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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เลมนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือ
เปนอยางดีจาก นายอุดมภูเบศวร สมบูรณเรศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่สงเสริม
สนับสนุน ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูรายงานขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ
ที่นี้ ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ไดแก 1) รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย ตําแหนง อาจารยประจํา
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2) รศ.ดร.นิสัย เฟองเวโรจนสกุล
ตําแหนง รักษาการหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบซอฟตแวร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 3) นายอนุรักษ
ชนะกุล ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
4) นายรัชวิทย เมธีโชติเศรษฐ ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยสารพัดชาง
ลําปาง และ5) นายสมพร ออนเกตุพล ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขเครื่องมือในการศึกษา
เปนอยางดียิ่ง
ขอขอบคุณ คณะครู แผนกวิ ช าชางอิ เ ล็กทรอนิกส วิ ทยาลัย เทคนิคหนองคายที่ ชว ยเหลื อ
แนะนํ า ส ง เสริ ม ให กํ า ลั ง ใจ และนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
หนองคาย ทุกคนที่ใหความรวมมือในทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ และเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้จนประสบความสําเร็จ
คุณคาและประโยชนอัน พึงมีจากรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนนี้ ผูรายงาน
ขอมอบเปนเครื่องบูชาแดพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนครู-อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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บทคัดยอ
รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ที่ กํ า หนด 2) เพื่ อ ศึ ก ษาดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช เ อกสาร
ประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียน และ
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลส
เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้น สูง ที่มีตอการจัด การเรีย นรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเ ทคนิค รหัสวิช า
3105 – 2001 และ 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
พัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 การดําเนินการพัฒนาโดยใชรูปแบบการพัฒนาแบบกลุมเดียว
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่เรียนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105 – 2001 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 กลุมเรียน จํานวน 15 คน เครื่องมือที่
ใชในการพัฒนา ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน 2) เอกสารประกอบการ
สอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 จํานวน 7 หนวย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 2 ฉบับ คือ 3.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน จํานวน 60
ขอ มีคาความยาก (P) ตั้งแต 0.21 ถึง 0.75 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.73 และมี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.859 3.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
จํานวน 60 ขอ มีคาความยาก (P) ตั้งแต 0.23 ถึง 0.79 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.25 ถึง
0.78 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.875 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.67 ถึง 0.96 และความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีคาเทากับ
0.98 และ 5) แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 มีความเหมาะสมตั้งแต 0.60 ถึง 1.00 แสดงวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับ
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คุณลักษณะที่ตองการวัดทุกขอคําถาม การวิเคราะหขอมูลโดยการใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาประสิทธิภาพ คาดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบคาที ผลการศึกษาพบวา
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาเฉลี่ย E1/E2 เทากับ 85.17/84.67 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว E1/E2 เทากับ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาเทากับ 0.7440 แสดงวานักศึกษา
มีคะแนนเพิ่มจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 74.40
3. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 24.20 และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 50.80 ซึ่งแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 (S.D. = 0.43)
5. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 (S.D. = 0.26) ดังนั้นจากผลการประเมินครูผูสอน วิชาพัลส
เทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 เห็นวามีประสิทธิภาพนําไปใชในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการ
เรียนรูของนักศึกษาไดจริง
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Abstract
The purpose of this report is 1) to develop teaching documentation for Pulse
Techniques, course code 3105 - 2001, Diploma Curriculum, B.E. 2557 (2014) to be
effective according to the specified criteria. 2) To study the effectiveness index of the
results of learning activities. Know it using teaching materials Technique Pulse Course,
Course Code 3105 - 2001 3) To compare the pre- and post-study achievement of
students studying by organizing learning activities using the teaching materials of the
Technique Pulse Course Code 3105 - 2001 4). To study satisfaction of diploma
students The study of the teachers 'opinions on the teaching materials using the Pulse
Technique Teaching Document, the code 3105 - 2001 and 5) to study the teachers'
opinions on the teaching materials. Course Pulse Techniques Course Code 3105-2001
Implementation of Development Using a One-Group Development Model Test before
and after class The sample group in this study was diploma students. Department of
Electronics Nongkhai Technical College That studied Pulse Technique, Course Code
3105 - 2001, Semester 2, Academic Year 2017, total of 15 students. Development tools
consisted of 1) 7 learning management plans; 2) teaching documentation for pulse
subjects. Techniques for subject code 3105-2001, 7 units, 3) 2 test for learning
achievement: 3.1) 60 items of pre-learning achievement test with difficulty (P) ranging
from 0.21 to 0.75 and having the power of classification. (B) from 0.25 to 0.73, and the
entire confidence value was 0.859 3.2) 60 post-study achievement tests had a difficulty
(P) ranging from 0.23 to 0.79 and had a classification power (B. ) From 0.25 to 0.78 and
the confidence value in the whole version was 0.875 4) Student Satisfaction
Questionnaire towards the learning management using the teaching documentation of
Pulse Techniques Course Code 3105 - 2001 Curriculum. The Diploma of Vocational
Year 2014 is characterized by a type of rating scale of 5 levels, with a classifying power
ranging from 0.67 to 0.96 and Believe (Reliability) by using the method for determining
the alpha coefficient. (Cronbach's Alpha-Coefficient) was equal to 0.98 and 5.) Teaching
Document Assessment Form. By the teacher that has been published towards the

จ
teaching materials Technique Pulse Course, code 3105-2001, Diploma Program, B.E.
2557 The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation,
efficiency value. Effectiveness Index And the test for the value that the study results
showed
1. Document for Teaching Pulse Techniques Course Code 3105 - 2001
Curriculum The Diploma of Vocational Year 2014 has an average E1 / E2 of 85.17 /
84.67, which is higher than the standard E1 / E2 is 80/80.
2. Index of Effectiveness of Teaching Document for Pulse Technique Course
Code 3105 - 2001 Higher Vocational Certificate Program 2014 was equal to 0.7440,
showing that the students had more points from before studying Accounted for 74.40
percent
3. Students who are managed to learn using the teaching materials of Pulse
Techniques. Course Code 3105 - 2001 Higher Vocational Certificate Program 2014 had
an average of 24.20 pre-test scores and a post-study mean of 50.80 which was
statistically significant difference at the .05 level.
4. The students were satisfied with the learning management by using the
teaching materials. Technical pulses, course code 3105 - 2001, Diploma Curriculum,
B.E. 2557 (2014) overall was at the highest level with the mean of 4.59 (S.D. = 0.43).
5. Teachers' opinions on the teaching materials of Pulse Techniques, Course
Code 3105-2001 Diploma Programs B.E. 2557 (2014) The overall average was at the
Most suitable The mean of 4.52 (S.D. = 0.26). Therefore, the evaluation of the pulse
technique teacher. Course Code 3105-2001 Saw that it was effective in teaching to
actually develop students' learning ability

ฉ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................
บทคัดยอภาษาไทย.......................................................................................................................
บทคัดยอภาษาอังกฤษ..................................................................................................................
สารบัญ.........................................................................................................................................
สารบัญตาราง...............................................................................................................................
สารบัญภาพ..................................................................................................................................
บทที่ 1 บทนํา..............................................................................................................................
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา......................................................................
วัตถุประสงคของการศึกษา..........................................................................................
ความสําคัญของการศึกษา
............................................................................................
สมมติฐานของการศึกษา..............................................................................................
ขอบเขตของการศึกษา.................................................................................................
นิยามศัพทเฉพาะ.........................................................................................................
ประโยชนของการศึกษา...............................................................................................
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ...................................................................................
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การจัดการเรียนการสอน..............................................................................................
แผนการจัดการเรียนรู..................................................................................................
เอกสารประกอบการสอน.............................................................................................
การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน..............................................
การหาคาดัชนีประสิทธิผล............................................................................................
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...................................
ความพึงพอใจ..............................................................................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวของ.......................................................................................................
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา........................................................................................................
กลุมตัวอยาง................................................................................................................
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา............................................................................................
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ........................................................................
รูปแบบการศึกษา........................................................................................................
วิธีดําเนินการศึกษา.....................................................................................................
การวิเคราะหขอมูล......................................................................................................
0

ก
ข
ง
ฉ
ซ
ฎ
1
1
3
3
3
4
5
7
8
8
24
26
37
46
50
51
60
67
73
73
73
74
81
82
82

ช
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล....................................................................................

สารบัญ (ตอ)

83

เรื่อง

หนา

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล..................................................................................................
สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอขอมูล.............................................................................
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล..........................................................................................
ผลการวิเคราะหขอมูล.................................................................................................
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.............................................................................
วัตถุประสงคของการศึกษา..........................................................................................
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา...........................................................................................
วิธีดําเนินการศึกษา......................................................................................................
การวิเคราะหขอมูล......................................................................................................
สรุปผลการศึกษา.........................................................................................................
อภิปรายผล..................................................................................................................
ขอเสนอแนะ................................................................................................................
บรรณานุกรม................................................................................................................................
ภาคผนวก.....................................................................................................................................
ภาคผนวก ก รายนามผูเชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจผลงานและตรวจสอบเครื่องมือ.....................................................
ภาคผนวก ข ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ....................................................................
ภาคผนวก ค คะแนนประจําหนวยของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ....................................................................
ภาคผนวก ง ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ....................................................................
ภาคผนวก จ ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ....................................................................
ภาคผนวก ฉ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล..................................................
ภาคผนวก ช คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม...............................................
ภาคผนวก ซ ผลการวิเคราะหขอมูล...........................................................................
ภาคผนวก ฌ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ............................................................
ภาคผนวก ญ รายชื่อนักศึกษากลุมประชากร.............................................................
ประวัติผูรายงาน...........................................................................................................................

88
88
88
89
97
97
97
98
99
99
100
107
109
116
117
142
149
157
172
194
335
358
361
365
367

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

แบบการทดลองกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง (One-Group Pretest - posttest
Design)...........................................................................................................................
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) ของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ................................................................................................
ผลการหาประสิทธิภาพ (E2) ของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ...............................................................................................
การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ...............................................................................................
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสารประกอบ
การสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ....................................................
ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา พัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105-2001 จากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ............................................
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) แบบรายบุคคลของเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ......................................................................
ผลการหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ (E2) แบบรายบุคคลของเอกสารประกอบ
การสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 .......................................................
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) แบบกลุมยอยของเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ......................................................................
ผลการหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ (E2) แบบกลุมยอยของเอกสารประกอบ
การสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ....................................................
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) แบบภาคสนามของเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ......................................................................
ผลการหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ (E2) แบบภาคสนามของเอกสารประกอบ
การสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 .....................................................
คะแนนประจําหนวยของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ...............................................................................................
ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
แผนที่ 1 เรื่อง สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบวงจรสรางสัญญาณพัลส................
ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
แผนที่ 2 เรื่อง วงจรลดทอนสัญญาณ...........................................................................

หนา
81
89
91
93
94
95
143
144
145
146
147
148
150
158
160

ฌ

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
16 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
แผนที่ 3 เรื่อง วงจรขริบและวงจรแคลมป...................................................................
17 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
แผนที่ 4 เรื่อง วงจรสวิตช.............................................................................................
18 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
แผนที่ 5 เรื่อง วงจรจุดชวนของชมิตต..........................................................................
19 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
แผนที่ 6 เรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร.............................................................................
20 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
แผนที่ 7 เรื่อง วงจรสรางสัญญาณไทมเบสและการซิงโครไนซ.......................................
21 ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หนวยที่ 1 เรื่อง สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบวงจรสรางสัญญาณพัลส……….....
22 ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หนวยที่ 2 เรื่อง วงจรลดทอนสัญญาณ.........................................................................
23 ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หนวยที่ 3 เรื่อง วงจรขริบและวงจรแคลมป.................................................................
24 ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หนวยที่ 4 เรื่อง วงจรสวิตช............................................................................................
25 ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หนวยที่ 5 เรื่อง วงจรจุดชวนของชมิตต.........................................................................
26 ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หนวยที่ 6 เรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร............................................................................
27 ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หนวยที่ 7 เรื่อง วงจรสรางสัญญาณไทมเบสและการซิงโครไนซ....................................
28 ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม........................................................................................
29 ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแบบทดสอบประจําหนวยกับจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม................................................................................................................
30 แสดงคาความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (IOC)
ของแบบทดสอบกอนเรียน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001.........................

หนา
162
164
166
168
170
173
176
179
182
185
188
191
336
339
346

ญ

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
31 แสดงคาความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (IOC)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง...................................
32 แสดงคาความสอดคลองความเหมาะสมของขอความที่แสดงถึงความพึงพอใจและ
ภาษาที่ใช (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูโดยใช
เอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001...........................
33 แสดงคาความสอดคลองความเหมาะสมของขอความที่แสดงถึงความคิดเห็นและ
ภาษาที่ใช (IOC) ของแบบประเมินเอกสารประกอบการสอนโดยครูผูสอน
รายวิชา พัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 จากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ.......
34 แสดงคาความยากงาย (P) และ คาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001…………..................
35 แสดงคาความยากงาย (P) และ คาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001........................

หนา

349
352
353
354
356

ฎ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1 ขั้นตอนขั้นตอนการทําแผนการจัดการเรียนรู………………………......................................
2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิข์ องพิชิต ฤทธิ์จรูญ....................................
3 ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ....................................................

หนา
29
58
64

1

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการอาชีวศึกษามีบทบาทสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนามีความมั่นคงและพรอมที่จะแขงขันกับนานาประเทศ ปจจุบันความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของประเทศ หากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไมเปนไปตาม
เปาหมาย กําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอ การพัฒนานวัตกรรมและการนํา
เทคโนโลยีมาใชไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ขาดการนําภูมิปญหาทองถิ่นมาปรับใชอยางเหมาะสม
ยอมสงผลกระทบต อการเพิ่มขี ดความสามารถในการแขงขัน กับนานาประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 จึ ง ยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนศูนยกลางการพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน
สังคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภู มิคุมกันใหพรอมเผชิ ญการเปลี่ย นแปลงที่
เกิดขึ้น ทั้งในระดับปจเจกครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแนวนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 ซึ่งเนนการปฏิรูปการศึกษาทั้งดานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให
ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต ตามความถนัด ความสนใจและไดรับการบริการดานการศึกษาจากรัฐ
อยางมีคุณภาพ โดยคํานึ งถึ งความแตกตางระหวางบุคคล เน นการฝกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการก การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาเพื่อปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรู จากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งใหมีการปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557)
การอาชีวศึกษา เปนกระบวนการจัด การศึกษาเพื่อเขาสูชีวิตการทํางาน เพื่อทําอาชีพเพื่อ
ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนระดั บ กึ่ ง ฝ มื อ (Semi-Skill) ระดั บ ช า งฝ มื อ (Skill) ระดั บ ช า งเทคนิ ค
(Technical) และระดับเทคโนโลยี (Technologist) ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สามารถตอบสนอง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชี พอิสระ สอดคลองกับ สภาพเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี อาชีวศึกษา จึงเปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะความเจริญของประเทศขึ้นอยูกับทรัพยากรมนุษยที่มี
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คุณภาพ สามารถสนองตอบตอการขยายตัว ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และการบริการ รวมทั้งการ
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ในสภาวะปจจุบันที่โลกมีความเปนสากลมากขึ้น การอาชีวศึกษา
จึงเปนเครื่องมือสําคัญ ในการนําพาประเทศเขาสูการแขงขันในโลกยุค “คลื่นแหงการเรียนรู” หรือ
ยุคแห งเทคโนโลยี สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication
Technology) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีหนาที่จัดการศึกษาและจัดการอบรม
เกี่ยวกับวิชาชีพไดสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
จากประเด็นที่สังคมรับรูกันคอนขางชัดเจนวา การจัดการศึกษาภาคอาชีวศึกษาของไทย
มีปญหาสะสมมานานมาก ในขณะที่ทุกฝายก็เห็นพรองตองกันวา การจัดการศึกษาภาคอาชีวศึกษา ยัง
มีความสําคัญและความจําเปนตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของไทย เปนอยาง
มาก แตการแกปญหาที่สําคัญนี้ก็ยังไมมีความชัดเจนทั้งในแผนงาน และผลลัพธ ซึ่งจากสภาพปญหา
ในการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษาของรัฐบาลที่เห็นความสําคัญของแรงงานระดับฝมือ และเห็น
วาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีการลงทุนและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรทางสายอาชีวศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะระดับ ปวช. และ ปวส. แตปญหาที่สําคัญ
คือ เมื่อมีการลงทุนไปมากมายแลว คําถามก็คือ ผูสําเร็จการศึกษาเหลานี้ไดเขาสูภาคอุตสาหกรรม
มากนอยเพียงไร ซึ่งจากสิ่งที่พบเห็นคือ นักศึกษาเหลานี้จะมุงหนาเขาสูการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยราชมงคล และราชภัฏเปนสวนใหญ ทั้งนี้เพราะในสวนของตลาดแรงงานเองมักจะไม
นิยมจางผูสําเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรี หรือหากจะมีการจางใหคาจางคาตอบแทนที่
คอนขางต่ํา และผลจากการที่นักศึกษาเหลานี้เขาสูมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนน
ไปในเชิงทฤษฏีมากกกวาการปฏิบัติ จึงทําใหนักศึกษาไมมีการพัฒนาทางดานทักษะการทํางานที่ดีขึ้น
และในขณะเดียวความรูในเชิงทฤษฏีคอนขางออนแอพอสมควร สภาพปญหาเหลานี้จึงถือเปนการ
ลงทุนที่สูญเปลามาก แนวทางแกไขและทางออก (สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ. 2551)
เอกสารประกอบการสอนจัดเปนสื่อการสอนแบบหนึ่งในรูปสิ่งพิมพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช
สอน และสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตามระดับการเรียนรูของแตละชวงชั้น ตามสาระการ
เรียนรูที่เหมาะสม (ปริญญา ฤทธิ์เจริญ. 2538 : 34) เอกสารประกอบการสอนเปนตัวเชื่อมหรือ
เครื่องมือการสอนของครูในกระบวนการถายทอดความรูใหแกผูเรียนที่สําคัญ อยางไรก็ตามสภาพการ
เรียนการสอนในปจจุบันทําใหรูปแบบการสอนที่ครูเปนผูถายทอดความรูโดยนําตําราที่กําหนดมาใชในการ
เรียนการสอน ไดเปลี่ยนมาเปนการเรียนการสอนที่เนนความเปนปจเจกบุคคลมากขึ้น และเอกสาร
ประกอบการสอนที่ครูสรางเอง โดยนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาใชเปนเนื้อหาประกอบในบทเรียน อาจ
ชวยใหการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงค ดวยเหตุนี้เอกสารประกอบการสอนจึงเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับ
การเรียนรูในปจจุบัน (จินตนา ใบกาซูยี. 2542 : 18-19)
จากขอมูลดังกลาวขางตน ในฐานะที่ผูศึกษาซึ่งเปนครูผูสอนในสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
จึงเห็ นความจํ าเป นที่จ ะพัฒ นาการจั ดการเรี ยนการสอน โดยพัฒ นานวัตกรรมทางการศึกษา คื อ
เอกสารประกอบการสอน เพื่อใชจัดการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา พัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน มีองคประกอบ
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ที่สําคัญ ไดแก ชื่อหนวยการเรียนรู จุดประสงค สาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบ
การสอนวิชาพัลส เทคนิค รหัสวิ ชา 3105 – 2001 หลั กสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นด ว ยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักศึกษาของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหั ส วิ ช า 3105-2001 หลั กสู ต รประกาศนีย บั ตรวิช าชีพชั้น สูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิช า
อิเล็กทรอนิกส

ความสําคัญของการศึกษา
1. ไดพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียนมากขึ้น
2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ในการพัฒนาการจัด
การเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 และเนื้อหาอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ ความสนใจ ศักยภาพของผูเรียนมากยิ่งขึ้น
3. นักศึกษารูจักการรวมมือกันทํางานเปนกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การจัด
กิจกรรมการเรียนรูนาสนใจ ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105
– 2001 เพิ่มมากขึ้น

สมมติฐานของการศึกษา
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
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2. ดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
มีคามากกวา 0.50
3. นักศึกษาที่เรียนรูดวยการใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105
– 2001 หลักสูตรประกาศนี ยบัต รวิช าชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็ กทรอนิกส
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อยูในระดับมาก
5. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน วิชา พัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส อยูใน
ระดับมาก

ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่เรียนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105 – 2001 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 กลุม จํานวน 15 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ มีดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก วิธีการเรียนที่เรียนรูดวย
เอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Vaariable) ไดแก
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.2 ความพึงพอใจ
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –2001
3.3 แบบสอบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
3.4 แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา พัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001
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4. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการสรางเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสใชเวลาสอน
3 ชั่วโมงตอสัปดาห รวม 54 ชั่วโมง โดยรวมการปฐมนิเทศและสอบปลายภาคเรียนประกอบดวย
7 หนวย คือ
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 1 เรื่อง สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบวงจร
สรางสัญญาณพัลส จํานวน 6 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 2 เรื่อง วงจรลดทอนสัญญาณ
จํานวน 9 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 3 เรื่อง วงจรขริบและวงจรแคลมป
จํานวน 9 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 4 เรื่อง วงจรสวิตช จํานวน 9 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 5 เรื่อง วงจรจุดชนวนของชมิตต
จํานวน 6 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 6 เรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร
จํานวน 12 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 7 เรื่อง วงจรสรางสัญญาณไทมเบส
และการซิงโครไนซ จํานวน 3 ชั่วโมง
5. ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2560 ใช เ วลาใน
การศึกษาสัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาในการศึกษาทั้งหมด 54 ชั่วโมง โดยรวมการปฐมนิเทศ
และสอบปลายภาคเรียน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอนทีผ่ ูรายงานสรางขึ้น
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนนวัตกรรมซึ่งครูสรางขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุม
คําอธิบายรายวิชาสอดคลองกับหลักสูตรทั้งจุดประสงคและเนื้อหา มีการวางแผนจัดทําอยางเปน
ระบบ ผานการตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของทองถิ่นและความสามารถ
ของนักศึกษา มีการออกแบบ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู การคิดวิเคราะหทักษะกระบวนการ และ
คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษาดวยตนเอง และรวม
กิจกรรมกันอยางสรางสรรค ทําใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางชัดเจนและ
สอดคลองกับสภาพการสอนจริงในหองเรียน ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การจัดประสบการณที่เหมาะสมใหกับผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู ซึ่งเปนคะแนน
ที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
4. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ข อ สอบที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ใช วั ด
ความสามารถในการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 สาขาวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เป น แบบทดสอบแบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ
5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ
5. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ผูรายงานสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากกระบวนการเรียนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ระหวางเรียนรู ซึ่งไดมาจากการทําแบบฝกหัด ใบงานทดลองและแบบทดสอบหลังเรียนประจํา
เอกสารประกอบการสอนแตละหนวย รวมคะแนนทั้งสิ้น 631 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 จําแนก
ไดดังนี้
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 1 เรื่อง สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบ
วงจรสรางสัญญาณพัลส จํานวน 89 คะแนน
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 2 เรื่อง วงจรลดทอนสัญญาณ
จํานวน 129 คะแนน
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 3 เรื่อง วงจรขริบและวงจรแคลมป
จํานวน 149 คะแนน
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 4 เรื่อง วงจรสวิตช จํานวน 67 คะแนน
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 5 เรื่อง วงจรจุดชนวนของชมิตต
จํานวน 47 คะแนน
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 6 เรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร
จํานวน 106 คะแนน
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 7 เรื่อง วงจรสรางสัญญาณไทมเบส
และการซิงโครไนซ จํานวน 44 คะแนน
80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 80
6. ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) หมายถึง คาแสดงความกาวหนา
ของนักศึกษาหลังเรียนที่เรียนรูดวยเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพอใจ ความชอบ และความสนใจของนักศึกษาที่มี
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
8. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของความคิดโดยการเขียน การพูด การแสดง
ทาทาง โดยอาศัยขอมูลและประสบการณที่ผานมาของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน

7
รายวิชา พัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

ประโยชนของการศึกษา
1. ไดความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. ทําใหสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
โดยทําใหผูเรียนมีความรูทักษะประสบการณและคุณธรรมจริยธรรมไดเปนอยางดี
3. ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนที่สนใจในการใชเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 โดยสามารถนําไปใชในการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ครูที่สอนในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสในวิทยาลัยอื่นๆ สามารถนําเอกสารประกอบการ
สอน วิ ช าพั ล ส เ ทคนิ ค รหั ส วิ ช า 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนีย บัตรวิช าชีพชั้น สู ง
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ไปใชได

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ผูรายงานไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของโดยนําเสนอตามหัวขอดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
2. การจัดการเรียนการสอน
3. แผนการจัดการเรียนรู
4. เอกสารประกอบการสอน
5. การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน
6. การหาคาดัชนีประสิทธิผล
7. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. ความพึงพอใจ
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักการของหลักสูตร

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมี
สมรรถนะมี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติเปนหลักสูตรที่เปด
โอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติ
จริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรี ย นสะสมผลการเรี ย น เที ย บความรู แ ละประสบการณ จ ากแหล ง วิ ท ยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู
เต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี
3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตร ที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

9
จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากการศาสตรตางๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่งใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ
5. เพื่อใหปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ
การตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหมๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการ
สรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง
6. เพื่อใหบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบรูณแข็งแรง
ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้นๆ
7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรมทางสังคมที่ดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการ
ทํางานการอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อ
สั ง คม เข า ใจและเห็ น คุ ณ ค า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ตระหนั ก ในป ญ หาและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม
8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ
9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตน
ในฐานพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนระมุข
หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่
กําหนดและนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามมารถเทียบโอนผลกาเรียน และของ
เทียบความรูและประสบการณได
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนสามมารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับ
วิชาชีพในการวางแผนแกปญญาและจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวม
ในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหมมีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการ
ปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่นมีสวนรวมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการ
ประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการ
ทํางาน
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจั ด การศึ ก ษาในระบบปกติ สํ า หรั บ ผู เ ข า เรี ย นที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ใช
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ระยะเวลา 2 ปการศึกษาสวนผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
และผูเขาเรียนเทาสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภท
วิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ใชระยะเวลาประมาณ 3 ปการศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบ
ทวิภาคี ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปด
ทําการสอน ไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วันๆละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอน
คาบละ 60 นาที
3. หนวยกิต
ให มีจํ านวนหน ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต ร ระหว า ง 83-90 หนว ยกิต การคิด หน ว ยกิ ต
ถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ
1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติ
ในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา
54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถนประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไม
นอยกวา 320 ชั่วโมงเทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
4.โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบงเปน
3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1) กลุมวิชาภาษาไทย
2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร
2) กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
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4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํา นวนหน ว ยกิ ตของแตละหมวดวิช าตลอดหลักสูตร ใหเปน ไปตามที่กําหนดไว ใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามสมตาม
ยุ ท ธศาสตร ข องภู มิ ภ าค เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร
5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถานบันกับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่เรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือ
ฝกปฏิบัติเบื้องตนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ
ที่ทันสมัย และบรรยากาศการทํางานรวมกันสงเสริมการฝกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนคิดได ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่
ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระโดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ
ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
ในรูปของการฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยากร รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใช
เวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต โดยใหนํารายวิชาในหนวดวิชา
ทักษะวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานของรัฐไดโดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป น รายวิ ช าที่ เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นศึ ก ษาค น คว า บู ร ณาการความรู ทั ก ษะและ
ประสบการณจากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะ
งานวิ จัย ตั้ งแต การเลื อกหั ว ข อหรื อเรื่องที่จ ะศึกษาคน ควา การวางแผน การกําหนดขั้น ตอนการ
ดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํารายงาน ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุม
ก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้นๆโดยการจัดทําโครงการดังกลาวตองดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3 และหรือภาคภาคเรียนที่ 4 รวมจํานวน 4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216
ชั่วโมง ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห กรณีที่ใช
รายวิชาเดียว
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หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาหที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาว
ขางตน
6.2 การตัดสินคาผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
7. การศึกษาระบบวิภาคี
การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี เ ป น รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากข อ ตกลงร ว มกั น
ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
โดยผู เ รี ย นใช เ วลาส ว นหนึ่ งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสถาบัน และการเรีย นภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีด
ความสมมารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนที่ตรงความตองการของผูใชตามจุดหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไปรวมกําหนด
รายละเอียนของรายวิชาไดแก จุกประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาที่ใชฝก
และจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
ของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพรอมจัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต
ละรายวิชาทั้งนี้อาจนํารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได
จํานวนหนว ยกิตและจํานวนชั่ วโมงที่ใชฝ กอาชี พของแตละรายวิ ชาวิภ าคีใหเปนไป
ตามที่หลักสูตรกําหนด และใหรายงานการพัฒนารายวิชาใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทราบ
8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 พื้นความรู
สํ า เร็ จ การศึ กษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ย บเท า และผู สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรี ย นรายวิ ช าปรั บ พื้ น ฐานวิ ช าชี พ ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
หลักสูตร สาขาวิชาและการตัดสินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 พ.ศ.2558
8.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
จั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558
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9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 พ.ศ.2558
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม
นอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห
สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการ
กลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน ทั้งนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมิน ผลกิจ กรรมเสริมหลั กสูตร ใหเปน ไปตามระเบีย บกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
11. การจัดแผนการเรียน
การจัดทําแผนการเรียน เปนการกําหนดรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่จ ะ
ดําเนินการสอนในแตละภาคเรียน โดยจัดอัตราสวนการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคตอภาคปฏิบัติใน
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ 40:60 ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรูของ
แตละสาขาวิชา ซึ่งมีขอเสนอแนะดังนี้
11.1 จัดรายวิชาในแตละภาคเรียน โดยคํานึงถึงรายวิชาที่ตองเรียนตามลําดับ
กอน-หลัง ความงาย-ยากของรายวิชา ความตอเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธกันของรายวิชา รวมทั้ง
รายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการศึกษารวมกันเพื่อเรียนเปลี่ยนงานและหรือชิ้นงานในแตละภาคเรียน
11.2 จัดใหผูเรียนไดเลือกเรียนรายวิชาเลือกและวิชาเสรี ตามความถนัด ความ
สนใจเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ
11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการนํารายวิชาไปเรียนและไปฝกในสถานประกอบการ/
แหล งวิ ทยาการใหป ระสานงานรวมกับ สถานประกอบการ/แหล งวิทยาการ เพื่ อพิจ ารณากําหนด
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการแหลงวิทยาการนั้นๆ
11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จํานวน 4 หนวยกิต หรือจัดใหลงทะเบียนเรียนเปน 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษา
ที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 4 รวม 4 หนวยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
11.5 กิจกรรมหลักสูตร ใหกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวในแตละภาคเรียน
โดยนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
11.6 จํานวนหนวยกิตรวมในแตละภาคเรียน ในแตละภาคเรียนปกติสําหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สวนการ
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ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการ
เรียนการสอนโดยเฉลี่ย ไมควรเกิน 35 ชั่วโมงตอสัปดาห
12. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
12.1 ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวกวิชาเลือกเสรี ครบถวยตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
12.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
12.3 ผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 ไดเข าร วมปฏิบัติกิจกรรมหลักสูต รและ “ผาน” ทุกภาคเรี ยน ตามแผน
การเรียนที่สถานศึกษากําหนด
13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนา
รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในแต ล ะกลุ ม วิ ช าของหมวดวิช าทัก ษะชี วิต ในลั กษณะจํา แนกเปน รายวิช าหรื อ
ลักษณะบูรณาการใดๆก็ไดโดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุม
วิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชา
มนุษยศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้นๆ เพื่อให
บรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
13.2 หมวดวิช าทักษะวิช าชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบัน สามารถ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู และหรือพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐาน
การศึกษาวิช าชี พสาขาวิ ช า ตลอดจนความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือสภาพ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมไดตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกํา หนดรหั สวิ ช า จํานวนหนว ยกิตและจํานวนชั่วโมงใหเปน ไปตามที่หลักสูตร
กําหนด
14. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและอนุมัติหลักสูตร
14.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รตาม
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ให เ ป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา สถาบัน การอาชีว ศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ ป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมรายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถานบันสามารถดําเนินการไดโดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
15. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย
4 ประเด็น คือ
15.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
15.2 การบริหารหลักสูตร
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
15.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
ใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูเเละทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิตเเละการเเก
ปญหา และทักษะทางสังคมเเละการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองเเละวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารเเละจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเเละ
หลักการของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพไฟฟา ใหทันตอการเปลี่ยนเเปลงเเละ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมเเละเทคโนโลยี
3. เพื่ อให มีความเข า ใจในหลักการเเละกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้น ฐานดา น
อิเล็กทรอนิกส
4. เพื่อใหสามารถความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการ
พัฒนางานอิเล็กทรอนิกส
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในการวิเคราะห ออกเเบบ ตรวจสอบ หาขอบกพรอง ซอม
บํารุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวยเครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟาเเละอิเล็กทรอนิกส
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสในสถานประกอบการเเละประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชความรูเเละทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ตีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งเเวดลอม ตอตานความรุนเเรงเเละสารเสพติด
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดเเก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต
กตัญูกตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดเเละการพนัน มีจิตสํานึกเเละเจตคติที่ดีตอวิชาชีพเเละสังคม เปนตน
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1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานเเละสิ่งเเวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดเเก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยเเละภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันเเละเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาเเละพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการเเละกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพเเละคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเเละการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณเเละเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมเเละพัฒนางาน
อาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางเเผน ดําเนินงาน จัดการเเละพัฒนางานอาชีพตามหลักการเเละกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานเเละสิ่งเเวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเเละสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ออกเเบบ ติดตั้ง ทดสอบ วิเคราะห และบํารงรักษา อุปกรณเเละวงจร
อิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3.4 ออกเเบบ ติดตั้ง ควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3.5 บํารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
3.4 ออกเเบบ ติดตั้ง ควบคุมระบบเสียงเเละระบบภาพ
3.5 บํารุงรักษาระบบเสียงเเละระบบภาพ
สาขางานอิเล็กทรอนิกสการแพทย
3.4 ติดตั้ง ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย
3.5 ซอมและบํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา
84 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาเเละการสื่อสาร
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.2 กลุมทักษะการคิดเเละการเเกปญหา
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3 กลุมทักษะทางสังคมเเละการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

17
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพชั้นฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)

ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
(15 หนวยกิต)
(22 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

รวม
ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือ
เทียบเทา
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6–2
3100-0002 เขียนเเบบเทคนิค
1-3-2
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
1-3-2
3100-0007 งานเชื่อมเเละโลหะแผน
1-3-2
3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและการวัด
2-3-3
3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
1-2-2
3105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลสและดิจิตอล
1-3-2
3105-0005 งานพืน้ ฐานระบบเสียงและระบบภาพ
2-3-3
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการ
พัฒนาตนมีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิด
วิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
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1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104 การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจเเละสังคม
3000-1202 กลยุทธการอานเเละการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม
3000-1221 ภาษาอังกฤษเพือ่ กิจการการบิน
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติม
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301 วิทยาศาสตรเพือ่ งานไฟฟาเเละการสือ่ สาร
3000-1302 วิทยาศาสตรเพือ่ งานเครือ่ งกลเเละการผลิต
3000-1303 วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง
3000-1304 วิทยาศาสตรเพือ่ งานกอสรางเเละตกเเตงภายใน
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานเเละสิ่งเเวดลอม
3000-1313 วิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยีเพือ่ ชีวิต
3000-1314 วิทยาศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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3000-1316 วิทยาศาสตรเพือ่ งานเทคนิคพลังงาน
3000-1317 การวิจัยเบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติม
1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402 คณิตศาสตรอตุ สาหกรรม
3000-1404 คณิตศาสตรเเละสถิติเพือ่ งานอาชีพ
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน
3000-1407 คณิตศาสตรอตุ สาหกรรมพลังงาน
3000-1408 สถิติเเละการวางเเผนการทดลอง
3000-1409 การคิดเเละการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย
3000-1506 ปจจัยมนุษยเเละกฎหมายการเดินอากาศ
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตรที่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนา
เพิ่มเติม
1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพือ่ สุขภาพเเละสังคม
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
3000-1605 สุขภาพชุมชน

2-2-3
3-0-3
*-*-*

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
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3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ
2-0–2
3000-1607 สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู
0-2-1
3000-1608 พลศึกษาเพือ่ งานอาชีพ
0-2-1
3000-1609 ลีลาศเพือ่ การสมาคม
0-2–1
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพือ่ การทํางาน
1-0-1
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
2-2-3
3105-1001 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
2-3-3
3105-1002 เครือ่ งมือวัดไฟฟาเเละอิเล็กทรอนิกส
2-3-3
3105-1003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
2-3-3
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (22 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3105-2001 พัลสเทคนิค
1-2-2
3105-2002 ดิจิตอลเทคนิค
2-3-3
3105-2003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง
1-2-2
3105-2004 ออปเเอมปเเละลิเนียรไอซี
1-2-2
3105-2005 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
1-2-2
3105-2006 เทคนิคเครือ่ งรับสงวิทยุ
1-2-2
3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร
1-2-2
3105-2008 การเขียนโปรเเกรมคอมพิวเตอร
1-2-2
3105-2009 ระบบเสียงเเละระบบภาพ
2-3-3
3105-2010 การออกเเบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดว ยคอมพิวเตอร
1-2-2
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามที่กําหนด ในกรณีที่ตองการให
ผูเรียนไดสาขางานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตที่กําหนด
2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3105-2101 ระบบโทรคมนาคม
1-2-2
3105-2102 นิวเมติกสเเละไฮดรอลิกส
2-2-3
3105-2103 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
2-2-3
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3105-2104 เครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรม
3105-2105 โปรเเกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
3105-2106 หุน ยนตในงานอุตสาหกรรม
3105-2107 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
3105-2108 ปญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
3105-2109 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
3105-2110 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
3105-2111 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม
3105-2112 เครือ่ งถายเอกสารระบบเเอนะล็อก
3105-2113 เครือ่ งถายเอกสารระบบดิจิตอล
3105-2114 การเขียนโปรเเกรมสําหรับโทรศัพทมอื ถือ
3105-2115 เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว
3105-2116 ไมโครโพรเซสเซอร
3105-2117 เทคนิคการอินเทอรเฟส
3105*2101 ถึง 3105*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ
สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร
ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3105-5101 งานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 1
3105-5102 งานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 2
3105-5103 งานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 3
3105-5104 งานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม 4
3105-51XX งานอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม...
2.3.2 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3105-2201 ระบบกระจายเสียงเเละภาพ
3105-2202 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV
3105-2203 ระบบสตูดโิ อ
3105-2204 เทคโนโลยีมัลติมิเดีย
3105-2205 ปญหาพิเศษระบบเสียงเเละภาพ 1
3105-2206 ปญหาพิเศษระบบเสียงเเละภาพ 2
3105-2207 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงเเละภาพ 1
3105-2208 วิทยาการกาวหนาระบบเสียงเเละภาพ 2
3105-2209 ประดิษฐกรรมระบบเสียงเเละภาพ

2-2-3
2-2-3
2-2–3
2-2-3
2-2-3
2-2–3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2–3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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3105*2201 ถึง 3105*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ * - * - *
สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร
ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3105-5201 งานระบบภาพเเละระบบเสียง 1
*-*-*
3105-5202 งานระบบภาพเเละระบบเสียง 2
*-*-*
3105-5203 งานระบบภาพเเละระบบเสียง 3
*-*-*
3105-5204 งานระบบภาพเเละระบบเสียง 4
*-*-*
3105-52XX งานระบบภาพเเละระบบเสียง...
*-*-*
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3105-8001 หรือรายวิชา 3105-8002 และ 3105-8003
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3105-8001 ฝกงาน
*-*-4
3105-8002 ฝกงาน 1
*-*-2
3105-8003 ฝกงาน 2
*-*-2
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3105-8501 หรือรายวิชา 3105-8502 และ 3105-8503
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3105-8501 โครงการ
*-*-4
3105-8502 โครงการ 1
*-*-2
3105-8503 โครงการ 2
*-*-2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดเเละความสนใจจากรายวิชาที่เสนอเเนะ หรือเลือกเรียนจาก
รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาเเละ
หมวดวิชา โดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาเเลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดย
ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3105-9001 คณิตศาสตรไฟฟาเเละอิเล็กทรอนิกส
3-0-3
3105-9002 พืน้ ฐานสนามเเมเหล็กไฟฟา
3-0-3
3105-9003 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเเละอุปกรณ
2-2-3
3105-9004 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
1-2-2
3105-9005 การออกเเบบเเละสรางเว็บเพจ
2-2-3
3105-9006 การจัดการฐานขอมูลบนเว็บเพจ
2-2-3
3105-9007 ระบบโทรศัพท
1-2-2
3105-9008 ระบบสือ่ สารเเอนะล็อก
1-2-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3105-9009 ระบบสือ่ สารดิจิตอล
1-2-2
3105-9010 ระบบสือ่ สารดวยเสนใยเเกวนําเเสง
2-2-3
3105-9011 ระบบสือ่ สารดาวเทียม
2-2-3
3105-9012 ระบบสือ่ สารไมโครเวฟ
2-2-3
3105-9013 ระบบสายสงเเละสายอากาศ
2-2-3
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
0-2-0
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
0-2-0
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
0-2-0
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
0-2-0
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถาน
0-2-0
ประกอบการจัด
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3105-2001 พัลลเทคนิค
1-2-2
(Pulse Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถวิเคราะหรูปสัญญาณไฟฟาเเละวงจรพัลสเเละสวิตชิงในงานอิเล็กทรอนิกส
2. มีทักษะในการออกเเบบวงจรพัลสไดตามขอกําหนด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบเเละปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เเสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกเเบบวงจรพัลสเเละสวิตชิงเเบบตาง ๆ
2. ออกเเบบ สรางวงจรพัลสเเละสวิตชิงเเบบตาง ๆ
3. วัด ทดสอบวงจรพัลสเเละสวิตชิงเเบบตาง ๆ
4. ประยุกตใชวงจรพัลสเเละสวิตชิงในงานอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเเละปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเเบบวงจรเเละสรางรูปสัญญาณไฟฟาเเบบตาง ๆ
วงจรเเปลงรูปสัญญาณ วงจรคลิปเปอรเเละเเคลมเปอร วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร
วงจรดิฟเฟอรเรนชิเอเตอร วงจรสวิตช ชมิตตทริกเกอร วงจรมัลติไวเบรเตอร วงจรทริกเกอร วงจร
สรางสัญญาณไทมเบสเเละการซิงคโครไนซ
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การจัดการเรียนการสอน
1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
การใหความหมายของการจัดการเรียนการสอน มีผูใหความหมายที่คลายคลึงกัน
ในหลักการแตมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนี้
วรัทยา ธรรมกิตติภพ (2548 : 24) ไดสรุปการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน
ขอเสนอแนะในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสัมพันธกับเนื้อหา เพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูหรือเกิดประสิทธิผลแกผูเรียน หรือบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
อาภรณ ใจเที่ยง (2546 : 72) ใหความหมายการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการกระทําทุกสิ่งทุกอยางที่จัดขึ้นจากความรวมมือระหวาง
ผูสอนและผูเรียน เพื่อใหการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียนบรรลุ
สูจุดประสงคการสอนที่กําหนดไว
ไสว ฟกขาว (2544 : 18) ใหความหมายการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่มี
การวางแผนเพื่อจัดสภาพการณใหเกิดปฏิบัติสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ในการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนในดานตางๆ ตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งในระหวางการปฏิสัมพันธนั้นผูสอนก็จะได
เรียนรูจากผูเรียนดวย
อรทัย มูลคําและสุวิทย มูลคํา (2544 : 11) ไดใหความหมาย การเรียนการสอน
หมายถึง การจัดกิจกรรมประสบการณหรือสถานการณใดๆ ที่มีความหมายกับ ผูเรียน ไดลงมือปฏิบัติ
และปฏิ สั ม พั น ธ กับ สิ่ ง เหล า นี้ ดว ยตนเอง โดยการสั งเกต วิเ คราะห ปฏิบั ติ สรุป เพื่อสรา งนิ ย าม
ความหมายและผลิตองคความรูดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูทุกดานอยางสมดุล
กรมวิชาการ (2544 : 45) ใหความหมายการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอนที่ครูนํา
กิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวในแผนการเรียนรูมาสูการปฏิบัติจริง โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญเพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูและมีคุณลักษณะตามเปาหมายที่ตองการ
จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนนั้น หมายถึง สภาพการ
เรียนรู ที่กําหนดขึ้นเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายเพื่อใหบรรลุจุดประสงคการเรียนการสอนที่กําหนดไว
ในแผนการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและสภาพแวดลอม การเรียนรูในดานตางๆ โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเปน องคป ระกอบที่สําคัญ ของการเรี ย นการสอน เพราะ
กิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรียน และผูสอนที่เหมาะสมจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยาง
แทจริง (อาภรณ ใจเที่ยง , 2546 : 72 )ไดกลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนไวดังนี้
1. กิจกรรมชวยเราความสนใจของเด็ก
1.1 กิจกรรมจะเปดโอกาสใหนักเรียนประสบความสําเร็จ
1.2 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
1.3 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความรับผิดชอบ
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1.4 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงและสงเสริมความคิดสรางสรรค
1.5 กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดมีการเคลื่อนไหว
1.6 กิจกรรมจะชวยใหนักเรียนไดรูสึกสนุกสนาน
1.7 กิจกรรมชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล
1.8 กิจกรรมชวยขยายความรูและประสบการณของเด็กใหกวางขวาง
1.9 กิจกรรมจะชวยสงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก
1.10 กิจกรรมจะชวยสงเสริมทักษะ
1.11 กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติที่ดี
1.12 กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหเด็กรูจักทํางานเปนหมู
1.13 กิจกรรมจะชวยใหเด็กเกิดความเขาใจในบทเรียน
1.14 กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องตางๆ
ดังนั้น ผูสอนจึงไมควรละเลยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ
ใหสอดคลองกับวัย สติปญญา ความสามารถของผูเรียน และเนื้อหาของบทเรียนนั้น โดยตองจัดอยาง
มีจุดมุงหมาย
3. จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการสอน ชาติชาย พิทักษธนาคม (2544 : 238) ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. เพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอมกัน
2. เพื่อใหสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนทุกคนซึ่งแตละคน
จะมีแตกตางกัน
3. เพื่ อ สร า งบรรยากาศการเรี ย นการสอน ให ผู เ รี ย นด ว ยความเพลิ ด เพลิ น ไม เ กิ ด
ความรูสึกเบื่อหนายในการเรียน
4. เพื่อสนองเจตนารมณของหลักสูตร ใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ
เกิดทักษะกระบวนการ
5. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก และมีสวนรวมในการเรียน ผูสอนจึงควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ ไสว ฟกขาว (2544 : 25-26) ที่ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีนั้น จะทําใหเกิดสิ่งตอไปนี้
1. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมายและมีเปาหมาย
2. ผูเรียนไดใชวิธีการเรียนรูแบบ “ฉลาดรู”
3. ผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูที่จะทําใหรูจริง รูแจง รูลึกซึ้งและเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
4. ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง
การผสมผสานในศาสตรตางๆ และใชอยางมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
5. ผูเรียนมีการพัฒนาอยางสมดุล ในคุณลักษณะทางกาย ปญญา คุณธรรมและทักษะ
การใชชีวิต
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จากจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวสรุปไดวา ครูผูสอน
จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
เรียนรูอยางมีความสุข
4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีนั้น ควรเปนไปเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่
จะทําใหผูเรียนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปญญา คุณธรรมและทักษะการใชชีวิต สามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพและใชความรูใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสวนรวม อาภรณ ใจเที่ยง
(2546 : 73-76) ไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรมของหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอน
3. จัดกิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัย
4. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหาวิชา
5. จัดกิจกรรมใหมีลําดับขั้นตอน
6. จัดกิจกรรมใหนาสนใจ
7. จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรม
8. จัดกิจกรรมโดยใชวิธีการที่ทาทายความคิดความสามารถของผูเรียน
9. จัดกิจกรรมโดยใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
10. จัดกิจกรรมโดยใหมีบรรยากาศทีร่ ื่นรมย
11. จัดกิจกรรมแลวตองมีการวัดผลการใชกิจกรรมนั้นทุกครั้ง
จากหลักการดังกลาวสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรดําเนินการ
เพื่ อประโยชน แก ผูเ รี ยนอย า งแทจ ริง โดยมุงพัฒ นาความเจริญ ทุกดานใหแกผูเรีย น เราใหผูเรีย น
แสดงออกและไดมีสวนรวมฝกฝนวิธีการแสวงหาความรู วิธีการแกปญหาดวยตนเองและจัดโดยมี
บรรยากาศที่รื่นรมย สนุกสนาน ตลอดจนจัดใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน

แผนการจัดการเรียนรู
ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู
ชัยยงค พรหมวงศ (2537 : 227) ไดใหความหมายของแผนการสอนวา แผนการสอน
เปนการกําหนดขั้นตอนการสอนที่ครูมุงหวังจะใหผูเรียน ไดเกิดพฤติกรรมการเรียนรูในเนื้อหาและ
ประสบการณในหนวยใดหนวยหนึ่งตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 1 – 2) ไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรู
วาแผนการหรือโครงการที่จัดทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง เปนการเตรียมการสอนอยางมีระบบ และเปนเครื่องมือที่ชวยใหครูพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรูและจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดการเรียนรูจึงเปนหลักฐานเอกสารแสดงความเชี่ยวชาญ ในการจัดการเรียน การสอน
เปนหนาที่รับผิดชอบโดยตรงของครูผูสอน แผนการจัดการเรียนรูจะแสดงถึงการเตรียมการลวงหนา
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ของครู และการวางแผนการจัดการเรียนรูบงชี้ถึงความเปนครูมืออาชีพในวิชาชีพของตน การจัดการ
ทําแผนการเรียนรูจึงเปนหนาที่ที่สําคัญในวิชาชีพของความเปนครู
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2549 : 22) กลาววา หมายถึงแผนการหรือ
กําหนดการที่ผูสอนไดเตรียมไวลวงหนา โดยทําเปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบ เพื่อนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน แผนการจัดการเรียนรูจะบงบอกใหเห็นภาพรวมของการจัดการเรียน
การสอนในแตละครั้งวา จะสอนใคร สอนเมื่อใด ใชเนื้อหาอะไร สอนอยางไร เพื่อใหเกิดผลอะไร
และจะรูไดอยางไร ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตองมีองคประกอบของการเขียนแผนครบถวน
ตามหลักวิชา โดยการนําวิชาที่ ตนจะตองสอนตลอดภาคเรียน มาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีการใชสื่อและอุปกรณประกอบการเรียน มีการวัดผล ประเมินผลที่สอดคลอง
กับจุดประสงคของหลักสูตร และเปนแผนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสรางความรูจากการคนพบดวยตนเอง โดยมีผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก
ใหกําลังใจ สงเสริมสนับสนุน รวมทั้งเปนแหลงความรูใหแกผูเรียนดวย
ความหมายในทัศนะของผูรายงาน แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู คือ สิ่งที่ครู
เตรียมไวลวงหนาและเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละกลุม
ประสบการณ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่สําคัญของแผนการจัดการเรียนรู
องคประกอบของการทําแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
สวนที่ 1 สวนนํา ประกอบดวย
- หลักสูตร............................................................................................................
- ประเภทวิชา......................................สาขาวิชา.................................................
- รหัสวิชา............................................ชือ่ วิชา.....................................................
- จุดประสงครายวิชา...........................................................................................
- มาตรฐานรายวิชา..............................................................................................
- คําอธิบายรายวิชา..............................................................................................
สวนที่ 2 การจัดหนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
จํานวน......................ชั่วโมง/........................................หนวยกิต
สวนที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู
สาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรู (รวมคุณลักษณะที่พึงประสงคไวดวย)
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อและแหลงการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล
บันทึกผลหลังการสอน
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รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่นิยมใชโดยทั่วไป มี 3 รูปแบบใหญ ๆ คือ
3.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย เขียนโดยใชหัวขอตามที่กําหนดมากํากับ
แตละการลําดับกิจกรรมการเรียนการสอนจะเขียนเปน เชิงบรรยายกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว
โดยไมระบุบชัดเจนวานักเรียนทําอะไร
แผนการจัดการเรียนรู................................................
เรื่อง .....................................................................เวลา................................คาบ/ชั่วโมง
จุดประสงคการเรียนรู................................................................................................................
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
เนื้อหาสาระ ...............................................................................................................
สือ่ และแหลงการเรียนรู ..............................................................................................
กิจกรรมการเรียนการสอน...........................................................................................
การวัดผลประเมินผล.................................................................................................
กิจกรรมเสนอแนะ.....................................................................................................
บันทึกผลหลังสอน...................................................................................................
1.ผลการสอน.........................................................................................................
2.ปญหาและอุปสรรค..........................................................................................
.
3. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข.............................................................................
ลงชื่อ .........................................................ผูสอน
3.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบตาราง โดยใชหัวขอเรื่องตามที่กําหนดมากํากับ
แตบรรจุลงไปในตารางเกือบทั้งหมด
แผนการจัดการเรียนรู.........................
จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อแหลงการเรียนรู กระบวนการ การวัดประเมินผล
ลงชื่อ .........................................................ผูสอน
(.....................................................)
3.3 แผนการเรียนรูแบบพิสดาร เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มีรายละเอียดมากขึ้น
การลํ า ดั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน แยกเปน กิจ กรรมที่ครูป ฏิบัติ และสิ่งที่นักเรีย นปฏิบัติและ
สอดคลองกัน
แผนการจัดการเรียนรู................................................
เรื่อง .....................................................................ระยะลา................................คาบ/ชั่วโมง
จุดประสงคการเรียนรู................................................................................................................
1. ...............................................................................................................................
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2. ...............................................................................................................................
เนื้อหาสาระ ...............................................................................................................
สือ่ และแหลงการเรียนรู ..............................................................................................
กิจรรมการเรียนการสอน.............................................................................................
ขั้นตอน
จุดประสงคการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน
ครู
ผูสอน

วิธีวัดผลระหวางเรียน

การวัดผลประเมินผล.................................................................................................
กิจกรรมเสนอแนะ.....................................................................................................
บันทึกผลหลังสอน...................................................................................................
1. ผลการสอน.......................................................................................................
2. ปญหาและอุปสรรค..........................................................................................
.
3. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข.............................................................................
สรุ ปได วา ในการทําแผนการสอนมีลักษณะการเขีย นแผน 3 ลักษณะ ไดแก
แผนการจั ด การเรี ย นรู แบบบรรยาย แผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบตาราง และแผนการเรี ย นรู
แบบพิสดาร เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มีรายละเอียดมากขึ้น การลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน
แยกเปนกิจกรรมที่ครูปฏิบัติ และสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติและสอดคลองกัน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใช
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย ในการเขียนเพื่อประกอบกับชุดการสอน
กระบวนการทําแผนการเรียนรู
การทํ า แผนการสอนเพื่ อใชทัก ษะกระบวนการตา งๆ ใหเกิ ดประสิ ทธิ ภ าพตามเจตนา
ของหลักสูตรอันนําไปสูพัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน แผนการสอนที่ดียอมสนองปญหาและ
ความตองการของนักเรียน ชุมชนและสังคม กระบวนการทําแผนการเรียนรูมีลําดับดังภาพประกอบ 1
1. ศึกษาหลักสูตร
2. วิเคราะหหลักสูตร
3. จัดทํากําหนดการสอน
4. เขียนแผนการเรียนรู
5. แผนการเรียนรูประจําวิชา
ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการทําแผนการจัดการเรียนรู
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จากภาพประกอบ 1 จะเห็นวาการทําแผนการจัดการเรียนรูเปนลําดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตร
การศึกษาหลักสูตรเพื่อทําแผนการเรียนรู จะตองศึกษาสวนประกอบของหลักสูตร
ตั้งแต หลักการ จุดหมาย โครงสราง เวลาเรียน แนวการดําเนินการ สิ่งสําคัญคือ ศึกษา
การจัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรตองการ
ขั้นที่ 2 วิเคราะหหลักสูตร
เพื่อศึกษาจุดประสงค โครงสรางเนื้อหา เพื่อจะไดนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสภาพของนักเรียนดวยสําหรับ
คูมือครูจะชวยใหทราบความคิดรวบยอด จุดประสงค ขอบเขตเนื้อหา แผนภูมิการสอน ซึ่งจะ
นํามาจัดแบงใหเหมาะสมกับจํานวนคาบในการสอนแตละครั้ง และนํามาจัดทําขอบขายเนื้อหาใน
การสอนแตละครั้ง
ขั้นที่ 3 จัดทํากําหนดแผนการเรียนรู
เพื่อเปนการวางแผนการสอนตลอดภาคเรียน ตลอดปการศึกษาใหเปนไปตามลําดับวา
จะทําการสอนแตละครั้งวามีขอบเขตเนื้อหาแคไหน ใชกิจกรรมการเรียนการสอนอะไร และเพื่อจะ
ใหนักเรียนบรรลุในเรือ่ งอะไรในการสอนแตละครั้ง
ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
การทําแผนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการทั้งความรู
ความสามารถและความพรอมของผูสอน สภาพปญหาของสถานศึกษาของชุมชน วัสดุอุปกรณ รวมทั้ง
ความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน จึงกลาวไดวา รายวิชาเดียวกันจะไมมี
แผนการจัดการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน แตจะมีแผนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายในวิชา
เดียวกัน
ขั้ น ที่ 1 ต อ งคํ า นวณเวลาที่ จ ะใช ส อนวิ ช าที่ ไ ด รั บ มอบหมายว า ในภาคเรี ย นนั้ น
หลังจากหักวันหยุดราชการและกิจกรรมอื่นๆ แลว จะมีเวลาสอนกี่คาบ เพื่อจะไดเตรียมวางแผนได
ตามเปาหมาย ซึ่งอาจมีการสอนเสริม หรือจัดสื่อใหผูเรียนไปศึกษาดวยตนเอง
ขั้นที่ 2 ศึกษาหลักสูตรในระดับที่จะตองสอนใหเขาใจถองแท โดยศึกษาจากหนังสือ
และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน เชน หลักสูตร เอกสารหลักสูตร และศึกษา
รายละเอียดของวิชาที่จะสอนในเรื่องของโครงสรางของวิชา จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา รวมทั้งธรรมชาติของวิชา
ขั้นที่ 3 วิเคราะหจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพื่อกําหนด
กรอบเนื้อหา เวลา ในการจัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูตอไป การกําหนดหนวย
การเรียนรู จึงเปนการแบงเนื้อหาสาระ และเวลาที่ใชในแตละหนวย โดยคํานึงถึงการลําดับเนื้อหา
ตามความยาก งาย และความเหมาะสม
ขั้นที่ 4 หาวิธีการสอน เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร อาจเลือก
วิธีสอนที่มีอยูในทฤษฎีการเรียนรู หรือจะคิดสรางสรรคขึ้นใหมเปนของตนเองก็ได ทั้งนี้ควรยึดหลัก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง กลวิธีการสอนเปนสวนสําคัญที่แสดงให
เห็นถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูสอนไดเปนอยางดี
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ขั้นที่ 5 จัดเตรียมสื่อและแหลงการเรียนรูที่จะนํามาประกอบการเรียน เพื่อใหผูเรียน
เขาใจเรื่องที่เรียนไดงายและเร็วขึ้น ควรระบุใหชัดเจนวาเปนสื่ออะไร จํานวนเทาใด แหลงการเรียน
รูอยูที่ไหน
ขั้น ที่ 6 จัดทํ า เครื่ องมือวัดและประเมิน ผล โดยสรางเครื่องมือวัดใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน คือ
1. พุทธพิสัย (Cognitive Domain)
2. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
3. จิตพิสัย (Affective Domain)
ขั้นที่ 7 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
กอนจะทําแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนจะตองทําหนวยการเรียนรูเสียกอน
เพื่อจะไดหัวขอเรื่อง หรือเรื่องมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตอไป
การจัดทําหนวยการเรียนรู
การจัด ทําหนว ยการเรียนรู คือการวางแผนจัด แบงเนื้ อหาที่จ ะสอนตลอดภาคเรีย น
ใหเห็นชัดเจนในภาพรวม โดยนําคําอธิบายรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนหัวขอเรื่อง หรือ
เรื่องที่จะสอนพรอมทั้งกําหนดเวลาที่จะใชสอนแตละหัวขอเรื่องอยางเหมาะสม หนวยการเรียนรู
จะทําใหมองเห็นขอบขายหัวขอของเนื้อหาที่จะสอน
ขอควรคํานึงถึงในการจัดทําหนวยการเรียนรูควรคํานึงถึงในการจัดทําหนวยการเรียนรู
ดังนี้
1. การผสมผสานของเนื้อหา
2. การจัดลําดับของเนื้อหากอนหลังใหเหมาะสม
3. กําหนดเวลาที่จะใชสอนในแตละเรื่องใหเหมาะสม
แนวการจัดทําหนวยการเรียนรูมีแนวการจัดทําหนวยการเรียนรู ดังนี้
1. นําคําอธิบายรายวิชามาวิเคราะหเพื่อกําหนดหัวขอเรื่องหรือหัวเรื่องที่จะสอน
2. กําหนดเวลาที่ใชสอนในแตละหนวย
3. เขียนชื่อหนวยการเรียนรู ประกอบดวยลําดับที่ของหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู และเวลาที่กําหนดในแตละหนวยการเรียนรู
ความรูเกี่ยวกับการทําแผนการจัดการเรียนรู
1. สาระสําคัญ คือ ขอความที่เปน แก น หรือเป นความคิ ดรวบยอดของเนื้ อหาสาระ
ที่ปรากฏในแตละหนวยการเรียนรู ทั้งสวนที่เปนทฤษฎี ขอเท็จจริง หลักการ หรือวิธีการที่ตองการ
ใหผูเรียนไดรับหลังจากเรียนเรื่องนั้นๆ แลว
ประโยชนของสาระสําคัญเปนประโยชนตอผูสอนและผูเรียน คือ
1. ผูสอนมีเปาหมายเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนชัดเจน
2. ผูเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนไดงายขึ้น และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
การเขี ย นสาระสํ า คั ญ เนื่อ งจากสาระสํา คัญ เปน ขอ ความที่ เปน หัว ใจของแตล ะหนว ย
การเขียนจึงควรยึดหลัก ดังนี้
1. ใชคําที่เขาใจงาย ชัดเจน
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2. เขียนในรูปของการสรุปที่มีประเด็นสําคัญๆ ครบถวน
3. นําลักษณะเดนๆ ที่มองเห็นชัดเจนของสิ่งนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ มาเขียน
4. เขียนเปนความเรียงหรือเขียนเปนขอๆ ก็ได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 การเขี ย นจุ ดประสงค การเรีย นรู เปน ข อความที่ผู ส อนเขีย นขึ้ น เพื่อใหเป น
เปาหมายของการสอนแตละหนวยตอครั้ง วาผูสอนคาดหวังที่จะใหผูเรียนมีคุณสมบัติเชนใด หรือ
มี พ ฤติ กรรมที่ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม อย า งไรหลัง สิ้น สุ ดการเรี ย น จุ ดมุ งหมายของการจั ดการศึก ษา
โดยทั่วไป ควรมุงพัฒนาหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษยใน 3 ดาน คือ
2.1.1 พุทธพิสัย คือ จุดประสงคการเรียนรูที่เนนความสามารถทางสมอง
หรือเปน พฤติ กรรมทางสมองที่มนุษยมีความคิดเกี่ย วกับ สิ่งต างๆ ความรอบรูในเนื้อหาวิชา หรื อ
ในทฤษฎี รวมทั้งมีความสามารถในเรื่องของการจัดการ เชน บอกความหมาย บรรยาย หรืออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในพฤติกรรมพุทธพิสัย ความรู – ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชการ
วิเคราะห การสังเคราะห การประมาณคา
2.1.2 ทักษะพิสัย คือ จุดประสงคการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติที่ตองลงมือทํา
หรือเปนพฤติกรรมในการปฏิบัติของมนุษยตอสิ่งตางๆ เชน สาธิต การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
พฤติ กรรมทั กษะพิ สัย การเลีย นแบบ การทําตามแบบ ความถูกตองตามแบบการกระทําอยาง
ตอเนื่อง การกระทําจนเคยชิน
2.1.3 จิตพิสัย คือ จุดประสงคการเรียนรูที่เนนคุณธรรม หรือเจตคติหรือ
ความรูสึก ในจิตใจ หรือเปนพฤติกรรมดานความรูสึกทางจิตใจของมนุษยตอสิ่งตางๆ เชน มีความ
รั บ ผิ ด ชอบบอกคุ ณ ค า ความสํ า คั ญ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมใน พฤติ กรรมจิ ต พิ สั ย การรั บ รู
การตอบสนอง การสรางคุณคา การจัดระบบ การสรางลักษณะนิสัย
2.2 ระดับของจุดประสงคการเรียนรู ในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู แบงเปน
2 ระดับ คือ
2.2.1 จุดประสงคทั่วไป/จุดประสงคปลายทาง
จุดประสงคปลายทาง คือ จุดประสงคที่เปนเปาหมายสําคัญ ที่
มุงหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ในการเรียนแตละเรื่อง หรือแตละแผนการสอน ซึ่ง ลักษณะที่สําคัญของ
จุดประสงคปลายทางตอง ตอบสนองพฤติกรรมสําคัญของจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงคของวิชา
และจุดประสงครายวิชาที่วิเคราะหไดจากคําอธิบายรายวิชา และ สะทอนคุณลักษณะที่พึงประสงค
ที่เปนผลจากการเรียนรู โดยครอบคลุมทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถในการปฏิบัติ และ
ความรู สึ ก เช น เจตคติ ค า นิ ย ม และมี ห ลั ก การเขี ย นควรใช คํ า บรรยายเป น พฤติ ก รรม
เชน มีความรูความเขาใจ
2.2.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม/จุดประสงคนําทาง
จุ ด ประสงค นํ า ทาง คื อ จุ ด ประสงค ที่ วิ เ คราะห แ ตกออกจาก
จุดประสงคปลายทาง เปนจุดประสงคยอย โดยกําหนดพฤติกรรมสําคัญที่คาดหวังใหเกิดแกผูเรียน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนจากจุดยอยไปจนถึงจุดใหญปลายทาง ในการสอนจึงควรจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงคนําทางไปสูจุดประสงคปลายทาง ในแผนการจัดการ
เรียนรู ผูสอนจะใชจุดประสงคการเรียนรูคูใดก็ได แตตองใชใหตรงคูกัน คือ จุดประสงคทั่วไป
กับ จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และ จุดประสงคปลายทาง กับ จุดประสงคนําทาง
2.3 วิธีเขียนจุดประสงคนําทาง ครูสามารถเขียนจุดประสงคนําทาง ดังนี้
2.3.1 นําจุดประสงคปลายทางมายอยเปนจุดประสงคนําทางหลายๆ ขอทําได
โดยการพิจารณาวาผูเรียนควรมีพฤติกรรมอะไรบางจึงจะเกิดการเรียนรูถึงจุดประสงคปลายทางได
2.3.2 ถามีจุดประสงคนําทางหลายขอ ควรเรียงลําดับพฤติกรรมที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นจุดประสงคนําทางบางหัวขอจําเปนตองเรียนลําดับ บางขอเปนอิสระตอกัน
2.3.3 คํากริยาเชิงพฤติกรรมในจุดประสงคนําทาง ควรแสดงพฤติกรรม
ที่ต่ํากวาจุดประสงคปลายทาง
2.3.4 จุดประสงคปลายทางบางขอไมจําเปนตองมีจุดประสงคนําทาง
2.3.5 เขี ย นในลั ก ษณะจุ ด ประสงค เ ชิ ง พฤติ ก รรม เช น ระบุ ลั ก ษณะ
บอกสาเหตุ
3. เนื้อหาสาระ เปนรายละเอียดของเนื้อหาวิชาทั้งหมด ในแตละหนวยการสอนที่ผูสอน
นํามาเปนสื่อใหผูเ รียนศึ กษา เพื่อใหเกิ ดการเรียนรูตามที่คาดหวัง เนื้อหาสาระจะประกอบดว ย
ทฤษฎี หลักการ แนวปฏิบัติ และขอมูลอื่นๆ ที่ชวยใหเกิดการเรียนรู เชน แผนภูมิ รูปภาพ
ในการเขี ยนเนื้ อหาสาระผูสอนตองศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรีย น หนังสืออางอิง
คูมือ ผูสอน และเอกสารอื่นๆ รวมทั้งขอมูลในทองถิ่น แลวเขียนเนื้อหาสาระใหอยูในกรอบของ
เนื้อหาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยใหมีความยากงายตามความเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียน
การเขียนเนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรูทําได 2 วิธี คือ
3.1 เขียนไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยอาจนําไปไวทายของแผนการจัดการเรียนรู
แตละแผน
3.2 เขียนแยกเปนเลมตางหาก ไมวาเขียนโดยวิธีใดก็ตาม ผูสอนตองระบุไวในสวนที่
เปนเนื้อหาสาระ วาสวนนี้อยูตรงไหน และในแผนการจัดการเรียนรูควรนําเสนอเฉพาะหัวขอใหญ
และหัวขอยอยใหเห็นเดนชัดดวยการเขียนเนื้อหาสาระที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
3.2.1 ถูกตองตามหลักวิชาการ ทันสมัย ทันเหตุการณ
3.2.2 ควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก หรือเรียงลําดับเหตุการณ
3.2.3 ตองสอดคลองกับหัวเรื่อง สาระสําคัญและจุดประสงคการเรียนรู
3.2.4 อาจมีสวนประกอบอื่นที่ไมใชขอความประกอบ เชน แผนภูมิ
3.2.5 มีการอางอิงแหลงขอมูลใหเปนระบบเดียวกัน
3.2.6 การเขียนแตละสวนควรมีการนําเขาสูเรื่อง
3.2.7 เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน
3.2.8 เหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
3.2.9 การจัดลําดับหัวขอในเนื้อหา แสดงใหเห็นความสําคัญของหัวขอใหญ
หัวขอรอง หัวขอยอยที่สัมพันธกัน จึงควรปฏิบัติใหถูกตอง
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู คือ การเขียนรายละเอียดของ
การจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมที่เนนผูเรียน กิจกรรมที่
เนนผูสอน และกิจกรรมที่เนนทั้งผูเรียนและผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอนถือเปนขั้นการจัดการ
เรียนรูที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนการนําหลักสูตรไปปฏิบัติแกผูเรียนโดยตรง โดยมีผูสอนเปน
เหมือน ตัวจักรสําคัญ การเขียนตองเขียนใหเห็นชัดเจนวา ผูเรียนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรูอยางไร ผูสอนมีสวนรวมหรือกระตุน แนะนําตรงไหนของกิจกรรม เพื่อใหการเรียนรูไปสู
เปาหมายโดยบอกพฤติกรรมในแตละขั้นตอนของกระบวนการการเรียนการสอนที่ผูสอนเลือกมาใช
สอนในหนวยนั้นๆ เชน การใชกระบวนการตัดสินใจ
5. สื่อ
สื่อ ในที่นี้หมายถึง สื่อการเรียนรูการสอนซึ่งไดแกเครื่องมือประกอบการสอนที่ผูสอน
กําหนดขึ้น เพื่อใชเปนสื่อกลางในการทําหนาที่ถายทอด แลกเปลี่ยนเนื้อหา ประสบการณ แนวคิด
ทักษะ และเจตคติระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนอยาง
ชั ด เจน และช ว ยให ก ารเรี ย นรู เ กิ ด ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว หรื อ สื่ อ การเรี ย นการสอน หมายถึ ง วั ส ดุ
เครื่องมื อ อุ ปกรณ รวมทั้ งวิ ธีการที่ผู สอนจะนํ าไปใชในการสอน เพื่อสื่อความหมายของผู สอน
ถายทอดไปยังผูเรียน
ริชารด และโรเจอร (Richards and Rodgers 1986 : 89) กลาววา สื่อการสอน
สามารถใหรายละเอียดขอบเขตเกี่ยวกับเนื้อหาและยังชวยใหขอมูลที่อาจจะไมไดระบุไวในหลักสูตร
สมบูรณขึ้น
จิน ตนา ใบกาซู ยี (2542 : 11 – 18) กลาววา สื่อการเรีย นการสอนเปน
องค ป ระกอบสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ใ ช ป ระกอบการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนเพื่ อ ให ผู เ รี ย น
ได เ รียนรู เ นื้อหา เกิ ดทั กษะกระบวนการ และความรูสึกนึกคิดตางๆ อัน จะนําไปสูจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 117 -122) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง
สิ่ ง ที่ เ ป น พาหนะหรื อ สื่ อ ที่ ช ว ยให ผู เรี ย นสามารถพั ฒ นาความรู ทั ก ษะ และเจตคติ ใ หบ รรลุ ผ ล
ตามจุดประสงคการเรียนการสอน และตามจุดหมายของหลักสูตรไดดียิ่งขึ้น หรือเร็วยิ่งขึ้น
ในการเลือกใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ตองพิจารณาความเหมาะสม
สอดคลองกับกิจ กรรมการเรีย นการสอน ความสนใจและวิธีเรีย นของผู เรียนแลว สิ่ งสําคัญที่ครู
ควรคํานึงในการเลือกสื่อ คือ ประสิทธิผลตอการเรียนรูของผูเรียน
สื่ อ การเรี ย นการสอนมี ห ลายประเภท ทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ วั ส ดุ สื่ อ โสตทั ศ น
สื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส สื่ อกระบวนการ และสื่ อบริบ ท ดั ง นั้ น ในการเลื อกใชสื่ อการเรีย นการสอน
ผู ส อนจะต อ งเลื อ กสรรสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ช ว ยสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย น
เปนสําคัญ กลาวคือ เปนสื่อที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูรวมกับเพื่อน และมีความ
รับผิดชอบที่จะสรางองคความรูดวยตนเอง
5.1 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
สิริมา เจริญศรี (2541 : 47 ) กลาววาสื่อการสอนมี 3 ประเภท ดังนี้
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1. เอกสารหลักสูตรและเอกสารชี้แจงแนวปฏิบัติตามหลักสูตร เชน คูมือ
หลักสูตร คูมือการสอน คูมือประเมินผลการสอน
2. หนังสือที่ใชในการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ เชน หนังสือเรียน หนังสือ
เสริมความรูสําหรับครู
3. สื่อการสอนตางๆ เชน ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน แผนภาพ แผนภูมิ
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 117 – 118) แบงสื่อการสอนออกเปน
4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทวัสดุ ไดแก ชอลก สี แผนภาพ แผนภูมิ ภาพถาย สไลด
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและเสียง
2. ประเภทอุปกรณ ไดแก เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉายภาพยนตร
กลองถายรูป วิทยุ โทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอร
3. ประเภทสิ่งพิมพ ไดแก เอกสารตําราเรียน แบบเรียน แบบฝกหัด
ใบความรู ชุดการเรียน วารสาร หนังสือพิมพ
4. ประเภทเทคนิควิธี ไดแก วิธีการสอนแบบตางๆ
สุจริต เพียรชอบ (2544 : 84 – 85) แบงประเภทสื่อการสอนที่โรงเรียน
จัดบริการใหกับครู ดังนี้
1. สื่อการสอนประเภทวัสดุ ประกอบดวย กระดานดํา ปายนิเทศ กระดาน
ผาสําลี แผนที่ ลูกโลก บัตรคํา แถบประโยค ภาพวาด ภาพถาย โปสเตอร หุนจําลอง ของจริง
สไลด ฟลม สตริป ฟลมภาพยนตร แผนเสียง เทปบันทึกเสียง
2. สื่อการสอนประเภทเครื่องมือ ไดแก เครื่องรับวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องเลนจานเสียง เครื่องรับโทรทัศน เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉาย
ภาพยนตร
3. สื่อการสอนประเภทกิจกรรม ไดแก การจัดปายนิเทศ การจัดกระบะ
ทราย การจัดนิทรรศการการศึกษานอกสถานที่
5.2 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่ดี
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 118) หลักในการเลือกสื่อการเรียนการสอน
มีหลักในการพิจารณา ดังนี้
1. หาไดงาย
2. ตอบสนองจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
3. เหมาะสมกับวัย พื้นฐานประสบการณ และจิตวิทยาการเรียนรูของผูเรียน
4. เหมาะสมทั้งในดานคาใชจายและการปฏิบัติ
5. เหมาะสมกับผูเรียนทั้งดานสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
5.3 หลักในการใชสื่อการเรียนการสอน
วัฒนาพร ระงับทุกข. (2542 : 118 – 120) กลาววา การจัดการเรียน
การสอนจะบรรลุผล ไมไดเกิดจากการเลือกสื่อไดเหมาะสม แตขึ้นอยูกับวิธีที่จะนํามาใช สื่อ
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สามารถใชไดหลายโอกาส หลายสถานการณ เชน เพื่อนําเขาสูบทเรียน เพื่อเสนอเนื้อหา เพื่อขยาย
ความรูใหกวางขวางขึ้น เพื่อการนําความรูไปใช ซึ่งประสิทธิผลของสื่อยอมแตกตางกัน การใชสื่อ
จึงต องอาศั ย ทั กษะ และความสามารถของผูส อนที่จ ะพิจ ารณาวาควรใชสื่อใดในโอกาสอย างไร
หลักในการใชสื่อมีดังนี้
1. ตรวจสอบและศึ ก ษาอย า งละเอี ย ดว า สื่ อ นั้ น ประกอบด ว ยอะไรบ า ง
มีคุณสมบัติอยางไร มีวิธีใชอยางไร มีสิ่งใดที่ควรระมัดระวัง หรือตองเตรียมการกอนนํามาใช
2. เตรียมสื่อที่จะใชใหพรอม รวมทั้งสถานที่อุปกรณประกอบการใช
3. อธิ บ ายให ผู เ รี ย นเข าใจกอ นว า เหตุ ใ ดต อ งใช สื่ อดั ง กล า ว โดยเฉพาะ
ใหผูเรียนมองเห็นวาสื่อนั้นจะชวยใหเขาใจเรื่องอะไร หรือตอบปญหาใด มีสิ่งใดบางที่ผูเรียนจะตอง
ใหความสนใจเปนพิเศษ เกี่ยวกับการใชสื่อ และจะตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในคุณคา
ของสื่อกอน และรูวิธีขั้นตอนการใช
4. การใชสื่อตองเลือกใชใหเหมาะสมกับเวลา และตองใชอยางแคลวคลอง
5. หลังใชสื่อตองมีการทบทวนและสํารวจดูวา ผูเรียนไดรับขอมูล ความรู
และเกิดความคิดใหมๆ ตามที่คาดไวหรือไม
5.4 ประโยชนของการใชสื่อการเรียนการสอน
1. ผูเรียนเรียนไดงายขึ้น และจําบทเรียนไดดี
2. ผูเรียนเกิดความสนใจและมีความอยากรูอยากเห็น
3. ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
4. ยอขนาดของสิ่งของที่ไมสามารถนําเขามาในหองเรียนได
5. ยนเวลา และระยะทางกับสถานที่ได
6. แหลงการเรียนรู
แหล ง การเรี ย นรู หมายถึ ง แหล ง ข อ มู ล ข า วสารสารสนเทศ แหล ง ความรู ท าง
วิ ท ยาการและประสบการณ ที่ ส นั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นใฝ เ รี ย นใฝ รู ด ว ยตนเองตลอดชี วิ ต
แหล ง การเรี ย นรู จึ ง เป น แหล ง ที่ เ สริ ม สร า งให ผู เ รี ย นเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู แ ละเป น บุ ค คลแห ง
การเรี ยนรูแหลงการเรี ย นรู ที่ผู ส อนสามารถใชเปน แหลงใหผูเรีย นไดศึกษาหาความรู มีทั้งแหลง
การเรียนรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหลงการเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งมีทั้งในสถานศึกษาและ
นอก สถานศึกษา และแหลงการเรียนรูที่เปนทรัพยากรบุคคล
ทั้ ง สื่ อ การเรี ย นการสอน และแหล ง การเรี ย นรู ล ว นแต เ ป น ส ว นเติ ม เต็ ม ที่ ทํ า ให
การเรียนการสอนเปนไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นในการเลือกใชสื่อการเรียน
การสอนและแหลงการเรียนรู ผูสอนจึงควรคํานึงถึง ดังนี้
1. เหมาะสมกับผูเรียน
2. สอดคลองกับสาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนการสอน เนื้อหาสาระและ
วิธีสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดงายขึ้นและรวดเร็ว
3. ใชไดสะดวกทั้งผูสอนและผูเรียน
4. กระตุนความสนใจใหผูเรียนอยากเรียนรู
5. หางาย ราคาไมแพงเกินไป
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6. สงเสริมความคิดสรางสรรค
7. จดจําไดนาน
8. ผูเรียนเกิดจินตนาการ
สรุปไดวา การกําหนดสื่อและแหลงการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู ผูสอน
ตองระบุใหชัดเจนวาใชสื่ออะไร แหลงการเรียนรูอะไรประกอบการเรียนการสอนบาง เชน หนังสือ
ภาพถ า ย สไลด แผ น โปร ง ใส ใบความรู ของจริ ง หุ น จํ า ลอง อุ ท ยานแห ง ชาติ ห อ งสมุ ด
พิพิธภัณฑ ศิลปนแหงชาติ อาจนําเสนอรายละเอียดของสื่อไวทายของแผนการจัดการเรียนรู

เอกสารประกอบการสอน
ในการศึกษาครั้งนี้ คําวา “เอกสารประกอบการสอน” มีรายละเอียดของสาระดังนี้
1. ความหมายของเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน ประกอบดวย เอกสารประกอบการเรียน ซึ่งเปนเอกสารที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดใชศึกษาประกอบการสอนของครู จึงไมระบุเกี่ยวกับรายละเอียดของ
แผนการจัดการเรียนรู และเฉลยแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ ซึ่งตางจากเอกสารประกอบการสอนที่
เปนเอกสารที่ใชประกอบการสอนของครู ซึ่งระบุในรายละเอียดของสาระดังกลาวเพิ่มเติมจากเอกสาร
ประกอบการเรียน ไดมีผูใหความหมายของเอกสารประกอบการสอน
ไว ดังนี้
กรมวิชาการ (2533 : 9) ใหความหมายของเอกสารประกอบการสอนไววาเปนเอกสาร
ที่บอกถึงเทคนิคการแกปญหาการเรียนรูรายวิชา เพื่อใหครูและผูเรียนใชประกอบการเรียนการสอน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษา ซึ่งจะตองมีหัวขอเนื้อหาครอบคลุมและ ครบถวน
ตามรายละเอียดของวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา 1 รายวิชา
จําเนียร นอยทาชาง และวีณา นนทพันธาวาทย (2534:16) ใหความหมายของเอกสาร
ประกอบการสอนวา เปนเอกสารที่ควรใชประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมีหัวขอ
และเนื้อหาครอบคลุมและครบถวนตามรายละเอียดวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา 1 รายวิชา
และครอบคลุมดานตางๆ เชน จุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรม และวิธีสอน อุปกรณที่ใชวัดผล
ประเมินผล เปนตน
ศักรินทร สุวรรณโรจน และคณะ (2535 : 102) ไดกลาววา เอกสารประกอบการสอน
หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษา มีหัวขอ
ครบถวนตามรายละเอียดของวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา 1 รายวิชา และมีความหมาย
ครอบคลุมในดานตางๆ เชน ความหมาย เนื้อหา กิจกรรมและวิธีสอน อุปกรณที่ใชและ
วิธีวัดผลและประเมินผล
ทองพูล บุญอึ่ง (2536 : 130) ไดกลาววา เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่บอก
เทคนิคการแกไขปญหาการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะจุดประสงคของรายวิชา เพื่อใหครูหรือ
นักเรียนไวใชประกอบการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษา
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ซึ่ งจะต องมี หั ว ข อและเนื้ อ หาครอบคลุมครบถว นตามรายละเอีย ดของวิ ช าที่ กํ าหนดไว ใ นหลั กสู ต ร
ไมนอยกวา 1 รายวิชา
ประดับ จันทรสุขศรี (2537 : 8) ไดกลาววา เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสาร
หรืออุป กรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรมีลักษณะเปน เอกสารหรืออุปกรณ
ที่เกี่ยวของในวิชาที่สอน
นคร พันธุณรงค (2538: 24) ใหความหมายของเอกสารประกอบการสอนวา หมายถึง
เอกสาร หรื อ อุ ป กรณ ที่ ค รู ใ ช ป ระกอบการสอนวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ตามหลั ก สู ต รที่ ใ ช ใ นสถานศึ ก ษา
โดยมี หั ว ข อ และเนื้ อ หาครอบคลุ ม ครบถ ว น ตามรายละเอี ย ดของวิ ช าที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร
ซึ่งครอบคลุมด านตางๆ ดังนี้ คื อ จุดประสงค การเรี ยนรู สาระสําคัญ เนื้อหา กิจกรรมการเรีย น
การสอน การวัดผลประเมินผล ตําราและหนังสืออานประกอบ แบบทดสอบ ทายหนวยการเรียน
วิ เ ชี ย ร เกษประทุ ม (2539)
กล า วถึ ง ความหมายของเอกสารประกอบการสอน
วา หมายถึงอุปกรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรมีลักษณะเปนเอกสาร หรือ
อุป กรณ ที่เ กี่ย วของในวิ ช าสอน ประกอบด ว ย แผนการสอน หัวขอบรรยาย ซึ่งมี รายละเอี ย ด
พอสมควรและอาจมีสิ่งตางๆ เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อบทความ หรือหนังสือประกอบการอาน
เดือนฉาย ศรีสวัสดิ์ (2541 : 13-14) ศึกษา การสรางเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
ส 071 ทองถิ่นของเรา 1 เรื่อง วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัด
เชียงใหม สรุปวา เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่สรางขึ้นมา เพื่อเปนคูมือครู ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยมีจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาวิชา และ กิจกรรม
การเรียนการสอน ที่ครอบคลุม ครบถวนตามคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ ที่หลักสูตรกําหนดไว ไมนอย
กวา 1 รายวิชา
จากความหมายที่ นักวิ ชาการไดใหไวห ลายทานดังกลาวขางตน สรุ ปไดวา เอกสาร
ประกอบการสอนเปนนวัตกรรมซึ่งครูสรางขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวขอหนึ่งขอใดใน
รายวิ ชาหนึ่ งวิชาใดสอดคลองกับ หลักสู ตรทั้ งจุดประสงคและเนื้อหา มีการวางแผนจัดทําอยาง
เปน ระบบ ผา นการตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองกั บ สภาพบริ บ ทของทองถิ่ น และ
ความสามารถของนักศึกษา มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู การคิดวิเคราะห ทักษะ
กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา
ดวยตนเอง และรวมกิจกรรมกันอยางเปนหมูคณะ ทําใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับสภาพการสอนจริงในหองเรียน ที่จะกอใหเกิดประโยชน
ตอผูเรียนอยางแทจริง
2. สวนประกอบของเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบนการสอนไมมีรูป แบบที่จํ าเพาะเจาะจงทั้งนี้ ขึ้น อยู กับ ดุ ลยพินิ จของ
ผูผลิตที่คํานึงถึงลักษณะการนําไปใชและกลุมผูเรียนเปนสําคัญ ดังเชน (สุวิทย มูลคํา, 2550: 42)
2.1 สวนนํา ควรมีสวนประกอบ ดังนี้
2.1.1 ปกนอก
2.1.2 ปกใน
2.1.3 คํานํา
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2.1.4 สารบัญ
2.1.5 คําชี้แจง
2.2 สวนเนื้อหา อาจแบงเปนเนื้อเรื่องยอยหรือเปนตอนตามลักษณะเนื้อหา
มีสวนประกอบดังนี้
2.2.1 ชื่อบท หรือชื่อหนวย หรือชื่อเรื่อง
2.2.2 หัวขอเรื่องยอย
2.2.3 กิจกรรมหลัก
2.2.4 เนื้อหาโดยละเอียด หรือใบความรู
2.2.5 แบบฝกหรือใบงาน
อาจมีขอสอบกอนเรียนหลังเรียน เพื่อใชวัดและประเมินผลการเรียน
2.3 สวนอางอิง อาจอยูสวนทายของเนื้อหาในแตละตอนหรืออยูทายเลมของ
เอกสาร ควรมีสวนประกอบดังนี้
2.3.1 เอกสารประเภทประจําบท
2.3.2 ภาคผนวก(ถามี)
3. ขอควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการสอน
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547: 19-20) กลาวถึงการเขียนเอกสารประกอบการ
สอนไววา การเขียนเอกสารประกอบการสอนนั้นผูเขียนควรทราบถึงเทคนิคการเขียน และขอควร
พิจารณาบางประการ ดังนี้
3.1 กลุมเปาหมาย
ควรพิจารณาถึงกลุมเปาหมายในดานจิตวิทยา วุฒิภาวะ และวัยของผูเรียน
เปนสําคัญ เพราะผูเรียนในแตละระดับยอมมีความตองการแตกตางกัน ทั้งในดานเนื้อหา การใช
ภาษา ภาพประกอบ และขนาดตัวอักษรที่ใชในเอกสารประกอบการสอน
3.2 การกําหนดเนื้อหา
การกําหนดเนื้อหา ตองมีความถูกตองและความเหมาะสม ความถูกตอง
ไดแก การมีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรกําหนด มีความเที่ยงตรงของขอมูลที่นําเสนอ มีความชัดเจน
ทันสมัยเปนปจจุบัน ไมกํากวมสับสน หรือเบี่ยงเบนขอเท็จจริง สวนความเหมาะสม ไดแกความ
ยากงายของเนื้อหาสาระ โดยพิจารณาถึงในดานวัยวุฒิ ประสบการณและพื้นฐานของผูเรียนเปน
สําคัญ
3.3 การเรียบเรียงถอยคํา
การเรียบเรียงถอยคํา เปนเทคนิคสําคัญในการนําเสนอเนื้อหา ควรคํานึงถึง
3.3.1 รูปแบบควรเขียนใหสั้นกระทัดรัดแตไดใจความ ไมควรมีคําขยายที่ทํา
ใหเยิ่นเยอโดยไมจําเปน
3.3.2 การเวนวรรคตอน ควรฝกใหเปนนิสัย เพราะการเขียนโดยไมมีการเวน
วรรคตอน หรือเวนวรรคตอนผิดที่ อาจจะทําใหผิดความหมายและเกิดความเสียหายตอผูเรียนได
3.3.3 การยอหนา ควรยอหนาเมื่อเปลี่ยนประเด็นของเนื้อหา หรือเพื่อ
ตองการ ดึงดูดความสนใจของผูเรียน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเปนสําคัญ
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3.4 การใชภาษา
การใชภาษา ควรเขียนใหอานงายและเขาใจไดอยางรวดเร็ว คํานึงถึงเนื้อหา
และกลุมเปาหมายในการที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงการใชคําซ้ําซาก และเลน
คําจนผูเรียนสับสน
3.5 เทคนิคการนําเสนอ
เทคนิคในการนําเสนอ ควรจะตองมีความนาสนใจ เราใจ ชวนใหติดตาม
ใครรูใครศึกษาตอไป ไมบรรจุความรูและขอมูลที่อัดแนนจนเกินไป ควรมีการสรางบรรยากาศของ
ความเปนกันเองระหวางผูเขียนกับผูเรียน การสื่อสารระหวางผูสงสารกับผูรับสารในเชิงการพูดคุย
เสมือนตัวหนังสือมีวิญญาณ การใชภาพประกอบการนําเสนอก็เปนเทคนิคหนึ่งที่จะชวยเราความ
สนใจ หรือเพิ่มความเขาใจในเนื้อหาที่เปนนามธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้น ควรใชภาษาที่สอดคลองกับ
เนื้อหา ที่มีขนาดพอเหมาะ และมีความชัดเจน มีเทคนิคการใชคําถามนําที่ กระตุนความคิดของ
ผูเรียน เพื่อนําไปสูการคนหาคําตอบในเนื้อหา จะทําใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่ตนกําลังศึกษามากขึ้น การ
มีกิจกรรม แบบฝ กหัด แบบประเมิ นผล หรือแบบทดสอบลวนเป นสิ่งจํ าเปน ที่จะช วยให การใช
เอกสารประกอบการเรียนบรรลุจุดประสงคไดเปนอยางดี
สรุ ป ได ว า ในการผลิ ต เอกสารประกอบการสอนผู เ ขี ย นควรพิ จ ารณาความ
เหมาะสมในดานผูเรียน เนื้อหา ภาษาที่ใช เทคนิคการนําเสนอเพื่อเราความสนใจและเพิ่มความ
เขาใจในเนื้อหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้ งการมีแบบทดสอบเพื่ อวัดความรู ความเขาใจในเนื้อหาให
ชัดเจนยิ่งขึ้นและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
4. ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน
ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน จะเหมือนกับขั้นตอนการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนทั่วๆ ไปซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ (สุวิทย มูลคํา, 2550: 44)
4.1 วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจไดมาจาก
4.1.1 การสังเกตปญหาที่เกิดขึ้นขณะทําการสอน
4.1.2 การบันทึกปญหาระหวางสอน
4.1.3 การศึกษาและวิเคราะหผลการเรียน
4.2 ศึ ก ษารายละเอี ย ดในหลั ก สู ต ร เพื่ อ วิ เ คราะห เ นื้ อ หา จุ ด ประสงค แ ละ
กิจกรรม
4.3 เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมแบงเปนบท เปนตอน หรือเปนเรื่องเพื่อแกปญหา
ที่พบ
4.4 ศึ ก ษารู ป แบบของการเขี ย นเอกสารประกอบการสอนและกํ า หนดส ว น
ประกอบภายในเอกสารประกอบการสอน
4.5 เขียนเนื้อหาในแตละตอน รวมทั้งภาพประกอบ แผนภูมิและขอทดสอบ
ใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว
4.6 สงผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
4.7 นําไปทดลองใชในหองเรียนและเก็บบันทึกผลการใช
4.8 นําผลที่ไดรับมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง (อาจทดลอง
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ไดมากกวา 1 ครั้ง) เพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นใหสมบูรณและมีคุณภาพมากที่สุด
4.9 นําไปใชจริงเพื่อแกปญหาที่พบจากขอ 1
5. แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน
การเขียนเอกสารประกอบการสอนในแตละหัวขอ จะสรุปเปนสังเขปไว ดังนี้
(สุวิทย มูลคํา, 2550: 45)
5.1 ปกนอก ควรบอกประเภทของนวัตกรรมคือ เอกสารประกอบการสอน
และตามดวยวิชา ชั้นและชื่อ เรียงตามลําดับ อาจมีภาพประกอบเพื่อเพิ่มความสนใจได
ตามความเหมาะสม
5.2 ปกใน มีเนื้อหาเชนเดียวกับปกนอก
5.3 คํานํา ประกอบดวย
5.3.1 วัตถุประสงคในการจัดทํา
5.3.2 มีสวนประกอบกี่ตอน กี่เรื่องอะไรบาง ควรเขียนสั้นๆ เพื่อสรุปความ
5.3.3 มีประโยชนแกใครบางอยางไร
5.3.4 ขอบคุณผูใหการชวยเหลือสนับสนุน
5.4 สารบัญ เปนการแสดงโครงสรางของเนื้อหาแตละตอนวาอยูหนาใด
5.5 คํ า ชี้แจง เปนการบอกกลาวใหผูส อนและผูเรีย นไดเตรีย มการกอนการนํา
เอกสารประกอบการเรียนการสอนไปใช รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนการนําไปใชตามลําดับ และแสดง
ถึงความตอเนื่องของเอกสารที่จะตองสัมพันธเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนโดยทั่วไป
5.6 ชื่อบท หรือชื่อเรื่อง ควรตั้งชื่อบทหรือชื่อเรื่องใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดใน
ชุด นั้น หัว ข อเรื่องยอยจะเป น ชื่อหัวขอเนื้อหาที่จ ะเรียน โดยเรียงลําดับกอนหลังตามเนื้อหาและ
กิจกรรม สามารถวัดและประเมินผลไดอยางครอบคลุมและชัดเจน
5.7 กิจ กรรมหลัก จะบอกถึงกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนปฏิบัติตามลําดับกอนหลัง
เพื่อเปนการวางแผนการเรียน หรือเตรียมสื่ออื่นๆ ที่จําเปนตองใชไวลวงหนา
5.8 บทสรุ ป มั ก จะเป น การสรุป เนื้อ หาในลักษณะการคิด หลัก เพื่ อประมวล
ความคิดของผูเรียนใหชัดเจนยิ่งขึ้น ควรเขียนใหกะทัดรัดและครอบคลุมในตอนนั้นๆ
6. เนื้อหาโดยละเอียดหรือใบความรู
สุวิทย มูลคํา (2550: 46) ไดเสนอแนะการเขียนเนื้อหาโดยละเอียดและใบความรู
ดังนี้
6.1 การเขียนเนื้อหาควรยึดหลัก ดังนี้
6.1.1 การเรียงลําดับไมสับสน อาจเรียงตามลําดับเหตุการณหรือเขียนเรียง
ตามความยากงายของเนื้อหาก็ได
6.1.2 ความถูกตองทันสมัย เนื้อหาที่เขียนจะตองถูกตองตามหลักทฤษฎี
และหลักการเชื่อถือได ทันสมัย ทันเหตุการณ
6.1.3 ครบถวนตรงตามหัวขอเรื่องหรือหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหา
ใบงานนั้นอยางครบถวน
6.1.4 สอดคลองกับหัวขอเรื่อง และจุดประสงค
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6.1.5 มีการอธิบายเพิ่มเติม ขยายความ หรือยกตัวอยางประกอบ
6.1.6 มีภาพประกอบ แผนภูมิ หรือตารางประกอบเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน

ไดเขาใจอยางชัดเจน
หากเขี ย นเนื้ อหาในลั ก ษณะของใบงานความรู ควรศึ กษารู ป แบบของใบความรู
เสียกอนแลวจึงประยุกตใชตามความเหมาะสม
6.2 ใบความรู หมายถึง เอกสารรวบรวมขอมูลที่จําเปนตองรูในเรื่องนั้น ซึ่งอาจ
เปนความรูทางเทคนิค ความรูทั่วไป ความรูในทางทฤษฎีหรือความรูในทางปฏิบัติ
สวนประกอบของใบความรูมีดังนี้
6.2.1 ชื่อเรื่อง
6.2.2 คําสั่งใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมใดตอไปนี้
6.2.3 จุดประสงค
6.2.4 เนื้อหา
6.2.5 ภาพประกอบ
6.2.6 หนังสืออางอิง (ถามี)
7. การสรางแบบฝกหรือใบงาน
7.1 แบบฝกหรื อแบบฝกหัด เป นสิ่ งสํ าคั ญที่ ชว ยใหผู เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรูอยาง
ต อเนื่ อ งจากการศึ กษาเนื้ อหา เพราะการฝ กฝนหรื อการฝก หัด นั้น จะทําใหผู เรี ย นมีส ว นรว มใน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง ดั ง นั้ น การสร า งแบบฝ ก หั ด ควรคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก เกณฑ ดั ง นี้
(สุวิทย มูลคํา, 2550: 47-48)
7.1.1 ผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมๆ จากการสงเสริมใหเกิดการฝกฝน
อยางสม่ําเสมอโดยการทําแบบฝกหัดยอย
7.1.2 การรักษาความรูและทักษะเดิมของผูเรียนตองมีโอกาสฝกและทบทวน
ความรูเดิมจึงคงรูปอยูได
7.1.3 การฝกปฏิบัติจะชวยทรงความรูเดิม และเพิ่มพูนไดเปนอยางดี
7.1.4 การฝกหลังจากเรียนรูครั้งแรกเปนระยะๆ จะเกิดผลดีกวา
7.1.5 การฝกฝนที่จะไดผล แบบฝกหัดนั้นตองสอดคลองและครอบคลุม
เนื้อหาในบทเรียนนั้น
7.1.6 การรูผลการเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ใครรูใครศึกษา
ตอไป
7.1.7 การสรางแบบฝกหรือแบบฝกหัด ควรมีรูปแบบที่นาสนใจไมซ้ําซาก
เพราะเป น การทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความเบื่ อ หน า ย จึ ง ควรใช รู ป แบบสลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น ไป เช น
แบบถูกผิด แบบจับคู แบบเลือกตอบ แบบเรียงลําดับขอความ
7.2 ใบงาน เปนเอกสารที่กําหนดรายละเอียด และลําดับขั้นปฏิบัติงานตั้งแต
ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะในการปฏิบัติดวยตนเอง ใบงานควรมีสวนประกอบ
ดังนี้
7.2.1 ชื่อชิ้นงาน
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7.2.2 จุดประสงค
7.2.3 เครื่องมืออุปกรณวัสดุเครื่องใช (ถามี)
7.2.4 ลําดับและการปฏิบัติงาน
7.2.5 ภาพประกอบ
7.2.6 ขอเสนอแนะหรือขอควรระมัดระวัง
7.2.7 คําถาม
7.2.8 หนังสืออางอิง (ถามี)
ขอทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ควรมีปริมาณพอเหมาะครอบคลุมเนื้อหา
ในตอนนั้นและควรสลับตัวเลือกและใชเปนขอทดสอบหลังเรียน
8. สวนอางอิง
สุวิทย มูลคํา (2550: 48) ไดกลาวถึงการอางอิงในเอกสารประกอบการสอน ดังนี้
8.1 เอกสารอางอิงประจําบท ควรเขียนเฉพาะเอกสารที่นํามาศึกษาและคนควาใน
แตละเรื่องโดยเขียนใหถูกแบบตามหลักบรรณานุกรมเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ
8.2 ภาคผนวก ควรประกอบดวย เฉลยขอทดสอบหรือแบบฝกหัด รายชื่อหนังสือ
เรียนที่ผูเรียนควรอานเพิ่มเติม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสรุปผลการเรียนหรือแบบบันทึกการใหคะแนน
9. ขอเสนอแนะสําหรับนักเขียนเอกสารมือใหม
สุวิทย มูลคํา (2550: 49-50) กลาวไววางานเขียนเปนงานที่ยากยิ่งสําหรับ
ครูผูสอน เพราะสวนใหญครูถนัดพูดมากกวา ดังนั้นในการเขียนเพื่อถายทอดความรูสึก ความเขาใจ
และความคิดเห็นในเชิงเนื้อหาวิชาการ จึงเปนสิ่งที่ครูพากันเบือนหนาหนี และหลีกเลี่ยงอยูเสมอ
บางคนอาจพูดวาใหไปดายหญา ขุดดิน ปลูกตนไม หรือทาสีโรงเรียนจะดีกวาใหมาเขียนหนังสือ
สอนนักเรียน
การที่ครูไมชอบงานเขียนนั้น อาจมาจากสาเหตุหลายประการ เชน
1. ไมไดรับการฝกฝนมาตั้งแตตน
2. อาชีพเนนการพูดมากวาการเขียน
3. ครูไมมีเวลาเขียน เพราะงานเขียนตองมีเวลา
4. ครูมคี วามรูสึกวาเขียนแลวอานเองยังไมรูเรื่องเลยทอใจ
การผลิ ตเอกสารตองใชการเขีย นเปน หัว ใจหลัก เพราะเนื้อหาหรือความรูตางๆ
จะต องถ า ยทอดไปสู ผู เ รี ย นโดยผ านตัว อั กษรทั้ง สิ้น การส งสาร การรับ สาร จะเกิดผลอย างมี
ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีสารซึ่งเปนสื่อกลางที่มีคุณภาพเทานั้น แตทุกอยางจะดีไดอยูที่การฝกฝน
ทดลองปฏิบัติ ความพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น
จึงขอเสนอแนะแนวทางสําหรับนักเขียนเอกสารประกอบการสอนมือใหมที่ยังจดๆ
จองๆ อยูเพื่อจะไดทดลองฝกฝนดูบาง ซึ่งจะทําใหการทํางานสะดวกราบรื่นขึ้นควรปฏิบัติดังนี้
1. ความตั้งใจจริง ผูเขียนตองมีความตั้งใจอยางมุงมั่นที่จะเขียนเปนการสําคัญ
โดยการตั้งความหวังและวางแผนลวงหนาวาจะทําอะไรกอนหลัง ทํากี่เรื่อง อาจสรางแรงจูงใจ
หรือตั้งความหวังไวกับตนเอง เมื่อทํางานนี้เสร็จ
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2. ฝกเปนนักอาน คุณสมบัติของนักเขียนที่จําเปนอยางหนึ่งก็คือการเปนนักอาน
ตองศึกษาขอมูลใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน จึงจะเปนผูรู ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้น การอานมาก
และเขียนมากยอมจะกอใหเกิดความชํานาญในการใชภาษา เพื่อถายทอดความรูที่ศึกษามานั้นได
อยางราบรื่น ทําใหผูอานสามารถเขาใจไดเปนอยางดี
3. กําหนดชวงเวลาเขียนใหแนนอน เพื่อเปนการใหสัญญากับตนเองวาเอกสารนี้
จะเขียนกี่วัน ควรทําใหทันเวลาที่กําหนดไว หากไมทันควรมีการลงโทษตัวเองบาง ทั้งนี้เพื่อที่จะให
ผูเขียนเคยชินตอการทํางาน และสามารถเขียนไดอยางติดตอกัน เนื้อเรื่องและขอมูล จะมีความ
สอดคลองตอเนื่องกัน การเขียนที่ทิ้งชวงระยะเวลานานจะเปนสาเหตุใหขาดตอนและผูเขียนเกิด
ความเบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจที่จะเขียน
4. เขียนแลวอานทบทวน เมื่อเขียนจบเนื้อหาในแตละชวง ลองอานทบทวนเพื่อ
ตรวจสอบขอเท็จจริง แนวการเขียน สํานวนภาษา ตลอดจนการตรวจสอบกับโครงสรางเนื้อหาวา
เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม หรือใหผูอื่นชวยอานเพื่อประมวลการเขียน ในระยะแรกเมื่อ เห็น
วายังมีขอบกพรองก็แกไขเสียแตตน อยาปลอยทิ้งไวจะทําใหงานคั่งคางไมสําเร็จ เมื่อแกแลวก็จะ
เกิดความภาคภูมิใจวา “เราทําไดๆ”
5. ข อ ควรระวั ง สิ่ ง ที่ ผู เ ขี ย นมื อ ใหม ค วรระวั ง เพื่ อ ให ง านเขี ย น เอกสาร
ประกอบการสอนอํานวยประโยชนตอผูเรียนไดเปนอยางดี ควรละเวนในเรื่องตอไปนี้
5.1 มี ความยาวมากเกิน ไป อยาพยายามใหสิ่งที่ควรรูเขาไปมากโดยไม
จําเปน เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความขี้เกียจอาน ทอใจและเบื่อหนาย
5.2 ภาษาไม ก ระชั บ ไม ส ละสลวย เขี ย นบรรยายอ อ มไปอ อ มมา
ชนิดน้ําทวมทุง
5.3 ขอมูลไมถูกตอง ขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน ไมแมนยํา ตีความหมายผิด
ใชขอความกํากวม ไมระบุแนชัด
5.4 คําอธิบายไมชัดเจน มีความวกวน ไมเนนขอความที่สําคัญใหเดนชัด
สั้นและนอยเกินไป เพราะนึกวาผูเรียนรูเรื่องแลว
5.5 ไมมีความสม่ําเสมอคงที่ การใหขอมูลที่กลับไปกลับมา การใชคําศัพท
ทางวิชาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา การเขียนหัวเรื่องหรือการอางอิงไมเปนระบบเดียวกัน
5.6 การใชโวหารและสํานวนมากเกินไป ใชสํานวนโวหารสับสนมีความใน
แฝงอยูมาก ใชอักษรยอมาก อานแลวตองแปลไทยเปนไทย
5.7 ภาพประกอบไมเหมาะสม ภาพไมสอดคลองกับเนื้อหา มีมากหรือนอย
ใหญหรือเล็กเกินไป
10. ประโยชนของเอกสารประกอบการสอน
มีนักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการสอนไวหลายทานดวยกัน
ดังนี้
พิสันต ดานไพบูลย (2536 : 19) ไดกลาวถึง ประโยชนของเอกสารประกอบ
การสอน ดังนี้
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1. ทําใหผู ทําไดมีโอกาสศึกษาหลักสู ตรอยางละเอี ยด เชน หลักการของ
หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาของวิชานั้นๆ เพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและจุดประสงครายวิชา
ที่จะจัดทําเอกสารประกอบการสอนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
2. ทํ า ให ผู ทํ า ได ฝ ก ฝนการค น คว า แหล ง วิ ช าการต า งๆ ตลอดจนการทํ า
เชิงอรรถ บรรณานุกรม อางอิง เพื่อใหเอกสารประกอบการสอนมีความสมบูรณหรือสําหรับผูสนใจ
ศึกษารายละเอียด
นคร พันธณรงค (2538 : 25) ไดกลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน ไววา
1. เปนผลงานดานวิชาการที่เปดโอกาสใหครูผูสอนไดมีความคิดริเริ่มสราง
สรรคทางดานวิชาการ เพราะผูสอนตองศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาจุดประสงค การ
เรียนรู เวลาเรียน และเขียนจุดประสงคการเรียนรูของวิชานั้นดวยตนเอง
2. เปนผลงานทางวิชาการที่มีความสมบูรณครบถวนทั้งในสวนที่เปนเนื้อหา
วิชา และสวนที่เปนกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งสวนประกอบอื่นๆ
3. เปนผลงานทางวิชาการที่เปดโอกาสใหครูผูสอนสามารถคนควาในสวนที่
เปนเนื้อหาวิชาที่สอนไดเต็มความสามารถ
4. เปนผลงานทางวิชาการที่ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางละเอียดและสอคลองกับสภาพการสอนจริงในหองเรียน
5. เปนผลงานดานวิชาการที่ชวยใหครูผูสอนใชเปนคูการสอนไดเปนอยางดี
และยังสามารถใชเปนคูมือสําหรับครูที่สอนแทนไดเปนอยางดีดวย
มิ่ งขวั ญ ธรรมสโรช (2539 : 18)
ไดกลาวถึงประโยชนของเอกสาร
ประกอบการสอน ดังนี้
1. ทํ า ให ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านอย า งมี ร ะบบและเป น ขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
หลั ก สู ต รรายวิ ช า กํ า หนดขอบเขตของเนื้ อ หารายวิ ช า การกํ า หนดจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู
การคนควาเนื้อหาอยางละเอียด การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน การสรางสื่ออุปกรณการเรียน
การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการจัดทําหนังสือและตําราอานประกอบ
2. ทํ า ให มี คู มื อ สอนที่ ส ะดวกในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ที่มคี ุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามาหลักสูตร ตลอดจนเปนประโยชนตอครูที่สอน
แทน สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเรีย นการสอนไดห รือประโยชนตอ ครูห รือผู ที่ส นใจนํ าไปเป น
แนวทางหรือปรับปรุงประยุกตใหเหมาะสม
ครรชิต มนูญผล (2550 : 9) ไดสรุปถึงประโยชนของเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนไววาเอกสารประกอบการสอนเปนนวัตกรรมการเรียนการสอน แสดงออกถึงความ
ริเริ่มสรางสรรค ซึ่งเปดโอกาสใหครูผูสอนไดใชความรูความสามารถออกแบบในการพัฒนา การเรียน
การสอน สอดคลองกับบริบทของตนเอง ผานการศึกษาคนควาที่เปนระบบ ซึ่งจะเกิดประโยชนต
อผูเรียนและครูผูสอนในแงของผลงานทางวิชาการอีกดวย
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สรุปไดวาขั้นตอนการสรางเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผูรายงานสรางขึ้นประกอบดวย สาระสําคัญจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม เครื่องมือและอุปกรณ ขอควรระวัง ขอเสนอแนะ และลําดับขั้นการทดลอง

การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน
ชัยยงค พรหมวงศ (2537 : 493-500) กลาวถึงการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวาเมื่อ
ผลิตสื่อขึ้นมาใชประกอบการเรียนการสอน เชน เอกสารประกอบการสอน ชุดการเรียนชุดการ
สอน บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป หนั ง สื อ หรื อ แบบหน ว ยหรื อ ชุ ด ฝ ก แบบฝ ก ควรได รั บ การประเมิ น
ประสิทธิภาพของสื่อวาเหมาะที่จะนําไปใชตอไปหรือไม หรือสื่อนี้จะสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม หรืออยางไร จะไดหาขอบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไข
ใหมีประสิทธิภาพตอไป
การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเปนการนําไปทดลองใช (Try-out)เพื่อปรับปรุง
แลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial run) นําผลที่ไดมาปรับปรุง แกไข เสร็จแลวผลิตออกมาเปน
จํานวนมากซึ่ง ชัยยงค พรหมวงศ (2537 : 494) กลาวถึงความจําเปนที่ตองทดสอบประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้
1. สําหรับหนวยงานผลิต เปนการประกันคุณภาพของสื่อการสอนวาอยูในขั้นสูง
เหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก หากไมทดสอบประสิทธิภาพเสียกอนแลวหากผลิต
ออกมาใชประโยชนไมไดดีก็จะตองทําใหมเปนการสิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงานและเงินทอง
2. สําหรับผูใชสื่อการสอน ซึ่งสื่อการสอนจะทําหนาที่สอนโดยที่ชวยสรางสภาพ
การเรียนรูใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่มุงหวังบางครั้งสอนแทนครู ดังนั้น กอนนําสื่อการสอนไป
ใช ครูควรมั่นใจวาสื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจริง การทดสอบ
ประสิทธิ ภาพตามลํา ดั บขั้ น จะช ว ยใหเราไดชุดการเรียนที่มีคุณคาทางการสอนจริงตามเกณฑที่
กําหนดไว
3. สําหรับผูผลิตสื่อการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตมั่นใจวา
เนื้อหาสาระที่นําเสนอไปนั้นเหมาะสมและงายตอความเขาใจ อันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญ
สูงขึ้น เปนการประหยัดแรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรียมตนแบบ
การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ
เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู เปนระดับที่ผูผลิตชุดการเรียนพึงพอใจวาหากแบบฝกมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว
ก็จะมีคุณคาที่จ ะนําไปสอนนั กเรี ยน และคุมคาแกการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก ซึ่งการ
กํ าหนดเกณฑ ป ระสิ ท ธิ ภ าพกระทํ าไดโ ดยการประเมิน ผลพฤติกรรม 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ตอเนื่ อง (กระบวนการ) และพฤติกรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภ าพเปน
E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ)
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1. ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง (Transitional Behavior) คือ ประเมินผลตอเนื่อง
ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ พฤติกรรม เรียกวา กระบวนการ (Process) ของผูเรียนที่
สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุมและบุคคล ไดแก งานที่มอบหมายและกิจกรรมอื่นใดที่ผูสอน
กําหนดไว
2. ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal Behavior) คือการประเมินผลลัพธ
(Products) ของผูเรียน โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล
ประสิทธิภาพของแบบฝกจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการประกอบ
กิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/
E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ
ตัวอยาง 80/80 หมายความวา เมื่อเรียนจากแบบฝกแลว ผู เรี ยนจะสามารถทํ า
แบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย 80% และทําขอสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย 80%
การที่จะกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ
โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80 , 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปน
ทักษะอาจตั้งไวต่ํากวานี้ เชน 75/75 เปนตน อยางไรก็ตามไมควรตั้งไวต่ําเพราะตั้งเกณฑไวเทาใด
ก็มักไดผลเทานั้น
การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพแบบฝก เมื่อทดลองสื่อการสอนภาคสนามแลว
ใหเทียบคา E1/E2 ที่หาไดจากแบบฝกกับ E1/E2 ของเกณฑ เพื่อดูวาเราจะยอมรับประสิทธิภาพ
หรือไม การยอมรับประสิทธิภาพใหถือคาแปรปรวน 2.5 – 5 % นั่นคือประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนไม ค วรต่ํ า กว า เกณฑ เ กิ น 5% แต โ ดยปกติ เ ราจะกํ า หนดไว 2.5% เช น เราตั้ ง เกณฑ
ประสิ ท ธิ ภ าพไว 90/90 เมื่ อ ทดลองแบบ 1:100 แล ว แบบฝ ก ทั ก ษะ นั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
87.5/87.5 เราก็สามารถยอมรับไดวาแบบฝกนั้นมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ผูรายงาน
ไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไวที่ 80/80
การคํานวณประสิทธิภาพของสื่อการสอน
การหาประสิทธิภาพของสื่อที่สรางขึ้น มีกระบวนการสําคัญ อยู 2 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach)
และขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach)
ทั้ ง สองวิ ธี นี้ ค วรทํ า ควบคู กั น ไป จึ ง จะมั่ น ใจได ว า สื่ อ หรื อ เทคโนโลยี ก ารเรี ย นการสอนที่ ผ า น
กระบวนการหาประสิทธิภาพจะเปนที่ยอมรับได มีรายละเอียดดังนี้ (เผชิญ กิจระการ. 2544)
1. วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach)
กระบวนการนี้เปนการหาประสิทธิภาพโดยใชหลักของความรู และเหตุผล ในการ
ตัดสินคุณคาของสื่อการเรียนการสอน โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ (Panel of Experts) เปนผูพิจารณา
ตัดสินคุณคา ซึ่งเปนการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมใน
ดานความถูกตองของการนําไปใช (Usability) ผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนจะนํามา
หาประสิทธิภาพโดยใชสูตรดังนี้
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CVR =

2Ne
-1
N

เมื่อ CVR
Ne

แทน ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach)
แทน จํานวนผูเ ชี่ยวชาญที่ยอมรับ (Number of Panelists
who had Agreement)
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด (Total Number of Panelists)
ผูเชี่ยวชาญจะประเมินสื่อการเรียนการสอนตามแบบประเมินที่สรางขึ้นในลักษณะของ
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (นิยมใชมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ) นําคาเฉลี่ยที่ไดจากแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนไปแทนคาในสูตร สําหรับคาเฉลี่ย
ของผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับจะตองอยูในระดับมากขึ้นไป
2. วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) วิธีการนี้จะนําสื่อไป
ทดลองใชกับกลุมผูเรียนเปาหมาย การหาประสิทธิภาพของสื่อ เชน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน แผนจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะ เปนตน
สวนมากใชวิธีการหาประสิทธิภาพดวยวิธีนี้ ประสิทธิภาพที่วัดสวนใหญจะพิจารณาจากเปอรเซ็นต
การทําแบบฝกหัดหรือกระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบยอย โดยแสดงคาตัวเลข 2 ตัว
เชน E1 / E2 = 80/80 , E1 / E2 = 90/90 เปนตน การคํานวณหาคา E1 และ E2 มีสูตรดังนี้
∑X
E1 = NA × 100

เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
Σx แทน คะแนนรวมของแบบฝกหัด ใบงาน หรือแบบทดสอบยอย
ทุกชุดรวมกัน
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดใบงาน หรือแบบทดสอบยอย
ทุกชุดรวมกัน
N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด
E2 =
เมื่อ E2
ΣY
B
N

แทน
แทน
แทน
แทน

∑Y
N × 100
B

ประสิทธิภาพของผลลัพธ
คะแนนของการทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
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ประสิทธิภาพของสื่อการสอน จะมาจากผลลัพธของการคํานวณ E1 และ E2 เปน
ตัวเลข ตัวแรกและตัวหลังตามลําดับ ถาตัวเลขเขาใกล 100 มากเทาไรยิ่งถือวามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เปนเกณฑที่ใชพิจารณาการรับรองประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน สวนแนวคิดในการหา
ประสิทธิภาพที่ควรคํานึง มีดังนี้
1. สื่อการเรียนการสอน ที่สรางขึ้นตองมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อ
การเรียนการสอนอยางชัดเจน และสามารถวัดได
2. เนื้อหาของบทเรียนที่สรางขึ้นตองผานกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาตาม
จุดประสงคของการเรียนการสอน
3. แบบฝกหัดและแบบทดสอบตองมีการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาตาม
วัตถุประสงคของการสอนที่ไดวิเคราะหไว สวนความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบควรมีการวิเคราะห เพื่อนําไปใชกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนในแตละขอคําถาม
4. จํานวนแบบฝกหัดตองสอดคลองกับจํานวนของวัตถุประสงค และตองมี
แบบฝกหัดและขอคําถามในแบบทดสอบครอบคลุมทุกจุดประสงคของการสอน จํานวนแบบฝกหัด
และขอคํ าถามในแบบทดสอบไม ควรนอยกวาจํ านวนวั ตถุป ระสงค จะเห็น ไดวา การคํ านวณหา
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนนี้ เปนผลรวมของการหาคุณภาพ (Quality) ทั้งเชิงปริมาณที่
แสดงเป น ตั ว เลข (Quantitative) และเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative)ที่ แสดงเป น ภาษาที่ เ ข าใจได
ดังนั้นประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ในที่นี้จึงเปนองครวมของประสิทธิภาพ (Efficiency)
ในความหมายของการทําในสิ่งที่ถูก (Do the Things Right) นั้นหมายถึง การเรียนอยางถูกตอง
ตามกระบวนการของการเรียนและการมีประสิทธิผล (Effectiveness) ในความหมายของการทําสิ่ง
ที่ถูกตองใหเกิดขึ้น (Get the Right Things Done) นั้นหมายถึงผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดประสงคถูกตองถึงระดับเกณฑที่คาดหวัง ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะนําไปสูการมี
คุณภาพ ซึ่งมักนิยมเรียนรวมกันเปนที่เขาใจสั้นๆ วา “ประสิทธิภาพ” ของสื่อการเรียนรู
การประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอน
ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การสอนจะกํ า หนดเป น เกณฑ ที่ ผู ส อนคาดหมายว า ผู เ รี ย น
จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน
และการประกอบกิจกรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลการสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด
นั่นคือ ถาเกณฑ 80 / 80 ก็คือประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ
(ชัยยงค พรหมวงศ . 2537: 916) ซึ่งประสิทธิภาพของแผนใหสถิติที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ค า เฉลี่ ย เลขคณิต เปน ผลรวมเฉลี่ย ของนักเรีย นทั้งหมด ถาคา เฉลี่ย สู ง
แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมหรือหองนั้นๆ สูง ในแผนการจัดการเรียนรูคะแนน
เฉลี่ยหลังสอนจะตองมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน จึงจะถือวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนคาที่วัดการกระจายของขอมูลหรือ
คะแนนของผู เ รี ย นในกลุ มหรื อห องนั้น ๆ วาผูเรีย นมีความรูความสามารถแตกตางกัน มากนอ ย
เพียงใด ถาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาก ก็แสดงวาระดับความสามารถของผูเรียนในหอง
หรือกลุมนั้นๆ แตกตางกันมา ถาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอยก็แสดงวาระดับความรู
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ความสามารถของนักเรียนในหองหรือกลุมนั้นๆ แตกตางกันนอย ในแผนการจัดการเรียนรูคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังเรียนจะตองนอยกวากอนเรียนจึงจะถือวาแผนการจัดการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพ
ความสําคัญระหวางสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X )
1. ถา X มาก S.D. นอย หมายความวา ความรูความสามารถของกลุม
หรือหองนั้นๆ จะสูงใกลเคียงกัน
2. ถา X มาก S.D. มาก หมายความวา ความรูความสามารถของกลุม
หรือหองนั้นๆ จะสูงและแตกตางกัน
3. ถา X นอย S.D. นอย หมายความวา ความรูความสามารถของกลุม
หรือหองนั้นๆ จะต่ําใกลเคียงกัน
4. ถา X นอย S.D. มาก หมายความวา ความรูความสามารถของกลุม
หรือหองนั้นๆ จะต่ําและแตกตางกันมาก
3. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เปนคาเปรียบเทียบอัตราการกระจายของ
คะแนนกับคาเฉลี่ยวาการกระจายของคะแนนเปนรอยละเทาใด ของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเกณฑของคา
C.V. มีดังนี้
คา C.V. ต่ํากวารอยละ 10 การกระจายของการเรียนการสอนจะอยูใ นเกณฑ
ดีมาก
คา C.V. ระหวางรอยละ 10 –15 การกระจายของการเรียนการสอนจะอยู
ในเกณฑดี
คา C.V. ระหวางรอยละ 15 การกระจายของการเรียนการสอนยังไมนาพอใจ

การหาคาดัชนีประสิทธิผล
ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความกาวหนาใน
การเรียนของผูเรียน โดยการเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนการทดสอบกอนเรียนกับคะแนนที่ได
จากการทดสอบหลังเรียน และคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอน
เรียน เมื่อมีการประเมินสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นมา เรามักจะดูถึงประสิทธิผลทางดานการสอนและการ
วัดประเมินผลทางสื่อนั้น ตามปกติแลวจะเปนการประเมินความแตกตางของคาคะแนนใน 2 ลักษณะ
คือ ความแตกตางของคะแนนกับการทดสอบกอนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียน หรือการ
ทดสอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในการปฏิบัติสวนมาก
จะเนนที่ผลความแตกตางที่แทจริงมากกวาผลความแตกตางทางสถิติ แตในบางกรณีการเปรียบเทียบ
เพียง 2 ลักษณะก็อาจจะยังไมเปนการเพียงพอ เชน ในกรณีของการทดสอบใชสื่อการเรียนการสอน
ครั้ งหนึ่ งปรากฏว า กลุ มที่ 1 การทดสอบกอนเรีย นไดคะแนน 18% การทดสอบหลั งเรีย นได
คะแนน 67% และกลุมที่ 2 การทดสอบกอนเรียนไดคะแนนจาก การทดสอบทั้งสองกรณีมีพื้นฐาน
(คะแนนทดสอบกอนเรียน) แตกตางกันซึ่งจะสงผลถึงคะแนนสอบหลังเรียนที่จะเพิ่มไดสูงสุดของ
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แตละกรณี (เผชิญ กิจระการ. 2541 : 33-39) ไดเสนอคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index)
ไวดังนี้
1. การพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผูเรียนโดยอาศัยคา t-test (Dependent Samples)
เปนการพิจารณาดูวา ผูเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางเชื่อถือไดหรือไม โดยทําการทดสอบผูเรียน
ทุกคนกอนเรียน (Pre test) และหลังเรียน (Post test) แลวนํามาหาคา t-test (Dependent
Samples) หากมีนัยสําคัญทางสถิติ ก็ถือไดวาผูเรียนกลุมที่ผูวิจัยกําลังศึกษามีการพัฒนาขึ้น
อยางเชื่อถือได
2. การหาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผูเรียนโดยอาศัยคาดัชนีประสิทธิผล มีสูตรดังนี้
ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน- ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
ดัชนีประสิทธิผล =
(จํานวนนักเรียน × คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
หรือ

E.I. =

P2 − P1
Total - P1

เมื่อ

P1
P2
Total

แทน ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
แทน ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน
แทน ผลคูณของจํานวนนักเรียนกับคะแนนเต็ม

จากการศึกษาเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน พบวา การใชสื่อการสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่ดีมี
คุณคาดังตองการ จําเปนจะตองใชเครื่องมือที่เปนมาตรฐานซึ่งผานกระบวนการสรางอยางมีระบบใน
การศึกษาครั้งนี้ผูรายงานไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 80/80

ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement) เป น ผลการเรี ย นรู ต ามแผนที่ กํ า หนดไว ล ว งหน า
อันเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผานมา
คําวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) นักวัดผลและนักการศึกษา
เรี ยกชื่ อแตกตางกัน ไป เชน แบบทดสอบความสัมฤทธิ์ แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ และไดใหความหมายไว ในแนวเดียวกัน
ในพจนานุกรม Encyclopedia World Dictionary แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
คือแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อใชในการวัดผลของการเรียนหรือการสอน
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วิ นั ย ธรรมศิ ล ป และคณะ (ม.ป.ป. : 5) ให ค วามหมายของ แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดานตางๆ
ที่เด็กไดรับจากประสบการณทั้งปวง ทั้งจากโรงเรียนและทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกายความ
ถนัดและทางบุคคลกับสังคม
เยาวดี วิบูลยศรี (2540 : 28) ไดสรุปใหแนวคิดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปน
แบบทดสอบวัดความรูเชิงวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนนการวัดความรูความสามารถ
จากการเรียนรูในอดีต หรือ สภาพปจจุบันของแตละบุคคล
อารีย วชิรวราการ (2542 : 195) ใหความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ชุดของคําถามที่วัดพฤติกรรมทางสมองของ
นักเรียนในดาน ความรู ทักษะ ที่นักเรียนไดรับประสบการณจากภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2544 : 125) แบบสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Tests)
ใชวัดสมรรถนะอันเปนผลลัพธจากการเรียนการสอนหรือโปรแกรมการฝกอบรม ใชวัดผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้น (What Has Learned) จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนไดจัดขึ้นเพื่อการเรียนรูนั้น
สิ่งที่มุงวัดจึงเปนสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูภายใตสถานการณที่กําหนดขึ้น ซึ่งอาจเปนความรูหรือทักษะ
บางอยาง (สวนใหญจะเนนทักษะทางสมองและความคิด) อันบงบอกถึง สถานภาพการเรียนรูที่ผาน
มา หรือสภาพการเรียนรูที่บุคคลนั้นไดรับ
พิชิต ฤทธิ์เจริญ (2545 : 95) ใหความหมายไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หมายถึ ง แบบทดสอบที่ วั ด ความรู ทั ก ษะและสมรรถภาพสมองด า นต า งๆ ที่ เ ด็ ก ได รั บ จาก
ประสบการณทั้งปวงทั้งจากโรงเรียนและทางบานยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัด และทาง
บุคคลกับสังคม สําหรับในโรงเรียนแลวแบบทดสอบประเภทผลสัมฤทธิ์มุงที่จะวัดความสําเร็จในวิชา
เปนสวนใหญ
สมนึก ภัททิพยธนี (2546 : 73) ไดใหความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ที่นักเรียนไดรับการเรียนรู
ผานมา
กลาวโดยสรุป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะและ
ความสามารถทางวิ ชาการที่ผู เรีย นไดเ รียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุด ประสงคที่กําหนดไว
เพียงใด
2. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96) กลาวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบที่ครูสราง (Teacher – made Test) หมายถึง แบบทดสอบที่
มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเฉพาะกลุมที่ครูสอน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชกันโดยทั่วไปใน
สถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน (Paper and Pencil Test) ซึ่งแบงไดเปน
2 ชนิด คือ แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or Essay Test) และแบบทดสอบปรนัยหรือ
แบบใหตอบสั้นๆ (Objective Test or Short Answer)
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2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุง
วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั่วๆ ไป ซึ่งสรางโดยผูเชี่ยวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดี จนมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือ มีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ วิธีการใหคะแนนและ การแปล
ความหมายของคะแนน
สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 73) กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น ว า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น อาจแบ ง ได 2 ประเภท คื อ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน
วินัย ธรรมศิลป และคณะ (ม.ป.ป. : 5) กลาวถึง ประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์วาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง (Teacher – made
Test) หมายถึง
แบบทดสอบที่ใชกันทั่วๆ ไปในโรงเรียน ครูเปนผูสรางขึ้นเอง สอบเสร็จแลวก็ทิ้งไป จะสอบใหมก็
สรางขึ้นมาใหม หรือเอาของเกามาเปลี่ยนแปลง ขอสอบแบบนี้มีขอเสียตรงที่วาครูสวนใหญไมคอย
สนใจวาขอสอบที่ออกมานั้นใชแลวดี – เลวประการใด
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบที่สราง
ขึ้ น แล ว นํ า ไปใช ทดสอบ และวิ เ คราะหผ ลการสอบตามวิธีการทางสถิติห ลายครั้ง หลายหน เพื่ อ
ปรับปรุงใหมีคุณภาพดีและเปนแบบทดสอบที่มาตรฐานสําหรับใชกับเด็กทั่วๆ ไป มีการหาเกณฑ
ปกติ (Norms) เพื่อใชเปนหลักในการเปรียบเทียบ แบบทดสอบมาตรฐานนี้เปนแบบทดสอบที่ใชวัด
และประเมินคาการเรียนการสอน การสรางแบบทดสอบมาตรฐานตองใชเวลาและคาใชจายมาก
จึงมักเปนงานของสถาบันใหญๆ หรือเปนงานระดับชาติ คําวามาตรฐาน หมายถึง มาตรฐาน 2
ประเด็น คือ มาตรฐานในการดําเนินการสอบและในวิธีการแปลคะแนน
จากประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่กลาวมา สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น (Teacher – made Test) หมายถึง แบบทดสอบ
ที่ครูสรางขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ซึ่งสรางขึ้นมาใชเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกลุมของผูเรียนเปน
แบบทดสอบที่ใชกันโดยทั่วๆ ไปในสถานศึกษา
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบที่สราง
ขึ้นเพื่ อวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรี ยน มีการวิเคราะหขอสอบตามวิธีการทางสถิติ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาแบบทดสอบ เพื่อใหไดขอสอบที่มีคุณภาพ
ความแตกตางระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ที่ครูสรางขึ้นเพื่อใชในชั้นเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้นเพื่อใชใน
ชั้นเรียนอาจจําแนกความแตกตางที่ชัดเจนได 5 ประการ ดังนี้ (เยาวดี วิบูลยศรี. 2540 : 26)
1. การจํากัดของเนื้อหาวิชาที่สอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสุม
เนื้ อ หาสํ า หรั บ นํ า มาสอบในระดั บ ที่ ก ว า งและทั่ ว ไป เพื่ อ ใช กั บ โรงเรี ย นต า งๆ ตลอดจนมี ก าร
กลั่นกรองเนื้อหาในการสรางขอกระทงโดยผูเชี่ยวชาญทางเนื้อหาและหลักสูตร สําหรับแบบทดสอบ
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ผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้นจะเนนเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูจะทําหนาที่
เปนผูเชี่ยวชาญซึ่งอาจประกอบดวยครูคนเดียวหรือคณะครูก็ได เปนผูกําหนดเนื้อหาที่เหมาะสม
ในการสอบ
2. การทดลองใชแบบทดสอบ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน เมื่อสรางขึ้นแลว
จะตองมีการทดลองใช เพื่อทําการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบทดสอบดวยคาสถิติตางๆ ตอจาก
นั้นก็จะรายงานในคูมือแบบทดสอบ เชน คาความตรง ความเที่ยง ระดับความยากงาย และอํานาจ
จําแนกของขอกระทงในทํานองตรงกันขาม สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้นโดยทั่วไป
จะไมมีการทดลองใชเพื่อวิเคราะหคาสถิติในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบทดสอบมากอน
3. วิธีดําเนินการสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานโดยปกติจะตองมีคูมือ
อธิบายวิธีดําเนินการสอบอยางเปนมาตรฐาน เชน วิธีการตอบ เวลาในการสอบ ฯลฯ ผูใชแบบทดสอบ
ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้น โดยทั่วไปจะไมมีคูมือ
ประกอบการใช เพราะตัวครูเองจะเปนผูกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการสอบ
4. วิธีการใหคะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานตองมีคําเฉลยสําหรับ
การตรวจใหคะแนนตามที่ระบุอยูในคูมือการใชทดสอบ สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสราง
ขึ้นนั้น ครูจะเปนผูใหคะแนนตามมาตรฐานที่ครูกําหนดขึ้นเอง
5. ตารางปกติ วิ สั ย เพื่ อ การเปรี ย บ โดยปกติ แ ล ว แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
มาตรฐานจะมีการนําไปใชกับกลุมอางอิง หรือที่เรียกวา Norm Group เพื่อทําตารางปกติวิสัย
(Norm Table) ไวในคูมือของการใชแบบทดสอบมาตรฐาน โดยมีจุดมุงหมายใหผูใชแบบทดสอบ
สามารถนําไปใชในการตีความสําหรับคะแนนสอบที่ไดรับ รวมทั้งใชเปนตารางเพื่อการเปรียบเทียบ
ของคะแนนดังกลาวดวย สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้นจะมีเพียงคะแนนของผูเขาสอบ
ดวยกัน ซึ่งอาจใชเปรียบเทียบไดเฉพาะภายในกลุมเทานั้น
3. หลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นจะมีคุณภาพได นั้นจะต องอาศัย หลักการ
สรางที่มีประสิทธิภาพ
Gronlund (Gronlund. 1976 : 8 – 11 อางอิงถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
, 2540) ไดใหหลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
1. ตองนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่ตองการจะวัดใหชัดเจน
โดยกําหนดในรูปของจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนหรือรายวิชาดวยคําที่เฉพาะเจาะจงสามารถ
วัดและสังเกตได
2. ควรสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่ไดกําหนดไวทั้งหมด
ทั้งในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและระดับที่ซับซอนมากขึ้น
3. แบบทดสอบที่สรางขึ้นควรจะวัดพฤติกรรม หรือผลการเรียนรูที่เปนตัวแทน
ของกิจกรรมการเรียนรู โดยจะตองกําหนดตัวชี้วัด และขอบเขตของผลการเรียนรูที่จะวัดแลวจึง
เขียนขอสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตที่กําหนดไว
4. แบบทดสอบที่สรางขึ้น ควรประกอบดวยขอสอบชนิดตางๆ ที่เหมาะสม
สอดคลองกับการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่กําหนดไว ใหมากที่สุด
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5. ควรสรางแบบทดสอบโดยคํานึงถึงแผนหรือวัตถุประสงคของการนําผลการ
ทดสอบไปใชประโยชน จะไดเขียนขอสอบใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และทันใชตามแผนที่
กํ าหนด เช น การใช แบบทดสอบกอนการเรีย นการสอน (Pretest) สําหรับ ตรวจสอบความรู
พื้นฐานของผูเรียนเพื่อการสอนซอมเสริม การใชแบบทดสอบระหวางการเรียนการสอนเพื่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอน (Formative Test) และการใชแบบทดสอบหลังการเรียนการสอน
เพื่อตัดสินผลการเรียน (Summative Test)
6. แบบทดสอบที่ ส ร า งขึ้ น จะต อ งทํ า ให ก ารตรวจให ค ะแนนไม มี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากการวัด (Measurement Errors) ซึ่งไมวาจะนําแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเรียน
ในเวลาที่แตกตางกันจะตองไดผลการวัดเหมือนเดิม
พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 41) ไดกลาวถึง หลักในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
วา หลั กเบื้ องต นในการสร า งขอสอบใหมีคุณภาพ มีอยู 2 ประการ การทราบคุณลักษณะของ
ขอสอบที่ดีประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งคือ การทราบคุณลักษณะที่จําเปนของผูเขียนขอสอบที่ดี
องคประกอบ 2 ประการนี้จะเปนพื้นฐานในการเตรียมตัวของครูใหสามารถสรางขอสอบที่ดีได
4. ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พวงรัตน ทวีรัตน (2530 : 47) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางขอสอบไววา มีอยู 4
ขั้นตอนที่สําคัญ คือ
1. ขั้ น วางแผน โดยทั่ ว ไปในการสร า งข อ สอบควรจะกระทํ า กั น ในรู ป ของ
คณะกรรมการจะเหมาะสมกวา เพราะจะทําใหไดขอสอบที่มาจากหลายแนวความคิด และมีแงมุม
ตางๆ ในการถามกวางขวางขึ้น แตในกรณีที่ครูผูสอนจะตองออกขอสอบประจําวิชาที่สอนแตเพียงผู
เดียว ก็เปนความจําเปนที่ครูจะตองออกขอสอบวิชานั้นๆ ทั้งฉบับเพียงผูเดียว อยางไรก็ตามไมวา
จะเปนการออกขอสอบในลักษณะของกลุมคณะกรรมการหรือครูผูสอนเพียงคนเดียว สิ่งที่ควรปฏิบัติ
ในการวางแผนสรางขอสอบ คือ กําหนดจุดมุงหมาย กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด
กําหนดชนิดและรูปแบบของขอสอบ กําหนดสวนประกอบอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ออกขอสอบและในการสอบ
2. ขั้นเตรียมงาน ขั้นนี้เปนการเตรียมสิ่งตางๆ ที่จะตองใชและเอื้ออํานวยตอการ
สรางขอสอบ ไดแก
2.1 หลักสูตร หนังสือแบบเรียน แผนการสอน คูมือครู
2.2 ทําการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาที่จะออกขอสอบ พรอมบันทึกผล
การวิเคราะห
2.3 อุปกรณตางๆ สําหรับการพิมพ การอัดสําเนา
2.4 กระดาษคําตอบและอื่นๆ
3. ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนขั้นลงมือเขียนขอสอบ ในกรณีที่การสรางขอสอบนั้นทําใน
รูปคณะกรรมการ คณะกรรมการก็จะตกลงแบงงานกันไปเขียนขอสอบ โดยกําหนดเนื้อหาและ
จํานวนขอสอบใหแตละคนรับผิดชอบไป แลวนัดหมายเวลาเพื่อมาประชุมวิจารณขอสอบที่สรางขึ้น
ในขั้นนี้สิ่งที่ควรยึดถือเปนหลักปฏิบัติ คือ

56
3.1 กรรมการทุก คนควรจะทราบคุณ ลัก ษณะของขอ สอบที่ ดี คุ ณลั กษณะ
ที่ จํ าเป น ของผู เ ขี ย นข อสอบ และเทคนิคการเขีย นข อสอบชนิ ดตางๆ เทคนิคการเขี ย นข อสอบ
วัดพฤติกรรมดานความรูและความคิด
3.2 การออกขอสอบจะตองยึดผลวิเคราะหในตารางวิเคราะหหลักสูตร
เปนหลัก
3.3 หากมีปญหาดานเนื้อหาหรือดานเทคนิควิธีการออกขอสอบควรประชุม
ตกลงกัน
4. ขั้นประเมินหรือตรวจคุณภาพ ขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลไปปรับปรุงขอสอบ
แยกเปนขั้นยอยๆ ดังนี้
4.1 ขั้ น ประเมิ น เบื้ อ งต น ขั้ น นี้ ก็ คื อการวิ จ ารณ ข อสอบนั่ น เอง โดยผู แ ทน
กลุมวิชา ไดแก ประธานหรือเลขากลุมทําการรวบรวมข อสอบที่กรรมการแตละคนสรางมาถาย
เอกสารพรอมกับแจกจายใหกรรมการแตละคนไดใชในการวิจารณ การวิจารณขอสอบเปนสิ่งดีและ
เปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ เปนการรวมกันพิจารณา
ปรับปรุงขอคําถามและตัวเลือกใหดีขึ้น การวิจารณขอสอบเปนการพิจารณา
ในเรื่องตอไปนี้
1. ขอคําถามวัดในสิ่งที่ตองการวัดหรือไม
2. ขอคําถามชัดเจน เขาใจตรงกันหรือไม
3. ขอคําถามมีคําตอบถูกที่แนนอนเพียงคําตอบเดียวหรือไม
4. ขอคําถามใชภาษารัดกุม เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนหรือไม
5. ในกรณีเปนขอสอบเลือกตอบ จะตองพิจาณาตัวลวงเหมาะสมหรือไม
การเรียงขอคําถามถูกตองตามหลักหรือไม การเรียงตัวเลือกในแตละขอเรียงเหมาะสมสวยงามหรือไม
4.2 การตรวจสอบคุณภาพหลังการทดลอง ขอสอบที่ไดผานการวิจารณและได
แกไขปรับปรุงจนเปนที่เรียบรอยแลว ก็จะนําไปจัดพิมพเพื่อนําไปทดลอง (Try – out) และเมื่อ
นําไปทดลองแลว ก็จ ะต องนํา มาตรวจคะแนน และทําการตรวจสอบคุณภาพอีก การตรวจสอบ
คุณภาพในขั้ นนี้เ ปนการพิจารณาในเรื่อง ความยากงายของขอสอบ (Difficulty) และ อํานาจ
จําแนกของขอสอบ (Discrimination) ซึ่งเปนการตรวจสอบเปนรายขอและรายตัวเลือก วิธีการ
ที่ใชในการตรวจสอบ ก็คือ การวิเคราะหขอสอบนั่นเอง
เยาวดี วิบูลยศรี (2540 : 179) กลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
วาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะตองมีการเตรียมตัวและมีการวางแผน เพื่อใหแบบทดสอบ
ดังกลาวมีกลุมตัวอยางของพฤติกรรมที่ตองการวัดไดอยางเดนชัดจากการทดสอบ
แตละครั้ง ซึ่งจะตองอาศัยกรรมวิธีอยางมีระบบในการสรางแบบสอบแตละชุด โดยปกติกรรมวิธีใน
การสรางแบบสอบผลสัมฤทธิ์ สามารถแบงไดเปน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้ น ที่ 1 กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ทั่ ว ไปของการสอบให อ ยู ใ นรู ป ของวั ต ถุ ป ระสงค
เชิงพฤติกรรม โดยระบุเปนขอๆ และใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเหลานั้น สอดคลองกับเนื้อหา
สาระทั้งหมดที่จะทําการทดสอบดวย
ขั้นที่ 2 กําหนดโครงการเรื่องของเนื้อหาสาระ ที่จะทําการทดสอบใหครบถวน
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ขั้นที่ 3 เตรียมตารางเฉพาะ หรือผังของแบบทดสอบ เพื่อแสดงถึงน้ําหนักของ
เนื้อหาวิชาแตละสวน และพฤติกรรมตางๆ ที่ตองการทดสอบใหเดนชัด สั้น กะทัดรัด
และมีความชัดเจน
ขั้นที่ 4 สรางขอกระทงทั้งหมดที่ตองการจะทดสอบ ใหเปนไปตามสัดสวนของ
น้ําหนักที่ระบุไวในตารางเฉพาะ
เพลินพิศ ธรรมรัตน (2542 : 91) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา การสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ จําเปนตองศึกษาขั้นตอนและ
กระบวนการตางๆ ในการสรางแบบทดสอบใหเขาใจ ครูหรือผูสรางขอสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ควรดําเนินการสรางแบบทดสอบแบบครูสรางเองตามขั้นตอน ดังนี้
1. วางแผนการสรางแบบทดสอบ
2. การเตรียมงานเขียนขอสอบ
3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
4. การคัดเลือกและปรับปรุงแบบทดสอบ
5. การจัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณ
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 97) กลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
วาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร การสรางแบบทดสอบควร
เริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระและ
พฤติกรรมที่ตองการจะวัด ตารางวิเคราะหหลักสูตรจะใชเปนกรอบในการออกขอสอบ
โดยระบุจํานวนขอสอบในแตละเรื่องและพฤติกรรมที่ตองการจะวัดไว
2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่เปนผลการ
เรียนรูที่ผูสอนมุงหวังจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน และเปนการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง โดยศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตร
และจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบที่จะใช
วัดวาจะเปนแบบใด โดยเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ
4. เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน
ตารางวิเคราะหหลักสูตรและใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียน
ขอสอบที่ไดศึกษามา
5. ตรวจทานขอสอบ เพื่อใหขอสอบที่เขียนไวแลว มีความถูกตองตามหลักวิชามี
ความสมบูรณครบถวนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตอง
พิจารณา ทบทวน ตรวจทานขอสอบอีกครั้งกอนที่จะนําไปจัดพิมพและนําไปใชตอไป
6. จั ด พิ ม พ แ บบทดสอบฉบั บ ทดลอง เมื่ อ ตรวจทานข อ สอบเสร็ จ แล ว ให พิ ม พ
ข อ สอบทั้ ง หมด จั ด ทํ า เป น แบบทดสอบฉบั บ ทดลอง โดยมี คํ า ชี้ แ จงหรื อ คํ า อธิ บ ายวิ ธี ต อบ
แบบทดสอบ (Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม
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7. ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบเปน
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองกับกลุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมที่ตองการสอบจริง แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ
ให มีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิ บัติจ ริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรีย นมักไมคอยมีการ
ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ สวนใหญนําแบบทดสอบไปใชทดสอบแลวจึงวิเคราะหขอสอบเพื่อ
ปรับปรุงขอสอบและนําไปใชในครั้งตอไป
8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบ
ขอใดไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดีพอ อาจจะตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพ
ดีขึ้น แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงที่จะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป
ซึ่งขั้นตอนการเขียนขอสอบของพิชิต ฤทธิ์จรูญ แสดงไดดังภาพประกอบ 2 ดังนี้
วิเคราะหหลักสูตร
และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู
กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง
เขียนขอสอบ
ตรวจทานขอสอบ
จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง
ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ
จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของพิชิต ฤทธิ์จรูญ
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5. ลักษณะของแบบทดสอบที่ดี
วินัย ธรรมศิ ลป และคณะ (ม.ป.ป. : 7) กลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบ
ที่ดีมี 10 ประการ คือ
1. ต อ งเที่ ย งตรง (Validity) หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะทํ า ให ผู ใ ช บ รรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่สามารถทําหนาที่วัดไดอยาง
ถูกตองตามความมุงหมาย
2. ตองยุติธรรม (Fair) คือ โจทยคําถามทั้งหลายไมมีชองทางแนะใหเด็กฉลาด
ใชไหวพริบเดาไดถูก ไมเปดโอกาสใหเด็กเกียจครานที่ดูตําราแตลวกๆ ตอบไดดี
3. ตองถามลึก (Searching) วัดความลึกซึ้งของวิทยาการตามแนวดิ่งมากกวา
ที่จะวัดตามแนวกวาง วารูมากนอยปานใด
4. ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง (Exemplary) คือ คําถามมีลักษณะทาทาย เชิญ
ชวนใหคิดเด็กสอบแลวเกิดรอยพิมพใจ ใครจะรูเห็นเรื่องราวนั้นใหกวางยิ่งขึ้นไปอีก
5. ตองจําเพาะเจาะจง (Definite) คือ เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัด
วาครูถามอะไร ไมถามครอบจักรวาลและไมถามคลุมเครือ
6. ตองเปนปรนัย (Objectivity) คําวา ปรนัย ควรจะตองหมายถึงคุณสมบัติ
3 ประการคือ แจมชัดในความหมายของคําถาม ความแจมชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานในการให
คะแนน และความแจมชัดในการแปลความหมายของคะแนนนั้น ๆ
7. ตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ สามารถใหคะแนนที่เที่ยงตรงและ
เชื่อถือไดมากที่สุดภายในเวลาและแรงงานเงินที่นอยที่สุดดวย
8. ตองยากพอเหมาะ (Difficulty)
9. ต องมี อํ า นาจจํ า แนก (Discriminstion) คื อ สามารถแยกเด็ กออกเป น
ประเภทๆ ไดทุกชั้น ทุกระดับ อยางถวนถี่และครบถวน ตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด
10. ตองเชื่อมั่นได (Relisbility) คือ ขอสอบนั้น สามารถใหคะแนนไดคงที่
แนนอน ไมแปรผัน อุปมาดังนาฬิกาที่เดินเร็วสม่ําเสมอ
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดแกปญหาทาง
คณิตศาสตร
ความสามารถ (Ability) เปนพลังที่แสดงถึงสมรรถนะการทํางานของบุคคล
ในปจจุบัน
แบบสอบความสามารถ (Ability Test) ใชวัดทักษะความสามารถตางๆ ที่บุคคล
ไดพัฒนาขึ้นมา แบบสอบความสามารถเปนแบบสอบที่ใชวัดสมรรถนะของบุคคลในการทํางานใดงาน
หนึ่ง (Power to Perform a Task) สิ่งที่มุงวัดจึงเปนระดับของทักษะทั้งความคิดและการปฏิบัติที่
แสดงถึงความสามารถเฉพาะอยางในสภาพปจจุบัน (Current) ของบุคคล (ศิริชัย กาญจนวาสี .
2544 : 1 – 24)
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ความพึงพอใจ
1. ความหมาย
กันฑพร กากแกว (2542 : 6) ใหความหมายความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจ ที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ และเขาไดรับการ
ตอบสนองความตองการของเขา
ชัยวัฒน ดุงศรีแกว ( 2543: 14 ) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววา
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติของผูปฏิบัติงานที่มีตองานนั้นๆ หากเปนไป
ในทางบวก จะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ
แรงทรัพย และสติปญญาใหแกงานมากขึ้น แตในตรงกันขาม หากผูปฏิบัติงานมีความรูสึกนึกคิด
หรือทัศนคติตอการปฏิบัติงานเปนไปในทางลบ จะมีผลทําใหเกิดความไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ขาดความกระตือรือรน ปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ
ไชยยัณฑ ชาญปรีชารัตน (2543 : 52) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววา
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติในทางบวก คือ รูสึกชอบ รัก
พอใจ หรือเจตคติที่ดีตองาน ซึ่งเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งดานวัตถุ และดาน
จิตใจ เปนความรูสึกที่มีความสุข เมื่อไดรับความสําเร็จตามตองการ หรือแรงจูงใจ
ชั ย วิ ช ญ ทองทวี (2544: 9) ได ก ล า วถึ ง ความหมายของความพึ ง พอใจไว ว า
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่
เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ง าน และได ผ ลตอบแทน คื อ ผลที่ เ ป น ความพึ ง พอใจ ที่ ทํ า ให ค นเกิ ด ความ
กระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลานี้ จะมีผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จ และเปนไปตามเปาหมายขององคกร
สุดาทิพย บุ ษมงคล (2546: 47) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู สึ กหรื อ อารมณ ของบุ คคล ที่มีความสัมพั น ธตอสิ่ งเรา ตางเปน ผลเนื่องจากการที่บุคคล
ประเมินผลสิ่งเหลานั้นแลววา พอใจ ตองการ หรือดีอยางไร
อานนท กระบอกโท ( 2546: 33 ) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือเจตนคติที่ดีตอการทํางานนั้น เชน ความรูสึกชอบ ภูมิใจ สุขใจ
เต็มใจ และยินดี จะมีผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีการเสียสละ อุทิศ แรงกาย แรงใจ
และสติปญญาใหแกงานอยางแทจริง
สรุปไดวา ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกพอใจ ความชอบ และความสนใจของ
นั กศึ กษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พชั้ น สู ง ที่มีต อการจัด กิจ กรรมการเรี ย นรู โ ดยเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
Thorndike ( 1999 : 1874 – 1949 อางอิงถึงในประสาท อิศรปรีดา (2547 : 214 –
219 ) ไดกลาวถึง หลักการเรียนรูตามทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของ Thorndike มีความสําคัญวา
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การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวยการที่มนุษยหรือสัตวไดเลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองเชื่อมตอ (Connect)
เขากับสิ่งเราอยางเหมาะสม หรือการเรียนรูจะเกิดขึ้นดวยการสรางสิ่งเชื่อมโยงหรือพันธะ (Bond)
ระหว า งสิ่ ง เร ากั บ การตอบสนองนั่ น เอง กล า วคื อ เมื่ อ สถานการณ ห รื อ สิ่ ง ที่ เ ป น ป ญหาเกิ ด ขึ้ น
ร า งกายจะเกิ ด ความพยายามที่ จ ะแก ปญ หานั้ น โดยแสดงพฤติ ก รรมตอบสนองออกมาหลายๆ
รูปแบบ ซึ่งรางกายจะเลือกพฤติกรรมตอบสนองที่พอใจที่สุดไปเชื่อมโยงสิ่งเราหรือปญหานั้น ทําให
เกิดการเรียนรูขึ้นมาวา ถามีสิ่งเราหรือปญหาเชนนี้อีกจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองเชนไร สิ่งสําคัญ
ในการเรียนรูที่ Thorndike ไดใหความสําคัญอยางมาก ไดแก การเสริมแรง คือความพึงพอใจที่
รางกายไดรับ เพราะจะทําใหการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองมีความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น
Thorndike ไดสรุปกฎการเรียนรูที่สําคัญ 3 กฎ คือ
1. กฎแหงความพอใจ (Law of Effect) มีใจความวา พันธะหรือตัวเชื่อม
ระหวางสิ่งเราและการตอบสนองจะเขมแข็งหรือออนกําลังลง ยอมขึ้นอยูกับผลตอเนื่องหลังจากที่ได
ตอบสนองไปแลว กลาวคือ ถาหากการตอบสนองที่กระทําไปนั้นทําใหเกิดความพอใจ พันธะหรือ
ตัวเชื่อมระหวางสิ่งเราและการตอบสนองก็จะแนนแฟนเขมแข็งขึ้น ถาหากการตอบสนอง
ที่กระทําไปนั้นทําใหเกิดความไมพอใจ ความเขมแข็งของพันธะหรือตัวเชื่อมระหวางสิ่งเราและการ
ตอบสนองก็จะออนกําลังลง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ถาหากการตอบสนองที่กระทําตอสิ่งเรานั้น
นําไปสูการไดรับรางวัล พันธะหรือตัวเชื่อมก็จะเขมแข็ง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การเสริมแรงหรือ
รางวัลหรือความสําเร็จจะสงเสริมการแสดงพฤติกรรมตางๆ หรือกอใหเกิดการเรียนรูขึ้น
2. กฎการฝกหัด (Law of Exercise) เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูควรไดรับการ
ฝกฝนหรือทําซ้ําๆ อยูเสมอๆ เพื่อสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองให
แนนแฟนมั่นคงยิ่งขึ้น แบงออกเปนกฎยอยๆ 2 กฎ คือ
2.1 กฎการใช (Law of Use) มีใจความวา พันธะหรือตัวเชื่อมระหวาง
สิ่งเราและการตอบสนองจะเขมแข็งขึ้นเมื่อไดทําบอยๆ
2.2 กฎการไมใช (Law of Disuse) มีใจความวา พันธะหรือตัวเชื่อมระหวาง
สิ่งเราและการตอบสนองจะออนกําลังลง เมื่อไมไดกระทําอยางตอเนื่องมีการขาดตอนหรือไมไดทํา
บอยๆ หรือกลาวสั้นๆ ไดวา เราจะเรียนรูหรือจําไดโดยการไดกระทําหรือไดใชและจะไมเกิดการ
เรียนรูหรือจะเกิดการลืมขึ้นเมื่อไมไดกระทําหรือไดใช
3. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) Thorndike ใหความสําคัญกับ
ความพรอมอยางมากในการที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู เขาเห็นวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นได
ถ า บุ คคลนั้ น มี ความพร อ มทางร างกายและจิ ต ใจ ซึ่ งหมายถึ งความพึ งพอใจที่ จ ะเรี ย นรู ในสิ่ งนั้ น
ซึ่งแบงออกเปน 2 กฎยอย คือ
3.1 เมื่ อบุคคลพรอมที่จะทําแลวไดทํากิจ กรรมหรือการเรียนรู เขายอมเกิด
ความพึงพอใจ
3.2 เมื่อบุคคลมีความพรอมและจะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรู ถาไมไดกระทํา
หรือเรียนรูตามความตองการของบุคคลนั้นจะเกิดความไมพอใจ ไมสบาย และหงุดหงิด
3.3 เมื่อบุคคลไมพรอมที่จะกระทํากิจกรรมหรือเรียนรู ถาถูกบังคับใหกระทํา
หรือเรียนรู จะทําใหเกิดความคับของใจ ไมสบายใจ เครียด และเกิดความไมพอใจขึ้นได
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Maslow (1987. อางอิงถึงใน ประสาท อิศรปรีดา. 2547 : 310) ไดเสนอทฤษฎี
ลําดับขั้นของความตองการ (Hierarchy of Needs Theory) โดยอธิบายวา มนุษยจะมีความ
ตองการจากระดับพื้นฐานไปสูระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
1. ความตองการทางกาย (Physiological Needs) ไดแก ความตองการอาหาร
น้ํา อากาศ การพักผอนหลับนอน เพศ การหลีกเลี่ยงความเจ็บ ฯลฯ
2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ไดแก ความตองการ
ความอบอุน มั่นคง ตองการการคุมครองและหนีจากอันตราย ฯลฯ ความตองการประเภทนี้มีมา
ตั้งแตยังเปนทารก จะสังเกตเห็นวา เด็กพยายามหลบหลีกจากสถานการณที่เปนอันตรายจะหลีกหนี
จากสถานการณแปลกใหมหรือคนแปลกหนา
3. ความตองการความรัก และการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกลุม (Belongness
and Love Needs) ไดแกความตองการเพื่อนหรือมิตร ตองการผูรวมงาน ตองการคูรักหรือ
ครอบครัว
4. ความตองการยกยองสรรเสริญ (Esteem Needs) ไดแก ความตองการให
ผูอื่นเคารพนับถือตน ตองการใหผูอื่นยอมรับวาตนเองมีคา หรือไดรับการยกยองสรรเสริญ ตองการ
เชื่อมั่นในความสามารถของตน ผูที่ลมเหลวที่จะไดรับสนองตอบความตองการนี้ อาจทําใหเกิดรูสึก
วามีปมดอย หรือขากความรูสึกวามีผูคอยชวยเหลือค้ําจุน
5. ความตองการรูและเขาใจ (Need to Know and Understand) เปนความ
ตองการจะสัมฤทธิ์ผลทางปญญา (Intellectual Achievement) หมายถึง ความปรารถนาที่จะรู
หรืออยากรูและเขาใจสิ่งตางๆ ดวยความสนใจอยางแทจริง Maslow มีความเห็นวา ความตองการ
ตั้งแตขั้นนี้เปนตนไปจะไมเกิดขึ้นกับมนุษยทุกคน
6. ความตองการสุนทรียะ (Aesthetic Needs) ไดแก ความตองการความเปน
ระเบียบ (Order) สัจจะธรรม (Truth ) และความงาม
7. ความตองการสรางความประจักษตน และการพัฒนาศักยภาพแหงตน (Self
Actualization Needs) เปนความตองการที่จะเขาใจตนเอง และรูจักตนเองอยางถองแท ตองการ
ที่จะคิดหรือกระทําใหสอดคลองกับสภาพที่แทจริงของตนอยางสรางสรรค และตองการพัฒนาสูงสุด
ตามศักยภาพของตน
ความพึ ง พอใจเปลี่ ย นแปลงได ต ลอดเวลา ตามป จ จั ย แวดล อ มและสถานการณ
ที่เกิดขึ้นความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรไดตามปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับ
ความคาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณ ชวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไมพอใจตอสิ่งหนึ่งเพราะไม
เป น ไปตามที่ คาดหวั งไว แต ในอี กชว งหนึ่ง หากสิ่งคาดหวังไวไดรับ การตอบสนองอยางถูกตอง
บุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรูสึกเดิมตอสิ่งนั้นไดอยางทันทีทันใด แมวาจะเปนความรูสึกที่ตรงกัน
ขามก็ตามนอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากนอยได ขึ้นอยูกับ
ความแตกตางของการประเมิน สิ่งที่ไดรับจริงหรือสิ่งที่คาดหวัง
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญที่จะกระตุนให
ผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายหรือตองการปฏิบัติใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค ครูผูสอนซึ่งมีสภาพ
เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกหรือใหคําแนะนําปรึกษา จึงตองคํานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู
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จากแนวคิดดังกลาว ครูผูสอนที่ตองการใหกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
บรรลุผลสําเร็จ จึงตองคํานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณรวมทั้งสื่อ อุปกรณการเรียน การ
สอนที่เอื้ออํานวยตอการเรียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเรียนใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม จนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และเมื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอน ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เปนผลดานความรูสึกของผูเรียนที่เกิดแกตัวเอง
เช น ความรู สึ ก ต อ ความสํ า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ สามารถเอาชนะความยุ ง ยากต า งๆ และสามารถ
ดําเนินงานภายใตความยุงยากทั้งหลายไดสําเร็จทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนการ
ไดรับยกยองจากบุคคลอื่น สวนผลตอบแทนภายนอก เปนรางวัลที่ผูอื่นจัดหาใหมากกวาที่ตนเองให
ตนเอง เช น การได รั บ การยกย องจากครูผูส อน พอแม ผูป กครอง หรือแมแตการไดคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่นาพอใจ
สกอตต (Scott. 1970 : 124) ไดเสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอ
การทํางานที่จะเกิดผลในเชิงปฏิบัติ ดังนี้
1. งานควรมีสวนสัมพันธกับความปรารถนาสวนตัว งานนั้นจะมีความหมาย
ตอผูทํา
2. งานนั้นตองมีการวางแผนและวัดผลสําเร็จได โดยใชระบบการทํางานและ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหไดผลในการสรางแรงจูงใจภายในเปนเปาหมายของงาน จะตองมี
ลักษณะ ดังนี้
3.1 คนทํางานมีสวนรวมในการสรางเปาหมาย
3.2 ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง
3.3 งานนั้นสามารถทําใหสําเร็จได
เมื่อนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนมีสวนเลือก
เรียนตามความสนใจ และมีโอกาสรวมกันตั้งจุดประสงคหรือจุดมุงหมายในการทํากิจกรรม ไดเลือก
วิธีการในการแสวงหาความรูดวยวิธีที่ผูเรียนถนัด และสามารถคนหาคําตอบได
เผชิญ กิจระการ (2541 : 7) ไดกลาวถึงแนวความคิดของฮิวแมน ที่ไดทําการพัฒนา
แนวคิดของนักวิจัยตางๆ มาเปนเครื่องมือวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบวา องคประกอบที่
สงผลกระทบถึงความพึงพอใจ ซึ่งเปนที่นิยมแพรหลายในปจจุบัน ประกอบดวยองคประกอบ 5
ประการ ดังนี้
ตัวแปรที่ 1 องคประกอบเกี่ยวกับงานที่ทําในปจจุบัน แบงเปน
1. ความตื่นเตนหรือนาเบื่อ
2. ความสนุกสนานหรือความไมสนุกสนาน
3. ความโลงหรือความสลัว
4. ความทาทายหรือความไมทายาย
5. ความพอใจหรือไมพอใจ
ตัวแปรที่ 2 องคประกอบทางดานคาจาง ประกอบดวย
1. ถือวาเปนรางวัลหรือไมเปนรางวัล
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เพื่อนรวมงาน

2. มากหรือนอย
3. ยุติธรรมหรือไมยุติธรรม
4. เปนทางบวกหรือทางลบ
ตัวแปรที่ 3 องคประกอบดานการเลื่อนตําแหนง
1. ยุติธรรมหรือไมยุติธรรม
2. เชื่อถือไดหรือเชื่อถือไมได
3. เปนเชิงบวกหรือเชิงลบ
4. เปนเหตุผลหรือไมเปนเหตุผล
ตัวแปรที่ 4 องคประกอบดานผูนิเทศหรือผูบังคับบัญชา
1. อยูใกลหรืออยูไกล
2. ยุติธรรมแบบจริงใจหรือยุติธรรมแบบไมจริงใจ
3. เปนมิตรหรือคอนขางไมเปนมิตร
4. เหมาะสมทางคุณสมบัติ หรือไมเหมาะสมทางคุณสมบัติ
ตัวแปรที่ 5 องคประกอบทางดานเพื่อนรวมงาน
1. เปนระเบียบเรียบรอย หรือไมเปนระเบียบเรียบรอย
2. จงรักภักดีตอสถานที่ทํางาน หรือไมจงรักภักดีตอสถานที่ทํางานหรือ

3. สนุกสนานราเริง หรือดูไมมีชีวิตชีวา
4. ดูนาสนใจเอาจริงเอาจัง หรือดูเหนื่อยหนาย
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป นสิ่งสําคัญในการ
กระตุนใหผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมาย หรือตองการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค ครูผูสอน
ตองคํานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู การทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู หรือการ
ปฏิบัติงานมีแนวคิดพื้นฐานแตกตางกัน 2 ลักษณะ คือ (สมยศ นาวีการ. 2545 : 155)
1. ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน
การตอบสนองความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ จะทําใหเกิด
แรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้นกวาผูที่ไมไดรับการตอบสนอง
ดังภาพประกอบ 3
ผลตอบแทน
ที่ไดรับ

ความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงาน

แรงจูงใจ

การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 3 ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดดังกลาว ผูสอนที่ตองการใหกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
บรรลุผลสําเร็จ จึงตองคํานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ รวมทั้งสื่อ อุปกรณ การเรียน
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การสอนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของผูเรียน ใหมีแรงจูงใจใน
การทํากิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานที่ถูกเชื่อมโยงดวย
ปจจัยอื่ น ๆ ดวยการปฏิ บัติงานที่ดี จะนําไปสูผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการ
ตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานยอมไดรับการตอบสนองในรูปรางวัล หรือผลตอบแทน
ซึ่งแบงออก เปนผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic
Rewards) โดยผานการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมเกี่ยวกับผลตอบแทน ซึ่งเปนตัวบงชี้ปริมาณของ
ผลตอบแทนที่ผูปฏิบัติไดรับ นั้นคือ ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน จะถูกกําหนดโดยความแตกตาง
ระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ้น และการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรูแลว ความ
พึงพอใจยอมเกิดขึ้น
จากแนวความคิดพื้นฐานดังกลาว เมื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลตอบแทนภายใน หรือรางวัลภายใน เปนผลดานความรูสึกของผูเรียนที่เกิดขึ้นแกผูเรียน
เอง เชน ความรูสึกตอความสําเร็จที่เกิดขึ้น เมื่อสามารถเอาชนะความยุงยากตางๆ และสามารถ
ดําเนินงานภายใตความยุงยากทั้งหลายใหสําเร็จ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจน
ไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น สวนการตอบแทนภายนอก เปนรางวัลที่ผูอื่นจัดหาใหมากกวาตนเอง
เช น การได รั บ คํ า ยกย องชมเชยจากครูผูส อน พอแม ผูป กครอง หรือแมแตการไดรับ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่นาพอใจ
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจ
ทฤษฎีที่จะกลาวตอไปนี้ เปนทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร เกี่ยวกับลักษณะและ
ความตองการของมนุษย ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการสรางเสริมความพึงพอใจของบุคคล
ไดอยางเหมาะสม ประกอบดวยทฤษฎีที่สําคัญดังนี้
2.1 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Masloe and Hierarchy of Need)
อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) ไดตั้งทฤษฎีนี้ โดยมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษยไว ดังนี้
2.1.1 ลักษณะความตองการของมนุษย ประกอบดวย ความตองการของมนุษย
เป นไปตามลํ าดั บขั้ นความสํา คัญ โดยเริ่มจากระดับความตองการขั้นต่ําไปสูความตองการขั้น สูง
มนุษยมีความตองการอยูเสมอ เมื่อตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวก็จะมีความตองการสิ่ง
ใหมเขามาแทนที่ เมื่อตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตอสิ่ง
นั้น แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน และเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในสิ่งนั้น ความ
ตองการที่เกิดขึ้นอาศัยซึ่งกันและกัน มีลักษณะควบคูกันคือ
เมื่อตองการอยางหนึ่งไมหมดสิ้นไปก็จะมีความตองการอยางหนึ่งเกิดขึ้นมา
2.1.2 ลําดับความตองการของมนุษย (Hierarchy of Need ) ลําดับขั้นความ
ตองการของมนุษยมี 5 ระดับ คือ ความตองการดานกายภาพเปนความตองการเบื้องตนเพื่อความ
อยูรอด เชน ความตองการเรื่องอาหาร ที่อยูอาศัย และความตองการทางเพศ ความตองการ
ทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเมื่อความตองการทั้งหมดของตน ยังไมไดรับ
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การตอบสนอง ความตองการทางดานความปลอดภัย เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความปองกัน เพื่อใหเกิด
ความปลอดภั ย จากอั น ตรายต า งๆ ที่ จ ะเกิด กับ ร างกาย ความเจ็ บ ป ว ย และความสูญ เสีย ทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการรับประกันความมั่นคงในหนาที่การงาน และสงเสริม เพื่อใหเกิดความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจความตองการความรัก และความตองการทางดานสังคม เปนความตองการที่
เกี่ยวกับการอยูรวมกันและการไดรับยอมรับจากบุคคลอื่น โดยมีความรูสึกวาตนเองนั้น เปนสวนหนึ่ง
ของกลุ ม ของสั ง คมเสมอ เมื่ อ ความต อ งการทางด า นกายภาพ และความปลอดภั ย ได รั บ การ
ตอบสนองแลว ความตองการทางดานสังคมจะเริ่มเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคน ทั้งนี้
เพราะคนมีนิ สัย ชอบอยู ร วมกัน เปน กลุม ความตองการที่จ ะไดรับ การยกยอง เปนความตองการ
ระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นใจตนเองในเรื่องความรู ความสามารถ เปนความตองการที่จะใหผูอื่น
ยกยอง สรรเสริญเมื่อทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดสําเร็จ และความพึงพอใจในการมีฐานเดนทางสังคม
ความตองการที่ จะได รับ ความสํ าเร็จ ในชีวิตเปนความตองการที่พิจารณาถึงสมรรถนะที่เปน ไปได
ของตน และการบรรลุเปาหมายที่ตนตองการ เมื่อบุคคลมีการพิจารณาถึงบทบาทของเขาในชีวิต
จะเปนอยางไร บุคคลนั้นจะผลักดันชีวิตของตนใหเปนไปในทางที่ดีที่สุดตามที่คาดหมายไวอยางไร
ก็ตาม ยอมขึ้นอยูกับขีดความสามารถของเขาดวย
การวัดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจไมสามารถวัดไดโดยตรงเนื่องจากความพึงพอใจเปนนามธรรมมากกวา
รูปธรรม เปนความรูสึก ความเชื่อ และความศรัทธา การวัดความพึงพอใจ สามารถวัดออกมา
ในทางบวก และทางลบ ในทางบวกหมายถึง ความพึงพอใจในทางที่ดี ที่เห็น ดวย ในทางลบ
หมายถึง ความพึงพอใจในทางที่ไมดี ซึ่งการวัดความพึงพอใจสามารถทําไดในรูปแบบตางๆ เชน
การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ (Interview) การใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
ใหแตละบุคคลรายงานตนเอง (Self - report) โดยการใชแบบ วัด (Scale)
ชาติชาย มวงปฐม (2539 : 60) ไดออกแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ โดยกําหนดใหคาคะแนนของมาตรวัด 5 ถึง 1 และ 1 ถึง 5 ไวดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ขอกระทงทางบวก 5
4
3
2
1
ขอกระทงทางลบ
1
2
3
4
5
นอกจากนี้ บุญสง นิลแกว (2541 : 136 -143) ยังมีวิธีสรางแบบวัด ดังนี้
1. ตั้งจุดมุงหมายของการศึกษาวา ตองการศึกษาความพึงพอใจของใครที่มีตอสิ่งใด
2. ใหความหมายของความพึงพอใจตอสิ่งที่จะศึกษานั้น ใหแจมชัดเพื่อใหทราบวาสิ่งที่เปน
ประเด็นที่จะสรางแบบวัดนั้นประกอบดวยคุณลักษณะใดบาง
3. สรางขอความใหครอบคลุมลักษณะที่สําคัญของสิ่งที่จะศึกษาใหครบถวน สั้น เขาใจ
งาย ชัดเจน และตองเปนขอความที่เปนทั้งในทางบวกและทางลบ มากพอในการนํามาวิเคราะห
4. ตรวจสอบขอความที่สรางขึ้น ซึ่งทําไดโดยผูสรางขอความตรวจสอบ และนําไปใหผูที่มี

67
ความรู ในเรื่ องนั้ นๆ ตรวจสอบ โดยพิจ ารณาในเรื่องของความครบถว นของคุณลักษณะของสิ่งที่
สอดคลองกันหรือไมเพียงใด
5. ทําการทดลองขั้นตนกอนนําไปใชจริง แลวไปทดลองใชกลุมตัวอยางจํานวนหนึ่ง เพื่อ
ตรวจสอบความชัดเจนของขอความและภาษาที่ใชอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานอื่นๆ เชน
ความเที่ยงตรง และคาความเชื่อมั่นของมาตรวัดความพึงพอใจทั้งชุดดวย
6. เกณฑ การให ค ะแนนการตอบของแตล ะตัว เลือก โดยทั่ว ไปนิย มใช คือกําหนดเป น
คะแนนตามแนวการแปรผลของ พวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 107-108) ดังนี้
คะแนน
ขอความในทางบวก
ขอความในทางลบ
5
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
4
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจนอย
3
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจปานกลาง
2
มีความพึงพอใจนอย
มีความพึงพอใจมาก
1
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด
สรุปไดวา ความรูสึก นึกคิด ของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบ
ฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษรวมกับการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานความพึงพอใจ ในการ
เรียน และผลการเรียนจะมีความสัมพันธกันทางบวก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติ ทําให
ผูเรียนไดรับการตอบสนองความตองการดานรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนสวนสําคัญ ที่จะทําใหเกิด
ความสมบูรณของชีวิตมากนอยเพียงใด นั่นคือ สิ่งที่ครูผูสอนจะคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ในการ
สงเสริมความพึงพอใจในการเรียนรูใหกับผูเรียน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยในประเทศ
เจตนจรรย อาจไธสง (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา
นักเรี ย นทั้ งกลุ มที่ เรี ย นโดยใชเ อกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ และกลุมที่เรียนโดยใช
เอกสารประกอบการสอนภาษาไทย สามารถอธิบายความหมายของคําศัพท Technical Term เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกนเรียน
สวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนโดย
ใช เ อกสารประกอบการสอนเป น ภาษาอั งกฤษ และนั ก ศึ ก ษากลุ มควบคุ ม ที่ เ รี ย นโดยใช เ อกสาร
ประกอบการสอนเปนภาษาไทย โดยใช Pair-test พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด
ของนักศึกษาทั้งสองกลุม ไมแตกตางกันในการสอบ Midterm แต พบวา การสอบ Final มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมที่เรียนโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมที่เรียนโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาไทย
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วรพรรณ เทวะหะ (2554 : ออนไลน) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบ
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระ
ดนตรี) เครื่องดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียน โดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระ
ดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
โรงเรียนบานไผพิทยาคม อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 25 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช คือ เอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
(สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่องดนตรีสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
พบวา 1) เอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.80/94.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) นักเรียนที่
เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนทดสอบหลังการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวากอนการใชเอกสารประกอบการ
เรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน โดย
ใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยรวมอยูในระดับมาก
วิภัสรา ศรนารายณ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบ
การเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย
พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของเอกสารประกอบการเรี ย น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 86.35/85.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความ
คงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หลั งเรียนและหลั งเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห ไม แตกตางกัน คาดัช นี
ประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคาเทากับ 0.7410 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาใน
การเรียน 0.7410 หรือคิดเปนรอยละ 74.10
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พงษอนันต อนันตภักดิ์ (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องต น วิชาไฟฟาและอิเ ล็กทรอนิกสเ บื้องตน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็ก
ทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ 1 (ปวช.1) กลุ ม ที่ 1 แผนกวิ ช าช างงานไฟฟ าเบื้ องต น
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 21 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้ องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 จํานวน 4 ชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน จํานวน 30 ขอ เปนขอสอบแบบเลือกตอบ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ
0.83 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t-test ผลการวิจัย พบวา 1) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ
88.69/83.97 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรี ย นและหลั งเรี ย นด ว ยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิช าไฟฟาและ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส เ บื้ องต น ระดั บ ประกาศนีย บัตรวิช าชีพ ชั้น ปที่ 1 พบวา กอนและหลังเรีย นดว ย
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ทองพูน เบ็ญเจิด (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตร
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีวัตถุประสงค ตอไปนี้ 1) เพื่อสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80
2) เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา
3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานแมพิมพพลาสติก มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100
– 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยใช t – test 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน
รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประชากรที่ใชใน
การวิจั ย ไดแก นักศึกษาระดั บประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้น สูงปที่ 1 สาขางานแมพิมพพลาสติก
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบฝกหัด
และใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินความพึง
พอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีคาความ
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สอดคลอง คาอํานาจจําแนก คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและ t – test ผลการวิจัย 1) เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 มีประสิทธิภาพ 83.37/82.54
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือ
กลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.6570 ซึ่งหมายความวานักศึกษา มี
ความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 65.70 3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 4) นักศึกษามีความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พบวา อยูในระดับมาก
ชนะ สุทธิประภา (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพ
หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการเรียนรูเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินความพึง
พอใจของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปที่ 1 กลุม 3-4 ทวิภาค ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 จํานวน 51 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 14 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 100 ขอ ที่
ผานการประเมินคุณภาพโดยมีคาความเชื่อมั่น (Kr-20) เทากับ 0.94 มีความยากงาย (D) เทากับ 0.42
และมีคาอํานาจจําแนก (V) เทากับ 0.40 แบบประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอเอกสาร
ประกอบการสอน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.832 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอเอกสารประกอบการสอนมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.813 วิธีการวิจัยดําเนินการโดยการนํ า
เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ที่พัฒนาขึ้น
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
ระหวางเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบทายบทและแบบฝกหัด และเมื่อเรียนจบทุกบทเรียนแลว
ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง และไดใหครูผูสอนประเมินความ
พึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการสอน สวนในสัปดาหสุดทายก็ใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจที่มี
ตอเอกสารประกอบการสอน คะแนนที่ได จากการทําแบบทดสอบทายบทเรี ยนและแบบทดสอบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นนี้ ได นํ า มาคํ า นวณหาประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย นรู และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) คุณภาพของเอกสารประกอบการ
สอนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 4.49) 2) เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 81.41/81.01 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 3) ประสิทธิผลทางการเรียนรูโดยใช
เอกสารประกอบการสอน ทําใหนักศึกษามีประสิทธิผลทางการเรียนรู เทากับ 62.85 สูงกวาเกณฑ
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ที่ตั้งไว 60.00 4) ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนโดยการทดสอบคา
ที (t-test Dependent) มีคาเทากับ 95.95 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 5) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน
ที่ มี ต อ เอกสารประกอบการสอน พบว า โดยรวมครู ผู ส อนมี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(คาเฉลี่ย = 4.71, SD = 0.42) 6) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสาร
ประกอบการสอน พบวา โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.56,
S.D. = 0.47)
วัฒกานต กิ่งแกว (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มี วัตถุ ประสงค ตอไปนี้ 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิ ภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัส
วิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใช t – test 4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา
2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบฝกหัดและใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียนแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมู ล คื อ ค ารอยละ คาเฉลี่ ยสว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ดัช นีคาความสอดคลอง คาอํ านาจจําแนก
คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและ t – test ผลการวิจัย 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาวัดละเอียด
รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพ
83.07/82.06 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน
วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคา
ดัชนีประสิทธิผล 0.7218 ซึ่งหมายความวานักเรียน มีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 72.18 3) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด อยูในระดับมาก
2. งานวิจัยในตางประเทศ
เอเดอรสัน (Aderson. 1973) ไดทําการวิจัยหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
การสอนในการสอนเกษตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในแทนชาเนีย โดยเปรียบเทียบกลุมที่เรียนโดยใช
เอกสารประกอบการสอนกับกลุมที่เรียนจากวิธีบรรยาย ผลปรากฏวา เอกสารประกอบการสอนเปน
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วิธีสอนที่มีประสิทธิภาพดีกวาแบบบรรยาย และนักเรียนชอบเรียนเอกสารประกอบการสอนมากกวา
วิธีบรรยาย
ลิสทิ (Listi. 1998: 1891-A) ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา และเจตคติของนักเรียนเกรด 3 ที่อยูในเขตเมืองที่มีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ
สอนแบบ 61 เสนตรงกับการสอนตามปกติกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนเกรด 3 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเมือง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูลไดแก t-test (Independent Samples) ผลการทดลอง
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนแบบเสนตรงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
การเรียนดวยวิธีสอนปกติผล การเปรียบเทียบการสอนทั่ง2 วิธีพบวา มีความสัมพันธกันดานความ
รับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 แตดานรูปแบบการเรียนรูทั้งสองแบบไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติผลการทดสอบ ครั้งนี้ยังพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน
แบบเสนตรงมีเจตคติที่ดีตอวิชาสังคมศึกษา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนดังกลาวพอสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนสื่อการเรียนรู
สามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนทั้งดานความรู ความเขาใจ และดานทักษะไดเปนอยางดี ทําให
ผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายของหลักสูตร ทําใหผูรายงานไดทราบแนวทางในการสรางเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จะอยูในรูปแบบของแบบฝกหัด ใบงานทดลองที่ครูจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติควบคูไปกับการ
เรียน เปนสื่อการเรียนการสอนที่ครูสราง และพัฒนาขึ้นดวยตนเอง มีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู และเนื้อหาสาระของวิชา เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนดังกลาวไดหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน โดยอาจศึกษาดวยตนเอง เปนคู หรือเปนกลุมกับเพื่อนรวม
ชั้นก็ได

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ผูรายงานได
ดําเนินการสรางและพัฒนาเปนลําดับขั้นตอน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
4. รูปแบบการศึกษา
5. วิธีดําเนินการศึกษา
6. การวิเคราะหขอมูล
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

กลุมตัวอยาง
กลุ มตั ว อย า งในการศึ กษาครั้งนี้ ได แก นักศึก ษาระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พชั้น สู ง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่เรียนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 กลุม จํานวน 15 คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 5 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเ ทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จํานวน 7 แผน
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 สาขาวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จํ า นวน 7 หน ว ย
มีรายละเอียดดังนี้
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 1 เรื่อง สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบ
วงจรสรางสัญญาณพัลส
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 2 เรื่อง วงจรลดทอนสัญญาณ
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 3 เรื่อง วงจรขริบและวงจรแคลมป
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 4 เรื่อง วงจรสวิตช
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 5 เรื่อง วงจรจุดชนวนของชมิตต
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เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 6 เรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 7 เรื่อง วงจรสรางสัญญาณไทมเบส
และการซิงโครไนซ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
5. แบบสอบความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อนที่ มี ต อ เอกสารประกอบการสอน รายวิ ช า
พัลสเทคนิ ค รหัส วิชา 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีระดับความคิด 5 ระดับ

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ผูรายงานมีแนวทางดําเนินงานดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีระดับความ
คิดเห็น โดยศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย และเกณฑการใชหลักสูตร
1.2 ศึกษาจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
1.3 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนและ
ชั่วโมงโดยละเอียดเพื่อใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
1.4 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนกิจกรรมการรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.5 กํ าหนดหัว เรื่ องในการจัดทําแผนการจัดการเรีย นรูวิช าพัลสเทคนิค รหัสวิช า
3105–2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประกอบดวย 7 แผนการ
เรียนรู คือ
แผนการจั ดการเรีย นรูที่ 1 เรื่อง สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบวงจรสราง
สัญญาณพัลส เวลา 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง วงจรลดทอนสัญญาณ เวลา 9 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วงจรขริบและวงจรแคลมป เวลา 9 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง วงจรสวิตช เวลา 9 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง วงจรจุดชนวนของชมิตต
เวลา 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง วงจรสรางสัญญาณไทมเบสและการซิงโครไนซ
เวลา 3 ชั่วโมง
1.6 กําหนดองคประกอบในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
1.6.1 มาตรฐานการเรียนรู
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1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5

สาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรู
สาระการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2) ขั้นใหเนื้อหา
3) ขั้นพยายาม
4) ขั้นสําเร็จผล
1.6.6 สื่อการเรียนการสอน
1.6.7 การวัดและประเมินผล
1.6.8 บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
พร อ มทั้ ง ข อ เสนอแนะ เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง และแก ไ ข ผู เ ชี่ ย วชาญด า นหลั ก สู ต รและการสอน
ประกอบดวย 5 ทาน ดังนี้
1) รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2) รศ.ดร.นิสัย เฟองเวโรจนสกุล ตําแหนง รักษาการหัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟาและระบบซอฟตแวร วิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร นานาชาติสิริน ธร ไทย-เยอรมั น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3) นายอนุรักษ ชนะกุล ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
4) นายรั ช วิ ท ย เมธี โ ชติ เ ศรษฐ ตํ า แหน ง ป จ จุ บั น รองผู อํ า นวยการเชี่ ย วชาญ
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
5) นายสมพร ออนเกตุพล ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชา
ไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคลําพูน
1.8 นําคะแนนที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานมาหาคาเฉลี่ย โดยใช
แบบประเมินที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และกําหนดคาคะแนน 5 ระดับตามวิธี
ของ Likert ใชเกณฑในการแปลคาประเมิน ดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102-103)
คาเฉลี่ย
ความหมาย
4.51 - 5.00
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
3.51 - 4.50
ระดับความเหมาะสมมาก
2.51 - 3.50
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
1.51 - 2.50
ระดับความเหมาะสมนอย
1.00 - 1.50
ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด
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ผลการประเมิน พบวาคาเฉลี่ยโดยรวมของหนวยการเรียน มีคาตั้งแต 4.20 ถึง 4.49
หมายความวา แผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มีความเหมาะสมอยูในระดับ มาก
1.9 จัดพิมพแผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 พุทธศักราช
2557 เพื่อนําไปทดลองหาประสิทธิภาพรวมกับเอกสารประกอบการสอนตอไป
2. เอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ผูรายงานไดดําเนินการ
สรางตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยศึกษา
หลักการ จุดมุงหมาย และเกณฑการใชหลักสูตร
2.2 ศึกษาเนื้อหาจากคูมือการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.3 วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง รูปแบบและขั้นตอนการใชเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหา
2.4 สรางเอกสารประกอบการสอน การกําหนดรูปแบบขนาดของเอกสารประกอบ
การสอน พิจารณาตามความเหมาะสมดําเนินการสรางยึดหลักดังนี้ เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหา
ยาก เพื่อใหผูเรียนมีกําลังใจในการทําแบบฝก และใบงานทดลอง เราความสนใจผูเรียน ใชภาษา
งายๆ และมีความหมาย และเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน
2.5 นําเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001ใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเปนไปได เพื่อแกไขปรับปรุง ประกอบดวย 5 ทานดังนี้
1) รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2) รศ.ดร.นิสัย เฟองเวโรจนสกุล ตําแหนง รักษาการหัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟาและระบบซอฟตแวร วิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร นานาชาติสิริน ธร ไทย-เยอรมั น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3) นายอนุรักษ ชนะกุล ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
4) นายรั ช วิ ท ย เมธี โ ชติ เ ศรษฐ ตํ า แหน ง ป จ จุ บั น รองผู อํ า นวยการเชี่ ย วชาญ
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
5) นายสมพร ออนเกตุพล ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชา
ไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคลําพูน
2.6 นําผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001
ที่ผูเชี่ยวชาญประเมินนํามาหาคาเฉลี่ยพบวาคาเฉลี่ยโดยรวมของเอกสารประกอบการสอนทุกชุดมีคา
ตั้งแต 4.21 ถึง 4.51 หมายความวา เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105
– 2001 มีความเหมาะสมมาก

77
2.7 นําเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ พิมพเปนฉบับราง ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพรวมกับแผนการจัดการ
เรียนรู ดังนี้
2.7.1 การหาประสิทธิภาพ แบบรายบุคคลโดยนําเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 รวมกับแผนการจัดการเรียนรู ปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2558 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน คือนักศึกษากลุมเกง 1 คน นักศึกษากลุมปาน
กลาง 1 คน นักศึกษากลุมออน 1 คน โดยคัดเลือกนักศึกษากลุมเกง หมายถึง นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป นักศึกษากลุมปานกลาง หมายถึง นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต 2.50 – 3.50 และนักศึกษากลุมออน หมายถึง นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวา 2.50 ลงมา
ซึ่งพิ จ ารณาจากผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นในปการศึ กษาที่ผานมา ผลการทดลองพบวา เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ทั้ง 7 หนวยมีเนื้อหามากเกินไป
จึงปรับเนื้อหาใหมใหเหมาะสม และแกไขใหคําถามทายบทเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรับแกไขใหม
2.7.2 การหาประสิทธิภาพ แบบกลุมยอย โดยนําเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํ า นวน 9 คน โดยแบ ง กลุ ม นั ก ศึ ก ษาแบบคละความสามารถ ออกเป น 3 กลุ ม แต ล ะกลุ ม
ประกอบดวยนักศึกษากลุมเกง 3 คน นักศึกษากลุมปานกลาง 3 คน และนักศึกษากลุมออน 3 คน
ผลการทดลองพบว า นั ก ศึ ก ษาใช เ วลาทํ า แบบฝ ก หั ด ท า ยหน ว ย และใบงานทดลองในเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 ในหนวยที่ 3 และหนวยที่ 5 ไม
ทัน เวลา จึ งได ทํา การปรั บ ปรุ งแก ไขปรับ จํ านวนแบบฝ กหัดและใบงานทดลองใหน อยลง เพื่อให
เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําแบบฝกหัดทายหนวยและใบงาน
ทดลองไดทันตามเวลาที่กําหนด
2.7.3 การหาประสิทธิภาพ แบบภาคสนาม โดยนําเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส รวมกับแผนการจัดการเรียนรู ที่ผานการทดลองมาปรับปรุงให
เหมาะสมพิมพเปนฉบับจริง เพื่อนําไปใชทดลองสอนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน ผลการสังเกตพฤติกรรม
โดยทั่วไป ปรากฏวา นั กศึกษาแตละคนทําแบบฝกหัดทายหนวย และใบงานทดลองไดทันตาม
กําหนด เวลานักศึกษาแตละคนเริ่มเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับ และปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดดี
นักศึกษามีความสนุกสนาน กระตือรือรน ในการเรียนเพราะแตละคน และรอฟงคะแนนเมื่อครู
ประกาศผลการทําแบบฝกหัดทายหนวย และใบงานทดลองและนําผลการทําแบบฝกหัดทายหนวย
และใบงานทดลองแตละหนวยไปปดประกาศ โดยภาพรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักศึกษามี
ความสนุกสนาน กระตือรือรนในการเรียน ใหความชวยเหลือและยอมรับซึ่งกันและกัน นักศึกษา
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนเองไดรับไดดีตามศักยภาพแตละบุคคล การทําแบบฝกหัดทายหนวย และใบ
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งานทดลองของนักศึกษาแตละคนเปนไปตามเวลาที่กําหนด สามารถจัดพิมพ เปนฉบับสมบูรณ และ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางได
3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เปนแบบทดสอบอิงเกณฑชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ซึ่งผูรายงานคนควาดําเนินการ
สรางขึ้นเอง ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึ กษาหลักสูต รประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิช า
อิเล็กทรอนิกส โดยศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย และเกณฑการใชหลักสูตร
3.2 ศึกษาวิธีสรางขอสอบและวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จากหนังสือการสรางและการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เทคนิคการเขียนขอสอบ ของสมนึก
ภัททิยธนี (2541 : 73-128) และศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 56-98)
3.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหา สาระสําคัญ และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ในเรื่องที่จะสรางขอสอบ
3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001 เปน 2 ชุด ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยเปนขอสอบ
อิงเกณฑชนิด 5 ตัวเลือก ชุดละจํานวน 80 ขอ ตองการจริงชุดละ 60 ขอ
3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001 ทั้ง 2 ชุด เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน (ชุดเดิม) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช
สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2541 : 220) เลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ถึง 1.00 เปน
ขอสอบที่อยูในเกณฑความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใชได (สมนึก ภัททิยธนี. 2541 : 166 - 167) โดย
คะแนนพิจารณาความสอดคลองเปนดังนี้
ให + 1 ถาแนใจวาขอสอบวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่ระบุไว
ให 0 ถาไมแนใจวาขอสอบวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่ระบุไว
ให - 1 ถาแนใจวาขอสอบนั้นไมไดวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่ระบุไว
3.6 วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง ผลการคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00
เปนขอสอบที่อยูในเกณฑความเที่ยงตรง จํานวน 80 ขอ ทั้ง 2 ชุด
3.7 นําขอสอบที่ปรับปรุงแลว พิมพเปนฉบับราง ทั้ง 2 ชุด ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 18 คน
3.8 นํากระดาษคําตอบมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบเปน
รายขอ โดยวิธีการของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90) แลวคัดขอสอบที่มีเกณฑของ
คาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.20 ถึง 1.00 ไว พบวา
3.8.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน พบวาขอสอบเขาเกณฑ
60 ขอ ซึ่งมีคาความยาก (P) ตั้งแต 0.21 ถึง 0.75 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.73
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แลวนําขอสอบมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยวิธีของ Lovett ( สมบัติ
ทายเรือคํา. 2547 : 96 - 98 ) พบวา มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.859
3.8.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน พบวาขอสอบเขาเกณฑ
60 ขอ ซึ่งมีคาความยาก (P) ตั้งแต 0.23 ถึง 0.79 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.78
แลวนําขอสอบมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยวิธีของ Lovett ( สมบัติ
ทายเรือคํา. 2547 : 96 - 98 ) พบวา มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.875
3.9 จัดพิมพขอสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาตอไป
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ การสรางแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู เปนแบบ
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มีลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ผูรายงานศึกษาคนควาเนินการสรางและหาคุณภาพตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจ ชนิดมาตราสวนประมาณคาและเกณฑ
การแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 68-76) และวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจ เปนชนิด
มาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) จาก 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)
มี 5 ระดับ คือ
เหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน
5
เหมาะสมมาก
ระดับคะแนน
4
เหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน
3
เหมาะสมนอย
ระดับคะแนน
2
เหมาะสมนอยที่สุด
ระดับคะแนน
1
คาเฉลี่ยของขอคําถามในแตละขอแปลความหมายโดยนํามาเปรียบเทียบกับชวง
คาเฉลี่ย ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 166) ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง นอยที่สุด
4.2 นํ าแบบสอบถามความพึ งพอใจของนั กศึกษาที่ สรางขึ้น เสนอผู เชี่ย วชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของขอคําถาม และ
ประเมินความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา ของแบบวัดความพึงพอใจที่นักศึกษามีตอเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยใชสูตร IOC (Index of Congruence) เลือกขอ
คําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.00 หรือขอคําถามที่ ผูเชี่ยวชาญ โดยคะแนนพิจารณาความ
สอดคลองเปนดังนี้
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ให + 1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว
ให 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว
ให - 1 ถาแนใจวาขอคําถามไมไดวัดตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว
ผลการคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ถึง 1.00 เปนขอคําถาม
ที่อยูในเกณฑความเที่ยงตรง พบวาใชไดทั้ง 20 ขอ มีคา IOC ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00
4.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 18 คน ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับ
กลุ ม ที่ ใ ช ท ดลองแผนการเรี ย นรู แ ละเอกสารประกอบการสอน เพื่ อ หาค า อํ า นาจจํ า แนก
(Discrimination Power) เปนรายขอ โดยวิธีหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวม (Item-Total Correlation) (สมบัติ ทายเรือคํา. 2547: 94 ) และคัดเลือกขอคําถามที่มีคา r
ที่มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df , 18 – 2 = 16 , ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 เทากับ 0.468) ซึ่ง
มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.67 ถึง 0.96 ถือวามีคาอํานาจจําแนกสูง จํานวน 15 ขอ มาเปนขอคําถาม
นําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
4.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :
99) โดยคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ มีคาเทากับ 0.98
4.5 จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการศึกษาตอไป
5. แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 15 ขอ มีวิธีการสราง ดังนี้
5.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวกับการสรางแบบประเมิน จากหนังสือการวิจัยเบื้องตน
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 66 – 74)
5.2 สรางแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) ตามเกณฑของลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
จํานวน 15 ขอ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนของความเหมาะสม ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert)
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ ความเหมาะสมมากที่สุด
ความเหมาะสมมาก ความเหมาะสมปานกลาง ความเหมาะสมนอย และความเหมาะสมนอยที่สุด
สําหรับคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102 - 103)
กํ า หนดเกณฑ ใ นการตั ด สิ น ระดั บ ความเหมาะสมของแบบประเมิ น เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ชั้ น สู ง พุ ทธศั กราช 2557 สาขาวิ ช าอิเล็กทรอนิ กส ผูร ายงานใชเกณฑการแปลความหมายของ
คาเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 102 - 103) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด
5.3 นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของ
แบบประเมินโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวาขอคําถามแตละขอวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดหรือไม
แลวนํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความเหมาะสมและถือเกณฑความเหมาะสม ตั้งแต 0.50 ถึง 1.00
(สมบัติ ทายเรือคํา. 2547 : 95) ซึ่งผูเชี่ยวชาญเปนชุดเดียวกับขอ 2.5
ผลการพิจารณาความเหมาะสมระหวางขอคําถามกับคุณลักษณะที่วัด ไดคาดัชนี
ความเหมาะสมตั้งแต 0.60 ถึง 1.00 แสดงวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองการ
วัดทุกขอคําถาม
5.4 นําแบบประเมินมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.5 จัดพิมพแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสเพื่อนําไปใช
กับครูที่ไดรับการเผยแพรเอกสารประกอบการสอนตอไป

รูปแบบการศึกษา
1. การใชแบบเอกสารประกอบการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ
ขั้นการใชเอกสารประกอบการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเอกสารประกอบ
การสอน และเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนที่สรางขึ้นดําเนินการทดลองใช
เอกสารประกอบการสอน ตามรูปแบบ One-Group Pretest - posttest Design มีรูปแบบ
การทดลองดังนี้ (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูลและสุภาพ ฉัตราภรณ, 2545 : 53)
ตาราง 1 แบบการทดลองกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง (One-Group Pretest - posttest Design)
O1

T

O2

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
O1 หมายถึง ทดสอบกอนการทดลอง
T หมายถึง การจัดการเรียนรูดวยเอกสารประกอบการสอน
รวมกับแผนการจัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
O2 หมายถึง ทดสอบหลังการทดลอง
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วิธีการดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดทําการทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้น สู ง สาขาวิ ช าอิ เ ล็ กทรอนิ กส วิทยาลัย เทคนิคหนองคาย ที่เรีย นวิช าพัล สเทคนิค รหัส วิช า
3105 – 2001 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 กลุม จํานวน 15 คน
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 60 ขอ
2. เมื่อเริ่มตนดําเนินการทดลอง ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงขอตกลงที่จะใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดําเนินการสอนตามขั้นตอนของการใชเอกสารประกอบการสอนรวมกับ
แผนการจัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7 หนวยการเรียน
4. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทําแบบฝกหัด ใบงานทดลอง และแบบทดสอบ
หลังเรียนแตละหนวย เพื่อนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ
5. หลังการเรียนการสอนในหนวยจบลงแลวจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 60 ขอ
6. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ดังนี้

การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดวางแผนการจัดกระทําขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรวมกับ
แผนการจัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนรวมกับรวมกับ
แผนการจัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของ
นักศึกษา โดยใชเอกสารประกอบการสอนรวมกับแผนการจัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
โดยใชสถิติ t-test (Dependent Samples)
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนรวมกับแผนการจัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยใชสูตรคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
พัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยใช
สูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติในการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 การหาคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น วิช าพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส แบบอิงเกณฑชนิด 5 ตัวเลือก ดังนี้
1.1.1 วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยใชวิธีหาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC ) โดยใชสูตร ดังนี้ (สมบัติ ทายเรือคํา. 2547 : 96 - 98)
IOC = ∑ R
n
เมื่อ IOC
แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
∑R
n
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
1.1.2 วิเคราะหหาระดับความยากงายของแบบทดสอบ โดยใชสูตร ดังนี้
(สมบัติ ทายเรือคํา. 2547 : 96 - 98)
สูตร

สูตร

P =

PH + PL

n
เมื่อ
P แทน คาความยากของขอสอบ
PH แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
PL แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา
n แทน จํานวนผูตอบทั้งหมดของกลุมสูงหรือกลุมต่ํา
เกณฑการแปลความหมายของความยากงายของขอสอบมีดังนี้
ความยากงายของขอสอบ ความหมาย
คุณภาพขอสอบ
0.80-1.00
งายมาก
ไมดีตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหม
0.60-0.79
งาย
พอใชได
0.40-0.59
ปานกลาง
ดีมาก
0.20-0.39
ยาก
พอใชได
0-0.19
ยากมาก
ไมดีตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหม

84
1.1.3 วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกโดยใชวิธีของเบรนแนน ( Brennan) เพื่อหา
ประสิทธิภาพในการจําแนกผูสอบออกเปนผูรอบรูหรือสอบผาน กับผูไมรอบรูหรือสอบไมผาน
โดยใชสูตร ดังนี้ (สมบัติ ทายเรือคํา. 2547 : 96 - 98)
B = U−L
n1 n2

สูตร

เมื่อ B แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ
U แทน จํานวนผูรอบรู(หรือสอบผานเกณฑ)ที่ตอบถูก
L แทน จํานวนผูไมรอบรู(หรือสอบไมผานเกณฑ)ที่ตอบถูก
n1 แทน จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑ
n2 แทน จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑ
เกณฑการแปลความหมายของคาอํานาจจําแนก
อํานาจจําแนก
ความหมายของคุณภาพขอสอบ
0.40 ขึ้นไป
ดีมาก
0.30-0.39
ดีพอสมควร
0.20-0.29
พอใชไดแตควรปรับปรุง
0.19 ลงมา
ไมดีตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหม
1.1.4 วิเคราะห หาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามวิธีการโลเวท (Lovett) โดยคํานวณจากสูตรดังนี้ (สมบัติ ทายเรือคํา.
2547 : 96 - 98 )
สูตร

rcc =

2
k
x
x
−
∑
∑
i
i
1−
(k − 1)∑ (x i − c )2

เมื่อ rcc แทน
k แทน
xi แทน
c แทน

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จํานวนขอสอบทั้งฉบับ
คะแนนของนักเรียนแตละคน
คะแนนเกณฑหรือจุดตัดของแบบทดสอบ

1.1.5 หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :
99)
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2



t 

∑S
α = K 1 − i
K - 1  S2


α
K
∑ S2i

เมื่อ

แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ
แทน จํานวนขอของแบบวัดความพึงพอใจ
แทน ผลรวมความแปรปรวนของคะแนน
แบบวัดความพึงพอใจรายขอ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบวัดความพึงพอใจ
ทั้งฉบับ

∑ S2t

2. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.1 รอยละ โดยใชสูตร ดังนี้ (สมบัติ ทายเรือคํา. 2547 : 103)
ตัวเลขที่ตองการเปรียบเทียบ

รอยละ =

จํานวนเต็มของสิ่งนั้น

x 100

2.2 คาเฉลี่ย (Mean) โดย ใชสูตรดังนี้ (สมบัติ ทายเรือคํา. 2547 : 103)

เมื่อ

สูตร

X = ∑x
n

X
∑x
n

แทน ตัวกลางเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย
แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
แทน จํานวนคนทั้งหมด

2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)โดย ใชสูตรดังนี้
( สมบัติ ทายเรือคํา. 2547 : 103 )
สูตร
เมื่อ

n∑ X 2 − (∑ X )2
S=
n(n − 1)
S แทน
∑ x แทน
∑ x 2 แทน
n แทน

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
ผลรวมของคะแนนยกกําลังสองทั้งหมด
จํานวนคนทั้งหมด
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2.4 การคํานวณหาประสิทธิภาพแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอน
(เผชิญ กิจระการ. 2544 : 44-52)
∑X
N ×100
สูตร E1 =
A
เมื่อ

E1

แทน

รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน
ทีท่ ําไดระหวางเรียนการทําแบบฝก และแบบทดสอบ
หลังเรียนแตละชุด
∑ x แทน คะแนนรวมของแบบฝก และแบบทดสอบหลังเรียน
แตละชุด
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝก และแบบทดสอบหลังเรียน
แตละชุด
N แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด
∑Y

สูตร

E2

เมื่อ E2

=

N ×100
B

แทน

รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
∑ Y แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด

2.5 หาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 30-36)
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) =

ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน- ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
(จํานวนนักเรียน × คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
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3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test (Dependent Samples) (สมบัติ ทายเรือคํา. 2547 : 141)
สูตร
เมื่อ

t =
t
D
n

∑D

n∑ D 2 − (∑ D )2
n −1
แทน คา t-test
แทน คาผลตางระหวางคะแนนแตละคู
แทน จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล การพั ฒ นาเอกสารประกอบการสอนวิ ช าพั ล ส เ ทคนิ ค รหั ส วิ ช า
3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ผูรายงานขอนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอขอมูล
2. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอขอมูล
ในการนําเสนอขอมูล ครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย
ผลการวิเคราะหขอมูล จึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการนําเสนอขอมูลดังนี้
µ
N
σ
D
t
E1
E2
E.I.

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คะแนนเฉลี่ย
จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาเฉลี่ยของผลตางของคาตัวแปร
คาสถิติทดสอบที่ใชเปรียบเทียบคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนจากการทําแบบฝกหัด
ใบงานทดลอง และแบบทดสอบหลังเรียนแตละหนวย
แทน ประสิทธิภาพของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน
แทน ดัชนีประสิทธิผล

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2
ตอนที่ 2 วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส
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ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ของนักศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิ ค
รหั ส วิ ช า 3105–2001 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 สาขาวิ ช า
อิเล็กทรอนิกส โดยใช t-test (Dependent Samples)
ตอนที่ 4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใช
เอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตอนที่ 5 ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
พัลสเทคนิค รหั สวิชา 3105-2001 หลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุ ทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ตามเกณฑ
80/80
โดยใชสูตร E1/E2
1.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพ (E1) ของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ซึ่งไดจากการ
ทําแบบฝกหัด ใบงานทดลอง และแบบทดสอบยอยหลังเรียนแตละหนวย แสดงผลดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) ของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนเฉลี่ย
รอยละ ของนักศึกษาที่ไดจากการทําแบบฝกหัด ใบงานทดลอง และแบบทดสอบยอยหลังเรียนแตละ
หนวย

ลําดับ
1
2
3
4

คะแนนจากการทําแบบฝกหัด ใบงานทดลอง และแบบทดสอบ
ยอยหลังเรียนแตละหนวย
รวม
หนวยที่
(631)
1
2
3
4
5
6
7
(89) (129) (149) (67) (47) (106) (44)
77
111
125
58
42
94
35
542
76
112
126
58
39
92
39
542
72
110
124
58
45
96
37
542
78
106
120
60
42
94
34
534

รอยละ
85.90
85.90
85.90
84.63
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ตาราง 2 (ตอ)
คะแนนจากการทําแบบฝกหัด ใบงานทดลอง
ยอยหลังเรียนแตละหนวย
ลําดับ
หนวยที่
1
2
3
4
5
(89) (129) (149) (67) (47)
5
81
112
127
62
42
6
78
111
127
54
42
7
76
108
119
59
35
8
76
98
120
62
40
9
74
116
131
61
42
10
72
103
129
58
39
11
76
108
120
57
39
12
71
111
125
64
41
13
72
103
135
59
42
14
74
111
125
64
41
15
72
112
126
60
39
รวม 1125 1632 1879 894 610
µ 75.00 108.80 125.27 59.60 40.67
2.88 4.60 4.42 2.69 2.29
σ
รอยละ 84.27 84.34 84.07 88.96 86.52
แทนคาในสูตร

∑X

N × 100
A
8061
= 15 × 100
631
= 537.40 × 100
631

E1 =

= 0.8517× 100
= 85.17

และแบบทดสอบ
รวม
(631)

6
7
(106) (44)
95
34
553
89
35
536
94
33
524
89
35
520
89
34
547
94
33
528
93
33
526
94
36
542
95
39
545
95
37
547
87
37
533
1390 121
531
92.67 8.07 35.40
2.79 0.88 2.03
87.42 80.67 80.45

รอยละ
87.64
84.94
83.04
82.41
86.69
83.68
83.36
85.90
86.37
86.69
84.47
8061
537.40
9.65
85.17
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จากตาราง 2 พบวา ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 (E1) เทากับ 85.17
1.2 วิเคราะหหาประสิทธิภาพ (E2) ของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ซึ่งไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงผลดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการหาประสิทธิภาพ (E2) ของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 ซึ่งไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม
µ
σ
รอยละ

กอนเรียน
(60)
22
24
26
21
25
27
20
26
28
24
24
27
22
23
26
361
24.07
2.63
40.11

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน
รอยละ
(60)
36.67
52
40.00
51
43.33
50
35.00
48
41.67
51
45.00
46
33.33
51
43.33
53
46.67
51
40.00
52
40.00
53
45.00
51
36.67
53
38.33
51
43.33
54
601.667
762
40.11
50.80
4.39
2.11
66.85
84.67

รอยละ

คะแนน
ความกาวหนา

รอยละ

86.67
85.00
83.33
80.00
85.00
76.67
85.00
88.33
85.00
86.67
88.33
85.00
88.33
85.00
90.00
1270.00
84.67
3.52
141.11

30
27
24
27
26
19
31
27
23
28
29
24
31
28
28
401
26.73
3.20
44.56

50.00
45.00
40.00
45.00
43.33
31.67
51.67
45.00
38.33
46.67
48.33
40.00
51.67
46.67
46.67
668.33
44.56
5.33
74.26
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แทนคาในสูตร

∑Y

N × 100
B
762
= 15 × 100
60
= 50.80 × 100
60

E2 =

= 0.84.67× 100
= 84.67
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิช าพัลส เทคนิค รหัสวิช า 3105 – 2001
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (E2) เทากับ 84.67
จากตาราง 3 พบวา คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรีย นจาก
ตาราง 3 พบวา ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (E2) มีคาเฉลี่ย เทากับ 50.80 คิดเปนรอยละ 84.67 และมีคะแนน
ความกาวหนาเฉลี่ย เทากับ 26.73 คิดเปนรอยละ 44.56
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ย E1/E2 เทากับ 85.17/84.67 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว E1/E2 เทากับ 80/80
ตอนที่ 2 วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของจากตาราง 3 พบวา ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) =

ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน- ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
(จํานวนนักเรียน × คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
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แทนคาในสูตร
E.I. =
=

762 − 361
(60 × 15) - 361
401
539

E.I. = 0.7440
ดังนั้นดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105
– 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มีคา
เทากับ 0.7440 แสดงวา นักศึกษามีคะแนนเพิ่มจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 74.40
ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน ของนักศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลส
เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 โดยใช t-test (Dependent Samples) ดังตาราง 4
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001
ตัวแปร
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา
3105 – 2001
* P 〈 .05

คะแนน
การทดสอบ

N

กอนเรียน

15 24.07 2.63

µ

S.D.

D

σ

26.73 3.20
หลังเรียน

t

P

32.40 .000

15 50.80 2.11

จากตาราง 4 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 24.07
และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 50.80 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใช
เอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 5
ตาราง 5 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นการรู โ ดยใช เ อกสาร
ประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 พุทธศักราช 2557สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ขอ

รายการประเมิน

µ

σ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความชัดเจนของวัตถุประสงค
ความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค
ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับความรูของผูเรียน
ความนาสนใจของเนื้อหาที่สอน
ความเหมาะสมในการเชื่อมเนื้อหาระหวางหนวย
ความเหมาะสมของวิธีสอน
ความเหมาะสมของเวลาที่ใชสอน
ความรูที่ไดรับจากการเขาเรียน
สื่อมีความเหมาะสม เราใจ ทําใหไมรูสึกเบื่อหนาย
เนื้อหาการเรียนเขาใจงาย
การเตรียมการสอนของครูผูสอนมีความพรอม
บรรยากาศในการเรียนการสอนไมเครงเครียด
นักศึกษามีความสุขกับการเรียน
ครูมีความเปนกันเองกับนักศึกษา
มีกิจกรรมหลากหลายไมนาเบื่อ
เฉลี่ยรวม

4.59
4.65
4.64
4.73
4.56
4.48
4.68
4.71
4.64
4.47
4.77
4.47
4.60
4.53
4.39
4.59

0.64
0.51
0.59
0.42
0.34
0.46
0.50
0.47
0.63
0.32
0.71
0.56
0.60
0.39
0.56
0.43

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตาราง 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคา
เฉลี่ยเทากับ 4.59 (σ = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยปรากฏผล
ดังนี้ การเตรียมการสอนของครูผูสอนมีความพรอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 (σ = 0.71)
รองลงมาคือ ความนาสนใจของเนื้อหาที่สอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 (σ = 0.42) และความรูที่
ไดรับจากการเขาเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 (σ = 0.47) สวนเจตคติในระดับต่ําสุด ไดแก มี
กิจกรรมหลากหลายไมนาเบื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 (σ = 0.56) ตามลําดับ
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ตอนที่ 5 ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
พัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังตาราง 6
ตาราง 6 ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105-2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
รายการประเมิน

1. ดานเนื้อหา
1.1 สอดคลองกับจุดประสงครายวิชา
1.2 สอดคลองกับมาตรฐานรายวิชา
1.3 สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
1.4 กําหนดระยะเวลาในแตละหนวยการเรียนรูเหมาะสม
1.5 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
2. ดานความเหมาะสมของแบบทดสอบ
2.1 คําถาม คําตอบ มีความชัดเจน
2.2 จํานวนขอของแบบทดสอบ
2.3 แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหา
3. ดานแบบฝกหัด/กิจกรรม
3.1 สอดคลองกับจุดประสงค
3.2 มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
4. ดานการพิมพและการจัดรูปเลม
4.1 รูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ
4.2 ความสวยงาม
4.3 รูปเลมและขนาดเหมาะสม
5. ดานประโยชนของเอกสารประกอบการสอน
5.1 ประโยชนตอความกาวหนาทางดานวิชาการ
5.2 ประโยชนตอผูเรียน
5.3 ประโยชนตอครูผูสอน
เฉลี่ยรวม

µ

σ

ผลการประเมิน

4.78
4.69
4.56
4.10
4.38

0.38
0.46
0.51
0.54
0.40

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.64 0.39 เหมาะสมมากที่สุด
4.20 0.27 เหมาะสมมาก
4.81 0.64 เหมาะสมมากทีส่ ุด
4.55 0.51 เหมาะสมมากที่สุด
4.37 0.63 เหมาะสมมาก
4.74 0.41 เหมาะสมมากที่สุด
4.62 0.47 เหมาะสมมากที่สุด
4.21 0.37 เหมาะสมมาก
4.38
4.55
4.67
4.52

0.41
0.29
0.39
0.26

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
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จากตาราง 6 พบวาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลส
เทคนิค รหัส 3105-2001 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52
(σ = 0.26) ดังนั้นจากผลการประเมินครูผูสอนวิช าพัลสเทคนิค รหัส 3105-2001 เห็นวามี
ประสิทธิภาพนําไปใชในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการเรียนรูของผูเรียนไดจริง

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เปนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ผูรายงานขอนําเสนอ ขั้นตอนในการดําเนินการศึกษา ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. วิธีดําเนินการศึกษา
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สรุปผลการศึกษา
6. อภิปรายผล
7. ขอเสนอแนะ

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบ
การสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึ กษาที่เรียนดวยการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
พัลสเทคนิค รหั สวิชา 3105-2001 หลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุ ทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 5 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7 แผน
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ทธศั ก ราช 2557 สาขาวิช าอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส จํ า นวน 7 หน ว ยมี
รายละเอียดดังนี้
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 1 เรื่อง สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบ
วงจรสรางสัญญาณพัลส
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 2 เรื่อง วงจรลดทอนสัญญาณ
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 3 เรื่อง วงจรขริบและวงจรแคลมป
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 4 เรื่อง วงจรสวิตช
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 5 เรื่อง วงจรจุดชนวนของชมิตต
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 6 เรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร
เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 7 เรื่อง วงจรสรางสัญญาณไทมเบส
และการซิงโครไนซ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนแบบมาตรสวน
ประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ
5. แบบสอบความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อนที่ มีต อเอกสารประกอบการสอน วิ ช าพั ล ส
เทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating
Scale) แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ

วิธีการดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดทําการทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่เรียนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105
– 2001 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 กลุม จํานวน 15
คน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 60 ขอ
2. เมื่อเริ่มตนดําเนินการทดลอง ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงขอตกลงที่จะใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
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3. ดําเนินการสอนตามขั้ นตอนของการใชเอกสารประกอบการสอนรวมกับแผนการ
จัดการเรียนรู วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7 หนวยการเรียน
4. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทําแบบฝกหัด ใบงานทดลอง และแบบทดสอบหลังเรียน
แตละหนวย เพื่อนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ
5. หลังการเรียนการสอนในหนวยจบลงแลวจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 60 ขอ
6. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ดังนี้

การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดวางแผนการจัดกระทําขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2
ตอนที่ 2 วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส
ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลส
เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยใช t-test (Dependent Samples)
ตอนที่ 4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใช
เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุ ทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิ เล็กทรอนิกส โดยใช สูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตอนที่ 5 ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
พัลสเทคนิค รหั สวิชา 3105-2001 หลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุ ทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาเฉลี่ย E1/E2 เทากับ 85.17/84.67 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว E1/E2 เทากับ 80/80
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2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001 หลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มี คาเทากับ 0.7440 แสดงว า
นักศึกษามีคะแนนเพิ่มจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 74.40
3. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค
รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 24.20 และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 50.80 ซึ่งแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 (S.D. = 0.43)
5. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับ เหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 (S.D. = 0.26) ดังนั้นจากผลการประเมินครูผูสอน
วิช าพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001
เห็นวามีประสิทธิภาพนําไปใชในการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถการเรียนรูของนักศึกษาไดจริง

อภิปรายผล
จากการศึกษาพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส มีประเด็นที่นํามา
อภิปรายผลดังนี้
1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 สาขาวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พบว า มี
ประสิทธิภาพเทากับ 85.17/84.67 หมายความวา นักศึกษาทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบฝกหัด ใบงานทดลอง และแบบทดสอบยอยหลังเรียนแตละชุดทั้ง 7 ชุด รอยละ 85.17 และ
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 84.67 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
1.1 เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นไดผานกระบวนการขั้นตอนในการจัดทําอยาง
เป นระบบและวิ ธีการเขี ยนแผนการจัดกิจ กรรมการเรีย นรูที่เหมาะสม โดยไดศึกษาจากหลักสูต ร
เนื้อหา เทคนิคและวิธีการ จากเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและไดผานการทดลองแบบรายบุคคล แบบกลุมยอย และแบบ
ภาคสนามเพื่อนํามาปรับปรุงใหมีความสมบูรณ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรพรรณ เทวะหะ (2554
: ออนไลน) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบ การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระ
ดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เครื่องดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียน
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โดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยการใชเอกสาร
ประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เครื่องมือที่ใช คือ เอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรี
สากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่องดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 10 ขอ พบวา 1) เอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง
ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.80/94.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษอนันต อนันตภักดิ์ (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบ
การสอน เรื่ อง วงจรไฟฟ าเบื้องตน วิช าไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก อ นและหลั ง เรี ย นด ว ยเอกสารประกอบการสอน เรื่ อ ง วงจรไฟฟ า เบื้ อ งต น วิ ช าไฟฟ า และ
อิเล็ก ทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ผลการวิจัย พบวา เอกสารประกอบ
การสอน เรื่ อง วงจรไฟฟ าเบื้องตน วิช าไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 88.69/83.97 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนด
ไว สอดคลองกับ ทองพูน เบ็ญเจิด (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตร
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีวัตถุประสงคตอไปนี้ 1) เพื่อสรางและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80
2) เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา
3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขางานแมพิมพพลาสติก มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100
– 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต อ การเรี ย นด ว ยเอกสารประกอบการสอน วิ ช างานเครื่ อ งมื อ กลเบื้ อ งต น รหั ส วิ ช า
3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบฝกหัดและใบงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา
3100 – 0009 มีประสิทธิภาพ 83.37/82.54 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 และสอดคลองกับ
ชนะ สุทธิประภา (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุ ณภาพ หาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลทางการเรียนรูเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน
ที่มีตอเอกสารประกอบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการสอน
วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
การผลิต ชั้นปที่ 1 กลุม 3-4 ทวิภาค ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
รหัสวิชา 3102-2002 จํานวน 51 คน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.41/81.01 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
1.2 ในการสรางแผนการจัดการเรียนรูผูรายงาน ไดสรางแผนการจัดการเรียนรูอยางมี
ระบบโดยมีหลักการสรางคือ การเขียนสาระสําคัญใหกะทัดรัดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหาสาระนาสนใจ สื่อและแหลงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพียงพอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และการวั ด ผลประเมิ น ผลมี ขั้ น ตอนครอบคลุ ม พฤติ ก รรมทั้ ง 3 ด า น คื อ
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มากที่สุด ดังที่นักการศึกษาไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรู ไดแก วัฒนาพร ระงับทุกข
(2542 : 1 – 2) ไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูวาแผนการหรือโครงการที่จัดทําเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เปนการเตรียมการสอน
อยางมีระบบ และเปนเครื่องมือที่ชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรู
และจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูจึงเปนหลักฐานเอกสาร
แสดงความเชี่ ยวชาญ ในการจั ดการเรีย น การสอน เปน หนาที่รับผิดชอบโดยตรงของครูผูส อน
แผนการจัดการเรียนรูจะแสดงถึงการเตรียมการลวงหนาของครู และการวางแผนการจัดการเรียนรู
บงชี้ถึงความเปนครูมืออาชีพในวิชาชีพของตน การจัดการทําแผนการเรียนรูจึงเปนหนาที่ที่สําคัญใน
วิชาชีพของความเปนครู และสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2549 : 22)
กลาววา หมายถึงแผนการหรือกําหนดการที่ผูสอนไดเตรียมไวลวงหนา โดยทําเปนลายลักษณอักษร
อยางเปนระบบ เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน แผนการจัดการเรียนรูจะบงบอกให
เห็นภาพรวมของการจัดการเรียน การสอนในแตละครั้งวา จะสอนใคร สอนเมื่อใด ใชเนื้อหาอะไร
สอนอย า งไร เพื่ อให เกิ ดผลอะไร และจะรูไดอยางไร ในการเขียนแผนการจัดการเรีย นรูตองมี
องคประกอบของการเขียนแผนครบถวนตามหลักวิชา โดยการนําวิชาที่ตนจะตองสอนตลอดภาค
เรียน มาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน มีการใชสื่อและอุปกรณประกอบการ
เรียน มีการวัดผล ประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร และเปนแผนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง โดยจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสรางความรูจากการคนพบ
ดวยตนเอง โดยมีผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก ใหกําลังใจ สงเสริมสนับสนุน รวมทั้งเปนแหลง
ความรูใหแกผูเรียนดวย
2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –
2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาเทากับ 0.7440 หมายความ
วาผูเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 74.40 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูรายงานไดจัดสภาพแวดลอมที่
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เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งนักศึกษาได
ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจดวยตนเอง ซึ่งเปนประสบการณตรงนอกจากนี้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ยังสอดคลองกับการพัฒนาสติปญญาของนักเรียน ซึ่งแบบฝกนั้นมุงเนนใหผูเรียน คิด
เปนทําเปน แกปญหาเปน รูจักคนควาหาความรูดวยตนเองโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออนจะเรียนรู
ได ผลมากยิ่ งขึ้ น เพราะในกลุ มเด็ กเกงจะชว ยอธิบาย และรวมกันคิด โดยตลอดในทุ กกิ จกรรมที่
กําหนดใหฝกปฏิบัติ ดังที่ Joyce &Weil: 1986 (อางอิงถึงในวัชรา เลาเรียนดี. 2545 : 165) ได
กลาววา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จะชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุมจะชวย
แนะนํากัน เนื่องจากผูเรียนอยูในวัยเดียวกันสามารถสื่อสาร สื่อความหมายกันไดงาย นอกจากนี้
การเสริมแรงทางบวก โดยการใหรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑที่กําหนด ก็เปนการกระตุน
ใหผูเรียน มีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้น และพยายามปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองเพื่อ
ความสําเร็จของกลุม ซึ่งเปนไปตามแนวคิดพื้นฐานดานจิตวิทยาที่วาดวยการเสริมแรงเปนสิ่งที่ชวย
กระตุนใหผูเรียนตองการเรียนรูมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิภัสรา ศรนารายณ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา คาดัชนี
ประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 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) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพื่อหาคาดัช นีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานแมพิมพพลาสติก มีคาดัชนี
ประสิทธิผล 0.50 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ผลการวิจัย ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางาน
เครื่องมือกลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.6570 ซึ่งหมายความวา
นักศึกษา มีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 65.70 และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒกานต กิ่งแกว (2559 :
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการวิชาวัดละเอียด
รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีวัตถุประสงคตอไปนี้
1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพื่อ
หาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีคาดัชนีประสิทธิผล
0.50 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ
สอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 4)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัส
วิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผลการวิจัย ดัชนี
ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.7218 ซึ่งหมายความวานักเรียน มี
ความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 72.18
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรูดวยเอกสารประกอบ
การสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน การที่ผลการศึกษาเปนเชนนี้อาจ
เปนเพราะการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผูรายงานพัฒนาขึ้น สามารถทําให
ผูเรียนไดรับการฝกเปนรายบุคคล สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดดเกี่ยวกับกฎการฝกหัด
(Law of Exercise) และไดปฏิบัติกิจกรรมแลวสรุปความคิดรวบยอด ฝกไปทีละเรื่องซึ่งในระหวางฝก
กิจกรรมครูจ ะคอยเสริมแรงและใหกําลังใจนักเรี ยนเรื่อยๆ ซึ่ งเปนไปตามทฤษฎีการเสริมแรงของ
สกินเนอร (Skinner) และการใชแบบฝกเสริมทักษะเปนการตอบสนองการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ สอดคลองกับการศึกษาของ เจตนจรรย อาจไธสง (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าหลั ก การตลาดโดยใช เ อกสารประกอบการสอนเป น
ภาษาอั ง กฤษ ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นทั้ ง กลุ ม ที่ เ รี ย นโดยใช เ อกสารประกอบการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ และกลุมที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนภาษาไทย สามารถอธิบายความหมาย
ของคําศัพท Technical Term เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกนเรียน สวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด
ของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ และนักศึกษากลุม
ควบคุมที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาไทย โดยใช Pair-test พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาทั้งสองกลุม ไมแตกตางกันในการสอบ Midterm แต
พบวา การสอบ Final มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยพบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของกลุ ม ที่ เรี ย นโดยใช สื่ อ การสอนเป น ภาษาอั งกฤษสู งกว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาไทย และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิภัสรา ศรนารายณ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
กลุ มสาระการเรี ย นรู การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้น ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย พบวา
ประสิ ทธิภ าพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ มสาระการเรีย นรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 86.35/85.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พงษอนันต อนันตภักดิ์ (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็ กทรอนิ กสเบื้ องตน ระดั บ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลั งเรี ย นดว ยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิช าไฟฟาและอิเล็กทรอนิ กส
เบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 พบวา
กอนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
4. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( X = 4.59) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. = 0.43) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
ดวยเอกสารประกอบการสอน เปนการจัดกิจกรรมที่นาสนใจ หลากหลาย เปนการสอนการทํางาน
เปนกลุม มีการปรึกษาหารือกัน พูดคุย ซักถาม และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน การที่ทุกคนมีสวน
รวมในการทํางานกลุม เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ ทําใหนักศึกษาที่เรียนออนมีกําลังใจในการ
เรี ย น และมี ความตั้ งใจในการทํ า กิจ กรรมตางๆ มากขึ้น เพื่อตองการให คะแนนกลุ มได ผ ลดี ซึ่ ง
สอดคล องกับ งานเขี ย นของ Goodman (1980) ที่กลาววา การเรีย นการสอนที่ดีควรชวยให
นักศึกษามีโอกาสทํางานกลุมรวมกันซึ่งการสรางกลุมที่มีความสัมพันธตอกันจะสงเสริมบรรยากาศที่
เปนกันเอง มีอิสระและปองกันไมใหนักศึกษารูสึกวาอยูคนเดียว จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบฝกเสริมทักษะรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ (Learning Together) สงผลใหนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของวรพรรณ เทวะหะ (2554 : ออนไลน) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบ การเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เครื่อง
ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการเรียน โดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
(สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรี
สากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน โดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องตน รหัส
วิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยกําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือ
กลเบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานแมพิมพพลาสติก มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องตน รหัสวิชา 3100 – 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 4)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน 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 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
คุณภาพ หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการเรียนรูเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมิน
ความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย
= 4.56, S.D. = 0.47) และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒกานต กิ่งแกว (2559 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา
2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีวัตถุประสงคตอไปนี้ 1) เพื่อ
สรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไว 80/80 2) เพื่อ
หาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีคาดัชนีประสิทธิผล
0.50 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ
สอน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โดยใช t – test 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน
วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ผลการวิจัย นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียด
อยูในระดับมาก
5.
ความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อนที่ มี ต อ เอกสารประกอบการสอนวิ ช าพั ล ส เ ทคนิ ค
รหัส 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับ เหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.52) คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.26) ดังนั้นจากผล
การประเมินครูผูสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 เห็นวามีประสิทธิภาพนําไปใชในการสอน
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เพื่อพัฒนาความสามารถการเรียนรูของผูเรียนไดจริง อาจเนื่องมาจากเอกสารประกอบการสอนที่
พั ฒ นาขึ้ น มี ก ารวางแผนและพั ฒ นาอย างเป นระบบ ปรั บ ปรุ งแก ไขหลายครั้ งโดยคํ าแนะนํ าจาก
ผูเชี่ยวชาญ สอดคลองกับเดือนฉาย ศรีสวัสดิ์ (2541 : 17) ที่กลาววา เอกสารประกอบการสอน มี
ประโยชน ในการใชเปนคูมือครู เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการ
เรียนรูของนักเรียนทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
และสอดคลองกับครรชิต มนูญผล (2550 : 9) ไดสรุปถึงประโยชนของเอกสารประกอบการสอนไว
วาเอกสารประกอบการสอนเปนนวัตกรรมการเรียนการสอน แสดงออกถึงความริเริ่มสรางสรรค
ซึ่ ง เป ด โอกาสให ค รู ผู ส อนได ใ ช ค วามรู ความสามารถออกแบบในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
สอดคลองกับบริบทของตนเอง ผานการศึกษาคนควาที่เปนระบบ ซึ่งเกิดประโยชนตอผูเรียนและ
ผูสอนในแงของผลงานวิชาการอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนะ สุทธิประภา (2559 :
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพ หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการ
เรี ย นรู เ ปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ประเมิ น ความพึ งพอใจของครูผู ส อนที่ มีต อเอกสาร
ประกอบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน พบวา โดยรวมครูผูสอนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.71, SD = 0.42)
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา
3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทําใหนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดตอการจัดการเรียนรู
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 ที่ผูรายงานคนควาสราง
และพัฒนาขึ้นนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.2 ครูควรศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคใหเขาใจกอนนําไปใช และควรทําความเขาใจ
กับการเรียนเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ครูตองพยายามใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู เปดโอกาสแกผูเรียนทุกคนเทาๆกันชี้ใหเห็นความสําคัญของ
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ตนเองและผูอื่น ควรกระตุนและใหกําลังใจนักเรียนใหเกิดความมั่นใจในการเรียน และกลาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองตอกลุม และมีความรับผิดชอบในภาระงาน
1.4 ครูผูสอนควรแจงผลการปฏิบัติกิจกรรมทันที เชน ผลการตรวจใบงาน การทํา
แบบทดสอบยอยทายแผน และผลประเมินกิจกรรมกลุมรวมมือ การเสนอผลงานที่ปายนิเทศหนาชั้น
เรียนที่ตัวแทนกลุมตองใหคะแนนซึ่งกันและกัน ครูผูสอนตองคอยสังเกตเพื่อนอาจไมเที่ยงตรง ครูให
คะแนนทุกขั้นตอนเพื่อเปนการกระตุนนักศึกษาใหความรวมมือและปรับปรุงแกไขในทุกกิจกรรม
2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งตอไป
2.1 ควรนําเอาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ไปทําการศึกษา
กับเนื้อหาวิชาอื่น หรือในเรื่องอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105–2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส กับรูปแบบวิธีการสอนอื่นๆ หรือกับนักศึกษาตางระดับกัน
หรือชวงชั้นที่ตางกัน
2.3 ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู กับวิชาอื่นๆ โดยใชวิธีดวย
แบบกลุมรวมมือ (Learning Together) กับวิธีการสอนอื่นๆ เชน วิธีการสอนแบบบูรณาการ
วิธีการสอนแบบโครงงาน วิธีการสอนแบบ 4 MAT ฯลฯ
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