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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การศึกษาเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบัน  
การสื่อสารและการพัฒนาเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  การศึกษานับว่า
เป็นปัจจัยของการพัฒนา  สังคมและประเทศชาติ  ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงพยายามจัดและส่งเสริม
การศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศชาติ  ตามแผนผังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม  เพ่ือมุ่งเน้นสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมี
คุณธรรม  สามารถที่จะน าความรู้และรู้เท่ากับต่อการเปลี่ยนแปลง  สร้างโอกาสด้านการศึกษา  และ
ส่งเสริมให้คนมีงานท าอย่างทั่วถึง  ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่มีการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือ  กึ่งฝีมือให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ทิศทางการพัฒนาที่ควรจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งพฤติกรรม  จิตใจ  และปัญญาให้
สามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นจริงของ
ประชาชน  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดการเรียนรู้  คิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  ท า
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  จากกระแสความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  การเมือง  และสังคมโลกที่ไร้พรมแดน  ประกอบกับความส าเร็จของการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับการศึกษาและการศึกษาเพ่ือทุกคน  (Education  for  all)  มีผล
ต่อความต้องการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ด้วยเหตุนี้  การจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา
ความส าคัญต่อการผลิตก าลังคนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  จึงเป็นความจ าเป็นที่
สถาบันการอาชีวศึกษาจะต้องการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือให้ ก้าวทันและก้าวน ากระแสความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ตลอดจนสามารถตอบสนองสภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการของสังคม
ได้  การศึกษาระดับอาชีวศึกษาในปัจจุบันและอนาคต  จึงกลายเป็นการศึกษาที่มีความจ าเป็นและมี
ความต้องการสูงของตลาดแรงงานอันเนื่องจากสังคมที่สลับซับซ้อน  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
และมีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้า  ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับนี้ต้องขยายและ
กระจายโอกาสอย่างกว้างขวาง  ต้องมีความหลากหลายทั้งรูปแบบการจัดการศึกษา  หลักสูตรและ
รูปแบบการเรียนการสอน 
 การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ต้องให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังต่อไปนี้  
 (1) เพ่ือให้มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพน าไป
ปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างประสิทธิภาพ  สามารถเลือกวิธีการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสมกับตนสร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน  ท้องถิ่น  และประเทศชาติ   
 (2) เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่ความรู้  เพ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ  สามารถสร้างอาชีพมีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  
 (3) เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน  รักงาน  
รักหน่วยงาน  สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  
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 (4) เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้ งในการท างานอยู่ร่วมกัน  มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว  หน่วยงาน  ท้องถิ่น  และประเทศชาติ  อุทิศตนเพ่ือสังคมเข้าใจและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี   
 (5) เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยในตนเอง  มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  สังคม  การเมืองของประเทศและโลกปัจจุบัน  มีความ
รักชาติ  ส านึกในความเป็นไทย  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกแห่งต่างมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  นักวิชาการหลายท่านต่างยอมรับ
ว่านวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอน  นับเป็นสิ่งส าคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
หรือดีขึ้น  ดังนั้นกระบวนการการจัดการสอน  ผู้สอนที่มีศักยภาพจึงจ าเป็นต้องแสวงหาและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน  เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  การจัดการศึกษา
วิชาชีพ เทคนิคของสถาบันการศึกษา  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการนั้น  จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เพ่ือมุ่งให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดีและมีความรักในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลให้การ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน  ตลอดจนสามารถออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  การพัฒนาการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของรัฐบาล
ตามรายละเอียดแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.1 รูปแบบปฏิสัมพันธ์ของการเรียนการสอนและนโยบายของรัฐ 

นโยบายการศึกษา 
นโยบาย สอศ. 

บทบาทครูผูส้อน 

รัฐ 

สงัคม 

หลกัสูตร 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนและส่ือการสอน 
สมัฤทธิผลของผูเ้รียน 
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 ในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2556 ประเภท
สาขาวิชาอุตสาหกรรมของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน  5  
สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขาวิชาโลหะการ  
สาขาวิชาการก่อสร้าง  และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส าหรับสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  เป็นสาขาหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในยุคโลกาภิวัตน์มากที่ สุด  ด้วยอิทธิพลของความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการสื่อสาร  
โทรคมนาคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า  อินเตอร์เน็ต  (Internet)  
ท าให้สังคมเป็นสังคมแหล่งข่าวสารข้อมูล  โลกถูกหลอมเป็นหนึ่งเดียวไร้ซึ่งพรมแดน  เปรียบ
ประหนึ่งเป็นหมู่บ้านของโลก  (Global  Villages)  ขณะเดียวกันกิจกรรมทุกด้านไม่ว่าเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  การศึกษา  สิ่งแวดล้อมถูกเชื่อมโยงให้เข้าถึงกันและกัน  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2540 : 7) 
 วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  เป็นรายวิชาชีพบังคับวิชาหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2556 ของสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
ที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในภาคต่างๆ ในเครื่องขยายเสียง มีทักษะการประกอบ
และการใช้เครื่องมือ ตลอดจนมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย
สามารถที่จะน าหลักการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้
กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพให้มีมาตรฐานการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิชาชีพที่จะต้องผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม  เพื่อพัฒนาตนเอง  สังคม  และประเทศชาติต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้จุดประสงค์หลักของวิชาเครื่องเสียง(2105 – 2008)  ดังกล่าวเพ่ือให้ผู้เรียนมี 
พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัยเกี่ยวกับเครื่องเสียงสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้  
ความเข้าใจภาคทฤษฎี  และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบภาคปฏิบัติ  
ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รายงานได้ท าการสอนในรายวิชาดังกล่าวมากหลายปี  พอที่สรุปปัญหาของ
กระบวนการเรียนรู้วิชาเครื่องเสียงดังต่อไปนี้คือ 
 
ปัญหำที่เกิดจำกผู้เรียน 
 ด้านพุทธิพิสัย  พบว่า   
 (1) นักเรียนไม่มีเอกสารประกอบการเรียนที่ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาที่ผู้สอนได้แบ่ง
หน่วยการเรียนตามค าอธิบายของหลักสูตร   
 (2) นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนน้อย  หลังจากจบเนื้อหาหรือหลักสูตร   
 (3) ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ความเข้าใจ เป็นผลให้ไม่
ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่าท่ีควร 
 ด้านทักษะพิสัย  พบว่า  
 (1) นักเรียนไม่มีแนวทางในการฝึกปฏิบัติ  
 (2) นักเรียนขาดทักษะ ขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน   
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 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะมีน้อยก่อให้เกิดผลเสียในการเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
 ด้านจิตพิสัย  พบว่า  
 (1) นักเรียนขาดความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน   
 (2) ขาดความอดทนในการท างาน   
 (3) ขาดการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือท างานเป็นทีม 
 
ปัญญำที่เกิดจำกผู้สอน 
 ปัญหาของกระบวนการเรียนวิชาเครื่องเสียงจะเกิดกับผู้เรียนแล้ว  ทางด้านผู้สอนเองก็
ประสบปัญหาด้วยเช่นกัน  คือ  
 (1) ขาดเอกสารประกอบการสอนหรือคู่มือครูที่ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร   
 (2) เนื้อหามากเกินไปแต่ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้น้อยลง  
 (3) ความสัมพันธ์ของการวัดและประเมินผล 
 จากปัญหาดังกล่าว  ท าให้มีผู้รายงานในฐานะผู้สอนได้เล็งเห็นความส าคัญด้านปัจจัยต่าง ๆ 
ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งด้านพุทธิพิสัย  ด้านทักษะ
พิสัย  และด้านจิตพิสัย  ตลอดจนน าความรู้  ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  โดยที่ผู้สอนใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้  ซึ่งผู้สอนพบว่า
เอกสารประกอบการสอนหรือคู่มือครู  แบบฝึกกิจกรรม  เอกสารประกอบการเรียน  หรือใบความรู้  
คู่มือการปฏิบัติงาน  หรือใบงาน  และกระบวนการจัดกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
พร้อมที่สามารถน าความรู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ าวันท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนในรายวิชาดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาปละพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์รายวิชา  ผู้รายงานใน
ฐานะครูผู้สอน  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จึงได้ศึกษาหาแนวทางและ
พัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 พร้อมกับเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาที่จะพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้ทราบว่าผลการ
พัฒนาการเรียนให้มีความก้าวหน้าและเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร  ผู้รายงานจึงได้ศึกษาและ
วิเคราะห์และจัดท ารายงาน  การพัฒนาผู้เรียนที่ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 
2105 – 2008  ด้านพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  รวมทั้งรายงานผลการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะของเอกสารประกอบการสอน  จากครูผู้สอนและผู้เรียนที่ใช้เอกสารประกอบการ
สอนดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  ที่ครูผู้สอน
สร้างข้ึนจากการทดลองใช้ 
 2. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาทางการเรียนของผู้ เรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  2  ปีการศึกษา  2559  และปีการศึกษา  2560  ที่ใช้ชุด
การสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 
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 3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนและนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 
ขอบเขตของกำรรำยงำน 
 1. เป็นการรายงานประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105 - 2008  ใน
ภาคปฏิบัติกับนักเรียนระดับชั้นปีที่  2  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 2. เป็นการรายงานการพัฒนาผู้เรียนที่เรียนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105–2008 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ระดับชั้นปีที่  2  ปีการศึกษา  2559  และปี
การศึกษา  2560 
 3. เปรียบเทียบผลการพัฒนาผู้เรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ระดับชั้นปีที่  2  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 4. เป็นการรายงานการประเมินความคิดเห็นของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 
2105 – 2008 จากกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษาที่อยู่จัดท าเผยแพร่ตามสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิค
ศรีสะเกษ ที่เรียนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  ปีการศึกษา 2559  จ านวน  98  คน  และปี
การศึกษา 2560  จ านวน  87 คน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประโยชน์ด้ำนองค์ควำมรู้ 
 1. ได้ทราบผลการพัฒนาผู้เรียน วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105–2008 ของนักเรียนสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และปี
การศึกษา 2560 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105 -2008  
ของนักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับ ปวช. 2   
 3. เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหสัวชิา 2105 - 2008 
 ประโยชน์ด้ำนกำรพัฒนำ 
 1. ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน วิชาเครื่องเสียงในเชิงพัฒนาด้านพุทธิพิสัย  ด้านทักษะ
พิสัย  และด้านจิตพิสัย 
 2. สามารถน าผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องเสียงและรายวิชาอ่ืนต่อไป 
 ประโยชน์ที่เป็นผลผลิต 
 ไดชุ้ดการสอนส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องเสียงที่สร้างและพัฒนา 
ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 


