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ช่ือเรื่อง       รายงานการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
       ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

ผูรายงาน  นางสาวอังคณา  อัตถาพร 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน   ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
หนวยงาน  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   อําเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย 
ปการศึกษา  2560 
 

บทคัดยอ 
 
 รายงานการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 นี้มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือออกแบบสราง
ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน  2) เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน  3) เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
อัตโนมัติท่ีมีระบบปองกัน  4)  เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการ
วัดแอนะลอกมัลติมิเตอร  5) เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  6)  เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 7)  เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  รหัสวิชา 2105-2004 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 80/80 8) เพ่ือศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  9) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 กอนเรียนและหลังเรียน  10)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการเรียนรูโดยใชชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  รหัสวิชา 2105-
2004  11) เพ่ือประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  
โดยครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-
2004 การดําเนินการโดยใชรูปแบบการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 แบบ
กลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ปวช.1 กลุม 1 จํานวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2560 ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาประกอบดวย 1)  ชุดการ
สอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 จํานวน 15  หนวย  2)  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 2 ฉบับ คือ 2.1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียน  จํานวน 60 ขอ มีคาความยาก (P) ตั้งแต 0.22 ถึง 0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (B) 



 
ค 

ตั้งแต 0.25 ถึง 0.83  และมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับมีคาเทากับ  0.847 2.2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน  จํานวน 60 ขอ  มีคาความยาก (P) ตั้งแต  0.22  ถึง 0.93 และมีคาอํานาจ
จําแนก (B) ตั้งแต 0.21 ถึง 0.92  และมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับมีคาเทากับ  0.883  4)  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 มีลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ  จํานวน 15 ชุด และ 5)  แบบประเมินชุดการสอน โดยครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอชุดการสอน 
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  มีความเหมาะสมเทากับ 1.00 แสดงวา 
ขอคําถามมีความสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตองการวัดทุกขอคําถาม การวิเคราะหขอมูลโดยการใชคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาประสิทธิภาพ  คาดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบคาที   
ผลการศึกษาพบวา    

1. ไดชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยชุดฝก จํานวน 5  
เครื่อง ดังนี้ 
          1.1 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 

1.2 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
                   1.3 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบปองกัน 
       1.4 ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร  

1.5 ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดทางไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส 
   1.6 เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  รหัสวิชา 
2105-2004 

2. ประสิทธิภาพของชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 
2105–2004 มีคาเฉลี่ย E1/E2  เทากับ  84.33/85.17  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว E1/E2  เทากับ 
80/80 

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  มีคาเทากับ 0.7614  แสดงวา  
นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.14 
 4. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004  มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ  22.77  และ
คาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ  51.10  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004  โดยภาพรวม พบวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ยเทากับ  4.34  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.46 
 6. ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับเหมาะสมมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.28  
 


