รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
วิชาช่ างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
รหัสวิชา 1104 - 4301
หลักสู ตวิชาชีพระยะสั้ น พ.ศ. 2540

โดย
นายเลอพงษ์ สุ วรรณนันท์
แผนกวิชาช่ างไฟฟ้ากาลัง

วิทยาลัยสารพัดช่ างสี่พระยา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562

ก
บทคัดย่อ
ซื่อเรื่ อง : รายงานการใช้ชุดการเรี ยน รายวิชาการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
ชื่อผูว้ จิ ยั : นายเลอพงษ์ สุ วรรณนันท์
ปี พ.ศ. : 2562
การวิจยั ครั้ ง นี้ มี จุดประสงค์เพื่ อ 1) เพื่ อสร้ างชุ ด การเรี ยนรายวิช าช่ างควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง คุ ณลักษณะของช่างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ
หลัก สู ตรระยะสั้ น 150 ชั่วโมง ประเภทวิช าช่ างอุ ตสาหกรรม สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ า 2) เพื่ อทดสอบหา
ประสิ ท ธิ ภาพชุ ด การเรี ย นรายวิช าช่ า งควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสสลับ หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 6 เรื่ อ ง
คุณลักษณะของช่ างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ หลักสู ตรระยะสั้น 150 ชัว่ โมง ประเภท
วิชาช่ างอุ ตสาหกรรม สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ าที่ ส ร้ างขึ้ น 3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการเรี ยนที่สร้างขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดการเรี ยนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่
6 เรื่ อง คุณลักษณะของช่างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั ได้แ ก่ ผูเ้ รี ย นหลัก สู ต รระยะสั้ น 150 ชั่วโมง ประเภทวิ ช าช่ า ง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ า ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 10 คน (เกณฑ์จานวนผูเ้ รี ยน 1 ห้องเรี ยนปกติ เท่ากับ 15 คน) ซึ่ งผูว้ จิ ยั
ใช้วธิ ีเลือกแบบเจาะจง (Purpossive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุ ดการเรี ยนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ หน่วย
การเรี ยนรู ้ ที่ 6 เรื่ อง คุ ณลัก ษณะของช่ างที่ ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยการทดสอบค่า t

ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดการเรี ยนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ หน่ วยการ
เรี ยนรู้ที่ 6 เรื่ อง คุณลักษณะของช่ างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ หลักสู ตรระยะสั้น 150
ชั่วโมง ประเภทวิชาช่ างอุ ตสาหกรรม สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ าที่ ส ร้ างขึ้ น มี ประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้ 80/80
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการเรี ยนที่
สร้างขึ้นจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ยน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ของ
คะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดการเรี ยนรายวิชาช่างควบคุ ม
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด

สารบัญ
หน้า
ก
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6
11
14
21
24
24
24
25
25
26
26
30
33
33
34

บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนา
ความสาคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
สมมุติฐานการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นิยามศัพท์เฉพาะ
กรอบแนวคิดการวิจยั
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักสู ตรระยะสั้น พ.ศ. 2540
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
การผลิตและจัดทาชุดการเรี ยน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างชุดการเรี ยน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
วิธีการสร้างเครื่ องมือ
รู ปแบบการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุ ปอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ก. ตารางวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข. โครงการสอน
ข. ชุดการเรี ยนหน่วยที่ 6 เรื่ อง คุณลักษณะของช่างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1

2
3

ชื่อตาราง
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน และคุณภาพการ
สอน ของชุดการเรี ยนที่ 6 เรื่ อง คุณลักษณะของช่างที่ดี และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยนชุดที่ 6 เรื่ อง คุณลักษณะของ
ช่างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ค่าเฉลี่ย  และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนด้วยชุดการเรี ยนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับ

หน้ า
30

31
31-32

