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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในการพฒันาประเทศให้สามารถกา้วทนัโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด
คือ ทรัพยากรบุคคลท่ีตอ้งมีความรู้ ความสามารถและศกัยภาพ ในการผลิตของแต่ละประเทศข้ึนอยู่
กบัองค์ความรู้ประเทศท่ีพลเมืองมีการศึกษาดีย่อมได้เปรียบในการแข่งขนัเสมอ ในการพฒันา
ความสามารถของมนุษยจ์ะได้ผลดีเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัธรรมชาติของแต่ละบุคคลและเทคนิค
วิธีการระบบการศึกษา จึงตอ้งมีการวางแผนให้เหมาะสม ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการท่ีมีการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนมุ่งเนน้ทกัษะและ
ประสบการณ์ในงานอาชีพให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสามารถน าไปประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ในสาขางานดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการเกษตร ประกอบอาชีพส่วนตวั 
เป็นตน้ดา้นอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกหน่ึงสาขาท่ีมีความส าคญัในการ
พฒันาประเทศ ผูเ้รียนในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งศึกษาความรู้พื้นฐานท่ีส าคญัทางดา้น
วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีทั้งเน้ือหาทางดา้นทฤษฎี และเน้ือหาทางดา้นปฏิบติั  
 ในการจดัการเรียนการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202 ของนกัเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ชั้ นปี ท่ี  1 ในสาขา วิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วทิยาลยัเทคนิคเลยในหลายๆ ภาคเรียนท่ีผา่นมา ผูว้จิยัใชห้นงัสือเรียนท่ีมีขายทัว่ไป 
ซ่ึงยงัไม่มีหนงัสือเล่มใดท่ีมีเน้ือหาและใบงานการทดลองท่ีครบถว้น บางเล่มเป็นเฉพาะทฤษฎี บาง
เล่มเป็นเฉพาะปฏิบติั หรือบางเล่มเป็นทั้งทฤษฎีและปฏิบติัแต่เน้ือหาน้อยเกินไปไม่ครบถว้น จึง
ตอ้งใชห้นงัสือหลายเล่ม ท าใหไ้ม่สะดวกในการจดัการเรียนการสอน 
 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
รหสัวชิา 2105-2202 โดยมีการศึกษาสาระการเรียนรู้จากต าราหลาย ๆ เล่ม น ามาเรียบเรียงใหม่ ซ่ึงมี
เน้ือหาและใบงานการทดลองท่ีครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชาและค าอธิบาย
รายวชิา มีภาพประกอบ ใชรู้ปจริง พร้อมค าอธิบายท่ีชดัเจน เหมาะสมกบัพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะส่งผลท าให้
ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากเอกสาร
ประกอบการเรียน ไปสู่การประยกุตใ์นการเรียนการสอนรายวชิาอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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1.2 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
1.2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัส

วิชา 2105-2202 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู ้เรียนท่ีเรียนวิชาวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหสัวิชา 2105-2202  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระหวา่งก่อนเรียนและหลงั
เรียน 

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนวิชา
วชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวิชา 2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  พุทธศกัราช 
2556 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
1.3.1 เอกสารประกอบการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202  ระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
1.3.2 ผู ้เรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิชาวงจรไฟฟ้า

กระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

1.3.3 ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัส
วิชา 2105-2202 ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา 2105-2202 อยูใ่นระดบัมาก 
  

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูร้ายงานไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
1.4.1 ขอบเขตของเน้ือหำ 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202 ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศกัราช  2556  ประกอบด้วยเน้ือหา ใบงานการทดลอง แบบฝึกหัด แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบ่งหน่วยการเรียนรู้ เป็น 17 หน่วย ไดแ้ก่ 
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   หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
   หน่วยท่ี 2 กฎของโอห์มและก าลงัไฟฟ้า 

หน่วยท่ี 3 การอ่านค่าความตา้นทาน 
หน่วยท่ี4 การต่อตวัตา้นทาน  
หน่วยท่ี5 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
หน่วยท่ี6 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
หน่วยท่ี7 วงจรไฟฟ้าแบบผสม 
หน่วยท่ี8 วงจรแบ่งแรงดนัไฟฟ้า 
หน่วยท่ี 9 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า 
หน่วยท่ี10กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
หน่วยท่ี11 ทฤษฎีของเทวนิิน 
หน่วยท่ี13 ทฤษฎีของนอร์ตนั 
หน่วยท่ี14 วงจรบริดจ ์
หน่วยท่ี15 ทฤษฎีโนดโวลเตจ 
หน่วยท่ี16 ทฤษฎีเมชเคอร์เร้น 
หน่วยท่ี17 ทฤษฎีการวางซอ้น 

 

1.4.2ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.4.2.1ประชากร 

   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้ นปีท่ี 1 กลุ่ม 1-2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเลย ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา2105-2202 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 คน  
 1.4.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคเลย ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

 

1.4.3ตัวแปรทีศึ่กษำ 
1.4.3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนรายวชิา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)พุทธศกัราช  2556 
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1.4.3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา

2105-2202 
 2)  ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหสัวชิา 2105-2202 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 
 

1.4.4ระยะเวลำในกำรทดลอง 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ ได้ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างเดือน พฤษภาคม2560 – เดือนกันยายน 2560 ใช้เวลาทดลอง 18 สัปดาห์ ท าการทดลอง 
สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง  
 

1.5นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1 เอกสำรประกอบกำรเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหสัวิชา 2105-2202  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนส าหรับ
ผูเ้รียน 
 1.5.2 ประสิทธิภำพของเอกสำรประกอบกำรเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนท่ี
สร้างข้ึน ซ่ึงวดัจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน จากคะแนนในระหวา่งการเรียนของผูเ้รียน 
ตามเกณฑ ์75/75 (E1=75/E2=75) 
                       1) 75 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ กระบวนการจดัการเรียน
การสอนทั้งหมด โดยคิดจากคะแนนแบบฝึกหดั ใบงาน ของแต่ละหน่วยการเรียน น ามาวเิคราะห์หา
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1) 
 2) 75 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ หลังจากผู ้เรียนเรียนจบ
กระบวนการ ครบทุกหน่วยการเรียน โดยให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนทีละหน่วย จากนั้นน ามาวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 
 1.5.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้ครอบคลุม
เน้ือหารายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา 2105-2202  เพื่อใชว้ดัความรู้ของผูเ้รียนก่อนท่ีจะใช้
เอกสารประกอบการเรียนและใชว้ดัความรู้หลงัจากใชเ้อกสารประกอบการเรียน 

1.5.4 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ท่ีผา่นการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา
2105-2202 ซ่ึงไดท้  าการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากการเรียนการสอนส้ินสุดลง 
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1.5.5 ควำมพึงพอใจของผู้เรียนหมายถึง ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียน
ท่ีมีต่อการใชเ้อกสารประกอบการเรียนวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา 2105-2202 

1.5.6 ผู้เรียนหมายถึง  ผูเ้รียนท่ีเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1 ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคนิคเลยท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง  
 

1.6ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ได้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา2105-2202 ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ท่ีพฒันาข้ึนอยา่งมีขั้นตอน และผา่นขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน 75/75 
 1.6.2 เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2202 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถน าไปใช้จดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 1.6.3 เอกสารประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา2105-2202 ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)ท่ีมีลกัษณะตรงตามมาตรฐานรายวิชา และดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้รียน 
 1.6.4  เป็นแนวทางให้ครูผูส้อนไดพ้ฒันาส่ือนวตักรรมทางการศึกษาส าหรับใช้ในการจดั  
การเรียนการสอนและการบูรณาการความรู้กบัรายวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 1.6.5  ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหาร ครูและผูเ้รียน ไดร่้วมกนัพฒันา
คุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานและเอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาได ้
 
 
 
 
 
 


