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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยและพัฒนาชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 
3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากเอกสาร ตํารา วารสาร สอบถามผู้เชี่ยวชาญ จากการศึกษาดูงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
  3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับชุดการสอน 
  4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
  5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการสอน 
  6. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสื่อการสอน 

7. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุดการสอน 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

1.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  
มีนักการศึกษาให้ความหมายของคําว่า “การพัฒนาหลักสูตร” ไว้ดังนี้ 
สงัด  อุทรานันท์ ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า “การพัฒนา” ตรงกับคํา

ในภาษาอังกฤษว่า “Development” มีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ การทําให้ดีข้ึนหรือทําให้
สมบูรณ์ข้ึน การทําให้เกิดข้ึน ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ การทํา
หลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีข้ึนหรือสมบูรณ์ข้ึน กับการสร้างหลักสูตรข้ึนมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็น
พ้ืนฐานเลย 

ทาบา (Taba) ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งข้ึน ท้ังในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน 
การวัดผลประเมินผล และอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ท่ีวางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เป็นการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบหรือเปลี่ยนแปลงท้ังหมด ต้ังแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบกระเทือนทางด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่
เปลี่ยนแปลงแนวคิดพ้ืนฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร ” 

กู๊ด (Good) ได้ให้ความเห็นว่า “การพัฒนาหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเพ่ือให้เหมาะสมกับ
โรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมท้ังการประเมินผล 
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ส่วนคําว่าเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้าง
โอกาสทางการเรียนข้ึนใหม่” 

เซเลอร์  และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander) ให้ความหมายว่า “การพัฒนา 
หลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีข้ึน หรือเป็นการจัดทําหลักสูตรใหม่โดยไม่มี
หลักสูตรเดิมอยู่ก่อน การพัฒนาหลักสูตรอาจหมายถึงการสร้างเอกสารอ่ืนๆ สําหรับนักเรียนด้วย” 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรท่ีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้น ทํา
ให้สามารถอธิบาย สรุปความหมายของการพัฒนาหลักสูตรได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum 
Development) หมายถึง การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีข้ึน เพ่ือให้
เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม 

1.2 รูปแบบของหลักสูตร  
ชวลิต ชูกาแพง (2551 : 22-28) ได้กล่าวถึงรูปแบบของหลักสูตร ได้พยายามจําแนกประเภท 

รูปแบบ ตามแนวคิดของแต่ละคน สรุปรูปแบบหลักสูตรรายวิชา (subject curriculum) มีลักษณะ 
เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาจะแยกจากกันโดยเด็ดขาด และในการสอนก็สอนแยกกัน ตามรายวิชานั้นๆ 
ท่ีสัมพันธ์กัน แต่ละวิชาจะมีลาดับ มีหลักเหตุผล มีการจัดเรียงเนื้อหาสาระ และวิธีการค้นคว้าของ
ตนเอง มีขอบเขตท่ีตายตัวของความรู้ในวิชานั้น ไม่มีการแสดงความสัมพันธ์เก่ียวกับวิชาอ่ืนๆ ไม่ได้
โยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้นั้นกับการปฏิบัติ กับสถานการณ์จริงการเลือกเนื้อหาวิชาและจัด
เนื้อหาเพ่ือสอน ยึดคุณค่าท่ีมีอยู่ในตัวของเรื่อง ท่ีสอนนั้น โดยคาดว่านักเรียนจะสามารถนาเอามา
ใช้ได้เม่ือต้องการ  

     1. หลักสูตรสหสัมพันธ์ (correlated curriculum) เป็นหลักสูตรท่ีพยายามปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา มีลักษณะดังนี้  

         1.1 จัดให้มีการสัมพันธ์ระหว่างวิชาท่ีไม่ซับซ้อน  
         1.2 เนื้อหาซํ้าซ้อนกันร่วมวางแผนการสอนร่วมกัน  
         1.3 สัมพันธ์ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ สัมพันธ์ข้อเท็จจริง สัมพันธ์ในหลักเกณฑ์  

และสัมพันธ์ตามหลักปฏิบัติสังคม  
     2. หลักสูตรผสมผสาน (fused curriculum) เป็นการจัดหลักสูตรท่ีพยายามลดรายวิชา

อีกทางหนึ่ง โดยการสร้างวิชาจากเนื้อหาท่ีเคยสอนแยกกันนั้นคือรวมวิชาต้ังแต่ 2 วิชาข้ึนไปเป็นวิชา
เดียว แต่ก็ยังคงรักษาเนื้อหาวิชาเดิมมากกว่า  

     3. หลักสูตรหมวดวิชาแบบกว้าง (broad fields curriculum) หลักสูตรนี้มีแนวคิดว่า
วิชาแต่ละวิชามีคุณค่าต่อกัน ส่งเสริมกัน เป็นรูปแบบหลักสูตรท่ีขยายจากหลักสูตรแบบสหสัมพันธ์ 
และแบบผสมผสาน เป็นการนาเอาเนื้อหาวิชาจากหลายๆ วิชามาจัดเป็นวิชาท่ัวไปกว้างๆ  

     4. หลักสูตรวิชาแกน (core curriculum) หลักสูตรแกน เป็นหลักสูตรท่ีประสานสัมพันธ์
เนื้อหาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนโดยมีวิชาใด
วิชาหนึ่งหรือกลุ่มวิชาหนึ่งเป็นแกนของวิชาอ่ืนๆ มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทําหน้าท่ีประชากร
ท่ีมีประสิทธิภาพในระบอบประชาธิปไตย 
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     5. หลักสูตรท่ีเน้นกิจกรรมและปัญหาทางสังคม (social activities and problem 
 curriculum) หลักสูตรแบบนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามทฤษฎีท่ียึดถือ ซ่ึงมี 3 ฝ่าย ลักษณะท่ี
ตรงกันของทฤษฎี 3 ฝ่าย ได้แก่ การเน้นกิจกรม หรือปัญหาทางสังคมมากกว่าการเน้นวิชาหรืออย่าง
อ่ืน หลักสูตรวิชาแกนนี้เน้นสังคมอย่างเด่นชัด จัดได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของหลักสูตรแบบนี้  

     6. หลักสูตรท่ีเน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล (individual and 
interest curriculum) หลักสูตรท่ีเน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล เป็นหลักสูตรท่ี
กําหนดไว้ สร้างข้ึนตามความรู้เก่ียวกับความต้องการและความสนใจของประชากรท่ีจะเรียนตาม
หลักสูตรนั้นๆ  

     7. หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม (social process and life function curriculum) 
หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรท่ีผ่านมา ด้วยการ
รวบรวมความรู้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

     8. หลักสูตรบูรณาการ (integrated curriculum) หลักสูตรบูรณาการ เป็นหลักสูตรท่ี 
รวมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วจัดเป็นกลุ่ม หรือหมวดหมู่ของประสบการณ์เป็น
การบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน  

     9. หลักสูตรอิงมาตรฐาน (standards-based curriculum) หลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ 
หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย หรือเป็นกรอบทิศทางในการกําหนดเนื้อหา ทักษะ 
กระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถบรรลุมาตรฐานท่ีกําหนด  

1.3 แนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและข้ันการสอน  
ชวลิต ชูกําแพง (2551 : 51-53) ได้กล่าวสรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา มี

ท้ังหมด 7 ข้ันตอน  
     1. วิเคราะห์สภาพปัญหา สํารวจความต้องการและความจําเป็นต่างๆ ของสังคม ศึกษา

พัฒนาการของผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ และธรรมชาติการเรียนรู้  
     2. การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จากข้ันท่ี 1 เป็นแนวทางใน

การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
     3. การเลือกเนื้อหาสาระ ต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ เนื้อหาท่ีคัดเลือก

บรรจุลงหลักสูตรจะต้องมีความสําคัญและถูกต้อง  
     4. การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการท่ีจะให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้ใดก่อนหลัง ซ่ึงจะต้องมีความต่อเนื่องและเป็นลาดับข้ันตอน  
     5. การเลือกประสบการณ์เรียนรู้ เป็นการศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการสอน

แบบต่างๆ จะต้องวางแผนเลือกประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและผู้เรียน  
     6. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้เลือกแล้วเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ให้เป็นไปตามลาดับข้ันตอนท่ีบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้  
     7. การประเมินผล เป็นการพิจารณาว่าหลักสูตรประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด มี

ปัญหาหรือข้อบกพร่องในข้ันตอนใด เพ่ือจะได้ทําการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
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ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษากระบวนการ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกเนื้อหาสาระ การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

1.4 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 
     1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจําเป็นและปัญหา 

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูล
ทางด้านจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพ่ือ
พิจารณาข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

     2. การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการดําเนินงานจะต้องร่วมกัน 
พิจารณากําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
จะระบุคุณสมบัติของผู้ท่ีจบหลักสูตรนั้นๆ มุ่งพัฒนาผู้เรียนท้ัง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย โดยกําหนดท้ังจุดมุ่งหมายท่ัวไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซ่ึงจะเน้นการ
ปฏิบัติมากข้ึน โดยคํานึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยท่ีดีงาม เพ่ือให้เป็น
พลเมืองดี 

     3. การกําหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ หลังจากได้กําหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแล้ว ก็ถึงข้ันการเลือกสาระความรู้ต่างๆ ท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ เพ่ือความสมบูรณ์ให้ได้วิชาความรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม กระบวนการข้ันนี้ จึง
ครอบคลุมถึงการคัดเลือกเนื้อหาวิชาแล้วพิจารณาจัดลําดับเนื้อหาเหล่านั้นว่า เนื้อหาสาระใดควรเป็น
พ้ืนฐานของเนื้อหาใดบ้าง ควรให้เรียนอะไรก่อนอะไรหลัง แล้วแก้ไขเนื้อหาท่ีถูกต้องสมบูรณ์ท้ังแง่
สาระและการจัดลําดับท่ีเหมาะสม ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 

     4. การนําหลักสูตรไปใช้ เป็นข้ันของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญ และเก่ียวข้องกับครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยู่กับ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจะต้องศึกษาทําความเข้าใจ และมีความชํานาญในการใช้หลักสูตร ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน
โรงเรียนเพ่ือเสริมหลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการบริหารการบริการหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนี้
ในข้ันนี้ยังครอบคลุมถึงการนําหลักสูตรไปทดลองใช้ก่อนนําไปเผยแพร่ด้วย 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นการวางกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน โดย
การจัดกิจกรรม สื่อวัสดุต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย เป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมีเป้าหมาย
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้  

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

2.1 จุดประสงค์สาขาวิชา  
     1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการ

แก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
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     2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการของงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเทคนิคการผลิต ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  

     3. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์  

     4. เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์  

     5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องมือกล แม่พิมพ์
โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์  

     6. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคการผลิตในสถานประกอบการ และประกอบ
อาชีพอิสระ รวมท้ังการใช้ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนได้  

     7. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบ
วินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด  

2.2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบด้วย 
     1. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ 
        1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตย์

สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและ
สังคม เป็นต้น 

        1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี 
มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

        1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น 

     2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่ 
        2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนา

งานอาชีพ 
        2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
        2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืน 
        2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

งานอาชีพ 
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     3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
        3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย 
        3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
        3.3 อ่านแบบ เขียนแบบ และวิเคราะห์แบบงาน 
        3.4 เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมตามคุณลักษณะงาน 
        3.5 ปรับ แปรรูปและข้ึนรูปงานด้วยเครื่องมือกล 
        3.6 เขียนโปรแกรมเอ็นซี 
        3.7 ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดท่ีมีความละเอียดสูง 
        3.8 ปรับปรุง ทดสอบสมบัติโลหะ 
        3.9 ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องมือกล 
     สาขางานเครื่องมือกล 
        3.10 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครื่องมือกล 
        3.11 ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ด้วยเครื่องมือกล และเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
        3.12 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 
2.3 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 
83 หน่วยกิต ซ่ึงในหมวดวิชาชีพต้องเรียนไม่น้อยกว่า 56 หน่วย และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  
     1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร   (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  
     1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  
     1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  
  2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต  
     2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน    (15 หน่วยกิต)  
        รหัสวิชา    ช่ือวิชา     ท - ป - น 
        3001-1001  การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร   3 - 0 - 3 
        3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  2 - 2 - 3 
        3100-0101  กลศาสตร์วิศวกรรม     3 - 0 - 3 
        3100-0105  ความแข็งแรงของวัสดุ     3 - 0 - 3 
        3100-0116  การออกแบบเครื่องจักรกล    3 - 0 - 3 
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    (21 หน่วยกิต)  
        รหัสวิชา    ช่ือวิชา     ท - ป - น 
        3102-2001  เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1   1 - 6 - 3 
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        3102-2002  เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   2 - 2 - 3 
        3102-2003  โปรแกรมซีเอ็นซี     1 - 4 - 3 
        3102-2004  เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี   1 - 6 - 3 
        3102-2005  ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1 - 4 - 3 
        3102-2006  มาตรวิทยาอุตสาหกรรม    2 - 2 - 3 
        3102-2007  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม   2 - 2 - 3 
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)  
   2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ   (4 หน่วยกิต)  
   2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   (4 หน่วยกิต)  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร    (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 

 จะเห็นได้ว่า วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 เป็น
วิชาในหมวดทักษะวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 3 หน่วยกิต 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

2.4 คําอธิบายรายวิชา ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Aided 
Design and Manufacturing) รหัสวิชา 3102-2005 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต 3 หน่วยกิต 5 ชั่วโมง/สปัดาห์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและผลิต  
2. ใช้โปรแกรมออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ 

ปลอดภัย โดยตระหนักถึงคุณภาพงาน  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD / CAM  
2. สร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ 3 มิติ และสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) ด้วยคําสั่งตาม

ลักษณะงานกัดและงานกลึง  
3. ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง  

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพ

ชิ้นงาน 2 มิติ และชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยคําสั่งสร้างวัตถุ ปรับปรุงแก้ไขวัตถุ การรับ-ส่งไฟล์ชิ้นงาน 
(Import-Export File) สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ 3 มิติ ด้วยคําสั่งตาม
ลักษณะงาน Face Contour Drill Pocket สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ด้วย
คําสั่งตามลักษณะงาน Face Turning Drill Bore Groove Thread สร้างโปรแกรม NC-Code 
ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง 
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3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับชุดการสอน 

 3.1 แนวคิดหลักการเก่ียวกับชุดการสอน 
ชุดการสอนเป็นสื่อประสมสําหรับใช้ในการเรียนการสอนท่ีมีกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 

ซ่ึงสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และสามารถปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 ความเป็นมาของชุดการสอน 
ชุดการสอนมีข้ึนในโรงเรียนของประทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่ปี ค.ศ.1930 โดย David 

Stansfield แห่งสถาบัน Onterio Institute for Studies in Education ผู้คิดกล่องอเนกประสงค์ข้ึน
สําหรับเด็กเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอน ซ่ึงเขาใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในเรื่อง การ
สอนสําเร็จรูป (Programmed Learning) มาผลิตกล่องท่ีขาเรียกว่า Thirties Box ต่อมาได้พัฒนา
เป็น Perception Bag, Audiovisual Juke Box และ Eco Box กล่องการสอนเหล่านี้รียกว่า The 
1930 Multi Kit ปรากฏว่าเป็นชุดการสอน ในปัจจุบันระบบการผลิตชุดการสอนในประเทศไทยได้
พัฒนาข้ึนในปี พ.ศ. 2516 ท่ีแผนกโสตทัศนศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ ได้ทําการทดลองกับนิสิตปริญญาโท 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมจํานวน 30 คน 
สอนแบบบรรยายและกลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน สอนโดยใช้ชุดการสอน ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์
ความคงทนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดังนั้นท่านจึงได้นําระบบท่ีทําการทดลองมาปรับเป็น
การสัมมนาชิ งปฏิ บั ติการตามสถาบัน อุดมศึกษา ต่างๆ เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒบางเขน 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2553, หน้า 123) ส่วนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้มีการนํา
ระบบการผลิตชุดการสอนมาขยายผลโดยมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่อาจารย์วิทยาลัยครูและ
ครูประจําการ เพ่ือใช้ในรูปแบบของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน     

3.3 ความหมายของชุดการสอน 
ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู้ เดิมมักใช้คําว่าชุดการสอนเพราะเป็นสื่อท่ีครูนํามาใช้ประกอบ 

การสอน แต่ต่อมาแนวคิดการในการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนได้เข้ามามีอิทธิพลมากข้ึน จึงมี
ผู้เรียกชุดการสอนเป็นชุดการเรียนมากข้ึน บางคนมักเรียกรวมกันว่าชุดการเรียนการสอนก็มี ใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ได้ใช้คําว่าการเรียนรู้เป็นคําหลักสําคัญ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา ท่ี 22 
ท่ีว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญท่ีสุด ดังนั้นจึงใช้
คําว่า “ชุดการจัดการเรียนรู้” เพ่ือท่ีจะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 สําหรับชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม เป็นสื่อประสมท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่ละชุดการสอน
ท่ีสร้างข้ึนจะมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้หรือไม่ จําเป็นต้องเอาวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ เพ่ือหาความ
เชื่อม่ันของชุดการสอน ได้มีนักการศึกษาหลายท่านท่ีให้รายละเอียดความหมาย วิธีการทําชุดการสอน 
       สุดารัตน์  ไผ่วงศาวงค์ (2543, หน้า 52) ชุดการสอน หมายถึง สื่อการสอนท่ีครูสร้างข้ึนด้วย
วัสดุอุปกรณ์หลายชนิด เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนอง 
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โดยครูเป็นผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือ และมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับความสําเร็จ 

กุศยา  แสงเดช (2545, หน้า 5) สรุปว่า ชุดการสอน เป็นสื่อการสอนท่ีจัดอย่างมีระบบ โดย
ให้สอดคล้องกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีจัดไว้ในแต่ละหน่วย เพ่ือช่วยให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจัดไว้ในกล่องหรือซองเป็นหมวดๆ 

ระพินทร์ โพศรี (2547 , หน้า 1) สรุปว่าชุดการสอน คือ ระบบสื่อการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้
ประกอบการสอนของครูผู้สอน โดยครูเป็นฝ่ายอํานวยการ (Facilitator) และเสริมประสบการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนด 
 ฮุลตัน และคนอ่ืนๆ (วาสนา ชาวหา, 2525, หน้า 140; อ้างอิงจาก Houston and other. 
1972, p.244) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของชุดการเรียนการสอน จะต้องประกอบด้วย 

1. คําชี้แจง (Prospectus) ในส่วนนี้จะอธิบายถึงความสําคัญของจุดมุ่งหมายของขอบข่าย
ของชุดการเรียนการสอน สิ่งท่ีผู้เรียนต้องมีความรู้ก่อนเรียน ขอบข่ายของกรระบวนการท้ังหมดในชุด
การเรียนการสอน 

2. จุดมุ่งหมาย (Objectives) คือ ข้อความท่ีแจ่มชัดไม่กํากวม ท่ีกําหนดว่าผู้เรียนจะประสบ
ความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแล้ว 

3. การประเมินผลเบ้ืองต้น (Pre-assessment) มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ เพ่ือให้ทราบว่า
ผู้เรียนอยู่ในระดับในการเรียนนั้นเพ่ือดูว่าขาได้รับผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายเพียงใด 

4. การกําหนดกิจกรรม (Engbling activities) คือ การกําหนดแนวทางและวิธีการเพ่ือไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ โดยท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย 

5. การประเมินผลครั้งสุดท้าย (Post-assessment) เป็นข้อสอบวัดผลหลังจากท่ีเรียนแล้ว 
องค์ประกอบของชุดการเรียนการสอนต้องประกอบด้วย 

   5.1 หัวข้อ (Topic) 
   5.2 หัวข้อย่อย (Subtopic) 

5.3 จุดมุ่งหมายหรือหตุผล (Rationale) 
   5.4 จุดมุ่งหมายชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) 
   5.5 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
   5.6 กิจกรรมและการประเมินผลตนเอง (Activities and self-evaluation) 
   5.7 การทดสอบย่อย (Quiz หรือ Formative test) 
   5.8 การทดสอบครั้งสุดท้าย (Post-test หรือ Summative evaluation) 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ชุดการสอน หมายถึง สื่อการสอนท่ีครูสร้างข้ึนด้วยวัสดุอุปกรณ์หลายชนิด 
เป็นสื่อการสอนท่ีเบ็ดเสร็จในตัวเอง กล่าวคือ 1 ชุดการสอนต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนอง และสามารถปรับพฤติกรรมการเรียนรู้
ให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูเป็นผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือ และมีการนําหลักการ
ทางจิตวิทยามาใช้ประกอบเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความสําเร็จ  
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3.4 ประเภทของชุดการสอน 
ในการท่ีผู้สร้างจะตัดสินใจว่า จะสร้างชุดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้น จะต้อง

ทําการศึกษาประเภทของชุดการเรียนการสอนว่า ชุดการเรียนการสอนนั้นมีอยู่ก่ีประเภท ซ่ึงแต่ละ
ประเภทก็จะมีจุดมุ่งหมายในการใช้แตกต่างกัน ดังท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งประเภทของชุด
การเรียนการสอน ดังนี้  

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2523, หน้า 118-119) ได้จําแนกประเภทของชุดการเรียนการสอนและ
แนวคิดในการผลิตชุดการเรียนการสอนออกเป็นชุดๆ และประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภท คือ  

1. ชุดการเรียนการสอนประกอบคําบรรยาย เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีมุ่งขยายเนื้อหาสาระ
แบบบรรยายให้ชัดเจนข้ึน โดยกําหนดกิจกรรม และสื่อการสอนให้ครูใช้ประกอบการบรรยายบางครั้ง
จึงเรียกว่า “ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู” ชุดการเรียนการสอนนี้จะมีเนื้อหาวิชาเพียงหน่วยเดียว 
และใช้กับผู้เรียนท้ังชั้น โดยแบ่งหัวข้อท่ีจะบรรยายและกิจกรรมไว้ตามลําดับข้ัน ท้ังนี้เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ครูผู้สอน และเพ่ือเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูให้น้อยลงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนมากยิ่งข้ึน ชุดการเรียนการสอนประกอบคําบรรยายนี้นิยมใช้กับการ
ฝึกอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษา สื่อการสอนท่ีใช้ อาจเป็นแผ่นคําสอน แผนภูมิ รูปภาพ 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือกิจกรรมกลุ่มเป็นต้น สื่อการเสนอท่ีใช้ อาจเป็นชุดการเรียนการมักจะระบุใน
กล่องท่ีมีขนาดเหมาะสม แต่ถ้าเป็นวัสดุราคาแพง หรือขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่เกินไป ตลอดจน
เสียหายง่าย หรือเป็นสิ่งมีชีวิต ก็จะไม่บรรจุในกล่องแต่จะกําหนดไว้ในคู่มือครู เพ่ือจัดเตรียมก่อนสอน 

2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นท่ีตัว
ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายเป็นผู้แนะนําช่วยเหลือผู้เรียน 
ชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มอาจจัดการเรียนในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชุดการเรียน
การสอนแต่ละชุดจะประกอบด้วย ชุดการสอนย่อยท่ีมีจํานวนเท่ากับจํานวนท่ีแบ่งไว้ในแต่ละหน่วย 
ในแต่ละศูนย์มีชื่อหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผู้เรียนในศูนย์กิจกรรมนั้นๆ จัดไว้ในรูปสื่อประสม 
อาจใช้เป็นสื่อรายบุคคล หรือท้ังกลุ่มใช้ร่วมกันก็ได้ ในขณะทํากิจกรรมการเรียน หากมีปัญหาผู้เรียน
สามารถซักถามครูได้เสมอ เม่ือจบการเรียนแต่ละศูนย์แล้ว ผู้เรียนสนใจท่ีจะเรียนเสริมก็สามารถ
ศึกษาได้จากศูนย์สํารองท่ีจัดเตรียมไว้ โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยคนอ่ืน 

3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีจัดให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง 
ตามคําแนะนําท่ีระบุไว้ แต่อาจมีการปรึกษากันระหว่างเรียนได้ และเม่ือสงสัยไม่เข้าใจบทเรียนตอน
ไหนสามารถไต่ถามครูได้ การเรียนจากชุดการเรียนการสอนรายบุคคลนี้ นิยมใช้ห้องเรียนท่ีมีลักษณะ
พิเศษ แบ่งเป็นสัดส่วนสําหรับผู้เรียนแต่ละคน ซ่ึงเรียกว่า “ห้องเรียนรายบุคคล” ชุดการเรียนการ
สอนรายบุคคลนี้นักเรียนอาจนําไปใช้เรียนท่ีบ้านได้ด้วย โดยมีผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ชุดการเรียนการสอนรายบุคคลนี้เน้นหน่วยการสอนย่อย จึงนิยมเรียกว่า บทเรียนโมดูล 
(Instruction Module) 

4. ชุดการเรียนการสอนทางไกล เป็นชุดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนต่างถ่ิน ต่างเวลา มุ่ง
สอนให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียน ประกอยด้วย สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ รายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา เช่น ชุด การ
เรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น 
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สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (ม.ป.ป. หน้า 110) ได้เพ่ิมเติมประเภทของชุดการสอนข้ึนอีก คือ 
ชุดการสอนทางไกล ซ่ึงเป็นชุดการสอนท่ีผู้สอนกับผู้เรียนต่างถ่ิน ต่างเวลากัน มุ่งสอนให้ผู้เรียนได้
ศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน แต่สามารถเรียนได้เองท่ีบ้าน มีสื่อประสมต่างๆ ท่ีผู้สอนจัดให้ 
เช่น เอกสารการสอน รายการวิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนการเข้ารับการสอนเสริมตามศูนย์บริการท่ีจัด
ข้ึน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีชุดฝึกอบรม ชุดการสอนของผู้ปกครอง ชุดการ
สอนทางไปรษณีย์ การศึกษาด้วยระบบการสอนทางไกลนี้ความสําเร็จข้ึนอยู่กับผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่  
           นักการศึกษาได้แนวคิดในการแบ่งประเภทของชุดการสอนท่ีคล้ายกัน และมีจุดมุ่งหมายของ
การใช้ไปในแนวเดียวกัน คือ เน้นความสําคัญของผู้เรียน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตลอดจนเสริมสร้างวินัยและความเป็นประชาธิปไตยในระบบ
กลุ่มด้วย สําหรับการสร้างชุดการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประเวศในครั้งนี้  

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ยึดแนวทางของชุดการสอนกิจกรรมแบบกลุ่ม เพราะเป็นชุดการสอนท่ี
มุ่งเน้นท่ีตัวผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายเป็นผู้แนะนําช่วยเหลือ
และผู้เรียนได้สาระมากข้ึน จัดการเรียนในห้องเรียนปกติ แบ่งชุดการสอนเป็น 5 หน่วย ผู้เรียนท้ังกลุ่ม
ใช้ร่วมกัน ในขณะทํากิจกรรมการเรียน หากมีปัญหาผู้เรียนสามารถซักถามครูได้เสมอ เม่ือจบการ
เรียนแต่ละหน่วยแล้ว ผู้เรียนสนใจท่ีจะเรียนเสริมหรือทบทวนบทเรียนก็สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก 
Google Drive และ Google Classroom ท่ีครูจัดทําข้ึน 

3.5 หลักการสร้างชุดการสอน 
เม่ือจะลงมือสร้างชุดการเรียนการสอน ผู้สร้างจะต้องรู้ถึง หลักการสร้างชุดการเรียนการสอน

ว่าจะต้องมีการดําเนินการอย่างไร ซ่ึงก็ได้มีนักเรียนศึกษาหลายท่านท่ีได้เสนอ หลักในการสร้างชุดการ
เรียนการสอนไว้ ดังนี้  

ฉลองชัย  สุขวัฒนบูรณ์ (2528, หน้า 190-200) ได้เสนอข้ันตอนในการสร้างชุดการสอนหรือ
สื่อการสอนประกอบด้วยข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน ดังนี้   
          1. ข้ันการวางแผนดําเนินการ โดยศึกษาสาระของวิชาว่าต้องการหลักการเรียนรู้ อะไรจะทํา
ชุดแบบใด โดยคํานึงถึงผู้เรียนเพ่ือกําหนดหน่วยการเรียน มโนมติ จุดประสงค์ จัดลําดับ กิจกรรมการ
เรียน จัดทําสื่อการสอน ประเมินผลและทดลองสื่อการสอน 

2. ข้ันตอนการผลิต โดยผลิตตามข้ันตอนท่ี 1 โดยผู้ผลิตควรตรวจสอบความ สอดคล้องของ
ทุกข้ันตอนกําหนดเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระทําได้  

3. ข้ันทดสอบประเมินผล หรือพัฒนาเม่ือทําการผลิตชุดการสอนแล้ว โดยนําไปหา
ประสิทธิภาพ เม่ือเป็นหลักประกันว่าชุดการสอนนั้นมีคุณค่าท่ีจะนําไปสอน 

ปรียา  ตรีศาสตร์ (2530, หน้า 44) กล่าวว่า ชุดการเรียนการสอนเป็นสื่อประสมท่ีมีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง แต่ชุดการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนจะมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้หรือไม่จําเป็นต้องเอา
วิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ ซ่ึงวิธีการวิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เรียกว่า Systems 
approach มาใช้วิเคราะห์ โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ข้ันปัญหาท่ีต้องแก้ไขนั้นคืออะไร 
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2. ข้ันกําหนดเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระทําได้ 
3. ข้ันการสร้างเครื่องมือ กระทําหลังจากต้ังเป้าหมายแล้วเพ่ือวัดได้ระยะ 
4. ข้ันกําหนดทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหา เพ่ือใช้ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
5. ข้ันทดลอง เพ่ือเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดใช้เป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
6. ข้ันวัดและประเมิน โดยนําเครื่องมือท่ีสร้างข้ึนมาประเมินว่าสามารถใช้ปฏิบัติงานตาม

เป้าหมายได้หรือไม่เพียงใด เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
          ลาวัลย ์ พลเกล้า (2533, หน้า 95) ได้เสนอข้ันตอนการสร้างชุดการเรียนการสอนไว้ ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 วิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การกําหนดหน่วย หัวเรื่อง มโนคติ  
ข้ันท่ี 2 การวางแผน วางแผนไว้ล่วงหน้า กําหนดรายละเอียด  
ข้ันท่ี 3 การผลิตสื่อการเรียน เป็นการผลิตสื่อประเภทต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ ในแผน 
ข้ันท่ี 4 หาประสิทธิภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนการ สอนโดยนําไป 

ทดลองใช้ ปรับปรุงให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี กําหนดไว้ 
           Heather (1977, p 343-344) ได้ให้ข้ันตอนการสร้างชุดการสอนด้วยตนเอง คือ 

1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีจะนําให้ผู้เรียนได้ศึกษาแล้วจัดลําดับข้ันเนื้อหาให้
ต่อเนื่องจากง่ายไปยาก 

2. ประเมินหาความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
3. เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยคํานึงความ

พร้อมและความต้องการของผู้เรียน 
4. กําหนดรูปแบบการเรียน 
5. กําหนดหน้าท่ีของผู้ประสานงานหรืออํานวยความสะดวกในการเรียน 
6. สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่าบรรลุเป้าประสงค์ในการเรียนหรือไม่ 

ผู้วิจัยสรุปหลักการสร้างชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส
วิชา 3102-2005 ได้ว่า มีข้ันตอนในการสร้างชุดการสอน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูล/สภาพปัญหา/เลือกวิธีการแก้ปัญหา/การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร พิจารณาวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 

2. การวิเคราะห์เนื้อหาจะนําเนื้อหาวิชาเพ่ือพิจารณาแยกแยะ แบ่งออกเป็นหัวข้อหลักและ
หัวข้อย่อย 

3. การศึกษารูปแบบชุดการสอน และรูปแบบระบบการสอนเพ่ือสร้างชุดการสอน วิชา
ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 

4. การออกแบบการสร้างชุดการสอน การผลิตสื่อการสอน และการพัฒนาหลักสูตร 

3.6 ส่วนประกอบและวิธีใช้ชุดการสอน  
บุญชม  ศรีสะอาด(2532, หนา้ 95-96) ส่วนประกอบท่ีสําคัญภายในชุดการสอนอาจมี ดังนี้  

          1. คู่มือครู เป็นคู่มือสําหรับครูเพ่ือศึกษาและปฏิบัติ ภายในคู่มือจะชี้แจงวิธีการใช้ชุดการสอน
เอาไว้อย่างละเอียด อาจทําเป็นเล่มหรือแผ่นพับก็ได้ ประกอบด้วยแผนการสอน สิ่งท่ีต้องเตรียมก่อน
สอน บทบาทผู้เรียน การจัดการชั้นเรียน (ในกรณีของชุดการสอนท่ีเป็นศูนย์การเรียน) 
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          2. บัตรคําสั่งหรือใบงาน เป็นลักษณะบัตรคําท่ีกําหนดให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง โดย
ระบุกิจกรรมไว้ตามลําดับข้ันตอนของการเรียน บัตรคําสั่งจะมีอยู่ในชุดการสอนและแบบกลุ่มและ
รายบุคคล ซ่ึงประกอบไปด้วย  
              2.1 คําอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา 
              2.2 คําสั่งสําหรับผู้เรียนในการดําเนินกิจกรรม 
              2.3 การสรุปบทเรียน 

3. เนื้อหาสาระและสื่อจะบรรจุไว้ในรูปของสื่อการสอนต่างๆ มีหลายประเภทอาจเป็นสิ่ง
ตีพิมพ์ เช่น บทบาท เนื้อหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร หรืออาจเป็นประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่น บทเรียน
โปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป แผ่นโปรงใส วัสดุกราฟิก หุ่นจําลอง  

4. แบบประเมินผลหรือแบบทดสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน ใช้สําหรับตรวจสอบพฤติกรรม
การเรียนรู้ว่าหลังจากท่ีได้ปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมในชุดการสอนไปแล้ว ผู้เรียนมีกาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนท่ีกําหนดไว้หรือไม่ อาจเป็นระบบประเมินท่ีให้เติมคําในช่องว่าง 
เลือกคําตอบท่ีถูกต้อง แบบจับคู่ ดูผลงานจากการทดลอง หรือจากการทํากิจกรรม ต่างๆ เป็นต้น  

กุศยา  แสงเดช (2544, หน้า 5-8) กล่าวว่าส่วนประกอบและวิธีใช้ชุดการสอนแต่ละประเภท
ไว้ดังนี้            
          1. ส่วนประกอบของชุดการสอนสําหรับครู ประกอบด้วย  

   1.1 กล่อง กระเป๋า ซองสําหรับบรรจุชุดการสอนสําหรับครู 
             1.2 คู่มือครู ท่ีมีคําชี้แจงการใช้ชุดการสอน จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการจัด
ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม รายชื่อ แบบหรือวิธีการวัดผลและประเมินผล 
             1.3 สื่อการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือครู 
             1.4 แบบประเมินผลท่ีสอดคล้องกับวิธีการท่ีระบุไว้ในคู่มือครู วิธีใช้ 
                  1.4.1 ครูผู้สอนนํามาใช้เม่ือถึงบทเรียนตามท่ีระบุไว้ในชุดการสอน 
                  1.4.2 ในกรณีท่ีครูไม่อยู่ผู้ท่ีทําการสอนแทนสามารถนําชุดการสอนไปใช้สอนได้
โดยสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมการและผู้เรียนได้รับประสบการณ์พร้อมกับครู 

2. ส่วนประกอบของชุดการสอบแบบศูนย์การเรียน ประกอบด้วย 
   2.1 กล่อง กระเป๋า สําหรับบรรจุชุดการสอน 
   2.2 คู่มือครู ประกอบด้วยคําชี้แจงการใช้ชุดการสอน สิ่งท่ีครูต้องเตรียม แผนผังการจัดชั้น

เรียน แผนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนของศูนย์การเรียนของแต่ละศูนย์ สื่อการเรียนรู้ การ
ประเมินผล แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

   2.3 ซองกิจกรรมของแต่ละศูนย์ย่อย ประกอบด้วย ใบคําสั่งเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม 
เนื้อหาหรือประสบการณ์ซ่ึงจัดไว้ในรูปแบบสื่อต่างๆตามความเหมาะสมอาจเป็นวิดีโอเทป สไลด์ 
รูปภาพ หรือหนังสือ แบบประเมินผลรายบุคคล หรือ กลุ่ม และเฉลยแบบประเมินผลของแต่ละศูนย์ 

   2.4 แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ 
   2.5 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน วิธีใช ้
        2.5.1 ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เน้นผู้เรียนให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
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        2.5.2 ครูผู้สอนเป็นผู้เตรียมสถานท่ี เตรียมสื่อ เป็นผู้คอยแนะนํา ช่วยเหลือเม่ือผู้เรียน
ประสบปัญหา 

3. ส่วนประกอบของชุดการสอนแบบรายบุคคล  
              3.1 กล่อง กระเป๋า ซองบรรจุชุดการสอน 
              3.2 คู่มือครูใช้ชุดการสอน ได้แก่ คําชี้แจงวิธีใช้ชุดการสอน รายการของสื่อต่างๆ อยู่ในชุด 
              3.3 สื่อประกอบบทเรียน 
              3.4 แบบประเมินวิธีใช ้

         3.4.1 ใช้สําหรับค้นคว้าเพ่ิมเติม เม่ือผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆเสริมและมีเวลา
พอท่ีจะสามารถนําชุดการสอนมาเรียนได้ 

         3.4.2 สําหรับผู้เรียนท่ีเรียนช้า ครูผู้สอนอาจให้ศึกษาชุดการสอนนอกเวลาหรือนําไป
เรียนท่ีบ้านได้ 

         3.4.3 สําหรับผู้ท่ีเรียนเก่งได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
ชลิยา  ลิมปิยากร (ม.ป.ป., หน้า 302-303) เพ่ิมเติมเก่ียวกับส่วนประกอบของชุดการสอน

แบบรายบุคคลว่า เหมือนกับชุดการสอนแบบกลุ่มย่อย เพียงแต่ปรับขนาดเล็กลงเพ่ือให้เหมาะสมกับ
การใช้เพียงคนเดียว และเนื้อหาไม่ควรมากเกินไป ควรให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 
3102-2005 ภายในชุดการสอนประกอบด้วย คําแนะนําการใช้ชุดการสอน คู่มือครู โครงการสอน 
โครงการสอนรายหน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ คําแนะนําสําหรับนักศึกษา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หัวข้อเรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ สรุปสาระการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนและใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล ความสอดคล้องหรือการตอบสนองของ
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนและใบงานกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อแนะนําการใช้สื่อการ
สอน และสื่อการสอน 

3.7 ประโยชน์ของชุดการสอน 
กุศยา  แสงเดช (2545, หน้า 10-11) สรุปถึงประโยชน์ของชุดการสอนไว้ว่า ชุดการสอนจะ

ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เพราะชุดการสอนผลิตโดยผู้ท่ีมีความชํานาญ อาทิเช่น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ นักโสตทัศนศึกษา ท่ีร่วมกันผลิตและทดลองใช้จนแน่ใจว่ามีผลดีจึงนํามา
เผยแพร่ ชุดการสอนจะช่วยลดภาระของครูผู้สอน เพราะผู้สอนจะดําเนินการสอนตามคําแนะนําท่ี
กําหนดไว้ในชุดการสอนตามลําดับข้ัน แต่ละข้ันจะมีอุปกรณ์ กิจกรรม ตลอดจน ข้อเสนอแนะไว้ให้
พร้อมสามารถนําไปใช้ได้ทันที ครูผู้สอนไม่จําเป็นต้องทําใหม่ ชุดการสอนช่วยให้ผู้สอนมีความรู้ในแนว
เดียวกัน เดิมการสอนท่ีผู้สอนหลายคนในวิชาเดียวกัน อาจเกิดความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพ
ของการสอน ชุดการสอนช่วยให้แก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้  

ชุดการสอนมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนมีข้อแนะนําการฝึกกิจกรรม การใช้สื่อการสอนและข้อ
ทดสอบเพ่ือประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนได้อย่างพร้อมมูล ผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้ด้วยตนเอง
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หลังจากท่ีเรียนด้วยชุดการสอนนั้นๆผู้เรียนจะทดสอบผลสําเร็จของตนว่าบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้
หรือไม่ โดยการทําแบบทดสอบหลังเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบท่ีผู้เรียนสามารถตรวจสอบคําตอบด้วยตนเอง 
2. แบบทดสอบท่ีครูเป็นผู้ตรวจตําตอบ 

ผู้วิจัยสรุปประโยชน์ของชุดการสอนได้ว่า นอกจากเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาการท่ีครูขาดสอน ซ่ึงครูท่ีทําการสอนแทนสามารถทําการสอนได้
ตรงตามเนื้อวิชา และจุดประสงค์ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน ช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีข้ึนด้วย 

3.8 การทดลองใช้และประสิทธิภาพชุดการสอน 
เลิศ  อานันทนะ และคนอ่ืนๆ (2537, หน้า 494) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการทดสอบ 

ประสิทธิภาพของชุดการสอนว่า เป็นคําท่ีมาจักภาษาอังกฤษ Developmental Testing  
(การตรวจสอบพัฒนาการเพ่ือให้งานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ) หมายถึง การนําชุดการสอนไป
ทดลองใช้ (Try out) เพ่ือปรับปรุงแล้วจึงนําไปสอนจริง (Trail run) นําผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข เสร็จ
แล้วจึงผลิตออกมาเป็นชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

การทดลองใช้ หมายถึง การนําชุดการสอนท่ีผลิตเป็นต้นแบบไปทดลองใช้ตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไว้ในแต่ละระบบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดการสอนให้เท่ากับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

การทดลองสอนจริง หมายถึง การนําชุดการสอนท่ีทําการทดลองใช้และปรับปรุงแล้วของทุก
หน่วยในแต่ละวิชาไปสอนจริงในชั้นเรียน หรือในสถานการณ์เรียนท่ีแท้จริง ความจําเป็นท่ีต้องการ
ทดสอบประสิทธิภาพในระบบการผลิตทุกประเภทจะต้องมีการตรวจสอบเสียก่อน เพ่ือเป็นการ
ประกันว่าจะมีประสิทธิภาพจริงตามท่ีมุ่งหวังไว้ การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนมีความ
จําเป็นสําหรับผู้ผลิต ผู้ใช้ ซ่ึงแยกอธิบายได้ ดังนี้ 

สําหรับหน่วยงานผลิตชุดการสอน เป็นการประกันคุณภาพของชุดการสอนว่าอยู่ในข้ันท่ี
พอเหมาะท่ีจะลงทุนผลิตออกแบบมาเป็นจํานวนมากหรือไม่ หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพ
เสียก่อนถ้าผลิตออกมาใช้ประโยชน์ไม่ดี ก็จําเป็นต้องทําใหม่ เป็นการสิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และ
เงินทุน 

สําหรับผู้ ท่ีใช้ชุดการสอน ก่อนนําชุดการสอนไปใช้ ครูควรม่ันใจว่าชุดการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับข้ันจะ
ช่วยให้ชุดการสอนท่ีค่าทางการสอนจริงตามท่ีเกณฑ์กําหนดไว้ 

สําหรับผู้ผลิตชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะทําให้ผู้ผลิตม่ันใจได้ว่าเนื้อหาท่ีบรรจุ
ลงในชุดการสอนเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ ช่วยให้ผู้ผลิตมีความชํานาญสูงข้ึนเป็นการประหยัด
แรงงาน แรงสมอง เวลา และเงินทองในการเตรียมต้นแบบ 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2531, หน้า 490-492) อธิบายถึงเกณฑ์และการกําหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดการสอนไว้ ดังนี้ 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ เป็นระดับท่ีผู้ผลิตชุดการสอนพึงพอใจ หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
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แสดงว่าชุดการสอนนั้นมีคุณค่าท่ีจะนําไปสอน และคุ้มค่ากับการลงทุนผลิตออกมาเป็นจํานวนมาก  
การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ทําโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน ซ่ึงประเมินออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท้าย (ผลลัพธ์) 
การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องจะเป็นการกําหนดค่าของประสิทธิภาพ E1 ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท้ายจะกําหนดค่าเป็น E2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องเป็นการประเมินผลพฤติกรรมย่อย หลายพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า 
กระบวนการ (Process) ของผู้เรียนโดยสังเกตจากรายงานกลุ่ม การรายงานบุคคลหรือจากการปฏิบัติ
งามตามท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนทํากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้ ประเมินพฤติกรรมข้ัน
สุดท้ายเป็นการประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผู้เรียนโดยพิจารณาจากผลการสอบหลังเรียน และ
สอบปลายปีและปลายภาค 
          ประสิทธิภาพของชุดการสอน จะกําหนดเป็นเกณฑ์ท่ีครูผู้สอนคาดว่าผู้เรียนจะเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลี่ยคะแนนการทํางานและการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียนท้ังหมดต่อเปอร์เซ็นต์ผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนท้ังหมด สรุปแล้ว
หมายถึง E1 และ E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

สุวิทย์  มูลคํา และอรทัย  มูลคา (2551 : 56) ได้แบ่งข้ันตอนการใช้ชุดการสอนดังนี้ 
1. ข้ันทดสอบก่อนเรียนให้ผู้เรียนได้ทดสอบก่อนเรียน เพ่ือพิจารณาพ้ืนความรู้เดิมของผู้เรียน 

อาจใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที และควรเฉลยผลการทดสอบให้ผู้เรียนแต่ละคนทราบพ้ืนฐาน 
ความรู้ของตน 

2. ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
3. ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน ผู้สอนจะต้องชี้แจงหรืออธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างละเอียด

ทุกข้ันตอนก่อนลงมือทํากิจกรรม 
4. ข้ันสรุปบทเรียน ผู้สอนนําสรุปบทเรียนซ่ึงอาจทําได้โดยการถามหรือให้ผู้เรียนสรุปความ

เข้าใจหรือสาระท่ีได้จากการเรียนรู้ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความคิดรวบยอดตามหลักการท่ีกําหนด 
5. ประเมินผลการเรียน โดยการทําข้อทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินดูว่าผู้เรียนบรรลุตาม

จุดประสงค์หรือไม่เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนในกรณีท่ียังไม่ผ่านจุดประสงค์ ท่ี
กําหนดข้อใดข้อหนึ่ง 

การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพ่ือเป็นการประกันว่าชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอนผู้สร้างจะต้องกําหนดเกณฑ์ข้ึนโดยคํานึงถึงหลักท่ีว่าการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการเพ่ือช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล ดังนั้นการกําหนดเกณฑ์ต้อง
คํานึงถึงกระบวนการและผลลัพธ์โดยกําหนดเป็นตัวเลขร้อยละของคะแนนเฉลี่ยมีค่าเป็น 

E1/E2 (สุนันทา  สุนทรประเสริฐ 2547 : 43 - 60) 
E1  คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ีนักเรียนได้รับ โดย

เฉลี่ยจากการทาชุดการสอนปฏิบัติและการประกอบกิจกรรม 
E2  คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนในตัวผู้เรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อย

ละของคะแนนท่ีนักเรียนได้รับจากการทดสอบหลังเรียน) 
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การคิดว่า E1 / E2 ของชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน คํานวณค่าสถิติ โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 
สูตรท่ี 1  E1 = ΣX / N x 100 
                                A 
E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไว้ในชุดการสอน 
ΣX แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากแบบฝึกหัดหัดหรือกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
N    แทน จํานวนนักเรียน 
A    แทน คะแนนเต็มของชุดการสอนปฏิบัติ 
สูตรท่ี 2  E2 = ΣF / N x 100 

 B 
E2   แทน ประสิทธิภาพของชุดการสอนในการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน 
ΣF แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
N    แทน จํานวนนักเรียน 
B    แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอน นิยมต้ังไว้ 90/90 สาหรับวิชาท่ีเป็นความจํา 

และไม่ตํ่ากว่า 80/80 สาหรับวิชาทักษะ เช่น ภาษา เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องการระยะเวลา 
ไม่สามารถเปลี่ยนและวัดได้ทันทีท่ีเรียนเสร็จไปแล้ว 

การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้สูตรข้างต้น ต้องดําเนินเป็นข้ันตอน ดังนี้ 
1. แบบเด่ียว (1 : 1) นําชุดการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียน 1 - 3 คน โดยทดลองกับ

นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน การทดสอบแต่ละครั้งต้องปรับปรุงสื่อให้ดีข้ึน 
2. แบบกลุ่มย่อย (1 : 10) นําชุดการสอนท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน 6 - 10 คน 

ท่ีมีความสามารถคละกัน แล้วทําการปรับปรุงให้ดีข้ึน 
3. ภาคสนาม (1:100) นําชุดการสอนไปทดลองใช้ในชั้นเรียนท่ีมีนักเรียน 1 ห้อง หรือจํานวน

ต้ังแต่ 30 - 100 คน หาการทดลองภาคสนามให้ค่า E1 และ E2 ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ จะต้องปรับปรุง 
ชุดการสอนและทําการทดสอบประสิทธิภาพซํ้าอีก 

ในกรณีท่ีประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ เนื่องจากมีตัวแปรท่ีคุม
ไม่ได้ เช่น ความพร้อมของนักเรียน สภาพห้องเรียน ฯลฯ อาจอนุโลมให้มีระดับผิดพลาดได้ตํ่ากว่าท่ี
กําหนดไว้ประมาณ 2.5 - 5% 

ประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนอาจกําหนดประสิทธิภาพไว้ 3 ระดับ คือ 
1. สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ มีค่าเกินกว่า 2.5% ข้ึนไป 
2. อยู่ในเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ มีค่าไม่สูงหรือไม่ต่ํากว่า 2.5% ข้ึนไป 
3. ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าตํ่ากว่า 2.5% ลงไป 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ต้องกําหนดเกณฑ์ข้ึนโดยคํานึงถึงหลัก
ท่ีว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการเพ่ือช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผลการกําหนดเกณฑ์ 
ประสิทธิภาพของชุดการสอน นิยมต้ังไว้ 90/90 สําหรับวิชาท่ีเป็นความจํา และไม่ตํ่ากว่า 80/80 
สําหรับวิชาทักษะ สําหรับชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 
3102-2005 ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนไว้ท่ี 80/80 
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4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ้

4.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการท่ีจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบ และเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วัฒนาพร  ระงับทุกข์, 2543 หน้า 1) 
           เอกรินทร์  สี่มหาศาล (2545, หน้า 409) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) 
เป็นวัสดุหลักสูตรท่ีควรพัฒนามาจากหน่วยการเรียนรู้ (UNIT PLAN) ท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้การจัดการ
สอบบรรลุเป้าประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือน 
โครงร่างหรือพิมพ์เขียวท่ีกล่าวถึงประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อการจัดการเรียนรู้และ
กระบวนการวัดผลท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน ส่วนแผนการเรียนรู้จะแสดงการจัดการเรียนรู้ตามบทเรียน 
(lesson) และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ จึง
เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามกําหนดไว้ในสาระการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม    
          กรมวิชาการ (2546, หน้า 1 - 2) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนซ่ึงครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ แผนการใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ แผนการวัดผลประเมินผลโดยการวิเคราะห์จาก
คําอธิบายรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงยึดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนด 
อันสอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  

แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการเรียนรู้ เป็นคําใหม่ท่ีนํามาใช้ในหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เหตุท่ีใช้คํา “แผนการจัดการเรียนรู้” แทนคํา “แผนการสอน” เพราะ
ต้องการให้ผู้สอนมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีบ่งไว้ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2544 ท่ีกล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญท่ีสุด” (อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2546 หน้า 213) 
          แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการเตรียมการสอนหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบและจัดทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มากําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ (สุวิทย์  มูลคํา, 2549 หน้า 58) 
          แผนการสอนเป็นแผนท่ีกําหนดข้ันตอนการสอนท่ีครูมุ่งหวังจะให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในเนื้อหา และประสลการณ์หน่วยใดหน่วยหนึ่งตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ วิมลรัตน์  สุนทร
โรจน์ (อ้างถึงใน ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2532 : หน้า 187) 
          แผนการสอน คือการนําวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีจะต้องทําแผนการสอนตลอดภาคเรียน
มาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน และการวัดผล
ประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนย่อยๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
จุดเน้นของหลักสูตร สภาพของผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์และตรงกับชีวิต
จริงในโรงเรียน วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (อ้างถึงในสงบ  ลักษณะ, 2533 : หน้า 1) 
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          ผู้วิจัยสรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้สอนจัดทํา
ข้ึนจากคู่มือครูทําให้ทราบว่าจะสอนเนื้อหาใด อย่างไร ใช้สื่อการเรียนอย่างไร มีการประเมินอย่างไร 

4.2 ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เอกรินทร์  สี่มหาศาล (2545, หน้า 409) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้

ว่า การวางแผนจัดการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้สอนทราบว่า ในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละชั่วโมงผู้สอนควรจะ
สอนรายวิชาใด ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ครอบคลุมเรื่องราวอะไรบ้าง รวมท้ังการสํารวจสภาพปัญหา
ต่างๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้สอนเกิดความม่ันใจในการจัดการเรียนรู้และสามารถทําการประเมินผลผู้เรียนทํา
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้ตามเป้าหมาย 

4.3 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดีจะต้องสามารถตอบคําถามได้ ดังนี้  
     1. จะให้นักเรียนมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์อะไรบ้าง 
     2. จะเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอะไรบ้าง จึงจะทําให้นักเรียนบรรลุผลตาม

จุดประสงค์ 
     3. ครูจะต้องมีบทบาทอย่างไรในการจัดกิจกรรม ต้ังแต่ครูเป็นศูนย์กลางจนถึงนักเรียน

เป็นผู้จัดทําเอง 
     4. จะใช้สื่อ/อุปกรณ์อะไรจึงช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ 
     5. จะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเกิดคุณสมบัติตามท่ีคาดหวังไว้ (รุจิร์  ภู่สาระ, 2545 : หน้า 

159) 
4.4 องค์ประกอบและรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  (อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2546 : หน้า 213 - 216) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยหัวข้อ
สําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

ส่วนนํา : รายวชิา / กลุ่ม ชั้น ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หรือชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวนเวลา
ท่ีสอน 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
2. สาระการเรียนรู้ 
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4. การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ 
5. แหล่งการเรียนรู้ 
6. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีรูปแบบตายตัว ข้ึนอยู่กับหน่วยงานหรือ

สถานศึกษาแต่ละแห่งจะกําหนด อย่างไรก็ตามลักษณะส่วนใหญ่ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จะคล้ายคลึงกัน ซ่ึงพอสรุปได้ 3 รูปแบบ ดังนี้  
          1. แบบเรียงหัวข้อ รูปแบบนี้จะเรียงตามลําดับก่อนหลังโดยไม่ต้องตีตารางรูปแบบนี้ให้ความ
สะดวกในการเขียน เพราะไม่ต้องตีตาราง แต่มีส่วนเสียคือยากต่อการดูให้สัมพันธ์กันในแต่ละหัวข้อ 
ดังตัวอย่าง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2534 : หน้า 34) 
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ตัวอย่างรูปแบบการสอนแบบเรียงหัวข้อ  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยท่ี………………………………............................ 
หน่วยย่อยท่ี………………………………..ชั้น………………………………… 
เรื่อง……………………………………………………เวลาเรียน…………………คาบ 
   1. สาระสําคัญ ................................................................................................................. 
   2. จุดประสงค์  

                 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง…………..……………………………………….....…… 
                 2.2 จุดประสงค์นําทาง…………………………………………………….......…… 

   3. เนื้อหา …………………………………………………………….……….….…… 
   4. กิจกรรมการเรียนการสอน.................................................................................…… 
   5. การวัดและประเมินผล .............................................................................................. 
   6. กิจกรรมเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือภาคผนวก 
2. แบบก่ึงตาราง รูปแบบนี้จะเขียนเป็นช่องๆ ตามหัวข้อท่ีกําหนด แม้ว่าต้องใช้เวลาในการตี

ตารางแต่ก็สะดวกต่อการอ่าน ทําให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง 
(อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2540 : หน้า 206) ตัวอย่างรูปแบบแผนการสอนแบบก่ึงตาราง 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิชา………………………………..ชั้น………………………. 
หน่วยท่ี……………….เรื่อง……………………….เวลา……….คาบ.......................................... 
วันท่ี…………….............................................................................................................. 
สาระสําคัญ……………………………………………………...........…………………………………….. 
จุดประสงค์ปลายทาง 1. …………………………………………......................………………….. 

                                     2. ………………………………………….......................………………….  

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เนื้อเรื่อง 
กิจกรรม  การเรียน  

การสอน 

สื่อการ
เรียน  

การสอน 

การวัดและ
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

  
  
  
  

  1.  ข้ันนํา......................…... 
2.  ข้ันสอน...................…… 
3.  ข้ันสรุป....................…… 
4.  ข้ันวัดผล........................ 

      

ภาพ 1  ตัวอย่างรูปแบบแผนการสอนแบบก่ึงตาราง 
ท่ีมา. จาก หลักการสอน (หน้า 206),โดย อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540, กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง 
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3.  แบบตาราง รูปแบบนี้จะเขียนเป็นช่องๆ คล้ายแบบก่ึงตาราง โดยนําหัวข้อ สาระสําคัญมา
ไว้ในตารางด้วย ดังตัวอย่างตาราง (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540, หน้า 221-223) 

ตัวอย่างแผนการสอนกลุ่ม……………….ชั้น……..เวลา……คาบหน่วย……………………….. 
สาระสําคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อการสอน การวัด 

      ข้ันนํา 
ข้ันสอน  
ข้ันสรุป 

    

ภาพ 2  ตัวอย่างแผนการสอนแบบตาราง 
ท่ีมา. จาก หลักการสอน (หน้า 221-223),โดย อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540, กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง 

           ผู้วิจัยสรุปได้ว่า แผนการสอนท่ีดีเป็นแผนการสอนท่ีให้แนวทางการสอนแก่ผู้สอนอย่าง
ชัดเจนท้ังด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และ
การวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะแนวทางการจัดกิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ 
ได้คิด ได้ทํา ได้แก้ปัญหา และให้เกิดทักษะกระบวนการสามารถนําไปใช้ในชีวิตได้ 

5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการสอน 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบใช้คําถาม (Questioning Method) 
แนวคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอน

จะป้อนคําถามในลักษณะต่างๆ ท่ีเป็นคําถามท่ีดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพ่ือให้ผู้เรียนใช้
ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพ่ือจะตอบคําถามเหล่านั้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้คําถามมีข้ันตอนสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

     1. ข้ันวางแผนการใช้คําถาม ผู้สอนควรจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้คําถามเพ่ือ 
วัตถุประสงค์ใด รูปแบบหรือประการใดท่ีจะสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

      2. ข้ันเตรียมคําถาม ผู้สอนควรจะเตรียมคําถามท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยการสร้างคําถามอย่างมีหลักเกณฑ์ 
      3. ข้ันการใช้คําถาม ผู้สอนสามารถจะใช้คําถามในทุกข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้และอาจจะสร้างคําถามใหม่ท่ีนอกเหนือจากคําถามท่ีเตรียมไว้ก็ได้ ท้ังนี้ต้องเหมาะสมกับเนื้อหา 
สาระและสถานการณ์นั้นๆ 
      4. ข้ันสรุปและประเมินผล 
         4.1 การสรุปบทเรียนผู้สอนอาจจะใช้คําถามเพ่ือการสรุปบทเรียนก็ได้ 
         4.2 การประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 ประโยชน์ 
 1. ผู้เรียนกับผู้สอนสื่อความหมายกันได้ดี 
 2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
 4. ช่วยเน้นและทบทวนประเด็นสําคัญของสาระการเรียนรู้ท่ีเรียน 
 5. ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน ให้เข้าใจความสนใจท่ีแท้จริงของผู้เรียน  
และวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนได้ 

6. ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการชอบคิดให้กับผู้เรียน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 

5.2 วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
แนวคิด การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา เป็นแนวคิดของทิศนา  แขมมณี ท่ีกล่าว

ว่า ซิปปา (CIPPA) เป็นหลักการซ่ึงสามารถนําไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่
ผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” สามารถใช้วิธีการและกระบวนการท่ี
หลากหลาย อาจจัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ CIPPA MODEL เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างคามรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ การได้เคลื่อนไหวทางกาย การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มาจากแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ซ่ึงเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา ได้แก่ 

1. แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Contructivism) 
 2. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and 
Cooperative Learning) 
 3. แนวคิดเก่ียวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 
 5. แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ตามรูปแบบของ 
ทิศนาแขมมณี มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรู้เดิม ข้ันนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องท่ีจะเรียน เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ซ่ึงผู้สอนอาจใช้วิธีการ
ต่างๆ  ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผู้สอนอาจใช้การสนทนาซักถามให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์เดิม หรือ
ให้ผู้เรียนแสดงโครงความรู้เดิม (Graphic Organizer) ของตน 
 ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ ข้ันนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ของผู้เรียนจาก
แหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ต่างๆ ซ่ึงผู้สอนอาจจัดเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้คําแนะนําเก่ียวกับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้ในข้ันนี้ผู้สอนควรแนะนําแหล่งความรู้ต่างๆ  ให้แก่
ผู้เรียนตลอดท้ังจัดเตรียมเอกสารสื่อต่างๆ 
 ข้ันท่ี 3 การศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล / ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม ข้ันนี้เป็นข้ันท่ีผู้เรียนศึกษาและทําความเข้าใจกับข้อมูล / ความรู้ ท่ีหามาได้ ผู้ เรียนสร้าง
ความหมายของข้อมูล / ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย และสรุปความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลนั้นๆ ซ่ึงจําเป็นต้องอาศัยการ
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เชื่อมโยงกับความรู้เดิม ในข้ันนี้ ผู้สอนควรใช้กระบวนการต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น กระบวนการ
คิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างลักษณะ
นิสัย กระบวนการทักษะทางสังคม ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ข้ึนมาด้วยตนเอง 
 ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ข้ันนี้เป็นข้ันท่ีผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความรวมท้ังขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนเองแก่ผู้อ่ืน และได้รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้อ่ืน
ไปพร้อมๆ กัน 
 ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ ข้ันนี้เป็นข้ันของการสรุปความรู้ท่ีได้รับท้ังหมด ท้ัง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดสิ่งท่ีเรียนให้เป็นระบบระเบียบ เพ่ือให้ผู้เรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรู้ได้
ง่าย ผู้สอนควรให้ผู้เรียนสรุปประเด็นสําคัญประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก และมโนทัศน์ย่อยของความรู้
ท้ังหมด แล้วนํามาเรียบเรียงให้ได้สาระสําคัญครบถ้วน ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนจดเป็นโครงสร้างความรู้ 
จะช่วยให้จดจําข้อมูลได้ง่าย 
 ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน ข้ันนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผล
งานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ําหรือตรวจสอบความเข้าใจของ
ตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อมูลท่ีได้ ข้ันนี้จะ
เป็นข้ันปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานท่ีได้ปฏิบัติด้วย ในข้ันนี้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และ
อาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
 ข้ันท่ี 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ ข้ันนี้เป็นข้ันของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนําความรู้
ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ิมความชํานาญ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจําในเรื่องนั้นๆ เป็นการให้โอกาสผู้เรียนใช้ความรู้ให้เป็น
ประโยชน์ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 หลังจากประยุกต์ใช้ความรู้ อาจมีการนําเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้งก็ได้  หรืออาจ
ไม่มีการนําเสนอผลงานในข้ันท่ี 6 แต่นําความมารวม แสดงในตอนท้ายหลังข้ันการประยุกต์ใช้ก็ได้ 
เช่นกัน ข้ันท่ี 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (Construction of Knowledge) 
 ข้ันท่ี 7 เป็นข้ันตอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนนําความรู้ไปใช้ (Application) จึงทําให้รูปแบบนี้มี
คุณสมบัติครบตามหลัก CIPPA 
 ประโยชน์ 
 1. ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในการ
เรียนรู้ 
 2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดท่ีหลากหลาย เป็นประสบการณ์ท่ีจะนําไปใช้ได้ในการดําเนิน
ชีวิต 
 3. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกภายในกลุ่ม 
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 5.3 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา 
 แนวคิด การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหาโดยการจัดสถานการณ์หรือปัญหา หรือ
เกมส์ท่ีน่าสนใจ ท้าทายให้อยากคิดอาจเริ่มด้วยปัญหาท่ีผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ท่ีเรียนมาแล้วมา
ประยุกต์ก่อน ต่อจากนั้นจึงเพ่ิมสถานการณ์หรือปัญหาท่ีแตกต่างจากท่ีเคยพบมา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการแก้ปัญหามี 4 ข้ันตอน 
      1. ทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 
      2. วางแผนแก้ปัญหา 
      3. ดําเนินการแก้ปัญหา 
      4. ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ 
 ประโยชน์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกระบวนการและพัฒนาทักษะ เน้นฝึกวิเคราะห์แนวคิดอย่าง
หลากหลาย 

  5.4 วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) 
 เป็นการสอนโดยท่ีนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง การอภิปรายกระทําระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน โดยมีครูเป็นผู้
ประสานงาน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความเป็น
ประชาธิปไตย  
 ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบอภิปราย 
 1. เพ่ือส่งเสริมการทํางานร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
 2. เพ่ือฝึกทักษะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 3. เพ่ือฝึกทักษะในการพูด และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
 ข้ันตอนของวิธีสอนแบบอภิปราย 
 1. ข้ันนําเข้าสู่หัวข้อการอภิปรายเป็นข้ันการกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนักเรียนให้มี
ความสนใจร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 2. ข้ันอภิปราย ให้แบ่งนักเรียนเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้อภิปรายซ่ึงอยู่หน้าชั้นเรียนกับฝ่าย
ผู้ฟังฝ่ายผู้อภิปรายประกอบด้วยประธาน 1 คนทําหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการอภิปรายเป็นผู้เสนอปัญหา 
สรุปประเด็นสําคัญ และนําการอภิปรายไม่ให้ออกนอกทาง ตัดบทสมาชิกท่ีถกเถียงกัน การนําเข้าสู่
หัวข้อการอภิปราย ประธานต้องแนะนําหัวข้อท่ีจะอภิปราย จากนั้นแนะนําสมาชิกผู้ร่วมอภิปรายแต่
ละคน 
 ข้อดีของวิธีสอนแบบอภิปราย 
 1. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 2. พัฒนาสติปัญญาของนักเรียนด้านการคิดหาเหตุผล 
 3. ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียนเพ่ือนํามาใช้ในการอภิปราย 
 4. ผู้เรียนสามารถนําวิธีการอภิปรายไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน 
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 ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบอภิปราย 
 1. หากผู้ดําเนินการอภิปรายไม่มีความสามารถในการอภิปราย จะทําให้การอภิปรายไม่ 
สัมฤทธิ์ผล และสิ้นเปลืองเวลามาก 
 2. หากการต้ังหัวข้อไม่ดีจะทําให้ไม่ได้ข้อสรุปของการอภิปราย 
 3. ครูผู้สอนต้องควบคุมให้การอภิปรายดําเนินไปตามหลักการท่ีถูกต้อง เช่น ประธานต้อง
ไม่ใช้ความคิดของตนเองชี้นําจนผู้ร่วมอภิปรายไม่ใช้ความคิดของตนเอง 

 5.5 วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน (Committee Work Method) 
 วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางานเป็นวิธีสอนท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือ
ความสนใจ เป็นการฝึกให้นักเรียนทํางานร่วมกันตามวิถีแห่งประชาธิปไตย 
 ความมุ่งหมายของวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทํางานนั่นคือส่งเสริมการทํา งานเป็นทีม 
 2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัย รู้จักทําหน้าท่ี 
 3. เพ่ือฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดย 
ปฏิบัติงานท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และมีประสบการณ์ตรงในการทํางาน 
 4. เพ่ือให้นักเรียนได้ทํางานตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ 
 ข้ันตอนในการสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันกําหนดความมุ่งหมายของการทํางานในแต่ละกลุ่ม ข้ันตอนนี้เป็น 
ข้ันท่ีกําหนดความมุ่งหมายและวิธีการทํางานอย่างละเอียด 
 2. ครูเสนอแนะแหล่งวิทยาการท่ีจะใช้ค้นคว้าหาความรู้ ได้แก่ บอกรายละเอียดของหนังสือ
ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 3. นักเรียนร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ครูและนักเรียนประเมินผลการทํางาน ในกรณีท่ีเป็นครูให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
ในการปฏิบัติงาน ในกรณีนักเรียนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มตนเองโดยบอกข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ผลท่ีได้รับ และการพัฒนางานในโอกาสต่อไป 
 ข้อดีของวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน 
 1. นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มท่ี 
 2. นักเรียนได้ทํางานตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
 ข้อสังเกตของวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน 
 1. ถ้าครูเพ่ิงเริ่มใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางานเป็นครั้งแรก ครูควรดูแลนักเรียนใกล้ชิด 
เช่น ต้องดูแลให้นักเรียนทุกคนทําหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียนผู้ท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มต้องทํา
หน้าท่ีประสานงานระหว่างสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่ม รวมท้ังประสานงานกับครู 
 2. หน้าท่ีการเป็นหัวหน้ากลุ่มควรหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน เพ่ือฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
 3. การปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
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 5.6 วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 
 เป็นวิธีสอนท่ีผู้สอนให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระด้วยการเล่าอธิบายแสดงสาธิตโดยท่ีผู้เรียน
เป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียว อาจเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาได้บ้างในตอนท้ายของการบรรยาย 
 ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบบรรยาย 
 1. เป็นการสอนท่ีเน้นเนื้อหาสาระท่ีนําเสนอโดยครูผู้สอน ผู้บรรยายจะเสนอปัญหาวิธีการ 
ต่างๆในการแก้ปัญหา และสรุปด้วยว่าวิธีการใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดตามหลักการ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้หลายๆแนวคิดก่อนท่ีจะสรุปเป็นข้อคิดหรือทางเลือกท่ี
เหมาะสม 
 ข้อดีของวิธีสอนแบบบรรยาย 
 1. ดําเนินการสอนได้รวดเร็ว 
 2. ง่ายต่อการสอนเพราะไม่ต้องเตรียมสื่อการสอน เพียงแต่ครูเตรียมเนื้อหาสาระท่ีจะสอน 
ล่วงหน้าก็เพียงพอ 
 3. สามารถใช้สอนได้ในเวลาอันจํากัด ส่งเสริมทักษะในการย่อและเขียนสรุป 
 ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบบรรยาย 
 1. หากผู้เรียนมีความต้ังใจฟังการบรรยาย จะช่วยเสริมทักษะในการสรุปความ 
 2. ผู้สอนต้องรู้จักการสร้างบรรยากาศด้วยวาทศิลป์ เพ่ือมิให้ผู้ฟังสูญเสียความสนใจ 
 3. สาระท่ีได้จากการบรรยายมิได้เกิดจากการเรียนรู้ท่ีเกิดกับผู้เรียนโดยตรง แต่เป็นสาระ 
ความรู้ท่ีได้จากการบอกเล่าจากครูผู้สอน 
 4. ความรู้ท่ีได้รับจากการฟังเพียงอย่างเดียวอาจลืมง่าย เป็นความทรงจําท่ีไม่ถาวร 

 5.7 วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method) 
 วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง เป็นวิธีสอนท่ีครูเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
หรือทําการทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้เกิดประสบการณ์ตรง วิธีสอนแบบปฏิบัติหรือการ
ทดลองแตกต่างจากวิธีสอนแบบสาธิต คือ วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลองผู้เรียนเป็นผู้กระทํา
เพ่ือพิสูจน์หรือค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนวิธีสอนแบบสาธิตนั้นครูหรือนักเรียนเป็นผู้สาธิต
กระบวนการและผลท่ีได้รับจากการสาธิต เม่ือจบการสาธิตแล้วผู้เรียนต้องทําตามกระบวนการและ
วิธีการสาธิตนั้น 
 ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. เพ่ือส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา 
 3. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแทนการจดจําจากตํารา 
 ข้ันตอนของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง 
 1. ข้ันกล่าวนํา 
 2. ข้ันเตรียมดําเนินการ 
 3. ข้ันดําเนินการทดลอง 
 4. ข้ันเสนอผลการทดลอง 
 5. ข้ันอภิปรายและสรุปผล 
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 ข้อดีของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือทดลอง 
 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติการหรือทดลอง 
 2. เป็นการเรียนรู้จากการกระทํา หรือเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง 
 3. เสริมสร้างความคิดในการหาเหตุผล 
 4. เป็นการเรียนรู้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
 5. เป็นการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสหลายด้าน 
 6. การปฏิบัติการหรือทดลอง นอกจากช่วยเพ่ิมความเข้าใจในการเรียนรู้แล้ว ยังทําให้ 
นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนเพราะได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
 ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือทดลอง 
 1. ผู้เรียนทุกคนต้องมีโอกาสใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์เท่าๆ กันจึงจะได้ผลดี 
 2. ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 
 3. ต้องมีเวลาในการเตรียมจัดต้ังเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทดลองอย่างเพียงพอ 
 4. ต้องใช้งบประมาณมาก เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลองมีราคาแพง หากไม่ 
เตรียมการสอนท่ีดีพอ ผลท่ีได้จะไม่คุ้มค่า 
 5. ต้องกําหนดสัดส่วนจํานวนนักเรียนต่อพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติการหรือทดลองให้เหมาะสม โดย
ปกติ แล้ววิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลองทําได้กับนักเรียนจํานวนน้อย 

 5.8 วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method) 
 วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
วิชาด้วยตนเอง ได้แก่ การศึกษาจากหนังสือและการศึกษานอกสถานท่ี การสอนวิธีนี้บางครั้งเรียกว่า
วิธี Problem Solving หรือ Discovery Method 
 ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง 
 1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและการแนะนําของครู เพ่ือให้ 
นักเรียนได้มีโอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย และหาข้อสรุป 
 ข้ันตอนของวิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง 
 1. จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรืออาจเป็นผู้เรียนคนเดียวศึกษาค้นคว้าตามลําพัง 
 2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายและให้คําแนะนําให้มีการร่วมมือ
กันในการวางแผนท่ีจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่างๆ ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียน
แต่ละคน จัดหาและเสนอแนะแหล่งความรู้ ได้แก่ วัสดุ หนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีนักเรียนต้องใช้ 
รวมท้ังอาจแนะนําให้หาความรู้ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกโรงเรียน 
 3. หลังการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว นักเรียน 
เขียนรายงานผลการวินิจฉัยปัญหา 
 ข้อดีของวิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง 
 1. เป็นการสอนท่ีพัฒนาความงอกงามทางด้านสติปัญญา ส่งเสริมนิสัยในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลและการตัดสินใจ การเลือกวิธีแก้ปัญหา 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักท่ีจะควบคุมการทํางานของตนเองได้ 
 3. เสริมสร้างนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า และความรับผิดชอบตนเอง 
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 4. เป็นวิธีท่ีมุ่งเน้นท่ีผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง มิใช่เรียนรู้จากการสอนของครู 
 ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง 
 1. วิธีนี้อาจจะไม่ได้ผล ถ้าผู้เรียนขาดความรับผิดชอบและไม่ตั้งใจจริง 
 2. การเรียนรู้ท่ีเกิดกับนักเรียนอาจใช้เวลาไม่เท่ากัน จึงยากแก่การประเมินผล 

  5.9 วิธีสอนตามคาดหวัง (Expectation Method) 
  วิธีสอนตามความคาดหวังของนักเรียนเป็นวิธีสอนท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ความคาดหวังของนักเรียน นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองตามสื่อ/ประสบการณ์ท่ีครูจัดให้ 
 ความมุ่งหมายของวิธีการสอนตามความคาดหวัง 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความคาดหวังและความสนใจ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือนท่ีมีความคาดหวังในสิ่งเดียวกัน 
 3. เพ่ือตอบสนองความต้องการและความถนัดของนักเรียน 
 4. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ข้ันตอนของวิธีสอนตามความคาดหวัง 
 1. ครูทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมท้ังกําหนดเนื้อหาสาระท่ีจะให้การเรียนรู้ 
 2. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนความคาดหวังท่ีจะได้รับจากการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 
และเนื้อหาสาระท่ีกําหนดให้ 
 3. ครูจําแนกความคาดหวังของนักเรียนเป็นกลุ่มตามความคาดหวังท่ีตรงกัน 
 4. เปรียบเทียบความคาดหวังของแต่ละกลุ่มกับจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ตามแผนการเรียนรู้ 
เพ่ือดูว่าจุดประสงค์ท่ีนักเรียนคาดหวังกับจุดประสงค์ท่ีกําหนดในแผนการเรียนรู้ครบถ้วนตรงกัน
หรือไม่ หากไม่ครบตามจุดประสงค์ในแผนการเรียนรู้ครูต้องเพ่ิมความคาดหวังของครูท่ีต้องการให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ลงไปด้วย 
 5. ครูจัดสื่อหรือวัตกรรมการเรียนการสอนจําแนกตามความคาดหวังของนักเรียน และ
ความคาดหวังของครู 
 6. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามสื่อ หรือวัตกรรมท่ีครูจัดเตรียมให้เพ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
 7. ครูแสดงความคาดหวังของตนและแสดงให้นักเรียนได้รับทราบ 
 8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปว่าการเรียนรู้ได้รับตามความคาดหวังหรือไม่ 
 9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้ตามความคาดหวังของ
ตนเองและความคาดหวังของกลุ่ม 
 ข้อดีของวิธีสอนตามความคาดหวัง 
 1. นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีต้องการรู้ 
 2. ช่วยเสริมสร้างทักษะในการคิดและคาดหวัง 
 3. นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจจริงเพราะได้เรียนตามความคาดหวังของตน 
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 ข้อสังเกตของวิธีการสอนตามความคาดหวัง 
 1. ครูต้องเตรียมสื่อหรือวัตกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของนักเรียน 
 2. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม ครูจึงต้องเตรียมสื่อให้พอกับจํานวน
นักเรียน 
 3. หลังจากท่ีนักเรียนได้รายงานผลงานท่ีได้จากการเรียนรู้ตอบสนองความคาดหวังแล้ว 
ครูและนักเรียนต้องช่วยกันสรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนรู้อีกครั้ง เพ่ือเป็นการประสานความรู้
ความเข้าใจในองค์รวมหรือความคิดรวบยอด โดยรวมความคาดหวังของนักเรียนทุกกลุ่ม และความ
คาดหวังของครูเข้าด้วยกัน 

 5.10 วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) 
 วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต เป็นไปตามแนวคิดของแฮร์บาร์ต ท่ีว่า การท่ีนักเรียนจะเรียนรู้สิ่งใด
นั้นนักเรียนจะต้องสนใจเป็นเบ้ืองแรก ครูผู้สอนจําเป็นต้องเร้าความสนใจของนักเรียนก่อนเข้าสู่ข้ัน
ของการสอนเพ่ือให้เกิดเรียนรู้ 
 ความมุ่งหมายของวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต 
 1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสนใจ 
 2. เพ่ือฝึกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่ท่ีได้รับ 
 3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจัดลําดับความรู้จากง่ายไปหายากปละจากความจริงท่ัวไป
ไปสู่หลักเกณฑ์หรือข้อสรุป 
 ข้ันตอนของการวิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต 
 1. ข้ันเตรียม เป็นข้ันตอนของการเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ครู
จะต้องทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนให้ประสานกับความรู้ใหม่ 
 2. ข้ันสอน เป็นข้ันตอนท่ีครูดําเนินการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ตามบทเรียน 
 3. ข้ันสัมพันธ์หรือข้ันทบทวนและเปรียบเทียบ เป็นข้ันตอนต่อจากการสอนของครูเม่ือครู 
สอนจบบทเรียนแล้ว ครูต้องทบทวนความรู้ท่ีนักเรียนเรียนไปแล้ว และนําความรู้ใหม่ไปสัมพันธ์กับ
ความรู้เดิมด้วยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ 
 4. ข้ันต้ังกฎหรือข้อสรุป เป็นข้ันท่ีนักเรียนเข้าใจบทเรียนกว้างข้ึน ครูและนักเรียนจะต้อง
ช่วยกันรวบรวมความรู้จากข้ันตอนท่ี 1-4 ตามลําดับจากง่ายไปหายากอย่างเป็นระบบ จดบันทึกไว้ 
 5.ข้ันการนําไปใช้ เป็นข้ันตอนท่ีนักเรียนนําเอาความรู้ความเข้าใจท่ีได้เรียนมาแล้วไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันหรือใช้ในสถานการณ์อ่ืน 
 ข้อดีของวิธีสอนแฮร์บาร์ต 
 1. นักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจ 
 2. การเรียนรู้ดําเนินไปจากง่ายไปหายากตามลําดับ 
 3. การสร้างกฏเกณฑ์หรือข้อสรุปกระทําโดยนักเรียนและครู 
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 ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต 
 1. ในข้ันของการสัมพันธ์หรือทบทวนและเปรียบเทียบ ครูต้องให้โอกาสนักเรียนในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วยตนเองมิใช่
เกิดจากการแนะนําของครู 
 2. ครูควรเน้นย้ําให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ตามลําดับข้ันตอนจากง่ายไปหายาก 

 5.11 วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Method) 
 เป็นการสอนท่ีเน้นข้ันตอนในการแก้ปัญหาตามหลักการของ John Dewey มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ข้ันต้ังปัญหา 
 2. ข้ันสมมุติฐานและว่างแผนในการแก้ปัญหา 
    3. ข้ันทดลองและเก็บของมูล 
 4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. ข้ันสรุปผล 

 5.12 วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง 
 เป็นวิธีสอนท่ีครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 8-10 คน หรืออย่างมากไม่เกิน 15 คน 
ครูและนักเรียนร่วมกันกําหนดปัญหาในการระดมพลังสมองโดยใช้เวลาสั้นๆ ประมาณ 10-15 นาที 
แต่ละกลุ่มมีประธานกลุ่มเลขานุการกลุ่ม ประธานเป็นผู้ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น 
ซ่ึงความคิดเห็นไม่มีการตํานิว่า “ถูก” หรือ ”ผิด” และเลขานุการมีหน้าท่ีจดบันทึกโดยไม่คํานึงถึง
ความสําคัญก่อนหลัง จากนั้นผู้แทนกลุ่มนํามารายงานให้กลุ่มใหญ่ในชั้นเรียนทราบผลการระดมพลัง
สมอง 

 5.13 วิธีสอนแบบสาธิต 
            เป็นวิธีสอนท่ีครูแสดงให้นักเรียนดูและให้ความรู้แก่นักเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีเป็น
รูปธรรม และผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง การสอนแบบสาธิตแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ผู้สอน
เป็นผู้สาธิต ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสาธิต ผู้เรียนสาธิตเป็นกลุ่ม ผู้เรียนสาธิตเป็นรายบุคคล วิทยากร
เป็นผู้สาธิต และการสาธิตแบบเงียบโดยให้นักเรียนสังเกตเอง 
            ข้ันตอนของการสอนแบบสาธิต 
 1. ข้ันเตรียมการสอน 
     1.1 กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้โดยวิธีการสาธิต 
     1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระให้ชัดเจน  และจัดลําดับให้เหมาะสม 
     1.3 เตรียมกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
     1.4 เตรียมสื่อ อุปกรณ์ เอกสารให้เพียงพอกับผู้เรียน 
     1.5 กําหนดเวลาการสาธิตให้พอเหมาะ 
     1.6 กําหนดวิธีการประเมินผล 
     1.7 เตรียมสภาพห้องเรียน 
     1.8 ทดลองสาธิตก่อนสอนจริงในห้องเรียน 
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 2. ข้ันสาธิต 
     2.1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระท่ีจะเรียนรู้ 
     2.2 บอกให้นักเรียนรู้บทบาทของตนเอง ได้แก่ การทดลองปฏิบัติ การจดบันทึก สรุป 
     2.3 แนะนําสื่อการเรียนรู้ 
     2.4 ดําเนินการสาธิต 
 3. ข้ันสรุป 
     3.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลท่ีเกิดจากการสาธิต 
     3.2 บันทึกข้ันตอนการสาธิตพร้อมท้ังผลท่ีเกิดข้ึน 
 4. ข้ันวัดและประเมินผล 
     4.1 ผู้เรียนทดลองสาธิตให้ผู้อ่ืนดูพร้อมท้ังบอกผลและข้อคิดท่ีได้ 
     4.2 ให้เขียนรายงาน ตอบคําถามจากแบบฝึกหัด และแสดงความคิดเห็น 
 ข้อดีของการสอนแบบสาธิต 
 1. นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง 
 2. สร้างความสนใจ และความกระตือรือร้น 
 3. ฝึกการสังเกต การสรุปผล การบันทึก และการจัดข้ันตอน 
 ข้อจํากัดของการสอนแบบสาธิต 
 1. การสาธิตบางครั้งไม่สามารถใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ 
 2. ผู้สอนต้องแนะนําข้ันตอน อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการสาธิตอย่างชัดเจน 
 3. ผู้สอนต้องทดลองการสาธิตก่อนสอนให้แม่นยําเพ่ือลดข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

 5.14 การสอนแบบบูรณาการ (Integration Instruction) 
 เป็นการสอนท่ีนําเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันเข้ามาผสมผสาน
กันเพ่ือให้เกิดความรู้ท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับชีวิตประจําวัน จุดเน้นของการบูรณาการคือการ
องค์รวมของวิชามากกว่ารายละเอียดของวิชา การบูรณาการจําแนกเป็นบูรณาการตามจํานวนผู้สอน 
ได้แก่ บูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว  แบบคู่ขนาน แบบเป็นทีม บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และบูรณาการแบบสหวิทยาการและแบบพหุวิทยาการ ข้ันตอนของการบูรณาการมี ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม และวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วง
ชั้น จากนั้นจึงกําหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 2. จัดทําคําอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ 
 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กันในแต่ละศาสตร์สาขาวิชาและทําแผนการเรียนรู้ 

  5.15 การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. (STAD) 
 “STAD” คือ “Student Teams Achievement Division” กระบวนการดําเนินการมี
ดังนี้ 
 1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คนและเรียกกลุ่มนี้ว่า
กลุ่มบ้านของเรา (Home Group) 
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 2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกันเนื้อหา
สาระนั้นอาจะมีหลายตอนซ่ึงผู้เรียนอาจต้องทําแบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บคะแนนของตนไว้ 
 3. ผู้เรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ซ่ึงเป็นการทดสอบรวบยอดและนําคะแนนของ
ตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement Score)  
 4. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรานําคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกัน เป็น
คะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล 

 5.16 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw) 
 1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ ( เก่ง-กลาง-อ่อน ) กลุ่มละ 4 คนและเรียกกลุ่มนี้ว่า 
กลุ่มบ้านของเรา (home group) 
 2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 ส่วน 
(เปรียบเสมือนได้ชิ้นส่วนของภาพตัดต่อคนละ 1 ชิ้น) และหาคําตอบในประเด็นปัญหาท่ีผู้สอน
มอบหมายให้ 
 3. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนซ่ึงได้รับเนื้อหาเดียวกัน ต้ัง
เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (expert group) ข้ึนมา และร่วมกันทําความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่าง
ละเอียด และร่วมกันอภิปรายหาคําตอบประเด็นท่ีผู้สอนมอบหมายให้ 
 4. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลับไปสู่กลุ่มบ้านของเรา แต่ละกลุ่มช่วยสอนเพ่ือนในกลุ่ม ให้
เข้าใจสาระท่ีตนได้ศึกษาร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้ สมาชิกทุกคนก็จะได้เรียนรู้ภาพรวมของสาระ
ท้ังหมด 
 5. ผู้เรียนทุกคนทําแบบทดสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็นรายบุคคล และนําคะแนนของ
ทุกคนในกลุ่มบ้านของเรามารวมกัน (หรือหาค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดได้รับ
รางวัล 
 5.17 รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of 
Cooperative Learning) 
 รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือพัฒนาข้ึนโดยอาศัยหลักการเรียน
รูปแบบร่วมมือของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1974 : 213 - 240) ซ่ึงได้
ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกันเพราะการแข่งขันก่อให้เกิด
สภาพการณ์ของ การแพ้-ชนะ ต่างจากการร่วมมือกัน ซ่ึงก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ อัน
เป็นสภาพการณ์ท่ีดีกว่าท้ังทางด้านจิตใจและสติปัญญาหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ 
ประกอบด้วย 
 1. การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการพ่ึงพากัน (positive interdependence) โดยถือว่าทุกคน 
มีความสําคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพ่ึงพากันเพ่ือความสําเร็จร่วมกัน 
 2. การเรียนรู้ท่ีดีต้องอาศัยการหันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กัน (face to face 
interaction) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่างๆ 
 3. การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม (social skills) โดยเฉพาะทักษะในการ
ทํางานร่วมกัน 
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 4. การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing) ท่ีใช้ใน 
การทํางาน 
 5. การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่มท่ีสามารถ
ตรวจสอบและวัดประเมินได้ (individual accountability)หากผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้แบบร่วมมือ
กันนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาสาระต่างๆ ได้กว้างข้ึนและลึกซ้ึงข้ึนแล้ว ยัง
สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมและอารมณ์มากข้ึนด้วย รวมท้ังมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนา
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอีกมาก 
 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
 รูปแบบนี้มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือจากเพ่ือนๆ รวมท้ังได้พัฒนาทักษะทางสังคมต่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะ การ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ รวมท้ังทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด การ
แก้ปัญหาและอ่ืนๆ 
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบ
จะมีวิธีการดําเนินการหลักๆ ซ่ึงได้แก่ การจัดกลุ่ม การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน 
และระบบการให้รางวัล แตกต่างกันออกไปเพ่ือสนองวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด 
ต่างก็ใช้หลักการเดียวกันคือหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการและมีวัตถุประสงค์มุ่งตรงไป ใน
ทิศทางเดียวกันคือเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องท่ีศึกษาอย่างมากท่ีสุดโดยอาศัย การ
ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ความแตกต่างของ
รูปแบบแต่ละรูป จะอยู่ท่ีเทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระและวิธีการเสริมแรงและการให้รางวัล เป็น
ประการสําคัญ 

 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลายๆ 
รูปแบบผสมผสานกัน ประกอบด้วย รูปแบบการสอนแบบบรรยาย แบบใช้คําถาม แบบปฏิบัติหรือ
การทดลอง แบบสาธิต แบบอภิปราย แบบ STAD แบบแบ่งกลุ่มทํางาน แบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
แบบจิ๊กซอร์ แบบระดมสมอง และแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ K&TWL (Keyman & Team Work Learning) ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
สอนท่ีผู้วิจัยออกแบบข้ึนมาเอง โดยนํารูปแบบมาจากการนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรม 
CNC ด้วยซอฟแวร์ MTS ท่ีสถาบันไทย-เยอรมัน เม่ือปี พ.ศ.2549 มาประยุกต์ใช้ ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือพัฒนาข้ึนโดยอาศัยหลักการเรียนรูปแบบ
ร่วมมือของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1974 : 213 - 240) และชุติมา  ทอง
หนู (2557) การวิจัยรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL  เพ่ือส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 เพ่ือทดลองใช้กับนักศึกษาในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 และ 17  
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6. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับส่ือการสอน 

 6.1 ความหมายของสื่อการสอน 
 กิดานันท์  มลิทอง (2548 : 100) ได้ให้ความหมายสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อ
ประเภทใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ แผนภูมิ รูปภาพ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็น
วัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพท่ีนามาใช้ในเทคโนโลยีการศึกษา เป็นสิ่งท่ีใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทาง
สําหรับทําให้การสอนของผู้สอนส่งถึงผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือ
จุดหมายท่ีผู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี  
 อํานวย  เถาตระกูล (2551 : 87) ได้ให้ความหมายของสื่อการสอน หมายถึง เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการ ท่ีเป็นตัวกลางเร่งเร้า ก่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เหล่านั้น และใช้
เวลาในการสอนการเรียนรู้น้อยกว่าการสอนท่ีปราศจากสื่อการสอนประกอบ  
 สาลี  รักสุทธี (2553 : 9 -10) ได้ให้ความหมายสื่อ คือ ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทํา
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องท่ีเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนอย่างเป็น
รูปธรรมแบบง่ายๆ สื่อมีหลายชนิด เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ วิธีการ กิจกรรม เกม เทคโนโลยี วีดี
ทัศน์ มัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศนูปกรณ์ ภาพ สารสนเทศ วารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ แผ่นป้าย
แสดงความรู้ต่างๆ แผนภูมิ แผนภาพ โปสเตอร์ หุ่นจําลอง ของจริง ซีดีรอม เทปบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี 
เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์  

 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า สื่อการสอน หมายถึง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ท่ีเป็นตัวกลาง
เร่งเร้า ก่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เหล่านั้น เป็นสิ่งท่ีใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางสําหรับ
ทําให้การสอนของผู้สอนส่งถึงผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือ
จุดหมายท่ีผู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงในชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 เลือกใช้สื่อการสอนท่ีเป็น Power Point และ ไฟล์วีดีโอ 

 6.2 องค์ประกอบสําคัญของสื่อการสอน  
 เจือจันทร์  โคตรอาษา (2545 : 15 - 16) ได้ศึกษาและรวบรวมองค์ประกอบของสื่อการ
สอน ซ่ึงมีรายละเอียด 3 ส่วน คือ  
 1. คู่มือการใช้สื่อการสอน อาจเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียว หลายแผ่นหรือเป็นเล่ม คู่มือ
เป็นแนวทางสําหรับครูหรือผู้ใช้ชุดสื่อการสอนท่ีคอยแนะนาให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้
และกําหนดบทบาทได้เด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นชุดการสอนประเภทใด มีองค์ประกอบสําคัญ 10 ประการ 
ได้แก่  
     1.1 คํานํา  
     1.2 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในชุดการสอน  
     1.3 คําชี้แจงสําหรับครู อาจารย์หรือผู้ใช้ชุดการสอน  
     1.4 สิ่งท่ีต้องเตรียมพิเศษ  
     1.5 การจัดชั้นเรียน  
     1.6 บทบาทของครูและนักเรียน  
     1.7 แผนการสอน  
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     1.8 ชุดการสอนปฏิบัติ  
     1.9 แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน  
     1.10 เฉลยชุดการสอนปฏิบัติ  
 2. สื่อการสอน สื่อการสอนในชุดการสอน หมายถึง พาหะท่ีจะถ่ายโยงความรู้จากครูไปยัง
นักเรียน อาจจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ภาพ วัสดุกราฟิก แผ่นโปร่งใส บัตรคําสั่ง 
ชุดการสอนปฏิบัติ เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ประเภทเครื่องมือราคาแพง เช่น เครื่องฉาย จะบอกไว้ในสิ่งท่ี
ครูต้องเตรียม ชุดการสอนปฏิบัติ หมายถึง คู่มือนักเรียนท่ีจะต้องใช้ควบคู่กับการเรียน อาจจะแยก
เป็นแผ่นแต่ละหน่วย หรือรวมเป็นเล่มได้  
 3. แบบประเมินผลในชุดการสอนมี 2 ประเภท ได้แก่ ชุดการสอนปฏิบัติ ซ่ึงถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดพฤติกรรมย่อยขณะท่ีนักศึกษาเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดพฤติกรรมสุดท้ายของนักศึกษา ลักษณะของ
แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ท่ีมุ่งวัดพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปตามเกณฑ์ท่ีเขียนไว้ในจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม 

 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบสําคัญของสื่อการสอน คือ สื่อจะต้องใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก สื่อต้อง
มีความชัดเจน ท้ังภาพ และเสียง ท่ีสําคัญจะต้องมีข้อแนะนําการใช้สื่อการสอนหรือคู่มือการใช้สื่อ  

7. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 

          7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย 

ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น

นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าท่ีตรงต่อความต้องการของ
บุคคล จึงจะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความ
พึงพอใจในงานนั้น 

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ 
องค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ เม่ือได้รับการตอบสนอง 

ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีทําของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิด
จากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความ
มุ่งม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ของงานท่ีทํา และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานส่งผลต่อถึง
ความก้าวหน้าและความสําเร็จขององค์การอีกด้วย 
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เทพพนม  และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะท่ีมี
อารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งท่ีขาดหายไประหว่าง
การเสนอให้กับสิ่งท่ีได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 

นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ 
ความสุขท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวกมากกว่า
ทางลบ 

รัชวลี  วรวุฒิ (2548 :18) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี เต็มใจ 
หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีเขาได้รับจากการกระทํานั้นๆ  

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนกัน 
ข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความต้ังใจมาก
และได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจ
เป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งท่ีต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือ
น้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ี
มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการของบุคคลได้รับ
การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความ
ต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลสําเร็จตามความ
มุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกข้ันสุดท้ายท่ีได้รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  

สมถวิล  มธิศิริกุล (2549 : 35) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 
ความรู้ หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการทํางาน หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก  

สมพิศ  สุขแสน (2550: 25) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึกพอใจ ซ่ึงความรู้สึกนี้จะ
เกิดข้ึนเม่ือความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองตามท่ีตนคาดหวัง หรือบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ระดับใดระดับหนึ่ง 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิด
จากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความ
ต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน การสร้างเครื่องมือวัดตามความพึง
พอใจนั้นมีหลายแบบ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
ตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ซ่ึงข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะ
เป็นความหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าคาดหวัง หรือมีความต้ังใจมากและได้รับตอบสนองด้วยดี จะมี
ความพึงพอใจมาก 
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8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุดการสอน 

8.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ปัญญา  ไผ่ทอง (2549) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการตัดเฉือนด้วยแม่
พิมพ์กดตัด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการตัดเฉือน 
ด้วยแม่พิมพ์กดตัดซ่ึงเป็นหัวข้อหนึ่งของวิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
วิธีการดําเนินการวิจัย คือผู้วิจัยนําชุดการสอนเรื่องการตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด ทดลองใช้กับ
นักศึกษากลุ ่มตัวอย่าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปีท่ี 1 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จํานวน 25 คน โดยเริ่มต้นได้ทําการ
ทดสอบความรู้เดิม (Pretest) ของกลุ่มตัวอย่างจากนั้นจึงทําการสอนด้วยชุดการสอนพร้อมกับให้ทํา
แบบฝึกหัดหลังจากจบการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และเม่ือเรียนจบทุกหน่วยการเรียนแล้ว จึง
ให้กลุ่มตัวอย่างทําการทดสอบความรู้หลังเรียนด้วยชุดการสอน (Posttest) อีกครั้งหนึ่งจากนั้นนํา
คะแนนท่ีได้จากการทําแบบฝึกหัด และคะแนนจากการทําแบบทดสอบมาคํานวณหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดการสอน เรื่องการตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 85.80/80.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 80/80 และวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยสถิติที (t - test) พบว่า ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 ชลิตร์  มณีสุวรรณ (2550) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและจ่าย
ไฟฟ้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและ
จ่ายไฟฟ้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า 
3104-2008 ด้วยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการส่งและจ่าย
ไฟฟ้า 3104-2008 ระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน กับนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 จํานวน 30 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการ
ส่งและจ่ายไฟฟ้า 3104-2008 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มท่ี 1 
จํานวน 16 คน  เรียนด้วยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน และกลุ่มท่ี 2 จํานวน 14 คน เรียนด้วยวิธีการสอน
แบบบรรยาย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ซ่ึงประกอบไปด้วย
คู่มือครู คู่มือนักศึกษา ใบเนื้อหา สื่อคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นชุดโปรแกรมพรีเซ็นเตชั่นเพาเวอร์พอยต์ 
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เอกสารประกอบการสอน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อชุดการสอน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยt-test 
         ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ 78.01/76.56 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ร้อยละ 75/75 นักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดการสอน
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ท่ีสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และนักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 มนต์ศักด์ิ  กลิ่นสกุล (2551) การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 
(รหัสวิชา 3103–2001) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การรายงานการใช้เรื่อง
นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (3103–2001) ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
สมมติฐานของการรายงานการใช้ชุดการสอนท่ีสร้างและพัฒนาข้ึนมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เฉลี่ย
ร้อยละ 80/80 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (3103–2001)  
เครื่องมือท่ีใช้ในการรายงานการใช้ครั้งนี้ ได้แก่ 1) ใบเนื้อหาวิชาการวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 
1 (3103–2001) 2) แบบฝึกปฏิบัติ วิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (3103–2001) ท้ัง 12 หัวข้อเรื่อง  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก 3) แบบ 
สอบถามความพึงพอใจ ท่ีให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินจํานวน 5 ท่าน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยใช้สูตร E1/E2 การหาและ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดการสอนแบบมาตราส่วนประเมินค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
ค้นคว้า คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิค 
สุพรรณบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (3103-2001) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2551 จํานวน 29 คน  
 ผลการรายงานการใช้สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนภาพรวมค่าเฉลี่ย 
4.35 แปลความได้ว่า ชุดการสอนมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการเรียนการสอนระดับมาก 
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (3103-2001) ด้วยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดย เฉลี่ยร้อยละ 81.24/81.03 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คือสูงกว่า 80/80 และ
เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า 

สงวน  ศรีราม (2555) การพัฒนาชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางาน
เครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โดยกําหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80 (2) เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชางานเครื่องมือ
กล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.
2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 (3) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 
1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.
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2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โดยใช้ t – test (4) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-
2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จํานวน 18 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกหัด/ใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
ของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล ดัชนีค่าความสอดคล้อง ค่าอํานาจ
จําแนก ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน t – test 
 ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 83.04/82.54 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 ผลจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.6651 ซ่ึงหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
66.51 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนด้วยการทดสอบ t (t – test) 
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยชุดการสอนอยู่ในระดับมาก 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2556) การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน Developmental 
Testing of Media and Instructional Package การพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน (Prototype) ใหม่หรือ
นวัตกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ก่อนท่ีจะนําเป็นเผยแพร่หรือใช้จริง จําเป็นจะต้องผ่าน
กระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่าต้นแบบชิ้นงานของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
นั้นมีประสิทธิภาพจริง เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ (Developmental Testing) การผลิตสื่อ
และชุดการสอนท่ีเป็นต้นแบบชิ้นงานใหม่ก็เช่นเดียวกัน จําเป็นท่ีต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ
ก่อนท่ีจะให้ครูนําไปใช้กับนักเรียน โดยดําเนินการตามกระบวนการ 2 ข้ันตอน คือ การทดลองใช้
เบ้ืองต้น (Tryout) และการทดลองใช้จริง (Trial Run) บทความนี้ เสนอแนวคิด วิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพ การใช้สูตร E1/E2 สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process-E1) 
และทดสอบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Product-E2) ในข้ันทดลองใช้เบ้ืองต้น แบบเด่ียว (1:1) แบบ
กลุ่ม (1:10) และแบบสนาม (1:100) และการนําสื่อหรือชุดการสอนท่ีทดสอบผ่านเกณฑ์ความก้าว 
หน้าทางการเรียน เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 90/90, 85/85 สําหรับวิทยพิสัยหรือพุทธิ
พิสัย, 80/80 และ 75/75 สําหรับทักษะพิสัย แล้วไปทดลองใช้จริงในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 
สูตร E1/E2 ซ่ึงผู้เขียนพัฒนาข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2520 เป็นเพียงสูตรเดียวในการหาประสิทธิภาพสื่อและชุด
การสอนท่ีเน้นความสัมพันธ์ของกระบวนการและผลลัพธ์ สูตรอ่ืนท่ีใช้กันเน้นการหาประสิทธิภาพโดย
อิงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว สูตร E1/E2 ใช้ได้กับการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อและชุดการสอนทุก
ประเภทท้ังในการสอนแบบเผชิญหน้า การสอนทางไกล และการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ 
บทความนี้ยังเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบประสิทธิภาพท่ีไม่ถูกต้อง เพ่ือช่วยนักการศึกษา
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และครูสามารถทดสอบประสิทธิภาพสื่อและชุดการสอนก่อนนําไปผลิตเป็นจํานวนมากและเผยแพร่
ต่อไป 

ชุติมา  ทองหนู (2557) การวิจัยรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL  
เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 2  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และ 3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ปีการศึกษา 2557 สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 72 คน 
และสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ได้จํานวน 27 คน ใช้รูปแบบ
การดําเนินการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ท่ีมีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามความพึง
พอใจ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ t-test (Dependent Samples) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 83.89/84.11 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีต้ังไว้ คือ 
80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่
ในระดับมาก 
 ทองพูน  เบ็ญเจิด (2558 - 2559) การพัฒนาชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102- 
2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102- 
2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 
ร้อยละ 80/80 (2) เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102-2004 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีค่าดัชนี
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ประสิทธิผล 0.50 (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการ
สอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102-2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
โดยใช้ t - test (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา 
วัดละเอียด รหัสวิชา 2102-2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จํานวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บัตรแบบฝึกหัด บัตรใบงาน แบบทดสอบก่อน
เรียน/หลังเรียนของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล ดัชนีค่าความสอดคล้อง  
ค่าอํานาจจําแนก ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน และ t - test  
 ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102-2004 ตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.25/81.32 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
80/80 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการ
เรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.6111 ซ่ึงหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.11 เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนด้วยการทดสอบ t (t - test) พบว่ามีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนอยู่ในระดับ
มาก 

 8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
อัอลสัน (Olson,1975 : 4992 A) ได้ทําการวิจัยเรื่องชุดการสอนในการศึกษาแผนใหม่ ท่ีใช้

เป็นโครงการเริ่มทดลอง สําหรับโรงเรียนในเขตคานาวาในรัฐเวอร์จิเนียตะวันตก สหรัฐอเมริกา พบว่า 
การสอนท่ีใช้ชุดการสอนให้ผลดีกว่าการสอนท่ีไม่ใช้ชุดการสอน 

ฟราเชียร์ (Frazier,1975 ) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการใช้ชุดการสอนในโปรแกรมการอบรมครู
ประถมศึกษาระดับ 1 โดยใช้ชุดการสอนอบรมครูเพ่ือให้ครูนําความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้สร้างชุด
การสอน เพ่ือสอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาระดับ 1 ซ่ึงมีครูเข้าอบรมท้ังหมด 66 คน แบ่งออกเป็น
กลุ่มทดลอง 40 คน กลุ่มควบคุม 26 คน ผลการวิจัยพบว่าคะแนนท้ังสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญคือครูท่ีได้รับการอบรมโดยใช้ชุดการสอนนั้นสามารถนําเอาความรู้ไปใช้ในการสร้างชุดการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เดริสแนค (Driessnack,1977 : 2056 - A) ได้ทําการวิจัยเรื่องชุดการสอนสําหรับฝึกครูใน
การต้ังคําถาม ผลการวิจัยปรากฏว่า ครูใช้คําถามท่ีดี 74% ของผู้ท่ีถูกทดลองประสบผลสําเร็จในการ
ต้ังคําถามเม่ือเปรียบเทียบกับคําถามท่ีใช้ก่อนฝึกจากชุดการสอน และได้เสนอแนะให้มีการผลิตชุดการ
สอนสําหรับใช้กับนักเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุดการสอนผู้วิจัยสรุปได้ว่า ชุดการสอน เป็นการนําเอา
นวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนมาใช้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การเรียน
การสอนในเนื้อหาวิชา ทําให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การจัดการเรียนการสอนโดยการ
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ใช้ชุดการสอนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างชุดการสอน
สามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการเรียนการสอน ชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการสอน ในหัวข้อหรือวิชาอ่ืนต่อไปอีกด้วย 


