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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนัเป็น
แรงขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ไปทัว่โลก รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษา ท่ีทุก
ประเทศลว้นให้ความส าคญัต่อการพฒันาระบบการศึกษา ตั้งแต่การจดัการเรียนการสอนไปจนถึง
ระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ และเป็นท่ียอมรับ
ของนานาชาติ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาไวใ้น
หมวด 4 ซ่ึงเป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน มาตรา 22 ให้
หลกัการจดัการศึกษาว่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 ก าหนดการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความ
แตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตใ์ช้
เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหา ให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น รัก
การอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน อ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และใช้การวิจยัเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย และให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนให้เกิดได้ทุก
เวลาทุกสถานท่ี 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น หน่วยงานท่ีดูแลสถานศึกษาท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอนสาขาวชิาชีพ ทั้งหลกัสูตรระยะสั้น หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หลกัสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรี ก็ได้มีการก าหนดนโยบายให้
สถานศึกษาในสังกดัจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2548 : 25) ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกดัจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อ
กระตุน้และพฒันาผูเ้รียนใหเ้รียนรู้วิชาชีพท่ีตนเลือกเรียนไดเ้ต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้ง
ให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ แตละสาขาวิชา/สาขางาน สามารถไป
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ประกอบอาชีพ พฒันาสังคมและประเทศชาติไดจ้ริง โดยการจดัการเรียนการสอนจะค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล เน้นทั้งความรู้ ทกัษะ และคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของผูเ้รียนทุกระดบั โดยมีการประเมินตามสภาพจริง พิจารณาจากพฒันาการของ
ผูเ้รียน ความประพฤติ พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม และการทดสอบ 

วิทยาลยัสารพดัช่างส่ีพระยา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบนัท่ี
จดัการศึกษาวิชาชีพให้กบัประชาชน และผูส้นใจทัว่ไป ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะ
สั้น ซ่ึงเป็นหลกัสูตรส าหรับประชาชนทัว่ไป โดยไม่มีการจ ากดัวุฒิการศึกษา และอายุ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ช่องทางในการพฒันาความรู้ความสามารถในระยะเวลาเรียนท่ีไม่นาน ปัญหา
ในการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสั้นในแต่ละรายวิชา คือ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทั้ง
ด้านพื้นฐานความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา อายุ และเพศ ท าให้ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั มีกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็ว ปานกลาง และช้า ปัญหาเหล่าน้ี
กระทบต่อการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก  

ชุดการเรียนเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลสูง โดยผูเ้รียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมไดอ้ยา่งอิสระ สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี 
ทุกเวลาตามความสะดวกของผูเ้รียน 

ดงันั้นเพื่อใหผู้เ้รียนมีวิธีการ และช่องทางเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี
ข้ึน สามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน และแก้ปัญหาในงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีการ
จดัท า และหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรายวชิาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อสร้างชุดการเรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 6 เร่ือง คุณลกัษณะของช่างท่ีดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ หลกัสูตรระยะสั้ น 150 
ชัว่โมง ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

1.2.2 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง คุณลกัษณะของช่างท่ีดี และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ ท่ีสร้างข้ึน  

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัการเรียนรู้ดว้ยชุด
การเรียนท่ีสร้างข้ึน  

1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการเรียน
รายวชิาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  
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1.3 สมมุติฐำนกำรวจัิย 
 1.3.1 ชุดการเรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั หลกัสูตรระยะสั้ น 150 
ชัว่โมง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 80/80 
 1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้ศึกษาโดยใช้ชุดการเรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั หลกัสูตรระยะสั้น 150 ชัว่โมง ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 1.3.3 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรายวิชาช่าง
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.4.1 ชุดการเรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ท่ีสร้างข้ึนมีเน้ือหาตาม
หลกัสูตรระยะสั้ น พ.ศ. 2540 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนประกอบของชุดการเรียน ประกอบด้วย 
คู่มือครู แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด แบบทดสอบหลงั
เรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 1.4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    1. ประชากร คือ ผูเ้รียนหลกัสูตรระยะสั้น 150 ชัว่โมง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั รหสัวิชา 1104 
– 4301 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้ง 

    2. ก ลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้เรียนหลักสูตรระยะสั้ น  150 ชั่วโมง  ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัศึกษา 10 คน (เกณฑ์จ านวนผูเ้รียน 1 
หอ้งเรียนปกติ เท่ากบั 15 คน)  ซ่ึงผูว้จิยัใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purpossive Sampling) 
 1.4.3 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
 1.4.4 ดา้นเน้ือหา หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
รหัสวิชา 1104 – 4301 จ านวน 6 หน่วยการเรียน จดัท าเป็นชุดการเรียน 6 ชุดการเรียน เน้ือหาท่ีท า
การวจิยั คือ ชุดการเรียนท่ี 6 เร่ือง คุณลกัษณะของช่างท่ีดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
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 1.4.5 ตวัแปรในการศึกษา  

    1. ตวัแปรอิสระ คือ ชุดการเรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง คุณลกัษณะของช่างท่ีดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ หลกัสูตรระยะ
สั้น 150 ชัว่โมง ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

    2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
(1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียน  
(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู ้เรียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 
(3)  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้ชุดการเรียนรายวิชาช่างควบคุม

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ด้านผูเ้รียน ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบัสูงข้ึน มีส่ือประกอบการเรียนท่ีสามารถศึกษาไดด้ว้ยตวัเอง และสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี 
ทุกเวลา 

1.5.2 ด้านผูส้อน  ครูผูส้อนมีส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีคุณภาพ  และส าหรับให้ผูเ้รียนใช้ในการเรียนซ่อมเสริม หรือศึกษา
เพิ่มเติม ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

1.5.3 ดา้นสถานศึกษา วทิยาลยัสารพดัช่างส่ีพระยามีส่ือการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน และ
สามารถพฒันาใหมี้ความหลากหลายในรายวชิาอ่ืน ๆ มากยิง่ข้ึน 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.6.1 ประสิทธิภาพ คือ ผลการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างการจดัการเรียนการสอน (E1) 
และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) โดยตั้งเกณฑไ์วท่ี้ E1/E2 เท่ากบั 80/85 
 1.6.2 ชุดการเรียน เป็นเอกสารประกอบการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน และจดัท าเป็น
ชุด ประกอบด้วย คู่มือครู แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน โดยก าหนด 1 
หน่วยการเรียน เท่ากบั 1 ชุดการเรียน 
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1.7 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ชุดการเรียน
รายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั รหัสวิชา 1104 – 4301 
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี  6  เ ร่ื อ ง 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ ง ช่ า ง ท่ี ดี  แ ล ะ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

ตัวแปรตาม ไดแ้ก่  
1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียน  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 

3 . ระดับ ความพึ งพ อใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้ชุดการเรียนรายวิชา
ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  


