
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา
2105-2202  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
ผูร้ายงานได้ท าการศึกษาค้นควา้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางของ
การศึกษา ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 

2.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัเอกสารประกอบการเรียน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการหาประสิทธิภาพ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

2.1 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2556  
 จากหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 มีการพฒันาข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลังคนระดับฝีมือท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณผูป้ฎิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้  สอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตามความสนใจและโอกาสของตน  ส่งเสริมให้มีการ
ประสานความร่วมมือเพื่อจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรร่วมกนัระหว่างสถาบนั สถานศึกษา
หน่วยงาน สถานประกอบการ และองคก์รต่างๆ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ ไว้
ดงัน้ี 
 

2.1.1 หลกัการ 
2.1.1.1 เป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า

ดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
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จรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

2.1.1.2 เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เน้นสมรรถนะ
เฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริงสามารถเลือกเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วทิยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบการอาชีพอิสระ 

2.1.1.3 เป็นหลกัสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือ ในการจดัการศึกษา
ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.1.1.4 เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และ
ท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพ
ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 

2.1.2 จุดมุ่งหมาย 
2.1.2.1 เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน

วิชาชีพน าไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน สร้างสรรคค์วามเจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

2.1.2.2 เพื่อให้เป็นผู ้มีปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการ และพฒันาอาชีพให้
กา้วหนา้อยูเ่สมอ 

2.1.2.3 เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภูมิใจในวชิาชีพท่ีเรียนรักงาน 
รักหน่วยงาน สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและ
ผูอ่ื้น 

2.1.2.4 เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างาน การอยูร่่วมกนั มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขา้ใจและเห็น
คุณค่าของศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีดี 

2.1.2.5 เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวนิยัใน
ตนเองมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกบังานอาชีพนั้นๆ 

2.1.2.6 เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของประเทศและโลกปัจจุบนั มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม 
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ด ารงรักษาไว้ซ่ึงความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 

2.1.3 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพพุทธศักราช2556 
2.1.3.1 การเรียนการสอน 

1. การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้ก
วิธีเรียนท่ีก าหนด และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถโอนผลการเรียน 
และขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได ้

2. การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอน
ไดห้ลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผูเ้รียนมี ความรู้ความเขา้ใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทกัษะการ
ปฏิบติังานในขอบเขตส าคญัและบริบทต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจ า สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้ค  าแนะน า แก้ปัญหาเฉพาะด้านและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน 

2.1.3.2 เวลาเรียน 
1. ในปีการศึกษาหน่ึงๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติเป็นหรือ

ระบบทวิภาคี ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต ตามท่ีก าหนดและ
สถานศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 

2. การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดท า
การสอนไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 5 วนัๆ ละไม่เกิน 7 โดยก าหนดให้จดัการเรียนการสอน คาบละ 60 
นาที 

2.1.3.3 หน่วยกติ 
   ให้มีจ  านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต การคิด
หน่วยกิตถือเกณฑด์งัน้ี 

1. รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชัว่โมง 
เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

2. รายวิช าภ าคป ฏิ บั ติ ท่ี ใช้ เวล าในก ารทดลองห รือ ฝึกป ฏิบั ติ ใน
หอ้งปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกวา่ 36 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3. รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่
นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 



  

9 

4. รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาในระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 
หน่วยกิต 

5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่ง
วทิยาการ ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เท่ากบั 4 หน่วยกิต 

6. การท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกวา่ 54 ชัว่โมง 
เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

2.1.3.4 โครงสร้าง 
   โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 แบ่งเป็น 
3 หมวดวชิา และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 
   1. หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
    1)  กลุ่มวชิาภาษาไทย 
    2)  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
    3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
    4) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
    5) กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
    6) กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพละศึกษา 
   2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
    1) กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
    2) กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
    3) กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
    4) ฝึกทกัษะประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
    5) โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
   3. หมวดวชิาเลือกเสรี 
   4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
     

2.1.3.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
   1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ ในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐโดยใช้เวลาร่วมกนัไม่น้อยกว่า 320 ชัว่โมง ก าหนดมีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต กรณี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ สามารถน ารายวิชา
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ในหมวดวิชาทกัษะวชิาชีพท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ 
รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได ้โดยใชเ้วลารวมการฝึกประสบการทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 1 
ภาคเรียน 
   2. การตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัผลการเรียน ให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบั
รายวชิาอ่ืน 
  2.1.3.6 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
   1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผูเ้รียนจดัท าโครงการ
พฒันาทกัษะวิชาชีพท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 
รวมจ านวน 4 หน่วยกิต ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 216 ชัว่โมงทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้ง
จดัให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ กรณีใช้รายวิชาเดียว หากให้มีโครงการพฒันาทกัษะ
วิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และ โครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัให้มี
ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้   
   2. การตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัผลการเรียนให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบั
รายวชิาอ่ืน 

2.1.3.7 การศึกษาระบบทวภิาคี 
 เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้
เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนตามจุดหมายของหลกัสูตร การจดัการศึกษาระบบทวภิาคี โดยน า
รายวิชาทวิภาคีในกลุ่มวิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวชิาและวิชาท่ีใชฝึ้ก จดัท าแผน
ฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับลกัษณะงานของสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่อยงานของรัฐ ทั้งน้ี อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทกัษะ
วชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้

2.1.3.8 การเข้าเรียน 
   การเข้าเรียนต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ
เทียบเท่า และมีคุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษาและ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
  2.1.3.9 การประเมินผลการเรียน 
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   เน้นการประเมินสภาพจริง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ดว้ยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 

  2.1.3.9 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
   1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยั การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ 
สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝังจิตรส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกใช้
กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน ทั้งน้ี ส าหรับ
นกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 
   2. การประเมินผลกิจกรรมเส ริมหลักสูตร ให้ เป็นไปตามระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
  2.1.3.10 การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
   1. ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดทกัษะชีวิต หมวดทกัษะวิชาชีพ และ
หมวดวชิาเลือกเสรีตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
   2. ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร 
   3. ได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
   4. เขา้ร่วมกิจกรรมและผา่นการประเมินทุกภาคเรียน 
    
  2.1.3.12 การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
   1. หมวดรายวิชาทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถ
พฒันารายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดทกัษะชีวิต ในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลกัษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีคลอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่ม
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม
วชิานั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ 
   2. หมวดทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมใน
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กลุ่มทกัษะวิชาชีพได ้โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา 
ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
   3. หมวดวชิาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันา
รายวิชาเพิ่มเติมไดต้ามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์
ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ ทั้งน้ีการ
ก าหนดรายวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
  2.1.3.13 การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมัติหลกัสูตร 
   1. การพฒันาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคญัของหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ เป็นหน้าท่ีของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2. การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
   3. การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้ าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   4. การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถาบนัการอาชีวศึกษาหรือ
สถานศึกษาสามารถด าเนินการได ้โดยตอ้งรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
  2.1.3.14 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
   ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไวใ้ห้ชัดเจน อย่างน้อย
ประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 
   1. คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
   2. การบริหารหลกัสูตร 
   3. ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
   4. ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 
 
 2.1.4 หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพพุทธศักราช 2556  
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส์  
  2.1.4.1 จุดประสงค์ 
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1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษาในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
   2. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
   3. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการงานพื้นฐานดา้น
อุตสาหกรรม 
   4. เพื่ อให้ มีความ รู้และทักษะในการผลิตและงานบ ริการทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
   5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานช่างอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงข้ึน 
   6. เพื่อให้สามารถเลือก ใช้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
   7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์ ประหยดั อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด สามรถพฒันาตนเองและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  2.1.4.2 มาตรฐานวชิาชีพ 
   1.  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนัน การมี
จิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคมเป็นตน้ 
    1.2 พฤติกรรมลกัษณะนิสัยได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรักสามคัคี ขยนั ประหยดั อดทน การพึ่งตนเอง เป็นตน้ 
    1.3 ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ เป็นตน้ 
   2. ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป 
    2.1 ส่ือสารโดยการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวนั
และในงานอาชีพ 
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    2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    2.3 ปฎิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ทางสังคมและสิทธิหนา้ท่ีพลเมือง 
    2.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอานามยัโดยใช้หลกัการและกระบวนการ
ดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
   3. ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ 
    3.1 วางแผน ด าเนินงาน จดัการงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 
โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัชีวอานามยัและ
ความปลอดภยั 
    3.2 ใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
    3.3 ปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและ
กระบวนการ 
    3.4 อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียง งานระบบ
ภาพ งานระบบส่ือสาร การประเมินราคา และเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
    3.5 คิดวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและวิธีแกไ้ข รวมทั้งคิดแยกแยะประเด็น
ปัญหาในทางวชิาชีพ 
    3.6 ประกอบ ติดตั้งและทดสอบการของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ในงานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบส่ือสาร และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้วย
เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
    3.7 ซ่ อมบ า รุ ง รักษ าเค ร่ือ ง รับ ส่ งวิท ยุ  ระบบ เสี ย ง  ระบบภาพ 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
    

 2.1.5 วชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2105-2202   
  2.1.5.1 จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจกฎและทฤษฏีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
3. เพื่อใหมี้ทกัษะในการประกอบวงจร และใชเ้คร่ืองมือวดัและทดสอบ

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
4. เพือ่ใหมี้กิจนิสัยในการปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ถูกตอ้งและ

ปลอดภยั 
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 2.1.5.2 มาตรฐานรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า

กระแสตรง 
2. ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

      2.1.5.3 ค าอธิบายรายวชิา 
   ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แรงดนัไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ก าลังและพลังงานไฟฟ้า การอ่านค่าตัวต้านทาน การต่อวงจรตัวต้านทานและ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม การค านวณหาค่าความตา้นทาน กระแสไฟฟ้า
และก าลงัไฟฟ้าโดยใช้กฎของโอห์ม วงจรแบ่งแรงดนัและกระแสไฟฟ้า วงจรบริดจ์ กฎของเคอร์
ชอฟฟ์ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตนั โนดโวลเตจ เมชเคอร์เรน ทฤษฎีการวางซ้อน การส่งถ่าย
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การประกอบวงจรและวดัหาความสัมพันธ์ของ
แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความตา้นทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

2.2แนวคดิเกีย่วกบัเอกสารประกอบการเรียน  

 2.2.1 ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 
  เอกสารประกอบการเรียนเป็นค าท่ีเรียกใหม่ซ่ึงเดิมใชเ้รียกวา่ เอกสารประกอบการ
สอน ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน ตามการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ เป็นเอกสารท่ีนักเรียนใช้เรียนมิใช่ครูใช้สอน ซ่ึงนิยมเรียกเอกสาร
ประกอบการเรียน ซ่ึงมีความเหมาะสมกวา่ค าวา่เอกสารประกอบการสอน ในท่ีน้ีผูร้ายงานขอใช ้ค า
วา่ เอกสารประกอบการเรียน ส าหรับความหมายของเอกสารประกอบการเรียนนั้นมีนกัการศึกษา
หลายท่าน ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
  ถวลัย ์ มาศจรัส และดนัย  อู่ทรัพย ์(2548: 17) ได้ศึกษาและวิจยัโดยให้ความหมาย
ของเอกสารประกอบการเรียนหมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการสอน หรือเป็นการ
จดัการเรียนรู้ในวิชาใดวิชาหน่ึง ตามหลกัสูตรท่ีใช้ในสถานศึกษา มีหัวขอ้และเน้ือหาครอบคลุม
และครบถ้วนตามรายละเอียดของวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงสอดคล้องกบั สุวิทย ์มูลค า และ
สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550 : 41)ได้กล่าวถึงความหมายของเอกสารประกอบการเรียนว่า 
หมายถึง เอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการสอนของครู หรือประกอบการเรียนของนกัเรียนใน
วิชาใดวิชาหน่ึง ควรมีหวัเร่ือง จุดประสงค ์เน้ือหาสาระและกิจกรรม เพื่อจะส่งเสริมให้นกัเรียนได้
เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนด เช่นเดียวกับสนม  ครุฑเมือง(2550:88)ได้ให้ความหมายของ
เอกสารประกอบการเรียนหมายถึงเอกสารท่ีใชใ้นการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนโดยมี
การเสนอเน้ือหาสาระอยา่งเป็นขั้นตอนเป็นระบบ มีความมุ่งหมาย มีเน้ือหาสาระ มีขอ้มูลอา้งอิง มี
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การจดักิจกรรมมีส่ือประกอบการเรียนการสอน และมีการวดัผลประเมินผล ยงัสอดคลอ้งกบั  รุจิรา 
บุญมี  (2552 : Online)ซ่ึงได้ให้ความหมายเอกสารประกอบการเรียนว่าหมายถึง ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีครูผูส้อนผลิตให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนใช้ประกอบการเรียน หรือ
ศึกษาคน้ควา้ เป็นส่ือท่ีครูผูส้อนผลิตไวบ้ริการแก่ผูเ้รียนหรือให้ยืมเรียน และเฉลิมศกัด์ิ  นามเชียงใต ้ 
(2552 : Online) ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน คือเอกสารท่ีครูจดัท าข้ึนเพื่อให้
ผูเ้รียนน าไปประกอบการเรียนการสอนตามหลกัสูตร เอกสารประกอบการเรียนเป็นส่วนส าคญั
ท่ีสุดของการจดัการเรียนการสอน การน าเน้ือหาสาระของรายวิชามาเรียงล าดบัอยา่งต่อเน่ือง พร้อม
กบัเพิ่มเติมส่ิงใหม่ๆ เขา้ไป เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการท่ีครูหรือผูฝึ้กอบรมจะน าไปใช ้
  จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่เอกสารประกอบการเรียน หมายถึงเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ
ใชป้ระกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนกัเรียนในวิชาใดวิชาหน่ึงควรมีหวัขอ้เร่ือง 
จุดประสงค์ เน้ือหาสาระ และกิจกรรม เพื่อจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด ดังนั้ นการผลิตเอกสารประกอบการเรียนจึงสามารถท าได้ในหลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมของเน้ือหาและกิจกรรมในแต่ละวิชา ซ่ึงอาจรวมถึงบทเรียนส าเร็จรูปใบความรู้ ใบงาน
และแบบฝึกหดัในลกัษณะต่างๆ ดว้ย 
 

 2.2.2 ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 
  ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนไม่มีรูปแบบท่ีจ าเพาะเจาะจงทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผูผ้ลิตท่ีจะค านึงถึงลักษณะการน าไปใช้และกลุ่มผูเ้รียนเป็นส าคญัซ่ึงมี
นกัวชิาการไดส้รุปส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนไวด้งัน้ี 
  สุวิทย ์ มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ(2550: 41-42)กล่าวว่าองค์ประกอบ
ของเอกสารประกอบการเรียนไม่มีรูปแบบท่ีจ าเพาะเจาะจง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูผ้ลิตท่ีจะ
ค านึงถึงลกัษณะการน าไปใช้ และกลุ่มผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อความเหมาะสมและเป็นรูปแบบใน
แนวเดียวกนั จึงไดเ้สนอแนะส่วนประกอบเอกสารประกอบการเรียนไวด้งัน้ี 

1. ส่วนน า ควรมีส่วนประกอบดงัน้ี 
1.1 ปกนอก 
1.2 ปกใน 
1.3 ค าน า 
1.4 สารบญั 
1.5 ค าช้ีแจง หรือค าแนะน าในการใช ้
1.6 จุดประสงคห์ลกั 
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2. ส่วนเน้ือหา อาจแบ่งเป็นเร่ืองย่อย หรือเป็นตอนตามลกัษณะของเน้ือหาควรมี
ส่วนประกอบดงัน้ี   

2.1 ช่ือบท หรือช่ือหน่วย หรือช่ือเร่ือง 
2.2 หวัขอ้เร่ืองยอ่ย 
2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.4 กิจกรรมหลกั 
2.5 เน้ือหาโดยละเอียด หรือใบความรู้ 
2.6 กิจกรรมฝึกปฏิบติั หรือแบบฝึก หรือใบงาน 
2.7 บทสรุป (ถา้มี) 

  ควรมีขอ้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนใชว้ดัและประเมินผลการเรียนเพื่อทราบ
ผลการพฒันาของผูเ้รียนดว้ย 

3. ส่วนอา้งอิง อาจอยู่ส่วนทา้ยของเน้ือหาในแต่ละตอน หรืออยู่ทา้ยเล่มเอกสาร  
ควรมีส่วนประกอบดงัน้ี 

3.1 เอกสารอา้งอิงประจ าบท หรือบรรณานุกรม 
3.2 ภาคผนวก (ถา้มี) เช่น เฉลยแบบฝึกปฏิบติั  

  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า ในการสร้างเอกสารประกอบการเรียนนั้น
ส่วนประกอบของการผลิตเอกสารประกอบการเรียน นั่นก็คือควรมี ส่วนน า ส่วนเน้ือหา ส่วน
อา้งอิง ทั้ง 3 ส่วนจะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ได ้
 

 2.2.3 ข้อควรพจิารณาในการผลติเอกสารประกอบการเรียน 
 สุวิทย์  มูลค าและสุนันทา  สุนทรประเสริฐ(2550: 42–44) กล่าวว่า ก่อนท่ีจะด าเนินการ
จดัสร้างเอกสารประกอบการเรียน ผูเ้ขียนควรจะทราบถึงเทคนิคการเขียน และขอ้ควรพิจารณาบาง
ประการดงัน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
   ควรพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายในด้านจิตวิทยาวุฒิภาวะและวยัของผูเ้รียนเป็น
ส าคญั เพราะผูเ้รียนในแต่ละระดบัย่อมมีความตอ้งการแตกต่างกนั ทั้งในดา้นเน้ือหา การใช้ภาษา 
ภาพประกอบ และขนาดตวัอกัษรท่ีใชใ้นเอกสารประกอบการเรียน 
  2. การก าหนดเน้ือหา 
   การก าหนดเน้ือหาตอ้งมีความถูกตอ้งและเหมาะสม ความถูกตอ้งไดแ้ก่การมี
เน้ือหาสาระตามท่ีหลกัสูตรก าหนด มีความเท่ียงตรงของขอ้มูลท่ีน าเสนอมีความชดัเจนทนัสมยัเป็น
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ปัจจุบนัไม่ก ากวมสับสนหรือเบ่ียงเบนขอ้เทจ็จริงส่วนความเหมาะสมไดแ้ก่ความยากง่ายของเน้ือหา
โดยพิจารณาถึงในดา้นวยัวฒิุ ประสบการณ์ และพื้นฐานของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  3. การเรียบเรียงถอ้ยค า  เป็นเทคนิคส าคญัในการน าเสนอเน้ือหา  ควรค านึงถึงส่ิง
ต่อไปน้ี 
   3.1รูปแบบควรเขียนให้สั้ นกะทดัรัดแต่ไดใ้จความไม่มีค  าขยายท่ีท าให้เยิ่นเยอ้
โดยไม่จ  าเป็น 
   3.2การเวน้วรรคตอนควรฝึกให้เป็นนิสัยเพราะการเขียนโดยไม่เวน้วรรคตอน
หรือเวน้วรรคตอนผิดท่ี  อาจจะท าใหผ้ดิความหมาย  และเกิดความเสียหายต่อผูเ้รียนได ้
   3.3การย่อหน้าควรย่อหน้าเม่ือเปล่ียนแปลงประเด็นของเน้ือหาหรือเพื่อ
ตอ้งการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นส าคญั  
  
  4. การใชภ้าษา 
   การใช้ภาษา ควรเขียนให้อ่านง่ายและเขา้ใจได้อย่างรวดเร็ว ค านึงถึงเน้ือหา
และกลุ่มเป้าหมายในการท่ีจะส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเล่ียงการใช้ค  าซ ้ าซาก และ
เล่นค าจนผูเ้รียนสับสน 
  5. เทคนิคการน าเสนอ 
   เทคนิคในการน าเสนอ ควรจะตอ้งมีความน่าสนใจ เร้าใจ ชวนให้ติดตามใคร่รู้  
ใคร่ศึกษาต่อไป ไม่บรรจุความรู้และขอ้มูลท่ีอดัแน่นจนเกินไป ควรมีการสร้างบรรยากาศของความ
เป็นกันเองระหว่างผูเ้ขียนกับผูเ้รียน ผูส่้งสารกับผูรั้บสารในเชิงการพูดคุยเสมือนตัวหนังสือมี
วิญญาณการใช้ภาพประกอบการน าเสนอก็เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีจะช่วยเร้าความสนใจหรือเพิ่มความ
เข้าใจในเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรมให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ควรใช้ภาษาท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา มีขนาด
พอเหมาะ และมีความชดัเจน มีเทคนิคการใช้ค  าถามท่ีกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน เพื่อน าไปสู่การ
คน้หาค าตอบในเน้ือหา จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีตนก าลงัศึกษามากข้ึน การมีกิจกรรมแบบฝึกหัด  
แบบประเมินผลหรือแบบทดสอบลว้นเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้การใช้เอกสารประกอบการเรียนบรรลุ
จุดประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ขอ้ควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนคือการท่ี
เราก าหนดเป้าหมาย ก าหนดเน้ือหา การเรียบเรียงถอ้ยค า การใช้ภาษาและเทคนิคการน าเสนอ  จะ
ช่วยใหก้ารผลิตเอกสารนั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

 2.2.4 ขั้นตอนการผลติเอกสารประกอบการเรียน 
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  สมเสริม  ชูรักษ์ (2545: 12) ท่ีกล่าวถึงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียน  
ดงัน้ี 
  1.  ขั้นเตรียม 

1.1 วเิคราะห์หลกัสูตร 
1.2 วเิคราะห์ขอบเขตเน้ือหา 

  2.  ขั้นวางแผน 
2.1ก าหนดจุดประสงค ์
2.2 ก าหนดขอบเขต/หวัขอ้ 
2.3 จดัท าโครงร่าง (Outline) 
2.4 ก าหนดแนวการสอนเน้ือหา 
2.5 เตรียมขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

3. ขั้นยกร่าง 
3.1 ลงมือเขียนตน้แบบ คร้ังท่ี 1 
3.2 ตรวจทานตน้แบบ คร้ังท่ี 1 และปรับปรุง 

  4. ขั้นทดลองใช ้
4.1 ทดลองใชต้น้แบบ  และปรับปรุง 
4.2 ทดลองใชต้น้แบบกบักลุ่มตวัอยา่งและปรับปรุง 

  5. ขั้นท าตน้แบบ 
  สุวิทย ์ มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550: 44)กล่าวถึงขั้นตอนการ
ผลิตเอกสารประกอบการเรียน เหมือนกบันวตักรรมทัว่ๆ ไปซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
   1. วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ซ่ึงอาจไดม้าจาก 
    1.1  การสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะท าการสอน 
    1.2  การบนัทึกปัญหาและขอ้มูลระหวา่งสอน 
    1.3  การศึกษาและวเิคราะห์ผลการเรียนของผูเ้รียน 
   2. ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั หรือจุดประสงค ์และกิจกรรมท่ีมีปัญหา 
   3. เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม โดยแบ่งเป็นบท แบ่งเป็นตอน หรือแบ่งเป็นเร่ือง เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีพบ 
   4. ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียน และก าหนด
ส่วนประกอบภายในของเอกสารประกอบการเรียน 
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   5. ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์ เน้ือหา 
วธีิการและส่ือประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอน 
   6. เขียนเน้ือหาในแต่ละตอน รวมทั้งภาพประกอบแผนภูมิ และขอ้ทดสอบให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
   7. ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
   8. น าไปทดลองใชใ้นหอ้งเรียน และเก็บบนัทึกผลการใช ้
   9. น าผลท่ีได้มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง (อาจทดลองใช้
มากกวา่ 1 คร้ัง เพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนนั้นใหส้มบูรณ์ และมีคุณภาพมากท่ีสุด) 
   10.น าไปใชจ้ริงเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบจากขอ้ 1 
  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการเรียนมี
ขั้นตอนท่ีเร่ิมด้วย การวิเคราะห์จุดประสงค์ของหลกัสูตรหรือสาระการเรียนรู้เป็นกรอบในการ
จดัท าเอกสารประกอบการเรียน นอกจากนั้นจะพิจารณาระดบัช่วงชั้นของผูเ้รียน เพื่อท่ีจะจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมปฏิบติัไดจ้ริงตามความเหมาะสมและความสนใจ โดยเรียงล าดบั
จากง่ายไปหายากรวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 
 

 2.2.5 แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการเรียน 
  สุวิทย ์ มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2550: 45-46) ได้น าเสนอแนวการ
เขียนเน้ือหาในส่วนประกอบต่างๆ ของเอกสารประกอบการเรียน พอสรุปไดด้งัน้ี 
  1. ปกนอก ควรบอกประเภทของนวตักรรม คือ เอกสารประกอบการเรียนแลว้ตาม
ดว้ยวชิา ชั้น และช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผูจ้ดัท า ต าแหน่ง ช่ือโรงเรียน และสังกดัตามล าดบั  และอาจมี
ภาพประกอบ เพื่อใหดู้สวยงามเพิ่มความสนใจไดต้ามเหมาะสมกบัเน้ือหา 
  2.ปกใน  มีเน้ือหาเช่นเดียวกบัปกนอก 
  3. ค  าน า  ควรประกอบดว้ย 
    -  วตัถุประสงคใ์นการจดัท า  (ท าไมตอ้งท า) 
    -  มีส่วนประกอบก่ีตอน  ก่ีเร่ือง  อะไรบา้ง  ควรเขียนสั้นๆ เพื่อสรุปความ 
    -  มีประโยชน์แก่ใครบา้ง 
    -  ขอบคุณผูใ้หก้ารช่วยเหลือสนบัสนุน 
  4. สารบญั  เป็นการแสดงโครงสร้างเน้ือหาแต่ละตอนวา่อยูห่นา้ใด 
  5. ค  าช้ีแจง เป็นการบอกกล่าวให้ผูส้อนและผูเ้รียนได้เตรียมการ ก่อนน าเอกสาร
ประกอบการเรียนไปใช้ รวมทั้ งเสนอแนะขั้นตอนการน าไปใช้ตามล าดับ และแสดงถึงความ
ต่อเน่ืองของเอกสารท่ีจะตอ้งสัมพนัธ์ หรือเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนโดยทัว่ไป 
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  6. ช่ือบทหรือช่ือเร่ือง ควรตั้งช่ือบท หรือช่ือเร่ืองให้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดใน
ชุดนั้น 
  7. หัวขอ้เร่ืองย่อย จะเป็นช่ือหัวขอ้เน้ือหาล าดบัก่อนหลงัท่ีจะเรียนโดยเรียงตาม
เน้ือหาท่ีจะสอนในเร่ืองนั้น 
  8. จุดประสงค์การเรียนรู้ให้เขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สอดคล้องกับ
เน้ือหา  และกิจกรรม สามารถวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งครอบคลุม และชดัเจน 
  9. กิจกรรมหลกั จะบอกถึงกิจกรรมท่ีจะให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามล าดบัก่อนหลงัเพื่อ
เป็นการวางแผน การเรียนหรือเตรียมส่ืออ่ืนๆท่ีจ าเป็นตอ้งใชไ้วล่้วงหนา้ 
  10.บทสรุปจะเป็นการสรุปเน้ือหาในลักษณะแนวคิดหลักเพื่อประมวลความรู้
ความคิดของผูเ้รียนให้ชัดเจนยิ่งข้ึน เขียนให้กะทัดรัด และครอบคลุมเน้ือหาในตอนนั้ นๆให้
ครบถว้นเขา้ใจง่าย 
  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การใช้เอกสารประกอบการเรียนกับนักเรียนในระดับ
มธัยมศึกษาต้องค านึงถึงธรรมชาติ คุณลักษณะผูเ้รียน เน้ือหาท่ีใช้สอน ก าหนดวตัถุประสงค์ท่ี
เด่นชดั ยดึหลกัการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย มีการทดลองก่อนน าไปใช ้และใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ผลิตและใชส่ื้อท่ีผลิตข้ึน 
 

 2.2.6 ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน 
  เอกสารประกอบการเรียนเป็นส่ือการเรียนประเภทหน่ึงส าหรับใช้ประกอบการ
เรียนของนักเรียน เอกสารประกอบการเรียนมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนและ
นกัเรียนซ่ึงสุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (2544: 4–5)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการ
เรียน ดงัน้ี 
   ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
   1.เป็นผลงานทางวิชาการท่ี เปิดโอกาสให้ครูผู ้สอนได้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการพัฒนาส่ิงต่างๆท่ีจะช่วยในการเรียนการสอนเช่น สร้างส่ือ จัดท าคู่ มือท า
แบบทดสอบเป็นตน้ 
   2. ท  าให้ผูจ้ดัท าได้ศึกษาหลกัสูตรอย่างละเอียด เพื่อก าหนดขอบเขตเน้ือหา  
จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อจดัท าเอกสารประกอบการเรียนให้
เป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร 
   3. เป็นแนวทางใหผู้ส้อนจดักิจกรรมและประสบการณ์ส าหรับผูเ้รียนให้บรรลุ
จุดประสงคท่ี์วางไว ้
   4. ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนต าราเรียนของนกัเรียน 
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   ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
   1. ช่วยให้นกัเรียนมีเอกสารส าหรับศึกษาท าความเขา้ใจบทเรียนและฝึกปฏิบติั
กิจกรรมการเรียน 
   2. ช่วยสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนมีความในใจใคร่รู้และศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
   3. ช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
  ส่วนตามแนวคิดของ สุนทรา  ชูศิลป์ทอง (2548: 11) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของ
เอกสารประกอบการเรียนคือ 
   1. ให้ครูมีโอกาสศึกษาหลักสูตร แนวการสอนวิธีวดัผลประเมินผล ศึกษา
เอกสารอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งละเอียดทุกแง่มุม 
   2. ช่วยให้ครูสามารถจดัเตรียมกระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงทั้งในเร่ืองทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ค่านิยม ความเช่ือ 
   3. เอกสารประกอบการเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงผูส้อนสร้างข้ึน           
ให้สอดคลอ้งกบันกัเรียน ระยะเวลา จ านวนคนท่ีใช้จริงในแต่ละภาคเรียน ช่วยให้ครูมีความมัน่ใจ
มากข้ึน 
   4. ครูสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรง เสนอแนะแก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
   5. ใชเ้ป็นคู่มือส าหรับครูท่ีใชส้อนแทนได ้
   6. เป็นการพฒันาวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีแสดงวา่งานสอนตอ้งไดรั้บ
การฝึกฝน โดยเฉพาะมีเคร่ืองมือและเอกสารท่ีจ าเป็น 
  จะเห็นไดว้า่ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนนั้น มีคุณค่าต่อครูผูส้อนและ
นกัเรียน สามารถใชเ้ป็นส่ือการสอน สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ช่วยใหก้ารเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
  จากแนวคิดเก่ียวกับเอกสารประกอบการเรียน สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการ
เรียน หมายถึง เอกสารท่ีครูผูส้อนจดัท าข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
รายวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรโดยมีการน าเสนอเน้ือหาสาระของจุดประสงคร์ายวิชา มาตรฐาน
รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ของรายวิชาท่ีสอนซ่ึงมีการเรียงล าดบัอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ 
และมีการจดักิจกรรม มีส่ือประกอบ อาจรวมถึงบทเรียนส าเร็จรูป ใบความรู้ ใบงานการทดลอง 
แบบฝึกหดั เพื่อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละระดบัชั้น เอกสารประกอบการเรียน จะไม่มีรูปแบบท่ี
จ าเพาะเจาะจงข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้ร้าง ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียน 
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วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา2105-2202 ซ่ึงเร่ิมจากการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา โดยการแบ่งหน่วยออกเป็น 17 หน่วย ส่วนของเน้ือหาจะ
ประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ช่ือหน่วยหรือหัวขอ้เร่ือง สาระการเรียนรู้ ผล
การเรียนท่ีคาดหวงั สาระส าคญั เน้ือหา บทสรุป แบบฝึกหดั ใบงานการทดลอง           แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แบบประเมินผลการทดลอง และ
บรรณานุกรม  

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้ 
 2.3.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
  สมบูรณ์ ศาลายาชีวนั (2526:121) สรุปความหมายของการเรียนรู้วา่เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเกิดจากการฝึกหัด หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล หรือเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียนปรับตวัเองเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า เพื่อบรรลุเป้าหมายและใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงน้ีครอบคลุมถึงระบบต่างๆ ของรายการ รวมทั้งดา้นอารมณ์ ทศันคติ การ
ปรับตวัดา้นสังคม 
  เชียรศรี วิวิธสิริ (2527:19) การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้ง
ถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ การฝึกหัด การปฏิบติัการ การกระท าจริงจะดว้ยวิธีการท่ีจงใจ
หรือไม่จงใจก็ตาม 
  อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย ์(2530:82) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า และการตอบสนอง
บ่อยคร้ังเขา้ จนในท่ีสุดกลายเป็นพฤติกรรมท่ีปรากฏข้ึนมาอยา่งถาวร 
  สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2531:36) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้วา่ การเรียนรู้เป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ 
  ริชาร์คอาร์บูทชิน (มาลินี จุฑะรพ. 2537:8; อา้งอิงจาก Richard R.Bootsin    1986:183)) 
การเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิต มนุษยมี์การเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนตาย จึงมีค า
กล่าวว่า “No one old to learn” หรือไม่มีใครแก่เกินท่ีจะเรียน การเรียนรู้จะช่วยในการพัฒนา
คุณภาพชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี 
  สุวฒัน์วฒันวงศ์ (2538:39)มีความเห็นว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการไดรั้บส่ิงเร้า และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวควรมีลกัษณะท่ี
ถาวรพอสมควร ซ่ึงก็คือ การไดรั้บประสบการณ์นัน่เอง 
  อารี พนัธ์มณี (2543:86) การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ีค่อนขา้งถาวร และพฤติกรรมใหม่น้ีเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ
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การฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาติญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือพิษยา
ต่างๆ หรืออุบติัเหตุ หรือความบงัเอิญ 
  จากแนวคิดทฤษฎีสรุปว่าการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
เดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ีถาวร และพฤติกรรมใหม่น้ีเกิดข้ึนจากการฝึกฝน ฝึกหัด โดยใช้ผลการ
ตอบสนองทางธรรมชาติท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าและท าซ ้ าๆ  
 

 2.3.2  ประเภทของการเรียนรู้ 
  นกัวิชาการหลายท่าน เช่น สมบูรณ์ ศาลายาชีวนั (2526:141-143) และเชียรศรี วิวิธ
สิริ (2527:21-22) ไดจ้  าแนกประเภทของการเรียนรู้ออกไปไดห้ลายประเภท ดงัน้ี 
  1. การเรียนรู้โดยการจ า เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนพยายามจะรวบรวม หรือเก็บเน้ือหา
สาระจากส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ส่ิงท่ีจะใช้ในการเรียนรู้ ประเภทน้ี 
ไดแ้ก่ การเรียนรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบ ทฤษฎี แนวปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดแน่นอนตายตวั 
  2. การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยผูเ้รียนพยายามท่ีจะลอก
เลียน  ห รือกระท าตามต้นแบบ ท่ีตน เห็นว่าดี  ห รือเป็นประโยชน์แก่ตน เอง เช่น  การ ท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เลียนแบบวิธีการแกปั้ญหาจากผูบ้งัคบับญัชา การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ ท่ีเห็น
ไดช้ดั ไดแ้ก่ การเลียนแบบในการเขา้สังคม การวางตวั การพูด ฯลฯ 
  3.   การเรียนรู้โดยการหยัง่รู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมองเห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สถานการณ์ยอ่ยวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ท าใหม้องเห็นสถานการณ์รวม หรือภาพรวมทั้งหมด 
ซ่ึงขั้นตอนของการเรียนรู้ประเภทน้ี จะเกิดข้ึน 3 ขั้น คือ 
   ขั้นท่ี 1 ผูเ้รียนมองเห็นหรือมีปฏิกิริยาต่อส่วนรวมของสถานการณ์ทั้งหมดก่อน 
   ขั้นท่ี 2 ผูเ้รียนแยกแยะส่วนรวม เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ยนั้นๆ 
   ขั้นท่ี 3 ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจสถานการณ์นั้นแจ่มแจง้เรียกว่า เกิดการหยัง่เห็น
หรือหยัง่รู้ 
  4. การเรียนรู้แบบลองผดิลองถูก เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนพยายามใชท้างเลือกหลายๆ 
ทางเพื่อแก้ปัญหา หรือสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดข้ึน โดยการเลือกทางแก้ปัญหานั้นไม่ได้ใช้เกณฑ ์
หรือเหตุผลใดมาประกอบการเลือกเลย การเรียนรู้แบบน้ี ผูเ้รียนเปรียบเสมือน ถูกขงัอยู่ในห้องๆ 
หน่ึง ท่ีมีประตูหลายประตูให้เลือก แต่จะมีประตูท่ีเปิดแลว้ สามารถออกจากหอ้งไดเ้พียงประตูเดียว 
ผูเ้รียนจ าเป็นต้องเลือกเปิดทีละประตู มักเป็นวิธีสุดท้าย ท่ีผูเ้รียนไม่มีวิธีการใดดีกว่าน้ี แล้วจึง 
“เส่ียง” เลือกเอาวธีิใดวธีิหน่ึง ถา้หากวธีินั้นไม่ถูกก็เปล่ียนไปเร่ือยๆ 
  5. การเรียนรู้โดยสร้างมโนคติ มโนคติ หรือ ความคิดรวบยอด (Concept) ของส่ิงใด 
หมายถึง ลักษณะท่ีเป็นเฉพาะของส่ิงนั้น ท่ีแตกต่างออกไปจากส่ิงอ่ืน การเรียนรู้โดย การสร้าง 
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Concept นั้น เกิดจากการท่ีผูเ้รียนมองเห็นลกัษณะรวม (Generalized) ของส่ิงนั้นก่อน ต่อจากนั้นจึง
พิจารณาลกัษณะเฉพาะของส่ิงนั้นต่อไป 
  ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั้นสามารถเกิดการเรียนรู้ได้หลากหลายประเภท ซ่ึงจะ
สัมพนัธ์กับธรรมชาติของเน้ือหา สาระวิชานั้น ๆ หรือการเรียนรู้จะเกิดจากการเรียนแบบ ตาม
สถานการณ์ท่ีต่างกัน อย่างไรก็ตามการเกิดการเรียนรู้ท่ีดีจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบรวมของ
กระบวนการทั้งหมด ตลอดจนระดบัสติปัญญาของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
  จากแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ท่ีเกิดจากการฝึกฝน ฝึกหัดของผูเ้รียน ซ่ึงในการเรียนการสอนจากเอกสารประกอบการเรียนน้ี 
ผูเ้รียนจะใชก้ารเรียนรู้โดยการจ าในภาคทฤษฎีของเน้ือหาความรู้ และการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ
จากครูผูส้อนสาธิตให้ดูในภาคปฏิบติัจากใบงานการทดลองในแต่ละหน่วยการเรียนทั้ง 17 หน่วย
ตามเอกสารประกอบการเรียน วชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา2105-2202 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผดุงชัย  ภู่พฒัน์(ม.ป.ป. : 1–2) ได้กล่าวไวว้่า การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงพฒันาการและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้
ดา้นต่างๆ ขอ้มูลสารสนเทศเหล่าน้ีส่งเสริมให้ผูส้อนและผูเ้รียนทราบจุดเด่นและจุดดอ้ยดา้นการ
สอน และการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจท่ีพฒันาตน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยยึด
หลกัการส าคญัดงัน้ี 
 1.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองและควบคู่กนัไป
กบักระบวนการเรียนการสอน 
 2.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายของหลกัสูตรและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนควรประเมินให้ครอบคลุมทุกดา้นไม่วา่จะ
เป็นความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหา คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และทกัษะกระบวนการต่างๆของผูเ้รียน 
 4.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนต้องน าไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผูเ้รียนรอบดา้น 
 5.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตอ้งเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงความสามารถของตน 
 การใชผ้ลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้ผูส้อนไดส้ารสนเทศส าหรับ
น าไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน การวดัและการประเมินผล
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การเรียนรู้ของผู ้เรียนสามารถวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ งก่อน ระหว่าง และหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จึงสามารถน าสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
 1.การประเมินผลก่อนเร่ิมตน้การเรียนการสอน เพื่อจดัวางต าแหน่งผูเ้รียนหรือประเมิน
ความรู้/ทกัษะพื้นฐานของผูเ้รียนก่อนเร่ิมกิจกรรม อนัจะได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจในการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน และเตรียมการส าหรับ
การปูพื้นฐานความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งมีมาก่อน 
 2.การประเมินผลระหวา่งการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทกัษะ
ของผูเ้รียนขณะท่ีการเรียนการสอนยงัคงด าเนินอยู่ อนัจะไดส้ารสนเทศยอ้นกลบัท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการติดตามดูความกา้วหน้าหรือพฒันาการในการเรียนรู้ ตลอดจนจุดบกพร่องในการเรียนของ
ผูเ้รียนส าหรับปรับปรุงแกไ้ขและซ่อมเสริม 
 3.การประเมินผลหลงัส้ินสุดการเรียนการสอน เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน อนัจะ
ไดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินพฒันาการและระดบัสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียน 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545:83)กล่าวถึงการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 
จ  าแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้มี 2 ประเภท ท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะการแปลผล
คะแนนดงัน้ี 
 1. การวดัและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) เป็นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าเสนอผลการตดัสินความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน โดย
เปรียบเทียบกนัเองภายในกลุ่ม หรือในชั้นเรียน  
 2.การวดัและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) เป็นการ
วดัผลประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน าเสนอผลการตดัสินความสามารถ หรือผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนโดย
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด  
 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดย
ประเมินผลก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และประเมินผลหลงัเรียนซ่ึงครูผูส้อนควรวดัและ
ประเมินผลให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนเพื่อจะน าขอ้มูลมาจดัท าเป็นสารสนเทศพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนต่อไป 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดว้า่ ในการวดัผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนเพราะแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนนั้นจะมีขอ้ค าถามท่ีครอบคลุมเน้ือหารายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา2105-
2202 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้ประเมินผลการเรียนรู้จาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนท่ีจะใช้เอกสารประกอบการเรียนและ        
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ใช้วดัความรู้หลงัจากใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยผูว้ิจยัไดร้ายงานผลการเปรียบเทียบไวใ้น   
บทท่ี 4 

2.5แนวคดิเกีย่วกบัการหาประสิทธิภาพ 
 เอกสารประกอบการเรียนท่ีพฒันาข้ึนจ าเป็นตอ้งท าการประเมินผลเสียก่อนท่ีจะน าไปใช ้
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่เอกสารประกอบการเรียนท่ีพฒันาข้ึนมามีคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจวา่เอกสาร
ประกอบการเรียนสามารถท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

 2.5.1 การตรวจสอบคุณภาพด้านเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหามีหนา้ท่ีตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหา  ความ
ถูกต้องของเน้ือหาท่ีจะน ามาใช้ในบทเรียน ความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม รวมทั้งการตรวจสอบในส่วนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผดิพลาดจากการพิมพ ์จะเห็น
ไดว้า่ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเน้ือหามีบทบาทส าคญัมาก ซ่ึงส่ิงน้ีจะท าให้มัน่ใจไดว้า่เอกสารประกอบการ
เรียน ท่ีพฒันาข้ึนมีความถูกตอ้ง 
  ในการตรวจสอบคุณภาพด้านเน้ือหาจะต้องมีเกณฑ์ท่ีเช่ือถือได้ ทั้ งน้ีเพื่อให้มี
เกณฑ์ในการพิจารณาท่ีเป็นเกณฑ์เดียวกนัจึงขอเสนอหัวขอ้หลกัๆ ท่ีควรค านึงถึงในการตรวจคุณภาพ
ดา้นเน้ือหาของเอกสารประกอบการเรียนคือ 
  1.เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
  2.ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
  3.เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
  4.การใชภ้าษาสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน 
  5.รูปภาพประกอบสามารถส่ือความหมาย และมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีความ
ชดัเจน 
  6. เน้ือหามีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 
  7. ความเหมาะสมของจ านวนขอ้สอบ 
 

 2.5.2 การหาประสิทธิภาพ 
  ในการสร้างส่ือ นวตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) บทเรียนโปรแกรม  แบบฝึกทกัษะ เอกสารประกอบการเรียน เป็นตน้ จ าเป็นจะตอ้งท าการ
ประเมินส่ือ นวตักรรมท่ีผลิตข้ึนก่อนท่ีจะน าไปใช้จริงต่อไป การประเมินผลส่ือ นวตักรรม ก็คือ 
การหาประสิทธิภาพของส่ือ นวตักรรมนัน่เอง(Developmental Testing) 
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  เผชิญ  กิจระการ(2544: 44–46)ได้กล่าวว่า ส่ือหรือเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการ
ผลิตข้ึนมาแล้วตอ้งมีการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือหรือเทคโนโลยีการศึกษานั้นก่อน
น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ถ้าหากใช้ส่ือการสอนใดๆ ท่ีไม่ได้ผ่านการทดสอบหา
ประสิทธิภาพภายนอก นอกจากจะไม่มีความมัน่ใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงหมายถึง
คุณภาพของส่ือหรือเทคโนโลยีการศึกษาท่ียืนยนัได้ในเชิงปริมาณหรือตวัเลขแล้วนั้น ยงัอาจ
ก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงอนัเกิดแก่ผูเ้รียนในดา้นของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องสังคม
อีกดว้ยนอกจากนั้นครูผูส้อนจ านวนมากท่ีใชส่ื้อและเทคโนโลยกีารเรียนการสอนโดยไม่มีหลกัการ
หรือทฤษฎีท่ี ถูกต้อง ท าให้การใช้ส่ือการสอนเหล่านั้ นมีค่าเท่ ากับการน าเอาเคร่ืองมือมา
ประกอบการสอนเท่านั้นโดยไม่ทราบว่าส่ือเขา้ไปมีบทบาทหรือคุณภาพมากน้อยเพียงใดจากค า
ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ส่ือและเทคโนโลยท่ีีไดรั้บการผลิตข้ึนเพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอนจะตอ้งผา่นกระบวนการหาประสิทธิภาพของส่ือเสียก่อน 
  หลงัจากผา่นกระบวนการและขั้นตอนของการสร้างส่ือทั้งหลายตามหลกัวิชาแลว้  
ขั้นตอนต่อไปท่ีส าคญั คือ การหาประสิทธิภาพของส่ือท่ีสร้างข้ึน กล่าวคือในการหาประสิทธิภาพ
ของส่ือการสอนใด ๆ มีกระบวนการส าคญัอยู ่2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การหาประสิทธิภาพตามวธีิการหา
ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล(Rational approach) และขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหา
ประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ (Empirical approach) ทั้งสองวิธีน้ีควรท าควบคู่กนัไปจึงจะมัน่ใจไดว้่าส่ือ
หรือเทคโนโลยกีารเรียนการสอนท่ีผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพจะเป็นท่ียอมรับได ้ 
  2.5.2.1การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
 อ านวย เดชชัยศรี (2544:67) กล่าวว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพหมายถึง ระดบั
ประสิทธิภาพของส่ือท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยูใ่นระดบัท่ีผูส้ร้างส่ือพึงพอใจ หากส่ือนั้นมี
ประสิทธิภาพถึงระดบัแลว้ส่ือก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปใช้กบัผูเ้รียนได ้และให้ผลคุม้ค่าแก่การลงทุนใน
การสร้างส่ือออกมาเป็นจ านวนมาก 
 ประสิทธิภาพของส่ือ หมายถึง คุณภาพของส่ือท่ีสร้างข้ึนมาในการ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานั้น เอ้ืออ านวยเก้ือหนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เขา้ใจใน
เน้ือหาบทเรียนดีอยา่งข้ึน 

 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของส่ือ จะตอ้งให้ไดต้ามเกณฑ์ท่ีตั้งไวจึ้ง
จะถือไดว้่ามีคุณภาพ ตวัเลขท่ีก าหนดนั้นหมายถึง E1/E2 ซ่ึงข้ึนอยู่กบัผูศึ้กษาเป็นคนก าหนดโดย
จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ธรรมชาติของรายวิชาและเน้ือหาโดยปกติเน้ือหาวิชาท่ีเป็นความรู้ 
ความจ า หรือถา้เน้ือหาวิชาง่ายควรก าหนดเกณฑ์สูง เพราะผูเ้รียนอาจจะสามารถผ่านไดง่้าย เช่น 
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90/90 , 85/85  หรือ 80/80 ส่วนเน้ือหาวชิาท่ีเป็นความรู้ทางดา้นทกัษะหรือเจตคติท่ีจ  าเป็นจะตอ้งใช้
ระยะค่อนขา้งยาวนาน ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะหรือเปล่ียนแปลงเจตคติได ้หรือถา้เน้ือหาวิชายาก
ควรก าหนดเกณฑต์ ่าๆหน่อย เช่น 75/75 หรือ 70/70ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของวชิา 

2. สมรรถภาพของผูเ้รียนวา่ ผูเ้รียนมีคนเก่งก่ีคน ปานกลางก่ีคน อ่อนก่ีคน 
ประเมินโดยภาพรวมว่าผู ้เรียนอยู่ในระดับใด ถ้าในห้องเรียนนั้ น มีผู ้เรียนท่ีเรียนเก่งอยู่มาก 
ประสิทธิภาพของส่ือของเราก็ตอ้งสามารถช่วยยกระดบัความรู้ให้เขา้ใกล ้100 ให้มากท่ีสุดตามไป
ดว้ย (www.kroobannok.com) 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถกระท าได้โดยการประเมิลผล
พฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ลกัษณะ คือ 

1. การประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transitional Behavior) หมายถึงการ
ประเมินผลต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ยๆ หลายๆ อยา่งเรียกว่ากระบวนการ (Process) 
ของผูเ้รียนซ่ึงเราสามารถสังเกตได้จากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานกลุ่ม) การปฏิบติังาน
รายบุคคลอนัไดแ้ก่งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูส้อนก าหนดไว(้โดยคิดจากคะแนนหลงั
เรียนของแต่ละหน่วย บท ของแต่ละเร่ือง)ก าหนดใหเ้ป็น E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

2. การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (Terminal Behavior) หมายถึง การ
ประเมินผล หรือผลลัพธ์ (Output) จากการประเมินผลทางการเรียนในเน้ือหาแต่ละหน่วย โดย
พิจารณาคะแนนผลการสอบหลงัเรียน (โดยคิดคะแนนหลงัเรียน เรียนจบกระบวนการ ผลลพัธ์ใน
ท่ีน้ีก็คือไดม้าจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ) ก าหนดใหเ้ป็น E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

ดงันั้น ถ้าหากเราตั้งเกณฑ์ค่า E1/E2 = 90/90 จึงหมายความว่า เม่ือผูเ้รียน
เรียนจากส่ือแลว้ ค านวณผลเฉล่ียของคะแนนท่ีผูเ้รียนทุกคน สามารถท าแบบฝึกหัดหรืองานไดผ้ล
เฉล่ีย 90%และท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดผ้ลเฉล่ีย 90% 
  2.5.2.2 ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ 
 เม่ือสร้างส่ือตน้แบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการน าไปทดลอง
หาประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ีคือ 
 ขั้น 1: 1 (Individual Tryout) หมายถึง ทดลองกบัผูเ้รียนท่ีมีความรู้แตกต่าง
กนั คือเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ1 คน น าผลท่ีไดม้าปรับปรุง จากการพิจารณาปรับปรุงท าได้
โดยการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนของผูเ้รียน จากแบบฝึกหดั ผลการสอบและการสัมภาษณ์ผูเ้รียน
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียน ค่า E1/E2ในขั้นน้ีโดยปกติแลว้จะต ่ากวา่เกณฑ ์
 ขั้น 1:10(Small Group Tryout) หมายถึง การทดลองกบัผูเ้รียน 6-12คนโดย
เลือกผูท่ี้เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน คละกนัน าผลท่ีได้มาปรับปรุง อีกคร้ังโดย

http://www.kroobannok.com/
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พิจารณาส่วนของส่ือท่ีจะตอ้งปรับปรุงแบบเดียวกนัในขั้น 1:1 และค่า E1/E2ในขั้นน้ีจะสูงข้ึนกวา่ใน
ขั้นแบบเด่ียว 
 ขั้น 1:100 (Field Tryout) หมายถึง ในขั้นน้ีจะท าการทดลองกบัผูเ้รียนทั้ง
ชั้น 30-40 คน ชั้นเรียนท่ีเลือกมาทดลองจะตอ้งเป็นชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนท่ีมีความสามารถคละกนัไป
ทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 10 คน ไม่ควรเลือกห้องเรียนท่ีมีผูเ้รียนเก่งลว้นหรือผูเ้รียนท่ี
อ่อนลว้นน าผลท่ีไดม้าพิจารณาปรับปรุง เพื่อน ามาใชจ้ริงในสภาพขั้นเรียนทัว่ไป ในชั้นน้ีค่า E1/E2 
จะใกลเ้คียงหรือเท่ากบัเกณฑ ์

2.5.2.3 เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพ 
             เม่ือไดค้่าประสิทธิภาพของส่ือจากการทดลองจนแล้ว ผูส้ร้างส่ือจะตอ้ง

อภิปรายผลของค่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการทดลอง จากการก าหนดเกณฑ์ E1/E2จะมีค่าเท่าใดนั้น 
ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ(2526: 136) กล่าวว่า ให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจโดย
เน้นว่า “เน้ือหาเป็นความรู้ความจ ามกัจะตั้งไว ้80/80 85/85 หรือ 90/90 เน้ือหาท่ีเป็นทกัษะหรือเจ
ตนศึกษาอาจตั้งต ่ากวา่ คือ 75/75 แต่ไม่ควรตั้งต ่า เพราะตั้งเกณฑไ์วเ้ท่าใดก็มกัไดผ้ลเท่านั้น”  
 หลังจากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)  เม่ือได้ค่า E1/E2แล้วจึงน า
ค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้อาจจะอนุโลมใหมี้ระดบัผดิพลาดไดต้ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว ้2.5 
ถึง 5 เปอร์เซ็นตก์ารยอมรับเกณฑ์ประสิทธิภาพของส่ืออาจก าหนดไว ้3 ระดบัคือ สูงกวา่เกณฑ์ เท่า
เกณฑแ์ละต ่ากวา่เกณฑแ์สดงวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้
   ในกรณีท่ีมีค่าใดค่าหน่ึงเป็นท่ียอมรับ แต่ในขณะท่ีอีกค่าหน่ึงต ่ากว่าท่ีจะ
ยอมรับได้ เช่น ก าหนดเกณฑ์ไว ้90/90 เม่ือทดลองได้ค่า E1/E2= 86/92 ในกรณีท่ีจะตอ้งน าส่ือมา
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) แลว้น าไปทดลองอีกคร้ัง หากผลท่ีได้
ออกมาว่า E1/E2= 93/95 ก็จะอภิปรายผลไดว้า่ “ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของส่ือพบวา่ ส่ือท่ี
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว”้ 
  จากการหาประสิทธิภาพของส่ือท่ีน าไปประกอบในการเรียนการสอนเป็นการ
ยนืยนัวา่ ส่ือท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมานั้น เม่ือน าไปใชจ้ะสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนให้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือการหา
ประสิทธิภาพส่ือการสอนการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนและการหา
ประสิทธิภาพแบบฝึกหดัแบบทดสอบดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
  จากแนวคิดเก่ียวกบัการหาประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียนท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจะตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพดา้นเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมความถูกต้องของเน้ือหา การใช้ภาษา ตลอดจน
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ภาพประกอบและความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบ จากนั้นมีการก าหนดเกณฑ์ค่า E1/E2ตาม
เน้ือหาและทกัษะของธรรมชาติวิชานั้น ๆ ผูว้จิยัใชเ้กณฑ ์75/75 และท าการทดลองหาประสิทธิภาพ
จาการทดลองกบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ เก่ง ปานกลาง 
อ่อน ตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ขั้น 1: 1 (Individual Tryout) ทดลองกบัผูเ้รียนท่ีมีความรู้
แตกต่างกนั คือเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน ขั้น 1:3 (Small Group Tryout) ทดลองกับ
ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 3 คน คละกนัน าผลท่ีไดม้าปรับปรุง อีกคร้ัง และขั้น 
1:10 (Field Tryout) ทดลองกบัผูเ้รียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยา่งละ 10 คนแสดงไวใ้นภาคผนวก 
ข หนา้ 227-331 
 

2.6   แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนเพื่อน าผลของการศึกษาความพึงพอใจมาปรับบทเรียนให้ดียิ่งข้ึนและมีผูใ้ห้ความหมายของ
ความพึงพอใจไวด้งัน้ี 
 

 2.6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
  ปรียาพรวงษอ์นุตรโรจน์(2546: 143)ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรวมของบุคคล
ท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลการตอบ
แทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มี
ขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อ
ความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประทุม  สระทองยอด (2547: 8)
ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึงความรู้สึกของบุคคล  ที่มีความชอบต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการหรือบรรลุจุดหมาย ในระดบัหน่ึง และความรู้สึกจะ
ลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนองนอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบั พชรแกว้กาหลง(2548: 55) ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก
ของบุคคลต่อส่ิงต่างๆในทางบวกและเป็นความรู้สึกท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้เม่ือเวลาหรือ
สถานการณ์เปล่ียนไป ดงันั้นความรู้สึกพึงพอใจในการเรียนรู้จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจท่ีมีต่อการ
ท่ีไดร่้วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนจนบรรลุผลหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ตรงกบั สุบิน  ยม
บา้นกวย  (2550: 96)ซ่ึงได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง  ส่ิงท่ีบุคคลเกิดความชอบรู้สึก
สนใจสบายใจ เม่ือไดผ้ลลพัธ์ท่ีท าให้คนรู้สึกดี หรือไดรั้บความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ซ่ึงอาจจะเกิด
จากทัศนคติส่วนตัวตามพื้นฐานความเช่ือของตนเอง ตรงกับจ าปา  วฒันศิรินทรเทพ (2555 : 
Online)ซ่ึงได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ การแสดงความรู้สึก 
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ความคิดเห็นต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลกัษณะ คือทางบวก ซ่ึงแสดงในลกัษณะ
ความชอบ ความพึงพอใจ ความสนใจ เห็นดว้ย ท าให้อยากท างาน และ สมพิศ  ไชยเสนา (2555 : 
Online)ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ความรู้สึกพึง
พอใจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีตนตอ้งการและท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่อส่ิงเร้านั้นในเชิงบวก
หรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ หรือไม่มีความรู้สึก 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของ
บุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวกดังนั้ นความพึงพอใจในการเรียนรู้
หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน และตอ้งการด าเนิน
กิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 

 2.6.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
  ไชยยนัห์  ชาญปรีชารัตน์ (2555 : Online)ได้กล่าวถึงทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
เกี่ยวกบัลกัษณะและความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
ความพึงพอใจของบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ยทฤษฎีท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  1.  ทฤษฎีของอบัราฮมั  มาสโลว ์(Abraham  Maslow) (1970 : 96-120) มาสโลวไ์ดต้ั้ง
ทฤษฎีน้ีโดยมีแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ไวด้งัน้ี 
   1.1  ลกัษณะความตอ้งการของมนุษย ์ประกอบดว้ย 
    1.1.1 ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นไปตามล าดบัขั้นความส าคญัโดยเร่ิม
จากระดบัความตอ้งการขั้นต ่าไปสู่ความตอ้งการขั้นสูง 
    1.1.2 มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่เสมอ เม่ือความตอ้งการอย่างหน่ึงได้รับ
การตองสนองแลว้ก็จะมีความตอ้งการส่ิงใหม่เขา้มาแทนท่ี 
    1.1.3 เม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่จูง
ใจให้เกิดพฤติกรรมต่อส่ิงหน่ึง แต่จะมีความตอ้งการในระดบัสูงเขา้มาแทน และเป็นแรงจูงใจให้
เกิดพฤติกรรมในส่ิงนั้น 
    1.1.4 ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีลกัษณะควบคู่กนัคือ 
เม่ือความตอ้งการอยา่งหน่ึงไม่หมดส้ินไป ก็จะมีความตอ้งการอยา่งหน่ึงเกิดข้ึนมา 
   1.2 ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of needs) มี 5 ระดบั คือ 
    1.2.1 ความตอ้งการด้านกายภาพ (Physiological needs) เป็นความตอ้งการ
เบ้ืองต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการเร่ืองอาหาร ท่ีอยู่อาศัย ความต้องการทางเพศความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือความตอ้งการทั้งหมดของตนยงั
ไม่ไดรั้บการตอบสนองเลย 
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    1.2.2  ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety need) เป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัความป้องกนัเพื่อให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดกบัร่างกาย ความเจ็บป่วย
และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ รวมถึงการรับประกนัต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานและส่งเสริม
เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ 
    1.2.3 ความตอ้งการความรักและความตอ้งการทางดา้นสังคม (Love and 
belonging needs) เป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัและการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน
โดยมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสังคมเสมอ เม่ือความต้องการทางด้าน
กายภาพและความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการทางด้านสังคมจะเร่ิมเป็น
ส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของคน ทั้งน้ีเพราะคนมีนิสัยชอบอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม 
    1.2.4 ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่อง (Esteem needs) เป็นความ
ตอ้งการระดบัท่ีเก่ียวกบัความมัน่ใจในตนเอง ในเร่ืองความรู้ ความสามารถ เป็นความตอ้งการท่ีจะ
ใหผู้อ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญเม่ือท างานส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดส้ าเร็จ และความพึงพอใจในการมีฐานะเด่นทาง
สังคม 
    1.2.5 ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (Actualization needs)เป็น
ความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพสูงสุดของบุคคลและการตระหนกัถึงศกัยภาพนั้น คือความตอ้งการ
ท่ีปรารถนาจะเป็นมากกว่าท่ีเขาเป็นอยู่ เช่น ความปรารถนาท่ีจะเป็นทุก ๆ อย่างท่ีเขาสามารถจะ
เป็นได้ ดังนั้ นเพื่อความเข้าใจความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตได้ บุคคลจะต้องได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นกายภาพ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความรัก และความตอ้งการทางดา้น
สังคม และดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง  
 

 2.6.3  แนวคิดในการสร้างแรงจูงใจให้เกดิความพงึพอใจ 
  Scott (1970 : 124) กล่าววา่ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างาน
ท่ีจะใหผ้ลเชิงปฏิบติันั้นมีลกัษณะดงัน้ี 
  1. งานควรมีส่วนสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวั งานจะมีความหมายต่อผูท้  า 
  2. งานนั้นตอ้งมีการวางแผนและวดัความส าเร็จไดโ้ดยใชร้ะบบการท างานและการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื ่อให้ไดผ้ลในการสร้างส่ิงที่จูงใจภายในเป้าหมายของงานตอ้งมี
ลกัษณะดงัน้ี มีความภูมิใจในการท างานโดยตรง งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้
  เม่ือน าแนวคิดของสก็อตมาใช้กับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
แรงจูงใจใหเ้กิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน  มีแนวคิด ดงัน้ี 
  1. ศึกษาความต้องการความสนใจของผู ้เรียนและระดับความสามารถหรือ
พฒันาการตามวยัของผูเ้รียน 
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  2. วางแผนการสอนอยา่งเป็นกระบวนการและประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและก าหนดเป้าหมายในการท างานสะทอ้นผลงาน
และท างานร่วมกนัได ้
  สมยศ  นาวกีาร(2525: 155)กล่าววา่ ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนความ
พึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือตอ้งการปฏิบติัให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ครูผูส้อนซ่ึงในสภาพปัจจุบนัเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกหรือให้ค  าแนะน าปรึกษา
จึงตอ้งค านึงถึงความพอใจในการเรียนรู้ การกระท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือ
การปฏิบติังานมีแนวคิดหรือพื้นฐานท่ีต่างกนั 2 ลกัษณะคือ 
  1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบติังานการตอบสนองความตอ้งการ  ผูป้ฏิบติังาน
จนเกิดความพึงพอใจจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงกวา่ผูไ้ม่ได้
รับการตอบสนองดงัภาพท่ี2.1 
 
 

        
         

           
                

        
             
                

 

ภาพที ่2.1ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

  จากแนวความคิดดังกล่าว ครูผูส้อนท่ีต้องการให้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางบรรลุผลส าเร็จ ต้องค านึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้รียนให้มี
แรงจูงใจในการท ากิจกรรมจนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   
  2. ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจและผลของการปฏิบติังานจะถูกเช่ือมโยงดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ ผลของการปฏิบติังานท่ีดีจะน าไปสู่
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังานยอ่ม
ได้รับการตอบสนองในรูปของรางวลัหรือผลตอบแทน ซ่ึงแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน 
(Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic  Rewards) 
  จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว เม่ือน ามาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูผูส้อนจึงต้องมีบทบาทส าคญัในการจดักิจกรรม วิธีการ ส่ือ อุปกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนจนบรรลุวตัถุประสงค์ในการเรียนการ
สอนในแต่ละคร้ัง โดยให้ผู ้เรียนได้รับผลตอบแทนจากการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง โดยเฉพาะ
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ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายในท่ีเป็นความรู้สึกของผูเ้รียน เช่น ความรู้สึกถึงความส าเร็จของ
ตนเม่ือสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆได ้ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจโดยครูอาจให้
ผลตอบแทนภายนอก เช่น ค าชมเชย หรือการใหค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีน่าพอใจ 
  แคทซ์(อัมพวรรณ์ โคโตสี.2550: 65-66;อ้างอิงจากKatz. 1983 : 163)ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคัญกับผู ้บริโภค  
(Consumer) หรือผู ้รับสาร(Receiver)โดยผู ้รับสารจะอยู่ในฐานะเป็นผู ้กระท าการเลือกใช้ส่ือ  
(Active Selector of Media Communication) ซ่ึงนับได้ว่าเป็นมุมมองท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมท่ี
ไม่ให้ความส าคญักบัผูรั้บสาร เพราะแต่เดิมผูร้ับสารถูกมองว่าเป็นผูถู้กกระท า ดงันั้นสมมุติฐาน
ของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการส่ือสารผูส่้งจึงไม่อาจคาดหมายความสัมพนัธ์
ระหวา่งข่าวสารกบัประสิทธิผลของการส่ือสาร เพราะท่ามกลางความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองมี
ปัจจยัด้านการใช้ส่ือของผูรั้บสารเข้ามาเป็นตัวแทรกซ้อนของกระบวนการส่ือสาร แคทซ์ได้
ท าการศึกษาและอธิบายเร่ืองการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจจากส่ือ ดงัน้ี 
 
 

                
     

                  
        

           
       

                   
                 
           

                       
                  
               

 

ภาพที ่2.2 การใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจจากส่ือ 
 

 ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บสาร ซ่ึงแคทซ์และคณะใหค้วามสนใจ  คือ 
  1.สภาพทางสั งคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผู ้รับสาร (The Socialand 
Psychological Origins) 
  2.  ความตอ้งการและความคาดหวงัในการใช้ส่ือของผูรั้บสาร (NeedExpectation 
of The Mass Media)  
  ทั้งสองปัจจยัน าไปสู่พฤติกรรมการเปิดรับของผูรั้บสารท่ีแตกต่างกนั อนัเป็นผลมา
จากความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั และเน่ืองจากทฤษฎีให้ความสนใจกบับทบาทของผูรั้บสารวา่เป็น
ผูรั้บสารว่าเป็นผูเ้ลือกใช้ส่ือ ได้มีการศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผูรั้บสาร เช่น รายได ้
การศึกษา โดยทั้งสองปัจจยัน้ีไดรั้บการพิจารณาวา่ น ามาซ่ึงเวลาวา่งในการเปิดรับส่ือ (Free Time of 
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Media Use)ขณะเดียวกนัสภาวะทางสังคมและจิตใจท่ีแตกต่างกนัก่อให้มนุษยมี์ความต้องการท่ี
แตกต่างกนัไป ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัน้ีท าให้แต่ละคนคาดคะเนแนวส่ือแต่ละประเภทเพื่อ
สนองตอบความพึงพอใจไดแ้ตกต่างกนัไปดว้ย                                                                                                                                                                                                                       
  เฮอร์ซเบอร์ถ (Herzberg. 1959 : 113–115)ได้ท าการศึกษาค้นควา้ทฤษฎีท่ีเป็น
มูลเหตุท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีน้ีได้กล่าวถึง
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 2 ปัจจยั คือ 
   1. ปัจจัยกระตุ้น (MotivationFactors) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวกับการงานซ่ึงมีผล
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
   2. ปัจจยัค ้าจุน (HygieneFactors)เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
และมีหนา้ท่ีใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
 

 2.6.4 ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพงึพอใจ 
  สมยศ  นาวีการ (2525:119)กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและผล
การปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงโดยปัจจัยอ่ืนๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะน าไปสู่ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังานย่อมได้รับการ
ตอบสนองในรูปของรางวลัหรือผลตอบแทน โดยผ่านการรับรู้เก่ียวกับความยุติธรรมของ
ผลตอบแทน ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานของผลตอบแทนท่ีผูป้ฏิบัติงานได้รับ นั่นหมายถึง     
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานจะถูกก าหนดโดยความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง
และการรับรู้เร่ืองเก่ียวกบัความยติุธรรมของผลตอบแทนท่ีรับรู้แลว้ ความพึงพอใจยอ่มเกิดข้ึน 
  จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว เม่ือน ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายในเป็นผลด้านความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีเกิดแก่ผูเ้รียนเอง เช่น  
ความรู้สึกต่อความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน เม่ือสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงาน
ภายใตค้วามยุ่งยากทั้งหลายไดส้ าเร็จ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ ตลอดจนไดรั้บการยก
ยอ่งจากบุคคลอ่ืน ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวลัท่ีผูอ่ื้นจดัหาใหม้ากกวา่ท่ีตนเองหาใหต้นเอง 
เช่น การได้รับการยกย่องชมเชยจากครูผู ้สอน พ่อแม่ ผู ้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีน่าพอใจ 
  ความพึงพอใจในการเรียนเกิดจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกครูจะตอ้งเป็นผู ้
กระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมาย เม่ือผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจจะเกิดผลท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ ผลท่ีดีหรือน่าพอใจน าไปสู่ความพึงพอใจท าให้งานท่ีท าประสบผลส าเร็จความพึงพอใจคือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงต่างๆในส่ิงท่ีดีท่ีเกิดจากการได้รับตอบสนองในส่ิงท่ีตนคาดหวงัไว้
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัจนท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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  จากแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงในท่ีน้ีคือผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน พึง
พอใจในการเรียนรู้โดยเอกสารประกอบการเรียนจากเน้ือหา รูปภาพ ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย ใบงานการ
ทดลอง แบบฝึกหดั ในการร่วมการจดัการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนซ่ึงเป็นความรู้สึกในทางบวก 

 
2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.7.1 งานวจัิยในประเทศ 
 เกศินี  งามยิง่ (2549 : บทคดัยอ่)ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา
วงจรพลัซ์และดิจิตอล รหสัวิชา 2104-2207ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น ปี
ท่ี 2 วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี จากผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวงจรพลัซ์และ
ดิจิตอลของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนต ่าทุกหน่วยโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในหน่วยท่ี 5 คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.739 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.89 และผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงทุกหน่วย โดยมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดในหน่วยท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.869 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18 การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมศกัด์ิภาณุวฒัน์(2551 :บทคดัย่อ)ได้ท าการวิจยัเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน จากผลการวิจยัพบวา่เอกสารประกอบการเรียนวิชาการป้องกนัระบบไฟฟ้า
ก าลงัท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 80.97/80.43 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 
  จารุวฒัน์  มณีศรี (2552:บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2202 ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้ นปี ท่ี  1วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 21 คนจาก
ผลการวิจยัพบวา่คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ โดยรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ีย 4.69 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 เม่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 
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  อุมาทิพย ์ เสือสละ (2552:บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเอกสารประกอบการสอน วิชา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รหสัวิชา 2104-2205 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น 
ปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 39 คน จากผลการวิจยัพบวา่คุณภาพของ
เอกสารประกอบการสอน จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก คือ มี
ค่าเฉล่ีย 3.95 เอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.21/80.61สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

นงรักษ ์ ปัญสุภารักษ ์(2553:บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเอกสารประกอบการเรียน วิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา 2104-2202ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้น ปี
ท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคจนัทบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 33 คน จากผลการวิจยัพบว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ  75.41/77.39  ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด  75/75  และผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01   

 

2.7.2  งานวจัิยต่างประเทศ 
 มิทเชล (Mitchell. 1980 :1329-A) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิของการสอนการเขียนสะกด

ค า 3 แบบ คือ กลุ่มท่ี 1 ใช้พจนานุกรม กลุ่มท่ี 2 ใชกิ้จกรรมการเขียนเร่ือง กลุ่มท่ี 3 ใช้พจนานุกรม
และกิจกรรมการเขียนเร่ือง และมีกลุ่มควบคุมอีกกลุ่มหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่ ทั้ง 3 กลุ่ม การเขียน
สะกดค า ไดดี้กว่ากลุ่มควบคุม แต่ในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ทางการเขียน และการเขียนสะกดค า
ของกลุ่มทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 

 ฮาร์ที และอลั-ฟาเลห์ (Harty&Al-Faleh.1983:861) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาเคมีและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ท่ีได้จากวิธีการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายและ       
วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยทดลองของนักเรียนระดับ 11 จ  านวน 74 คน ผลการวิจัย พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอนแบบแบ่งกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มท่ีสอนแบบสาธิต
ประกอบการบรรยายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 เจอรัลด์ (Jerald.1996:Abstract) ได้ท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียนระหว่างวิธีการเรียนตามปกติกับวิธีการเรียนผ่านเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บ โดยการ             
สุ่มนักศึกษาท่ีเรียนสถิติทางทางสังคมศาสตร์ข้ึนมา จ านวน 33 คน จากมหาวิทยาลัยแห่ง               
รัฐแคลิฟอร์เนีย ผลการวิจยัพบว่าในการสอบทั้ง 2 คร้ัง คะแนนเฉล่ียของการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย    
เวิลด์ ไวด์ เวบ็ สูงกว่าการเรียนปกติ ร้อยละ 20 อีกทั้งผลของคะแนนของการทดสอบหลงัเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ นอกจากนั้น การเรียนผ่านเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บ       
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ใช้เวลาน้อยกว่าและนักเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงกว่า ในช่วงสุดท้ายของภาคเรียนนักศึกษา         
มีความเขา้ใจเน้ือหาและหลกัสูตรทางคณิตศาสตร์มากกวา่การเรียนปกติ 
 จาไม แอน มอร์เลย(์Morley. 2000 : Abstract) ไดศึ้กษาผลของการสอนแบบ 4 MAT 
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้
ด้วยการสอนแบบ 4MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอมพิวเตอร์สูงกว่า นักเรียนท่ีเรียนตาม
หลกัสูตรปกติ 
 แคโร วิลคอกซ์ แฮนคอก (Hancock. 2000 :Abstract) ได้ศึกษาผลการใช้แผนการ
สอน 4 MAT ท่ีมีต่อช่วงเวลาอยู่กบังานและไม่อยู่กบังานของครูท่ีสอนในระดบัชั้นท่ี 5,6 และ 7
พบวา่ ครูแต่ละคนมีช่วงเวลาไม่อยูก่บังานลดลง เม่ือครูใช้แผนการสอนแบบ 4 MAT ในการสอน
นกัเรียน 
 จากการศึกษางานวิจยัภายในประเทศและงานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า 
จากผลการวิจยั วิธีการเรียนการสอนในแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น วิธีการสอนแบบสาธิต
ประกอบการบรรยาย ของฮาร์ที และอลั-ฟาเลห์ (Harty&Al-Faleh.1983:861)การสอนแบบ 4 MAT 
ของจาไม แอน มอร์เลย์(Morley. 2000 : Abstract) และแคโร วิลคอกซ์ แฮนคอก (Hancock. 2000 
:Abstract)การใชเ้อกสารประกอบการเรียนของสมศกัด์ิ (2551:บทคดัยอ่)และนงรักษ์  ปัญสุภารักษ ์
(2553:บทคดัย่อ)หรือเอกสารประกอบการสอนของเกศินี  งามยิ่ง (2549 : บทคดัยอ่) จารุวฒัน์  มณี
ศรี (2552:บทคดัยอ่) และอุมาทิพย ์ เสือสละ (2552:บทคดัยอ่) จะช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนและพบวา่ส่วนใหญ่เอกสารประกอบการเรียนจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว ้ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนอยูใ่นระดบัมากถึง    มากท่ีสุด 
 
 
 

 


