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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวฒั น์ในปั จจุบนั เป็ น
แรงขับเคลื่ อนให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไปทัว่ โลก รวมทั้งการปฏิ รูปการศึ กษา ที่ทุก
ประเทศล้วนให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแต่การจัดการเรี ยนการสอนไปจนถึ ง
ระบบการประกันคุ ณภาพทางการศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และเป็ นที่ยอมรับ
ของนานาชาติ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึ กษาไว้ใน
หมวด 4 ซึ่ งเป็ นหัวใจของการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ที่ มุ่งเน้นประโยชน์สู งสุ ดแก่ ผูเ้ รี ยน มาตรา 22 ให้
หลักการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 กาหนดการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ที่ เน้นการจัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้ ส อดคล้องกับ ความสนใจ ความถนัด และความ
แตกต่างของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้
เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น รัก
การอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝัง
คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ไ ว้ใ นทุ ก วิ ช า ผู ้ส อนสามารถจัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน อานวยความสะดวกให้ ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และใช้การวิจยั เป็ นส่ วน
หนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย และให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง ชุ มชน มี ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิ ดได้ทุก
เวลาทุกสถานที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เป็ น หน่ วยงานที่ ดูแลสถานศึกษาที่ มีการจัดการ
เรี ยนการสอนสาขาวิชาชี พ ทั้งหลักสู ตรระยะสั้น หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสู ตร
ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) และหลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี ก็ ไ ด้มี ก ารก าหนดนโยบายให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ส านัก มาตรฐานการอาชี วศึ ก ษาและวิช าชี พ (2548 : 25) ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษา ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เพื่ อ
กระตุน้ และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู้วิชาชีพที่ตนเลือกเรี ยนได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้ง
ให้ผูส้ าเร็ จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชี พ แตละสาขาวิชา/สาขางาน สามารถไป
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ประกอบอาชีพ พัฒนาสังคมและประเทศชาติได้จริ ง โดยการจัดการเรี ยนการสอนจะคานึ งถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นทั้งความรู ้ ทักษะ และคุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของผูเ้ รี ยนทุกระดับ โดยมีการประเมินตามสภาพจริ ง พิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยน ความประพฤติ พฤติกรรมการร่ วมกิจกรรม และการทดสอบ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เป็ นสถาบันที่
จัดการศึกษาวิชาชี พให้กบั ประชาชน และผูส้ นใจทัว่ ไป ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรระยะ
สั้น ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรสาหรับประชาชนทัว่ ไป โดยไม่มีการจากัดวุฒิการศึกษา และอายุ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีช่องทางในการพัฒนาความรู ้ความสามารถในระยะเวลาเรี ยนที่ไม่นาน ปั ญหา
ในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรระยะสั้นในแต่ละรายวิชา คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ด้านพื้ น ฐานความรู ้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ ระดับ การศึ ก ษา อายุ และเพศ ท าให้ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างกัน มีกลุ่มผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ ได้เร็ ว ปานกลาง และช้า ปั ญหาเหล่านี้
กระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก
ชุดการเรี ยนเป็ นนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลสู ง โดยผูเ้ รี ยนแต่ละคนสามารถเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมได้อย่างอิสระ สามารถเรี ยนรู ้ ได้ทุกที่
ทุกเวลาตามความสะดวกของผูเ้ รี ยน
ดังนั้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีวิธีการ และช่องทางเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดี
ขึ้ น สามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน และแก้ปัญหาในงานอาชี พอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ จะต้องมี การ
จัดทา และหาประสิ ทธิภาพชุดการเรี ยนรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อสร้างชุดการเรี ยนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ หน่วยการเรี ยนรู ้
ที่ 6 เรื่ อง คุ ณลักษณะของช่ างที่ ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ หลักสู ตรระยะสั้น 150
ชัว่ โมง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ า
1.2.2 เพื่ อ ทดสอบหาประสิ ทธิ ภ าพชุ ด การเรี ยนรายวิ ช าช่ า งควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 6 เรื่ อง คุ ณลักษณะของช่ างที่ ดี และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ ที่สร้างขึ้น
1.2.3 เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่ อนและหลังการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ด
การเรี ยนที่สร้างขึ้น
1.2.4 เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดการเรี ยน
รายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
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1.3 สมมุติฐำนกำรวิจัย
1.3.1 ชุ ดการเรี ยนรายวิชาช่ างควบคุ ม มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ หลักสู ตรระยะสั้ น 150
ชัว่ โมง ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ า ที่ สร้ างขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนด 80/80
1.3.2 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ได้ศึกษาโดยใช้ชุดการเรี ยนรายวิชาช่ างควบคุ มมอเตอร์
ไฟฟ้ ากระแสสลับ หลักสู ตรระยะสั้น 150 ชัว่ โมง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ า
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
1.3.3 ความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วยชุ ดการเรี ยนรายวิช าช่ าง
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ชุ ดการเรี ยนรายวิชาช่ างควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ ที่ สร้ างขึ้ นมี เนื้ อหาตาม
หลัก สู ตรระยะสั้ น พ.ศ. 2540 ประเภทวิช าช่ างอุ ตสาหกรรม สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ า ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ส่ วนประกอบของชุ ดการเรี ยน ประกอบด้วย
คู่มือครู แบบทดสอบก่อนเรี ยน ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึ กหัด เฉลยแบบฝึ กหัด แบบทดสอบหลัง
เรี ยน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน และเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
1.4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ ผูเ้ รี ยนหลักสู ตรระยะสั้น 150 ชัว่ โมง ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ า ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ รหัสวิชา 1104
– 4301 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 2 ห้อง
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู ้เรี ยนหลั ก สู ตรระยะสั้ น 150 ชั่ ว โมง ประเภทวิ ช าช่ า ง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ า ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาช่างควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวนนักศึกษา 10 คน (เกณฑ์จานวนผูเ้ รี ยน 1
ห้องเรี ยนปกติ เท่ากับ 15 คน) ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีเลือกแบบเจาะจง (Purpossive Sampling)
1.4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
1.4.4 ด้านเนื้ อหา หลักสู ตรวิชาชี พระยะสั้น รายวิชาช่ างควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
รหัสวิชา 1104 – 4301 จานวน 6 หน่ วยการเรี ยน จัดทาเป็ นชุ ดการเรี ยน 6 ชุ ดการเรี ยน เนื้ อหาที่ทา
การวิจยั คือ ชุดการเรี ยนที่ 6 เรื่ อง คุณลักษณะของช่างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
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1.4.5 ตัวแปรในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ ชุดการเรี ยนรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ หน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง คุ ณลักษณะของช่ างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ หลักสู ตรระยะ
สั้น 150 ชัว่ โมง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ า
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
(1) ประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยน
(2) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู ้เรี ยนรายวิ ช าช่ า งควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ
(3) ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการใช้ชุดการเรี ยนรายวิชาช่ างควบคุ ม
มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ด้านผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิช าการควบคุ ม มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับสู งขึ้น มีสื่อประกอบการเรี ยนที่สามารถศึกษาได้ดว้ ยตัวเอง และสามารถเรี ยนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา
1.5.2 ด้านผูส้ อน ครู ผูส้ อนมี สื่ อ ประกอบการจัดการเรี ย นการสอนรายวิช าการควบคุ ม
มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับที่มีคุณภาพ และสาหรับ ให้ผเู ้ รี ยนใช้ในการเรี ยนซ่ อมเสริ ม หรื อศึ กษา
เพิ่มเติม ทาให้การจัดการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
1.5.3 ด้านสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่ พระยามีสื่อการเรี ยนการสอนเพิ่มมากขึ้น และ
สามารถพัฒนาให้มีความหลากหลายในรายวิชาอื่น ๆ มากยิง่ ขึ้น
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.6.1 ประสิ ทธิ ภาพ คือ ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน (E1)
และคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (E2) โดยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ E1/E2 เท่ากับ 80/85
1.6.2 ชุ ดการเรี ยน เป็ นเอกสารประกอบการจัดการเรี ยนการสอนที่สร้ างขึ้น และจัดทาเป็ น
ชุ ด ประกอบด้วย คู่มือครู แบบทดสอบก่ อนเรี ยน ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึ กหัด เฉลยแบบฝึ กหัด
แบบทดสอบหลังเรี ยน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน และเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยกาหนด 1
หน่วยการเรี ยน เท่ากับ 1 ชุดการเรี ยน
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1.7 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตั ว แปรอิ ส ระ ได้แ ก่ ชุ ด การเรี ย น
รายวิช าช่ า งควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ รหัสวิชา 1104 – 4301
ห น่ ว ย ก า ร เรี ย น รู ้ ที่ 6 เรื่ อ ง
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ งช่ างที่ ดี แ ล ะ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ประสิ ทธิภาพของชุดการเรี ยน
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
ผูเ้ รี ยนรายวิช าช่ างควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับ
3. ระดั บ ความพึ งพ อใจของ
ผูเ้ รี ย นที่ มี ต่อการใช้ชุ ดการเรี ย นรายวิช า
ช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ

