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หัวข้อวิจัย   การพัฒนาชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่อง การประกอบ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพ 

ผู้วิจัย          นางพรพรรณ วุฒิโรจน์พลากร 

                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท  เทศบาลเมืองพระพุทธบาท   

  อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

ปีที่วิจัย        2561 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ในการวิจัยดังนี้ (1 ) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการ

สอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่อง การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่อง การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่อง การ

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่

ผู้วิจัยใช้คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 ได้แก่ นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธ

บาท  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 24 คน ใช้เวลาในการสอน  20 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่อง การ

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอน  
 

ผลการวิจัยพบว่า        

 1. ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น เรื่อง การประกอบวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมี

ค่าเฉลี่ย 82.65/84.84   
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 2. ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น เรื่อง การประกอบวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.77 หรือ

คิดเป็นร้อยละ 77 

 

 3. นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์         

ชั้นปีที่  1 จ านวน 24 คน มีความพึงพอใจการเรียนด้วย ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น เรื่อง การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25    
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) To create and evaluate the efficiency of 

the instruction set in Electrical and Electronics Engineering subject called  “Electronic 

Circuit Assembly for students in Vocational Certificate Level”. 2) To study the 

effectiveness index of instruction set in Electrical and Electronics Engineering subject 

called  “Electronic Circuit Assembly for students in Vocational Certificate Level”. And 

3) To study the satisfaction toward the instruction set in Electrical and Electronics 

Engineering subject called  “Electronic Circuit Assembly  for students in Vocational 

Certificate Level”. The target group was Vocational Certificate students enrolled in 
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Electrical and Electronics Engineering subject in the first semester, academic year 2018, 

Praputthabat Municipality Vocational College. The target group was 24 students of the 

first year students in automotive major. The total time of using the teaching set was 20 

hours. The instruments used in this study were 1) The instruction set in Electrical and 

Electronics Engineering subject called “Electronic Circuit Assembly for students in 

Vocational Certificate Level”. 2) The achievement test. And 3) The Satisfaction 

questionnaire toward the instruction set.  

 

 

 

 

The results of this study were as follows: 

 1) The efficiency of the instruction set in Electrical and Electronics Engineering 

subject called  Electronic Circuit Assembly for students in Vocational Certificate Level 

is at 82.65/84.84 which was higher than the first predetermined threshold at 80/80 . 

 2) The efficiency index of instruction set in Electrical and Electronics 

Engineering subject called  Electronic Circuit Assembly for students in Vocational 

Certificate Level is at 0.77 or 77%. 

 3) The satisfaction of students toward the instruction set in Electrical and 

Electronics Engineering subject called  Electronic Circuit Assembly for students in 

Vocational Certificate Level is in good level with the mean score of 4.25.   

 

 


