฏิบติั ซ่ึงเป็น
การประเมินผลงานในภาคปฏิบติั 
  2.7.2.2 การวดัด้วยเน้ือหา วิธี น้ีเป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวกับ
เน้ือหาวชิาอนัเป็นผลจากการเรียนการสอน 
 2.7.3 ลกัษณะของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ไพศาล หวงัพานิชย์ (2533:209) ได้กล่าวถึงวิธีการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 
  2.7.3.1 การวดัดว้ยการปฏิบติั เป็นการตรวจสอบวดัความสามารถของผูเ้รียน โดยเนน้ให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถในรูปการกระท าจริงในทางปฏิบติั หรือทกัษะให้ออกมาเป็นผลงาน  จึงตอ้ง
วดัโดยใชข้อ้สอบปฏิบติั (Performance Test) 
  2.7.3.2 การวดัดา้นเน้ือหาเป็นการตรวจสอบความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา (Content) ซ่ึงเกิด
จากการเรียนรู้ของผูเ้รียนสามารถวดัไดโ้ดยใชข้อ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) 

2.7.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ไพศาล หวงัพานิช (2523:139) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนนั้นมีปัจจยัซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลายดา้นดว้ยกนั ประกอบดว้ย 
  2.7.4.1 องค์ประกอบดา้นร่างกาย อตัราการเจริญเติบโตของร่างกายสุขภาพร่างกายขอ้ 
บกพร่องทางร่างกายและบุคลิกภาพต่าง ๆ 
  2.7.4.2 องคป์ระกอบทางความรัก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของบิดามารดาความสัมพนัธ์ของ 
บิดากบับุตร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุตรดว้ยกนัและความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

 2.7.4.3 องคป์ระกอบทางวฒันธรรมและสังคม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็น 
อยูข่องครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางบา้น การอบรมทางบา้น และฐานะทางบา้น 
  2.7.4.4 องคป์ระกอบทางความสัมพนัธ์ในเพื่อนวยัเดียวกนัไดแ้ก่ความสัมพนัธ์ของ นกั 
เรียน กบัเพื่อนวยัเดียวกนัทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน 
  2.7.4.5 องคป์ระกอบทางพฒันาแห่งตนไดแ้ก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติของนกัเรียน
ต่อการเรียน 
  2.7.4.6 องคป์ระกอบการปรับตนไดแ้ก่ ปัญหาการปรับตวั 
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  นอกจากน้ี การแสดงออกทางอารมณ์ อิทธิพลขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีต่อระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแ้ก่ ผูส้อน นกัเรียน หลกัสูตร โดยท่ีเวลาคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลตรง
ต่อปริมาณความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บ  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผลกระทบท่ีมาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นมีหลาย
องค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กนัทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ไดแ้ก่ ครอบครัว บิดามารดา ผูส้อนและเพื่อน ๆ  
ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีผลท าใหก้ระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
 

2.8 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการฝึกอบรมอีก

รูปแบบหน่ึงการทดสอบฯ จะมีประโยชน์ในดา้นการจดัการเรียนการสอนคือ ช่วยให้ครูทราบถึงสถาน 
ภาพของผูเ้รียนว่ายงัขาดพื้นฐานดา้นใดบา้งซ่ึงจะเป็นแนวทางให้ครูทราบว่าตอ้งปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยา่งไรให้เหมาะสมยิ่งข้ึนผูว้ิจยัไดศึ้กษาเน้ือหาและหลกัการในการสร้างแบบทดสอบฯ พอสรุปได้
ดงัน้ี 

2.8.1 ประเภทของแบบทดสอบ 
กานดา พนูลาภทวี (2528:44) ไดแ้บ่งแบบทดสอบฯ ออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

  2.8.1.1 แบบอตันยั (Subjective) เป็นแบบทดสอบฯ ท่ีผูต้อบจะตอ้งรวบรวมจดัระเบียบ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคก์ารตรวจใหค้ะแนนข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของผูต้รวจและใชเ้วลามาก 

 2.8.1.2 แบบปรนยั (Objective Test) เป็นแบบทดสอบฯ ท่ีมีการให้คะแนนแน่นนอนเช่ือ 
ถือไดแ้ละไม่ข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของผูต้รวจแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ 

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

2.8.2 ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
  กานดา พนูลาภทว ี(2528:47) ไดใ้หห้ลกัเกณฑถึ์งแบบทดสอบฯ ท่ีดีดงัน้ี 
  2.8.2.1 ความตรง (Validity) เป็นแบบทดสอบฯ ท่ีสามารถจะวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและตรงความมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั 
  2.8.2.2 ความเท่ียง (Reliability) คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบฯ นั้นตอ้งมีความคงท่ีแน่ 
นอน ไม่วา่จะท าการสอบก่ีคร้ังผลท่ีไดจ้ะตอ้งคงเส้นคงวา 

 2.8.2.3 ความยากง่าย (Difficulty) พอเหมาะไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป แบบทดสอบฯ 
โดยทัว่ไปควรมีระดบัความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 (ลว้นและองัคณา, 2543:208) 

 2.8.2.4 อ านาจจ าแนก (Discrimination) แบบทดสอบนั้น ๆ สามารถจ าแนกนกัเรียนออก
ตามความสามารถได้ แบบทดสอบฯ ท่ีผูเ้รียนตอบถูกหมดหรือผิดหมดจะเป็นข้อสอบท่ีไม่มีอ านาจ
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จ าแนกกล่าวคือ ไม่สามารถจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนออกจากกนัได้ โดยทัว่ไปแบบทดสอบฯ ท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกเหมาะสม คือ ตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไป (ลว้นและองัคณา, 2543:20) 

 2.8.2.5 ความเป็นปรนยั (Objectively) แบบทดสอบฯ ท่ีมีความเป็นปรนยันั้นจะตอ้งประ 
กอบดว้ยคุณสมบติั 3 ประการดงัน้ี 
   1) มีความชดัเจนในค าถามผูส้อบอ่านค าถามแลว้เขา้ใจตรงกนัไม่ตีความไปคน
ละประเด็นเขา้ใจค าถามวา่ผูถ้ามตอ้งการอะไร 
   2) การตรวจให้คะแนนตรงกนัไม่วา่ใครเป็นผูต้รวจ หรือตรวจเม่ือไรก็ได ้คะ 
แนน ตรงกนั 
   3) แปลความหมายคะแนนตรงกนั 

 2.8.2.6 ถามลึก (Searching) ลกัษณะของแบบทดสอบฯ ตอ้งไม่ควรถามเฉพาะความรู้
ความจ าเท่านั้น ควรถามให้ผูเ้รียนได้รู้จกัคิดหาเหตุผลในการคน้หาค าตอบ และควรวดัสมรรถภาพท่ี
สูงข้ึนไปเช่น การน าไปใชว้เิคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่า เป็นตน้ 
  2.8.2.7 ค าถามมีลกัษณะท่ีย ัว่ยุ (Exemplary) แบบทดสอบฯ ตอ้งมีลกัษณะท่ีทา้ทายให้ผู ้
สอบอยากท าไม่ง่ายหรือยากเกินไป ไม่ถามซ ้ าซากจนน่าเบ่ือหน่ายตลอดจนการเรียงขอ้สอบควรเรียงจาก
ง่ายไปหายาก เพราะจะช่วยใหย้ ัว่ยใุหผู้ส้อบอยากท าแบบทดสอบฯ มากข้ึน 
  2.8.2.8 ความยุติธรรม (Fairness) แบบทดสอบฯ ท่ีดีจะตอ้งให้ความเสมอภาคกนัไม่เปิด
โอกาสใหผู้ส้อบไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนั และไม่ล าเอียงเขา้กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
  2.8.2.9 มีลกัษณะเฉพาะ (Specificity) ผูส้อบท่ีสามารถตอบแบบทดสอบฯ ไดถู้กตอ้ง
ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองนั้นมิใช่ใชส้ามญัส านึกก็ตอบแบบทดสอบฯ ได ้
  2.8.2.10 มีประสิทธิภาพ (Efficiency) แบบทดสอบฯ ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะท าให้ประ 
โยชน์คุม้ค่าท่ีสุดโดยใชเ้วลาแรงงานและเงินนอ้ยท่ีสุด 

2.8.3 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  สุราษฎร์ พรหมจนัทร์ (2552:95-101)ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการสร้างแบบทดสอบฯ เพื่อ
วดัผลการเรียนในหลกัสูตรต่างๆมีขั้นตอนในการจดัสร้างดงัต่อไปน้ี 
  2.8.3.1 การวเิคราะห์วตัถุประสงคก์ารการสอนทั้งหมดของวชิาเพื่อท าการตรวจสอบดูวา่
วตัถุประสงคก์ารสอนแต่ละขอ้ตอ้งการเนน้ใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมสูงถึงระดบัใดมีความส าคญัต่อการสอน
ระดบัใดและในการวเิคราะห์วตัถุประสงคก์ารสอนควรพิจารณาถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 2.1-2.3 

ตารางที ่2.1 สัญลกัษณ์ระดบัความสามารถทางสติปัญญาท่ีระบุไวต้ามวตัถุประสงคก์ารสอน 
 

สัญลกัษณ์ ความหมาย หมายเหตุ 
R วตัถุประสงคร์ะดบัฟืนคืนความรู้ R = Recalled Knowledge 
A วตัถุประสงคร์ะดบัประยกุตค์วามรู้ A = Applied Knowledge 
T วตัถุประสงคร์ะดบัส่งถ่ายความรู้ R = Transferred Knowledge 
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ตารางที ่2.2 สัญลกัษณ์ระดบัความส าคญัของวตัถุประสงคก์ารสอน 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
X วตัถุประสงคส์อนมีความส าคญัมากในการสอนหวัขอ้นั้น ๆ หรือในหวัขอ้

อ่ืน ๆ ท่ีจะเรียนต่อไป ตลอดจนการท างานในวนัขา้งหนา้ 
I วตัถุประสงคส์อนมีความส าคญัในการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยในการสอนเน้ือหา

เร่ืองนั้น ๆ ไดลึ้กซ้ึงและสะดวกรวดเร็วข้ึน 
O วตัถุประสงคส์อนมีความส าคญันอ้ย เป็นแต่เพียงแนะน าถึงเร่ืองราวส่ิงท่ี

เรียนบา้งเป็นบางส่วนให้รวดเร็วข้ึนเท่านั้น 
 

ตารางที ่2.3 สัญลกัษณ์คะแนนหรือน ้าหนกัแทนความส าคญัของวตัถุประสงคก์ารสอน 

สัญลกัษณ์ คะแนนหรือค่าน ้าหนกั 
X 3 
I 2 
O 1 

  

  2.8.3.2 สร้างตารางวิเคราะห์การออกแบบทดสอบฯ ตารางวิเคราะห์ การออกแบบทด 
สอบฯ เป็นแผนผงัส าหรับใช้ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการท่ีจะออกแบบทดสอบฯ ตาม
วตัถุประสงคต่์างๆของแต่ละหวัขอ้เร่ืองซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
   1) เน้ือหาไดแ้ก่หวัขอ้เร่ืองและวตัถุประสงค์การสอนท่ีระบุเอาไวใ้นแต่ละหัว 
ขอ้เร่ือง 

  2) รายการความสามารถทางสติปัญญา ระดบัต่าง ๆ ซ่ึงวตัถุประสงค์การสอน
ของแต่ละขอ้ท่ีตอ้งการ 

  3) จ านวนขอ้ของแบบทดสอบฯ ซ่ึงใชว้ดัพฤติกรรมแต่ละระดบั และ จ านวน
วตัถุประสงคก์ารสอน 
  2.8.3.3 เลือกประเภทของแบบทดสอบฯ ท่ีเหมาะสมกบัการวดัผลและแบบทดสอบฯ ท่ี
ใชใ้นการวดัความสามารถทางสติปัญญาของผูเ้รียนโดยอาจแบ่งขอ้สอบออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
แบบทดสอบฯ อตันยัและขอ้สอบปรนยัซ่ึงแบบทดสอบฯ ทั้ง 2 ประเภทน้ีมีความเหมาะสมในการใชก้าร
วดัผลท่ีแตกต่างดงัต่อไปน้ี 
   1) แบบทดสอบฯ แบบปรนยัใช้วดัความสามารถทางสติปัญญาระดบัฟ้ืนคืน
ความรู้และระดบัประยกุตค์วามรู้ไดดี้อาจใชข้อ้สอบถูกผิดจบัคู่หรือเลือกตอบวดัก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมของวชิาท่ีจะวดั 
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  2) แบบทดสอบฯ แบบอตันัยใช้วดัความสามารถทางสติปัญญาไดทุ้กระดบั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบัส่งถ่ายความรู้การใช้ขอ้สอบแบบอตันยัจะท าไดค้่อนขา้งง่ายตดัปัญหาการเดา
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.8.3.4 การสร้างแบบทดสอบฯ ปรนยัแบบเลือกตอบมีหลกัการสร้างแบบทดสอบปรนยั
แบบเลือกตอบดงัน้ี (สุราษฎร์ พรหมจนัทร์, 2552:70) 

  1) การสร้างปัญหาหรือค าถาม ตอ้งเขียนค าถามให้สมบูรณ์ โดยใช้ค  าท่ีแสดง
ลกัษณะการถามมาประกอบเช่น ค าถามอะไร เพราะเหตุใด เม่ือไหร่ เป็นตน้ หากเขียนแบบทดสอบฯ เป็น
แบบเอาตวัเลือกมาต่อตวัน าจะตอ้งอ่านเขา้ใจง่ายและไดค้วามหมายสมบูรณ์ ถามให้ตรงจุดท่ีจะถาม ถาม
ให้เด่นชัดคืออ่านค าถามแล้วตีความได้ว่าวิทยากรมุ่งถามเร่ืองอะไรไม่ตอ้งอ่านกลบัไปกลบัมา อย่าใช้
ค  าถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเพราะค าถามตีความไดย้าก ควรหลีกเล่ียงการใชค้  าท่ีแนะน าค าตอบเป็นตน้ว่า
ค าหรือขอ้ความท่ีเป็นค าตอบท่ีรวมอยู่ในค าถามแลว้ซ่ึงจะท าให้ผูส้อบหาค าตอบไดง่้ายหรืออาจตอบถูก
โดยไม่ได้ใช้ความรู้ความคิดจากการเรียนหลกัสูตรนั้น ๆ เลย ควรสร้างค าถามให้สั้ นกะทดัรัดเอาแต่
ใจความท่ีส าคญั 

  2) การสร้างตวัเลือก เขียนตวัเลือกใหเ้ป็นพวกเดียวกนัหมายความวา่ ตวัเลือกทั้ง 
หลายท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งมีขอบข่ายอยู่ในประเภทหรือกลุ่มเดียวกนัหรือมีคุณลกัษณะบางอย่างร่วมกัน 
ตวัเลือกควรสั้น ชดัเจน ประหยดัค า อ่านไดใ้จความสมบูรณ์ ตวัเลือกทุกตวัจะตอ้งเป็นอิสระจากกนัถูก
หรือผดิอยา่งเด็ดขาดโดยไม่คลุมเครือและจะตอ้งไม่แตกต่างกนัจนเด่นชดัมากเกินไป ตวัเลือกทุกตวัตอ้ง
ใหใ้ชป้ระโยชน์ไดคื้อมีคุณค่าในการจูงใจให้ผูส้อบไดเ้ลือกค าตอบ ควรให้ตวัเลือกทุกตวัยาวเท่ากนัหรือ
ใกล้เคียงกนัเพราะตวัเลือกท่ียาวหรือสั้ นท่ีสุดกลบัเป็นค าตอบไปด้วยจึงกลายเป็นการแนะน าค าตอบ 
ตวัเลือกจะตอ้งถูกหรือผดิตามหลกัวชิาการไม่ใช่ถูกหรือผดิตามสมยันิยม หรือเป็นความถูกตอ้งตามความ
คิดเห็นของกลุ่มบุคคล อย่าให้ค  าถามหรือตวัเลือกขอ้ตน้ ๆ ไปมีอิทธิพลกบัค าตอบขอ้ต่อไปเพราะจะท า
ใหข้อ้สอบเหล่านั้นขาดคุณค่าและไม่สามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัได ้ให้ท่ีอยูเ่ป็นตวัเลือกของค าตอบอยู่
ในลกัษณะสุ่มคือใหก้ระจายค าตอบจากขอ้ ก ถึง ขอ้ ง อยา่ให้ค  าตอบถูกอยูใ่นขอ้ซ ้ า ๆ กนัเพราะจะท าให้
ผูส้อบเดาค าตอบไดง่้าย 
  2.8.3.5 การใช้แบบทดสอบฯ ปรนยัแบบเลือกตอบมีขอ้ดี และขอ้จ ากดั ดงัน้ี (สุราษฎร์ 
พรหมจนัทร์, 2552: 70) 

  1) ขอ้ดีของการใชแ้บบทดสอบฯ แบบเลือกตอบไดแ้ก่ วดัความสามารถทางสติ 
ปัญญาระดบัฟ้ืน คืนความรู้และประยกุตค์วามรู้วดัผูส้อบจ านวนมาก ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้ทุกเพศ
ทุกวยัตรวจค าตอบได้ง่ายประหยดัเวลาและแรงงาน ให้โอกาสผูส้อบเท่าเทียมกันในการเลือกตอบ
แบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหาไดท้ัว่ถึงและใชเ้ป็นแบบทดสอบมาตรฐานวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้
เพราะสามารถวิเคราะห์หาจุดบกพร่องขอ้ดีขอ้เสียและแนะแนวทางแกไ้ขแบบทดสอบฯ โดยใชส้ถิติเขา้
ช่วยท าใหไ้ดข้อ้สอบท่ีดีและสามารถเก็บเอาไวใ้ชใ้นโอกาสต่อไป 
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  2) ขอ้จ ากดัของแบบทดสอบฯ แบบเลือกตอบคือการสร้างตวัเลือกท าไดล้  าบาก
โดยเฉพาะการสร้างตวัเลือกใหเ้ป็นพวกเดียวกนัและถูกหรือผดิเด่นชดัและวดัความสามารถทางสติปัญญา
ในระดบัสูง บางอยา่งสู้แบบทดสอบฯ อตันยัไม่ได ้

2.8.4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบฯ ท าได้โดยน าแบบไปทดสอบฯ ไปทดลอง 
(Try Out) ใช้กบัผูเ้รียน และเม่ือน าไปทดลองแลว้ให้น ามาตรวจให้คะแนน และตรวจสอบคุณภาพโดย
พิจารณาในเร่ืองของความยากง่ายของอ านาจจ าแนกและความเช่ือมัน่เป็นตน้ 
 

2.9 ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
2.9.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจเป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีจะทราบ
วา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น จึงเป็นการยาก
ท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม โดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น 
และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงจึงสามารถวดัความพึงพอใจได ้มีนกัการ
ศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจซ่ึงน ามาเป็นแนวทางได ้ดงัน้ี 
  2.9.1.1 ทวีศิลป์ สารแสน (2543:164) ความพึงพอใจ หมายถึง คุณลกัษณะทางจิต หรือ 
อารมณ์ ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีในเชิงบวกอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจต่อกิจกรรมท่ี
ท าซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 
  2.9.1.2 ทศันีย ์สิงห์เจริญ (2543:19) ความพึงพอใจในการเรียนการสอน หมายถึง ความ 
รู้สึกหรือทศันคติในทางท่ีดีของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน ความรู้สึกท่ีเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการเรียน 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน เน้ือหาวชิาท่ีไดรั้บจากการเรียนซ่ึงท าใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จในการเรียนได ้  
  2.9.1.3 บุญรัตน์ อินทรสมพนัธ์ (2542:164) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความ 
ชอบ และความพอใจ เจตคติท่ีดีต่อการเรียนและมีความพยายามตั้งใจเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบผลส าเร็จ 
  2.9.1.4 พชัรินทร์ เอ่ียมเอกสุวรรณ (2549:36) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด เม่ือบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของตนเองและจะแสดงพฤติกรรม
ออกมา โดยการพอใจหรือเลือกปฏิบติัในกิจกรรมนั้น ๆ  
  2.9.1.5 วิรุฬ พรรณเทวี (2542:111) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของ
มนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะคาดหมายกบัส่ิงใด อยา่งไรถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจ
มากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีก็จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึง
พอใจเป็นอยา่งยิง่เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งไวว้า่มีมากหรือนอ้ย 
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  2.9.1.6 ศกัดา จิรไพโรจน์ (2546:21) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของคนท่ีมีต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใด ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลได้รับในส่ิงท่ีตนเองต้องการหรือเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และระดบัความพึงพอใจดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือเป้าหมาย
นั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงระดบัความพึงพอใจจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัองค์ประกอบของการ
ท างาน  
  จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีเป็นสุข ความชอบ ความพอใจ ความรู้สึกยินดีในส่ิงท่ีปฏิบติั และเป็นทศันคติในเชิงบวก 
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือตั้งเป้าหมายไว ้
 

 2.9.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ  
  ศกัดา จิรไพโรจน์ (2546:22-23) กล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจซ่ึงเป็น
ทฤษฎีล าดบัขั้นของความพึงพอใจในความตอ้งการของบุคคล โดยมาสโลว ์เป็นผูเ้สนอทฤษฎีน้ีไดบ้อก
ให้รู้ว่าความตอ้งการของมนุษยเ์รามีการพฒันาเป็นไปตามล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากความตอ้งการต ่าสุดไป
จนถึงความตอ้งการสูงสุดรวมทั้งหมด 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
  2.9.2.1 ความตอ้งการทางร่างกาย (Physical Needs) เป็นความตอ้งการท่ีมีอ านาจรุนแรง 
โดยเฉพาะในตอนแรกเกิดความตอ้งการอนัน้ีถือวา่เป็นขั้นแรกสุด เช่น ตอ้งการอาหาร ความเคล่ือนไหว 
เป็นตน้  
  2.9.2.2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย (Safety from External Danger) 
เป็นความตอ้งการดา้นจิตใจ เพื่อให้จิตใจมีท่ียึดเหน่ียว เกิดความอบอุ่นทางใจ ตวัอย่างเช่นเด็กตอ้งการ
ความคุม้ครองจากผูใ้หญ่ กลุ่มตอ้งการผูน้ าอาจเป็นกลุ่มครอบครัวซ่ึงเป็นกลุ่มแรกสุดในสังคมมนุษย ์  
  2.8.2.3 ความตอ้งการในดา้นความรักความห่วงใย (Love or Affection) เป็นความตอ้ง 
การสูงข้ึนมาจากดา้นความปลอดภยั ความตอ้งการในดา้นน้ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคล ซ่ึง
อาจจะออกมาในหลายๆ ลกัษณะ เช่น เพื่อน พอ่แม่กบัลูก ชายหนุ่มกบัหญิงสาว สามีกบัภรรยาเป็นตน้  
  2.9.2.4 ความตอ้งการในช่ือเสียงเกียรติยศของตนเอง (Self-Esteem) เป็นความตอ้งการท่ี
สูงข้ึนมาอีกขั้นหน่ึง ทั้งน้ีเพราะตอ้งการใหต้นเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสังคมให้รู้วา่ตนเองเป็นคนท่ีมี
ค่าในสังคมแลว้จะท าใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
  2.9.2.5 ความตอ้งการความส าเร็จและความสมหวงัในตนเอง (Self-Realization and 
Accomplishment) เป็นความตอ้งการสูงสุดซ่ึงมนุษยจ์ะตั้งอุดมคติเอาไว ้โดยตอ้งรู้จกัและเขา้ใจตวัเอง 
ไม่ใช่เป็นการเพอ้ฝันหรือสร้างวิมานในอากาศ มนุษยจ์ะพยายามพฒันาตวัเองเพื่อให้ไปสู่ความส าเร็จ 
ความเจริญในชีวิตของตนเอง เช่น เราอยากเป็นครูก็พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อให้ไดป้ริญญาแลว้น าเอา
ความรู้มาช่วยพฒันาตนเองและสังคมต่อไป ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปดว้ยใจรักและอยากท า
จริง ๆ  
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  ความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่ไดต้ดัตอนออกเป็นขั้นแต่มกัจะพฒันาคาบ
เก่ียวกนัไป กล่าวคือ เม่ือเกิดการตอบสนองความตอ้งการในล าดบัท่ีหน่ึงเกิดข้ึนและก าลงัตอบสนอง
ความต้องการอยู่ ความต้องการในล าดับท่ีสองก็จะพฒันาข้ึนมาอีกและเป็นเช่นน้ีไปจนถึงล าดับขั้น
สุดทา้ย 
 

 2.9.3 การวดัความพึงพอใจ    
  เน่ืองจากความพึงพอใจ เป็นทศันคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดงันั้น
การท่ีจะวดัวา่บุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นจะสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
วดัความพึงพอใจนั้น ซ่ึงนกัวชิาการหลายคนไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจไวส้รุปได ้ดงัน้ี 
   2.9.3.1 ปุณยาพร ปฐมพฒันา (2550: 33) ไดก้ล่าวสรุปไวว้า่ การวดัความพึงพอใจเป็น
การตรวจสอบทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสามารถใช้เคร่ืองมือวดัได้หลายแบบ เช่น        
การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้    
   2.9.3.2 สมนึก ภทัทิยธนี (2541:36-42) กล่าวถึงการวดัความพึงพอใจไวว้า่ การวดัความ 
รู้สึกนั้นจะวดัออกมาในลกัษณะของทิศทางมีอยู ่2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ โดยทางบวก หมายถึง 
การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางท่ีดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบ จะเป็นการประเมินค่าความรู้สึกไป
ในทางท่ีไม่ดี ไม่ชอบ หรือไม่พอใจและการวดัในลกัษณะปริมาณ เป็นความเขม้ขน้ความรุนแรงหรือ
ระดบั ทศันคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์นั่นเอง วิธีการวดัมีอยู่หลายวิธี เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใชแ้บบทดสอบ และใชแ้บบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจด
บนัทึกอยา่งมีแบบแผน วิธีน้ีเป็นวิธีการศึกษาท่ีเก่าแก่และยงัเป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 
แต่ก็เหมาะสมกบัการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น    
   2) วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัตอ้งออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกบั
บุคคลนั้น ๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหนา้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด   
   3) วธีิการใชแ้บบสอบถาม วธีิการน้ีเป็นการใชแ้บบสอบถามท่ีมีขอ้ค าอธิบายไว้
อย่างเรียบร้อย เพื่อให้ผูต้อบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกนัมกัใช้ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนมาก ๆ วิธีน้ีนบัเป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในการวดัทศันคติ รูปแบบของแบบสอบถาม
จะใช้มาตราวดัทศันคติท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนัคือ มาตราส่วนแบบ ลิเคิร์ท (Likert Scales) ประกอบดว้ย 
ขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติของบุคคลมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าการวดัความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด ส่ิงหน่ึงซ่ึงมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ ถา้เป็นทางบวกจะแสดงออกมาว่า
ชอบ พอใจ ถา้เป็นทางลบจะแสดงออกไม่ดี ไม่ชอบ ไม่พอใจ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัมีหลายวิธี เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การใชแ้บบทดสอบและการใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ 
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  ส าหรับงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียน โดย
ใช ้เอกสารประกอบการสอน โดยอา้งอิงแบบมาตราส่วนของลิเคิร์ท 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 
 

2.10  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
             ลว้น สายยศ (2536 : 301) สอนดว้ยเอกสารประกอบการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท่ีมีคุณภาพมาก และมีประสิทธิภาพเป็นไป ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งผลท าให้ผูเ้รียนมีการพฒันาทางดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะปฏิบติัใน รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหสัวิชา 2105–2110 สูงข้ึน ถือวา่
ยืนยนัผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนท่ีเกิด จากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

บุปผาพร สุวรรณไตรย ์ (2549:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชเ้อกสารประกอบ การ
เรียนการสอน เร่ือง การร้อยมาลยัของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นเหล่าป่าเป้ด ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบวา่ (1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตร 
ฐาน เท่ากบั 82.10/85.74 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ค่าคะแนนเฉล่ีย ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน (3) ความคิด 
เห็นของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทค 
โนโลย ีโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การร้อยมาลยั โดยส่วนรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก
ท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ีย ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด  
  ณชัพล กาฬภกัดี (2550:บทคดัยอ่) รายงานการพฒันาและผลการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค่า (ง40201) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยั พบ 
วา่ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค่า ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 85.16/82.07 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้ 80/80 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน วชิาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค่า ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ่อ
กรุวิทยา มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัใชเ้อกสารประกอบการเรียนสูง
กวา่ก่อนใชเ้อกสารประกอบการเรียน และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการ
ใชโ้ปรแกรมประมวลผลค่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ประสพโชค บวัวงัโป่ง (2550:บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาเอกสารประกอบการสอนงาน
ช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั พบว่า 
เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 83.13/83.07 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 นกัเรียน มีคะแนน
เฉล่ียสูงข้ึนและเม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน สูงกวา่ก่อน
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เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใช้ เอกสารประ 
กอบการสอน พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  สุภาพร สิงห์ทอง (2550:บทคดัยอ่) ศึกษาการสร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางาน
เกษตร (ง 40141) เร่ืองไมด้อกไมป้ระดบั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนท่าคนัโทวิทยา
คาร จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยั พบวา่ 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร 
(ง 40141) เร่ืองไมด้อกไมป้ระดบัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 82.33/87.65 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 แสดงวา่ เอกสาร ประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใช้ได ้ 2) ประสิทธิภาพของผลการสอนจากการใช ้ เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชางาน
เกษตร (ง 40141) เร่ืองไมด้อกไมป้ระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า 13.36 อยูใ่นระดบัดี 3) ค่าดชันีประ 
สิทธิผล ของเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร (ง 40141) เร่ือง ไมด้อกไมป้ระดบั ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 0.70 ซ่ึงแสดงวา่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยทาให้นกัเรียนมี
ความรู้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 70.00 4) ความคิดเห็น ของนกัเรียน ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียน 
รู้ เร่ืองไมด้อกไมป้ระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.37 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.62 หรือค่าเฉล่ียร้อยละ 87.40 แสดงวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยกบัการเรียนรู้ดว้ยเอกสารประ กอบ
การเรียนรู้เร่ืองไมด้อกไมป้ระดบั 

ธนนนัท ์มาศธนานนัต ์(2550) ศึกษาการใชเ้อกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับวิทยุ 
รหสัวิชา 2104-2209 ส าหรับนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคกาแพงเพชรพบวา่
ประสิทธิ ภาพของการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชาเคร่ืองรับวิทยุ  พบวา่การ
จดัการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับวิทยุโดยรวมมีประสิทธิภาพ 
82.24/81.94 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้ 

บุญสิทธ์ิ อยูค่ง (2551) ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง การพฒันาเอก สารประกอบการสอน วิชางาน
ปรับอากาศรถยนต์ รหสั 2101-2105 หลกัสูตรประกาศนีย บตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) การวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 23.07 ส่วนผลสัมฤทธ์ิ
ของคะแนนทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 90.70 นั้นคือ คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่
คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เจษฎา ถาวรนุวงศ์ (2552) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาและหาประสิทธิ ภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย รหัส 3000- 0206หลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ผลวิจยัพบวา่ความพึงพอใจของนกัศึกษา ท่ีมีต่อวิชาการออกแบโปรแกรม
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วย รหสั 3000-0206 มีความพึงพอใจในระดบัมาก (เฉล่ีย 4.36)  

วิเชียร บุญเต่ียว (2553 : 31-33) ไดด้ าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของหนงัสือ 
เสริมประสบการณ์การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ชั้นสูงแผนกวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล พบวา ประสิทธิภาพการเรียนการ สอนโดย
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ใชห้นงัสือเสริมประสบการณ์สอนวชิาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากบ 83.00/81.93 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 

ระเบียบ หนูรินทร์ (2553) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานผลิตภณัฑ์โลหะแผน่ 1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พบวา่ เอกสารประกอบการสอนท าให้ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
หลงัจากท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการสอน วิชางานผลิตภณัฑ์โลหะแผน่ 1 แลว้คิดเป็นร้อยละ 22.141 
และประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน ท่ีสร้างข้ึน มีค่ามากกวา่ .50 

อุษณีย  ์ โภคา (2554: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักศึกษาระดับชั้ น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธุรกิจ พบว่าผลการพฒันาตาม
วตัถุประสงคผ์ลการพฒันา และหาประสิทธิภาพผลการพฒันาวชิาการออกแบบโปรแกรมใชค้อมพิวเตอร์
ช่วย รหสั 4610109ท่ีมีประสิทธิภาพ E1=85.21 และE2=86.00 มากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

ประสิทธ์ิ สุพรรณ์ (2554: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชเ้อกสารประกอบการสอน
งานฝึกฝีมือ รหสั 2100-1004 ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างยนต ์
วิทยาลยัสารพดัช่างขอนแก่น ท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน    

ธิติชาติ เจือจนัทร์ (2557: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาเอกสารประกอบการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เร่ือง สมการ นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเสาวภา ชั้นปีท่ี1 ผลการวิจยัพบวา่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้น ฐานอาชีพ 
เร่ืองสมการ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.63 / 81.19 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80  

ดุษฎี ภุมมา (2558: บทคดัย่อ) ไดท้  ากาวิจยัเร่ืองการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ 8 ส าหรับนกัศึกษาระดบัชั้น ปวส.2 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม วิทยาลยัอาชีวศึกษา
เทศบาลนครปฐม ผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
วชิาวทิยาศาสตร์ 8 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

การศึกษางานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเอกสารประกอบการเรียนขา้งตน้สรุปไดว้า่ หาก
มีการน าเอกสารประกอบการเรียนเป็นส่ือการเรียนท่ีช่วยใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีรูป 
แบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมมาใชใ้นการศึกษาพฒันาทั้งในวทิยาลยั โรงเรียน และชุมชนจะ
ส่งผลสัมฤทธ์ิต่อกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาและเป็นประโยชน์ท่ีดีในการท างานในอนาคต 

 
 


