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บทคัดย่อ 
การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภท One-Group 

Pretest-Posttest Design  มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ  ชุดฝึกระบบ 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยสมมติฐานของการวจิยั  คือ  ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์   ควบคุมดว้ยโปรแกรม 
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัสร้างข้ึน สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนใน
วชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 (E1/E2) และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากคะแนนเฉล่ียระหวา่งการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05    

วธีิด าเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง สาขาเทคนิคยานยนต ์สาขาวชิาเคร่ืองกล วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียน
เรียน วชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 21 คน ใชว้ธีิการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ก่อนเขา้สู่บทเรียนท าการทดสอบพื้นฐานความรู้
ของนกัศึกษา ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากนั้นด าเนินการสอน  ในระหวา่งการ
เรียนการสอนท าการประเมินผลการปฏิบติังานและท าแบบฝึกหดั หลงัจบบทเรียน ใหน้กัศึกษาท า
แบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกคร้ัง  จากนั้นน าคะแนนก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและ
หลงัเรียน มาหาค่าประสิทธิภาพ  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    

ผลจากการวจิยั  พบวา่  ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรล (PLC)  ท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัสร้างข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพ  86.83/81.66  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด  80/80  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนเฉล่ียของการท าแบบทดสอบหลงัเรียน  สูง
กวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05    
 
ค าส าคญั  :  การออกแบบ, การสร้าง, ชุดฝึกปฏิบติั, ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์, ประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกปฏิบติั, แบบประเมินผลการปฏิบติังาน, การประเมินคุณภาพ, ผูเ้ช่ียวชาญ  
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การวจิยัเร่ือง   การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุม
ดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  ส าเร็จไดด้ว้ยดี ทั้งน้ีเพราะไดรั้บค าแนะน า  ช้ีแนะ 
สนบัสนุนแนวคิด    ตลอดจนการประเมินคุณภาพและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จากท่านอาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  9  ท่าน  ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี ดร.ทววีฒัน์  ร่ืนรวย    ดร.แทน   โมราราย   
นายยงยทุธ   พรหมบุตร    นายมนตรี  วารุกา    นายสมชาย  แคฝอย   นายวรพงษ ์ ขนุอินทร์    
นายสุนทร   จองกา   นายไพรัช  อินทุรัตน์   และนายเปรม  เพง็ยอด   ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความ
กรุณา  จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ โอกาสน้ี ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการประเมินและตอบ
แบบสอบถาม  เพื่อประเมินคุณภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  พร้อมใหค้ าแนะน า  และเสนอแนะเพิ่มเติมอนัเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิง่ในการวจิยัคร้ังน้ี  

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการ นายสุเทพ  ศรีศกัด์ิวรชยั ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคนิค
นครสวรรค ์ วทิยฐานะผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  และคณะผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค์   
ทุกท่าน  เป็นอยา่งสูง  ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการจดัสร้าง  การวจิยั  การเผยแพร่ผลงาน และติดต่อ
ประสานงานสถานศึกษาต่าง ๆ จนท าใหก้ารวจิยัส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณะครู  นกัศึกษา  เจา้หนา้ท่ี  วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรคทุ์กคน ท่ีให ้
ค าแนะน า  ใหก้ารช่วยเหลือ  และใหก้ าลงัใจ  ดว้ยดีตลอดมา 

 สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และคุณครูอาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดเ้ล้ียงดู 
อบรม  สั่งสอน  ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ ไว ้ ณ  โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง  
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนั ความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม ท าใหมี้การขยายตวั 
และพฒันาน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชม้ากข้ึน เพื่อคุณภาพและการแข่งขนัทางการตลาด ซ่ึงรวมถึง
เทคโนโลยยีานยนต ์ท่ีไดรั้บการพฒันาให้เจริญกา้วหนา้เป็นอยา่งมากดว้ย  โดยเราอาจจะกล่าวไดว้า่ 
เป็นยคุของการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยยีานยนตก์็วา่ได ้ ทั้งน้ีเป็นเพราะยานยนตท่ี์เราใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัมีการววิฒันาการในทุก ๆ ดา้น โดยมุ่งเนน้หลกัใหญ่ ๆ 5 ประการ คือ ความปลอดภยั 
ความสะดวกสบาย ความประหยดั สมรรถนะของเคร่ืองยนตแ์ละส่ิงแวดลอ้ม จากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ท าใหมี้ผลกระทบโดยตรงกบัสถานประกอบการ ผูใ้หบ้ริการดา้นงานซ่อม และช่างซ่อม 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานทางดา้น
การศึกษา ท่ีมีภาระหนา้ท่ีจดัการศึกษาทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตช่างฝีมือออกสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึง
จ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันารูปแบบและวธีิการ เพื่อใหส้ามารถจดัการศึกษาไดส้อดรับกบัเทคโนโลยี
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา    เพื่อผลิตคนท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ทกัษะและประสบการณ์
ควบคู่กบัคุณธรรม ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง การพฒันารูปแบบและวธีิการน้ี จะเป็นการพฒันาบุคลากรดา้นช่างฝีมือของประเทศในระยะ
ยาว 3 ดา้นดว้ยกนั คือ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะฝีมือ และดา้นคุณธรรม ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการในปัจจุบนั
เพื่อการพฒันาใหท้นักบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงและการอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์ ท่ีทุกฝ่ายมี
ความเอ้ืออาทรต่อกนั  บนพื้นฐานของค าวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 การเรียนการสอน วชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจมีประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ  มีทกัษะในงานอาชีพมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  น า
ความรู้และทกัษะมาใชใ้นการประกอบอาชีพและพฒันาคุณภาพของงาน  
 การควบคุมการท างานดว้ย PLC ในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  เป็นปัญหาใหญ่ของ
นกัศึกษา  ท่ีเรียนวชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  โดยเฉพาะหน่วยของการควบคุมระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ดว้ย  PLC  สร้างปัญหาความยุง่ยากเก่ียวกบัการท าความเขา้ใจของเน้ือหา  และการ
ลงมือปฏิบติัในการต่อวงจร  การตรวจวิเคราะห์แกไ้ขปัญหา  โดยสังเกตไดจ้ากการลงมือปฏิบติัตาม
ใบงานนกัศึกษาขาดความสนใจ  และลงมือปฏิบติัไม่ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์  
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    จากประเด็นปัญหาการควบคุมการท างานดว้ย PLC ในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ใน
แต่ละวงจรจะมีอุปกรณ์ท่ีสลบัซบัซอ้นและซ่อนอยูภ่ายในท าใหม้องไม่เห็นอุปกรณ์ ถา้ระบบไฟฟ้า
ควบคุมเกิดการช ารุดเสียหาย     ช่างซ่อมจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ  ทกัษะ  ในการแกไ้ขปัญหา
นั้น   ดงันั้น การเรียนการสอนท่ีทนัต่อเทคโนโลย ี  การมีส่ือการสอนท่ีทนัสมยั จะท าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ และไดผู้เ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถสู่ตลาดแรงงาน   จึงเป็นประเด็น
ส าคญัท่ีท าใหต้อ้งมีความจ าเป็นในการศึกษาระบบการควบคุมการท างานดว้ย  PLC  ดว้ย  
 สภาพการเรียนการสอนวชิา  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  สาขาเทคนิคยานยนต ์ สาขาวิชา
เคร่ืองกล  วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์หลกัสูตร  และจ าแนกหวัขอ้การสอน  พอ
สรุปออกเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี คือ การผลิตลมอดั  วาลว์และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุม  อุปกรณ์
ท างานในระบบนิวแมติกส์  การควบคุมการท างานต่อเน่ืองระบบนิวแมติกส์  การออกแบบวงจร 
นิวแมติกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลินอยดว์าลว์  การควบคุมการท างานต่อเน่ืองระบบนิวแมติกส์
ไฟฟ้า  หลกัการพื้นฐานของไฮดรอลิกส์   ป๊ัมไฮดรอลิกส์  อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลิกส์     
วาลว์ในระบบไฮดรอลิกส์   อุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกส์   ระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า      
และการควบคุมการท างานดว้ย PLC  
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการควบคุมการท างานดว้ย PLC จากประสบการณ์การสอนของ
ผูว้จิยั พบวา่  ส่ือการเรียนการสอนประเภทชุดฝึกปฏิบติัท่ีมีอยู ่เป็นชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์ ท่ีใชง้านจริงหากสั่งงานตามใบงานโดยให้ต่อวงจรแต่ละวงจรจริงส่งผลใหชุ้ดฝึกระบบ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ช ารุดเสียหายใชง้านไม่ไดเ้หมือนเดิม  และบางใบงานตอ้งใชเ้วลามาก
จึงเป็นเหตุให้เวลาไม่เพียงพอ และชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์มีอยูไ่ม่เพียงพอท าใหล้ง
มือปฏิบติัไม่ครบทุกคน ผูว้จิยัเห็นวา่ การเรียนการสอนควรไดรั้บ การปรับปรุงและพฒันาในเร่ือง
ส่ือการสอนใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมสภาพการท างานในโรงงานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ และทกัษะในการฝึกปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง ทนัต่อเทคโนโลย ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุดฝึกปฏิบติั 
ควรมีการปรับปรุงและพฒันาสร้างใหมี้ความทนัสมยั เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหากบั
งานจริงได ้
 พิสิฐ  เมธาภทัร และธีระพล  เมธีกุล (2529: 2)       จากการศึกษาปัญหาการเรียนการสอน
ดา้นเทคนิค พบวา่ เกิดจากสาเหตุใหญ่ 2 ประการ คือ 
 1.  คุณภาพของหลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรท่ีไม่ไดผ้า่นการวเิคราะห์หรือประเมินผลท่ีดี และ
ถูกตอ้ง อาจท าใหเ้กิดปัญหาได ้ เพราะในหลกัสูตรเองมีเฉพาะหวัขอ้รายวชิา ไม่มีรายละเอียดของ
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท าใหค้รูผูส้อนเลือกเน้ือหามาท าการสอนแต่ละแห่งแตกต่างกนัออกไป
ตามความถนดัของตนเอง หรือตามหนงัสือต าราต่าง ๆ ท่ีตวัเองมีอยูห่รือเคยศึกษามา จึงเป็นสาเหตุ
ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บเน้ือหาท่ีไม่ตรงกนั และไม่ตรงกบัความตอ้งการในงานอาชีพท่ีแทจ้ริง 
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 2.  การจดัการเรียนการสอนวชิาเทคนิคส่วนมาก  ครูผูส้อนจะใชว้ธีิการสอนแบบบรรยาย 
ผูเ้รียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ขาดแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียน ขาดอุปกรณ์ 
ช่วยสอน โดยเฉพาะเน้ือหาวชิาดา้นเทคนิคซ่ึงตอ้งการในส่ิงท่ีเห็นจริง ไดล้งมือปฏิบติัการจริงๆ 
เพื่อท่ีผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจหลกัการและเหตุผลไดอ้ยา่งลึกซ้ึงท าใหผู้เ้รียนสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
นอกจากน้ียงัพบวา่ การเรียนการสอนของครูในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่จะไม่มีวตัถุประสงคข์องการ
เรียนการสอน และไม่มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิความกา้วหนา้ทางการเรียน วา่ผูเ้รียนบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 
 เสาวณีย ์  สิกขาบณัฑิต (2528: 202) กล่าววา่ปัญหาท่ีมีอยูค่วรไดรั้บความสนใจศึกษา และ
หาแนวทางท่ีจะพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนโดยการน า
เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพราะจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะชุดการสอน
ซ่ึงถือวา่เป็นนวตักรรมทางการศึกษา ท่ีทุกวงการทางการศึกษาก าลงัใหค้วามสนใจ จากผลการวจิยั
ท่ีผา่นมาสรุปไดว้า่ การสอนโดยใชอุ้ปกรณ์การสอนไดผ้ลดีกวา่การสอนแบบปกติ ท่ีปฏิบติักนัอยู ่
เพื่อเป็นแนวทางการสอนของครูอาจารย ์ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนั การจดัการเรียน
การสอน ควรท่ีจะไดรั้บการพฒันาปรับปรุง ใหมี้ส่ือการเรียนการสอน ใบงาน ใบเน้ือหา 
แบบฝึกหดั แบบทดสอบ ใหเ้หมาะสม เพื่อท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน
และมีกิจกรรมร่วมกนัตลอดเวลาขณะท่ีท าการสอน ซ่ึงจะมีส่วนท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนวชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ และขอ้มูลสนบัสนุน
ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  เพื่อใชเ้ป็นส่ือประกอบการ
เรียนการสอนภาคปฏิบติั วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยั และมีการใชง้านจริงอยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบนั มาสร้างเป็นชุดฝึก 
การออกแบบและสร้างมุ่งเนน้ให ้ ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) มีความสะดวกในการใชง้านและการเก็บรักษา เพื่อเป็นการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเพิ่มขีด
ความสามารถ ความรู้ ทกัษะของผูเ้รียน ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดจ้ริงต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย       
        1.2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน  วชิานิวแมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์ 
       1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน 
และคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียน 
 

1.3  สมมติฐำนของกำรวจัิย  
       1.3.1  ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 
(PLC) ท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัสร้างข้ึน  สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวชิานิวแมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 (E1/E2)  
       1.3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน และคะแนน
เฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 
1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.4.1 ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 
(PLC)  ซ่ึงจะครอบคลุมเน้ือหา  ในหน่วยการสอนวชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  (3100-0104)  
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตามหวัขอ้งานท่ีเป็นภาคปฏิบติั ดงัน้ี 
  1.4.1.1  วงจรนิวแมติกส์  ควบคุมการท างานดว้ย  PLC โดยใชค้  าสั่ง SET และ RESET 

1.4.1.2  วงจรนิวแมติกส์  ควบคุมการท างาน ดว้ย  PLC โดยใชค้  าสั่ง  OUT 
1.4.1.3  วงจรนิวแมติกส์  ควบคุมการท างานดว้ย  PLC โดยใชค้  าสั่ง TIMER 
1.4.1.4  วงจรนิวแมติกส์  ควบคุมการท างานดว้ย  PLC โดยใชค้  าสั่ง COUNTER 

1.4.1.5  วงจรนิวแมติกส์  ควบคุมการท างานดว้ย  PLC โดยใชค้  าสั่ง OUT ร่วมกบั  
             Capacitive Proximity Senser 
1.4.1.6  วงจรนิวแมติกส์  ควบคุมการท างานดว้ย  PLC โดยใชค้  าสั่ง OUT ร่วมกบั  
             Optic  Sensor 
1.4.1.7  วงจรนิวแมติกส์  ควบคุมการท างานดว้ย  PLC โดยใชค้  าสั่ง OUT ร่วมกบั  
             Capacitive  Senser 

 1.4.1.8  วงจรนิวแมติกส์  ควบคุมการท างานดว้ย  PLC โดยใชค้  าสั่ง OUT ร่วมกบั  
                           Inductive  Senser 
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1.4.1.9  วงจรไฮดรอลิกส์  ควบคุมการท างานดว้ย  PLC  โดยใชค้  าสั่ง TIMER ร่วมกบั 
              ค  าสั่ง SET และ RESET 
1.4.1.10  วงจรไฮดรอลิกส์  ควบคุมการท างานดว้ย  PLC โดยใชค้  าสั่ง  OUT  
 

 1.4.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                  1.4.2.1  ประชากร ไดแ้ก่   นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  1    
สาขาเทคนิคยานยนต ์สาขาวิชาเคร่ืองกล วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ท่ีเรียนวชิานิวแมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์  รหสัวชิา  3100-0104  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 
                  1.4.2.2  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 1 
สาขาเทคนิคยานยนต ์  สาขาวชิาเคร่ืองกล   วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์  ท่ีลงทะเบียนเรียน  
วชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  รหสัวชิา  3100-0104  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  จ  านวน 
21  คน  จากประชากรทั้งหมด  97  คน ใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
    1.4.2.3  การวจิยัไดด้ าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  เร่ิมตั้งแต่เดือน  
มีนามคม พ.ศ. 2560     
  
1.5  ข้อตกลงเบื้องต้น 
        1.5.1  คุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ถือวา่เหมือนกนัทุกประการ      เน่ืองจากไดผ้า่นการคดัเลือก 

ดว้ยวธีิการวดัแววเขา้มาศึกษาต่อภายใตห้ลกัสูตรเดียวกนั ดว้ยวธีิการเดียวกนั 
        1.5.2  การวจิยัคร้ังน้ีไม่ค  านึงถึง  เพศ  อายุ  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม  อารมณ์และช่วงเวลา 
การเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
       1.6.1  การสร้างชุดฝึกชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรล (PLC) หมายถึง การน าผลจากการออกแบบมาด าเนินการตามแบบ โดยการน าเอา
อุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มาติดตั้งกบัโครงสร้างชุดฝึกท่ีไดอ้อกแบบไว ้  และ
จ าลองการท างาน  มีการควบคุมการท างานไดเ้หมือนในโรงงานจริง  เพื่อใชฝึ้กปฏิบติัตามใบงาน 

 1.6.2  ทกัษะ   หมายถึง   ความช านาญในการใชก้ลา้มเน้ือเพื่อปฏิบติังานระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ 
 1.6.3  ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติั หมายถึง คุณภาพของชุดฝึกปฏิบติั ท่ีวดัจากคะแนนเฉล่ีย
จากการประเมินผลการปฏิบติังานและ / หรือจากการท าแบบฝึกหดัทุกใบงาน กบัแบบทดสอบ ท่ีใช้
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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 1.6.4  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน หมายถึง แบบประเมินผลท่ีใชป้ระเมินนกัศึกษาระหวา่ง
ปฏิบติังานตามใบสั่งงาน ในแต่ละใบงาน เพื่อประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัศึกษา 
 1.6.5  แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชป้ระเมินความรู้ก่อนเรียน และใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนโดยการใหน้กัศึกษาท าภายหลงัจากเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติัครบทุกใบงานแลว้ 
       1.6.6  เกณฑก์ าหนด 80/80 หมายถึง  ระดบัของประสิทธิภาพท่ีคาดหวงั     ซ่ึงวดัจากค่าคะแนน 
เฉล่ีย ท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากการวเิคราะห์วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม จากบทเรียนของชุดฝึกปฏิบติั 
โดยก าหนดดงัน้ี 
           1)  เกณฑก์ าหนด 80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ท่ีวดัจากค่าคะแนน 
ในการประเมินผลการปฏิบติังานรวมกบัการท าแบบฝึกหดัทุกใบงาน เฉล่ีย โดยคิดเป็นร้อยละ 
  2)  เกณฑก์ าหนด 80 ตวัหลงั หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ท่ีวดัไดจ้ากค่าคะแนน 
ในการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเรียนครบทุกใบงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
         1.6.7  การประเมินคุณภาพ หมายถึง ขอ้ก าหนดท่ีผูเ้ช่ียวชาญใชป้ระเมินคุณภาพชุดฝึก  2  ดา้น 
คือ  ดา้นขอ้ก าหนดในการออกแบบ  และดา้นขอ้ก าหนดของวตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้าน 

   1.6.8  ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการสอนประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  หรือ 
ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการตรวจซ่อมระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ไม่นอ้ยกวา่  5  ปี 
  
1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ผูว้จิยัไดชุ้ดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC) เพื่อใชป้ระกอบ การเรียนการสอน วชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  รหสัวชิา  
(3100-0104)  ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.7.2 ครูผูส้อนหรือผูท่ี้สนใจ สามารถใชชุ้ดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) น้ี เป็นแนวคิดและแนวทางในการสร้างชุดฝึกปฏิบติัอ่ืน ๆ 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เพื่อพฒันา และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดีข้ึนต่อไป                
  
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ รวบรวมเอกสารต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างชุดฝึกปฏิบติัและการท าวจิยั โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 
2.1  ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
2.2  ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 
2.3 การสร้างและการเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน 
2.4  การจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั 
2.5  การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 
2.6  การวเิคราะห์งาน  
2.7  การเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
2.8  การสร้างแบบทดสอบ 
2.9  การประเมินผลการเรียน 
2.10  การประเมินคุณภาพส่ือการสอน  
2.11  เกณฑใ์นการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติั 
2.12  ส่วนประกอบของชุดฝึกปฏิบติั    
2.13  แบบแผนในการวจิยั 
2.14  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

      
2.1  ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 

การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยคีวามเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ส่งผล
ถึงการพฒันาทางดา้นการศึกษาใหมี้ความเจริญรุดหนา้ตามไปดว้ย    และประกอบกบัความตอ้งการ
ทางดา้นการศึกษาของประชากรมีเพิ่มข้ึน การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นักบัยคุสมยัจึงมีความจ าเป็น 
ท าใหค้รูผูส้อนไม่สามารถท่ีจะใชว้ธีิการสอนแบบเก่า คือ การสอนแบบบรรยายเพียงอยา่งเดียวได ้
เพราะจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีเรียนไดย้าก ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งอาศยัอุปกรณ์
เขา้มาช่วยประกอบในการเรียนการสอนท่ีเรียกวา่ “ส่ือการเรียนการสอน” (Instructional Media)    
ซ่ึงส่ือการเรียนการสอนนั้นมีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
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 ส่ือ  หมายถึง ส่ิงใด ๆ ก็ตาม   ท่ีใชใ้นการเสริมสร้างการเรียนรู้       ส่ืออาจจะเป็นไดท้ั้งบุคคล  
(ครูผูช่้วยสอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน) วสัดุ เทป ภาพยนตร์ แผนภูมิ หนงัสือ เป็นตน้ หรือตลอดถึง
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่าน การท างานในห้องปฏิบติัการ การท าโครงการต่าง ๆ การสาธิต เป็นตน้ 
( เสาวณีย,์ 2528: 66) 

ส่ือการสอน หมายถึง อุปกรณ์ทั้งหลายท่ีสามารถช่วยเสนอความรู้ให้แก่ผูเ้รียน จนท าให้
เกิดผลการเรียนรู้ท่ีดี ซ่ึงรวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เฉพาะแต่ส่ิงท่ีเป็นวสัดุหรือเคร่ืองมือเท่านั้น 
เช่น การไปศึกษานอกสถานท่ี การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ และการส ารวจ เป็นตน้ (เสาวณีย,์ 2528: 202)   
          ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง วสัดุ เคร่ืองมือ หรือ วธีิการท่ีจะน าหรือถ่ายทอดสารไปยงัผูรั้บ 
(เสาวณีย,์ 2528: 202) 
 ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นตวักลางน าความรู้ไปสู่ผูเ้รียนและท าใหก้าร
เรียนการสอนนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวเ้ป็นอยา่งดี (ภุชงค ์และกิตติ, 2532: 91) 
 สมคิด  จนัทะเวช ใหค้วามหมายไวว้า่ ส่ือการสอน หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ ซ่ึงถูก
น ามาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อเป็นตวักลางในการน าส่งหรือถ่ายทอดความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ    
จากผูส้อนหรือแหล่งความรู้ไปยงัผูเ้รียน   ช่วยใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งสะดวกและ 
มีประสิทธิภาพ  และท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีตั้งไว ้      
(http://somkitenglish.blogspot.com/2007/10/blog-post.html) 
 จากความหมายของส่ือการเรียนการสอนท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้ สามารถสรุปไดว้า่ ส่ือ 
หรือ ส่ือการสอน หรือ ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง วสัดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ กิจกรรม วธีิการ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนน ามาใชป้ระกอบในการเรียนการสอน ซ่ึงรวมถึงวธีิการ
ต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ และส่งผลใหป้ระสิทธิภาพ
ทางการศึกษาสูงข้ึน 

 
2.2  ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 
 การพฒันาส่ือการสอนในปัจจุบนั ไดมี้นกัการศึกษาผลิตคิดคน้ส่ือการสอนใหม่ ๆ ข้ึนมาใช้
ตลอดเวลาและไดท้ าการแยกประเภทของส่ือการสอนไว ้ดงัน้ี  
 2.2.1  ส่ือการสอนสามารถแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 3 พวก คือ 
  2.2.1.1  อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ (Equipment or Hardware) เป็นเร่ืองของเคร่ืองยนต ์
กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย ไดแ้ก่เคร่ืองฉายต่าง ๆ เคร่ืองวทิยโุทรทศัน์ เคร่ืองบนัทึก
เทป เคร่ืองเล่นแผน่เสียง พวกน้ีจะตอ้งอาศยั ส่ือประเภทวสัดุ เพื่อน าสารออกไปยงัผูรั้บ 

http://somkitenglish.blogspot/


  
                                                                                                                                                         9 
 

            2.2.1.2  วสัดุ (Software) หรือส่ือเล็ก ส่ือน้ีบางอยา่งสามารถท างานเองได ้ บางอยา่ง
จะตอ้งใชร่้วมกบัส่ือใหญ่ 
            2.2.1.3  วธีิการ ส่ือประเภทน้ีอาจเป็นการกระท า เป็นการปฏิบติั ซ่ึงอาจจะมีการใชส่ื้อ
ประเภทเบาดว้ยก็ได ้ หรือไม่มีก็ได ้ พวกวธีิการก็มีละคร การสาธิต การจดันิทรรศการ และอ่ืน ๆ 
(ชม, 2524: 19) 

 2.2.2  วสัดุเทคโนโลยทีางการศึกษาสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประการคือ  
            2.2.2.1  วสัดุสามมิติ ไดแ้ก่ ของจริง ของจ าลอง หุ่นตดัส่วน เป็นตน้ 
            2.2.2.2  วสัดุสองมิติ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทยอ่ย คือ 
                   1)  วสัดุสองมิติทึบแสง ไดแ้ก่ ภาพถ่าย ภาพวาด แผนภูมิ แผนภาพ ภาพพลิก 
แผนสถิติ แผนท่ี เป็นตน้ 
                   2)  วสัดุสองมิติน่ิงโปร่งแสง ไดแ้ก่ สไลด ์ฟิลม์สตริฟ แผน่โปร่งใส เป็นตน้ 
                   3)  วสัดุสองมิติเคล่ือนไหวโปร่งแสง ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น 
ภาพยนตร์ 16 มม. หรือ 8 มม. ฟิลม์ลูพ เป็นตน้ 
            2.2.2.3  วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่  วสัดุเทคโนโลยทีางการศึกษา       ท่ีใชป้ระกอบกบั 
เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทปเสียง เทปภาพโทรทศัน์ วสัดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
เป็นตน้ (สุรชยั, 2528: 3) 
 2.2.3  ส่ือการสอนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 ประเภท คือ  
         2.2.3.1  ของจริง (Real Things) รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ การสาธิตของจริง 
ค่อนขา้งจะต่างกนักบัส่ืออ่ืนท่ีไม่สามารถจะใชแ้ทนวตัถุหรือเหตุการณ์ได ้
         2.2.3.2  วจนสัญลกัษณ์ (Verbal Presentations) วจนสัญลกัษณ์รวมไปถึงส่ิงพิมพ ์เช่น 
ต ารา คู่มือ ค าพูดท่ีเขียนลงไปบนกระดานชอร์ค เป็นตน้ 
         2.2.3.3  วสัดุกราฟิค (Graphic Presentations) เช่นแผนภูมิ แผนท่ี แผนผงั โปสเตอร์ 
เป็นตน้ 
         2.2.3.4  ภาพน่ิง (Still Picture) เป็นภาพถ่ายของวตัถุต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ประกอบ
เป็นภาพน่ิง ภาพถ่าย เป็นตน้ 
         2.2.3.5  ภาพเคล่ือนไหว (Motion Picture) ไดแ้ก่ ภาพยนตร์หรือเทปโทรทศัน์ มีทั้งสี
และ ขาว ด า ซ่ึงถ่ายจากชีวติจริงหรือจากวสัดุกราฟิค 
         2.2.3.6  การบนัทึกเสียง (Audio Picture) ได้แก่ เสียงจากเทปบนัทึกเสียง แผ่นเสียง
ร่องเสียง ของฟิลม์ภาพยนตร์ เป็นตน้ 
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         2.2.3.7  บทเรียนโปรแกรม (Programed Instruction) เป็นส่ือท่ีจดัเรียงล าดบัขั้นตอน
ในส่ิงท่ีจะสอน อาจจะใช้ส่ือประเภทสัญลักษณ์ ทศันวสัดุ หรือโสตวสัดุเข้าช่วย เช่น บทเรียน
โปรแกรมท่ีใช้กบัเคร่ืองช่วยสอน หรือใช้กบัคอมพิวเตอร์ บทเรียนโปรแกรมน้ีสามารถใช้กบัส่ือ
ต่าง ๆ หรือส่ือผสม 
         2.2.3.8  สถานการณ์จ าลอง (Simulation) สถานการณ์จ าลองก็ท่ีเป็นสถานการณ์จริง 
จดัข้ึนใกลเ้คียงกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริง เช่นการจ าลองการขบัรถยนต ์ โดยท าสภาพถนน
บนจอและใหค้นขบัลองขบัหลบหลีกเคร่ืองกีดขวาง เป็นตน้ (เกอร์ลชั และอีลี, 1979: 243) 
 จากประเภทของส่ือท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สามารถสรุปไดว้า่ ส่ือการเรียนการสอนท่ีนิยมใชก้นั
โดยทัว่ไปในปัจจุบนัจะประกอบไปดว้ยวสัดุ (Software) ซ่ึงส่ือวสัดุบางอยา่งมีความจ าเป็นตอ้งใช้
กบัเคร่ืองมืออยา่งอ่ืนประกอบท่ีเรียกวา่ อุปกรณ์ (hardware) ดงันั้น สามารถแบ่งส่ือการสอนออกได้
เป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ   
 1.  ส่ือวสัดุ (Software)  เป็นเน้ือหาวชิาความรู้ ท่ีเราเก็บและส่งผา่นไปยงัผูรั้บ     ส่ือประเภทน้ี 
ไดแ้ก่ แผน่ใส ฟิลม์ภาพยนตร์ สไลด ์เป็นตน้ 
 2.  ส่ืออุปกรณ์  (Hardware)   เป็นเคร่ืองมือ ท่ีใชส้ าหรับส่งเน้ือหาวชิาความรู้ไปยงัผูรั้บ    เช่น  
เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 
 
2.3  การสร้างและการเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอน 
         2.3.1  การออกแบบและสร้างชุดส่ือการสอน 
                    งานออกแบบสร้างเป็นหลกัวชิาการสาขาหน่ึง ท่ีควรไดรั้บความสนใจท่ีจะตอ้งศึกษา 
เพื่อใหไ้ดแ้นวทางด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานนั้น ๆ   โดยทัว่ไปแนวทางในการออกแบบ 
มี 2 แนวทาง คือ (วลัลภ, 2543: 110) 
        1)  การออกแบบสร้างตามแบบนิยม (Conventional Design)         เป็นวธีิการออกแบบ 
ลกัษณะท่ีปฏิบติัต่อ ๆ กนัมา ไม่มีรูปแบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานเป็นแบบแผนแน่นอนชดัเจน 
แต่ออกแบบกนัตามความรู้ความเช่ียวชาญแห่งตน 
        2)  การออกแบบระเบียบวธีิ (Methodical Design)         เป็นการออกแบบซ่ึงใชว้ชิาการ 
ทางดา้นวทิยาศาสตร์มาประยกุต ์ มีขั้นตอนงานเด่นชดัแน่นอน และสามารถประยกุตใ์หเ้หมาะสม
กบังานออกแบบสร้างในสาขาต่าง ๆ ได ้  
                     การออกแบบสร้างส่ือการเรียนการสอนประเภทอุปกรณ์ทดลองหรือสาธิต ไดน้ าหลกั
วชิาการทางดา้นออกแบบสร้างมาประยกุต ์ หน่วยงานออกแบบสร้างแต่ละหน่วยก็อาจจะมีแนวทาง
แตกต่างกนัไป แต่จะเห็นวา่มีหลกัการคลา้ยคลึงกนั ตวัอยา่งบริษทัผลิตจ าหน่ายอุปกรณ์ทดลองหรือ
สาธิตทางดา้นการศึกษามีขั้นตอนในการออกแบบสร้างเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
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       1)  ก าหนดจุดประสงคใ์นการน าอุปกรณ์ทดลอง หรือสาธิตไปใชใ้นการสอน 
       2)  ก าหนดหนา้ท่ีของอุปกรณ์ 
       3)  ศึกษา พิจารณาปัจจยั ท่ีจะท าใหอุ้ปกรณ์ท างานไดต้ามรายการหนา้ท่ี 
       4)  วเิคราะห์ และตดัสินใจเลือกช้ินส่วนประกอบของอุปกรณ์ 
       5)  สร้างตน้แบบและตรวจสอบ 
       6)  เขียนแบบงาน (Technical Drawing) 
       7)  เตรียมเอกสารประกอบ 

         2.3.2  เทคนิคการสร้างและการใชส่ื้อต่าง ๆ มีดงัน้ี (พิสิฐ และธีระพล, 2529: 143-145) 
      2.3.2.1  แผน่ใส การออกแบบแผน่ใส เพื่อใชป้ระกอบการสอน สามารถจ าแนกประเภท
ของแผน่ใสออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยกนั คือ 
              1)  แบบแผน่เดียวสมบูรณ์ ลกัษณะของภาพจะสมบูรณ์อยูใ่น 1 แผน่ เหมาะกบั
การสอนบรรยาย แต่อาจน ามาสอนแบบสอบถาม-ตอบก็ได ้โดยใชเ้ทคนิคการเปิด-ปิด ดว้ยกระดาษ 
ตามขั้นตอนหรือรายละเอียดท่ีตอ้งการเปิด-ปิดในขณะสอน 
               2)  แบบภาพซอ้น (Over lay) ลกัษณะภาพ จะออกแบบใหซ้อ้นกนัหลายแผน่
จึงสมบูรณ์ (ปกติประมาณ 2-5 แผน่) ภาพซอ้นน้ี ออกแบบเพื่อใหเ้น้ือหาทีละขั้น ประกอบการสอน
แบบบรรยายหรือถาม-ตอบ 
               3) แบบเคล่ือนไหว (Dynamic transparency) ลกัษณะของภาพ เป็นการ
ออกแบบจดัแผน่ใส ตั้งแต่ 2 แผน่ข้ึนไป ใหส้ามารถเคล่ือนไหวในลกัษณะเล่ือนในแนวตรงหรือ
หมุนเป็นมุมหรือรอบวงได ้ จุดประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการสอนอุปกรณ์ หรือกลไกท่ีตอ้งการ
เคล่ือนท่ีขณะอธิบาย เพื่อเสริมความเขา้ใจใหง่้ายข้ึน 
      2.3.2.2  ใบเน้ือหา (Information sheet) จากผลการวจิยัพบวา่ ผลการรับรู้หรือความเขา้ใจ
ในการรับเน้ือหาสามารถผา่นโสตประสาททั้ง 5 ไดใ้นอตัราท่ีแตกต่างกนั โสตประสาทท่ีมีผล
เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีส าคญัคือ ตาและหู  ซ่ึงตาสามารถรับรู้เน้ือหาไดม้ากถึง  75 %    และทางหูเพียง 
 15 % ซ่ึงการวจิยัน้ีท าใหเ้กิดแนวคิดในการพฒันาวธีิการใหเ้น้ือหา โดยใชส่ื้อผา่นโสตประสาทตา
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เกณฑใ์นการสร้างใบเน้ือหา ไดแ้ก่ 
               1)  เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ดยตรงเท่านั้น 
               2)  ใชค้  าง่ายๆ 
               3)  มีเหตุผล มีขอ้อา้งอิงตามความจ าเป็น 
               4)  ใชป้ระโยคสั้น ๆ กะทดัรัด แทนประโยคยาวๆ 
               5)  เม่ือใดสามารถใชรู้ปแทนค าบรรยายไดใ้หใ้ชท้นัที 
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               6)  ค าอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปภาพตอ้งสมบูรณ์ พอท่ีจะใหถ้อดเน้ือหาออกจาก
รูปภาพไดเ้น้ือหาทุกตอน อ่านแลว้เขา้ใจไดโ้ดยไม่ตอ้งอธิบายปากเปล่าเพิ่มเติม 
    2.3.2.3  ใบงาน หมายถึง เอกสารท่ีใชเ้ป็นค าสั่ง หรือ เป็นค าแนะน า น าผูเ้รียนให้
สามารถปฏิบติังานการทดลอง หรือ ท างานอ่ืนตามท่ีก าหนดให ้ วตัถุประสงคข์องการสร้างใบงาน
ทดลองนั้นอาจจะสร้างเพื่อสอนการท างานของเคร่ืองมืออุปกรณ์ หรือกระบวนการท างานของงาน
อุตสาหกรรม (Operation and Process) อยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ ในบางคร้ังผูส้อนอาจใชใ้บงาน 
เพื่อขยายความรู้ในลกัษณะของการพฒันาความคิด และหลกัการใหก้บัผูเ้รียนตามขบวนการก็ได ้ 
โดยมีหลกัการและองคป์ระกอบในการสร้าง ดงัน้ี (ชูศกัด์ิ, 2538: 1) 
             1)  หลกัการสร้างใบงาน    ในการสร้างใบงานท่ีดีนั้น  จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ 
หลายประการ เพื่อใหมี้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทา้ทายความคิด ท าใหเ้กิดความอยากรู้  อยากท า และอยาก
ศึกษาคน้ควา้ ในปัญหาท่ีซบัซอ้นมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  
                                     1.1)  การก าหนดวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน     และการเลือกขอ้มูลวชิาการ 
ท่ีเหมาะสม 
                        1.2)  การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะใหม้ากท่ีสุด 
                        1.3)  การสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมความสามารถทางความคิด  
         2)  องคป์ระกอบท่ีควรจะตอ้งน ามาพิจารณา ผูส้ร้างใบงานควรจะพิจารณา และ
ค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
               2.1)  ธรรมชาติของเน้ือหาวชิา (Subject Matter) 
               2.2)  ความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน (Entry Behavior) 
               2.3)  คุณสมบติัของผูส้อน (Teacher Characteristics) 
               2.4)  คุณสมบติัของผูเ้รียน (Student Characteristics) 
               2.5)  อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง (Resources Constraint) 
         3)  หลกัในการพิจารณาส าหรับการสร้างใบงานท่ีดี ควรยดึหลกัดงัน้ี 
               3.1)  ใชภ้าษาง่าย รัดกุมและตรงไปตรงมา พยายามหลีกเล่ียงการใชภ้าษาพูด 
 หรือส านวนทอ้งถ่ิน 
               3.2)  มีภาพประกอบท่ีช่วยใหส้ามารถเห็นภาพพจน์ของงานไดดี้ข้ึน 
               3.3)  การใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังาน ควรจะจดัเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน และ
มีล าดบัท่ีเหมาะสม 
               3.4)  พยายามยกขอ้มูลใหช้ดัเจน โดยมีการจดัแบ่งยอ่หนา้ (Paragraph) ตาม
สาระส าคญัของเร่ือง มีการเวน้ระยะในเร่ืองท่ีตอ้งการเนน้ประเด็นส าคญั 
               3.5)  มีการขีดเส้นใต ้ หรือเนน้จุดส าคญัเป็นพิเศษ      ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม  
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การใชต้วัอกัษรท่ีต่างกนั เป็นวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถจบัจุดส าคญัเป็นขั้นตอนได ้
               3.6)  พยายามใชค้  าศพัทท่ี์สม ่าเสมอ 
               3.7)  พยายามแยกเร่ืองท่ีคลุมเครือ หรือเร่ืองท่ีซบัซอ้น แยกท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
ออกต่างหาก เพื่อให้เห็นไดช้ดัเจน 
               3.8)  พยายามใชรู้ปแบบของใบงาน รูปแบบของการรายงาน และใชข้ั้นตอน 
ของการด าเนินการตามรูปแบบท่ีรู้จกักนั หรือเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
         2.3.3  หลกัการเลือกส่ือการสอนเพื่อน ามาใชป้ระกอบการสอน มีดงัน้ี (กิดานนัท,์ 2543: 99) 
                    2.3.3.1  ส่ือนั้นตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายท่ีสอน 
                    2.3.3.2  เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือ ท่ีใหผ้ลต่อการเรียน
การสอนมากท่ีสุด ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหานั้นไดดี้เป็นล าดบัขั้นตอน 
                    2.3.3.3  เป็นส่ือท่ีเหมาะกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
                    2.3.3.4  ส่ือนั้นควรสะดวกในการใช ้มีวธีิใชไ้ม่ซบัซอ้นยุง่ยากจนเกินไป 
                    2.3.3.5  ตอ้งเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพ เทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนและเป็นจริง 
                    2.3.3.6  มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถา้ผลิตเองควรคุม้ค่ากบัเวลาและการลงทุน 
         2.3.4  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเลือกส่ือการเรียนการสอน มีดงัน้ี (วาสนา, 2525: 16) 
        2.3.4.1  ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
        2.3.4.2  เหมาะกบักิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนเพื่อการเรียนการสอน 
        2.3.4.3  เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน 
        2.3.4.4  ค านึงถึงการประหยดั ส่ือท่ีเลือกมาใชค้วรใหผ้ลคุม้ค่ากบัการลงทุน ทั้งในดา้น
การเงินและเวลาท่ีเสียไป 
        2.3.4.5  มีซอฟตแ์วร์ท่ีสัมพนัธ์กบัฮาร์ดแวร์  
         2.3.5  หลกัเกณฑใ์นการเลือกใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน     การเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสม 
กบัวตัถุประสงคก์ารสอน เป็นการเลือกท่ีเหมาะสมและส าคญัท่ีสุด ดงันั้น พิสิฐ และธีระพล จึงได้
สรุปการเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารสอนไวเ้ป็น 2 ขั้นตอน คือ (พิสิฐ และธีระพล, 
2529: 168)  
       ขั้นตอนท่ี 1  การพิจารณาเลือกและสร้างส่ือใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการสอน
จะตอ้งอาศยัการวเิคราะห์เน้ือหาของวตัถุประสงคน์ั้น ๆ วา่มีจุดประสงคส์ าคญัของเน้ือหาอะไรบา้ง 
หลงัจากนั้นก็พิจารณาเลือกลกัษณะของส่ือ เรียงตามล าดบัจากนามธรรม (Abstract) ไปสู่รูปธรรม 
(Concrete) 
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รูปธรรม 
Concrete 

ของจริง หุ่นจ าลอง รูปภาพ 
เคล่ือนไหว 

รูปภาพน่ิง ค าพูด 
ค าบรรยาย 

นามธรรม 
Abstract 

 

     รูปธรรม (Concrete)                                                                               นามธรรม (Abstract) 
  
 
 
 หลงัจากผา่นกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนน้ีแลว้ เราจะสามารถระบุลกัษณะของส่ือไดว้า่ 
ควรจะเลือกลกัษณะใด  
       ขั้นตอนท่ี 2  เม่ือพิจารณาไดล้กัษณะของส่ือในขั้นตอนท่ี 1 แลว้สามารถน ามาวเิคราะห์
ต่อเพื่อหาประเภทของส่ือท่ีตอ้งการ ดงัรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนภูมิต่อไปน้ี 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าบรรยาย 
 

ขอ้ความสั้นๆ 
หวัขอ้สั้น ๆ 

 

ค าอธิบายยาวๆ ขอ้ความมีการ        
เรียบเรียงและอา้งอิงแน่นอน 

 

ค าอธิบายยาว ๆ 
อยา่งอิสระไม่เรียบ

เรียง 
 

จดบนกระดานด าหรือ
ส่ือชนิดอ่ืน ๆ ท่ีท า
หนา้ท่ีไดค้ลา้ย
กระดานด า 

 

เขียนเป็นใบเน้ือหา    
หรือต ารา 

 

 
ค าพูด 

 

ภาพที ่2-2  แผนภูมิส่ือประเภทค าบรรยาย 

 

วตัถุประสงค ์
 
 

วเิคราะห์เน้ือหาเพื่อหาจุดส าคญั 
ของเน้ือหาตามวตัถุประสงคท่ี์

ก าหนด 
 

พิจารณาเลือกลกัษณะของ
ส่ือจากนามธรรม 

สู่รูปธรรม 
 

ภาพที ่2-1  แผนภูมิการพิจารณาเลือกลกัษณะของส่ือ 



  
                                                                                                                                                         15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพน่ิง 

 

ภาพลายเส้น 2 มิติ 
 

 

ภาพลายเส้น 3 มิติ 
 

 

ภาพสะเก็ต 
 

 

ภาพถ่ายของจริง  
 

 

ภาพง่ายๆ ใช้
เวลาเขียนสั้นๆ  
(< 3 นาที) 

 

 

ภาพซอ้นตอ้งการความ
ละเอียด ใชเ้วลานาน ๆ  

(> 3 นาที) 
 

 

แผนภาพ แผน่ใส 
ภาพสไลด ์

 

 

แผน่ใส (ถ่าย) 
ภาพสไลด ์

 

 

กระดานด า 
 

 

แผน่ใส แผนภาพ 
 

ภาพที ่2-3  แผนภูมิส่ือประเภทรูปภาพน่ิง 

 

หุ่นจ าลอง 
 

 

แบบตายตวั 
 

 

แบบเคล่ือนไหว 
 

 

แบบแยกช้ินได ้
 

 

แบบแยกช้ินไม่ได ้
 

 

ขบัดว้ยมอเตอร์ 
 

 

ขบัดว้ยมือหมุน 
 

ภาพที ่2-4  แผนภูมิส่ือประเภทหุ่นจ าลอง 
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 สรุปไดว้า่หลกัเกณฑใ์นการเลือกใชแ้ละผลิตส่ือการเรียนการสอน คือ ตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการสอน กิจกรรมของการเรียนการสอน ระดบัของผูเ้รียน และส่ือท่ีเลือกใช้
ควรมีหลากหลาย สะดวกในการจดัหาและสามารถผลิตไดด้ว้ยราคาไม่แพง 

 

รูปภาพเคล่ือนไหว 
 

ภาพ 2 มิติ 
 

ภาพ 3 มิติ 
 

ใชเ้ล่ือน 
ดว้ยมือ 

 

เคล่ือนไหว
อตัโนมติั 

 

ภาพลายเส้น 
 

ภาพถ่าย 
 

แผนภาพ แผน่ใส 
หุ่นพลาสติก 

 

ภาพยนตร์ 
วดีีทศัน์ 

 

ใชค้วบคุม
ดว้ยมือ 

 

เคล่ือนไหว
อตัโนมติั 

 

แผน่ใส แผน่ภาพ 
 

ภาพยนตร์ วีดีทศัน์ 
 

ภาพที ่2-5  แผนภูมิส่ือประเภทรูปภาพเคล่ือนไหว 

ของจริง 
 

น ามาแสดงในชั้นเรียน 
 

น านกัศึกษาไปดูงานในโรงงาน 
 

ภาพที ่2-6  แผนภูมิส่ือประเภทของจริง 
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2.4  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
 2.4.1  การสอนทกัษะปฏิบติั คือการใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัในส่ิงท่ีเรียนนั้น แลว้ผูเ้รียนจะ
เรียนรู้ไดใ้นทนัทีวา่  ส่ิงท่ีเขาท านั้นเป็นอยา่งไร  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากการลงมือท าเท่านั้น  และ
ยงัมีจุดมุ่งหมายอ่ืนอีก ดงัน้ี (สุชาติ, 2526: 30) 

      2.4.1.1  ใหผู้เ้รียนรู้จกัและคุน้เคยกบัเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีส าคญั 
      2.4.1.2  ใหผู้เ้รียนไดคุ้น้เคยกบัการวางแผน  เตรียมการ  ทดลอง  ใชเ้คร่ืองมือปฏิบติัการ 

 และการฝึกปฏิบติัต่าง ๆ 
      2.4.1.3  เพื่อฝึกฝนและพฒันาความสามารถในการสังเกต  รวบรวม    และตีความขอ้มูล 

ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการหรือฝึกปฏิบติัต่าง ๆ  
      2.4.1.4  เพื่อฝึกฝน และพฒันาความสามารถในการน าเสนอรายงานผลการฝึกปฏิบติัท่ีดี  

และมีความเหมาะสม 
      2.4.1.5  เพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียน ในการท่ีจะรวบรวม และสัมพนัธ์แนวคิด

หลกัการ และความรู้ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหม้องเห็นภาพรวมของวชิานั้น ๆ 
      2.4.1.6  เพื่อประยกุตห์ลกัการทัว่ไปเขา้กบัสถานการณ์จริงในหอ้งทดลอง   หรือในการ 

ปฏิบติัภาคสนามอ่ืน ๆ  
      2.4.1.7  เพื่อใหเ้ห็นปัญหา และพิจารณาถึงทางเลือกในการด าเนินงานปฏิบติัส่ิงต่าง ๆ 
      2.4.1.8  เพื่อส่งเสริมทศันคติท่ีดี และก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในงานอาชีพดา้นต่าง ๆ 

 2.4.2  การปฏิบติังานมีจุดประสงคท่ี์ส าคญั คือ ใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะฝีมือควบคู่กนัไป 
เพื่อใชใ้นการท างานจริง เม่ือส าเร็จการศึกษาออกไปแลว้ ส่ิงส าคญัในการจดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบติัก็คือ จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือท างานจริง ๆ ในเวลาท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 
ส่วนเน้ือหาความรู้ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนปฏิบติันั้น จะจ ากดัอยูต่รงส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการท างาน
เฉพาะงานหน่ึง ๆ เท่านั้น ซ่ึงอาจจ าแนกลกัษณะรูปแบบการสอนปฏิบติัท่ีส าคญัเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
(สุราษฎร์, 2531: 102-104) 

      2.4.2.1  การจดัการเรียนการสอน  โดยครูเป็นผูบ้รรยายเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
ประกอบกบัการสาธิตการท างานใหผู้เ้รียนดู ซ่ึงอาจจะบรรยายและสาธิตตอนเร่ิมการเรียนการสอน
เพียงคร้ังเดียว หรือจดัแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานท่ีใหผู้เ้รียนจะฝึก ขณะท่ีผูเ้รียน
ลงมือท างาน ครูผูส้อนมีหนา้ท่ีคอยสังเกตการณ์ใหค้  าปรึกษา ช้ีแจงปัญหาต่าง ๆ ในการท างาน วธีิ
จดัการเรียนการสอนปฏิบติัในลกัษณะน้ี เหมาะสมกบังานท่ีไม่ยุง่ยากต่อการฝึก และไม่ก่อใหเ้กิด
อนัตรายในการท างานมากนกั 
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      2.4.2.2  การจดัการเรียนการสอนโดยครู และผูเ้รียนร่วมกนัคิดคน้หาขอ้มูล เป็นวิธีการ
ในการท างานแทนการบรรยาย ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีท่ีวา่ ขณะการเรียนการสอนด าเนินไปนั้น ครูก็มี
โอกาสท่ีจะตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ ของผูเ้รียนควบคู่กนัไปดว้ย ส่วนการปฏิบติัหรือฝึกท างาน 
ครูอาจจะสาธิตใหผู้เ้รียนดูเป็นช่วง ๆ แลว้ลองใหผู้เ้รียนท าดู   ขณะเดียวกนัก็มีการถกปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัใหผู้เ้รียนหาวธีิการแกไ้ข จนกระทัง่ไม่มีปัญหาในการฝึกหรือการท างาน แลว้ให้
ผูเ้รียนท างาน เพื่อให้เกิดทกัษะความช านาญมากข้ึนภายใตก้ารดูแลใหค้  าปรึกษาของครู วธีิการน้ี
เหมาะส าหรับการฝึกงานในทุกลกัษณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานท่ีเส่ียงต่อความเสียหายหรืออุบติัเหตุ 

      2.4.2.3  การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนศึกษาวธีิการท างาน  จากส่ือการเรียน
การสอน ท่ีเหมาะสมกบังานนั้น ๆ ดว้ยตวัผูเ้รียนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชส้ าหรับการเรียนการสอน
ปฏิบติัท่ีไม่มีอนัตรายต่อการใชเ้คร่ืองมือและตวัผูเ้รียน ทั้งเป็นงานท่ีไม่มีเทคนิคการท างานท่ียุง่ยาก
ซบัซอ้นมากนกั โดยจดับทเรียนการฝึกการท างานออกเป็นช่วง ๆ ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาแลว้ปฏิบติัตาม
ค าสั่ง ค  าแนะน า ซ่ึงระบุไวเ้ป็นตอน ๆ แลว้อาจตรวจสอบผลการท างานตามท่ีก าหนดไว ้ เช่น 
การศึกษาการท างานจากเอกสาร (Self Learning) การศึกษาการปฏิบติัจากเทป โทรทศัน์ และสไลด ์
โปรแกรมจากภาพยนตร์ เป็นตน้ 
 2.4.3  หลกัในการสอนปฏิบติัท่ีส าคญั มีดงัน้ี (พิสิฐ และธีระพล, 2532: 234)        
                    2.4.3.1  ใหมี้การฝึกในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

      2.4.3.2  ใหมี้การฝึกซ ้ าเพื่อใหเ้กิดความเท่ียงตรงและคล่องแคล่ว 
      2.4.3.3  ใหมี้การฝึกช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
      2.4.3.4  แจง้ผลการฝึกให้ผูเ้รียนทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 
      2.4.3.5  จดัใหผู้เ้รียนรู้จกัประเมินผลการกระท างานของตนเอง   เพื่อท าให้เกิดแรงหนุน 

ใหผู้เ้รียนคิด ฝึกดว้ยตนเองต่อไป 
 2.4.4  ส าหรับครูผูส้อนปฏิบติัตอ้งมีความเขา้ใจรายละเอียดเน้ือหาวชิา เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีใช ้ขั้นตอนการปฏิบติังาน วธีิด าเนินการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจมากท่ีสุด  หรือกล่าวไวว้า่ 
ครูจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญและเป็นตวัแทนสาขาอาชีพ ท่ีนกัเรียนก าลงัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเรียน (สบสันต ์ 
และคณะ, 2534: 147) 

 การฝึกปฏิบติั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะควบคู่กนั ใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ท างานจริง ภายใตก้ารควบคุมของครู ซ่ึงมีความรู้และทกัษะงานนั้น ๆ ในขอบเขตงานท่ีก าหนดให ้
รู้จกัวางแผนและก าหนดแนวทางการรวบรวมขอ้มูลของการท างาน รวมทั้งการใชค้วามรู้ ใชท้กัษะ
การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจนส าเร็จ ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจ และมีทศันคติท่ีดีต่องานอาชีพของตน 
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2.5  การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 
 การศึกษาการวเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองในรายวชิา เป็นวธีิการใหไ้ดม้าซ่ึงหวัขอ้ส าหรับการเรียน
การสอน เพื่อใหก้ารสอนในรายวชิาบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรรายวชิานั้น  ๆ มากท่ีสุด 
และเพื่อความทนัสมยัเป็นปัจจุบนัของเน้ือหาวชิาท่ีน ามาจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย ทั้งน้ี
เน่ืองจากการก าหนดหวัขอ้เน้ือหาในหลกัสูตร จะก าหนดเอาไวก้วา้ง ๆ   การจดัการเรียนการสอน
ในรายวชิาต่าง ๆ จึงควรตอ้งมีการปรับปรุงใหท้นัตามยคุตามสมยั ทนัต่อเทคโนโลยท่ีีพฒันา และ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น ผูว้จิยัไดศึ้กษาการวิเคราะห์หลกัสูตรรายวชิา โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี   
       2.5.1  การศึกษารวบรวมหวัขอ้เร่ืองในรายวชิา 
     ในการศึกษารวบรวมหวัขอ้เร่ืองในรายวชิา เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์นั้น โดยทัว่ไป
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ทาง ดงัน้ี (สงดั, 2528: 204) 
      2.5.1.1  ในการศึกษาโดยทางตรง  เป็นวธีิการศึกษา  และเก็บขอ้มูลโดยตรงอาจจะท าได ้
โดยวธีิการดงัน้ี 
      1)  สอบถามโดยใชแ้บบสอบถาม 
      2)  ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
      3)  การสังเกตกิจกรรม และ/หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
      4)  การขอความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
                   2.5.1.2  การศึกษาโดยทางออ้ม  เป็นวธีิการศึกษาและเก็บรวบรวมปัญหา  ความตอ้งการ  
และความจ าเป็นของแต่ละหวัขอ้เร่ืองในการจดัการเรียนการสอน โดยวธีิการดงัน้ี 
      1)  การศึกษารวบรวมจากต ารา และเอกสาร 
      2)  การรับฟังความคิดเห็นจากแหล่งต่าง ๆ  
     ท  านองเดียวกนัในการศึกษาและรวบรวม หวัขอ้เร่ืองของวชิาช่าง ซ่ึงจะเป็นการรวบรวม
หวัขอ้เร่ืองเก่ียวกบัการท างานในภาคปฏิบติั (Job) ต่าง ๆ หรือการรวบรวมหวัขอ้ในภาคทฤษฎี 
(Topic) ขอ้มูลต่าง ๆ อาจจะไดม้าจากหลายแหล่ง ดงัน้ี (สุราษฎร์, 2531: 43) 

1. จากหลกัสูตรรายวชิา (Course) 
2. เอกสารต่าง ๆ (Literatures) 
3. ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) 
4. ประสบการณ์ (Experience) 
5. การสังเกตการท างาน (Job Observation) 
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       2.5.2  การประเมินความส าคญัของหวัขอ้เร่ือง 
      หวัขอ้เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมไวไ้ม่ใช่วา่จะจ าเป็นท่ีตอ้งมีในการจดัการเรียนการสอน
ทุกเร่ือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณค่าของหวัขอ้เร่ืองนั้น ๆ วา่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนอยา่งไรบา้ง โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องหวัขอ้เร่ืองนั้น ๆ คือ 
   1)  จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาในการเรียน การท างาน 
   2)  ช่วยใหก้ารท างานถูกตอ้งสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 
   3)  ช่วยใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีในการท างานมากข้ึน 
      ดงันั้นการประเมินความส าคญัของหวัขอ้เร่ืองต่าง ๆ ท่ีรวบรวมข้ึน    จะมีหลกัเกณฑ์
การใชเ้ป็นขอ้พิจารณาดงัน้ี (สุราษฎร์, 2531: 44)  
     2.5.2.1  การส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นการพิจารณาวา่ เม่ือเรียนหวัขอ้ 
เร่ืองนั้น ๆ แลว้ คาดวา่ผูเ้รียนจะน าความรู้นั้นไปใชใ้นการแกปั้ญหา ในการเรียนหรือการท างาน
ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน โดยใหค้ะแนน X, I, O แทนการส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา แต่ละ
หวัขอ้เร่ือง ดงัน้ี 

หลกัสูตรรายวชิา 
(Course) 

เอกสารต่าง ๆ 
(Literatures) 

) 

ผูเ้ช่ียวชาญ  
(Expert) 

ประสบการณ์ 
(Experience) 

 

การสังเกตการท างาน 
(Job Observation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัขอ้เร่ือง 
ภาคทฤษฎี 

(Topic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัขอ้เร่ือง 
ภาคปฏิบติั 

(Job) 

ภาพที ่2-7  แผนภูมิแหล่งขอ้มูลของหวัขอ้เร่ืองภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎีของหลกัสูตรรายวชิา 
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                    X =  ช่วยส่งเสริมการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการเรียนและการท างานเป็นอยา่งมาก
ถา้ไม่ไดศึ้กษาหวัขอ้เร่ืองน้ีแลว้ จะไม่สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ในรายวชิานั้นไดลุ้ล่วง 
                     I =  ช่วยส่งเสริมการแกปั้ญหา คือ ถา้ไดศึ้กษาหวัขอ้เร่ืองนั้น ๆ แลว้ จะท าให้
สามารถแกปั้ญหาในวชิานั้นไดถู้กตอ้ง และรวดเร็วเพิ่มข้ึนมากดว้ย 
                    O =  เกือบจะ / หรือ ไม่ช่วยส่งเสริมการแกปั้ญหาในการเรียน หรือการท างาน 
จะใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา หรือไม่ศึกษาก็มีผลในการแกปั้ญหาในวชิานั้น ๆ ไดพ้อ ๆ กนั  
     2.5.2.2  การส่งเสริมทกัษะในการท างานใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ เป็นการพิจารณาหวัขอ้เร่ือง
ท่ีระบุเอาไว ้ เม่ือผูเ้รียนเรียนแลว้จะช่วยส่งเสริมทกัษะใหผู้เ้รียนท างานไดถู้กตอ้ง สมบูรณ์มากข้ึน
แค่ไหนเพยีงใด โดยมีหลกัการ คือ  
       X =  มีผลท าใหท้กัษะการท างานถูกตอ้งสมบูรณ์ดีข้ึน ถา้หากไม่ไดศึ้กษาหวัขอ้
เร่ืองน้ีแลว้จะท างานไม่ไดผ้ล 
                     I =  มีผลต่อทกัษะการท างานไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ข้ึน ควรจะศึกษาหวัขอ้เร่ืองน้ี
เพราะจะช่วยใหก้ารท างานถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน และประหยดัเวลาดว้ย 
                    O = เกือบจะ / หรือ ไม่มีผลต่อทกัษะการท างานในงานท่ีเก่ียวขอ้งเลย จะให้
ผูเ้รียนศึกษาหรือไม่ศึกษาในหวัขอ้เร่ืองนั้นก็ไดผ้ลเหมือนกนั  
      2.5.2.3  การส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดี เป็นการพิจารณาหวัขอ้เร่ืองวา่  หลงัจากศึกษา 
จบหวัขอ้เร่ืองน้ีแลว้ คาดวา่จะส่งผลท าใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีหรือไม่เพียงใด 
                    X =  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน หรือการท างานเป็นอยา่งมาก 
                     I =  อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนหรือการท างานได ้
                    O =  เกือบจะ / หรือ      ไม่มีคุณประโยชน์ท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อ 
การเรียน หรือท างานแต่อยา่งใด 
 
ตารางที ่2-1  แสดงเกณฑป์ระเมินความส าคญัของหวัขอ้เร่ือง 
 

เกณฑก์ าหนด (Criterion) ยอมรับ (Accept) 
ปฏิเสธ 
(Reject) 

การส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา X I O 
การส่งเสริมทกัษะในการท างานใหถู้กตอ้ง
สมบูรณ์ 

X I O 

การส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดี X I O 
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       2.5.3  การวเิคราะห์หวัขอ้เร่ือง 
      หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ากการประเมินความส าคญันั้น ยงัประกอบดว้ยหวัขอ้เร่ืองยอ่ย ๆ ท่ีมี
รายละเอียดลึกซ้ึงของเน้ือหาแตกต่างกนัออกไปอีก และเน่ืองจากหวัขอ้เร่ืองท่ีไดม้าจากการศึกษา
รวบรวมและประเมินความส าคญันั้น ท าใหท้ราบแต่เพียงวา่ หวัขอ้เร่ืองใดมีคุณค่าสมควรท่ีจะน ามา
จดัการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ เท่านั้น  ซ่ึงดูแลว้จะเป็นขอบเขตของขอ้มูลท่ียงักวา้งเกินไป
ในการจดัเตรียมการเรียนการสอน 
      ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ืองนั้น ๆ เพื่อท่ีจะสามารถก าหนด
รายละเอียดเน้ือหาส าคญัท่ีจะสอนในหวัขอ้เร่ืองนั้นได ้โดยค านึงถึง 
     1)  คุณสมบติัของผูเ้รียน 
     2)  ลกัษณะของการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช ้
     3)  ความสมบูรณ์ของรายการเน้ือหาส าคญั (Main Element) 
      เพื่อความสมบูรณ์ของหวัขอ้เร่ืองท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัผูเ้รียน ดงันั้นการวเิคราะห์
หวัขอ้เร่ืองเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงรายการเน้ือหาส าคญั  จึงจ าเป็นจะท่ีตอ้งท าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
จากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
     1)  จากผูเ้ช่ียวชาญในหวัขอ้เร่ืองนั้น ๆ 
     2)  จากแหล่งขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ (Literature) 
     3)  จากประสบการณ์ 
     4)  จากผูท้  างานเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2-8  แผนภูมิแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หวัขอ้เร่ือง 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
(Experts) 

แหล่งขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ 
(Literature) 

ประสบการณ์ 
(Experiences) 

ผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้ง 
(Performers) 

 
 
 

 
เน้ือหาส าคญั 

(Main Element) 

 
 
 

 
หวัขอ้เร่ือง 

(Topic) 
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2.6  การวเิคราะห์งาน  
 การวเิคราะห์งาน คือ การศึกษารายละเอียดส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งมีระบบ มีหลกัเกณฑ ์ดว้ยความ
ระมดัระวงั มีเหตุผลและมีเทคนิค ใหค้วามสนใจต่อรายละเอียด โดยวางแผนอยา่งเป็นระบบชดัเจน
พยายามรวบรวมขอ้มูลใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดก่้อนตดัสินใจ มีวธีิใชเ้กณฑ ์ หรือกรอบของการ
วเิคราะห์เขา้มาจ าแนกส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา วเิคราะห์ใหช้ดัเจนข้ึน การตรวจสอบส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีเหตุ 
มีผลและเป็นระบบ (ชยัขรรค,์ 2542: 7)  
 งาน (Job) หมายถึง   ส่ิงท่ีบุคคลท าข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึง    หรือหลาย ๆ อยา่ง 
ไปกระท าหรือตรวจสอบหรือเป็นชุดกิจกรรมท่ีประกอบกนั เพื่อเป้าหมายของผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
(สุราษฎร์, 2531: 19) 
 การวเิคราะห์งาน เป็นการแยกแยะงานใดงานหน่ึงใหเ้ห็นรายละเอียดท่ีส าคญั วา่ถา้จะให้
บุคคลท างานนั้น ๆ ไดโ้ดยสมบูรณ์แลว้ เขาควรจะตอ้งมีความสามารถอะไรบางอยา่ง (สุราษฎร์, 
2531: 169) 
 นอกจากน้ียงัตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบังาน ดงัน้ี (สุราษฎร์ 2531: 18) 
 2.6.1  ความจ าเป็นตอ้งศึกษางาน 

     ในการเรียนการสอนวชิาชีพทางช่าง จุดประสงคท่ี์ส าคญัคือ มีความตอ้งการให้ผูส้ าเร็จ
การศึกษาออกไปแลว้ไดมี้ความรู้ มีทกัษะ สามารถท างานต่าง ๆ ในสาขาท่ีตนเองร ่ าเรียนไปไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยการจดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางดา้นภาคทฤษฎี เพื่อใช้
แกปั้ญหาต่าง ๆ ในการท างานและจดัการฝึกต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ทกัษะ สามารถปฏิบติังานได้
ดว้ยความถูกตอ้งช านาญควบคู่กนัไป จากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีพฒันาอยา่งรวดเร็ว 
ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุง  พฒันา
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ
ออกไปปฏิบติังาน   ไดต้รงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ       หรือตลาดแรงงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 2.6.2  แนวทางในการศึกษางาน 

     งาน (job) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลท าข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลาย ๆ 
อยา่งไปกระท าไปตรวจสอบ เช่น งานเจาะ เป็นงานท่ีช่างท าโดยใชเ้คร่ืองเจาะ หรืองานตรวจสอบ
แนวเช่ือม เป็นงานท่ีช่างท าโดยใชเ้คร่ืองเอก็ซ์เรย ์ (X-Ray) งานหน่ึงอยา่งจะประกอบดว้ยกิจกรรม
หลายกิจกรรมท่ีมีการเร่ิมตน้ และส้ินสุดครบสมบูรณ์ส าหรับงานนั้น ๆ หรืออาจกล่าวไดว้า่งานหลกั
จะประกอบดว้ยงานยอ่ยต่าง ๆ มากมาย การเก็บรวบรวมขอ้มูลงานยอ่ยต่าง ๆ ในงานอาชีพ โดย
ระบุเอาไวใ้น job Listing Sheet ซ่ึงใชข้อ้มูลจากหลาย ๆ แห่ง เช่น จากประสบการณ์ของผูศึ้กษางาน 
จากการดูงาน หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีท างานจริง ณ สถานประกอบการ และจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  
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 2.6.3  แนวทางในการวเิคราะห์งาน 
      การวเิคราะห์งานในกระบวนการ ในการแยกแยะรายละเอียดของงาน เพื่อระบุวา่ถา้จะ

ใหบุ้คคลท างานนั้น ๆ ไดโ้ดยสมบูรณ์ เขาควรจะตอ้งมีความสามารถ (Task) อะไร และอยา่งไรบา้ง 
ในขั้นแรกอาจท าไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ของผูศึ้กษางานเอง ซ่ึงเคยท างานนั้น ๆ มาเขียนรายการ
ความสามารถต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับงานนั้น ๆ ก่อน   การเขียนรายการความสามารถ     มีขอ้สังเกต
ท่ีควรพิจารณา คือ 

    2.6.3.1  ขอ้ความท่ีระบุความสามารถยอ่ยแต่ละอยา่ง จะเร่ิมตน้เขียนดว้ยค ากริยาท่ีสังเกต 
และวดัไดว้า่การท างานนั้น ผูท้  างานจะตอ้งแสดงความสามารถในการท างานอยา่งไรบา้ง ไม่ใช่เป็น
ขอ้ความท่ีระบุวา่เขาควรมีความรู้อยา่งไรบา้ง 

    2.6.3.2  ความสามารถยอ่ยท่ีระบุไวน้ั้น มีทั้งความสามารถทางสติปัญญา ท่ีจะตอ้งน าเอา
ความรู้ต่าง ๆ มาแกปั้ญหาในการท างานและความสามารถทางทกัษะกลา้มเน้ือ ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คคล
นั้นท างานไดส้มบูรณ์มากข้ึน 
 2.6.4  ระดบัความยากของความสามารถยอ่ย 

      ความสามารถยอ่ยทางดา้นทกัษะกลา้มเน้ือ (Physical Skill) ส าหรับการท างาน ในงาน
ต่าง ๆ จะก าหนดลงไปวา่ ผูท้  างานจะตอ้งมีความสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถึงจะท าใหง้าน
นั้นส าเร็จลงดว้ยดี แต่ความสามารถยอ่ยท่ีเป็นทกัษะทางสติปัญญา (Intellectual Skill) นั้นมีความ
ยากง่ายส าหรับการท างานแต่ละขั้นตอนแตกต่างกนั คือ 

   2.6.4.1  ความสามารถยอ่ยระดบัฟ้ืนคืนความรู้  (Recall)  หมายถึง      ความสามารถยอ่ยท่ี 
ผูท้  างานแสดงออก โดยการฟ้ืนคืนความรู้ออกมาใชใ้นการท างานขั้นตอนหน่ึง ๆ เหมือนกบัท่ีเคย
เรียนรู้มาก่อน ในขั้นตอนน้ีเป็นการฟ้ืนคืนความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในลกัษณะเดิมทุกคร้ัง 
เป็นตน้ 

   2.6.4.2  ความสามารถยอ่ยในระดบัการประยกุตค์วามรู้ (Applied Knowledge)    หมายถึง  
ความสามารถยอ่ยท่ีผูท้  างานแสดงออก โดยการน าความรู้ไปใชใ้นขั้นตอนหน่ึง ๆ     ในรูปแบบเดิม  
แต่ลกัษณะของปัญหาเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงผูท้  างานจะตอ้งใชค้วามรู้เดิมไปแกปั้ญหาท่ีเปล่ียนแปลง
โดยผูท้  างานตอ้งท างานยากกวา่ความสามารถในระดบัฟ้ืนคืนความรู้ 
              2.6.4.3  ความสามารถยอ่ยในระดบัการส่งถ่ายความรู้  (Transfer Knowledge)     หมายถึง 
ความสามารถยอ่ยท่ีผูท้  างานแสดงออก โดยการใชค้วามรู้ไปแกปั้ญหาใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอน
การท างานหน่ึง ซ่ึงเป็นความสามารถยอ่ยระดบัยากท่ีสุด 
 2.6.5  แนวทางในการวเิคราะห์ความรู้ / ทกัษะ (Knowledge/Skill) 

     ในการเรียนการสอนท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความสามารถต่าง ๆ ทั้งทางดา้นสติปัญญา
และกลา้มเน้ือ ตวัผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และทกัษะฝีมือท่ีเป็นพื้นฐานอยา่งเพียงพอ 
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    2.6.5.1  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง เน้ือหาหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล ซ่ึง
โดยปกติแลว้ผูเ้รียนจะมีความรู้ได ้ 2 ลกัษณะ คือ การจ าและเขา้ใจในเน้ือหานั้น ๆ เช่น ความจ า
เก่ียวกบัชนิดและประเภทของเคร่ืองมือต่าง ๆ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ 

    2.6.5.2  ทกัษะ (Skill) หมายถึง การใชก้ลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท างานร่วมกบั 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ผูเ้รียนมีทกัษะในการตอกเหล็กน าศูนย ์ แสดงวา่ผูเ้รียนใชมื้อจบัคอ้น 
จบัเหล็กน าศูนย ์ตอกคอ้นลงบนเหล็กน าศูนยไ์ดถู้กตอ้ง ไดผ้ลงานตามท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

    2.6.5.3  การสอน หรือการฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะการปฏิบติังาน ตามความสามารถต่าง ๆ 
โดยปกติแลว้จะตอ้งอาศยัความรู้ประกอบดว้ย แต่การสอนใหผู้เ้รียนมีความรู้ อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใหมี้
การฝึกทกัษะก็ได ้

การวเิคราะห์งานคือ กระบวนการท่ีกระท าใหไ้ดถึ้งขั้นตอนของการท างาน โดยหาขอ้มูลจาก 
ต าราเอกสาร งานวิจยั หรือจากผูเ้ช่ียวชาญ ประสบการณ์ของตน การสังเกตการณ์ในอาชีพนั้น ๆ 
วเิคราะห์ความสามารถงานท่ีไดม้า และท าการตรวจสอบโดยอาจทดลองท างานนั้นดว้ยตนเอง หรือ
สอบถามจากผูท้  างานนั้น หรือน าขอ้มูลไปตรวจสอบโดยวธีิสังเกต หรือใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
จากนั้นท าการวิเคราะห์หาความรู้และทกัษะในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อน าไปใชเ้ขียนเป็นวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมต่อไป 
 
2.7  การเขียนวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 จุดหมายหลกัของการจดัการเรียนการสอนก็คือ ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้อนัเป็น
ขบวนการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน ใหเ้ขาสามารถท าอะไรไดโ้ดยไม่เคยท ามาก่อน 
ดงันั้น ก่อนจดัการเรียนการสอน จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีวตัถุประสงคร์ะบุเอาไวก่้อนเพื่อให้เป็นแนวทาง
ท่ีชดัเจน วา่หลงัจากจบการเรียนการสอนแลว้ จะใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
 จึงกล่าวไดว้า่ วตัถุประสงคก์ารสอนแทจ้ริงก็คือ “ขอ้ความซ่ึงบ่งบอกพฤติกรรมท่ีคาดหวงั
ใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนหลงัจากการเรียนรู้ อนัอาจเกิดจากการสอนหรือการศึกษาดว้ยส่ือการเรียนการสอน
ใด ๆ ก็ตาม” พฤติกรรมดงักล่าว จะตอ้งสังเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือวดัผล (สุราษฎร์, 2531: 72) 
 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีส าคญัจะประกอบไปดว้ยส่ิงส าคญั 3 ส่วน คือ 
 1)  การแสดงออกหรือพฤติกรรม (Task or behavior) ของผูเ้รียน 
 2)  เง่ือนไข หรือขอบเขต (Condition) ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 
 3)  เกณฑห์รือมาตรฐาน (Criteria or Standard) ขั้นต ่า ในการแสดงพฤติกรรมออกมาตาม
เง่ือนไขนั้น ๆ 
 ระดบัความยากของวตัถุประสงคก์ารสอนในดา้นต่าง ๆ สามารถแบ่งได ้3 ดา้น ดงัน้ี คือ 
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 2.7.1  ความสามารถทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Skill) เป็นวตัถุประสงคท์างความสามารถ
ในการน าความรู้ท่ีมีอยูอ่อกไปใชคิ้ดแกปั้ญหาต่าง ๆ แบ่งความยากเป็น 3 ระดบั จากง่ายไปยาก คือ 
      2.7.1.1  ขั้นฟ้ืนความรู้ (Recalled Knowledge) เป็นวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้ความสามารถ
ของผูเ้รียนในการฟ้ืนคืน (Recalled) ความรู้ (Knowledge) ต่าง ๆ ท่ีมีออกมาใชแ้กปั้ญหาในลกัษณะ
การลอกเลียนจะโดยการเขียนหรือเล่าก็ตาม 
      2.7.1.2  ขั้นประยกุตค์วามรู้ (Applied Knowledge) เป็นวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้ความ 
สามารถของผูเ้รียนในการน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใชแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัส่ิงท่ีเคย
ไดมี้ประสบการณ์มาแลว้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะโดยวธีิการพูด เขียน อธิบาย แปลความ สรุป ตีความ 
ฯลฯ ก็ตาม 
      2.7.1.3  ขั้นส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge) เป็นวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้ความ 
สามารถของผูเ้รียนในการส่งถ่ายความรู้ไปใชก้บัการแกปั้ญหาในส่ิงใหม่ ๆ ท่ีมีลกัษณะแปลกไป
จากคุณลกัษณะเดิม ซ่ึงปัญหาดงักล่าวไม่เคยถูกถกกนัมาก่อนเลย จะโดยจากการวิเคราะห์ จากการ
สังเคราะห์ หรือสรุปผลก็ตาม 
 2.7.2  ความสามารถของการใชก้ลา้มเน้ือในการท างาน (Physical Skill)    เป็นวตัถุประสงค ์
ท่ีกล่าวถึงความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายปฏิบติังาน ซ่ึงอาจแบ่งระดบั
ความยากเป็น 3 ระดบั จากง่ายไปหายาก ดงัน้ี 
      2.7.2.1  ขั้นเลียนแบบ (Imitation) เป็นวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหผู้เ้รียนแสดงออกทกัษะ
กลา้มเน้ือเหมือนรูปแบบท่ีเคยไดเ้ห็น ไดฟั้งมาไดถู้กตอ้ง (ทกัษะกลา้มเน้ือระดบัน้ีแสดงท่าทางได้
เหมือนตน้แบบโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง) 
      2.7.2.2  ขั้นท าดว้ยความถูกตอ้ง (Control) เป็นวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหผู้เ้รียนแสดง
ทกัษะกลา้มเน้ือตามท่ีเคยฝึกมา โดยอาจแปรเปล่ียนรูปแบบแสดงออกทกัษะกลา้มเน้ือก็ได ้ แต่ทวา่
อาจยงัมีเคา้โครงเดิมอยูแ่ละไดผ้ลงานท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ดว้ย 
      2.7.2.3  ขั้นช านาญ (Automatism) เป็นวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหผู้เ้รียนแสดงทกัษะ
กลา้มเน้ือตามท่ีเคยมีประสบการณ์มาไดโ้ดยถูกตอ้ง ช านาญเป็นไปโดยอิสระ ซ่ึงอาจแตกต่างจาก
รูปแบบเดิมบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้
 2.7.3  พฤติกรรมในการปรับ (Interactive Skill) เป็นวตัถุประสงคท่ี์กล่าวถึงพฤติกรรมในการ
แสดงออกซ่ึงความรู้สึก (Felling) ต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงอาจแบ่งระดบัการแสดงออกเป็น 3 ระดบั 
จากง่ายไปหายาก ดงัน้ี 
      2.7.3.1  ขั้นยอมรับ (Reception) เป็นวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้ผูเ้รียนแสดงออกมาซ่ึง
ความสนใจ ความเอาใจใส่ต่อส่ิงท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้ห็น ไดท้  า โดยมีความยนิดี หรือภาวะจิตใจ
ท่ีพร้อมจะรับส่ิงเร้า หรือใหค้วามสนใจส่ิงเร้านั้น 
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      2.7.3.2  ขั้นตอบสนอง (Response) เป็นวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก
ถึงความเตม็ใจ ความพอใจสนองตอบ ซ่ึงผูเ้รียนจะพยายามท าปฏิกิริยาตอบสนอง บางอยา่งท่ีเขา
ยอมรับ 
      2.7.3.3  ขั้นลกัษณะนิสัย (Internalization) เป็นวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้ผูเ้รียนแสดง
พฤติกรรมในการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกส านึกในคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความพอใจ จนกลายเป็น
ความนิยมชมชอบเช่ือถือในส่ิงนั้นเป็นลกัษณะนิสัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2-9  แผนภูมิวตัถุประสงคก์ารสอนเชิงพฤติกรรม 
 

วตัถุประสงคก์ารสอนเชิงพฤติกรรม 

(Tripartite Taxonomic Scheme of Educational Objectives) 

ความสามารถทาง
สติปัญญา 

(Intellectual Skill) 

ความสามารถทางทกัษะ 

(Physical Skill) 
ความสามารถในการ

ปรับตวั 
(Interactive Skill) 

ขั้นฟ้ืนความรู้ 

(Recalled Knowledge) 
ขั้นเลียนแบบ 

(Imitation) 
ขั้นยอมรับ 

(Reception) 

ขั้นประยกุตค์วามรู้ 

(Applied Knowledge) 

ขั้นส่งถ่ายความรู้ 

(Transferred Knowledge) 

ขั้นท าดว้ยความถูกตอ้ง 

(Control) 

ขั้นช านาญ 

(Automatism) 

ขั้นตอบสนอง 

(Response) 

ขั้นลกัษณะนิสัย 

(Internalization) 
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2.8  การสร้างแบบทดสอบ 
 การทดสอบหรือการสอบเพื่อวดัผลใด ๆ ใหดี้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับนั้น จะตอ้งมีเคร่ืองมือ
วดัผลท่ีเหมาะสม ซ่ึงเคร่ืองมือในการวดัผลการเรียนรู้นั้นคือ แบบทดสอบ แบบทดสอบ หมายถึง 
ชุดของขอ้ค าถามท่ีสร้างอยา่งมีระบบเพื่อใชว้ดัพฤติกรรมของนกัเรียนอาจจะวดัทางดา้นสมอง 
(Cognitive domain) ทางดา้นอารมณ์ (Affective domain) และทางดา้นความเคล่ือนไหวทางดา้น
ร่างกาย (Psychomotor domain) (ลว้น และองัคณา, 2538: 170) 
 2.8.1  ลกัษณะการสอบแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ ์
    2.8.1.1  การสอบแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Testing) เป็นการสอบเพื่อบรรยายหรือ
พรรณนาผลการสอน ในรูปของความสัมพนัธ์ของต าแหน่งท่ีผูน้ั้นไดรั้บไปเปรียบเทียบกบักลุ่ม เช่น 
สอบไดท่ี้ 5 ในจ านวน 50 คน หรือสอบไดท่ี้ 85 ใน 100 คน เป็นตน้ ไม่วา่สอบในช่วงไหนเม่ือแปล
ผลการสอบในลกัษณะน้ี เรียกวา่ เป็นการวดัแบบอิงกลุ่ม ดงันั้นช่ือของการสอบจึงเป็นแบบสอบไล่ 
(Final Examination) หรือสอบหลงัจากเรียนในรายวชิานั้น ๆ แลว้ บางท่ีเรียกวา่การสอบรวม หรือ
การสอบปลายภาคเรียน (Summative Testing) 
 2.8.1.2  การสอบแบบอิงเกณฑ์   (Criterion - Referenced Testing)          เป็นการสอบเพื่อ 
พรรณนาผลการสอบเฉพาะอยา่ง วา่ผลเป็นอยา่งไร ตีความหมายแบบสมบูรณ์ (Absolute) มากกวา่
แบบสัมพทัธ ์ (Relative) เพื่ออา้งอิงสู่พฤติกรรมของผูเ้รียนซ่ึงนิยามกรอบเฉพาะเอาไวเ้ป็นอยา่งดี
การสอบแบบอิงเกณฑจึ์งเก่ียวพนักบัการสอนเพื่อการเรียนรู้ (Mastery Learning) การท่ีก าหนด
เกณฑม์าตรฐานหรือเกณฑบ์างอยา่ง จึงเก่ียวกบัการเรียนรู้เป็นส าคญั(Mastery or No mastery ) เช่น 
พิมพห์นงัสือได ้40 ตวัใน 1 นาที ไม่มีผดิ เกณฑท่ี์จะก าหนดวา่เรียนรู้หรือไม่เรียนรู้ผา่นหรือไม่ผา่น
นั้น มีวธีิการหลายวธีิ การสอบแบบน้ีใชเ้พื่อตรวจสอบดูวา่กระบวนการเรียนรู้จากการสอนใน
จุดประสงคย์อ่ยหน่ึง ๆ เป็นอยา่งไร ควรผา่นหรือควรหาทางเสริมอะไรเพิ่มข้ึนใหผู้เ้รียนเพื่อจะได้
ผา่นจุดประสงคน้ี์ เป็นการสอบระหวา่งการเรียนการสอน บางทีเรียกวา่การสอบยอ่ย (Formative 
Testing) การเขียนขอ้สอบอาจแตกต่างจากการวดัผลแบบอิงกลุ่มบา้งเล็กนอ้ย ในกระบวนการท าให้
ขอ้สอบเพื่อวดัจุดประสงคห์รือกรอบ (Domain) ของความรู้นั้นชดัเจนยิง่ข้ึน 
 2.8.2  ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดี ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
 2.8.2.1  ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นคุณลกัษณะของแบบทดสอบท่ีสามารถวดัในส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามความมุ่งหมาย 
 2.8.2.2  ความเช่ือมัน่ (Reliability)      คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบจะตอ้งมีความคงท่ี
ในการวดั ไม่วา่จะทดสอบส่ิงเดียวกนัก่ีคร้ัง ผลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความคงเส้นคงวา 
 2.8.2.3  ความยากของขอ้สอบ (Difficulty) พอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป 
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 2.8.2.4  อ านาจจ าแนก (Discrimination) เป็นลกัษณะของขอ้สอบท่ีสามารถจ าแนกผูเ้รียน
ออกตามความสามารถ 
 2.8.2.5  ความเป็นปรนยั (Objectively)      เป็นลกัษณะของขอ้สอบท่ีมีขอ้ความเป็นปรนยั 
จะมีคุณสมบติั 3 ประการคือ 
     1)  มีความแจ่มชดัในค าถาม ผูส้อบอ่านค าถามแลว้มีความเขา้ใจตรงกนั 
     2)  การตรวจใหค้ะแนนตรงกนัไม่วา่ใครจะเป็นผูต้รวจ หรือตรวจเม่ือใด 
     3)  แปลความหมายตรงกนั 
 2.8.2.6  ถามลึก (Searching) ควรถามใหผู้เ้รียนรู้จกัหาเหตุผล ในการคน้หาค าตอบ 
 2.8.2.7  ค าถามมีลกัษณะยัว่ย ุ(Exemplary)      ขอ้สอบมีลกัษณะทา้ทายใหผู้เ้รียนอยากท า  
ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป ไมซ่ ้ าซากจนน่าเบ่ือหน่าย และควรเรียง ขอ้สอบจากง่ายไปยาก 
 2.8.2.8  ความยติุธรรม (Fairness) แบบทดสอบท่ีดีตอ้งใหค้วามเสมอภาคกนั ตอ้งไม่เปิด
โอกาสใหผู้ส้อบไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ ไม่ล าเอียงเขา้กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 2.8.2.9  มีลกัษณะเฉพาะ (Specificity) ผูส้อบสามารถตอบขอ้สอบไดถู้กตอ้ง และเป็นผูท่ี้
มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ โดยไม่ไดใ้ชส้ามญัส านึกก็ตอบได ้
 2.8.2.10  มีประสิทธิภาพ (Efficiency)       แบบทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพจะใหป้ระโยชน์ 
คุม้ค่าท่ีสุด โดยใชเ้วลา แรงงานและเงินนอ้ยท่ีสุด (กานดา, 2528: 51-52) 
 2.8.3  ชนิดของแบบทดสอบ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามลกัษณะการตอบ ดงัน้ี 
 2.8.3.1  แบบอตันยั  (Subjective or Essay Test)         เป็นแบบทดสอบท่ีจะตอ้งใหผู้ส้อบ 
รวบรวมจดัระเบียบความคิดในการตอบ เหมาะส าหรับการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การตรวจใหค้ะแนน
ข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของผูต้รวจและใชเ้วลามาก ขอ้สอบอตันยัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
 1)  แบบไม่จ  ากดัค าตอบเป็นขอ้สอบท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบไดอ้ยา่งอิสระ 
 2)  แบบจ ากดัค าตอบ เป็นขอ้สอบท่ีถามแบบเจาะจงตอ้งการค าตอบเฉพาะ 
 2.8.3.2  แบบปรนยั (Objective Test)  มีคุณสมบติัท่ีส าคญัคือความเป็นปรนยั    กล่าวคือ
มีค าถามชดัเจน ทุกคนอ่านแลว้ตีความหมายไดต้รงกนั การตรวจใหค้ะแนนมีเกณฑท่ี์แน่นอน ไม่วา่
จะตรวจเม่ือใดหรือใครตรวจจะไดค้ะแนนท่ีคงท่ีเสมอ ถา้พิจารณาขอ้สอบแบบปรนยัตามลกัษณะ
โครงสร้างของค าถามและค าตอบแลว้อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบคือแบบเขียนตอบ (Supply Type) และ
แบบเลือกตอบ (Selection Type) ดงัน้ี 
 1)  ขอ้สอบแบบเขียนตอบ ประกอบดว้ย 
      1.1)  ขอ้สอบเติมค า 
      1.2)  ขอ้สอบตอบสั้น 
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 2)  แบบเลือกตอบ ประกอบดว้ย 
      2.1)  ขอ้สอบถูกผดิ 
      2.2)  ขอ้สอบจบัคู่ 
      2.3)  ขอ้สอบเลือกตอบ 
 2.8.4  ประเภทของแบบทดสอบ 
        เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียนหรือทั้งรายวชิา จะตอ้งมีการวดั และ
ประเมินผล เพื่อดูวา่ผูเ้รียนบรรลุผลตามวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนท่ีวางไวห้รือไม่ การวดัและ
ประเมินผลแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
 2.8.4.1  การวดัและประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียน มีจุดมุ่งหมายคือ ตอ้งการทราบ
วา่ผูเ้รียนแต่ละคน มีการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคค์รบถว้นเพียงใด   เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง
การเรียนการสอน หรือน ามาจดักิจกรรมซ่อมเสริมใหแ้ก่ผูเ้รียนอีกคร้ังหน่ึง 
 2.8.4.2  การวดั และประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีจุดมุ่งหมายคือ ตอ้งการทราบวา่
ผูเ้รียนแต่ละคน มีความสามารถตามวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของรายวชิานั้น ๆ มากนอ้ยเพียงใด เพื่อ
น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปจดัแบ่งระดบัผูเ้รียน พิจารณาวา่ผูใ้ดผา่นหรือไม่ผา่นในรายวชิานั้น ๆ ต่อไป ดงันั้น
จึงเรียกแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความกา้วหนา้ในการเรียนโดยเฉพาะวา่ แบบทดสอบวดัความกา้วหนา้ 
(Progressive Test) และ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) (สุราษฎร์, 2530: 117-118) 
 2.8.5  การสร้างแบบทดสอบวดัความกา้วหนา้ 
 2.8.5.1  ปริมาณขอ้สอบตามวตัถุประสงคน์ั้น ไม่ควรมีเพียงขอ้เดียวใน 1 วตัถุประสงค ์
(โดยเฉพาะอยา่งยิง่วตัถุประสงคใ์นระดบัน าความรู้ไปใชง้านและส่งถ่ายความรู้) เพราะวา่จะให้
รายละเอียดเก่ียวกบัความรู้หรือความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนไม่ได ้  ดงันั้นวธีิการท่ีจะท าใหไ้ด้
ขอ้มูลมากข้ึน ท าไดโ้ดยการออกขอ้สอบใหม้ากข้ึนในวตัถุประสงคร์ะดบัสูง ๆ  
 2.8.5.2  ปริมาณของขอ้สอบตามเง่ือนไขของวตัถุประสงค ์ ช้ีใหเ้ห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง 
มีขอ้สอบหลายขอ้ในแต่ละวตัถุประสงคโ์ดยจะน ามาซ่ึงขอ้มูลจากการสอบ  ท่ีแสดงถึงสมรรถภาพ
ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนได ้ บางวตัถุประสงคมี์เง่ือนไขหรือขอบเขตท่ีจะท าใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรม
ในทางท่ีตอ้งการเพียงอยา่งเดียว แต่มีบางวตัถุประสงคท่ี์จะท าใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรมหลายอยา่ง 
ดงันั้นในการออกขอ้สอบผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงขอบเขตของวตัถุประสงคด์ว้ยวา่ จะออกขอ้สอบ
จ านวนเท่าใดจึงจะวดัผลไดค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ อยา่งแทจ้ริง 
 2.8.5.3  ลกัษณะส าคญัของแบบทดสอบวดัความกา้วหนา้ การวดัและประเมินจะกระท า
ทนัทีท่ีบทเรียนนั้นส้ินสุดลง และจะตอ้งบอกใหผู้เ้รียนทราบดว้ยวา่ตวัเขาเองบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด จึงตอ้งเป็นแบบทดสอบท่ีตรวจค าตอบไดง่้าย โดยทัว่ไปแลว้จะนิยมสร้าง
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั (สุราษฎร์, 2530: 119-124) 
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 2.8.6  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ หลงัจากการเรียนการสอนวชิาต่าง ๆ จบแลว้ จ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการวดั และประเมินผลผูเ้รียนวา่มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนมากนอ้ยเพียงใด เพียงพอ 
ท่ีจะศึกษาต่อไปหรือไม่ หรือวา่ควรจะเรียนซ ้ าในรายวชิานั้น ๆ อีกคร้ัง ดงันั้นการวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนในการจดัสร้างดงัน้ี 
 2.8.6.1  วเิคราะห์วตัถุประสงคก์ารสอนทั้งหมดของวชิา การวดัผลสัมฤทธ์ิมีขอ้จ ากดัเร่ือง
เวลา จ าเป็นจะตอ้งตดับางวตัถุประสงคท่ี์มีความส าคญันอ้ยออกไป สร้างเฉพาะขอ้สอบท่ีส าคญัและ
มีความจ าเป็นจริง ๆ โดยเขียนวตัถุประสงคท์ั้งหมดของรายวชิานั้น ๆ ไวใ้นตารางวเิคราะห์
วตัถุประสงคก์ารสอน (Objective Listing Sheet) ตรวจสอบดูวา่วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้เนน้ใหผู้เ้รียน
มีพฤติกรรมในการเรียนรู้สูงถึงระดบัใด  
  2.8.6.2  การสร้างตารางวิเคราะห์ออกขอ้สอบ (Test Blueprint) หลงัจากวเิคราะห์
วตัถุประสงคก์ารสอนแลว้ จะน าขอ้มูลมาใส่ในตาราง วเิคราะห์ออกขอ้สอบ ซ่ึงจะเป็นแผนผงั
ส าหรับครูใชใ้นการพิจารณาออกขอ้สอบ มีส่วนประกอบส าคญั คือ รายการวตัถุประสงคก์ารสอน
ท่ีระบุไวใ้นแต่ละหวัขอ้เร่ือง (Topic) ของวชิา รายการล าดบัความสามารถทางสติปัญญา(Level of 
Intellectual Skill) ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคก์ารสอนแต่ละหวัขอ้ท่ีตอ้งการ และจ านวนขอ้สอบท่ีวดั
พฤติกรรมตามระดบัของวตัถุประสงคก์ารสอนต่าง ๆ 
 2.8.6.3  การเลือกขอ้สอบท่ีเหมาะ กบัระดบัของวตัถุประสงคข์อ้สอบ ท่ีใชว้ดัความสามารถ
ทางสติปัญญาของผูเ้รียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขอ้สอบอตันยั และขอ้สอบปรนยั การท่ีจะ
เลือกขอ้สอบแบบไหน วดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั้น ใหพ้ิจารณาดงัน้ี 
  1)  ระดบัของวตัถุประสงคก์ารสอน ขอ้สอบแบบปรนยัเลือกตอบสร้างข้ึนเพื่อวดั
ระดบัฟ้ืนคืนความรู้ ระดบัน าความรู้ไปใชง้านท าไดง่้าย แต่การสร้างเพื่อวดัระดบัการส่งถ่ายความรู้
อาจท าไดย้าก จึงควรใชข้อ้สอบแบบอตันยัซ่ึงสามารถใชว้ดัไดต้ั้งแต่ระดบัพื้นความรู้จนถึงระดบัส่ง
ถ่ายความรู้ไดดี้ ดงันั้นถา้พิจารณารายละเอียดของวตัถุประสงคก์ารสอนแลว้ถา้เห็นวา่วตัถุประสงค์
แบบส่งถ่ายความรู้ขอ้ใด ตอ้งอาศยัวตัถุประสงคก์ารสอนระดบัอ่ืน ๆ เป็นพื้นฐานหรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งกนัอยู ่ก็อาจออกขอ้สอบอตันยัวดัผลได ้
  2) เวลาในการจดัสร้างและตรวจใหค้ะแนน ในการสอบแต่ละคร้ังมีการใชเ้วลา
ต่างกนั ในการออกขอ้สอบอตันยั 4-5 ขอ้ เพื่อใชว้ดัผลในรายวชิาหน่ึง ๆ เม่ือเทียบกบัการสร้าง
ขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ 80 ขอ้ ในวชิาเดียวกนั เม่ือเทียบเวลาในการตรวจใหค้ะแนนจะเห็นวา่ 
ตอ้งใชเ้วลาในการตรวจใหค้ะแนนขอ้สอบแบบอตันยัมากกวา่ ดงันั้นเวลาจึงเป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้
ประการหน่ึงส าหรับครูผูอ้อกขอ้สอบ กล่าวคือถา้ผูอ้อกขอ้สอบมีเวลาในการเตรียมตวัออกขอ้สอบ
นอ้ย แต่มีเวลาตรวจใหค้ะแนนหลงัสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็ควรออกขอ้สอบอตันยั      แต่ถา้
มีเวลาในการออกขอ้สอบมาก แต่เวลาตรวจมีนอ้ย ควรออกขอ้สอบแบบปรนยั จะเหมาะสมกวา่ 
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  3)  จ านวนผูเ้ขา้สอบในแต่ละคร้ัง ถา้ผูเ้ขา้สอบมีจ านวนนอ้ยและขอ้สอบท่ีใชไ้ม่ได้
น าไปใชก้บักลุ่มอ่ืน ๆ อีกต่อไป ก็อาจจะใชข้อ้สอบแบบอตันยัวดั หากผูเ้ขา้สอบมีจ านวนมากและ
ขอ้สอบท่ีใชน้ั้นจ าเป็นตอ้งน าไปใชก้บักลุ่มอ่ืน ๆ อีก ขอ้สอบท่ีใชว้ดัก็ควรเป็นขอ้สอบแบบปรนยั   
เพราะผูส้อบจะจ าขอ้สอบแบบปรนยัจ านวนมากไดย้ากกวา่จ าขอ้สอบแบบอตันยัเพียง 4-5 ขอ้ 
 4)  ขอ้พิจารณาในการสร้างขอ้สอบ       การออกขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
ของผูเ้รียนในวชิาต่าง ๆ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้างขอ้สอบจ านวนมาก เพื่อท าใหอ้อกขอ้สอบ
ละเอียดมากข้ึน จึงควรท่ีจะออกขอ้สอบแต่ละขอ้แยกไวข้อ้ละแผน่ พร้อมจดัเตรียมค าตอบเฉลยและ
การใหค้ะแนนเอาไวด้ว้ย (สุราษฎร์, 2530: 125-131) 
 
2.9  การประเมินผลการเรียน 
 2.9.1  ใบประเมินผลส าหรับวชิาทฤษฎี    ใบประเมินผลประเภทน้ี  สามารถจ าแนกตามลกัษณะ  
ของการใชง้านได ้2 ชนิด คือ 
    2.9.1.1  ใชว้ดัความกา้วหนา้ของการเรียน  ในระหวา่งการเรียนการสอน    ส่วนมากมกัจะ 
ออกแบบเป็นลกัษณะค าถามแบบปรนยั หรือ อตันยัแบบตอบสั้น ๆ จุดประสงคเ์พื่อวดัปริมาณของ
เน้ือหาใหไ้ดม้ากในเวลาท่ีจ ากดั เพื่อประโยชน์ในการตรวจปรับ และท าความเขา้ใจของผูเ้รียน 
  2.9.1.2  ใชว้ดัความกา้วหนา้ของการเรียนหลงัการสอน 
 2.9.2  ใบประเมินผลส าหรับวชิาปฏิบติั      ใบประเมินผลชนิดน้ีส่วนใหญ่จะเป็นใบประเมินผล 
หลงัจากการท างานในลกัษณะโครงการ หรือผลิตช้ินงาน เป็นตน้ 
 2.9.3  ใบประเมินผลส าหรับวชิาประลอง    ใบประเมินผลชนิดน้ีสามารถจ าแนกตามการใชง้าน 
ได ้2 ชนิด คือ 
 2.9.3.1  ใชป้ระกอบการสอนปกติ ใบประเมินผลน้ีจะมีลกัษณะเป็นตาราง ส าหรับกรอก
ขอ้มูลจากการประลองค าถามเก่ียวกบัการสรุปผลการประลอง 
  2.9.3.2  ใชส้ าหรับเรียนดว้ยตนเอง จะมีขอ้แนะน าในการประลอง ผูเ้รียนสามารถศึกษา
ดว้ยตนเอง และท าการประลองตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นใบประเมินผล มีตารางบนัทึกขอ้มูล และ
มีค าถามเพื่อสรุปผลการประลอง และขอ้มูลท่ีไดส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และความกา้วหนา้
ท่ีเกิดจากการประลองได ้
 
2.10  การประเมินคุณภาพส่ือการสอน 
  แนวทางในการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนการสอน หลงัจากครูผูส้อนเลือกชนิดของส่ือได้
เหมาะสมแลว้ ท าการผลิตหรือซ้ือมาใช ้เพื่อให้รู้วา่ส่ือท่ีเลือกมานั้น สามารถใชส้อนไดต้ามตอ้งการ
หรือไม่ จะตอ้งมีการประเมินคุณภาพตามหวัขอ้ต่อไปน้ี (พิสิฐ และธีระพล, 2529: 70) 
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  2.10.1  ประสิทธิภาพในการส่ือความหมาย 
      2.10.1.1  ดา้นวตัถุประสงค ์ ส่ือจะตอ้งครอบคลุม และเหมาะสมกบัระดบัความยากง่าย

ของวตัถุประสงค ์
      2.10.1.2  ดา้นเน้ือหาวชิาถูกตอ้ง สามารถแยกยอ่ยเรียงตามล าดบัเป็นตรรกะ (Logic) ได ้
      2.10.1.3  ดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่ือความหมาย        ส่ือจะตอ้งบรรลุ 

เป้าหมายตามวตัถุประสงค ์ สามารถลดปริมาณการใชเ้น้ือหาแบบเล่ือนลอย (Abstract) ใหมี้
ความหมายและเป้าหมายมากข้ึน (Concrete) สามารถลดเวลาในการส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจไดดี้และ
สั้นลง ช่วยเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นมากข้ึน 
  2.10.2  องคป์ระกอบเก่ียวกบัคน (Human Factor) 

      2.10.2.1  ดา้นผูเ้รียน ส่ือท่ีใชต้อ้งเหมาะสมกบัระดบัความรู้และจ านวนของผูเ้รียน 
      2.10.2.2  ดา้นผูส้อนสามารถใชไ้ดอ้ยา่งคุน้เคยไม่ตอ้งอาศยัความสามารถพิเศษอยา่งอ่ืน 

  2.10.3  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมและการน าไปใช ้
      2.10.3.1  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์    ใชว้สัดุราคาพอสมควรกบัความจ าเป็น   หาไดใ้นทอ้งถ่ิน  

และอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบส่วนใหญ่หาไดภ้ายในสถานศึกษา 
      2.10.3.2  ดา้นเวลา เวลาท่ีใชใ้นการผลิตไม่มากนกั     และเวลาท่ีใชใ้นการแสดงนั้นตอ้ง 

ไม่มากเกินไป 
      2.10.3.3  ดา้นใชง้าน   สามารถน าไปใชไ้ดง่้าย    และสะดวกไม่ยุง่ยากในการเตรียมการ  

และไม่ตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยพิเศษอ่ืน ๆ ขณะน าไปใชง้าน 
 การประเมินคุณภาพส่ือการสอน สามารถท าไดโ้ดยการทดลองใชส้อนในห้องเรียน ใหค้รู
หลาย ๆ คนช่วยกนัพิจารณาและหาขอ้บกพร่อง หรือโดยการเชิญผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการสอน
ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม หรือผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า
รถจกัรยานยนต ์ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีมาประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาเป็นดา้น ๆ ไดแ้ก่ ดา้นขอ้ก าหนด
ในการออกแบบ  และดา้นขอ้ก าหนดของวตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้าน 
 
2.11  เกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติ 
 การหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติั ท่ีไดจ้ากการวดัผลค่าคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาทั้งหมด 
จากการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนทุกใบงาน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมี
การก าหนดเกณฑใ์นการหาประสิทธิภาพไวห้ลากหลาย คือ 80/80 85/85 และ 90/90 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ธรรมชาติของรายวชิาและเน้ือหาท่ีน ามาสร้างชุดการสอน ดงัน้ี (เสาวณีย,์ 2526: 56-57) 
  2.11.1  ถา้เน้ือหาท่ีค่อนขา้งยาก       การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัท่ีสร้างข้ึน  
ควรจะตั้งไวท่ี้ 80/80 หรือ 85/85 
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    เกณฑก์ าหนด 80 ตวัแรก    คือ           ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีวดัไดจ้ากการท า 
แบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียนทุกใบงานรวมกนั โดยคิดเป็นร้อยละ 
    เกณฑก์ าหนด 80 ตวัหลงั คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ท่ีวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนครบทุกใบงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
   2.11.2  ถา้เน้ือหาง่าย หรือเป็นชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนการก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพจะตั้งไว ้
ท่ี 90/90 
    เกณฑก์ าหนด 90 ตวัแรก    คือ          ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีวดัไดจ้ากการท า 
แบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียนทุกใบงานรวมกนั โดยคิดเป็นร้อยละ 
    เกณฑก์ าหนด 90 ตวัหลงั คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ท่ีวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนครบทุกใบงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
 
2.12  ส่วนประกอบของชุดฝึกปฏิบัติ        
 ชุดฝึกปฏิบติัโดยทัว่ไปไม่วา่จะเป็นชุดฝึกปฏิบติัแบบใดก็ตาม จะประกอบไปดว้ยเอกสาร
และส่ือประสมในรูปของวสัดุและอุปกรณ์สนบัสนุน ส่งเสริมในเร่ืองท่ีจะท าการสอน ชุดฝึกปฏิบติั
ท่ีสมบูรณ์จะตอ้งประกอบไปดว้ย 
   2.12.1  ชุดฝึกปฏิบติัท่ีสร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงจะตอ้งประกอบ
ไปดว้ยวสัดุและอุปกรณ์สนบัสนุนอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารฝึกปฏิบติับรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
   2.12.2  คู่มือการใชง้าน เพื่อใหค้รูผูส้อนท่ีจะน าชุดฝึกปฏิบติัน้ีไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และตรง
ตามวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน คู่มือการใชง้านจะบอกรายละเอียดของส่วนประกอบ และ
ค าแนะน าในการใชเ้อาไว ้เพื่อสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   2.12.3  แผนการจดัการเรียนรู้ เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ในภาคปฏิบติั ท่ีใชชุ้ดฝึกปฏิบติัน้ี
ประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้การสอน รายการวตัถุประสงค ์ กิจกรรมการเรียน
การสอน ขั้นตอนการปฏิบติังาน แบบประเมินผลการปฏิบติังาน และอาจมีแบบทดสอบทา้ยใบงาน 
เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนดว้ยก็ได ้
   2.12.4  แบบประเมินผล ชุดฝึกปฏิบติัในอุดมคติ ประกอบดว้ย การวดัและประเมินผล 3 
ขั้นตอน คือ ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน ในทางปฏิบติันิยมใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียนเป็นชุดเดียวกนั เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่อาจจะสร้าง
ข้ึนมาใหม่ก็ได ้แต่ตอ้งใหมี้คุณภาพเท่าเทียมกนัส าหรับแบบทดสอบระหวา่งเรียนนั้น ในวชิาทฤษฎี
ก็คือแบบฝึกหดั แต่ถา้เป็นวชิาปฏิบติั แบบทดสอบระหวา่งก็คือแบบประเมินผลการปฏิบติังาน
นัน่เอง (ศรีสด, 2531: 3) 
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2.13  แบบแผนในการวจัิย          
 วธีิการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว ท าการทดสอบก่อนและหลงั
บทเรียน มีลกัษณะแบบแผนการทดลอง ดงัน้ี (ลว้น และองัคณา, 2538: 249) 
 

     T1                               X                                             T2 
 

เม่ือ          T1  แทน การทดสอบก่อนท่ีจะจดักระท าการทดลอง (Pretest) 
                 X   แทน การจดักระท า (สอนโดยใชชุ้ดการสอน) (Treatment) 
                 T2  แทน การทดสอบหลงัจากท่ีจดักระท าการทดลอง (Posttest) 
 
2.14  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
  อุดม  (2539 : 34)  ไดท้  าการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบติัระบบไฟฟ้า
รถจกัรยานยนต ์ วชิารถจกัรยานยนต ์ทดลองใชก้บันกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี  1  
แผนกช่างยนต ์  วทิยาลยัเทคนิคล าปาง  จ  านวน  30  คน  ผลการวจิยัปรากฏวา่ชุดฝึกปฏิบติัระบบ
ไฟฟ้ารถจกัรยานยนตท่ี์สร้างข้ึน  มีประสิทธิภาพ  86.13 / 81.94  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑก์ าหนด 80 / 80  
ผลการฝึกของกลุ่มตวัอยา่งท่ีฝึกโดยชุดปฏิบติัระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์  กบัการฝึกโดยใช้
รถจกัรยานยนตจ์ริงแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั = 0.05 
 ปกาศิต (2536 : 58)  ไดท้  าการสร้างชุดฝึกจ าลองระบบไฟฟ้ารถสถานการณ์จ าลองปัญหา
ระบบปรับอากาศรถยนต ์ ทดลองใชก้บันกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 
วทิยาลยัเทคนิคพิษณุโลก ท่ีเรียนวชิาเคร่ืองมือท าความเยน็และปรับอากาศ จ านวน 34 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 5 ปี จ  านวน 7 คน ประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต ์ มีประสิทธิภาพ 90 % ซ่ึงชุดฝึกประลองน้ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่ท่ี
ตั้งใจ ผลการเปรียบเทียบการฝึกของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม โดยน าไปทดสอบ t-test 
ปรากฏวา่ผลการฝึกของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั = 0.05 

มาโนช (2534 : 48)  ไดท้  าวจิยัการสร้างชุดการสอนปฏิบติัวชิา งานฝึกฝีมือ 1 เร่ือง งานเจาะ
และงานตดัเกลียวดว้ยมือ ตามหลกัสูตร ปวช. 2530 ทดลองใชก้บันกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี ท่ีเขา้เรียนวชิางานฝึกฝีมือ 1 จ านวน 24 คน โดยมีประสิทธิภาพทาง
ทฤษฎี 85.29/83.47 และมีประสิทธิภาพทางภาคปฏิบติัเท่ากบั 87.64/91.21 สูงกวา่เกณฑ ์ 75/75 ท่ี
ก าหนดไวค้่าเฉล่ียคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนรู้ สูงกวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบ
ก่อนเรียนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % แสดงวา่การเรียนการสอนน้ี ท าใหน้กัศึกษามีความรู้สูงข้ึน 
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 ทรงเดช (2533 : 57)  ท าการวิจยัเร่ือง      การเช่ือมพลาสติกดว้ยลมร้อน             ตามหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ.2530 ทดลองใชก้บันกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 แผนก
ช่างประกอบผลิตภณัฑ ์วทิยาลยัเทคนิคเลย จ านวน 20 คน ผูเ้ช่ียวชาญยอมรับการสร้างชุดการสอน
น้ีอยูใ่นขั้นดีมากทุก ๆ ดา้น มีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎี 86.2/91.21 สูงกวา่เกณฑ ์75/75 ท่ีก าหนด 
ค่าเฉล่ียคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 99 % แสดงวา่การเรียนการสอนดว้ยชุดการสอนน้ี ท าใหน้กัศึกษามีความรู้สูงข้ึน 
 อรัญ (2533 : 52)  ไดส้ร้างชุดการสอนวชิางานพลาสติก เร่ืองการชุบเคลือบผวิโลหะดว้ย
พลาสติก ตามหลกัสูตร ปวส. 2527 ทดลองกบันกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 
สาขาเทคนิคโลหะ วทิยาลยัเทคนิคล าปาง จ านวน 30 คน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.60/80.42 และ
ประสิทธิภาพทางภาคปฏิบติัเท่ากบั 83.72/89.80 แสดงวา่ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อการยอมรับชุดการสอนเพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียน
การสอนอยูใ่นเกณฑดี์มากท่ีสุด นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งยอมรับประสิทธิภาพการเรียน    อยูใ่นเกณฑ์
ดีมากท่ีสุด การทดสอบความมีนยัส าคญัของผลต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียการสอนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนดว้ยชุดการสอน มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สุปราณี (2544) ท าการวจิยั การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วชิาระบบควบคุม
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต ผลการวจิยัปรากฏวา่ ชุดการสอนวชิาระบบควบคุม ท่ีผูว้จิยั
สร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการท าแบบฝึกหดัของกลุ่มตวัอยา่งเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 81.25
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 81 แสดงวา่
ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.25/81 ซ่ึงสูงกวา่สมมติฐานท่ีตั้งไว ้80/80 

จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้มาน้ี 
สามารถสรุปไดว้า่ “ชุดฝึกปฏิบติั” เป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึงท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อการเรียนการสอน สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะ เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะส าหรับน าไปใชเ้ป็นส่ือ
การเรียนการสอน  ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงไดน้ าเอาหลกัการต่าง ๆ จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เหล่าน้ีมาเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบติั  เร่ือง  ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  โดยชุดฝึกปฏิบติัน้ีประกอบดว้ย  
คู่มือการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั  แผนการจดัการเรียนภาคปฏิบติัตามรายการหวัขอ้ท่ีใชชุ้ดฝึกปฏิบติั
ประกอบการสอน   ใบขั้นตอนการปฏิบติังาน   แบบประเมินผลการปฏิบติังาน   แบบทดสอบ  และ  
เฉลยแบบทดสอบ   
 



 
 

บทที ่3  
วธีิการด าเนินการวจิยั  

 
 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภท 
One-Group Pretest-Posttest Design เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) น าไปใชเ้ป็นส่ือประกอบการสอน
ในภาคปฏิบติั วชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหสัวชิา 3100-0104 สาขางานเทคนิคยานยนต ์ ตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดด้ าเนินการวจิยั ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
3.2  การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 

           3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
           3.4  การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ 
 
3.1  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
 ประชากร ในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี 1     
สาขางานเทคนิคยานยนต ์ สาขาวชิาเคร่ืองกล วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ ท่ีเรียนวิชานิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์  รหสัวชิา  3100-0104  ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 
 กลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์ สาขาวชิาเคร่ืองกล  วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ ท่ีลงทะเบียนเรียน วชิา 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหสัวชิา  3100-0104  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  จ  านวน  21  คน 
จากประชากรทั้งหมด  97 คน  ใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 
3.2  การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 
           ผูว้จิยัไดศึ้กษาและวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา เพื่อใหไ้ดห้น่วยการเรียน หวัขอ้งานและ
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ซ่ึงมีขั้นตอน
และรายละเอียดในการจดัท า ดงัน้ี 
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ภาพที ่3-1  ขั้นตอนการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิาเพื่อหาวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 

 จากภาพท่ี 3-1 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
 3.2.1  ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรรายวชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์   โดยเร่ิมตั้งแต่การศึกษา 
จุดประสงคข์องหลกัสูตรและค าอธิบายรายวชิา   เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจดัท าชุดฝึกระบบ 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) เพื่อใหส้อดคลอ้ง 
และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นหลกัสูตร   
 3.2.2  ศึกษาและวเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา เพื่อน ามาแยกยอ่ยเป็นหน่วยการสอน ตลอดทั้ง 
ภาคเรียน โดยดูความเหมาะสมของระยะเวลาในการสอน และเรียงล าดบัก่อนหลงัของเน้ือหา ซ่ึง
การแยกยอ่ยเน้ือหาน้ีจะตอ้งครอบคลุมค าอธิบายรายวชิา และวตัถุประสงคร์ายวชิา โดยเขียนเป็น
โครงการสอน  

ศึกษาหลกัสูตรรายวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

ศึกษาหวัขอ้งาน 

 ต าราและเอกสาร ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ประสบการณ์ การสังเกตการท างาน 

ก าหนดหวัขอ้งาน 

วเิคราะห์หวัขอ้งาน 

เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 
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 3.2.3  ก าหนดแหล่งขอ้มูลของหวัขอ้เร่ือง     เม่ือไดห้วัขอ้เร่ืองตามหวัขอ้ 3.2.2 แลว้  ผูว้จิยัได้
ก าหนดแหล่งขอ้มูลในแต่ละหวัขอ้เร่ืองเพื่อการคน้ควา้ ซ่ึงไดจ้ากหลกัสูตร ต าราเอกสาร ผูเ้ช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ผูส้อน และการสังเกตการท างาน  
   3.2.4  ก าหนดหวัขอ้งาน ผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์เน้ือหา ทั้งในส่วนท่ีเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั
จากนั้น น ารายละเอียดหวัขอ้งานภาคปฏิบติั มาเป็นขอบเขตของการสร้างชุดฝึกปฏิบติั โดยสามารถ
แบ่งหวัขอ้งานท่ีใชชุ้ดฝึกปฏิบติัประกอบการเรียนการสอนออกไดเ้ป็น 10 หวัขอ้งาน  
 3.2.5  วเิคราะห์หวัขอ้งาน หลงัจากไดร้ายการหวัขอ้งานแลว้ น ามาวเิคราะห์ เพื่อก าหนดวา่
ในแต่ละงาน จะตอ้งประกอบดว้ยงานยอ่ย ๆ อะไรบา้ง โดยท าการวเิคราะห์แบบ Scalar pattern  
   3.2.6  เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการสอน น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์หวัขอ้งาน
โดยการน าเอางานยอ่ย ๆ ในแต่ละหวัขอ้งานมาเขียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และระบุ
ความสามารถยอ่ยของแต่ละวตัถุประสงค ์ ซ่ึงในภาคปฏิบติัจะก าหนดให้ I คือความสามารถยอ่ยขั้น
การท าเลียนแบบ C คือความสามารถยอ่ยขั้นท าดว้ยความถูกตอ้ง และ A คือความสามารถยอ่ยขั้น
ช านาญ  
   3.2.7  สร้างชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC)  เพื่อน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนในภาคปฏิบติั   วชิานิวแมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์ รหสัวชิา  3100-0104 สาขางานเทคนิคยานยนต ์ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีรายละเอียดของการ
สร้าง  ดงัต่อไปน้ี 
 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
   ในการวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) คู่มือการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั แบบประเมินคุณภาพ
ชุดฝึกปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ แบบทดสอบ ท่ีใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      แบบประเมิน
ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC) โดยมีล าดบัขั้นตอนการ
สร้างดงัต่อไปน้ี 
        3.3.1  ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 
(PLC)  ด าเนินการสร้างโดย  พิจารณาจากหวัขอ้งาน และรายการวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ทั้งหมด  ท่ีจะน าชุดฝึกปฏิบติัไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน แลว้น ามาเป็นหลกัในการพิจารณา
ออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบติั เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกนั และใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงตามท่ีคาดหวงั โดยเร่ิมจากการออกแบบ  
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การสร้างชุดฝึกปฏิบติั การทดลองใช ้ การประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ การวเิคราะห์ผลการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจะแสดงล าดบัขั้นตอนดงัภาพต่อไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3-2   แสดงขั้นตอนการออกแบบสร้าง  และหาคุณภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และ 
                   ไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) 
 
 
 

ออกแบบชุดฝึกปฏิบติั 
 

สร้างชุดฝึกปฏิบติั 

ทดลองใช ้

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

 

ไดชุ้ดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรม 
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) 

 

ผูเ้ช่ียวชาญ 9 ท่าน 

น าชุดฝึกปฏิบติัไปทดลองใชก้บันกัศึกษา ชั้น ปวส. 1 ในภาคเรียนท่ี 1/2560  และปรับปรุง  แกไ้ข 
 
 

น าไปใชจ้ริง 
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 จากภาพท่ี 3-2 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
 3.3.1.1  การออกแบบชุดฝึกปฏิบติั นอกจากจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ทางดา้นการเรียน
การสอนแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการออกแบบอีก เช่น ความสะดวกในการใชง้าน การเคล่ือนยา้ย 
การเก็บรักษา  ความปลอดภยั  ความคุม้ค่า  เป็นตน้  การออกแบบชุดฝึกปฏิบติัน้ี  จะใชโ้ปรแกรม  
AUTO  CAT  ออกแบบจากคอมพิวเตอร์  
 3.3.1.2  สร้างชุดฝึกปฏิบติั   หลงัจากออกแบบเสร็จแลว้  ขั้นตอนต่อมาคือการจดัหาวสัดุ  
อุปกรณ์ ตามรายการ และด าเนินการสร้างตามแบบ 
 3.3.1.3  ทดลองใช ้ เม่ือสร้างชุดฝึกปฏิบติัเสร็จแลว้ จ าเป็นจะตอ้งทดลองใชต้ามรายการ
หนา้ท่ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ชุดฝึกปฏิบติั สามารถใชป้ระกอบการเรียนการสอนไดค้รอบคลุมหวัขอ้งาน
และวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ในขั้นตอนน้ีถา้พบขอ้บกพร่อง หรือท างานไม่ไดต้ามหนา้ท่ี จะตอ้ง
ด าเนินการปรับปรุง  แกไ้ข  
  3.3.1.4  แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบติั แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้น
ขอ้ก าหนดในการออกแบบ และขอ้ก าหนดของวตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้าน ในท่ีน้ีใชผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมินจ านวน 9 ท่าน สร้างแบบประเมินโดยใชแ้บบประเมินตามวธีิของ Likert แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงก าหนดค่าน ้าหนกัไวเ้ป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
     คะแนน               ระดบัคุณภาพ 

     5  หมายถึง             ดีมาก 
     4  หมายถึง                ดี 
     3   หมายถึง            พอใช ้
     2  หมายถึง        ควรปรับปรุง 
     1  หมายถึง        ตอ้งปรับปรุง 

   3.3.1.5  ประเมินคุณภาพ ชุดฝึกปฏิบติัท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ชุดฝึกท่ีสร้างข้ึนนั้น มีคุณภาพอยูใ่นระดบัท่ีสามารถน าไปใชป้ระกอบการสอนได ้
ท าการประเมินโดยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมา แลว้สาธิตการท างานใหดู้ เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน 
หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) จากนั้นน ามาแปลผล โดยก าหนดระดบัคุณภาพ ดงัน้ี (ธานินทร์, 2548: 112) 
                           4.50 – 5.00     หมายถึง     มีระดบัคุณภาพดีมาก 
                           3.50 – 4.49     หมายถึง     มีระดบัคุณภาพดี 
                           2.50 – 3.49     หมายถึง     มีระดบัคุณภาพพอใช ้
                           1.50 – 2.49     หมายถึง     มีระดบัคุณภาพควรปรับปรุง 
                           1.00 – 1.49     หมายถึง     มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง 
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 ในการหาคุณภาพคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตั้งเกณฑร์ะดบัคุณภาพของชุดฝึกปฏิบติัไวท่ี้ระดบัคุณภาพ ดี 
จึงจะน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนได ้ 
   3.3.1.6  สรุปผลการประเมินคุณภาพ จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินคุณภาพ
ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ ปรากฏวา่ ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรล (PLC) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก      โดยท่ีระดบัคุณภาพในดา้น
ขอ้ก าหนดในการออกแบบ  ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ระดบั 4.59 ส่วนระดบัคุณภาพในดา้นขอ้ก าหนดของ
วตัถุประสงคก์ารน าไปใชง้าน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 4.53  และระดบัคุณภาพเม่ือวเิคราะห์รวมทั้ง 2 
ดา้น  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 4.56 (ระดบัคุณภาพดีมาก)  
   ดงันั้น ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC) ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนในวชิา 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง    พุทธศกัราช 2560 ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได ้
 3.3.1.7  น าชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC)  ไปทดลองใชก้บันกัศึกษา  ชั้น  ปวส.  ปีท่ี   1  ท่ีเรียนในรายวชิานิวแมติกส์และ 
ไฮดรอลิกส์  ภาคเรียนท่ี 1/2560  จ านวน 21 คน  เท่ากบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาขอ้บกพร่อง 
และปรับปรุงแกไ้ขชุดฝึกปฏิบติั พร้อมกบัหาคุณภาพแบบทดสอบ หลงัจบภาคเรียน เพื่อใหไ้ด้
ชุดฝึกปฏิบติัท่ีสมบูรณ์  และแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
        3.3.2  คู่มือการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั   ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของชุดฝึกปฏิบติั อุปกรณ์ช้ินส่วน
การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ชุดฝึก การใชชุ้ดฝึก การบ ารุงรักษาชุดฝึก การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง
เบ้ืองตน้ ขอ้มูลจ าเพาะของชุดฝึก และขอ้มูลประกอบชุดฝึก ด าเนินการสร้างโดยเรียบเรียงเน้ือหา
ตามรายการหวัขอ้ต่าง ๆ ขา้งตน้ โดยในขอ้มูลประกอบชุดฝึกนั้น จะรวมเอาแผนการจดัการเรียนรู้
ภาคปฏิบติั ท่ีใชชุ้ดฝึกปฏิบติัประกอบการเรียนการสอน จ านวน 10 ใบงานไวด้ว้ย ซ่ึงเป็นขอ้มูล
จ าเป็นส าหรับครูท่ีจะตอ้งศึกษา ก่อนการน าชุดฝึกปฏิบติัน้ีไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน คู่มือ
การใชชุ้ดฝึกปฏิบติัน้ี อาจเรียกอีกอยา่งวา่ “คู่มือครูผูส้อน” ก็ได ้ ซ่ึงจะแยกออกจากเล่มวจิยัหรือ
รายงานการใชน้ี้ต่างหาก  
        3.3.3  แบบทดสอบ ใชป้ระเมินความรู้ก่อนเรียน    และใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
โดยใหผู้เ้รียนท าก่อนเรียน  และภายหลงัจากการเรียนดว้ยชุดฝึกปฏิบติั  ครบทุกใบงานแลว้     ผูว้จิยั 
ไดส้ร้างแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ (ในส่วนท่ีใชชุ้ดฝึกปฏิบติั
ประกอบการเรียนการสอน) จาก 80 ขอ้ท่ีใชส้อบทั้งรายวิชา โดยพยายามสร้างใหมี้ความสัมพนัธ์กบั
เน้ือหา ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์หวัขอ้งาน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
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    3.3.3.1  หาคุณภาพ  ผูว้จิยัไดท้  าการหาคุณภาพแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน      ซ่ึงเร่ิมตน้จาก 
การหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC) โดยขอความ
อนุเคราะห์วทิยาลยั ฯ ออกหนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นการจดัการเรียน
การสอน มีประสบการณ์การสอนทางดา้นช่างอุตสาหกรรม จ านวน  5  ท่าน เป็นผูป้ระเมินคุณภาพ  
    3.3.3.2  วเิคราะห์ผล น าผลจากแบบประเมินค่าความสอดคลอ้ง ระหวา่งแบบทดสอบกบั
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC)   ท่ีผูเ้ช่ียวชาญท าการประเมินมาวิเคราะห์ผล       ซ่ึงแบบทดสอบ  
จะตอ้งมีคุณภาพยอมรับได ้ คือตอ้งมีค่าความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.5 – 1 ถา้ค่าต ่ากวา่ 0.5 จะตอ้ง
ปรับปรุงหรือออกขอ้สอบในรายการวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม นั้น ๆ ใหม่  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
ภาพที ่3-3  แสดงขั้นตอนการสร้าง  และหาคุณภาพแบบทดสอบ ท่ีใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

สร้างแบบทดสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 
 

น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัศึกษา ชั้น ปวส. 1 ในภาคเรียนท่ี 1/2560  เพื่อหาคุณภาพ  
ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่ และปรับปรุง  แกไ้ข 

 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

เร่ิมตน้ 

ไดแ้บบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ 

วเิคราะห์ผล หาค่าความสอดคลอ้ง ระหวา่งแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC) 

น าไปใชจ้ริง 

ส้ินสุด 
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 3.3.3.3  น าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัศึกษา  ชั้น ปวส. ปีท่ี  1     ท่ีเรียนในรายวชิา 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ภาคเรียนท่ี  1/2560  จ านวน  21  คน  เท่ากบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อ
หาคุณภาพ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่   และปรับปรุง แกไ้ข         เพื่อใหไ้ด้
แบบทดสอบท่ีสมบูรณ์  และมีคุณภาพไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 3.3.3.4  วเิคราะห์ผล น าผลจากการท าแบบทดสอบของนกัศึกษากลุ่มทดลองมาวเิคราะห์
หาคุณภาพ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่  
3.4  การทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล จะแสดงดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-4  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัท่ีจดัสร้างข้ึน 
 จากภาพท่ี 3-4 อธิบายไดด้งัน้ี น าชุดชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 21 คน โดยผูว้จิยัด าเนินการ

ครูสอนโดยใชชุ้ดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
ควบคุมดว้ย โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) 

  ท่ีสร้างข้ึน 

ประเมินผลการปฏิบติังานและ
ท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

ท าแบบทดสอบวดัผล 

สัมฤทธ์ิหลงัจบบทเรียน 
(Post-test) 

ค านวณหาค่าเฉล่ียของการท าแบบทดสอบ 
คิดเป็นร้อยละ 

 

ค านวณหาค่าเฉล่ีย 

 

ค านวณหาค่าเฉล่ีย 

 

ประสิทธิภาพ 80 

ตวัแรก 

 

ประสิทธิภาพ 80 

ตวัหลงั 

นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 

ค านวณหาค่าเฉล่ียของการท า
แบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 

(Pre-test) 

 

หาค่า T-test เพื่อทดสอบความแตกต่าง  
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สอนทั้งรายวชิา และเม่ือสอนถึงหน่วยการสอนท่ีใชชุ้ดฝึกปฏิบติัประกอบการสอน จึงท าการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ดว้ยแบบทดสอบ จากนั้นจึงด าเนินการสอน และเก็บคะแนน
ความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน จากการประเมินผลการปฏิบติังานรวมกบัคะแนนจากการท าแบบฝึกหดั
ทุกใบงาน เม่ือเรียนครบทุกใบงาน ท าการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) และเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อ
น าไปวเิคราะห์ผล 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
การวจิยั การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดม้า  
โดยวธีิการทางสถิติ    ซ่ึงสถิติท่ีใชมี้ดงัต่อไปน้ี 
        3.5.1  ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ซ่ึงมีสูตร ดงัน้ี (ธานินทร์, 2548: 153) 
                   3.5.1.1  ค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) โดยการใชสู้ตร 
 

    X    =    X  
                               N 
  เม่ือ  X   =         ค่าเฉล่ียของคะแนน 
            X      =         ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N   =         จ านวนของผูส้อบทั้งหมด 

 

            3.5.1.2  ค  านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร 
 

             S.D.   =   22 )( XXn  
                            n  ( n  – 1) 
 

        เม่ือ            S.D.   = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                                  n    = จ านวนผูส้อบทั้งหมดจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 

            
2

X    =  ขอ้มูลแต่ละจ านวน  

                              2 X      = ค่าเฉล่ียของขอ้มูลแต่ละจ านวน 
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        3.5.2  ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบ กบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
(Index of item - Objective congruence หรือ IOC) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (พิชิต, 2548: 150) 

 สูตร          IOC = 
N

R  

เม่ือ   IOC = ดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าระหวา่ง -1 ถึง +1 
  R  =  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้ 
     N  = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

        3.5.3  ค  านวณหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (Level of difficulty) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (ลว้น 
และองัคณา, 2543: 210) 

               สูตร   P   = 
N

R  

 เม่ือ             P        = ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบแต่ละขอ้ 
     R        = จ านวนนกัศึกษาท่ีท าแบบทดสอบถูกในขอ้นั้น 
     N   = จ านวนนกัศึกษาท่ีท าแบบทดสอบทั้งหมด uR  

        3.5.4  ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (Power of discrimination) โดยใชสู้ตร 
ดงัน้ี (ลว้น และองัคณา, 2543: 210) 
 

               สูตร   D   = 
2

N

RR LU   

 เม่ือ     D   =         ค่าอ านาจจ าแนก 
      UR     =         จ  านวนนกัศึกษาท่ีตอบถูกของนกัศึกษากลุ่มเก่ง 
      LR     =          จ  านวนนกัศึกษาท่ีตอบถูกของนกัศึกษากลุ่มอ่อน 
      N    =          จ  านวนนกัศึกษาท่ีท าแบบทดสอบทั้งหมด 

        3.5.5  ค  านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใชสู้ตร  คูเคอร์-ริชาร์ดสัน 
สูตรท่ี KR - 20 ดงัน้ี (พิชิต, 2548: 157) 

   สูตร    ttr    =   
















2

1
1 s

Pq

n

n  

    เม่ือ    ttr    =          ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
         n    =          จ  านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
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              p    =          สัดส่วนของคนท่ีท าถูกในแต่ละขอ้ กบัจ านวนคนทั้งหมด 
        q    =           สัดส่วนของคนท่ีท าผดิในแต่ละขอ้ หรือ ( q  = 1 - p ) 
        2s      =      คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือฉบบันั้น 

        3.5.6  ค  านวณหาค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (ลว้น และองัคณา, 
2543: 76) 

                 สูตร    2s     =   
 

 1

22



 
NN

XXN  

                 เม่ือ    2s     =          ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ 
                                  X     =          ค่าคะแนน 
                                X     =     ผลรวมของคะแนน 
                                  N     =          จ  านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
                              1N     =          จ  านวนตวัแปรอิสระ 
 

        3.5.7  หาประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยโปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (เสาวณีย,์ 2528: 295) 

    สูตร      E1     =      100



A

N

X

 

    เม่ือ              E1     หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการ วดัไดร้ะหวา่งการเรียน 
            การสอน คิดเป็นร้อยละ จากการท าแบบฝึกหดั และ / 

                                                                   หรือจากการประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียน 
       X    หมายถึง       คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหดั และ / 

                                                                   หรือจากการประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียน ซ่ึง  
มีลกัษณะเป็นการวดัผลเป็นระยะ ๆ 

         N      หมายถึง    จ  านวนผูเ้รียน 
         A      หมายถึง    คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัและ / หรือของการประเมิน   

                                                                    ผลการปฏิบติังาน 
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                และสูตร       E2     =       100



B

N

Y

 

  เม่ือ       E2     หมายถึง    ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัในการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมของผูเ้รียน คิดเป็นร้อยละ จากการท า 
แบบทดสอบหลงัเรียน  

       Y    หมายถึง     คะแนนรวมของผูเ้รียน จากการท าแบบทดสอบ 
 หลงัเรียน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการวดัผลสรุปรวม 

         N      หมายถึง         จ  านวนผูเ้รียน 
                                    B      หมายถึง      คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน  
 

        3.5.8  สถิติ t-test   ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย   ของคะแนนการทดสอบ 
ก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลงัเรียน โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows (Statistical 
Package for Social Science) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล     
        3.5.9  การน าเสนอขอ้มูล       ผูว้จิยัไดร้วบรวมผลการวเิคราะห์ขอ้มูล    จากการใชชุ้ดฝึกระบบ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  กบักลุ่มตวัอยา่ง  
แลว้ท าการน าเสนอในรูปแบบของตาราง  

 
   
 
 



บทที ่4  
ผลการวจิยัและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   จากการสร้างและหาประสิทธิภาพ   ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และ 

ไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน
วชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหสัวชิา 3100-0104 โดยทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคยานยนต ์ สาขาวชิาเคร่ืองกล 
วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ ชั้นปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 21  คน จาก
ประชากรทั้งหมด  97 คน ซ่ึงแบ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี   

4.1 ผลจากการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพ  ของชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์   
      ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  
4.2  ผลจากการวเิคราะห์ความกา้วหนา้ทางการเรียน  
 

4.1 ผลจากการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพ ของชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลกิส์ ควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)   
ผลจากการน าชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรล (PLC)  ไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน  21  คน ปรากฏวา่ มี
ประสิทธิภาพ  86.83 / 81.66  ดงัตารางท่ี 4-1  

 
ตารางที ่ 4-1  แสดงผลจากการหาประสิทธิภาพ ของชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) 
 

รายการ N  X  
X  ร้อยละ 

คะแนนจากการท าแบบฝึกหดัและ / หรือจาก 
การประเมินผลการปฏิบติังาน (200 คะแนน) 

21 3647 173.666 86.83 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบ (40 คะแนน) 21 686 32.666 81.66 
 

จากตารางท่ี 4-1 แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 21 คน ท าแบบฝึกหดั
และ / หรือจากการประเมินผลการปฏิบติังาน ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.83 ของคะแนนรวม
ทั้งหมด ซ่ึงสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 ตวัแรกท่ีตั้งไว ้ และท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไดถู้กตอ้งเฉล่ียร้อยละ 81.66  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 ตวัหลงัท่ีตั้งไว ้ ดงันั้นแสดงวา่ ชุดฝึก
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ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  ท่ีผูว้จิยั
สร้างข้ึน  มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80  จริง 
 
4.2  ผลจากการวเิคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน   

จากการทดสอบพื้นฐานความรู้ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียน (Pretest) และทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ ความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบพื้นฐานความรู้กลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียน และคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลงัเรียน 
ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4-2  

 
ตารางที ่4-2  แสดงผลการทดสอบความแตกต่าง ระหวา่งค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ  
                     หลงัเรียน เพื่อดูความกา้วหนา้ทางการเรียน  

 

การทดสอบก่อนเรียน 
และหลงัเรียน 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉล่ีย 

( X ) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(SD) 

t 

ก่อนเรียน 21 9.55 2.28208 
49.121 

หลงัเรียน 21 32.50 2.83772 

จากตารางท่ี 4-2 ผลจากการค านวณ ค่า SD ปรากฏวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบหลงัเรียน
มากกวา่ก่อนเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ สามารถท าใหน้กัศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์
ไดจ้ริง โดยเช่ือถือไดร้้อยละ 95 



บทที ่5  
สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  
การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภท One-Group 

Pretest-Posttest Design มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) และเพื่อเปรียบเทียบหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนเฉล่ียของการท าแบบทดสอบก่อนเรียน กบัคะแนนเฉล่ียของ
การท าแบบทดสอบหลงัเรียน หลงัจากใชชุ้ดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ย
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ประกอบการเรียนการสอนวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 สาขาเทคนิคยานยนต ์ สาขาวชิาเคร่ืองกล วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ ท่ี
ลงทะเบียนเรียน วชิานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหสัวชิา 3100-0104  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560  จ  านวน  20  คน จากประชากรทั้งหมด  97  คน ใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ท าการวจิยัโดยด าเนินการทดสอบวดัความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Pre-test) ดว้ย
แบบทดสอบท่ีผูว้จิยัท าข้ึน จากนั้นท าการเรียนการสอนตามแผนท่ีวางไว ้ ซ่ึงในระหวา่ง
กระบวนการเรียน จะมีการเก็บคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบติังานและ / หรือคะแนนจาก
การท าแบบฝึกหดั เม่ือเรียนครบทุกใบงานแลว้ท าการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Post-test) จากนั้นน าคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบติังานและ / หรือ
คะแนนจากการท าแบบฝึกหดั กบัคะแนนจากแบบทดสอบ มาค านวณหาค่าประสิทธิภาพ และ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ดว้ยสถิติ t-test 
  
5.1  สรุปผลการวจัิย 
        5.1.1  ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 
(PLC) ท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัสร้างข้ึนนั้น มีประสิทธิภาพ 86.83/81.66  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้  คือ  
80/80  จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
        5.1.2  ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน สูงกวา่ค่าคะแนนเฉล่ียของการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
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5.2  อภิปรายผล   
จากการวจิยัในคร้ังน้ี  สามารถอภิปรายผลไดว้า่  ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ท่ีผูว้จิยัจดัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว ้ ร้อยละ 80/80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั โดยมีประสิทธิภาพ ตวัแรกท่ีได้
จากคะแนนเฉล่ียการประเมินผลการปฏิบติังานและ / หรือจากการท าแบบฝึกหดัทุกใบงานของ
นกัศึกษา เฉล่ีย 86.83 สูงกวา่เกณฑก์ าหนดร้อยละ 80 ท่ีก าหนดไว ้และมีค่าประสิทธิภาพตวัหลงั ท่ี
ไดจ้ากคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉล่ียร้อยละ 81.66 สูงกวา่เกณฑ์
ก าหนดร้อยละ 80 ท่ีก าหนดไว ้ และจากผลการทดสอบความแตกต่าง ระหวา่งค่าเฉล่ียของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน  และหลงัเรียน  พบวา่ หลงัจากท่ีนกัศึกษาผา่นการเรียนโดยใช ้ ชุดฝึกระบบ 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ท่ีผูว้จิยัจดัสร้างข้ึน
ประกอบการเรียนการสอนแลว้ ปรากฏวา่มีความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึนจริง ดงัคะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน (Per-test) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 9.55  และการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ได้
คะแนนเฉล่ีย 32.50 คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 22.95 คะแนน  ซ่ึงจากผลการวจิยัจะเห็นไดว้า่ ชุดฝึก
ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ท่ีผูว้จิยั
จดัสร้างข้ึน สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนในวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง    พุทธศกัราช 2557  ของส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหน้กัศึกษาเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง โดยเช่ือถือไดร้้อยละ 95 ทั้งน้ี เน่ืองจาก ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ไดจ้ดัสร้างอยา่งมีระบบและ
ขั้นตอน  ผา่นการตรวจสอบ รวมทั้งไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ  จากนั้นน าไปทดลองใช ้เพื่อน า
ขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ข ตลอดจนไดผ้า่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์  ใน
ดา้นการออกแบบ  และในดา้นการน าไปใช ้ ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์มาก  

การเรียนการสอนวชิา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยใชชุ้ดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนนั้น   
มีส่วนช่วยในการกระตุน้ให้นกัศึกษามีความสนใจและตั้งใจเรียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจ มี
พฤติกรรมการแสดงออก  และสามารถเห็นอุปกรณ์เป็นของจริง  ลดปัญหาการเรียนการสอนท่ีตอ้ง
จินตนาการ  ซบัซอ้นมองไม่เห็น และไม่สามารถซ้ือเคร่ืองจกัรทั้งชุด เพื่อมาใชใ้นการฝึกตามสภาพ
จริงได ้ เน่ืองจากมีราคาแพง ดงันั้น ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  จึงเป็นส่ือท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ เป็นไปตามความคิดเห็นของ 
พิสิฐ  เมธาภทัร และธีระพล  เมธีกุล (พิสิฐ และ ธีระพล, 2529: 2 , 168) ในเร่ืองการเลือกใชส่ื้อการ
เรียนการสอน และปัญหาการสอนดา้นเทคนิค ท่ีครูผูส้อนใชว้ธีิสอนแบบบรรยาย ผูเ้รียนไม่มีส่วน
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ร่วมในกิจกรรมการเรียน ขาดแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียน ขาดอุปกรณ์ช่วยสอน นอกจากน้ี
ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ ในการวิจยัของ ปกาสิต ภทัรรังสี (ปกาสิต, 2536:59) ท่ี
พบวา่ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองปัญหา สามารถใชใ้นการฝึก เพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ แทน
ระบบจริงได ้ ท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์จากการฝึก และช่วยลดเวลาในการจดัเตรียมอุปกรณ์ใน
การฝึกอีกดว้ย  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวจิยั การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี      
        5.3.1  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
                  5.3.1.1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  จะสูงหรือต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวน้ั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั ชุดฝึกระบบ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) เพียงอยา่งเดียว 
องคป์ระกอบของการเรียนการสอนท่ีส าคญัคือครูผูส้อน ดงันั้น การท่ีจะน าชุดฝึกระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรฐานรายวชิานั้น     ผูส้อนควรมีความรู้ 
ความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนนั้น ๆ เป็นอยา่งดี และมีความเขา้ใจในวธีิการสอน ตลอดจนมีความ
เขา้ใจในการใชชุ้ดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC) เป็นอยา่งดีดว้ย 
                  5.3.1.2  สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนดา้นอาชีพ ควรส่งเสริมใหค้รูผูส้อน จดัหา
หรือสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการไดล้งมือท าจริง 
เกิดทกัษะการท างาน สามารถน าความรู้และทกัษะไปใชป้ระกอบอาชีพได ้  
                  5.3.1.3  ส่ือประเภทชุดฝึกปฏิบติัท่ีการสร้างไม่ยุง่ยากสลบัซบัซอ้น และไม่เป็นอนัตราย 
ควรส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าดว้ย โดยอาจจดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายวชิา 
โครงงาน ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงก็ได ้
        5.3.2  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
                   5.3.2.1 ควรน าผลการวจิยัเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบนิวแมติกส์ 
และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  น้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
จดัสร้างชุดฝึกปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนคลา้ยคลึงกนั แลว้ท าการวจิยั
เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอนต่อไป 
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                   5.3.2.2  ควรมีการน าชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยโปรแกรม 
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) น้ีไปทดลองกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีใชห้ลกัสูตรเดียวกนั  เพื่อ
หาประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC) ในภาพรวมใหช้ดัเจนข้ึน 
 


