
(4) 
 

สารบัญ 
 
           หน้า 
บทคดัยอ่ ....................................................................................................................................  (2) 
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................  (3) 
สารบญั .......................................................................................................................................  (4) 
สารบญัตาราง .............................................................................................................................  (7) 
 
บทท่ี 
1   บทน า ....................................................................................................................................  1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ...............................................................  1 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษา...................................................................................  4 
 สมมุติฐานของการศึกษา ......................................................................................  4 
 ขอบเขตของการศึกษา ..........................................................................................  5 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ ..................................................................................................  6 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ..................................................................................  7 
 
2   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง .............................................................................................  8 
 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  พุทธศกัราช 2544 .......................................................................................  9 
 ทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ...............................................................  23 
 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารประกอบการเรียน ..................................................  32 
 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ..........................................  39 
 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ....................................................................  48 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ...............................................................................................  55 
 
3   วธีิด าเนินการศึกษา ...............................................................................................................  58 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ...................................................................................  58 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ..........................................................  58 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ..........................................................................................  64 



(5) 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที ่           หน้า 
3 (ต่อ) การวเิคราะห์ขอ้มูล  ..............................................................................................  64 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ............................................................................  65 
 
4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ...........................................................................................................  70 
 ล าดบัขั้นตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูล .....................................................................  70 
  ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน  ..........................  71 
  ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ....................................  72 
  ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน...........................................  73 
 
5   สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ .......................................................................................  75 
 สรุปผลการศึกษา ..................................................................................................  75 
 อภิปรายผล ...........................................................................................................  77 
 ขอ้เสนอแนะในการสร้างเอกสารประกอบการเรียน .............................................  79 
 
บรรณานุกรม .............................................................................................................................  81 
 
ภาคผนวก  .............................................................................................................................  84 
 ผนวก ก  รายนามผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ .....................................................  85 
 ผนวก ข  แบบสอบถามความสอดคลอ้งเอกสารประกอบการเรียน  
  ขอ้สอบ และความพึงพอใจ........................................................................  89 
 ผนวก ค  ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของเอกสารประกอบการเรียน 
  และความพึงพอใจ  ....................................................................................  107 
 ผนวก ง  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ..............................  123 
 ผนวก จ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั ..............................  134 



(6) 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที ่           หน้า 
ภาคผนวก (ต่อ) 
  
 ผนวก ฉ  ค่าความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อเอกสารประกอบการเรียน .....................  148 
 ผนวก ช  หนงัสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ ...........................................  151 
 ผนวก ซ  เอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ .................................................  158 
 
ประวติัผูศึ้กษา ............................................................................................................................  172 



(7) 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่     หน้า 

1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  ปีการศึกษา 2550-2551  ........................................................................................  2 
2 แบบแผนการทดลอง  ......................................................................................................  64 
3 แสดงประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ..........................................................  71 

 4 แสดงผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียน หลงัเรียน  ............................................................................  72 
 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียน .............................  73 
 6 แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน ........................................................................................  108 
 7 แสดงผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน เล่ม 1 ..............................................................................  111 
 8 แสดงผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน เล่ม 2 ..............................................................................  112 
 9 แสดงผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน เล่ม 3 ..............................................................................  113 
 10 แสดงผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน เล่ม 4 ..............................................................................  114 
 11 แสดงผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน เล่ม 5 ..............................................................................  115 
 12 แสดงผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน เล่ม 6 ..............................................................................  116 
 13 แสดงผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน เล่ม 7 ..............................................................................  117 
 14 แสดงผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอน เล่ม 8 ..............................................................................  118 
 
 
 



(8) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที ่     หน้า 
 15 แสดงผลการวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์..............................  119 
 16 สรุปค่าความสอดคลอ้งความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ...............................  121 
 17 แสดงผลการหาประสิทธ์ิภาพแบบขั้นทดลองแบบเด่ียว ..................................................  124 
 18 แสดงผลการหาประสิทธ์ิภาพแบบขั้นทดลองแบบกลุ่ม ..................................................  126 
 19 แสดงผลการหาประสิทธ์ิภาพแบบขั้นทดลองแบบภาคสนาม .........................................  128 
 20 แสดงผลการหาประสิทธ์ิภาพแบบแบบทดลองกลุ่มตวัอยา่ง ...........................................  131 
 21 แสดงการวเิคราะห์ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ...........................................................  142 
      22 แสดงผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ........................   144 
 23 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ........................................  144 
 24 ตาราง t – test ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติทดสอบที  
  และระดบันยัส าคญัทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน 
  และหลงัเรียนของผูเ้รียน...................................................................................................  146 
      25 แสดงผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่เคร่ืองมือวนัความพึงพอใจของผูเ้รียน ......................   149 
 26 แสดงค่าความพึงพอใจของผูเ้รียน ...................................................................................  149 
 


