
บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
  การศึกษาครั้งนี้ เปนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   
3105 – 2001   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส     
ผูรายงานขอนําเสนอ ข้ันตอนในการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงคของการศึกษา   
2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
3.  วิธีดําเนินการศึกษา 
4.  การวิเคราะหขอมูล   
5.  สรุปผลการศึกษา 
6.  อภิปรายผล  
7. ขอเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.  เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 2.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบ 
การสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส       
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 5.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
พัลสเทคนิค  รหัสวิชา 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
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เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีท้ังหมด  5  ชนิด ดังนี้ 

  1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    จํานวน 7 แผน  

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7  หนวยมี
รายละเอียดดังนี้   
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 1  เรื่อง  สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบ
วงจรสรางสัญญาณพัลส 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 2  เรื่อง  วงจรลดทอนสัญญาณ   
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 3  เรื่อง  วงจรขริบและวงจรแคลมป   
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 4  เรื่อง  วงจรสวิตช   
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 5  เรื่อง  วงจรจุดชนวนของชมิตต 
      เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 6  เรื่อง  วงจรมัลติไวเบรเตอร  
 เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 7  เรื่อง  วงจรสรางสัญญาณไทมเบส 
และการซิงโครไนซ   
  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  จํานวน 60 ขอ  
  4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนแบบมาตรสวน 
ประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ 
  5.  แบบสอบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลส
เทคนิค  รหัสวิชา 3105-2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating 
Scale) แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ 
 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดทําการทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ท่ีเรียนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา   3105 
– 2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2560  จํานวน 1 กลุม จํานวน  15  
คน โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

    1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จํานวน 60 ขอ 
                 2. เม่ือเริ่มตนดําเนินการทดลอง ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงขอตกลงท่ีจะใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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  3. ดําเนินการสอนตามข้ันตอนของการใชเอกสารประกอบการสอนรวมกับแผนการ
จัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7 หนวยการเรียน 
  4. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด ใบงานทดลอง และแบบทดสอบหลังเรียน
แตละหนวย เพ่ือนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 5.  หลังการเรยีนการสอนในหนวยจบลงแลวจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 60 ขอ 
  6. เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดวางแผนการจัดกระทําขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    
รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ตามเกณฑ  80/80  โดยใชสูตร  E1/E2   
  ตอนท่ี 2 วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    
รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส 
                  ตอนท่ี 3  วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ 
หลังเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลส
เทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  โดยใช  t-test (Dependent Samples) 
    ตอนท่ี 4  วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใช 
เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
      ตอนท่ี 5  ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
พัลสเทคนิค  รหัสวิชา 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557   มีคาเฉลี่ย  E1/E2  เทากับ  85.17/84.67 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว  E1/E2  เทากับ 80/80 
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2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 –  
2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาเทากับ 0.7440 แสดงวา
นักศึกษามีคะแนนเพ่ิมจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 74.40 

3. นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค     
รหัสวิชา   3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 24.20  และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 50.80 ซ่ึงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  .05 

4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน 
วิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา   3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557     
โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.59 (S.D. =  0.43) 

5. ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา  
3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557    ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับ เหมาะสมมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 (S.D. = 0.26)  ดังนั้นจากผลการประเมินครูผูสอน  
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001   เห็นวามีประสิทธิภาพนําไปใชในการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถการเรียนรูของนักศึกษาไดจริง  
 

อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มีประเด็นท่ีนํามา
อภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส พบวา มี
ประสิทธิภาพเทากับ  85.17/84.67   หมายความวา นักศึกษาท้ังหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบฝกหัด  ใบงานทดลอง และแบบทดสอบยอยหลังเรียนแตละชุดท้ัง 7 ชุด รอยละ 85.17  และ
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 84.67  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.1  เอกสารประกอบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนไดผานกระบวนการข้ันตอนในการจัดทําอยาง
เปนระบบและวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม โดยไดศึกษาจากหลักสูตร  
เนื้อหา เทคนิคและวิธีการ จากเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและไดผานการทดลองแบบรายบุคคล  แบบกลุมยอย และแบบ
ภาคสนามเพ่ือนํามาปรับปรุงใหมีความสมบูรณ  สอดคลองกับงานวิจัยของ วรพรรณ เทวะหะ (2554 
: ออนไลน) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบ การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระ
ดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เครื่องดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียน 
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โดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยการใชเอกสาร
ประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
เครื่องมือท่ีใช คือ เอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรี
สากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่องดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 10 ขอ พบวา 1) เอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง 
ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.80/94.13 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว      
สอดคลองกับงานวิจัยของ  พงษอนันต  อนันตภักดิ์ (2556 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบ 
การสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและ 
อิเล็ก ทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 ผลการวิจัย  พบวา เอกสารประกอบ 
การสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 88.69/83.97 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด
ไว  สอดคลองกับ  ทองพูน เบ็ญเจิด (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตร
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีวัตถุประสงคตอไปนี้ 1) เพ่ือสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 
2) เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 
3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขางานแมพิมพพลาสติก มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 
– 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา  
3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ไดแก แบบฝกหัดและใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย  เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 
3100 – 0009 มีประสิทธิภาพ 83.37/82.54 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80  และสอดคลองกับ
ชนะ  สุทธิประภา (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพ หาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลทางการเรียนรูเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน 
ท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน  
วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค 
การผลิต ชั้นปท่ี 1 กลุม 3-4 ทวิภาค ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
รหัสวิชา 3102-2002 จํานวน 51 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   เอกสารประกอบการสอนท่ีพัฒนาข้ึน
มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.41/81.01 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
 1.2 ในการสรางแผนการจัดการเรียนรูผูรายงาน ไดสรางแผนการจัดการเรียนรูอยางมี
ระบบโดยมีหลักการสรางคือ การเขียนสาระสําคัญใหกะทัดรัดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
เนื้อหาสาระนาสนใจ สื่อและแหลงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพียงพอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการวัดผลประเมินผลมีข้ันตอนครอบคลุมพฤติกรรมท้ัง 3 ดาน คือ  
พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มากท่ีสุด ดังท่ีนักการศึกษาไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรู ไดแก  วัฒนาพร  ระงับทุกข  
(2542 : 1 – 2)   ไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูวาแผนการหรือโครงการท่ีจัดทําเปน 
ลายลักษณอักษร  เพ่ือใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  เปนการเตรียมการสอน
อยางมีระบบ  และเปนเครื่องมือท่ีชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรู
และจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูจึงเปนหลักฐานเอกสาร
แสดงความเชี่ยวชาญ  ในการจัดการเรียน การสอน  เปนหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงของครูผูสอน 
แผนการจัดการเรียนรูจะแสดงถึงการเตรียมการลวงหนาของครู  และการวางแผนการจัดการเรียนรู
บงชี้ถึงความเปนครูมืออาชีพในวิชาชีพของตน  การจัดการทําแผนการเรียนรูจึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญใน
วิชาชีพของความเปนครู และสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2549 : 22)  
กลาววา  หมายถึงแผนการหรือกําหนดการท่ีผูสอนไดเตรียมไวลวงหนา  โดยทําเปนลายลักษณอักษร
อยางเปนระบบ  เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  แผนการจัดการเรียนรูจะบงบอกให
เห็นภาพรวมของการจัดการเรียน การสอนในแตละครั้งวา  จะสอนใคร  สอนเม่ือใด  ใชเนื้อหาอะไร  
สอนอยางไร  เพ่ือใหเกิดผลอะไร  และจะรูไดอยางไร  ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตองมี
องคประกอบของการเขียนแผนครบถวนตามหลักวิชา  โดยการนําวิชาท่ีตนจะตองสอนตลอดภาค
เรียน  มาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรม   การเรียนการสอน  มีการใชสื่อและอุปกรณประกอบการ
เรียน  มีการวัดผล  ประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร  และเปนแผนท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง  โดยจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือสรางความรูจากการคนพบ
ดวยตนเอง  โดยมีผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก  ใหกําลังใจ  สงเสริมสนับสนุน  รวมท้ังเปนแหลง
ความรูใหแกผูเรียนดวย 

2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 –  
2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  มีคาเทากับ  0.7440 หมายความ
วาผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 74.40 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูรายงานไดจัดสภาพแวดลอมท่ี
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เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงนักศึกษาได
ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจดวยตนเอง ซ่ึงเปนประสบการณตรงนอกจากนี้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน   ยังสอดคลองกับการพัฒนาสติปญญาของนักเรียน ซ่ึงแบบฝกนั้นมุงเนนใหผูเรียน คิด
เปนทําเปน แกปญหาเปน รูจักคนควาหาความรูดวยตนเองโดยเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนออนจะเรียนรู
ไดผลมากยิ่งข้ึน เพราะในกลุมเด็กเกงจะชวยอธิบาย และรวมกันคิด  โดยตลอดในทุกกิจกรรมท่ี
กําหนดใหฝกปฏิบัติ ดังท่ี  Joyce &Weil: 1986 (อางอิงถึงในวัชรา  เลาเรียนดี.  2545 : 165)  ได
กลาววา  การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จะชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพ่ือนในกลุมจะชวย
แนะนํากัน  เนื่องจากผูเรียนอยูในวัยเดียวกันสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายกันไดงาย  นอกจากนี้
การเสริมแรงทางบวก โดยการใหรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑท่ีกําหนด  ก็เปนการกระตุน
ใหผูเรียน  มีความพยายามในการเรียนรูมากข้ึน  และพยายามปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองเพ่ือ
ความสําเร็จของกลุม ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดพ้ืนฐานดานจิตวิทยาท่ีวาดวยการเสริมแรงเปนสิ่งท่ีชวย
กระตุนใหผูเรียนตองการเรียนรูมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิภัสรา  ศรนารายณ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา คาดัชนี
ประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีคาเทากับ 0.7410 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการ
เรียน 0.7410 หรือคิดเปนรอยละ 74.10 สอดคลองกับงานวิจัยของ  ทองพูน เบ็ญเจิด (2558 : 
บทคัดยอ) ไดทําการ ศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 มีวัตถุประสงคตอไปนี้ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานแมพิมพพลาสติก มีคาดัชนี
ประสิทธิผล 0.50 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ผลการวิจัย ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องตน  รหัสวิชา 3100 – 0009 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.6570 ซ่ึงหมายความวา
นักศึกษา มีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 65.70 และสอดคลองกับงานวิจัยของ  วัฒกานต ก่ิงแกว (2559 : 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหาประสทิธิภาพเอกสารประกอบการวิชาวัดละเอียด 
รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีวัตถุประสงคตอไปนี้ 
1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพ่ือ
หาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีคาดัชนีประสิทธิผล 
0.50 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ
สอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  4) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัส
วิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผลการวิจัย   ดัชนี
ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.7218 ซ่ึงหมายความวานักเรียน มี
ความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 72.18 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรูดวยเอกสารประกอบ 
การสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  การท่ีผลการศึกษาเปนเชนนี้อาจ
เปนเพราะการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีผูรายงานพัฒนาข้ึน  สามารถทําให
ผูเรียนไดรับการฝกเปนรายบุคคล สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดดเก่ียวกับกฎการฝกหัด 
(Law of Exercise) และไดปฏิบัติกิจกรรมแลวสรุปความคิดรวบยอด  ฝกไปทีละเรื่องซ่ึงในระหวางฝก
กิจกรรมครูจะคอยเสริมแรงและใหกําลังใจนักเรียนเรื่อยๆ ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีการเสริมแรงของ 
สกินเนอร (Skinner) และการใชแบบฝกเสริมทักษะเปนการตอบสนองการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียน
เปนสําคัญ สอดคลองกับการศึกษาของ  เจตนจรรย  อาจไธสง (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท้ังกลุมท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ และกลุมท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนภาษาไทย สามารถอธิบายความหมาย
ของคําศัพท  Technical Term เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกนเรียน สวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด
ของนักศึกษากลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ และนักศึกษากลุม
ควบคุมท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาไทย โดยใช Pair-test พบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาท้ังสองกลุม  ไมแตกตางกันในการสอบ Midterm แต
พบวา  การสอบ Final มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมท่ีเรียนโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมท่ีเรียนโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาไทย และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  วิภัสรา  ศรนารายณ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน   
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา  
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 86.35/85.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน  โดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พงษอนันต  อนันตภักดิ์ (2556 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1ผลการวิจัย  พบวา  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปท่ี 1 พบวา  
กอนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ชั้นปท่ี 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

4. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.59)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. = 0.43)  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
ดวยเอกสารประกอบการสอน เปนการจัดกิจกรรมท่ีนาสนใจ  หลากหลาย  เปนการสอนการทํางาน
เปนกลุม มีการปรึกษาหารือกัน พูดคุย  ซักถาม และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชวยเหลือ  
ซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียน  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน   การท่ีทุกคนมีสวน
รวมในการทํางานกลุม เพ่ือใหกลุมประสบความสําเร็จ ทําใหนักศึกษาท่ีเรียนออนมีกําลังใจในการ
เรียน และมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมตางๆ มากข้ึน  เพ่ือตองการใหคะแนนกลุมไดผลดี ซ่ึง
สอดคลองกับงานเขียนของ Goodman (1980)  ท่ีกลาววา  การเรียนการสอนท่ีดีควรชวยให
นักศึกษามีโอกาสทํางานกลุมรวมกันซ่ึงการสรางกลุมท่ีมีความสัมพันธตอกันจะสงเสริมบรรยากาศท่ี
เปนกันเอง มีอิสระและปองกันไมใหนักศึกษารูสึกวาอยูคนเดียว   จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวา  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบฝกเสริมทักษะรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ (Learning Together)  สงผลใหนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  สอดคลองกับ
งานวิจัยของวรพรรณ เทวะหะ (2554 : ออนไลน) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบ การเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เครื่อง
ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการเรียน โดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การเรียนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรี
สากล  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน โดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ทองพูน เบ็ญเจิด (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการ 
ศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน 
รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีวัตถุประสงค
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ตอไปนี้ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัส
วิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยกําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือ
กลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานแมพิมพพลาสติก มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 4)  
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ผลการวิจัย  4) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือ
กลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พบวา 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ชนะ  สุทธิประภา  (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง   
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการเรียนรูเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมิน
ความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ
เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
= 4.56, S.D. = 0.47) และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒกานต ก่ิงแกว (2559 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 
2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีวัตถุประสงคตอไปนี้ 1) เพ่ือ
สรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพ่ือ
หาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีคาดัชนีประสิทธิผล 
0.50 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ
สอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
โดยใช t – test 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน 
วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ผลการวิจัย  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด  
อยูในระดับมาก 
 5.  ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค  
รหัส 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับ เหมาะสมมากท่ีสุด ( X = 4.52) คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.26)   ดังนั้นจากผล
การประเมินครูผูสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 เห็นวามีประสิทธิภาพนําไปใชในการสอน
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เพ่ือพัฒนาความสามารถการเรียนรูของผูเรียนไดจริง  อาจเนื่องมาจากเอกสารประกอบการสอนท่ี
พัฒนาข้ึนมีการวางแผนและพัฒนาอยางเปนระบบ ปรับปรุงแกไขหลายครั้งโดยคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ  สอดคลองกับเดือนฉาย  ศรีสวัสดิ์ (2541 : 17)  ท่ีกลาววา เอกสารประกอบการสอน มี
ประโยชน ในการใชเปนคูมือครู   เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการ
เรียนรูของนักเรียนทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
และสอดคลองกับครรชิต  มนูญผล (2550 : 9)  ไดสรุปถึงประโยชนของเอกสารประกอบการสอนไว
วาเอกสารประกอบการสอนเปนนวัตกรรมการเรียนการสอน   แสดงออกถึงความริเริ่มสรางสรรค  
ซ่ึงเปดโอกาสใหครูผูสอนไดใชความรู ความสามารถออกแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน   
สอดคลองกับบริบทของตนเอง ผานการศึกษาคนควาท่ีเปนระบบ ซ่ึงเกิดประโยชนตอผูเรียนและ
ผูสอนในแงของผลงานวิชาการอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ  ชนะ  สุทธิประภา  (2559 : 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพ หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการ
เรียนรูเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสาร
ประกอบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน พบวา โดยรวมครูผูสอนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.71, SD = 0.42) 

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   
3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ทําใหนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  มีความพึงพอใจในระดับ  พอใจมาก   
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.1  ผูสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นสูง  ควรนําเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ท่ีผูรายงานคนควาสราง
และพัฒนาข้ึนนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู   
     1.2  ครูควรศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคใหเขาใจกอนนําไปใช และควรทําความเขาใจ
กับการเรียนเพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.3  ครูตองพยายามใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู เปดโอกาสแกผูเรียนทุกคนเทาๆกันชี้ใหเห็นความสําคัญของ



 

108 

ตนเองและผูอ่ืน ควรกระตุนและใหกําลังใจนักเรียนใหเกิดความม่ันใจในการเรียน และกลาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองตอกลุม และมีความรับผิดชอบในภาระงาน  
  1.4  ครูผูสอนควรแจงผลการปฏิบัติกิจกรรมทันที เชน ผลการตรวจใบงาน การทํา
แบบทดสอบยอยทายแผน และผลประเมินกิจกรรมกลุมรวมมือ  การเสนอผลงานท่ีปายนิเทศหนาชั้น
เรียนท่ีตัวแทนกลุมตองใหคะแนนซ่ึงกันและกัน   ครูผูสอนตองคอยสังเกตเพ่ือนอาจไมเท่ียงตรง ครูให
คะแนนทุกข้ันตอนเพ่ือเปนการกระตุนนักศึกษาใหความรวมมือและปรับปรุงแกไขในทุกกิจกรรม 
      2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครั้งตอไป 

  2.1 ควรนําเอาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา 3105 – 2001   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ไปทําการศึกษา
กับเนื้อหาวิชาอ่ืน  หรือในเรื่องอ่ืนๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาเอกสาร 
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส กับรูปแบบวิธีการสอนอ่ืนๆ หรือกับนักศึกษาตางระดับกัน 
หรือชวงชั้นท่ีตางกัน 
   2.3 ควรทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู กับวิชาอ่ืนๆ โดยใชวิธีดวย 
แบบกลุมรวมมือ (Learning Together)  กับวิธีการสอนอ่ืนๆ   เชน  วิธีการสอนแบบบูรณาการ
วิธีการสอนแบบโครงงาน  วิธีการสอนแบบ 4  MAT  ฯลฯ 


