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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาชดุฝกึทกัษะเรือ่งการใชม้ลัตมิเิตอรข์องนกัเรยีน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และมีผลการใช้
ชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟ
ฟา้กำาลงัภาคเรยีนที2่ปกีารศกึษา2556วทิยาลยัการอาชพีพยคัฆภมูพิสิยัจงัหวดัมหาสารคาม
จำานวน 20 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 2) ชุดฝึกทักษะเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์จำานวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนแบบปรนยัชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจำานวน 30 ขอ้ 4) แบบทดสอบทกัษะการ
ปฏิบัติงานจำานวน 3 ข้อ 30 คะแนน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
ชุดฝึกทักษะจำานวน25ข้อการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และ t-test Dependent Samples

ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.36/76.67 นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ
ปฏิบัติหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึง
พอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำาสำาคัญ: การพัฒนาชุดฝึกทักษะ, มัลติมิเตอร์
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Abstract

The purposes of this research were to develop the skill training package 
on multicenter for the second year vocational certificate students with an efficiency  
of 75/75, and to evaluate the result so fusing the developed skill training package  
with 20 second year vocational certificate Students, obtained using the cluster  
random sampling technique, who were studied in the second semester of 
the academic year 2013 at Payakkhaphumpisai Industrial Community and  
Education College, in Mahasarakham Province. The research instruments  
included 1) lessonplans, 2) the multicentre skill training package, 3) multiple  
choice achievement test with 30 items, 4) The working skills test with 3 items  
30 scores, and 5) the questionnaire on satisfaction with learning via the skill 
training package. The collected data were analyzed using percentage, mean, 
standard deviation and dependent t-test.

The findings revealed that the developed skill training package had an ef-
ficiency of 87.36/76.67 which met the required criterion of 75/75. The students 
showed gains in learning achievement and working skills from before learning 
via the developed skill training package at the .01 level of significance. Also, the 
indicated the dissatisfactions with learning via the developed skill training package 
in over All an dine chareaatthe most level.

Keywords: A Development of the Skill Training, Multimeters

บทนำา

การจดัการศึกษาในยคุปจัจบัุนมกีาร
เปล่ียนแปลงไปตามยคุตามสมยัทีม่เีทคโนโลยี
เข้ามาเก่ียวข้องอย่างรวดเร็วอาชีวศึกษาจึง
ได้ปรับแผนยทุธศาสตรใ์หส้อดคล้องกบัการ
จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้ความ
สามารถโดยการฝึกทักษะในวิชาชีพพื้นฐาน

และวชิาชพีเฉพาะทางพรอ้มทัง้มคีณุลกัษณะ
ที่พึ่งประสงค์มีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพสร้างผลผลิตและรายได้จนเกิดการ
พัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน (สุวัฒน์  
วัฒนวงค์, 2547 ; อ้างถึงใน คมเพชร  
ฉัตรศุภกุล, 2543: 35)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และความเจริญ
กา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภวัิตนเ์พือ่
ผลิตกำาลังคนระดับฝีมือที่มีความรู้ความชำา
นาญในทกัษะวชิาชพีมีคณุธรรมวนิัยเจตคติ
บคุลกิภาพและเปน็ผูม้ปีญัญาทีเ่หมาะสมสา
มารถนำาไปใชใ้นการประกอบอาชพีไดต้รงตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงานสอดคล้องกบั
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยเปิดโอกาส
ใหผู้้เรียนเลอืกระบบและวธิกีารเรยีนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามศกัยภาพความสนใจและโอกาส
ของตนสง่เสรมิการประสานความรว่มมือใน
การจดัการศกึษาและพฒันาหลกัสตูรรว่มกนั
ระหว่างสถาบันหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
ทัง้ในระดับชาตทิอ้งถิน่และชมุชนซึง่วทิยาลยั
การอาชพีพยคัฆภมูพิสิยัอาชวีศกึษาจงัหวดั
มหาสารคามสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปิด
สอนทัง้หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.) และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ซึ่งวิชาชีพช่างไฟฟ้านับเป็น
สาขาหนึ่งที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้
เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
โดยนำาความรู้และทฤษฎีต่างๆ ไปปฏิบัติ
ได้จริงมากกว่าการท่องจำาดังนั้นการฝึก
ปฏบิตักิจิกรรมจงึตอ้งครอบคลมุพฤตกิรรม
ด้านต่างๆ ทั้งทางด้านความคิดความรู้สึก
และการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติสิ่งที่จะต้องฝึก
นั้นต้องประกอบด้วยเทคนิควิธีการปฏิบัติ

และผลงานที่ได้เพื่อจะได้ตรวจสอบความ
สามารถในการทำางานด้วยความรวดเร็วถูก
ต้องแม่นยำาและทำางานด้วยความปลอดภัย
มีความรับผดิชอบตอ่การทำางานท้ังนีก้ารฝกึ
ทกัษะทางปฏบิตัติามเนือ้หาของประสบการณ์
ที่มีอยู่นั้นแตกต่างกันอยู่ 2 ลักษณะ (ชูศักดิ์  
เปลี่ยนภู่, 2537: 1–5)

สภาพปัจจบัุนปัญหาการจดักิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวชิาชา่งไฟ
ฟ้ากำาลังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพยัง
ไม่ประสบผลสำาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
หลักสูตรเพราะนักเรียนขาดทักษะในด้าน
การปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
จำาพวกเคร่ืองวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ทั้งแบบ
อนาล็อกและแบบดิจิตอลจึงอยู่ในเกณฑ์
ปรับปรุง (การรายงานการประเมินตนเอง
ปี พ.ศ.2554 Self Assessment Report: 
SAR) สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐาน
ที1่ผูเ้รยีนและผูส้ำาเรจ็การศกึษาวชิาชพีตวับง่
ชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑก์ารสำาเรจ็การ
ศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวิชาชพีอยู่
ในเกณฑ์ปรับปรุงซึ่งการพัฒนาชุดฝึกทักษะ
เร่ืองการใช้มัลติมิเตอร์เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามชุด
ฝึกทักษะจนเกิดทักษะการใช้มัลติมิเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำาเครื่องวัด
ไฟฟ้าชนิดมัลติมิเตอร์ไปใช้งานได้จริง

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและ
คุณลักษณะสำาคัญทำาให้ผู้วิจัยเชื่อว่าชุดฝึก
ทักษะเป็นส่ือการเรียนประเภทหน่ึงที่เป็น
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ส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเข้าใจและทกัษะเพิม่
ขึ้นส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีชุดฝึกหัดอยู่
ทา้ยบทเรยีนซึง่การใชช้ดุฝกึทกัษะควบคูก่บั
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเปน็อกีวธิี
หนึ่งที่ทำาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจากชุดฝึก
มากๆ จนเกิดทักษะซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมี
การพัฒนาทางการเรียนรู้ในด้านการปฏิบัติ
จนเกิดความชำานาญได้ดีขึ้นเพราะนักเรียน
มโีอกาสนำาความรูท้ีเ่รยีนมาแลว้มาฝกึใหเ้กดิ
ความเขา้ใจกวา้งขวางการสอนใหน้กัเรยีนได้
ลงมอืปฏบิตัทิำาให้นกัเรียนเกดิทกัษะทางดา้น
ฝมีอืและรูจ้รงิการสอนใหนั้กเรยีนเหน็ชอบทำาให้
นักเรียนรู้แจ้งและรู้จริงซึ่งจะทำาให้นักเรียน
แก้ปัญหาได้การสอนให้นักเรียนแก้ปัญหา
ได้ทำาให้นักเรียนเติบโตข้ึนอย่างมีอิสรภาพ  
(สมุน อมรววิฒัน,์ 2530: 96) และนวตักรรม
หนึ่งที่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้นก็คือการใช้ชุดฝึกทักษะควบคู่
กับใบงานซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ฝึกทักษะใน
การแก้ปัญหาและเกิดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงได้ถูกต้อง

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง
การใช้มัลติมิเตอร์สำาหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา
ไฟฟา้กำาลงัวทิยาลยัการอาชพีพยคัฆภมูพิสิยั 
จังหวัดมหาสารคามที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนกอ่นและหลงัการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการ
ใช้มัลติมิเตอร์

3. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการปฏบิตัิ
งานก่อนและหลังการใช้มัลติมิเตอร์

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
งานเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากร

ประชากรทีศึ่กษาเปน็นกัเรยีนระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากำาลงัทีเ่รยีนรายวิชาเครือ่งวัดไฟฟ้า
ประจำาปีการศึกษา 2556จำานวน 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 20 คน รวม 40 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่2แผนกช่างไฟ
ฟา้กำาลงัทีเ่รยีนรายวชิาเครือ่งวดัไฟฟา้ประจำา
ปีการศึกษา 2556 จำานวน 20คนได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม(ClusterRandomSampling) 
ด้วยวิธีการจับสลาก

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จำากัด
ขอบเขตเฉพาะเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์
เปน็การวดัหาคา่ปรมิาณทางไฟฟา้และวดัคา่
อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสเ์ชน่แรงดนัไฟฟา้กระ
ไฟฟ้าและตัวต้านทานเป็นต้นตามหลักสูตร



178

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 7 Number 1 January – April 2015

ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) จำานวน 4 ชุดๆ ละ 
4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นจำานวน 16 ชั่วโมง

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

4.1 ตัวแปรอิสระคือฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์

4.2 ตวัแปรตามคอืทกัษะการปฏบิตัิ
งานของนักเรียน

5. ระยะเวลา

การวิจัยคร้ังนีด้ำาเนนิการ 4 สปัดาห์
รวม 16 ช่ัวโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2556

วิธีดำาเนินการวิจัย

รปูแบบการวจิยัเปน็การทดลองแบบ
กลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest 
Design)เป็นการทดลองที่มีการวัดก่อนการ
ทดลอง1ครัง้หลงัการทดลอง1ครัง้มลีกัษณะ
ดังนี้

O
1
 X O

2

O
1
 คือ การสอบก่อนที่จะทำาการ

ทดลอง(Pretest)

X คอื การใชน้วตักรรม(Treatment)

O
2
 คือ การสอบหลังจากที่ทำาการ

ทดลอง (Posttest)

O
1
 และ O

2
 เป็นการวัดด้วยเครื่อง

มือชนิดเดียวกันหรือคู่ขนานกันมีมาตราวัด
เดยีวกนัแคมพเบลและสเตนเลย(์Campbell 

and Stanley,1969)

เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้เป็น 
เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วย

1. ชดุฝกึทักษะการปฏบัิตงิานเครือ่ง
วัดไฟฟ้าเร่ืองการใช้มัลติมิเตอร์สำาหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 2 จำานวน 4 ชุด

2. แผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการใช้
มลัตมิเิตอรข์องนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัร
วชิาชพีชัน้ปทีี ่2 จำานวน 4แผนแผนการจดัการ
เรียนรู้ละ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเรือ่งการใชม้ลัติมเิตอรโ์ดยใชแ้บบทดสอบ
ตอนที่ 1 แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำานวน 30 ข้อ

4. แบบทดสอบทักษะการปฏบิตังิาน 
เรื่อง การใช้มัลติมิเตอร์โดยใช้แบบทดสอบ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย

5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชช้ดุฝกึทกัษะการปฏบิติั
งานเครือ่งวดัไฟฟา้ โดยวธิกีารเกบ็ขอ้มลูดงันี้

1. นำาหนังสือขอความอนุเคราะห์
เกบ็ขอ้มลูเพือ่ทำาวทิยานพินธต์ดิตอ่ประสาน
งานกับผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพิสัยและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อดำาเนินการตามกระบวนการหา
คณุภาพเครือ่งมอืซึง่จะนำาไปใชใ้นการทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

2.ทำาการทดสอบก่อนเรยีนเรือ่งการ
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ใช้มัลติมิเตอร์โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์และ
ทักษะการปฏิบัติ

3. ดำาเนินการสอนตามขั้นตอนใน
แผนการจัดการเรยีนรูแ้ละใชช้ดุฝกึทักษะการ
ปฏิบัติงานเครื่องวัดไฟฟ้าเรื่องการใช้มัลติ
มเิตอรใ์นขัน้ฝึกทักษะของกิจกรรมการเรยีน
การสอนซึ่งมีทั้งหมด4แผนการจัดการเรียน
รู4้ชดุฝกึทกัษะโดยใชค้วบคู่กันใชเ้วลาสอนตาม
ทีก่ำาหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้แผนการ
จัดการเรียนรู้ละ4ช่ัวโมงสัปดาห์ละ4ชั่วโมง
ใชเ้วลาทัง้สิน้16ชัว่โมงในเวลา4สปัดาหก์าร
ทดลองครัง้นีไ้ดด้ำาเนนิการในภาคเรยีนที1่ปี
การศึกษา2556

4. ทำาการทดสอบหลงัเรยีนเรือ่งการ
ใช้มัลติมิเตอร์โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์และ
ทักษะการปฏิบัติ

5. วัดความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการใช้มัลติ
มเิตอรภ์ายหลงัจากทำาการทดสอบหลงัเรยีน

ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ
เรือ่งการใชง้านมลัตมิเิตอรข์องนกัเรยีนระดบั
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปทีี ่2 ทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึ้นมีค่าเท่ากับ 87.36/76.67 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
เรือ่งการใชง้านมลัตมิเิตอรม์ผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
เรือ่งการใชง้านมลัตมิเิตอรม์ทีกัษะการปฏบิตัิ
งานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องการใช้
งานมลัตมิเิตอรโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด

อภิปรายผล

1. ชุดฝึกทักษะเร่ืองการใช้งาน 
มลัตมิเิตอรข์องนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัร
วชิาชพีชัน้ปทีี ่2 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ
เฉล่ียเท่ากับ87.36/76.67 หมายความว่า
นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลีย่โดยรวมจากการฝกึ
ทกัษะเรือ่งการใชง้านมลัตมิเิตอรท์ัง้ 4 ชดุคดิ
เปน็รอ้ยละ 87.36 และไดค้ะแนนเฉลีย่จาก
การทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.67 แสดง
วา่ชดุฝกึทกัษะเรือ่งการใชง้านมลัตมิเิตอรข์อง
นกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้
ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75ที่
ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
คมกริช โพนศิริ (2554: 79) พบว่าชุดฝึก
ทกัษะการปฏบิตังิานตดิตัง้ไฟฟา้เรือ่งการเดนิ
สายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำาลังสำาหรับ
นกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปทีี ่
2 จำานวน 20 คนประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 
91.74/88.42 ทีก่ารผลการวจิยัเปน็เชน่น้ีเปน็
เพราะวา่ชดุฝกึทกัษะเรือ่งการใชง้านมลัตมิเิตอร์
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ของนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้
ปทีี ่2 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไดผ้า่นกระบวนการขัน้
ตอนในการจดัทำาอยา่งมรีะบบและเหมาะสม
กล่าวคือผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยว
กบัการจดัทำาชดุฝกึจากเอกสารตำาราและงาน
วจัิยทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ มาเปน็อยา่งดอีกีทัง้ยงั
ได้ศึกษาเอกสารตำาราที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องวัดไฟฟ้าโดยใช้ประสบการณ์ที่ผู้วิจัย
ไดเ้คยผา่นการปฏบัิติงานเกีย่วกบัการใชง้าน
เครือ่งวดัไฟฟา้มลัตมิเิตอร์มาใชใ้นการจดัทำา
ชดุฝกึทกัษะหลงัจากสรา้งเสร็จแลว้ได้นำาไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบประเมนิความตรงเชงิ
เนือ้หาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ประเมนิกบั
จดุประสงคก์ารเรยีนรูผ้ลการประเมนิปรากฏ
วา่ชดุฝกึทกัษะการปฏบิตังิานการใชง้านมลัติ
มิเตอร์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
เป็นชุดฝึกทักษะที่สามารถนำาไปใช้ในการ
ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 ซ่ึงสอดคล้องกับผล
งานวิจัยของสุกัญญา แก้วศรี (2555: 83) 
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะทาง
คณติศาสตรเ์ร่ืองการบวกและการลบจำานวน
ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 43 
คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะ
ว่าผู้วิจัยได้นำาหลักทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
ของจอห์นดิวอี้ (John Dewey)  “Learning 
by Doing” หรือ “การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จรงิ”หมายถงึผูเ้รยีนไดก้ระทำาสิง่ตา่งๆ ดว้ย
ตนเองผา่นการปฏบิตักิารจรงิคอืผูเ้รยีนไดฝ้กึ
ในสภาพสิ่งแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดและลงมือ
ทำาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจเมือ่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละ
การปฏบัิติควบคู่กนัไปจึงทำาให้สามารถแกไ้ข
ปญัหาและตอบโจทยไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง (ประทมุ 
อังกูรโรหิต, 2543) ซึ่งเป็นผลให้การเรียน
ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติงานหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของเกชา อยู่แก้ว (2552: 100) พบว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชดุฝกึทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01การ
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้วิจัยได้
นำาหลักการและกระบวนการจัดการเรียน
รู้ตามแนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
ของ จอห์นดิวอี้(John Dewey) และธอร์น
ไดค์(Thorndike) ซึ่งผู้วิจัยได้นำาหลักทฤษฎี
การจดัการเรียนรู้ของจอหน์ดวิอี ้“Learning 
by Doing” หรือ“การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จรงิ”ขอ้ 2 คอืการฝกึใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
โดยฝกึการคดิฝกึการลงมอืทำาและฝกึทักษะ
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กระบวนการตา่งๆ มาใชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพ
จริงจนเกิดทักษะส่วนทฤษฎีของธอร์นไดค์ 
(Thorndik) “LawofExercise” หรือ “กฎ
แห่งการฝึกหัด”ได้แบ่งออกเป็นกฎย่อยๆ 2 
กฎ คือ กฎการได้ใช้ (Law of Use) และกฎ
การไม่ได้ใช้ (Law of Disuse) ซึ่งการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบ
สนองดว้ยการฝกึจะทำาใหเ้กดิความแนน่แฟน้
และมัน่คงแต่ถา้การฝกึหดัปฏิบตัไิมต่อ่เนือ่ง
กนัหรอืการไมไ่ดน้ำาไปใชจ้ะทำาใหเ้กดิการลมื
ได้ (ประสาท อิศรปรีดา, 2547: 218) ดัง
นั้นผู้วิจัยจึงดำาเนินการจัดการเรียนรู้โดยให้
ผูเ้รียนได้เรยีนรูไ้ดฝ้กึลงมอืทำาอยา่งตอ่เนือ่ง
จนเกดิทกัษะมคีวามมัน่ใจเปน็ผลใหก้ารเรยีน
ของนกัเรยีนมทีกัษะการปฏบิตัหิลงัเรยีนเพิม่
ขึ้นจากก่อนเรียน

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องการใช้งานมัลติ
มิเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพ (ปวช.) ชัน้ปทีี ่2 มคีา่เทา่กบั ( =4.87, 
S.D.=0.23) หมายความว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดทั้งนี้เพราะชุดฝึกทักษะมี
ความชดัเจนและเขา้ใจงา่ยไมย่ากจนเกนิไปมี
ความนา่สนใจมีเนือ้หาทีส่อดคล้องกบัความ
ต้องการของนักเรียนมีเนื้อหาให้นักเรียนได้
ฝกึใชค้วามคดิผูเ้รยีนทราบผลหลงัการปฏบิติั
งานทุกคร้ังไมน่า่เบือ่ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงาน
วจัิยของ คมกรชิโพนศริ ิ(2554: 79) พบวา่
นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจตอ่ชดุฝกึทกัษะการ
ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัย
ไปใช้

1.1 ในการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนครูผู้สอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
จะตอ้งเตรยีมวสัดอุปุกรณใ์หพ้รอ้มเพือ่จะได้
ใชช้ดุฝกึทกัษะเรือ่งการใชง้านมลัตมิเิตอรใ์น
การจดัการเรยีนการสอนใหก้บัผูเ้รยีนไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพและกอ่ใหเ้กดิทกัษะดา้นการ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

1.2 กอ่นดำาเนินกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนครูผูส้อนวชิาเคร่ืองวดัไฟฟา้ควร
ศึกษาการใช้งานชุดฝึกทักษะก่อนนำาไปจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

1.3 การนำาชุดฝึกทักษะไปใช้ครูผู้
สอนหรอืผูใ้หค้วามสนใจควรศกึษาใบงานท่ีผู้
วิจัยได้จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ประสิทธิภาพ
และก่อเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่

1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ี
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาควรสง่เสรมิสนบัสนนุ
ให้ครูผู้สอนได้พัฒนาสื่อและนวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อครู
ผู้สอนจะได้มีสื่อการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะ
สมในการจัดการเรียนรู้

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำาการวิจัย
ครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการวิจยัและสรา้งสือ่การ
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รูต้า่งๆ ในเรือ่งการใชง้านเครือ่งวดัไฟฟา้ออส
ซิลโลสโคปหรือเรื่องอื่นๆ ต่อไปเพื่อให้ครูผู้
สอนไดม้สีือ่การเรยีนรูท้ีด่ทีนัสมยัและเหมาะ
สมในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้ผู้เรยีนไดเ้รยีน
รู้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเพือ่ฝกึทกัษะใน
ดา้นตา่งๆ อยา่งครบถว้นไมว่า่จะเปน็ทกัษะ
ในการประกอบอาชีพทักษะในการส่ือสาร
ทักษะในการคิดเป็นต้น

2.3 ควรมกีารเปรยีบเทยีบกลุม่ทีใ่ช้
ชุดฝึกกับไม่ใช้
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