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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540
2.1.1 หลักการและจุดมุ่งหมาย
2.1.2 กรอบและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสู ตรระยะสั้น
2.1.3 หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาการควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสสลับ
2.2 แนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.3 การผลิตและจัดทาชุดการเรี ยน
2.3.1 ความหมายและประโยชน์ของชุดการเรี ยน
2.3.2 องค์ประกอบของชุดการเรี ยน
2.3.3 การจัดทาและสร้างชุดการเรี ยน
2.3.4 การหาประสิ ทธิภาพชุดการเรี ยน
2.4 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น พ.ศ. 2540
2.1.1 หลักการและจุดมุ่งหมาย
หลักการ เป็ นหลักสู ตรที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาพัฒนาขึ้ น เพื่ อให้
สถานศึกษาใช้ฝึกอบรมวิชาชี พให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปที่ประสงค์จะนาความรู ้
ความชานาญที่ได้รับไปประกอบอาชี พทั้งในสถานประกอบการหรื อประกอบอาชี พอิสระส่ วนตัว
หรื อนาไปปรั บ ปรุ งงานที่ ท าอยู่ให้มีประสิ ท ธิ ภาพยิ่งขึ้ น หรื อเพิ่ม เติ มความรู ้ พิเศษสามารถนาไป
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพชี วิตประจาวัน หรื อถ่ า ยโอนหน่ วยกิ ตหน่ วยการเรี ย นไปสู่ ห ลัก สู ต รในระบบ
โรงเรี ยนที่ตนเองกาลังศึกษาอยู่ได้ หลักสู ตรนี้ ประกอบด้วยความรู ้ภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา
ในการปฏิ บ ัติ งานเท่ าที่ จาเป็ น โดยจะเน้น หนัก ในภาคปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ ผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมได้มี
ประสบการณ์จริ ง สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้เมื่อจบหลักสู ตร รู ปแบบของหลักสู ตรนี้จะแบ่งเนื้อหา
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ของแต่ละสาขาวิชาออกเป็ นรายวิชาที่ จบในตนเอง ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถเลื อกเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ได้
ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัว่ ไปที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรี ยน ได้มีโอกาสฝึ ก
วิชาชีพตามที่ตนเองต้องการ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ
2. เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลที่ มี อ าชี พ อยู่แ ล้ว ได้มี โ อกาสศึ ก ษาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ
สามารถนาไปพัฒนาอาชีพเดิมที่ทาอยูใ่ ห้ดียงิ่ ขึ้น เป็ นการยกระดับการทางานและเพิ่มพูนรายได้
3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลที่มีอาชีพอยูแ่ ล้วแต่ประสงค์จะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น
เข้ามาศึกษาและฝึ กวิชาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
4. เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนนักศึกษาที่ สนใจเลื อกเรี ยนวิชาชี พตามหลักสู ตรนี้ เมื่ อ
ศึกษาจบหลักสู ตร สามารถโอนหน่ วยกิ ตหน่ วยการเรี ยนไปสู่ หลักสู ตรในระบบโรงเรี ยนที่ตนเอง
กาลังศึกษาอยูไ่ ด้
5. เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้ ความชานาญ ตลอดจนแนวทางในการ
ประกอบอาชี พ ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิ จ และสามารถดารงชี วิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข
2.1.2 กรอบและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสู ตรระยะสั้ น
การศึ กษาเป็ นเครื่ องมื อสาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็ นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศให้มีความมัน่ คงและเจริ ญก้าวหน้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปั จจุบนั
ความเจริ ญ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว ส่ งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
ที่ผา่ นมาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย กาลังคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ขาดการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็ นผลกระทบต่อการ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน กับ นานาประเทศ ดังนั้น แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 จึ ง ยึ ด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เน้น ความสมดุ ล ปรั บ โครงสร้ า ง
เศรษฐกิจ พัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ไม่เน้นเป้ าหมายเชิงปริ มาณแต่เน้นเชิงคุณภาพและให้เข้าใจ
บริ บทการเปลี่ ยนแปลงของโลกาภิวตั น์ โดยกาหนดกรอบแนวคิ ดด้วยการนา “ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” เป็ นแนวปฏิบตั ิ ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของทุก
ภาคีการพัฒนา สาหรับในส่ วนของคนและสังคมมุ่งพัฒนาคุ ณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่ ง
ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมเป็ นรากฐานที่มนั่ คงของประเทศ
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ในส่ วนของการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู ้ เกิดภูมิคุม้ กันต่อคนและสังคมโดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะแรงงานรองรับการแข่งขันของประเทศ
ปั จจุ บ ัน ประเทศไทยใช้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริ หาร และการจัดการเรี ยน
การสอนโดยเน้นให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัด ตามความสนใจและได้รับการ
บริ การด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 24
ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ไว้ โดยให้จดั เนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่าง
ได้สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุก วิชา ส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและสิ่ ง
อานวยความสะดวก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และประสาน
ความร่ วมมือกับบุคลากรในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อร่ วมกันพัฒนา ผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
เนื่ องจากหลักสู ตรเป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 จึ งต้องมี ก ารกระจายอานาจให้ ส ถานศึ ก ษาสั งกัดส านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา
สามารถพัฒ นาหลัก สู ตรได้เอง โดยยึด กรอบมาตรฐานหลัก สู ตรอาชี วศึ ก ษาที่ ก าหนดให้ ผูผ้ ่า น
การศึกษา หรื อฝึ กอบรมมีสมรรถนะที่ตรงตามมาตรฐานอาชี พหรื อมาตรฐานสมรรถนะในสาขา
อาชีพ ตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผนดาเนิ นการ ตรวจสอบและบูรณาการความรู ้อย่างเป็ นระบบ รวมทั้ง
เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน
เพื่อปรับปรุ งกรอบมาตรฐานหลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้นให้มีความเหมาะสม กระทรวง
ศึกษาจึงอนุมตั ิกรอบหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 16 สิ งหาคม 2549 เรื่ อง กรอบมาตรฐาน
หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น

9
2. ให้ใช้กรอบมาตรฐานหลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
ฉบับนี้ สาหรับหลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้นทุ กประเภทวิชา โดยกาหนดสมรรถนะตามกรอบคุ ณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพในแต่ละวิชาชีพ
3. กรอบคุ ณวุฒิ การศึ ก ษาวิช าชี พ ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ เฉพาะ ก าหนดให้ มี
สมรรถนะในสาขาอาชี พ ไม่ น้อยกว่าหนึ่ งหน่ วยสมรรถนะจากมาตรฐานอาชี พ หรื อมาตรฐาน
สมรรถนะ ตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ดาเนิ นการ และตรวจสอบอย่างเป็ นระบบในระดับผูป้ ฏิ บตั ิงานเฉพาะทาง
ปฏิบตั ิงานอาชี พในขอบเขตที่กาหนด และนาไปพัฒนางานอาชี พ หรื อประกอบอาชี พอิสระอย่างมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม
4. ปรัชญาและวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตร มุ่งเน้นผลิตผูม้ ีสมรรถนะเฉพาะทางในการ
ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชี พเสริ ม หรื อเปลี่ยนอาชี พใหม่ ในลักษณะของการศึกษาตลอด
ชีวติ
5. การจัดการศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชี พ โดยจัดแบบเปิ ดหรื อ
ยืดหยุน่ เพื่อให้ได้หน่วยสมรรถนะของอาชีพ
6. โครงสร้ างหลักสู ตร เป็ นลักษณะหน่ วยสมรรถนะหรื อกลุ่มหน่ วยสมรรถนะของ
อาชีพนั้น ๆ ที่ได้จากมาตรฐานอาชีพหรื อมาตรฐานสมรรถนะ
7. คุ ณ สมบัติ ข องผูเ้ รี ย นหรื อ ผูเ้ ข้า รั บ การอบรม เป็ นผูม้ ี พ้ื น ความรู ้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์ ตามข้อกาหนดของหลักสู ตรนั้น ๆ
8. คุณสมบัติผสู ้ อน เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชี พครู ที่กาหนด และหรื อมี
สมรรถนะในวิชาชีพนั้น ๆ
9. เกณฑ์การประเมินสมรรถนะและการสาเร็ จการศึกษา เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดการศึกษา และการประเมินหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น
10. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ
11. การประกันคุ ณภาพของหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบประกันคุ ณภาพ
หลักสู ตรไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
(1) ผลการเรี ยนรู ้ที่ได้จากมาตรฐานอาชีพ หรื อมาตรฐานสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
(2) การบริ หารหลักสู ตร
(3) ทรัพยากรประกอบการฝึ กอบรม
(4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน
12. การกาหนดและการอนุมตั ิ
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(1) การอนุมตั ิกรอบมาตรฐานหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
(2) การก าหนดและเปลี่ ย นแปลงกรอบมาตรฐานหลัก สู ต ร ให้เป็ นหน้าที่ ข อง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(3) การอนุมตั ิใช้หลักสู ตรเป็ นหน้าที่ของสถานศึกษา
13. การพัฒนาหลักสู ตรให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสู ตร ประเมินหลักสู ตร ปรับปรุ ง
มาตรฐานและคุ ณ ภาพการฝึ กอบรมตามความเปลี่ ย นแปลงของมาตรฐานอาชี พหรื อ มาตรฐาน
สมรรถนะ
14. ในกรณี ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามแนวทางดังกล่าวได้ หรื อมีความจาเป็ นต้องปฏิ บตั ิ
นอกเหนื อ จากที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ อ ยู่ใ นดุ ล พิ นิ จ ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2.1.3 หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้ น รายวิชาการควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
เป็ นหลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้น พ.ศ. 2540 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่ าง
ไฟฟ้ า รหัสวิชา 1104 – 4301 ระยะเวลาเรี ยน 150 ชัว่ โมง โดยมี จุดประสงค์และคาอธิ บายรายวิชา
ดังนี้
จุดประสงค์ รายวิชา เมื่อผูเ้ รี ยนศึกษารายวิชานี้แล้วสามารถ
1. เข้าใจสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมตามมาตรฐานต่าง ๆ
2. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
4. ควบคุมการสตาร์ ท ควบคุมความเร็ ว และหยุดมอเตอร์ ดว้ ยวิธีต่าง ๆ
5. ตรวจซ่อมและบารุ งรักษาวงจรควบคุมมอเตอร์ ได้
6. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพที่ดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ที่ใช้ในงานควบคุ มมอเตอร์ ตามมาตรฐานต่าง ๆ โครงสร้าง
หลักการทางาน การนาไปใช้งานของอุปกรณ์ ต่าง ๆ การอ่านและเขียนแบบวงจรควบคุ มมอเตอร์
วงจรควบคุ ม เบื้ อ งต้น วงจรควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุ ม
ความเร็ ว การหยุดมอเตอร์ ดว้ ยวิธีต่าง ๆ การตรวจซ่อมรักษาอุปกรณ์ และการประมาณราคา
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ปฏิ บ ัติก ารตรวจสอบอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ในการควบคุ ม มอเตอร์ การต่ อวงจรการควบคุ ม
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับแบบต่าง ๆ การควบคุ มความเร็ ว การหยุดมอเตอร์ การตรวจซ่ อมรักษา
อุปกรณ์ต่าง ๆ และการประมาณราคา
2.2 แนวคิด เกี่ยวกับ การจั ด การเรี ยนการสอน และการพั ฒ นานวัต กรรมการจั ด การเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึ กษาไว้ใน
มาตรา 22 ให้หลักการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม ศัก ยภาพ และมาตรา 24 กาหนดการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นการจัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิให้ทาได้
คิดเป็ น รั กการอ่าน และเกิ ดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง ผสมผสานสาระความรู ้ ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุ ล
รวมทั้งปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม ค่ านิ ย ม และคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ไว้ในทุ ก วิช า ผูส้ อนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน อานวยความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และใช้การวิจยั
เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ ไปพร้ อมกันจากสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง ชุ มชน มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนให้
เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จากข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 จะเห็นว่า
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
แนวคิ ด การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยเน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ มี ก ารพัฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นับตั้งแต่รากฐานความคิดจากปรัชญาการศึกษาได้แก่ ปรัชญาสาขานิ รันดรนิ ยม (Perennialism) ที่
เน้นเหตุผลและสติปัญญาเป็ นหลัก วิธการจัดการเรี ยนการสอนที่สาคัญ คือ การถกเถียง การอภิปาย
การใช้เหตุผล และสติปัญญาโต้แย้งกัน ปรัชญาสาขาพิพฒั นนิยม (Progressivism) เน้นหลักการเรี ยน
ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ โดยตรงกับ ความสนใจของผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอนจึ งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศู น ย์ก ลาง (Child centered approach) และเป็ นการเรี ยนรู้ โ ดยการปฏิ บ ั ติ (Learning by doing)
ปรั ช ญาสาขาปฏิ รู ป นิ ย ม (Reconstructionism) เน้ น ให้ ผู้เรี ย นได้เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง ลงมื อ ท าเอง
ปรัชญาอัตติภาวะนิยม (Existentialism) การจัดการเรี ยนการสอนเน้นตามความสนใจของผู้เรี ยน ซึ่ ง
ครู ผูส้ อนควรศึ ก ษาแนวคิ ดตามหลัก ปรั ช ญาดังกล่ าว แล้วผสมผสาน ปรั บใช้ให้ส อดคล้องและ
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เหมาะสมกับการจัดการศึกษาที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งมี ผใู ้ ห้ความหมายของการจัดการศึ กษาที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ไว้ดงั นี้
ชนาธิ ป พรกุล (2543 : 50) การเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการ
คิด การค้นคว้า การทดลอง และการสรุ ปเป็ นความรู้ โดยผูเ้ รี ยนเอง ผูส้ อนจะเปลี่ ยนบทบาทการ
ถ่ายทอดความรู ้มาเป็ นผูว้ างแผน จัดการ ชี้แนะ และอานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยน
พมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 7) การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คือ แนวการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ใหม่ และสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้กระบวนการ
ทางปั ญญา กระบวนการทางสังคม และให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน
และจัดให้สอดคล้องกับ ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผูเ้ รี ยน เน้นการบูรณาการ
ความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ใช้หลากหลายวิธีสอน หลากหลายแหล่งความรู ้ รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่าง
หลากหลายวิธี
สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คือ กระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ใช้กิจกรรม วิธีการสอน สื่ อการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความสนใจ และศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ดังนั้นการที่จะจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั ปั จจัยที่
สาคัญอย่างหนึ่ งที่ครู ผสู ้ อนจะต้องปรับปรุ งและพัฒนา คือ นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ซึ่งมีหลากหลาย
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
โลกปั จจุ บ ัน เปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ วในทุ ก ๆ ด้า น โดยเฉพาะด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ ท าให้ ก ารเผยแพร่ และส่ ง ต่ อ ข่ า วสารเป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว การจัด การศึ ก ษาจึ ง
จาเป็ นต้อ งมี ก ารพัฒ นานวัต กรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่ อให้ ท ัน ต่ อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว และ
สอดคล้อ งกับ การด าเนิ น ชี วิตของผูเ้ รี ย น การพัฒ นานวัต กรรมทางการศึ ก ษาเพื่ อประยุก ต์ และ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่
นวัตกรรม หรื อในภาษาอังกฤษคื อค าว่า Innovation ซึ่ งมี หน่ วยงานและนักการศึ กษา
หลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
Hughes (1971) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่าเป็ นการนาวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิ บ ตั ิ
หลังจากได้ผ่านการทดลองหรื อได้รับการพัฒนามาเป็ นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่ มมาตั้งแต่การคิดค้น การ
พัฒนา แล้วจึงนาไปใช้จริ ง
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2533) กล่าวว่านวัตกรรมเป็ นวิธีการปฏิบตั ิใหม่ ๆ ที่แปลกไปจาก
เดิ ม โดยอาจจะเกิดขึ้นจากการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ หรื อปรับปรุ งของเก่าให้ใหม่เหมาะสม และสิ่ ง
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เหล่านี้ ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็ นที่เชื่ อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบตั ิ ทาให้ระบบก้าวหน้า
ไปสู่ จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ส านั ก งานนวัต กรรมแห่ ง ชาติ (สนช.) ได้นิ ย ามค าศัพ ท์ เกี่ ย วกับ นวัต กรรมไว้ดัง นี้
นวัตกรรม (Innovation) คือสิ่ งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู ้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ และสังคม
กิดานันท์ มลิทอง (2548 : 19-17) นวัตกรรมการศึกษา (Education Innovation) หมายถึง
นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษา และการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่งขึ้น ผูเ้ รี ยนสามารถเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้ง
ยังประหยัดเวลาในการเรี ยนอีกด้วย
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่านวัตกรรม คื อ สิ่ งที่คิดค้นหรื อประดิ ษฐ์ข้ ึนมาจากแนวคิดเดิม หรื อ
เป็ นแนวคิดใหม่ ที่เกิดจากการใช้ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการคิดค้น พัฒนา
ปรับปรุ ง แล้วนาไปใช้จริ ง แล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคม
สาหรับในด้านการจัดการเรี ยนการสอนมี นักการศึ กษาหลายท่านได้แบ่งประเภทของ
นวัตกรรมไว้ดงั นี้
ไชยยศ เรื อ งสุ ว รรณ (2533) ได้แ บ่ ง นวัต กรรมการศึ ก ษาออกเป็ น 5 ประเภท คื อ
(1) นวัต กรรมทางด้า นหลัก สู ต ร เป็ นวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการพัฒ นาหลัก สู ต รให้ ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่ น และสังคม (2) นวัตกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นการใช้วิธีระบบในการ
ปรับปรุ งและคิดค้นพัฒนาวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ (3) นวัตกรรมสื่ อการสอน เป็ นการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิ ตสื่ อการสอนประเภทต่าง ๆ เช่ น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มัลติมิเดี ย ชุ ดการสอน เป็ นต้น
(4) นวัต กรรมทางด้า นการประเมิ น ผล เป็ นนวัต กรรมที่ ใ ช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ที่ จ ะวัด ผล และ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ ว และ (5) นวัตกรรมด้านการบริ หารจัดการ เป็ นการใช้
นวัตกรรมเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารให้มีความรวดเร็ ว ทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลง
ทิศนา แขมมณี (2545 : 416) ได้แบ่งนวัตกรรมการเรี ยนการสอนออกเป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ (1) นวัตกรรมประเภทสื่ อการเรี ยนการสอน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่สื่อสิ่ งพิมพ์ ซึ่ ง
เป็ นเอกสารประกอบการสอน บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุ ดการเรี ยน ชุ ดการสอน เป็ นต้น และสื่ อโสต
ทัศ นณู ป กรณ์ ได้แก่ ภาพยนตร์ คอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน Powerpoint เป็ นต้น และ (2) นวัตกรรม
ประเภทเทคนิควิธีการเรี ยนการสอน ซึ่ งได้แก่วธิ ี การสอนในรู ปแบบต่าง ๆ
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ชุดการเรี ยน เป็ นนวัตกรรมประเภทสื่ อการสอน ที่มีข้ นั ตอนในคิดค้น
พัฒนา ปรับปรุ ง แล้วนาไปใช้จริ ง และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
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2.3. การผลิตและจัดทาชุ ดการเรียน
2.3.1 ความหมายและประโยชน์ ของชุ ดการเรียน
ความหมายของชุ ดการเรี ยนจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับชุ ดการเรี ยนหรื อ ชุ ด
การเรี ยนการสอน (Instructional - Package) มีนกั การศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ กล่าวถึงความหมายของ
ชุดการเรี ยนไว้ดงั นี้
วีระไทยพานิ ช (2529 : 134) กล่ าวว่าชุ ดการเรี ยนมี ชื่ อเรี ยกต่ างกัน เช่ น ชุ ดการเรี ย น
(Instruction Package) ชุ ด การเรี ย นเบ็ ด เสร็ จ (Self – Instruction Package) ชุ ด การเรี ย นรายบุ ค คล
(Individualized Learning Package) ซึ่ งเป็ นชุ ด ของสื่ อประสม (Multi – Media) ที่ จ ัด ขึ้ นส าหรั บ
หน่ วยการเรี ยน หัวข้อเนื้ อหา และอุ ปกรณ์ ของแต่ละหน่ วยที่ จดั ไว้เป็ นชุ ดกล่ องหรื อซอง ชุ ดการ
เรี ย นอาจมี รู ป แบบ (Formats) ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปส่ ว นมากจะประกอบด้ว ยค าชี้ แจงหั ว ข้อ
จุดมุ่งหมายการประเมิน ผล การกาหนดกิ จกรรมและการประเมินผลขั้นสุ ดท้ายจุดมุ่งหมายที่สาคัญ
ของการสอนนัก เรี ยนเป็ นรายบุคคลคือให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยนของตนเอง
รั ต นะ บัว สนธ์ . (2554 : 34). ชุ ด การเรี ย นบางครั้ งเรี ย กว่ า ชุ ด การเรี ย น (Learning
package) จัด เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นสื่ อประสม (Multimedia) ที่
ประกอบด้วยสื่ อตั้งแต่สองชนิ ดขึ้นไปที่ ใช้ร่วมกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้ในหน่ วยการเรี ยนแต่ละหน่ วย สื่ อดังกล่าวนี้ จะจัดไว้เป็ นชุ ด ๆ บรรจุอยู่ในซองหรื อใน
กระเป๋ า ชุ ด การเรี ย นเป็ นสื่ อที่ จ ัด ท าขึ้ น ส าหรั บ ให้ ค รู ใ ช้ ป ระกอบการสอน และให้ ผู ้เรี ย นใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นรายบุคคลได้อีกด้วย
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์. (2552 : 20-21). ได้กล่าวถึ งประโยชน์และข้อจากัดของชุ ดการ
สอนไว้ดงั นี้
ประโยชน์ของชุดการเรี ยนการสอน
1. ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความสามารถในการศึกษาความรู้ในชุ ดการเรี ยนการสอนด้วยตนเอง
เป็ นการฝึ กทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน และสรุ ปความรู ้อย่างเป็ นระบบ
2. การทาแบบฝึ กหัด แบบฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ และแบบฝึ กทักษะการคิดท้ายชุ ดการ
เรี ยนการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ นแก้ปัญหาเป็ น สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
3. ผูเ้ รี ยนมีวินยั ในตนเอง จากการที่ผเู ้ รี ยนทาตามคาสั่งในขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดใน
ชุดการเรี ยนการสอน การตรวจแบบฝึ กหัด แบบฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ หรื อใบงานด้วยตนเองนั้นทาให้
ผูเ้ รี ยนรู้จกั ฝึ กตนเองให้ทาตามกติกา
4. ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รับฟั งความคิดเห็นของกันและกัน เป็ นการฝึ กความ
เป็ นประชาธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
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5. การใช้ชุดการเรี ยนการสอนนั้นสามารถศึกษานอกเวลาได้ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบ
ของผูส้ อนที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
ข้อจากัดของชุดการเรี ยนการสอน
1. ผูส้ อนต้องนาวิธีการสอนหรื อเทคนิ คการสอนมาใช้ก่อนเริ่ มบทเรี ยนหรื อระหว่าง
ศึกษาบทเรี ยน มิฉะนั้นแล้วผูเ้ รี ยนจะไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
2. เรื่ องที่ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเอง ควรเป็ นเรื่ องที่มีเนื้ อหาสาระที่ง่าย สาหรับผูเ้ รี ยน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้
3. การให้ผเู ้ รี ยนศึกษาชุ ดการเรี ยนการสอนนั้นต้องมีบตั รงาน / ใบงาน / แบบฝึ กหัด /
แบบฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ที่ฝึกผูเ้ รี ยนให้รู้จกั คิดวิเคราะห์ และควรมีเฉลยให้ผเู้ รี ยนตรวจสอบความรู้
ของตนเอง ซึ่ งถ้าเป็ นกรณี คาถามปลายเปิ ด หรื อฝึ กทักษะการคิด จะไม่มีเฉลยที่ชดั เจนลงไปจึงต้องมี
แบบเฉลยที่หลากหลาย
ประโยชน์ของชุ ดการเรี ยน นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึ งประโยชน์ ของชุ ดการ
เรี ยนไว้ดงั นี้
1. ช่ วยให้ ผูส้ อนถ่ ายทอดเนื้ อหา และประสบการณ์ ที่ ส ลับ ซับ ซ้อ น โดยมี ล ัก ษณะ
เนื้ อหาที่ เป็ นรู ปธรรมสู ง เช่น การทางานของเครื่ องกล อวัยวะในร่ างกาย หรื อการเจริ ญเติบโตของ
สัตว์ช้ นั ต่ า ลักษณะเช่ นนี้ ผูส้ อนจะไม่สามารถถ่ายทอดหรื อบรรยายได้ดี (ชัยยงค์ และคณะ, 2540 :
121)
2. ทาให้ครู มีเวลาเพียงพอในการเตรี ยมการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมให้เป็ นไปตามที่
ชุ ด การเรี ย นระบุ ไ ว้เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพของการเรี ย นการสอน รวมทั้ง มี เวลาในการตรวจ
แบบฝึ กหัด หรื อแบบทดสอบ แทนที่ ทุ่มเวลาในการทาสื่ อการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะครู ที่ไม่ มี
ความ สามารถในด้านนี้ จะเป็ นปั ญหามาก และในที่ สุดจะไม่ยอมใช้สื่อการเรี ยนการสอน (วาสนา
,2525: 139)
3. ทาให้ผูเ้ รี ยนได้รับ ความรู ้ ในแนวเดี ยวกัน ผูส้ อนแต่ละคนย่อมมี ความรู ้ และความ
สามารถในการถ่ า ยทอดความรู ้ ใ นเรื่ อ งเดี ย วกัน แตกต่ า งกัน ผู้เรี ย นอาจจะได้รั บ ความรู้ แ ละ
รายละเอี ย ดต่ า งๆ คนละแนวทางกัน ชุ ด การเรี ย นมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ชั ด เจนที่ เป็ นพฤติ ก รรม มี
ข้อเสนอแนะกิจกรรมการใช้สื่อ และข้อสอบเพื่อประเมินพฤติกรรมไว้อย่างพร้อมมูล (นิพนธ์, 2520:
63)
2.3.2 องค์ ประกอบของชุ ดการเรี ยน
ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ และคณะ (2523 : 120). ได้จาแนกองค์ประกอบของชุดการเรี ยนการ
สอนไว้ 4 ส่ วน คือ
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1. คู่มือสาหรับผูใ้ ช้ชุดการเรี ยนการสอน เป็ นคู่มือสาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการเรี ยนจากชุ ด
การเรี ยนการสอน
2. เนื้ อหาและสาระสื่ อ จัดให้อยู่ในรู ปของสื่ อการเรี ยนแบบประสม และกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. คาสัง่ หรื อการมอบหมายงาน เพื่อกาหนดแนวทางในการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยน
4. การประเมิ นผล เป็ นการประเมิ น ผลกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึ กหัดรายงานการ
ค้นคว้าและผลการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบสอบถามต่าง ๆ ส่ วนประกอบทั้งหมดจะอยู่ในกล่องหรื อซอง
โดยจัดเป็ นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการใช้
บุญชม ศรี สะอาด. (2537 : 95-96). ได้กล่าวว่าชุ ดการเรี ยนการสอน มีองค์ประกอบที่
สาคัญ 4 ด้าน ดังนี้
1. คู่มือใช้ชุดการเรี ยน เป็ นคู่มือที่ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผใู ้ ช้ชุดการเรี ยนการสอนศึ กษาและ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุ ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจประกอบด้วยแผนการสอน สิ่ งที่ผสู ้ อนต้องเตรี ยม
ก่อนสอน บทบาทของผูเ้ รี ยน การจัดชั้นเรี ยน
2. บัตรงาน เป็ นบัตรค าสั่ งว่าให้ ผูเ้ รี ย นปฏิ บ ัติอะไรบ้าง โดยระบุ กิ จกรรมตามล าดับ
ขั้นตอนของการเรี ยน
3. แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน เป็ นแบบทดสอบที่ ใช้ส าหรั บ ตรวจว่า
หลังจากเรี ยนรู้ชุดการเรี ยนการสอนจบแล้ว ผูเ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรี ยน
ที่กาหนดไว้หรื อไม่
4. สื่ อการเรี ยนต่าง ๆ เป็ นสื่ อสาหรับผูเ้ รี ยนได้ศึกษา มีหลายชนิ ดประกอบกัน อาจเป็ น
ประเภทสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เช่ น บทความ เนื้ อ หาเฉพาะเรื่ อง จุ ล สาร บทเรี ย นโปรแกรมหรื อประเภท
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น รู ปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ ของจริ ง เป็ นต้น
2.3.3 การจัดทาและสร้ างชุ ดการเรี ยน
ขั้นตอนการสร้างชุดการเรี ยนและการใช้ชุดการเรี ยน การสร้างชุดการเรี ยนโดยทัว่ ไปมี
ขั้นตอนที่สาคัญดังนี้ (บุญเกื้อ, 2545: 97-99)
1. กาหนดหมวดหมู่เนื้อหา และประสบการณ์อาจกาหนดเป็ นหมวดวิชาหรื อบูรณาการ
เป็ นแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม
2. ก าหนดหน่ ว ยการสอน แบ่ ง เนื้ อ หาวิ ช าออกเป็ นหน่ ว ยการสอน โดยประมาณ
เนื้อหาวิชา ที่จะให้ครู สามารถถ่ายทอดความรู ้แก่นกั เรี ยนได้ในหนึ่งสัปดาห์ หรื อ หนึ่งครั้ง
3. ก าหนดหั ว เรื่ อง ผู ้ส อนจะต้ อ งถามตนเองว่ า การสอนแต่ ล ะหน่ วยควรให้
ประสบการณ์ อะไรกับผูเ้ รี ยนบ้าง แล้วกาหนดหัวข้อเรื่ องออกมาเป็ นหน่วยการสอนย่อย
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4. กาหนดความคิดรวบยอดและหลักการ จะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่ อง โดย
สรุ ป รวมแนวคิ ด สาระและหลัก เกณฑ์ที่ ส าคัญ ไว้ เพื่ อเป็ นแนวทางในการจัดเนื้ อหาที่ ส อนให้
สอดคล้องกัน
5. กาหนดวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่ อง โดยกาหนดเป็ นจุดประสงค์ทวั่ ไป
ก่อน แล้วจึงเขียนเป็ นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ตอ้ งมีเงื่อนไข และเกณฑ์พฤติกรรมไว้ทุกครั้ง
6. กาหนดกิ จกรรมการเรี ยน โดยให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติกรรม ซึ่ งจะ
เป็ นแนวทางในการเลือกและการผลิ ตสื่ อการสอน กิ จกรรมการเรี ยน หมายถึง กิ จกรรมทุ กอย่างที่
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ เช่น การอ่านบัตรคาสั่ง การตอบคาถาม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเล่นเกม เป็ น
ต้น
7. กาหนดแบบประเมิ นผล แบบประเมิ นผลต้องตรงกับวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติกรรม
โดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผสู ้ อนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาเรี ยบร้อยแล้วผูเ้ รี ยนได้
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
8. เลื อกและผลิ ตสื่ อการสอน วัส ดุ อุปกรณ์ และวิธีก ารที่ ครู ใช้ ถื อเป็ นสื่ อการสอน
ทั้งสิ้ น เมื่อผลิตสื่ อการสอนของแต่ละหัวข้อเรื่ องแล้ว ก็จดั สื่ อการสอนเหล่านั้นไว้เป็ นหมวดหมู่ใน
กล่องที่เตรี ยมไว้ก่อนนาไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพ
9. หาประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยน เพื่อเป็ นหลักประกันว่า ชุดการเรี ยนที่สร้างขึ้นมามี
ประสิ ทธิ ภาพในการสอน ผูส้ ร้างจึงจาต้องกาหนดเกณฑ์ข้ ึนล่วงหน้า โดยคานึ งถึ งหลักการที่วา่ การ
เรี ยนรู ้เป็ นการช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้บรรลุผล
10. ชุดการเรี ยนที่ได้ปรับปรุ ง และมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้วสามารถ
นาไปสอนผูเ้ รี ยนได้ตามประเภทของชุดการเรี ยนและระดับการศึกษา โดยกาหนดขั้นตอนการใช้ ได้
ดังนี้ (1) ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อพิจารณาพื้นความรู ้ เดิ มของผูเ้ รี ยน (2) ขั้นนาเข้าสู่
บทเรี ย น (3) ขั้น ประกอบกิ จกรรมการเรี ย น (ขั้น สอน) ผูส้ อนบรรยาย หรื อ แบ่ ง กลุ่ ม ประกอบ
กิ จกรรมการเรี ยน (4) ขั้นสรุ ปผลการสอน เพื่อสรุ ปความคิดรวบยอดและหลักการที่ สาคัญ (5) ทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อดูพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่เปลี่ยนไปแล้ว
สุ ค นธ์ สิ น ธพานนท์. (2552 : 19-20). การที่ ผูส้ อนสร้ างชุ ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
นาไปใช้ในการเรี ยนการสอนนั้น ครู ควรดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลื อกหัวข้อ กาหนดขอบเขต และประเด็นสาคัญของเนื้ อหา ผูส้ ร้างชุดการเรี ยนการ
สอนควรเลื อกหัวข้อและประเด็น ส าคัญ ได้จากการวิเคราะห์ มาตรฐานการเรี ยนรู้ และสาระการ
เรี ยนรู้ของหลักสู ตร
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2. ก าหนดเนื้ อหาที่ จะจัดท าชุ ดการเรี ย นการสอน โดยค านึ งถึ ง ความรู ้ พ้ื น ฐานของ
ผูเ้ รี ยน
3. เขียนจุดประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งควรเขียนเป็ นลักษระจุดประสงค์
เชิ งพฤติกรรม เพื่อให้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนทราบจุดประสงค์ว่าเมื่อศึกษาชุ ดการเรี ยนการสอนจบแล้ว
ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความสามารถอย่างไร
4. สร้ างแบบทดสอบ ซึ่ งมี 3 แบบ คื อ (1) แบบทดสอบวัดพื้ น ฐานความรู ้ เดิ ม ของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อดูวา่ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้พ้ืนฐานก่อนที่จะมาเรี ยนเพียงพอหรื อไม่ (เมื่อทดสอบแล้วถ้าผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ พ้ืนฐานไม่เพียงพอ ผูส้ อนควรแนะนาให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ จากแหล่งต่าง ๆ โดยวิธีใด
เป็ นต้น หรื อผูส้ อนอาจอธิ บายความรู ้เพิ่มเติมแก่ผเู ้ รี ยนในเรื่ องนั้น ๆ) (2) แบบทดสอบย่อย เพื่อวัด
ความรู้ของผูเ้ รี ยนหลังจากผูเ้ รี ยนเรี ยนจบในแต่ละเนื้ อหาย่อย (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ใช้ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนหลังจากการศึกษาชุดการเรี ยนการสอนจบแล้ว
5. จัดทาชุ ดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย บัตรคาสั่ง บัตรปฏิ บตั ิการและบัตรเฉลย
(ถ้ามี) บัตรเนื้อหา บัตรฝึ กหัดและบัตรเฉลยบัตรฝึ กหัด บัตรทดสอบและบัตรเฉลยบัตรทดสอบ
6. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผูส้ อนเตรี ยมออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน โดยมี หลักการส าคัญ คื อ (1) ผูเ้ รี ยนมี บทบาทส าคัญในการท ากิ จกรรมด้วยตนเอง
ผูส้ อนเป็ นเพียงผูค้ อยชี้ แนะ และควบคุมการเรี ยนการสอน (2) เลือกกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสม
กับชุดการเรี ยนการสอน (3) ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการคิดอย่างหลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์
คิ ดแก้ปั ญหา คิ ดอย่างมี วิจารณญาณ คิ ดสร้ างสรรค์ เป็ นต้น และ (4) มี กิจกรรมที่ ฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ๆ
7. การรวบรวมและการจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอนมีความสาคัญ
ต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนการสอนบางชนิดอาจมีผจู ้ ดั ทาไว้แล้ว ผูส้ อนอาจนามาปรับปรุ ง
ดัดแปลงใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระ และจุดประสงค์ที่ตอ้ งการสอน ในกรณี ที่ไม่มีสื่อที่ตรง
กับจุดประสงค์การสอนครู ผสู ้ อนต้องสร้ างสื่ อการเรี ยนการสอนขึ้นมาใหม่ ซึ่ งอาจจะต้องใช้เวลา
มาก
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2554 : 105) ได้สรุ ปขั้นตอนในการสร้างชุ ดการเรี ยน โดยจะ
ใช้ก ารคิ ดเชิ งระบบ (System Thinking) และวิธี ระบบ (System Approach) เป็ นหลัก ส าคัญ ในการ
พัฒนา จึ งทาให้มนั่ ใจได้ว่าชุ ดการเรี ยนจะสามาถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และยังช่วยให้ผสู ้ อนเกิดความมัน่ ใจที่จะสอนด้วย และได้กล่าวถึง 4 ขั้นตอนที่สาคัญในการผลิตชุ ด
การเรี ยน ไว้ดงั นี้
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้ อหา เป็ นการจาแนกเนื้ อหาวิชาออกเป็ นหน่วยแยกย่อยลง
ไปจนถึงหน่วยระดับบทเรี ยน ซึ่ งเป็ นหน่วยที่ใช้สอนได้ 1 ครั้ง ชุ ดการเรี ยนที่ผลิตขึ้นจึงเป็ นชุ ดการ
เรี ยนประจาหน่วยระดับบทเรี ยน สาหรับการสอนแต่ละครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสอน เป็ นการวางแผนการสอน และกิ จกรรมการเรี ยน
เป็ นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเมื่อเริ่ มใช้ชุดการเรี ยนจะต้องทาอะไรบ้างตามลาดับก่อนหลัง หรื อเมื่อ
มีกิจกรรมการเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่ใช้ชุดการเรี ยนต้องทาอะไรบ้างตามลาดับขั้น
ขั้น ตอนที่ 3 การผลิ ตสื่ อการสอน เป็ นการผลิ ต สื่ อ การสอนประเภทต่ า ง ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในแผนการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุ ดการเรี ยน เป็ นการประเมินชุดการเรี ยน ด้วย
การนาชุดการเรี ยนไปทดลองใช้แล้วปรับปรุ งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
กุศยา แสงเดช (2545) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างและผลิตชุดการเรี ยน ดังตาราง
กิจกรรม

สิ่ งทีไ่ ด้
1. กาหนดเนื้อหา
- เนื้ อ หาที มี ข อบข่ า ยคลอบคลุ ม จุ ด ประสงค์ ข อง
หลักสู ตรแต่ละเรื่ อง
2. วิเคราะห์ เนื้ อหาโดยแบ่ งเนื้ อหาออกเป็ น - หน่ วยการสอนที่ เหมาะสมกับประเภทของชุ ดการ
หน่วยย่อย
เรี ยน และคาบเวลา
3. กาหนดมโนทัศน์ ความคิดรวบยอด
- แนวคิ ด มโนทัศ น์ ความคิ ด รวบยอดของแต่ ล ะ
หน่วยย่อย
4. กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
- วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิด
5. กาหนดประสบการณ์ของแต่ละหน่วย
- ประสบการณ์ ที่ผเู ้ รี ยนในแต่ละหน่ วยย่อยจะได้รับ
เช่นการอ่าน เขียน ทดลอง ฯลฯ
6. ก าหนดกิ จกรรม โดยนาประสบการณ์ ที่ - แนวคิ ด มโนทัศ น์ ความคิ ด รวบยอดของแต่ ล ะ
ก าหนดไว้สั ม พัน ธ์ ก ับ เนื้ อหาแล้วจัดเป็ น หน่วยย่อย
กิจกรรมการเรี ยน
7. กาหนดสื่ อการเรี ยนการสอน และผลิต
- สื่ อการเรี ยนการสอนประกอบกิ จกรรมของแต่ละ
หน่วย
8. กาหนดวิธีการประเมินผล และจัดทาแบบ - แบบและวิธีการประเมินผลของแต่ละหน่วยย่อยกับ
ประเมินผล
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
9. หาประสิ ทธิภาพชุดการเรี ยน
- ชุดการเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อนาไปใช้
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จากประเภท และองค์ประกอบของชุ ดการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้นาหลักการต่างๆ มาสร้างชุ ดการ
เรี ยนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยมีส่วนประกอบดังนี้
1. คู่มือครู ที่ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม แผนการสอน แบบประเมินผลการ
เรี ยน
2. ชุ ด การเรี ย น ประกอบด้ ว ย ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึ กหั ด แบบเฉลยแบบฝึ กหั ด
แบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน และเฉลยแบบทดสอบ
หลังเรี ยน
2.3.4 การหาประสิ ทธิภาพชุ ดการเรี ยน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2529 : 490-492) กล่าวถึงเกณฑ์ และการกาหนดเกณฑ์ในการหา
ประสิ ทธิภาพชุดการเรี ยน ดังนี้
เสาวณี ย,์ (2528: 56-57) การหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดการเรี ยนได้จากการวัดผลค่าคะแนน
เฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมด จากการทาแบบทดสอบท้ายหน่ วยเรี ยนทุกหน่ วยการเรี ยน และจากการทา
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น โดยมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ใ นการหาประสิ ท ธิ ภ าพไว้
หลากหลาย คือ 80/80 85/85 และ90/90 ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของรายวิชาและเนื้อหา ดังนี้
1. ถ้าเนื้ อหาที่ค่อนข้างยาก การกาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนที่สร้างขึ้น
ไว้ที่80/80 หรื อ 85/85 80 ตัวแรก คือ ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการที่วดั ได้จากการทาแบบทดสอบ
ท้ า ยหน่ ว ยเรี ย น ระหว่ า งเรี ย นทุ ก หน่ ว ยการเรี ย นรวมกัน โดยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 80 ตัว หลัง คื อ
ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ที่วดั ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนครบทุกหน่วยการ
เรี ยนโดยคิดเป็ นร้อยละ
2. ถ้าเนื้ อหาง่าย หรื อเป็ นชุ ดการเรี ยนที่ พฒั นาขึ้ นต่อจากที่มีผูส้ ร้างชุ ดการเรี ยนนี้ ไว้
แล้วการกาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพจะตั้งไว้ที่ 90/90 90 ตัวแรก คือ ประสิ ทธิภาพของกระบวนการที่
วัดได้จากการทาแบบทดสอบท้ายหน่ วยเรี ยน ระหว่างเรี ยนทุ กหน่ วยการเรี ยนรวมกัน โดยคิดเป็ น
ร้อยละ
การยอมรับประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยน (ชัยยงค์, 2526: 5) การยอมรับประสิ ทธิ ภาพ
ชุดการเรี ยนให้ถือค่าแปรปรวนระหว่าง 2.5-5% มี 3 ระดับคือ สู งกว่าเกณฑ์ เมื่อประสิ ทธิ ภาพของ
ชุดการเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ มีค่าเกิน 2.5 % ขึ้นไป เท่ากับเกณฑ์ เมื่อประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการ
เรี ยนเท่ากันหรื อสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แต่ไม่เกิ น 2.5% และต่ ากว่าเกณฑ์ เมื่อประสิ ทธิ ภาพของชุ ด
การเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์แต่ไม่ต่ากว่า 2.5% ถือว่ายังมีประสิ ทธิ ภาพที่ยอมรับได้
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2.4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.4.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเทศ
การสร้างชุดการเรี ยน เป็ นการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน ประเภทสื่ อการสอน
เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น จากการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างชุดการเรี ยน ผูว้ ิจยั พบว่าชุดการเรี ยนแต่ละเรื่ องมีประสิ ทธิ ภาพในระดับต่าง ๆ กัน ดังตัวอย่าง
งานวิจยั ต่อไปนี้
ปรี ดา ศรี ลาศักดิ์ (2551 : 78-81) ได้ทาการวิจยั การศึกษาผลการใช้ชุดการเรี ยน เรื่ องมัลติ
มิเตอร์ ของนักศึกษาหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผลการวิจยั พบว่าชุดการ
เรี ย นที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ E1/E2 เท่ ากับ 90.00/85.00 สู ง กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
กาหนด นักศึ ก ษามี ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดการเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนร้ อยละ
62.50 และความคิ ดเห็ น ของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่อชุ ดการเรี ย นอยู่ในระดับ ดี (X = 4.24) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.54
วีรศักดิ์ บุญเพชร (2554 : 47-51) ได้ทาการวิจยั การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดการเรี ยน
แบบบูรณาการ เรื่ องหลักการทางานของเซนเซอร์ และการใช้งาน วิชาอิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 2
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรี ยนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 25
คน ผลการวิจยั พบว่าชุดการเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ E1/E2 เท่ากับ 83.27/83.28
สู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนด ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรี ยนโดยเปรี ยบเทียบคะแนน
เฉลี่ ยจากการทาแบบทดสอบก่อ และหลังเรี ยนของนักเรี ยนพบว่ามี ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้ชุดการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
พรจิต ประทุมสุ วรรณ (2553 : ) การวิจยั เรื่ องนี้ มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาและทดสอบ
ชุ ดการเรี ยนการควบคุ ม ไฮดรอลิ กไฟฟ้ าแบบฟั ซ ซี ที่ ส อนโดยวิธีปกติ 2) เพื่อพัฒ นาและทดสอบ
ประสิ ทธิภาพชุดการเรี ยนการควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้ าแบบฟัซซีที่สอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน 3) เพื่อ
พัฒนาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรมผูช้ ่ วยสอนในกระบวนการการเรี ยนการสอนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน 4) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
กับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยวิธีปกติ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้ปัญหา เป็ นฐานการ
ดาเนินการวิจยั เริ่ มจากการพัฒนาชุดการเรี ยนการควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้ าแบบฟัซซี ที่สอนโดยวิธี
ปกติ แล้วน าไปทดลองกับ กลุ่ ม ตัวอย่างซึ่ งได้แก่ นัก ศึ ก ษาแมคคาทรอนิ ก ส์ ช้ ัน ปี ที่ 4 ภาควิชาครุ
ศาสตร์ เครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
จานวน 20 คน หลัง จากนั้น ได้น ากลุ่ ม ตัวอย่างกลุ่ ม เดิ ม ไปฝึ กอบรมกับ ชุ ดฝึ กอบรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
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เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ บทบาทและหน้าที่ในกระบวนการการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน แล้วจึงคัดเอาผูท้ ี่ทาคะแนนได้สูงสุ ด 5 อันดับแรกมาเป็ นผูช้ ่วยสอน สาหรับการสอนโดยใช้ชุด
การเรี ยนการควบคุ มไฮดรอลิ กไฟฟ้ าแบบฟั ซซี ที่สอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยผูว้ ิจยั ได้พฒั นา
รู ปแบบการเรี ยนรู้แบบ PISE model ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นให้ปัญหา (Problem)
2) ขั้นสื บค้นข้อมูล (Investigation) 3) ขั้นแก้ปัญหา (Solution) และ 4) ขั้นประเมิ นผล (Evaluation)
โด ย มี ผู้ ส อ น ท าห น้ าที่ เป็ น ที่ ป รึ ก ษ า (Coach) แ ล ะ ผู ้ ช่ ว ย ส อ น ท าห น้ าที่ เป็ น พี่ เลี้ ย ง
(Tutorials/Facilitators) กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นนัก ศึ ก ษาแมคคาทรอนิ ก ส์ ช้ ัน ปี ที่ 3 จานวน 20 คน โดย
แบ่งกลุ่มย่อยละ 4 คน ซึ่ งแต่ละกลุ่มจะมีผชู ้ ่วยสอนประจากลุ่มละคนทาการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานตาม PISE model ผลของการวิจยั ปรากฏดังนี้ 1) ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการเรี ยนการควบคุมไฮ
ดรอลิกไฟฟ้ าแบบฟั ซซี ที่สอนโดยวิธีปกติมีประสิ ทธิ ภาพ 1.49 สู งกว่าเกณฑ์การหาคุณภาพของเม
กุยแกนส์ 2) ประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนที่สอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมีประสิ ทธิ ภาพ 1.02 สู งกว่า
เกณฑ์ การหาคุณภาพของเมกุยแกนส์ 3) ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กอบรมผูช้ ่ วยสอนในกระบวนการ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) 81.91/80.50 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด 4) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างกลุ่ ม ผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ปั ญหาเป็ นฐานต่ ากว่ากลุ่ ม
ผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนโดยวิธีปกติ ที่อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับระดับ .05 และ 5) ความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
คฑาวุธ (2552) ได้ท าการวิจยั การสร้ างและทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุ ดการเรี ยนโดยใช้สื่ อ
ประสม เรื่ อ งเครื่ อ งส่ ง วิท ยุ วิช าเครื่ อ งส่ ง วิท ยุล ะสายอากาศ หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2545 กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนเซนต์จอห์ นโปลี เทคนิ ค ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา
เครื่ องส่ งวิทยุและสายอากาศ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 20 คนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า ชุดการเรี ยนที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 76.80/72.30 ซึ่ งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ
80/80
สุ ชาติ (2552) ทาการวิจยั เรื่ อง การสร้างและทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุ ดการเรี ยนแบบบูรณา
การเรื่ อ ง การใช้งานอุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลังเบื้ องต้น วิช าอุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ และวงจร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระ
นคร โดยนาไปใช้กบั ผูเ้ รี ยน ชั้นปี ที่ 1 สาขางานไฟฟ้ ากาลัง จานวน 16 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า ชุดการเรี ยนที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 76.56/73.54 ซึ่ งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ
80/80
จากการศึกษาเอกสารตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดทดลองข้างต้น พบว่าการเรี ยนการ
สอนด้วยชุดการเรี ยนที่มีเนื้ อหาทฤษฎีและปฏิบตั ิ เหมาะสมที่จะมีชุดทดลองหรื อสื่ อการสอนหลาย
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รู ป แบบ ซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ ทัว่ ไปว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
งานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จึงได้นาเอาหลักการต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยั เหล่านี้ มาเป็ นแนวทางในการ
สร้ า งชุ ด การเรี ยนแบบบู ร ณาการเรื่ องหลั ก การท างานของเซนเซอร์ แ ละการใช้ ง าน วิ ช า
อิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรม ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ โดยตั้งเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการ
เรี ยนเท่ากับ 80/80
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับชุ ดการเรี ยนที่ กล่าวมา สรุ ปได้ว่า ชุ ดการ
เรี ยนที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพจะถูกสร้างขึ้นอย่างเป็ นระบบ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การเรี ยนรู ้ ข องผูเ้ รี ยน และแก้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นกับ การจัดการเรี ยนการสอน กล่ าวคื อ เพื่ อเป็ นการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรระยะสั้นรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับ เช่น พื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยนแตกต่างกัน และเป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น
งานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จึงนาเอาหลักการต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเหล่านี้ มาเป็ น
แนวทางในการสร้ างชุ ด การเรี ย นรายวิ ช าช่ า งควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสสลับ และตั้ง เกณฑ์
ประสิ ทธิภาพชุดการเรี ยน เท่ากับ 80/80

