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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) การพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจร

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (2) เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นทักษะการปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี 
ที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่  1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 /5 สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ในรายวิชา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกจ านวน 14 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test ) และหลัง
เรียน (Post-test) และแบบสอบถามเจตคติแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่า t – test แบบ dependent ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อิเล็กทรอนิกส์ และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกหลัง
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน ผลคือแบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ พบว่า หลังการเรียนทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์
และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 14.38 (�̅� = 14.38 ) ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 9.87  (�̅� = 9.87 )   ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 14.00 (�̅� = 14.00) ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 11.50  (�̅� = 11.50)  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน ในวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ทั้งแบบที่ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทั้งนี้การจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายนั้น เพ่ือนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จัดการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่ส าคัญยิ่งทางการศึกษา การศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น จะบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร



 

หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกลวิธีของผู้สอนเป็นส าคัญ “ในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร วิธีการสอนนั้นส าคัญ
มากผู้เรียนที่จะได้ฝึกทักษะการปฏิบัติแม้ว่าผู้เรียนจะมีความรู้ในเนื้อหาวิชาอย่างดี แต่ถ้าไม่มีทักษะในการปฏิบัติ
ผู้เรียนยอมไม่เกิดความเข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ครูผู้สอนตั้งไว้” การจัดการการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 
2542 : 17) อีกทั้งถ้าจัดการเรียนการสอนแบบทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็จะไม่เห็นภาพ และสุดท้ายก็ลงมือ
ปฏิบัติไม่เป็นซึ่งรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรนั้นต้องอาศัยการทดลองและการฝึกปฏิบัติเป็นส าคัญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เป็นสถานศึกษาที่“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” จากที่ผ่านมาจะพบว่ารายวิชา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรเป็นวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของอุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์มีทักษะในการประกอบ วัด ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผู้วิจัย
ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร โดยใช้ชุดฝึกประกอบวงจร LDR ลงบนแผ่น
ทองแดง พร้อมท าการทดสอบการท างานของวงจร LDR ซึ่งนักศึกษายังไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติจึงยังไม่มีทักษะใน
การประกอบวงจร และบัดกรีวงจร จึงท าให้วงจรที่ประกอบขึ้นไม่สมบูรณ์และใช้งานไม่ได้รวมถึงความคงทนของ
วงจร LDR  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือ พัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 /5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกโดย
เน้นการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยลงมือปฏิบัติและสร้างเจตคติต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  เพราะรายวิชา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพ้ืนฐานทั้งทางทฤษฏีและพ้ืนฐานทางด้านการปฏิบัติ ถ้า
นักเรียนไม่มีทักษะแล้วยากท่ีจะประสบความส าเร็จในการเรียน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

2. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
    
 
 

 

 

 

วิธีการ/ขั้นการจัดการเรียนการสอน 

ชุดฝึกประกอบวงจร LDR ลงบนแผ่น 
ทองแดง พร้อมท าการทดสอบการ   
ท างานของวงจร LDR 

 

 

ทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และวงจรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี               
ที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิค
คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 



 

สมมุติฐานการวิจัย 
นักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบัดกรี (soldering) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อลายทองแดงของแผ่นวงจรพิมพ์ซึ่งท าหน้าที่

เสมือนสายไฟเข้ากับขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเชื่อมต่อสายไฟหรือสายสัญญาณต่างๆ เข้ากับปลั๊ก 
คอนเน็กเตอร์ หรือจุดต่อต่างๆ โดยมีหัวแร้งท าหน้าที่หลอมตะกั่วเพ่ือเชื่อมลายทองแดงและขาของอุปกรณ์ให้แน่น 

ทักษะการปฏิบัติงาน หมายถึง ความช านาญในการปฏิบัติงานของนักศึกษาภายหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของแฮร์โรว์ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการ
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางด้านสังคม ทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง โดยสถาบันการศึกษาร่วมมือกับแหล่งงานชุมชน รับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ในการเรียนของนักศึกษาซึงวัดได้จากคะแนน
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

เจตคติ หมายถึง การแสดงออกถึงสภาพจิตใจที่มีความรู้สึก รวมทั้งอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วย
กันเอง ต่อสภาพการณ์วัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ โดยอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือทางลบ 

การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ตลอดจนพัฒนาการทางอารมณ์ มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 

การจัดการเรียนการสอน หมายถึงภาพรวมของกิจกรรมการสอนของผู้สอน ได้แก่ การน าเข้าสู่บทเรียน 
อธิบายได้ชัดเจนตรงเนื้อหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้เวลาการสอนเหมาะสม 
สรุปเนื้อหาในบทเรียนได้อย่างชัดเจน และน้ าเสียงของผู้สอนต้องดังชัดเจน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

2.1. หลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2556 
2.2. ทักษะการปฏิบัติ 
2.3. การบัดกรีและเทคนิคการบัดกรี 
2.4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.5. เจตคต ิ
2.6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 หลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2556 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พุทธศักราช 2556เป็นหลักสูตรที่ พัฒนาขึ้น ให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา2551 และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพ่ือผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือ 



 

ประกอบอาชีพอิสระได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติโดย เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพตามความสนใจและโอกาสของตน 
ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันสถานศึกษา
หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 

2.2 ทักษะการปฏิบัต ิ
ทักษะปฏิบัติมีความหมายตามรายละเอียดดังนี้ 
Simpson (1972) กล่าวว่า ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการ ฝึกฝนดี

แล้วจะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญช านาญการและความคงทน ผลของ พฤติกรรมหรือ
การกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็วแม่นย า ความแรงหรือความราบรื่นในการจัดการจากความหมาย
ของทักษะปฏิบัติสามารถสรุปได้ว่าทักษะปฏิบัติเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก การประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะนี้ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการ
ปฏิบัติ การกระท า หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที่แตกต่างไปจากการพัฒนา
ทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย รูปแบบที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านนี้ที่ส าคัญ ๆ ซึ่งจะน าเสนอ
ในที่นี้มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) 
2)  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) 
3)  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) 
1)  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instructional Model 

Based on Simpson’s Processes for psycho-Motor Skill Development) 
(1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972) กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความเก่ียวข้องกับพัฒนาการทางกายของ

ผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย ในการท างานที่มีความซับซ้อน 
และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน การท างานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสั่งงานของสมอง ซึ่ง
ต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝน
ที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญช านาญการ และความคงทนผลของพฤติกรรมหรือ
การกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นย า ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ 

(2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือท างานที่ต้องอาศัยการ
เคลื่อนไหวหรือการ 

(3) ประสานงานของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้องและมีความช านาญ 
(4) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แบ่งเป็น 
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะท า โดยการให้ผู้เรียนสังเกตการท างานนั้น

อย่างตั้งใจ  
ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม  เป็นขั้นการปรับตัวให้พร้อมเพ่ือการท างานหรือแสดงพฤติกรรม

นั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัวให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจ
และสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะท าหรือแสดงทักษะนั้น ๆ 

ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม เป็นขัน้ที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่
รับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระท า หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนลองผิด
ลองถูก จนกระทั่งสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 



 

ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถกระท าได้เอง  เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในการท าสิ่งนั้น ๆ 

ขั้นที่ 5 ขั้นการกระท าอย่างช านาญ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการกระท านั้น ๆ จนผู้เรียน
สามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว ช านาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง 

ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของ
ตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างช านาญ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ ๆ ในการกระท า หรือปรับการ
กระท านั้นให้เป็นไปตามท่ีตนต้องการ 

ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบผู้เรียนจะสามารถกระท าหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว 
ช านาญ ในสิ่งทีต่้องการให้ผู้เรียนท าได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความอดทนให้เกิดขึ้น
ในตัวผู้เรียนด้วย 

2) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for 
psychomotor Domain) 

(1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
แฮร์โรว์ (Harrow, 1972: 96-99) ได้จัดล าดับขั้นของการเรียนรู้ทางด้านทักษะ 
ปฏิบัติไว้ 5 ขั้น โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการกระท า

จึงเริ่มจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ไปถึงการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อย่อย ล าดับขั้นดังกล่าวได้แก่การเลียนแบบ 
การลงมือกระท าตามค าสั่ง การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออกและการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ   

(2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
รูปแบบนี้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้านทักษะปฏิบัติต่าง ๆ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

หรือกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์และช านาญ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการกระท าท่ีต้องการให้ 
ผู้เรียนท าได้ ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อย

ผู้เรียนจะสามารถบอกได้ว่า ขั้นตอนหลักของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบ้าง 
ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอกขั้นตอนของการกระท าที่

ต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท าตามค าสั่งของผู้สอน หรือท า
ตามค าสั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบัติตามค าสั่งนี้ แม้ผู้เรียนจะยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ 
แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือท าและค้นพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับ
การกระท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น 

ขั้นที่ 3 ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถท าสิ่งนั้น ๆ 
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าสั่งน าทางการกระท า การกระท าที่ถูกต้อง แม่น 
ตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องสามารถท าได้ในขั้นนี้ 

ขั้นที่ 4 ขั้นการแสดงออก ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระทั่งสามารถกระท าสิ่ง
นั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความม่ันใจ 

ขั้นที่ 5 ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถกระท าสิ่งนั้น ๆ ได้สบาย ๆ 
เป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

(3) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติ จนสามารถกระท าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 



 

3) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Instructional Model for 
Psychomotor Domain) 

(1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
เดวีส์ (Davies, 1971: 50-56) ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วน

ใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้ว
ค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและเร็วขึ้น 

(2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะที่

ประกอบด้วยทักษะย่อยจ านวนมาก 
(3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระท าท่ี

ต้องการให้ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม โดยสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ  ทักษะหรือการกระท าที่สาธิตให้
ผู้เรียนดูนั้น จะต้องเป็นการกระท าในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ ก่อนการสาธิต ครูควรให้
ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดส าคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต 

ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระท าหรือ
ทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือแบ่งสิ่งที่กระท าออกเป็นส่วนย่อย ๆ 
และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้า ๆ 

ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมี
แบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้ค าชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึง
เริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน 

ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะน าเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามข้ึน ท าได้รวดเร็วขึ้น ท าได้ง่ายขึ้น หรือสิ้นเปลือง
น้อยลง เป็นต้น 

ขั้นที่ 5  ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วน
ได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่ง
สามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 

4)  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ คือ ผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.3 การบัดกรีและเทคนิคการบัดกรี 

2.3.1 อุปกรณ์ในงานบัดกรี 
- หัวแร้ง (Soldering iron) 
มีให้เลือกใช้งานหลายแบบดังนี้ 
1) หัวแร้งปืน มีรูปร่างลักษณะคล้ายปืน จะเกิดความร้อนขึ้นที่ปลายเมื่อกดสวิตช์ที่มีรูปร่างเหมือนไก

ปีนเท่านั้น โดยจะเกิดความร้อนขึ้นเร็วมาก เมื่อความร้อนถึงค่าที่ต้องการจะต้องปล่อยสวิตช์ไกปืน แล้วท าการ
บัดกรีทันท ีทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้ลวดน าความร้อนภายในหัวแร้งเกิดขาด แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว
เนื่องจากขนาดใหญ่และควบคุมความร้อนของปลายหัวแร้งได้ยาก ซึ่งมีผลท าให้แผ่นวงจรพิมพ์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ง่าย 



 

 
รูปที่  1 หัวแร้งปืน 

2) หัวแร้งแช่ เป็นหัวแร้งที่มีค่าความร้อนคงที่ตามก าลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ที่ระบุไว้ ก าลังวัตต์ของหัว
แร้งที่เหมาะสมส าหรับการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือ20 ถึง 60 วัตต์ หัวแร้งแช่เป็นหัวแร้งที่นิยมใช้มากท่ีสุด
และราคาไม่แพง ให้ความร้อนคงที่ การเลือกซื้อมาใช้งานควรเลือกก าลังวัตต์ให้เหมาะสม เช่น ถ้าใช้กับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ควรเลือกขนาด 20 ถึง 30 วัตต์ แบบที่มีปลายแหลมเล็ก แต่ถ้าน ามาใช้ในการบัดกรี
สายสัญญาณหรือสายไฟ ควรเลือกแบบที่มีก าลัง30 วัตต์ขึ้นไป อาจถึง 60 วัตต์หากสายไฟที่ใช้ใหญ่ และควร
เลือกแบบที่มีปลายมนหรือปลายตัด 

 
รูปที่ 2 หัวแร้งแช่ 

3) หัวแร้งแช่แบบปรับก าลังไฟฟ้าได้ หัวแร้งแบบนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับหัวแร้งแช่ปกติ แต่เพ่ิมสวิตช์
ขึ้นมาอีก 1 ตัว เมื่อกดสวิตช์จะเป็นการปรับก าลังไฟฟ้าของหัวแร้งเพ่ิมขึ้นเช่นจากเดิม20 วัตต์เพ่ิมเป็น 120 วัตต์
หรืออาจถึง 200 วัตต์ในบางรุ่น ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งบัดกรีขาอุปกรณ์และบัดกรีสายไฟ 
โดยไม่ต้องซื้อหัวแร้งหลายตัว การกดสวิตช์เพ่ือเพ่ิมก าลังวัตต์ไม่ควรกดสวิตช์นานเกิน 30 วินาที เพราะอาจจะท า
ให้ขดลวดความร้อนภายในหัวแร้งเสียหายได้ 

 
รูปที่ 3 หัวแร้งแช่แบบปรับก าลังไฟฟ้าได้ 

นอกจากนี้ยังมีหัวแร้งแบบที่สามารถปรับหรือเลือกอุณหภูมิที่ต้องการให้คงที่ได้  ปัจจัยอีกประการหนึ่ง
ส าหรับการเลือกซื้อหัวแร้งในปัจจุบันนี้คือ ควรเลือกซื้อหัวแร้งที่มีปลาย (tip) เข้าได้กับข้อก าหนดของ ROHS ซึ่ง
จะมีการพิมพ์ข้อความไว้ที่กล่องของหัวแร้งว่า Pb-free tip เป็นต้น และควรใช้หัวแร้งแบบนี้กับลวดบัดกรีแบบไม่
มีส่วนผสมของตะกั่ว (lead-free solder) 

 



 

รูปที่ 4 แสดงฉลากที่ใช้แจ้งว่า ปลายหัวแร้งของหัวแร้งตัวนี้ผลิตขึ้นให้เข้ากันได้กับข้อก าหนดของ  ROHS แนะน า
ให้ใช้ กับลวดบัดกรีแบบไม่มีตะกั่ว (lead-free solder) 
 

- ลวดบัดกรี หรือตะกั่วบัดกรี 
ลวดบัดกรีเป็นค าทีถู่กน ามาใช้ใหม่แทนค าว่าตะกั่วบัดกร ีในอดีตลวดบัดกรีจะประกอบด้วยตะกั่วผสมกับ

ดีบุกจึงเรียกลวดบัดกรีนี้ว่า ตะกั่วบัดกรี (solder lead) แต่ในปัจจุบันมีการรณรงค์และบังคับให้เลิกใช้ตะกั่วเป็น
ส่วนผสมในการผลิตลวดบัดกรีโดยหันมาใช้ดีบุก, เงิน, บิสมัธ, ทองแดง, อินเดียม และสังกะสีมาผลิตเป็นลวด
บัดกรแีทน 

ส าหรับลวดบัดกรีที่เหมาะส าหรับการบัดกรีในงานอิเล็กทรอนิกส์คือ ลวดบัดกรีที่มีส่วนผสมของดีบุกและ
โลหะอ่ืนในอัตรา 90% : 10% ขึ้นไป ที่นิยมใช้มากท่ีสุดคือ เงิน โดยมีอัตราส่วนผสมดีบุก 97% และเงิน 3% เพ่ือ
ท าให้ได้โลหะผสมที่มีจุดหลอมเหลวต่ า และช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันก่อนที่จะเสียหาย
เนื่องจากความร้อนจากการบัดกรี 

ข้อเสียของการใช้ลวดบัดกรีที่ไม่มีส่วนผสมของตะกั่วคือ จุดหลอมเหลวจะเพ่ิมขึ้นจากเดิม 185 องศา
เป็น 220 องศา ดังนั้นหัวแร้งที่ใช้จะต้องมีก าลังวัตต์เพ่ิมขึ้น รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรพิมพ์
จะต้องสามารถทนความร้อนได้มากขึ้นด้วย 

นอกจากนั้นภายในตะกั่วบัดกรีมีน้ ายาประสานหรือฟลักซ์ (flux) สอดอยู่ ฟลักซ์จะช่วยให้ตะกั่วสามารถ
ติดยึดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรพิมพ์ได้ง่ายขึ้น 

ขนาดของลวดบัดกรีมีการผลิตออกมาหลายขนาด ที่นิยมใช้กันมากท่ีสุดคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 
และ 1.2 มิลลิเมตร  นอกจากนั้นยังมีลวดบัดกรีที่ผลิตมาในรูปแบบเป็นแท่ง ส าหรับใช้อุตสาหกรรมการประกอบ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากใช้การบัดกรีแบบคลื่น (wave soldering) ซึ่งต้องมีการใช้งานอ่างบัดกรีที่มีลวด
บัดกรีหลอมละลายอยู่เป็นจ านวนมาก 

 

- ที่วางหัวแร้ง 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างของที่วางหัวแร้ง 

 
2.3.2 ขั้นตอนการบัดกรีมีดังนี้ 

1) เสียบหัวแร้งขนาด 25 ถึง 30 วัตต์ เข้ากับไฟบ้าน (แต่ถ้าหากใช้กับลวดบัดกรีแบบไม่มีตะกั่วผสม 
แนะน าให้ใช้ขนาด 40 ถึง 65 วัตต์ หรือใช้แบบที่มีปุ่มปรับก าลังไฟสูง) รอประมาณ 5 นาที เพื่อให้ปลายหัวแร้งมี
ความร้อนพอเหมาะส าหรับการบัดกรี โดยให้น าหัวแร้งเสียบไว้กับท่ีวางหัวแร้งเพ่ือเตรียมพร้อมรอการใช้งาน 

2) เสียบขาอุปกรณ์เข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ โดยถ้าเป็นตัวต้านทานต้องท าการดัดขาให้พอดีกับจุดบัดกรี 
และงอขากลับเล็กน้อย เพ่ือป้องกันมิให้ตัวต้านทานหลุดออกจากแผ่นวงจรพิมพ์ 

 
รูปที่ 6A (เสียบอุปกรณ์) 



 

 
รูปที ่6B (ถ่างขาอุปกรณ์ออกเล็กน้อย) 

3) น าหัวแร้งแตะไว้ทีข่าของอุปกรณป์ระมาณ 2 – 3 วินาที 

 
รูปที่ 6C (ให้ความร้อน) 

4) น าลวดบัดกรีมาจี้ที่ขาของตัวต้านทานจะเห็นลวดบัดกรีเริ่มหลอมละลายเพ่ือเชื่อมขาอุปกรณ์และ
จุดบดักรเีข้าด้วยกันสังเกตจุดบัดกรจีะเกิดความเงางามมีลักษณะคล้ายรูปทรงกรวย 
 

 
 

 
5) ใช้คีมตัดขาของอุปกรณท์ีย่ื่นเกินจากจุดบัดกรีออกไป 

 
 

2.3.3 เทคนิคการบัดกรี 
1) การใช้ลวดบัดกรีที่มากเกินไป ท าให้จุดบัดกรีเป็นตุ้มกลมเป็นผลท าให้โลหะบัดกรีลัดวงจรกับจุด

บัดกรตี าแหน่งอ่ืน ๆ 

 



 

2) การใช้ลวดบัดกรีน้อยเกินไป หรือการให้ความร้อนจากหัวแร้งน้อยเกินไปจะท าให้ตะกั่วไม่ติดกับขา
อุปกรณ์หรือจุดบัดกรี ท าให้การน าไฟฟ้าท าได้ไม่ดีหรือไม่น าไฟฟ้า 
 

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส าหรับพิมพ์ประภาอรัญมิตร(2552) ได้ให้ความหมายของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความรู้ความสามารถที่แสดงถึงความส า เร็จที่ได้จากการเรียน
การสอนในวิชาต่าง ๆ ซึ่งสามารถวัดเป็นคะแนนได้จากแบบทดสอบทางภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองอย่าง 

วุฒิชัยดานะ (2553 ) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงระดับความรู้ความสามารถและ ทักษะ
ที่ได้รับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียน หรือจาก
การฝึกอบรม สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือระดับเป็นความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคคลแต่ละ บุคคล 
ที่ได้รับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ อาจท าโดยการใช้แบบทดสอบการวัดทางด้าน เนื้อหาโดย
ใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และภาคปฏิบัติ 

 

2.4 เจตคติ 
เจตคติหมายถึงการแสดงออกทางความรู้สึกความคิดเห็นของเราที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจ 

เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือทางลบละเจตคตินี้สามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีเจตคติเชิงบวก จะ
แสดงออกในลักษณะความชอบความพึงพอใจความสนใจ เห็นด้วยอยากท า อยากปฏิบัติอยากได้และอยาก 
ใกล้ชิดสิ่งนั้น แต่หากเรามีเจตคติเชิงลบ ก็จะแสดงออกในลักษณะความเกลียดไม่พึงพอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย 

จากการศึกษาเอกสารสรุปได้ว่า เจตคติคือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ ซึ่งแสดงออกมา เป็น
พฤติกรรมในลักษณะชอบไม่ชอบ อาจเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ได้ 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
สิริ มณีบรรจง (2553) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้วิธีสอนที่เน้น

ทักษะปฏิบัติพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 5 แผน สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการดูแล
สุขภาพเด็กของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ได้ดีท าให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติดีขึ้นจากระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.47) เป็นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 
2.54) ทางด้านทักษะปฏิบัติเป็นรายบุคคลของนักศึกษานักศึกษามีค่าเฉลี่ยดีขึ้นจากเดิมทุกคน โดยมีทักษะปฏิบัติ
ดีขึ้นอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 20 คน (ร้อยละ62.50) ทักษะปฏิบัติตามกิจกรรมที่ปฏิบัติเรื่องของการจัด 
นิทรรศการอาหารเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.75)รองลงมาคือทักษะด้านการปฐมพยาบาล (ค่าเฉลี่ย
2.59) และด้านการประกอบอาหาร (ค่าเฉลี่ย 2.56) ตามล าดับ 

นอกจากนี่ยังมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย4.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจรูปแบบกิจกรรมตามแผนการ
เรียนรู้การประกอบอาหารมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90) รองลงมาคือการจัดนิทรรศการอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
(ค่าเฉลี่ย 4.83) ความพึงพอใจที่มีต่อการสอนด้วย รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความ พึงพอใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.95) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้วิทยากร 
(ค่าเฉลี่ย 4.84) 

นัทธ์หทัย ปัญเจริญ (2554) ได้วิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน
โดยการลงมือปฏิบัติพบว่า การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  
(Practice) ของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัยการตลาด ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศรีธนา พาณิชยการเชียงใหม่ภาคเรียนที่1/2554 จ านวน 19 คน ได้ใช้เครื่องมือประกอบการวิจัยคือแผนการ



 

สอน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและใบงานซึ่งได้ผลการวิจัยคือนักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติง าน
ระดับดี มากที่สุดเรื่องการแจกแบบสอบถามค่าเฉลี่ย 4.73 ระดับมากเรื่องการรายงานผลการวิจัยค่าเฉลี่ย 
4.47 และการ น าเสนอโครงร่างวิจัย ค่าเฉลี่ย 3.78 ระดับปานกลางเรื่องการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าค่าเฉลี่ย 
3.31 และการเตรียมความพร้อมค่าเฉลี่ย 3.10 และมีคะแนนจากการท าใบงานเฉลี่ย17.63 

กมลวิภา พึ่งเจียก ชัยพนม หนูแกว และ กรรณชัย กัลป์ยาศิริ (2556) ได้วิจัยเกี่ยวกบัอิทธิพลของ
อุณหภูมิและเวลาบัดกรีที่มีต่อความหนาของชั้นสารประกอบ เชิงโลหะระหว่างโลหะบัดกรี Sn-58Bi กับแผ่น
รองทองแดง พบว่า การศึกษาอิทธิพลของ อุณหภูมิและเวลาบัดกรีในการบัดกรีแผ่นทองแดงด้วยโลหะบัดกรี 
Sn-58Bi พบชั้นสารประกอบเชิงโลหะ Cu6Sn5 หรือที่เรียกว่า η-Phase หลังจากจุ่มแผนทองแดงลงในโลหะ
บัดกรีเหลว ที่อุณหภูมิ 170, 190 และ 210๐C ที่เวลา 5, 15 และ 25 วินาทีในทุกกรณีและจากการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณว่าตัวแปรที่มีผลต่อความหนาของชั้น
สารประกอบเชิง โลหะ คืออุณหภูมิและเวลา โดยสมการทางคณิตศาสตร์มีความแม่นย าในการท านายความ
หนาของชั้น Cu6Sn5 ที่เกิดขึ้นในการบัดกรี โดยมีความผิดพลาดเฉลี่ย1.81% 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือการรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์

และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของ
นักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดประชากร 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ประชาชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/5  

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิค 
คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

การวิจัยชั้นเรียนนี้มุ่งการพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหกเพ่ือน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล  
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรี

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษา
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

1) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัย 20 ข้อ 
2) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขา 

อิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 



 

3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย นางสาวกันยารัตน์  เทพส าราญ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ และ นายปฐมพงศ์  ข าจิตร์  รองหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดท าวิจัยชั้นเรียนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1)  น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบ 
2)  น าแบบประเมินความพึงพอใจให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างประเมิน 
3)  สรุปผลการวิเคราะห์ตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
4)  สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมมาท าการตรวจสอบและวัดผลความสมบูรณ์ของชิ้นงาน และเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้นิยมใช้คือ ร้อยละ ส าหรับสรุปผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน ที่ผ่านเกณฑ์ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
การพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาอุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์  
และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระรามหก 

ตารางท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

 
คนที่  

(สาขาอิเลก็ทรอนิกส์) 
ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ทดสอบหลังเรียน (post-test) 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
1 8 10 
2 8 18 
3 7 11 
4 8 10 
5 6 17 
6 16 17 
7 18 20 
8 8 12 
�̅� 9.87 14.38 

S.D. 11.8 3.9 
1 13 15 



 

คนที่  
(สาขาอิเลก็ทรอนิกส์) 

ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ทดสอบหลังเรียน (post-test) 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

2 11 13 
3 8 14 
4 6 7 
5 15 17 
6 16 18 
�̅� 11.5 14 

S.D. 3.6 4.3 
 
จากตารางแบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ ผลการทดสอบพบว่าหลังการเรียนทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์

และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 14.38 (�̅� = 14.38 ) ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 9.87 (�̅� = 9.87 )   ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 14.00 (�̅� = 14.00) ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 11.50  (�̅� = 11.50)  

จะเห็นว่านักศึกษาที่ได้รับจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของต่อการจัดการเรียนการสอนโดย 
เน้นทักษะการ ปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาเจตคติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

 

ล าดับ
ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน �̅� S.D. ระดับ

คุณภาพ 
1 มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาสืบค้นด้วย

ตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.43 0.52 มาก 

2 มีการสาธิตและอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย ่างดี 

4.41 0.61 มาก 

3 มีการฝึกใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือให้เกิดความช านาญ 4.53 0.51 มากที่สุด 
4 ฝึกให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น

ล าดับขั้นตอน 
4.66 0.48 มากที่สุด 

5 ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

4.63 0.60 มากที่สุด 

6 ได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนและ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์

4.64 0.52 มากที่สุด 

7 ผู้เรียนสามารถแก ้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเมื่อการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

4.58 0.51 มากที่สุด 

8 มีการจัดให้ผู้ เรียนได้นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมความกล้าแสดงออก 

4.78 0.42 มากที่สุด 

9 ฝึกให้ผู้เรียนได้สรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานด้วยตนเอง 

4.47 0.51 มาก 



 

ล าดับ
ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน �̅� S.D. ระดับ

คุณภาพ 
10 ให้ผู้เรียนได้รายงานผลการปฏิบัติงานอย ่างถูกต้องสมบูรณ์ 4.48 0.70 มาก 

รวม 4.58 0.30 มากที่สุด 
   
 จากตาราง แสดงว่าเจตคตใินรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกโดยภาพรวมมีระดับเจตคติในระดับมากที่สุด ( = 4.58) โดยข้อที่
นักศึกษามีระดับเจตคติมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกคือข้อที่8มีการจัดให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมความกล้าแสดงออก (�̅�  = 4.78)  อันดับที่สอง คือ ข้อที่ 4 ฝึกให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน  (�̅�   = 4.66) และข้อนักศึกษามีระดับเจตคติอยู่ในอันดับน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ       
(�̅�  = 4.41) คือ ข้อที่2มีการสาธิตและอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

การวิจัยในครั้งนี้การพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก โดยมีวัตถุประสงค์ (1) การพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 
1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (2) เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นทักษะการปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิค
คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตามล าดับดังนี้  

1. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขา

อิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระรามหกและได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนและวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

สรุปผลการวิจัย 
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีเจตคติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และวงจร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกมีระดับเจตคติใน
ระดับมากที่สุด (   = 4.58)  โดยข้อที่นักศึกษามีระดับเจตคติมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือข้อที่ 8 มีการจัดให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมความกล้าแสดงออก  (�̅� = 4.78)  อันดับที่สอง คือ ข้อที่ 4 ฝึกให้ผู้เรียน
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน (�̅� = 4.66) และข้อนักศึกษามีระดับเจตคติอยู่ในอันดับ
น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ (�̅� = 4.41) คือ ข้อที่ 2 มีการสาธิตและอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 



 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์และบัดกรีวงจร

อิเล็กทรอนิกส์และศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 /5 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/6 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกหลัง
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน ผลคือแบบทดสอบ จ านวน 20ข้อ พบว่าหลังการเรียนทักษะการท าแผ่นวงจรพิมพ์
และบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 14.38 (�̅� = 14.38 ) ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 9.87 (�̅� = 9.87 )   ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 14.00 (�̅� = 14.00) ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 11.5 (�̅�  = 11.5) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริ มณีบรรจง (2553) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้วิธีสอนที่เน้น
ทักษะปฏิบัติพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 5 แผน สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการดูแล
สุขภาพเด็กของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ได้ดีท าให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติดีขึ้นจากระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.47) เป็นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 
2.54) ทางด้านทักษะปฏิบัติเป็นรายบุคคลของนักศึกษานักศึกษามีค่าเฉลี่ยดีขึ้นจากเดิมทุกคน โดยมีทักษะปฏิบัติ
ดีขึ้นอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 20 คน (ร้อยละ62.50) ทักษะปฏิบัติตามกิจกรรมที่ปฏิบัติเรื่องของการจัด 
นิทรรศการอาหารเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.75)รองลงมาคือทักษะด้านการปฐมพยาบาล (ค่าเฉลี่ย
2.59) และด้านการประกอบอาหาร (ค่าเฉลี่ย 2.56) ตามล าดับ 

นอกจากนี่ยังมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย4.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจรูปแบบกิจกรรมตามแผนการ
เรียนรู้การประกอบอาหารมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90) รองลงมาคือการจัดนิทรรศการอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
(ค่าเฉลี่ย 4.83) ความพึงพอใจที่มีต่อการสอนด้วย รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความ พึงพอใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.95) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้วิทยากร 
(ค่าเฉลี่ย 4.84) 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การศึกษาการใช้สื่อของจริง ท าให้นักเรียนได้เรียนตามความสามารถและความแตกต่างของแต่ละ

บุคคล ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดทักษะการปฏิบัติงาน 
2. ควรมีการแนะน าชี้แจง รายละเอียดของการใช้สื่อของจริง เพื่อป้องกันความสับสน 
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