
บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิต และพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือผลิตและ
พัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู้ในทาง
ทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ 
และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ 
(แนวการจัดการศึกษา ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 : 3) 

วิชาวงจรดิจิตอล เป็นวิชาพ้ืนฐานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เก่ียวกับการใช้งานวงจรดิจิตอล ประกอบและทดสอบวงจรดิจิตอล  เน้ือหาวิชาประกอบด้วย ระบบ
ตัวเลข รหัส ลอจิกเกตพื้นฐาน คณิตศาสตร์ลอจิกและการลดรูป วงจรบวกลบเลขไบนารี่ วงจร
เข้ารหัส วงจรถอดรหัส และวงจรแสดงผล  วงจรคอมบิเนช่ันเบ้ืองต้น ฟลิปฟลอป วงจรนับ และวงจร
เลื่อนข้อมูล หน่วยความจํา และคุณสมบัติของไอซีตระกูลต่าง ๆ เน้ือหาเหล่าน้ีมีความสําคัญ เพราะ
เป็นพ้ืนฐานที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ และคอมพิวเตอร์ต่อไป  

จากประสบการณ์การสอนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยพบว่า
เน้ือหาของเอกสารประกอบการสอนยังไม่สมบูรณ์ ทําให้นักเรียนไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
วงจรดิจิตอลอย่างเต็มที่ และสื่อการสอนล้าสมัยไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
รวมถึงไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย 

จากผลของการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการสอนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 
2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวข้างต้นนับว่าเป็นปัญหาสําคัญ เพราะทรัพยากรที่มี
คุณภาพจึงจะเป็นที่ต้องการของตลอดแรงงาน ผู้วิจัยจึงคิดที่จะทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน  
วิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี ได้ความรู้เก่ียวกับวงจรดิจิตอลอย่างครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา สามารถเรียนได้โดยไม่
จําเป็นต้องเข้าห้องเรียน 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการสอน วิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2.2  เพ่ือพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดการสอน วิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2.3  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน     
วิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ 

1.2.4  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชาวงจร
ดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

1.3 สมมุตฐิานการวจิยั 
 

1.3.1   ผลการศึกษาสภาพปัญหาของการสอน วิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าหนังสือเรียนและสื่อการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X   1.5)  

1.3.2 ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-
2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X   3.5)  

1.3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวงจรดิจิตอล      
รหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 

1.3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชาวงจร
ดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับมาก ( X   3.5) ขึ้นไป 
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1.4  กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

 1.4.1  กรอบแนวคิดด้านเนื้อหา  
กกกกกกก การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิชาวงจรดิจิตอลรหัสวิชา 2105-2007  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหา 10 หน่วยดังน้ี 
กกกกกกกกกกก 1.4.1.1  ระบบตัวเลข 
กกกกกกกกกกกก1.4.1.2   รหัส 
กกกกกกกกกกกก1.4.1.3  ลอจิกเกตพ้ืนฐาน 
  1.4.1.4  คณิตศาสตร์ลอจิกและการลดรูป 
  1.4.1.5  วงจรบวกลบเลขไบนารี่ 
  1.4.1.6  วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส และวงจรแสดงผล 
  1.4.1.7  วงจรคอมบิเนช่ันเบ้ืองต้น 
  1.4.1.8  ฟลิปฟลอป วงจรนับ และวงจรเลื่อนข้อมูล 
  1.4.1.9  หน่วยความจํา 
  1.4.1.10  คุณสมบัติของไอซีตระกูลต่าง ๆ 
 

กกกกกกก1.4.2  กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดการสอน 
กกกกกกกในการพัฒนาชุดการสอน วิชาวงจรดิจิตอลรหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้ใช้   
กรอบแนวคิดของบุญเก้ือ ควรหาเวช (2543 : 97-99) ซึ่งกําหนดส่วนประกอบของชุดการสอนไว้ดังน้ี คือ 
กกกกกกกกกกกก1.4.2.1  หมวดหมู่และประสบการณ์ อาจจะกําหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ
เป็นแบบสหวิทยาการ ตามท่ีเหมาะสม 
กกกกกกกกกกกก1.4.2.2  หน่วยการสอนโดยประมาณเน้ือหาวิชาที่จะสอนแก่นักเรียน 
กกกกกกกกกกกก1.4.2.3  หัวเรื่องแบ่งออกเป็น 4-6 หัวเรื่อง 
กกกกกกกกกกกก1.4.2.4  ความคิดรวบยอดและหลักการให้สอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง 
กกกกกกกกกกกก1.4.2.5  วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง 
กกกกกกกกกกกก1.4.2.6  กิจกรรมการเรียนควรเป็นแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
กกกกกกกกกกกก1.4.2.7 แบบประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 
ผู้เรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่ 
กกกกกกกกกกกก1.4.2.8. เลือกและผลิตสื่อการเรียนการสอนแล้วจัดเป็นหมวดหมู่ในกล่องที่เตรียมไว้ 
กกกกกกกกกกกก1.4.2.9 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยคํานึงถึงหลักการท่ีว่า การเรียนรู้เป็น
การช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล 
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กกกกกกกกกก 1.4.2.10   การใช้ชุดการสอน ประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน การนําเข้าสู่
บทเรียน กิจกรรมการเรียน การสรุปผลการเรียนรู้ การทดสอบหลังเรียน 
 

กกกกกก 1.4.3 กรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย 
กกกกกกกในการพัฒนาสื่อการสอนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้ใช้
กรอบแนวคิดของ สุกรี รอดโพธ์ิทอง (2535 : 42-48) ซึ่งกําหนดขั้นตอนการออกแบบไว้ ดังน้ี คือ 
กกกกกกกกกกก 1.4.3.1   เร้าความสนใจให้พร้อมที่จะเรียน (Gain Attention) 
กกกกกกกกกกกก1.4.3.2   กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน (Specify Objective) 
กกกกกกกกกกกก1.4.3.3   ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 
กกกกกกกกกกกก1.4.3.4   ให้เน้ือหาและความรู้ใหม่ (Present New Information) 
กกกกกกกกกกกก1.4.3.5   แสดงความสัมพันธ์ของเน้ือหา (Guide Response) 
กกกกกกกกกกกก1.4.3.6   กระตุ้นการตอบสนอง (Elicit Responses) 
กกกกกกกกกกกก1.4.3.7   ทดสอบ (Assess Performance) 
กกกกกกกจากกรอบแนวคิดของ บุญเก้ือ ควรหาเวช ผู้ วิจัยได้นํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนด 
ส่วนประกอบของชุดการสอน ดังน้ี คือ 1) หน่วยการสอน 2) หัวเรื่อง 3) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม        
4) กิจกรรมการสอน และ 5) แบบประเมินผล 
 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย  
กกกกกกกการวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตดังน้ี 
 

กกกกกกก1.5.1  ประชากร ได้แก่  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่  2 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยนักเรียนทั้งหมด 4 กลุ่ม จํานวนรวมท้ังสิ้น 76 คน 
กกกกกกก1.5.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
กกกกกกกกก 1.5.2.1  กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
จํานวน 20 คน 
กกกกกกกกกกก 1.5.2.2  กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนปกติ  จํานวน 16 คน 
 

กกกกกกก1.5.3  ชุดการสอนวิชาวงจรดิจิตอล  
กกกกกกกประกอบด้วย  
กกกกกกกกกกก 1.5.3.1  คู่มือการใช้ชุดการสอน 
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กกกกกกกกกกก 1.5.3.2  เอกสารประกอบการสอน 
กกกกกก  1.5.3.3  สื่อการสอน 
  1.5.3.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

1.6 นยิามศพัท์เฉพาะทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงกําหนดความหมายของคําต่างๆ 

ที่ใช้ในการวิจัยดังน้ี 
 

1.6.1  วิชาวงจรดิจิตอล หมายถึง วิชาที่มีเน้ือหาประกอบด้วย ระบบตัวเลข รหัส ลอจิก
เกตพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ลอจิกและการลดรูป วงจรบวกลบเลขไบนารี่ วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส 
และวงจรแสดงผล  วงจรคอมบิเนช่ันเบ้ืองต้น ฟลิปฟลอป วงจรนับ และวงจรเลื่อนข้อมูล 
หน่วยความจํา และคุณสมบัติของไอซีตระกูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเน้ือหาในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.6.2  ชุดการสอน หมายถึง ชุดการสอนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.6.3  เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา
วงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระสําคัญ  เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

1.6.4  สื่อการสอน หมายถึง สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเตอร์เนต สามารถ
ใช้งานได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ 

1.6.5  คู่มือการใช้ หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นเพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาก่อนที่จะนํา
ชุดการสอนไปใช้โดยภายในคู่มือประกอบด้วย คําช้ีแจงวิธีการใช้ชุดการสอน สิ่งที่ครูและนักเรียนต้อง
เตรียม เน้ือหาสาระของชุดการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมเฉลยให้แก่ครู 

 1.6.6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบซึ่งวัดความรู้   
ความเข้าใจ และการนําไปใช้ ในวิชาวงจรดิจิตอล โดยให้นักเรียนทําหลังเรียนจบแต่ละหน่วยการสอน    
ทุกหน่วย 

1.6.7  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวงจรดิจิตอลรหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากการเรียน
โดยชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและที่เรียนโดยวิธีปกติครบทุกหน่วย 

1.6.8  คุณภาพของชุดการสอน หมายถึง ผลการประเมินชุดการสอนท่ีประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา และด้านสื่อการสอนวิชาวงจรดิจิตอล 

1.6.9  การสอนโดยวิธีปกติ หมายถึง การดําเนินการสอนโดยครู ตามแผนการสอน       
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนในการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอนและฝึกทักษะ     
3) ขั้นสรุป และ 4) ขั้นวัดและประเมินผล 

1.6.10  นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

1.6.11  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบ และวิธีการเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  

 

1.7  ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ 
 

1.7.1  ได้แนวทางในการพัฒนาชุดการสอนในโอกาสถัดไป 
1.7.2  ได้เอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ที่มีคุณภาพ เน้ือหาสมบูรณ์และทันสมัย 

1.7.3  ได้สื่อการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
1.7.4  นักเรียนที่เรียนวิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น 
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