
 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
ในสภาพปัจจุบันของประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อผู้เรียน โดยผู้เรียน
ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน ในการที่ผู้เรียนจะเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพได้น้ัน จําเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืนโดยกําหนดยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือมุ่งให้ประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ดังน้ันจึงส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมที่สําคัญ ๆ รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยกําเนิดอุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve) 
ดังน้ันจึงจําเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีจํานวนและศักยภาพเพียงพอ  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์การหน่ึงที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเพ่ือนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
พร้อมกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

วิชาดิจิตอลเทคนิคเป็นวิชาที่ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะห์ การออกแบบวงจร
คอมบิเนชัน วงจรซีเควนเชียล การลดรูปสมการ วงจรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ 
วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโดดเดอร์ วงจรโคดคอนเวอร์เตอร์ วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล 
วงจรสร้างสัญญาณคล็อกฟลิปฟลอป วงจรเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคํานวณทาง
คณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจําแบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณระหว่าง
แอนะลอกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันยังส่งผลให้ผู้เรียน  
มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และรู้จักการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและ
ปลอดภัย โดยจากการจัดการเรียนการสอน วิชาดิจิตอลเทคนิคที่ผ่านมา ผู้เรียนส่วนมากไม่ชอบเรียน
วิชาที่ เก่ียวกับการใช้หลักคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผลเข้ามาเก่ียวข้องในการเรียน ทําให้ผู้เรียน         
ไม่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือฝึกทักษะในการใช้เทคนิคต่างๆ ในงานดิจิตอลเทคนิค
ได้ ซึ่งการเรียนการสอนในอดีตจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนบรรยาย และให้ผู้เรียนศึกษา
ตามโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านเดียว แต่ในการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบัน จะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถเรียนรวม
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นครูผู้สอนจึงได้พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
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กระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน คือ มีทั้งผู้เรียนที่เรียนเก่ง เรียนระดับ   
ปานกลาง และเรียนอ่อน สามารถทํางานร่วมกัน มีความรับผิดชอบพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการปฏิบัติของผู้เรียน ในวิชาดิจิตอลเทคนิค ให้บังเกิดผลแก่ผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี 

ผู้ วิจัยจึ งสนใจที่ จะนํ าเทคนิค วิ ธีการสอนโดยการใช้ เอกสารประกอบการสอน                
มาทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดิจิตอลเทคนิค ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีว่าจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างไร มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ผู้เรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดกระบวนการคิดและมีทักษะในการประกอบดิจิตอลเทคนิค รู้จักการทํางานร่วมกัน
โดยต้ังมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัยสําคัญของคนที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญเติบโตต่อไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 
ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002      
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

1.2.2  เพ่ือประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัส  
3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

1.2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1.3  สมมุตฐิานการวจิยั 
 

1.3.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน     
วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.3.2  ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 
3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการ       
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การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบการสอนได้เป็นอย่างดี และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
( X   3.5) ขึ้นไป 

1.3.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ 
การสอน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ     
ดีมาก ( X   4.5) ขึ้นไป 

 

1.4  กรอบแนวความคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 

 1.4.1  กรอบแนวคิดด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค         
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหา 13 หน่วยดังน้ี 
  1.4.1.1  ลอจิกเกต 
  1.4.1.2 พีชคณิตบูลีนและการลดรูปสมการ 
  1.4.1.3 การออกแบบวงจรคอมบิเนช่ัน 
  1.4.1.4 วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรดีมัลติเพล็กซ์ 
  1.4.1.5 วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส วงจรแปลงรหัสและวงจรเปรียบเทียบ 
  1.4.1.6 วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกาและวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ 
  1.4.1.7 ฟลิปฟลอป 
  1.4.1.8 วงจรนับ 
  1.4.1.9 วงจรเลื่อนข้อมูล 
  1.4.1.10 วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร์ 
  1.4.1.11 หน่วยความจํา 
  1.4.1.12 วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอล 
  1.4.1.13 การประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอล 
 

 1.4.2  กรอบแนวคิดในการสร้างเอกสารประกอบการสอน 
ในการสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเทคนิค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
แนวคิดของ นคร  พันธ์ุณรงค์ (2538 : 42) ซึ่งกําหนดองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอนไว้
ดังน้ีคือ 
  1.4.2.1  ลําดับหน่วยการเรียน 
  1.4.2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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  1.4.2.3 สาระสําคัญ 
  1.4.2.4 เน้ือหา 
  1.4.2.5 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.4.2.6 สื่อการเรียนการสอน 
  1.4.2.7 การวัดผลประเมินผล 
  1.4.2.8 ตําราและหนังสืออ่านประกอบ 
  1.4.2.9 แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน 

 

1.5  ขอบเขตของการวจิยั 
การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตดังน้ี 
 

1.5.1  ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 จํานวนรวมท้ังสิ้น 47 คน  (งานทะเบียน พ.ศ. 2560) 

1.5.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จํานวน 21 คน ที่ได้จากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
 1.5.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.5.3.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 
3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.5.3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา  
3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ 
 

1.6  นยิามศพัทเ์ฉพาะทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงกําหนดความหมายของคําต่างๆ 

ที่ใช้ในการวิจัยดังน้ี 
 

1.6.1  วิชาดิจิตอลเทคนิค หมายถึง วิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การออกแบบ
วงจรคอมบิเนชัน วงจรซีเควนเชียล การลดรูปสมการ วงจรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจร           
ดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโดดเดอร์ วงจรโคดคอนเวอร์เตอร์ วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจร
โมโนสเตเบิล วงจรสร้างสัญญาณคล็อกฟลิปฟลอป วงจรเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจร
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คํานวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจําแบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณ
ระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเน้ือหาในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.6.2  เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 
3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคัญ เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และแบบทดสอบท้ายหน่วย
การเรียน   

1.6.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากการเรียน
ด้วยเอกสารประกอบการสอน ที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้นครบทุกหน่วย 

1.6.4  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา  
3105-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 

1.7  ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ 
 

1.7.1  ได้เอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณภาพ เน้ือหาสมบูรณ์และทันสมัย 

1.7.2  นักศึกษาที่ เรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค  รหัส วิชา 3105-2002 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

1.7.3  ช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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