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บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

2.1 หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540 
2.1.1 หลกัการและจุดมุ่งหมาย 
2.1.2 กรอบและมาตรฐานการจดัการศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น 
2.1.3 หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น รายวชิาการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบั 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน และการพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.3 การผลิตและจดัท าชุดการเรียน 
2.3.1 ความหมายและประโยชน์ของชุดการเรียน 
2.3.2 องคป์ระกอบของชุดการเรียน 
2.3.3 การจดัท าและสร้างชุดการเรียน 
2.3.4 การหาประสิทธิภาพชุดการเรียน 

 2.4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 หลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน พ.ศ. 2540 

2.1.1 หลกัการและจุดมุ่งหมาย 
หลกัการ เป็นหลกัสูตรท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพฒันาข้ึน เพื่อให้

สถานศึกษาใชฝึ้กอบรมวิชาชีพให้แก่นกัเรียนนกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปท่ีประสงคจ์ะน าความรู้
ความช านาญท่ีไดรั้บไปประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตวั 
หรือน าไปปรับปรุงงานท่ีท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพิ่มเติมความรู้พิเศษสามารถน าไป
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตประจ าวนั หรือถ่ายโอนหน่วยกิตหน่วยการเรียนไปสู่หลักสูตรในระบบ
โรงเรียนท่ีตนเองก าลงัศึกษาอยู่ได ้หลกัสูตรน้ีประกอบดว้ยความรู้ภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
ในการปฏิบัติงานเท่าท่ีจ  าเป็น โดยจะเน้นหนักในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้มี
ประสบการณ์จริง สามารถน าไปปฏิบติังานไดเ้ม่ือจบหลกัสูตร รูปแบบของหลกัสูตรน้ีจะแบ่งเน้ือหา
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ของแต่ละสาขาวิชาออกเป็นรายวิชาท่ีจบในตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ได้
ตามความสนใจ ความถนดั และความสามารถของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปท่ีไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียน ไดมี้โอกาสฝึก
วชิาชีพตามท่ีตนเองตอ้งการ และสามารถน าไปประกอบอาชีพไดต้ามความถนดัและความสนใจ 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีอาชีพอยู่แล้วได้มีโอกาสศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
สามารถน าไปพฒันาอาชีพเดิมท่ีท าอยูใ่หดี้ยิง่ข้ึน เป็นการยกระดบัการท างานและเพิ่มพนูรายได ้

3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีอาชีพอยูแ่ลว้แต่ประสงคจ์ะเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืน 
เขา้มาศึกษาและฝึกวชิาชีพตามท่ีตนเองถนดัและสนใจ 

4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจเลือกเรียนวิชาชีพตามหลกัสูตรน้ี เม่ือ
ศึกษาจบหลกัสูตร สามารถโอนหน่วยกิตหน่วยการเรียนไปสู่หลกัสูตรในระบบโรงเรียนท่ีตนเอง
ก าลงัศึกษาอยูไ่ด ้

5. เพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองทั้งด้านความรู้ความช านาญ ตลอดจนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

  
2.1.2 กรอบและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลกัสูตรระยะส้ัน 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัยิ่งในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ  เป็นรากฐานของการ
พฒันาประเทศให้มีความมัน่คงและเจริญกา้วหน้า  พร้อมท่ีจะแข่งขนักบันานาประเทศได ้ ปัจจุบนั
ความเจริญ         ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  ส่งผลต่อการ เปล่ียนแปลงสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ  
ท่ีผา่นมาการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ก าลงัคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีม่เพียงพอ        ท าให้ไม่สามารถพฒันานวตักรรมและน าเทคโนโลยีมาใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ขาดการน าภูมิปัญญา         ทอ้งถ่ินมาปรับใช้อย่างเหมาะสม  เป็นผลกระทบต่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ  ดังนั้ น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี  10 จึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นความสมดุล    ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ  พฒันาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ  ไม่เนน้เป้าหมายเชิงปริมาณแต่เนน้เชิงคุณภาพและใหเ้ขา้ใจ
บริบทการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวตัน์  โดยก าหนดกรอบแนวคิดด้วยการน า “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นแนวปฏิบติั ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  เนน้กระบวนการมี   ส่วนร่วมของทุก
ภาคีการพฒันา  ส าหรับในส่วนของคนและสังคมมุ่งพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ  
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ในส่วนของการพฒันาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้  เกิดภูมิคุม้กนัต่อคนและสังคมโดยเนน้การพฒันา
สมรรถนะและทกัษะแรงงานรองรับการแข่งขนัของประเทศ 

ปัจจุบันประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2545  ซ่ึงเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งดา้นการบริหาร และการจดัการเรียน
การสอนโดยเนน้ให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนดั   ตามความสนใจและไดรั้บการ
บริการดา้นการศึกษาจากรัฐอยา่งมีคุณภาพ  โดยในหมวดท่ี  4  แนวทางการจดัการศึกษามาตรา  24  
ไดก้ล่าวถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ไว ้ โดยให้จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการ
คิด  การจดัการ  การเผชิญ สถานการณ์  และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา  จดั
กิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ  อยา่ง
ไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้น
ทุกวิชา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนและส่ิง
อ านวยความสะดวก  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการ
สอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ีและประสาน
ความร่วมมือกบับุคลากรในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันา  ผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา   เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 จึงต้องมีการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สามารถพฒันาหลักสูตรได้เอง โดยยึดกรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีก าหนดให้ผูผ้่าน
การศึกษา  หรือฝึกอบรมมีสมรรถนะท่ีตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขา
อาชีพ  ตรงตามความตอ้งการของสาขาอาชีพ  สถานประกอบการ  ชุมชน  มีความสามารถในการคิด  
วิเคราะห์  แกปั้ญหา  วางแผนด าเนินการ  ตรวจสอบและบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ  รวมทั้ง
เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน 

เพื่อปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีความเหมาะสม กระทรวง
ศึกษาจึงอนุมติักรอบหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ใหย้กเลิกประกาศกระทรวงศึกษา ลงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2549 เร่ือง กรอบมาตรฐาน
หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
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2. ให้ใช้กรอบมาตรฐานหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบบัน้ีส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้ นทุกประเภทวิชา โดยก าหนดสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวชิาชีพในแต่ละวชิาชีพ  

3. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเฉพาะ ก าหนดให้มี
สมรรถนะในสาขาอาชีพไม่น้อยกว่าหน่ึงหน่วยสมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐาน
สมรรถนะ ตรงตามความตอ้งการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา ด าเนินการ และตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดบัผูป้ฏิบติังานเฉพาะทาง 
ปฏิบติังานอาชีพในขอบเขตท่ีก าหนด และน าไปพฒันางานอาชีพ หรือประกอบอาชีพอิสระอยา่งมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร มุ่งเน้นผลิตผูมี้สมรรถนะเฉพาะทางในการ
ประกอบอาชีพ พฒันาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปล่ียนอาชีพใหม่ ในลกัษณะของการศึกษาตลอด
ชีวติ 

5. การจดัการศึกษา เป็นการจดัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยจดัแบบเปิดหรือ
ยดืหยุน่ เพื่อใหไ้ดห้น่วยสมรรถนะของอาชีพ 

6. โครงสร้างหลกัสูตร เป็นลกัษณะหน่วยสมรรถนะหรือกลุ่มหน่วยสมรรถนะของ
อาชีพนั้น ๆ ท่ีไดจ้ากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 

7. คุณสมบัติของผูเ้รียนหรือผูเ้ข้ารับการอบรม เป็นผูมี้พื้นความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์ ตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรนั้น ๆ  

8. คุณสมบติัผูส้อน เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามมาตรฐานวชิาชีพครูท่ีก าหนด และหรือมี
สมรรถนะในวชิาชีพนั้น ๆ 

9. เกณฑก์ารประเมินสมรรถนะและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการ
จดัการศึกษา และการประเมินหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น 

10. ช่ือคุณวฒิุการศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพเฉพาะ 
11. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรก าหนดระบบประกนัคุณภาพ

หลกัสูตรไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 
                            (1) ผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้ง 
                            (2) การบริหารหลกัสูตร 
                            (3) ทรัพยากรประกอบการฝึกอบรม 
                            (4) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน 

12. การก าหนดและการอนุมติั 
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                            (1)  การอนุมติักรอบมาตรฐานหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 
                            (2) การก าหนดและเปล่ียนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                            (3) การอนุมติัใชห้ลกัสูตรเป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

13. การพฒันาหลกัสูตรให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตร ประเมินหลกัสูตร ปรับปรุง
มาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมตามความเปล่ียนแปลงของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะ 

14. ในกรณีไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวได ้หรือมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติั
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
  

2.1.3 หลกัสูตรวชิาชีพระยะส้ัน รายวชิาการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบั 
เป็นหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง

ไฟฟ้า รหัสวิชา 1104 – 4301 ระยะเวลาเรียน 150 ชัว่โมง โดยมีจุดประสงค์และค าอธิบายรายวิชา 
ดงัน้ี 

 
จุดประสงค์รายวชิา  เม่ือผูเ้รียนศึกษารายวชิาน้ีแลว้สามารถ 
1. เขา้ใจสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นงานควบคุมตามมาตรฐานต่าง ๆ 
2. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความละเอียด รอบคอบ และปลอดภยั 
3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
4. ควบคุมการสตาร์ท ควบคุมความเร็ว และหยดุมอเตอร์ดว้ยวธีิต่าง ๆ  
5. ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาวงจรควบคุมมอเตอร์ได ้
6. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพท่ีดี 
 
ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ ตามมาตรฐานต่าง ๆ โครงสร้าง 

หลกัการท างาน การน าไปใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ การอ่านและเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ 
วงจรควบคุมเบ้ืองต้น วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส  การควบคุม
ความเร็ว การหยดุมอเตอร์ดว้ยวธีิต่าง ๆ การตรวจซ่อมรักษาอุปกรณ์ และการประมาณราคา 
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ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมมอเตอร์ การต่อวงจรการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบต่าง ๆ การควบคุมความเร็ว การหยุดมอเตอร์ การตรวจซ่อมรักษา
อุปกรณ์ต่าง ๆ และการประมาณราคา 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาไวใ้น 
มาตรา 22 ให้หลกัการจดัการศึกษาวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ และมาตรา 24 ก าหนดการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัด 
และความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกตใ์ชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา ให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้
คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา ผูส้อนสามารถจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน อ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และใชก้ารวิจยั
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้ งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และใหพ้่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนให้
เกิดไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี จากขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะเห็นวา่ 
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการพฒันาผูเ้รียน 

2.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง 

นบัตั้งแต่รากฐานความคิดจากปรัชญาการศึกษาไดแ้ก่ ปรัชญาสาขานิรันดรนิยม (Perennialism) ท่ี
เนน้เหตุผลและสติปัญญาเป็นหลกั วิธการจดัการเรียนการสอนท่ีส าคญั คือ การถกเถียง การอภิปาย 
การใชเ้หตุผล และสติปัญญาโตแ้ยง้กนั ปรัชญาสาขาพิพฒันนิยม (Progressivism) เนน้หลกัการเรียน
ท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับความสนใจของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนจึงเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลาง (Child centered approach) และเป็นการเรียน รู้โดยการปฏิบัติ  (Learning by doing) 
ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) เน้นให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือท าเอง 
ปรัชญาอตัติภาวะนิยม (Existentialism) การจดัการเรียนการสอนเนน้ตามความสนใจของผู ้เรียน ซ่ึง
ครูผูส้อนควรศึกษาแนวคิดตามหลกัปรัชญาดังกล่าว แล้วผสมผสาน ปรับใช้ให้สอดคล้องและ
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เหมาะสมกบัการจดัการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายของการจดัการศึกษาท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไวด้งัน้ี 

ชนาธิป  พรกุล (2543 : 50) การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ
คิด การคน้ควา้ การทดลอง และการสรุปเป็นความรู้โดยผูเ้รียนเอง ผูส้อนจะเปล่ียนบทบาทการ
ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผูว้างแผน จดัการ ช้ีแนะ และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียน  

พมพพ์นัธ์  เดชะคุปต์ (2544 : 7) การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ แนวการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่ และส่ิงประดิษฐ์ใหม่ โดยการใชก้ระบวนการ
ทางปัญญา กระบวนการทางสังคม และให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
และจดัให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผูเ้รียน เน้นการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใชห้ลากหลายวิธีสอน หลากหลายแหล่งความรู้ รวมทั้งเนน้การวดัผลอย่าง
หลากหลายวธีิ 

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีใชกิ้จกรรม วิธีการสอน ส่ือการสอน และวธีิการวดัและประเมินผล ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้ง
กบัความสนใจ และศกัยภาพของผูเ้รียน 

ดงันั้นการท่ีจะจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น ปัจจยัท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีครูผูส้อนจะตอ้งปรับปรุงและพฒันา คือ นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั ซ่ึงมีหลากหลาย 

2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โลกปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีท าให้การเผยแพร่ และส่งต่อข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องมีการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และ
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของผูเ้รียน การพฒันานวตักรรมทางการศึกษาเพื่อประยุกต์ และ
สนบัสนุนการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่  

นวตักรรม หรือในภาษาองักฤษคือค าว่า Innovation ซ่ึงมีหน่วยงานและนักการศึกษา
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

Hughes (1971) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมว่าเป็นการน าวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบติั 
หลงัจากไดผ้่านการทดลองหรือไดรั้บการพฒันามาเป็นขั้น ๆ แลว้ โดยเร่ิมมาตั้งแต่การคิดคน้ การ
พฒันา แลว้จึงน าไปใชจ้ริง  

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533) กล่าววา่นวตักรรมเป็นวิธีการปฏิบติัใหม่ ๆ ท่ีแปลกไปจาก
เดิม โดยอาจจะเกิดข้ึนจากการคิดคน้วิธีการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงของเก่าให้ใหม่เหมาะสม และส่ิง
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เหล่าน้ีไดรั้บการทดลอง พฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือไดแ้ลว้วา่ไดผ้ลดีในทางปฏิบติั ท าให้ระบบกา้วหนา้
ไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้นิยามค าศัพท์เก่ียวกับนวตักรรมไวด้ังน้ี 
นวตักรรม (Innovation) คือส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้ และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ และสังคม  

 กิดานนัท ์ มลิทอง (2548 : 19-17) นวตักรรมการศึกษา (Education Innovation) หมายถึง
นวตักรรมท่ีช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเ้รียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกวา่เดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยนวตักรรมเหล่านั้น ทั้ง
ยงัประหยดัเวลาในการเรียนอีกดว้ย 

ดงันั้นจึงสรุปได้ว่านวตักรรม คือ ส่ิงท่ีคิดคน้หรือประดิษฐ์ข้ึนมาจากแนวคิดเดิม หรือ
เป็นแนวคิดใหม่ ท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคโ์ดยผา่นกระบวนการคิดคน้ พฒันา 
ปรับปรุง แลว้น าไปใชจ้ริง แลว้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ส าหรับในดา้นการจดัการเรียนการสอนมีนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งประเภทของ
นวตักรรมไวด้งัน้ี 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533) ได้แบ่งนวตักรรมการศึกษาออกเป็น 5 ประเภท คือ          
(1) นวตักรรมทางด้านหลักสูตร เป็นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในทอ้งถ่ิน และสังคม (2) นวตักรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีระบบในการ
ปรับปรุงและคิดคน้พฒันาวธีิการสอนแบบใหม่ ๆ (3) นวตักรรมส่ือการสอน เป็นการใชเ้ทคโนโลยี
ในการผลิตส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มลัติมิเดีย ชุดการสอน เป็นตน้   
(4) นวตักรรมทางด้านการประเมินผล เป็นนวตักรรม ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อท่ีจะวดัผล และ
ประเมินผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และ (5) นวตักรรมดา้นการบริหารจดัการ เป็นการใช้
นวตักรรมเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารใหมี้ความรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลง 

ทิศนา  แขมมณี (2545 : 416) ได้แบ่งนวตักรรมการเรียนการสอนออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ (1) นวตักรรมประเภทส่ือการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึง
เป็นเอกสารประกอบการสอน บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการเรียน ชุดการสอน เป็นตน้ และส่ือโสต
ทัศนณูปกรณ์ ได้แก่ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Powerpoint เป็นต้น และ (2) นวตักรรม
ประเภทเทคนิควธีิการเรียนการสอน ซ่ึงไดแ้ก่วธีิการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ชุดการเรียน เป็นนวตักรรมประเภทส่ือการสอน ท่ีมีขั้นตอนในคิดคน้ 
พฒันา ปรับปรุง แลว้น าไปใชจ้ริง และเกิดประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน 
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2.3. การผลติและจัดท าชุดการเรียน 
 2.3.1 ความหมายและประโยชน์ของชุดการเรียน 

ความหมายของชุดการเรียนจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนหรือ ชุด
การเรียนการสอน (Instructional - Package) มีนกัการศึกษาหลาย ๆ ท่านได ้กล่าวถึงความหมายของ
ชุดการเรียนไวด้งัน้ี 

วีระไทยพานิช (2529 : 134) กล่าวว่าชุดการเรียนมีช่ือเรียกต่างกนั เช่น ชุดการเรียน 
(Instruction Package) ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Self – Instruction Package) ชุดการเรียนรายบุคคล 
(Individualized Learning Package) ซ่ึงเป็นชุดของส่ือประสม (Multi – Media) ท่ีจัดข้ึนส าหรับ
หน่วยการเรียน หัวขอ้เน้ือหา และอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยท่ีจดัไวเ้ป็นชุดกล่องหรือซอง ชุดการ
เรียนอาจมีรูปแบบ (Formats) ท่ีแตกต่างกันออกไปส่วนมากจะประกอบด้วยค าช้ีแจงหัวข้อ
จุดมุ่งหมายการประเมิน ผล การก าหนดกิจกรรมและการประเมินผลขั้นสุดทา้ยจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั
ของการสอนนกั เรียนเป็นรายบุคคลคือใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียนของตนเอง 

 รัตนะ  บัวสนธ์. (2554 : 34). ชุดการเรียนบางคร้ังเรียกว่า ชุดการเรียน (Learning 
package) จัดเป็นส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึง ท่ี มีลักษณะเป็นส่ือประสม (Multimedia) ท่ี
ประกอบด้วยส่ือตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปท่ีใช้ร่วมกนั เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย ส่ือดงักล่าวน้ีจะจดัไวเ้ป็นชุด ๆ บรรจุอยู่ในซองหรือใน
กระเป๋า ชุดการเรียนเป็นส่ือท่ีจัดท าข้ึนส าหรับให้ครูใช้ประกอบการสอน และให้ผู ้เรียนใช้
ประกอบการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลไดอี้กดว้ย   

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2552 : 20-21). ได้กล่าวถึงประโยชน์และขอ้จ ากดัของชุดการ
สอนไวด้งัน้ี 

ประโยชน์ของชุดการเรียนการสอน 
1. ผูเ้รียนไดใ้ช้ความสามารถในการศึกษาความรู้ในชุดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

เป็นการฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้ ทกัษะการอ่าน และสรุปความรู้อยา่งเป็นระบบ 
2. การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ และแบบฝึกทกัษะการคิดทา้ยชุดการ

เรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนคิดเป็นแกปั้ญหาเป็น สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
3. ผูเ้รียนมีวินยัในตนเอง จากการท่ีผูเ้รียนท าตามค าสั่งในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีก าหนดใน

ชุดการเรียนการสอน การตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ หรือใบงานดว้ยตนเองนั้นท าให้
ผูเ้รียนรู้จกัฝึกตนเองใหท้ าตามกติกา 

4. ผูเ้รียนรู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั เป็นการฝึกความ
เป็นประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของการอยูร่่วมกนัในสังคม 
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5. การใช้ชุดการเรียนการสอนนั้นสามารถศึกษานอกเวลาได ้ข้ึนอยู่กบัการออกแบบ
ของผูส้อนท่ีเอ้ือต่อการศึกษาดว้ยตนเอง 

ขอ้จ ากดัของชุดการเรียนการสอน 
1. ผูส้อนตอ้งน าวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนมาใช้ก่อนเร่ิมบทเรียนหรือระหว่าง

ศึกษาบทเรียน มิฉะนั้นแลว้ผูเ้รียนจะไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  
2. เร่ืองท่ีให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง ควรเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีง่าย ส าหรับผูเ้รียน

เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
3. การให้ผูเ้รียนศึกษาชุดการเรียนการสอนนั้นตอ้งมีบตัรงาน / ใบงาน / แบบฝึกหัด / 

แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ท่ีฝึกผูเ้รียนให้รู้จกัคิดวิเคราะห์ และควรมีเฉลยให้ผูเ้รียนตรวจสอบความรู้
ของตนเอง ซ่ึงถา้เป็นกรณีค าถามปลายเปิด หรือฝึกทกัษะการคิด จะไม่มีเฉลยท่ีชดัเจนลงไปจึงตอ้งมี
แบบเฉลยท่ีหลากหลาย 

ประโยชน์ของชุดการเรียน นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ ของชุดการ
เรียนไวด้งัน้ี 

1. ช่วยให้ผูส้อนถ่ายทอดเน้ือหา และประสบการณ์ท่ีสลับซับซ้อน  โดยมีลักษณะ
เน้ือหาท่ี เป็นรูปธรรมสูง เช่น การท างานของเคร่ืองกล อวยัวะในร่างกาย หรือการเจริญเติบโตของ
สัตวช์ั้นต ่า ลกัษณะเช่นน้ีผูส้อนจะไม่สามารถถ่ายทอดหรือบรรยายไดดี้ (ชยัยงค์ และคณะ, 2540 : 
121) 

2. ท าให้ครูมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการสอน และคน้ควา้เพิ่มเติมให้เป็นไปตามท่ี
ชุดการเรียนระบุไวเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  รวมทั้ งมีเวลาในการตรวจ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ แทนท่ีทุ่มเวลาในการท าส่ือการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูท่ีไม่มี
ความ สามารถในดา้นน้ีจะเป็นปัญหามาก และในท่ีสุดจะไม่ยอมใช้ส่ือการเรียนการสอน (วาสนา
,2525: 139) 

3. ท าให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ในแนวเดียวกนั ผูส้อนแต่ละคนย่อมมีความรู้และความ 
สามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองเดียวกันแตกต่างกัน  ผู้เรียนอาจจะได้รับความรู้และ
รายละเอียดต่างๆ  คนละแนวทางกัน  ชุดการเรียนมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนท่ีเป็นพฤติกรรม  มี
ขอ้เสนอแนะกิจกรรมการใชส่ื้อ และขอ้สอบเพื่อประเมินพฤติกรรมไวอ้ยา่งพร้อมมูล (นิพนธ์, 2520: 
63) 

2.3.2 องค์ประกอบของชุดการเรียน 
  ชยัยงศ ์ พรหมวงศ ์และคณะ (2523 : 120). ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของชุดการเรียนการ

สอนไว ้4 ส่วน คือ  
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  1. คู่มือส าหรับผูใ้ชชุ้ดการเรียนการสอน เป็นคู่มือส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งการเรียนจากชุด
การเรียนการสอน 

  2. เน้ือหาและสาระส่ือ จดัให้อยู่ในรูปของส่ือการเรียนแบบประสม และกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

  3. ค  าสั่งหรือการมอบหมายงาน เพื่อก าหนดแนวทางในการเรียนใหผู้เ้รียน 
  4. การประเมินผล เป็นการประเมินผลกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัดรายงานการ

คน้ควา้และผลการเรียนรู้ในรูปแบบสอบถามต่าง ๆ ส่วนประกอบทั้งหมดจะอยู่ในกล่องหรือซอง
โดยจดัเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการใช ้

 บุญชม  ศรีสะอาด. (2537 : 95-96). ไดก้ล่าวว่าชุดการเรียนการสอน มีองค์ประกอบท่ี
ส าคญั 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1. คู่มือใช้ชุดการเรียน เป็นคู่มือท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ผูใ้ช้ชุดการเรียนการสอนศึกษาและ
ปฏิบติั เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดว้ยแผนการสอน ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งเตรียม
ก่อนสอน บทบาทของผูเ้รียน การจดัชั้นเรียน  

 2. บตัรงาน เป็นบตัรค าสั่งว่าให้ผูเ้รียนปฏิบัติอะไรบ้าง โดยระบุกิจกรรมตามล าดับ
ขั้นตอนของการเรียน 

 3. แบบทดสอบวดัความก้าวหน้าของผูเ้รียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ส าหรับตรวจว่า
หลงัจากเรียนรู้ชุดการเรียนการสอนจบแลว้ ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียน
ท่ีก าหนดไวห้รือไม ่

 4. ส่ือการเรียนต่าง ๆ เป็นส่ือส าหรับผูเ้รียนไดศึ้กษา มีหลายชนิดประกอบกนั อาจเป็น
ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น บทความ เน้ือหาเฉพาะเร่ือง จุลสาร บทเรียนโปรแกรมหรือประเภท
โสตทศันูปกรณ์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิต่าง ๆ  ของจริง เป็นตน้ 

2.3.3 การจัดท าและสร้างชุดการเรียน 
ขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนและการใชชุ้ดการเรียน การสร้างชุดการเรียนโดยทัว่ไปมี

ขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี (บุญเก้ือ, 2545: 97-99) 
1. ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหา และประสบการณ์อาจก าหนดเป็นหมวดวชิาหรือบูรณาการ

เป็นแบบสหวทิยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 
2. ก าหนดหน่วยการสอน  แบ่งเน้ือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน  โดยประมาณ

เน้ือหาวชิา ท่ีจะใหค้รูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนไดใ้นหน่ึงสัปดาห์ หรือ หน่ึงคร้ัง 
3. ก าหนดหัวเร่ือง  ผู ้สอนจะต้องถามตนเองว่าการสอนแต่ละหน่วยควรให้

ประสบการณ์ อะไรกบัผูเ้รียนบา้ง แลว้ก าหนดหวัขอ้เร่ืองออกมาเป็นหน่วยการสอนยอ่ย 
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4. ก าหนดความคิดรวบยอดและหลกัการ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัเร่ือง โดย
สรุป รวมแนวคิด สาระและหลักเกณฑ์ท่ีส าคญัไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัเน้ือหาท่ีสอนให้
สอดคลอ้งกนั 

5. ก าหนดวตัถุประสงค ์ใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง โดยก าหนดเป็นจุดประสงคท์ัว่ไป
ก่อน แลว้จึงเขียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท่ีตอ้งมีเง่ือนไข และเกณฑพ์ฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 

6. ก าหนดกิจกรรมการเรียน โดยให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางในการเลือกและการผลิตส่ือการสอน  กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างท่ี
ผูเ้รียนปฏิบติั เช่น การอ่านบตัรค าสั่ง การตอบค าถาม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเล่นเกม เป็น
ตน้ 

7. ก าหนดแบบประเมินผล แบบประเมินผลตอ้งตรงกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยใชก้ารสอบแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผูส้อนทราบวา่หลงัจากผา่นกิจกรรมมาเรียบร้อยแลว้ผูเ้รียนได้
เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 

8. เลือกและผลิตส่ือการสอน  วสัดุอุปกรณ์ และวิธีการท่ีครูใช้ ถือเป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนของแต่ละหวัขอ้เร่ืองแลว้ ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็นหมวดหมู่ใน
กล่องท่ีเตรียมไวก่้อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 

9. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ ชุดการเรียนท่ีสร้างข้ึนมามี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูส้ร้างจึงจ าตอ้งก าหนดเกณฑ์ข้ึนล่วงหนา้ โดยค านึงถึงหลกัการท่ีวา่การ
เรียนรู้เป็นการช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนใหบ้รรลุผล 

10. ชุดการเรียนท่ีไดป้รับปรุง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ลว้สามารถ
น าไปสอนผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดการเรียนและระดบัการศึกษา โดยก าหนดขั้นตอนการใช ้ได้
ดงัน้ี (1) ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นความรู้เดิมของผูเ้รียน (2) ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน (3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นสอน) ผูส้อนบรรยาย หรือ แบ่งกลุ่มประกอบ
กิจกรรมการเรียน (4) ขั้นสรุปผลการสอน เพื่อสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีส าคญั (5) ท า
แบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไปแลว้ 

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2552 : 19-20). การท่ีผูส้อนสร้างชุดการเรียนการสอนเพื่อ
น าไปใชใ้นการเรียนการสอนนั้น ครูควรด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เลือกหัวขอ้ ก าหนดขอบเขต และประเด็นส าคญัของเน้ือหา ผูส้ร้างชุดการเรียนการ
สอนควรเลือกหัวข้อและประเด็นส าคญั ได้จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ของหลกัสูตร  
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2. ก าหนดเน้ือหาท่ีจะจดัท าชุดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้พื้นฐานของ
ผูเ้รียน 

3. เขียนจุดประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงควรเขียนเป็นลกัษระจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผูส้อนและผูเ้รียนทราบจุดประสงค์ว่าเม่ือศึกษาชุดการเรียนการสอนจบแล้ว 
ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถอยา่งไร 

4. สร้างแบบทดสอบ ซ่ึงมี 3 แบบ คือ (1) แบบทดสอบวดัพื้นฐานความรู้เดิมของ
ผูเ้รียน เพื่อดูวา่ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานก่อนท่ีจะมาเรียนเพียงพอหรือไม่ (เม่ือทดสอบแลว้ถา้ผูเ้รียนมี
ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ผูส้อนควรแนะน าให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยวิธีใด 
เป็นตน้ หรือผูส้อนอาจอธิบายความรู้เพิ่มเติมแก่ผูเ้รียนในเร่ืองนั้น ๆ) (2) แบบทดสอบยอ่ย เพื่อวดั
ความรู้ของผูเ้รียนหลงัจากผูเ้รียนเรียนจบในแต่ละเน้ือหายอ่ย (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัจากการศึกษาชุดการเรียนการสอนจบแลว้ 

5. จดัท าชุดการเรียนการสอน ประกอบดว้ย บตัรค าสั่ง บตัรปฏิบติัการและบตัรเฉลย 
(ถา้มี) บตัรเน้ือหา บตัรฝึกหดัและบตัรเฉลยบตัรฝึกหดั บตัรทดสอบและบตัรเฉลยบตัรทดสอบ 

6. วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนเตรียมออกแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยมีหลกัการส าคญั คือ (1) ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
ผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยช้ีแนะ และควบคุมการเรียนการสอน (2) เลือกกิจกรรมหลากหลายท่ีเหมาะสม
กบัชุดการเรียนการสอน (3) ฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการคิดอยา่งหลากหลาย เช่น การคิดวเิคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ เป็นตน้ และ (4) มีกิจกรรมท่ีฝึกให้ผูเ้รียนได้
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ๆ 

7. การรวบรวมและการจดัท าส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนมีความส าคญั
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่ือการเรียนการสอนบางชนิดอาจมีผูจ้ดัท าไวแ้ลว้ ผูส้อนอาจน ามาปรับปรุง
ดดัแปลงใหม่ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ และจุดประสงค์ท่ีตอ้งการสอน ในกรณีท่ีไม่มีส่ือท่ีตรง
กบัจุดประสงค์การสอนครูผูส้อนตอ้งสร้างส่ือการเรียนการสอนข้ึนมาใหม่ ซ่ึงอาจจะตอ้งใช้เวลา
มาก 

 กฤษมนัต ์วฒันาณรงค์. (2554 : 105) ไดส้รุปขั้นตอนในการสร้างชุดการเรียน โดยจะ
ใช้การคิดเชิงระบบ (System Thinking) และวิธีระบบ (System Approach) เป็นหลักส าคญัในการ
พฒันา จึงท าให้มัน่ใจได้ว่าชุดการเรียนจะสามาถช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยงัช่วยให้ผูส้อนเกิดความมัน่ใจท่ีจะสอนดว้ย และไดก้ล่าวถึง 4 ขั้นตอนท่ีส าคญัในการผลิตชุด
การเรียน ไวด้งัน้ี 
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 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหา เป็นการจ าแนกเน้ือหาวชิาออกเป็นหน่วยแยกยอ่ยลง
ไปจนถึงหน่วยระดบับทเรียน ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีใช้สอนได ้1 คร้ัง ชุดการเรียนท่ีผลิตข้ึนจึงเป็นชุดการ
เรียนประจ าหน่วยระดบับทเรียน ส าหรับการสอนแต่ละคร้ัง 

 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการสอน เป็นการวางแผนการสอน และกิจกรรมการเรียน 
เป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้วา่เม่ือเร่ิมใชชุ้ดการเรียนจะตอ้งท าอะไรบา้งตามล าดบัก่อนหลงั หรือเม่ือ
มีกิจกรรมการเรียน ผูเ้รียนท่ีใชชุ้ดการเรียนตอ้งท าอะไรบา้งตามล าดบัขั้น 

 ขั้นตอนท่ี 3 การผลิตส่ือการสอน เป็นการผลิตส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการสอน 

 ขั้นตอนท่ี 4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียน เป็นการประเมินชุดการเรียน ดว้ย
การน าชุดการเรียนไปทดลองใชแ้ลว้ปรับปรุงใหมี้คุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

กุศยา  แสงเดช (2545) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างและผลิตชุดการเรียน ดงัตาราง 
 

กจิกรรม ส่ิงทีไ่ด้ 
1. ก าหนดเน้ือหา - เน้ือหาทีมีขอบข่ายคลอบคลุมจุดประสงค์ของ

หลกัสูตรแต่ละเร่ือง 
2. วิเคราะห์เน้ือหาโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น
หน่วยยอ่ย 

- หน่วยการสอนท่ีเหมาะสมกบัประเภทของชุดการ
เรียน และคาบเวลา 

3. ก าหนดมโนทศัน์ ความคิดรวบยอด - แนวคิดมโนทัศน์ ความคิดรวบยอดของแต่ละ
หน่วยยอ่ย 

4. ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม - วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
5. ก าหนดประสบการณ์ของแต่ละหน่วย - ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนในแต่ละหน่วยยอ่ยจะไดรั้บ 

เช่นการอ่าน เขียน ทดลอง ฯลฯ 
6. ก าหนดกิจกรรม โดยน าประสบการณ์ท่ี
ก าหนดไวส้ัมพนัธ์กับเน้ือหาแล้วจดัเป็น
กิจกรรมการเรียน 

- แนวคิดมโนทัศน์  ความคิดรวบยอดของแต่ละ
หน่วยยอ่ย 

7. ก าหนดส่ือการเรียนการสอน และผลิต - ส่ือการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมของแต่ละ
หน่วย 

8. ก าหนดวิธีการประเมินผล และจดัท าแบบ
ประเมินผล 

- แบบและวิธีการประเมินผลของแต่ละหน่วยยอ่ยกบั
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 

9. หาประสิทธิภาพชุดการเรียน - ชุดการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช ้
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จากประเภท และองค์ประกอบของชุดการเรียน ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการต่างๆ มาสร้างชุดการ
เรียนรายวชิาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี 

1. คู่มือครูท่ีประกอบดว้ย วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน แบบประเมินผลการ
เรียน  

2. ชุดการเรียน  ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้  แบบฝึกหัด แบบเฉลยแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และเฉลยแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

2.3.4 การหาประสิทธิภาพชุดการเรียน 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2529 : 490-492) กล่าวถึงเกณฑ ์และการก าหนดเกณฑใ์นการหา

ประสิทธิภาพชุดการเรียน ดงัน้ี 
เสาวณีย,์ (2528: 56-57) การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนไดจ้ากการวดัผลค่าคะแนน

เฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมด จากการท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยเรียนทุกหน่วยการเรียน และจากการท า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพไว้
หลากหลาย คือ 80/80 85/85 และ90/90 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรายวชิาและเน้ือหา ดงัน้ี 

1. ถา้เน้ือหาท่ีค่อนขา้งยาก การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนท่ีสร้างข้ึน
ไวท่ี้80/80 หรือ 85/85 80 ตวัแรก คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
ท้ายหน่วยเรียน  ระหว่างเรียนทุกหน่วยการเรียนรวมกัน  โดยคิดเป็นร้อยละ  80 ตัวหลัง คือ 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ท่ีวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนครบทุกหน่วยการ
เรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 

2. ถ้าเน้ือหาง่าย หรือเป็นชุดการเรียนท่ีพฒันาข้ึนต่อจากท่ีมีผูส้ร้างชุดการเรียนน้ีไว้
แลว้การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพจะตั้งไวท่ี้ 90/90 90 ตวัแรก คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ี
วดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยเรียน ระหวา่งเรียนทุกหน่วยการเรียนรวมกนั โดยคิดเป็น
ร้อยละ 

การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการเรียน (ชยัยงค,์ 2526: 5) การยอมรับประสิทธิภาพ
ชุดการเรียนให้ถือค่าแปรปรวนระหวา่ง 2.5-5% มี 3 ระดบัคือ  สูงกวา่เกณฑ์ เม่ือประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้มีค่าเกิน 2.5 % ข้ึนไป เท่ากบัเกณฑ์ เม่ือประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนเท่ากนัหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่ไม่เกิน 2.5% และต ่ากว่าเกณฑ์ เม่ือประสิทธิภาพของชุด
การเรียนต ่ากวา่เกณฑแ์ต่ไม่ต ่ากวา่ 2.5% ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้
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2.4. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ 
 การสร้างชุดการเรียน เป็นการสร้างนวตักรรมการจดัการเรียนการสอน ประเภทส่ือการสอน 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน จากการศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างชุดการเรียน ผูว้ิจยัพบวา่ชุดการเรียนแต่ละเร่ืองมีประสิทธิภาพในระดบัต่าง ๆ กนั ดงัตวัอยา่ง
งานวจิยัต่อไปน้ี 
 ปรีดา  ศรีลาศกัด์ิ (2551 : 78-81) ไดท้  าการวิจยัการศึกษาผลการใช้ชุดการเรียน เร่ืองมลัติ
มิเตอร์ ของนกัศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น วทิยาลยัสารพดัช่างพระนคร ผลการวจิยัพบวา่ชุดการ
เรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพของส่ือ E1/E2 เท่ากับ 90.00/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ี
ก าหนด  นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 
62.50 และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการเรียนอยู่ในระดับดี (X = 4.24) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.54 
 วีรศกัด์ิ  บุญเพชร (2554 : 47-51) ไดท้  าการวิจยัการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียน
แบบบูรณาการ เร่ืองหลกัการท างานของเซนเซอร์และการใช้งาน วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 25 
คน ผลการวิจยัพบวา่ชุดการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพของส่ือ E1/E2 เท่ากบั 83.27/83.28 
สูงกวา่เกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด ผลการวิเคราะห์ความกา้วหน้าทางการเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียจากการท าแบบทดสอบก่อ และหลงัเรียนของนกัเรียนพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชชุ้ดการเรียนอยูใ่นระดบัมาก  
 พรจิต ประทุมสุวรรณ (2553 : ) การวิจยัเร่ืองน้ีมีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพฒันาและทดสอบ
ชุดการเรียนการควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบฟัซซีท่ีสอนโดยวิธีปกติ  2) เพื่อพฒันาและทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดการเรียนการควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบฟัซซีท่ีสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 3) เพื่อ
พฒันาและทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมผูช่้วยสอนในกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
กบัผูเ้รียนท่ีเรียนโดยวธีิปกติ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชปั้ญหา เป็นฐานการ
ด าเนินการวิจยั เร่ิมจากการพฒันาชุดการเรียนการควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบฟัซซี ท่ีสอนโดยวิธี
ปกติแล้วน าไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่างซ่ึงได้แก่นักศึกษาแมคคาทรอนิกส์ชั้นปีท่ี 4 ภาควิชาครุ
ศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จ านวน 20 คน หลังจากนั้นได้น ากลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดิมไปฝึกอบรมกับชุดฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึน
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เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการ บทบาทและหนา้ท่ีในกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน แลว้จึงคดัเอาผูท่ี้ท  าคะแนนไดสู้งสุด 5 อนัดบัแรกมาเป็นผูช่้วยสอน ส าหรับการสอนโดยใช้ชุด
การเรียนการควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบฟัซซีท่ีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  โดยผูว้ิจยัได้พฒันา
รูปแบบการเรียนรู้แบบ PISE model ท่ีประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั คือ 1) ขั้นให้ปัญหา (Problem) 
2) ขั้นสืบคน้ขอ้มูล (Investigation) 3) ขั้นแกปั้ญหา (Solution) และ 4) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
โด ย มี ผู ้ส อน ท าห น้ า ท่ี เป็ น ท่ี ป รึ ก ษ า  (Coach) แล ะ ผู ้ ช่ ว ยส อน ท าห น้ า ท่ี เป็ น พี่ เ ล้ี ย ง 
(Tutorials/Facilitators) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาแมคคาทรอนิกส์ชั้ นปีท่ี 3 จ านวน 20 คน โดย
แบ่งกลุ่มยอ่ยละ 4 คน ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีผูช่้วยสอนประจ ากลุ่มละคนท าการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น
ฐานตาม PISE model ผลของการวิจยัปรากฏดงัน้ี 1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการควบคุมไฮ
ดรอลิกไฟฟ้าแบบฟัซซีท่ีสอนโดยวิธีปกติมีประสิทธิภาพ  1.49 สูงกว่าเกณฑ์การหาคุณภาพของเม
กุยแกนส์ 2) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนท่ีสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพ 1.02 สูงกวา่
เกณฑ์ การหาคุณภาพของเมกุยแกนส์ 3) ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมผูช่้วยสอนในกระบวนการ
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพ  (E1/E2) 81.91/80.50 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต ่ากว่ากลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยวิธีปกติท่ีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัระดบั .05 และ 5) ความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
 คฑาวุธ (2552) ได้ท าการวิจยัการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนโดยใช้ส่ือ
ประสม  เร่ืองเคร่ืองส่งวิทยุ วิชาเคร่ืองส่งวิทยุละสายอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศกัราช 2545 กลุ่มตวัอย่างเป็นผูเ้รียนโรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
เคร่ืองส่งวิทยุและสายอากาศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 20 คนผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบวา่ ชุดการเรียนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพร้อยละ 76.80/72.30 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ
80/80 

สุชาติ (2552) ท าการวิจยัเร่ือง การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนแบบบูรณา
การเร่ือง การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเบ้ืองต้นวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลยัสารพดัช่างพระ
นคร โดยน าไปใช้กบัผูเ้รียน ชั้นปีท่ี 1 สาขางานไฟฟ้าก าลงั จ านวน 16 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบวา่ ชุดการเรียนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพร้อยละ 76.56/73.54 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 
80/80 

จากการศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดทดลองขา้งตน้ พบวา่การเรียนการ
สอนดว้ยชุดการเรียนท่ีมีเน้ือหาทฤษฎีและปฏิบติั เหมาะสมท่ีจะมีชุดทดลองหรือส่ือการสอนหลาย
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รูปแบบ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับทัว่ไปว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงไดน้ าเอาหลกัการต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยัเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางในการ
สร้างชุดการเรียนแบบบูรณาการเร่ืองหลักการท างานของเซนเซอร์และการใช้งาน  วิชา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนเท่ากบั 80/80 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการเรียนท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า ชุดการ
เรียนท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะถูกสร้างข้ึนอยา่งเป็นระบบ และมีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน และแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการจดัการเรียนการสอน กล่าวคือ เพื่อเป็นการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสั้นรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั เช่น พื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนแตกต่างกนั และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  
 งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงน าเอาหลกัการต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีมาเป็น
แนวทางในการสร้างชุดการเรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และตั้ งเกณฑ์
ประสิทธิภาพชุดการเรียน เท่ากบั 80/80 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


