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งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ให้สูงขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ประชากร ที่ใช้
ในการวิจัย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม
หก กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก จ านวน 10 คน ตัวแปรต้น ชุดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 
แปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สื่อการ
สอนเป็นชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วยใบเนื้อหาและใบงานการปฏิบัติ เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการเรียนรู้  ชั้นตอนที่ 2 
การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการเรียนรู้  ซึ่งผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้แบบประเมินการปฏิบัติ
เก็บคะแนน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วงจร
ก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป และ วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทางด้านความรู้และด้านทักษะใช้ในการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนต่อไป  
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  

วงจรพัลส์และสวิตชิงเป็นวิชาที่ผู้เรียนรู้จ าเป็นต้องสร้างวงจรก าเนิดสัญญาณ เนื่องด้วยการสร้างวงจร
ก าเนิดสัญญาณเป็นพ้ืนฐานในการก าเนิดสัญญาณของวงจรพัลส์  และเพ่ือให้ผู้เรียนรู้สามารถเรียนภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับวงจรพัลส์และสวิตชิงได้ ซึ่งในการสร้างวงจรก าเนิดสัญญาณนั้น ผู้เรียนรู้จะต้องมีทักษะในการต่อวงจร
ก าเนิดสัญญาณและต้องใช้ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือวัดเพ่ือแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณที่วงจรได้ก าเนิด
สัญญาณข้ึน ปัจจุบันการเรียนวิชาพัลส์และสวิตชิง ผู้เรียนยังขาดทักษะในการสร้างวงจรก าเนิดสัญญาณ ท าให้
ผู้เรียนรู้ไม่สามารถปฏิบัติงานในการก าเนิดสัญญาณพัลส์ได้ การสร้างวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
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IC 555 นั้น จะท าให้ผู้เรียนรู้สามารถสร้างวงจรก าเนิดสัญญาณขึ้นเองได้ รวมทั้งยังสามารถใช้ออสซิลโลสโคป
วัดรูปคลื่นสัญญาณในวงจรที่สร้างข้ึนเพื่อแสดงผลการท างานของวงจรได้อีกด้วย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ IC 555 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังส่งผลให้ผู้เรียนสามารถใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูป
คลื่นสัญญาณเพ่ือแสดงผลสัญญาณของวงจรที่สร้างขึ้นได้ ตลอดจนประยุกต์ใช้งานวงจรก าเนิดสัญญาณในการ
เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับต่อไป ผู้สอนประเมินผู้เรียนตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้  IC 555 นักเรียนหลังเรียนรู้ 
สูงกว่าก่อนเรียนรู้ 
 
นิยามค าศัพท์  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้มาตามหลักการวัดและประเมินผล ที่
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความคิด หรือพุทธิพิสัย ด้านอารมณ์และความรู้สึกหรือจิตพิสัย และด้านทักษะปฏิบัติ
หรือทักษะพิสัย ที่ผู้สอนก าหนดไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 คือ วงจรก าเนิดสัญญาณที่ ใช้ เป็นสื่อในการสอนร่วมกับ 
ออสซิลโลสโคป ให้ผู้เรียนใช้ปฏิบัติงานในการแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณและเป็นผลงานของผู้เรียน ผู้สอนใช้ใน
การประเมินการปฏิบัติวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 

แบบประเมินการปฏิบัติ (performance assessment form) คือ เครื่องมือประกอบการประเมินการ
ปฏิบัติจริงเป็นแบบบันทึกผลการปฏิบัติ  ผู้วิจัยใช้ส าหรับประเมินคะแนนการปฏิบัติงานของผู้เรียน  เพ่ือ
แสดงผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 จ านวน 4 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อ 1 
องค์ความรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 หัวข้อ หัวข้อ 2 การต่อวงจรก าเนิดสัญญาณใช้ IC 555   
หัวข้อ 3 การทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณใช้ IC555 หัวข้อ 4 การใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลคลื่นสัญญาณใช้ 
IC 555 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและหาคุณภาพแล้ว 

ตัวแปรต้น 

ชุดการเรียนรู้ IC 555 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  
IC 555 สูงขึ้น 
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ชุดการเรียนรู้ หรือชุดการสอน คือ การน าเอาสื่อประสมที่มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ และ
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหาวิชามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย เพื่อถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์แก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

1. การศึกษาไทยตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาชีวิตของแต่ละบุคคลและ
พัฒนาประเทศชาติโดยส่วนรวม  การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่  พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน  มุ่งสร้างปัญญาและคุณลักษณะของชีวิต การจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นที่การศึกษาด้านวิชาการ  โดย
การต่อยอดความรู้ควบคู่ไปกับการฝึกฝนขัดเกลาทางความคิด  ความประพฤติ  คุณธรรม  โดยให้มีความเข้าใจ
ในหลักเหตุผล  มีความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักรับผิดชอบและตัดสินใจในทางเลือกท่ีถูกต้องเป็นธรรม  และควรให้
มีการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป โดยเน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการและการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  ดังนั้น  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ประชาชนจะต้องได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้  (สาโรช บัวศรี : 2512) การเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4   

รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์หลักธรรมอริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัยนิโรธ และมรรค 
โดยใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้อริยสัจ 4 ประการ ได้แก่ 

2.1 ขั้นก าหนดปัญหา (ขั้นทุกข)์ คือ การให้ผู้เรียนระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
2.2 ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) คือ การให้ผู้เรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิด และ

ต้ังสมมติฐาน 
2.3 ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) คือ การให้ผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการทดลอง

เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) คือการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป 

3. พฤติกรรมสติปัญญาในการเรียนรู้   
Guilford’s Structure of Intellect Model (1967 : 218-237)  เชื่อว่า ความสามารถทางสมอง

สามารถปรากฏได้จากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ ในลักษณะของความสามารถด้านต่าง  ๆ ที่เรียกว่า
องค์ประกอบ และสามารถตรวจสอบความสามารถนี้ด้วยแบบสอบที่เป็นมาตรฐาน Guilford ได้เสนอ
โครงสร้างทางสติปัญญา โดยอธิบายว่าความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วยสามมิติ ( three 
dimensional model) ได้แก่ มิติด้านเนื้อหา (contents) มิติด้านปฏิบัติการ (operations) และมิติด้าน
ผลผลิต (product) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

3.1 มิติด้านเนื้อหา (contents) หมายถึง วัตถุหรือข้อมูลต่างๆ ที่รับรู้ใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้  

1) เนื้อหาที่เป็นรูปภาพ (figural content) ได้แก่ วัตถุที่เป็นรูปธรรมต่างๆซึ่งสามารถรับรู้ได้
ด้วยประสาทสัมผัส  

2) เนื้อหาที่เป็นเสียง (auditory) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในรูปของเสียงที่มีความหมาย  
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3) เนื้อหาที่เป็นสัญลักษณ์ (symbolic content) ได้แก่ ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ที่
สร้างข้ึน เช่น พยัญชนะ ระบบจ านวน  

4) เนื้อหาที่เป็นภาษา (semantic content) ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในรูปของภาษาที่มีความหมาย 
หรือความคิดที่เข้าใจกันท่ัวไป  

5) เนื้อหาที่ เป็นพฤติกรรม (behavior content) ได้แก่  สิ่ งที่ ไม่ ใช้ถ้อยค า แต่ เป็นการ
แสดงออกของมนุษย์ เจตคติ ความต้องการรวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บางครั้งเรียกว่า สติปัญญาทาง
สังคม (social intelligence)   

3.2 มิติด้านปฏิบัติการ (operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่างๆ ที่ สร้างขึ้นมา ซึ่ ง   
ประกอบด้วยความสามารถ 5 ชนิด ดังนี้   

1) การรับรู้และการเข้าใจ (cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการรับรู้และท า
ความเข้าใจ  

2) การจ า (memory) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ในการสะสมเรื่องราวหรือ
ข่าวสาร และสามารถระลึกได้เมื่อเวลาผ่านไป    

3) การคิดแบบอเนกนัย (divergent thinking)   เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
และแสดงออกมาได้หลายๆแบบ หลายวิธี   

4) การคิดแบบเอกนัย (convergent thinking) เป็นความสามารถในการสรุปข้อมูลที่ดีที่สุด 
และถูกต้องที่สุดจากข้อมูลหลากหลายที่มีอยู่  

5) การประเมินค่า (evaluation) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการตัดสินสิ่งที่รับรู้จ าได้
หรือกระบวนการคิดนั้นมีคุณค่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือมีความเพียงพอหรือไม่อย่างไร 

3.3 มิติด้านผลผลิต (product) หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานมิติด้าน เนื้อหา
และด้านปฏิบัติการเข้าด้วนกันเป็นผลผลิต เมื่อสมองรับรู้วัตถุ หรือข้อมูล ท าให้เกิดการคิดในรูปแบบที่ต่าง ๆ 
กัน ซึ่งสามารถให้ผลทีอ่อกมาแตกต่างกัน  

4. ชุดการเรียนรู้ 
การสร้างชุดการเรียนรู้หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยคือ 

4.1 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนรู้ 
การปฏิรูปการศึกษา การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และการ

ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ท าให้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนกว้างขึ้น ค า
ว่า “ชุดการสอน” จึงเปลี่ยนมาเป็น “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้” ซึ่งเน้นกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึง
เหมือนกันกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการสร้างชุดการสอน ซึ่ง ชัยยงค์ พรมวงศ์ (อ้างใน ชม ภูมิภาค 
(ม.ป.ป., หน้า 100) ได้จ าแนกแนวคิดและหลักการของ ไว้ดังนี้ 

1) ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  นักการศึกษาได้น าหลักจิตวิทยามาใช้ในการเรียนการ
สอนโดยค านึงถึงความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญบุคคลมีความแตกต่างกันหลาย
ด้าน กล่าวคือ ความสามารถ สติปัญญา ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และความแตกต่าง
อ่ืน ๆ วิธีการที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการสอนรายบุคคล หรือการศึกษาตามสภาพ การศึกษาแบบเสรี และ
การศึกษาด้วยตนเอง ล้วนเป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปัญญาความสามารถ 
และความสนใจโดยครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
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2) ทฤษฎีการเรียนรู้ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้หมายถึงการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
นักเรียน ดังนี้ 

(1) เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนด้วยตนเอง 
(2) การทราบผลการเรียนทันที 
(3) มีการเสริมแรงอันจะท าให้นักเรียนกระท าพฤติกรรมนั้นซ้ าหรือหลีกเลี่ยงไม่กระท า 
(4) ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ 
(5) การน าเอาสื่อประสมมาใช้ หมายถึง การน าสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กัน

อย่างมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เร้าความสนใจในขณะอีกอย่าง
หนึ่งใช้เพ่ือการอธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซ้ึง การใช้สื่อ
ประสมช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสาน  กับให้นักเรียนได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียน
ในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน 

(6) การเอากระบวนการกลุ่มมาใช้  เดิมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนใน
ห้องเรียนมีลักษณะเป็นทางเดียวกล่าว คือ ครูเป็นผู้น า นักเรียนเป็นผู้ตามนักเรียนไม่มีโอกาสฝึกการท างาน
เป็นกลุ่มที่จะฝึกการเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืนเมื่อโตขึ้นจึงท างานร่วมกันไม่ได้แนวโน้มในปัจจุบันและ
อนาคตจะต้องน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์
ซึ่งน ามาไว้ในรูปของชุดการเรียน 

(7) การน าวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ในการผลิตชุดการเรียนซึ่งแตกต่างไปจากการท า
โครงการสอนในปัจจุบันตรงที่ว่า ชุดการเรียนมีการจัดเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัยของ
ผู้เรียนรายละเอียดต่าง ๆ ได้น าไปทดลองปรับปรุงจนมีคุณภาพเชื่อถือได้แล้วจึงน ามาใช้ 

4.2 ประเภทของชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรม 
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 145) ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมส าหรับผู้สอนที่ต้องการปูพื้นฐานให้ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ได้รู้และเข้าใจในเวลาเดียวกัน มุ่งในการขยายเนื้อหาสาระให้ชัดเจนขึ้นชุดกิจกรรมแบบนี้จะช่วยให้
ผู้สอนลดการพูดให้น้อยลง และเป็นการใช้สื่อการสอนที่มีพร้อมอยู่ในชุดกิจกรรม ในการเสนอเนื้อหามากขึ้น 
สื่อที่ใช้อาจได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ หรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 

2) ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมส าหรับให้ผู้เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ประมาณ 5-7 คน โดยใช้สื่อการสอนที่บรรจุไว้ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด มุ่งที่จะฝึกทักษะ       ในเนื้อหาวิชาที่
เรียนและผู้เรียนมีโอกาสท างานร่วมกัน ชุดกิจกรรมชนิดนี้มักจะใช้สอนในการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การ
สอนแบบศูนย์การเรียน เป็นต้น 

3) ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมตามเอกัตภาพ เป็นชุดกิจกรรมส าหรับเรียนด้วย
ตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผู้เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอาจเรียน
ที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้ส่วนมากมักจะมุ่งให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนเพ่ิมเติมผู้เรียนสามารถ
จะประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ด้วยชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมชนิดนี้อาจจะจัดในลักษณะของหน่วยการสอน
ส่วนย่อยหรือโมดูลก็ได้ 

ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2545 : 59) ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมได้ดังนี้ 
1) ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study package) คือ ชุดกิจกรรมที่ สร้างขึ้น โดยมี

จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนน าไปศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่มีครูเป็นผู้สอน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป  ชุดการเรียนแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือชุดการเรียนผ่านเครือข่ายเวิลด์ไวต์เว็บ 
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2) ชุดการเรียนการสอน คือ ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยมีครูเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เช่น ชุดฝึกอบรม หรือชุดการเรียน
ต่าง ๆ 

จากประเภทของชุดกิจกรรมที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมมีอยู่  2 ลักษณะ คือ ชุดกิจกรรมที่
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและชุดกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน 

4.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม จะต้องมีลักษณะส าคัญหลายประการ มีนักวิชาการหลายท่านกล่าว

ไว้ ดังนี้ 
ลักษณะส าคัญของชุดกิจกรรมที่ ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2545 : 98)  ได้กล่าวถึงมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

1) มีจุดประสงค์ปลายทางที่ชัดเจน ที่ระบุทั้งเนื้อหา ความรู้ และระดับทักษะ การเรียนรู้ที่
ชัดเจนนั่นคือ จะต้องมีจุดประสงค์ประจ าชุดกิจกรรมที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อผ่านการเรียนรู้  จบชุดกิจกรรมนั้น
แล้วนักเรียนต้องท าอะไรเป็นระดับใด 

2) ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่า ชุดกิจกรรมดังกล่าว สร้างข้ึนส าหรับใคร 
3) มีองค์ประกอบของจุดประสงค์ท่ีเป็นระบบเป็นเหตุและผล เชื่อมโยงกันระหว่างจุดประสงค์

ประจ าหน่วยและจุดประสงค์ย่อย 
4) ต้องมีค าชี้แจง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับ

จุดประสงค์แต่ละระดับ 
5) กรณีท าเป็นชุดการเรียน ต้องมีคู่มือครูที่อธิบายวิธีการ เงื่อนไขการใช้ชุดและการเฉลยข้อ

ค าถามท้ังหมดในกิจกรรม ประเมินผล 
สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (2545 : 52)  กล่าวว่า ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 

4  ประการ ได้แก่ 
1) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็นคู่มือหรือแผนการสอนส าหรับผู้สอนใช้ศึกษาและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดชี้แจงไว้อย่างชัดเจน เช่น การน าเข้าสู่บทเรียนการจัดชั้นเรียน บทบาทของ
ผู้เรียน เป็นลักษณะของคู่มืออาจจัดท าเป็นเล่ม หรือแผ่นพับก็ได้ 

2) บัตรค าสั่งหรือบัตรงาน เป็นเอกสารที่บอกให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมแต่ละอย่างตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ บรรจุอยู่ในชุดการเรียน บัตรค าสั่งหรือบัตรงานจะมีครบตามจ านวนกลุ่มหรือจ านวน
ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ค าอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา ค าสั่งให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรม และการสรุปบทเรียน 

3) เนื้อหาสาระและสื่อการเรียนประเภทต่างๆ จัดไว้เป็นรูปของสื่อการสอนที่หลากหลาย อาจ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(1) ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร บทความ ใบความรู้ ของเนื้อหาเฉพาะ
เรื่อง บทเรียนโปรแกรม เป็นต้น 

(2) ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุดภาพเทปบันทึกเสียง เทป
โทรทัศน์ สไลด์ วีดิทัศน์ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

4) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดและประเมินความรู้ด้วยตนเองทั้งก่อน และหลังเรียน 
อาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจับคู่เลือกตอบหรือกาเครื่องหมายถูกผิดก็ได้ 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 95-97) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการเรียนโดยจ าแนกส่วนของ
ชุดการเรียน เป็น 4 ส่วน คือ 

(1) คู่มือ ส าหรับครูผู้ใช้ชุดการเรียน หรือผู้เรียนที่ต้องการเรียนจากชุดการเรียน 
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(2) ค าสั่งหรือกรอบงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการเรียนให้นักเรียน 
(3) เนื้อหาสาระและสื่อ โดยจัดให้อยู่ในรูปของสื่อการสอนแบบประสม และกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(4) การประเมินผล เป็นการประเมินของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัด รายงานการ

ค้นคว้า และผลการเรียนรู้ในรูปของแบบสอบต่าง ๆ 
         จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า องค์ประกอบของชุดการเรียน ควรประกอบด้วย 

1) คู่มือครูซึ่งเป็นคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ในการใช้ชุดกิจกรรม 
2) วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม 
3) ค าชี้แจงเนื้อหากิจกรรมการสอน 
4) เนื้อหาสาระและสื่อ 
5) การประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4.4 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประเภทใดก็ตาม  ย่อมท าให้มีคุณประโยชน์ต่อการเพ่ิมคุณค่าในการ

เรียนการสอน ถ้ามีระบบการผลิตที่มีการทดสอบวิจัยแล้ว 
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 110–111)  ได้สรุปคุณค่าและประโยชน์ของชุดการเรียนที่มีต่อการ

เรียนการสอนไว้ ดังนี้ 
1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
2) ขจัดปัญหาการขาดแคลนครู ช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
3) ช่วยให้ผู้เรียนจ านวนมากได้รับความรู้แนวเดียวกัน 
4) ช่วยให้ครูสามารถด าเนินการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยความมั่นใจ 
5) ช่วยให้กิจกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ 
6) ช่วยให้ครูวัดผลเด็กได้ตามวัตถุประสงค์ 
7) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
8) ช่วยสร้างเสริมการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
9) ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผู้อื่น 

สมจิต สวธนไพบูลย์ (2535 : 39)  ได้กล่าวถึงข้อดีของชุดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
1) ช่วยให้นักเรียนได้เรียนด้วยตนเองตามอัตถภาพและตามความสามารถ 
2) ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
3) ใช้สอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่ยังเรียนไม่ทัน 
4) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน 
5) ช่วยไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายจากการเรียนที่ครูต้องทบทวนซ้ าซาก 
6) สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ไม่จ าเป็นต้องเรียนให้พร้อมกัน 
7) นักเรียนตอบผิดไม่มีผู้เยาะเย้ย 
8) นักเรียนไม่ต้องคอยฟังการสอนของครู 
9) ช่วยลดภาระของครูในการสอน 

10) ช่วยประหยัดรายจ่ายอุปกรณ์ที่มีนักเรียนจ านวนมาก 
11) ผู้เรียนจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องคอยฟังผู้สอน 
12) การเรียนไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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13) ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรียน 
ธงชัย ต้นทัพไทย (2548 : 15) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมว่าเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพเพ่ือ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  มีโอกาสฝึกปฏิบัติ  และแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มความสามารถ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
สมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ เป็นคนดี และมีความสุข เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรกับผู้อื่น 

อภิญญา เคนบุปผา (2546 : 26)  กล่าวว่า ชุดกิจกรรมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู 
และส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษา
และปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียน แต่มีความ
กระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาค าตอบด้วยตัวเอง ท าให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ได้
ด้วย 

สรุปได้ว่าคุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรม นอกจากจะใช้สอนได้ตรงตามเนื้อหาวิชา และ
จุดประสงค์ของหลักสูตรแล้วยังจะสามารถช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากครูและความสามารถของนักเรียน
แต่ละคน และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นการน าหลักการของการสร้างชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรมมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าการเรียนแบบร่วมมือ กระบวนการเรียนร่วมกัน  เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ถือว่า เป็นนวัตกรรม
การสอนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมช่วยเร้าความสนใจ รวมทั้งช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ท าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ครูเพราะชุดกิจกรรมมีการจัดระบบการใช้สื่อ ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้ งมีข้อแนะน า การใช้
ส าหรับครู ท าให้ครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประไพ เหมรา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบ
ปฏิบัติการ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างชุดกิจกรรม 
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการและเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม  
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการเรื่องเศษส่วน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน คลอง
บ้านพร้าว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 40 คน ด าเนินการสอน
ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการเรื่องเศษส่วน แบบแผนการศึกษา ค้นคว้า  แบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่องเศษส่วน สูงกว่า
ก่อนได้รับ การสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่องเศษส่วน 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดารณี ไทยประเสริฐ (2555 : บทคัดย่อ) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียน ได้ท าการวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนหุ่นยนต์บังคับมือด้วยกระบวนการเทคโนโลยี ของนักศึกษา  วิชาหุ่นยนต์ มีประสิทธิภาพ 
80.67/80.42 หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์บังคับมือด้วยกระบวนการเทคโนโลยี  ท าให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.67 และท าให้นักศึกษามี คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80.42 แสดงว่าการจัดการเรียนการสอน หุ่นยนต์บังคับมือด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

สุพจน์  ยี่ทอง (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรือ่งการจัดท า
งบการเงินโดยค านวณรายละเอียดประกอบของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2549 จากการใช้แบบฝึกทักษะในการค านวณรายละเอียด
ประกอบเพื่อจัดท างบการเงินพบว่านักศึกษาจ านวน 20 คน มีความสามารถในการค านวณรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท างบการเงินตามระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ได้ดีขึ้น จากเดิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 หลังการท าลองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็น 6.45 ซึ่งดีขึ้นกว่าเดิม และจากการ
ใช้แบบฝึกทักษะจะท าให้นักศึกษาสามารถน าข้อมูลและทักษะความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและประสบความส าเร็จ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
เพราะเป็นพ้ืนฐานในเนื้อหาอ่ืน ๆ และเลือกใช้ชุดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาเนื่องจากสามารถสร้างความพึง
พอใจ และช่วยในการจดจ าของผู้เรียนส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีข้ึน อีกท้ังยังเพ่ิมความน่าสนใจ และสร้างความ
สนุกสนานให้ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ชุดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
ในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ เพ่ือช่วยในการจ าเนื้อหา ท าให้บทเรียนไม่น่าเบื่อ เพ่ือเสริมทักษะการคิด เพ่ิมความ
น่าสนใจ ช่วยสร้างความสนุกสนาน และใช้ใบเนื้อหาและใบงาน เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจาก การ
กระท ามากกว่าการเรียนจากต ารา นั่นเอง 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพัลส์และสวิตชิง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2561 
  
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย

เทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

1. ชุดการเรียน ใบเนื้อหาเรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
2. ชุดการเรียน ใบงานก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
3. ชุดการเรียน ชุดวงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
4. ชุดการเรียน แบบประเมินการปฏิบัติก่อนและหลังเรียนรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
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การสร้างและหาคุณภาพเครือ่งมือ 

1. ชุดการเรียนรู้ ที่เป็นสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555  
1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.2 เลือกเนื้อหาบทเรียน เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณ 
1.3 แบ่งเนื้อชุดการเรียน เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 เป็น 4 หัวข้อ คือ  

1) องค์ความรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
2) การต่อวงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
3) การทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
4) การใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลคลื่นสัญญาณ IC 555 

2. ชุดการเรียนรู้ ที่เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
2.1 จัดท าแบบประเมินการปฏิบัติวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 

จ านวน 4 ข้อ  
1) องค์ความรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
2) การต่อวงจร วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
3) การทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 
4) การใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลคลื่นสัญญาณ IC 555  

2.2 น าชุดการเรียน ที่ประกอบด้วย แบบประเมินการปฏิบัติ ประเมิน กับกลุ่มประชากร นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 10 คน 
โดยเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติ ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน และคะแนนการผ่านเกณฑ์ แต่ละหัวข้อ ผู้เรียน
จะต้องได้ คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไปและสูงกว่าก่อนเรียนทุกหัวขอ้จึงยอมรับได้  

2.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย นางสาวกันยารัตน์  เทพส าราญ  หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และ นายปฐมพงศ์  ข าจิตร์ รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขั้นก่อนเรียนรู้ จากผู้สอน การประเมินการปฏิบัติ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับชุดการเรียนรู้  เรื่อง วงจรก าเนิด

สัญญาณ IC 555 โดยผู้เรียนรู้ศึกษาทฤษฎีด้วยตนเองจากใบเนื้อหาและใบงานก่อนเรียนรู้จากผู้สอน 4 หัวข้อ 
ดังนี้ หัวข้อ 1 องค์ความรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 หัวข้อ 2 การต่อวงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555หัวข้อ 3 
การทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 หัวข้อ 4 การใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณ IC 555  

2. ผู้ เรียนรู้ท าการปฏิบัติด้วยตนเองในการต่อวงจรทดลองและใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูป
คลื่นสัญญาณ IC 555 (โดยผู้เรียนรู้ปฏิบัติด้วยตนเองตามข้ันตอนชุดการเรียนรู้ คือ ตามใบงาน) 

3. ผู้สอนท าการประเมินการปฏิบัติ และบันทึกผลคะแนนการการปฏิบัติ ก่อนเรียนรู้จากผู้สอน โดย
การประเมินการปฏิบัติ เป็นรายบุคคล เกณฑ์คะแนนระบุอยู่ในใบประเมิน  

ขั้นหลังเรียนรู้ จากผู้สอน การประเมินการปฏิบัติ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากชุดการเรียนรู้ เรื่อง วงจร

ก าเนิดสัญญาณ IC 555 จากการที่ผู้สอนท าการสอนผู้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ผ่านชุดการเรียนรู้ที่
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ประกอบด้วย ใบเนื้อหาและใบงาน 4 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อ 1 องค์ความรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 หัวข้อ 2 
การต่อวงจร วงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 หัวข้อ 3 การทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณ IC 555 หัวข้อ 4 การใช้
ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณ IC 555  

2. ผู้เรียนท าการปฏิบัติตามชุดการเรียนรู้และเรียนรู้จากผู้สอน ในการต่อวงจรทดลองและใช้
ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณ IC 555 โดยแต่ละหัวข้อ เน้นให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ 
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ได้รับความรู้และได้รับทักษะสามารถลงมือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
เชื่อมโยงการเรียนวิชาอ่ืน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการจากการเรียนการสอนไปพัฒนา
ตนเองและผู้อ่ืน ในการเรียนในอนาคต 

3. ผู้สอนท าการประเมินการปฏิบัติและบันทึกผลคะแนนการการปฏิบัติหลังเรียนรู้จากผู้สอน โดยการ
ประเมินการปฏิบัติ เป็นรายบุคคล เกณฑ์คะแนนระบุอยู่ในใบประเมิน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
      สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย  

 

                       ΣX =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด   
                 =  จ านวนคะแนน หรือข้อมูลทั้งหมด 
 
       

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) 
𝑥  =  ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3…,n) 

               สูตร           =  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
         =  จ านวนคะแนน หรือข้อมูลทั้งหมด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตารางท่ี 1 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวงจรก าเนิด

สัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ระหว่างก่อนและหลังเรียนรู้ 

 
รายช่ือนักศึกษา  ก่อนเรียนรู้ หลังเรียนรู้ 

ล าดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล คะแนนเต็ม (100) คะแนนเต็ม (100) 
1 18409 นายวรเมธ    ชัยทวีพรสุข 30.00 100 
2 18426 นายกฤษฎา    พันจะพา 10.00 86.00 
3 18452 นางสาวจินตนา    จันทนา 30.00 100 
4 18484 นายคเณศ    นันทวนิช 10.00 100 
5 18510 นางสาวจิรนันท์    ชัยชนานันท์ 30.00 100 
6 18512 นายกนกพล    นากสุก 30.00 100 
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รายช่ือนักศึกษา  ก่อนเรียนรู้ หลังเรียนรู้ 
ล าดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล คะแนนเต็ม (100) คะแนนเต็ม (100) 

7 18538 นายสิทธินนท์    ศักดิ์สิทธิ์ 30.00 100 
8 18542 นางสาวฐิตาพร    เฮ้าเฮง 30.00 100 
9 18567 นายอนันท์     ชมศิริ 30.00 100 
10 18602 นายณัฐนันท์    วงศ์กลม 10.00 86.00 

คะแนนเฉลี่ย 24.00 97.20 
 

จากตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจร
ก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ก่อนเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยได้ 24.00 และหลังเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยได้ 97.20 จาก
ผลคะแนนหลังเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยจะสูงกว่าก่อนเรียนรู้ ผู้เรียนรู้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรก าเนิด

สัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ระหว่างก่อนและหลังเรียนรู้ 4 หัวข้อ 

 
จากตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วงจร

ก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  ระหว่างก่อนและหลังเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยหัวข้อองค์ความรู้  วงจรก าเนิด
สัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 ร้อยละ 85.00 ก่อนเรียนรู้หัวข้อการต่อวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้
ชุดการเรียนรู้ IC 555 ร้อยละ 35.00 ก่อนเรียนรู้หัวข้อการทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้  
IC 555 ร้อยละ 0.00 ก่อนเรียนรู้หัวข้อการใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณโดยใช้ ชุดการเรียนรู้           
IC 555 ร้อยละ 0.00 และการประเมินการการปฏิบัติหลังเรียนรู้ องค์ความรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุด
การเรียนรู้ IC 555 ร้อยละ 98.00 หลังเรียนรู้ หัวข้อหัวข้อการต่อวงจรวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ IC 555 ร้อยละ 98.00 หลังเรียนรู้หัวข้อการทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 
ร้อยละ 96.66 หลังเรียนรู้หัวข้อการใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 
ร้อยละ 96.66 ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรู้ทุกหัวข้อผลสัมฤทธิ์ดีและสูงขึ้น 

 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินการผลคะแนน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 หลักสูตรประกาศนียบัตร

หัวข้อ หัวข้อการประเมินการการปฏิบัติ ก่อนเรียนรู้ หลังเรียนรู้ 
1 องค์ความรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 85.00 98.00 
2 การต่อวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 35.00 98.00 
3 การทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 0.00 96.66 
4 การใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณโดยใช้ IC 555 0.00 96.66 
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วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ระหว่างก่อนและหลังเรียนรู้ 
4 หัวข้อ 

 
จากตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินการผลคะแนน  การ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม ก่อนเรียนรู้ 4 หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ยคือ 24.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนรู้ คือ 4.89 หลังการเรียนรู้ 4 หัวข้อ ค่าเฉลี่ยคือ 97.20 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนรู้ คือ 9. หลังเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยได้ 96.50 จากผลคะแนน หลังเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยจะสูงกว่าก่อนเรียนรู้ ผู้เรียนรู้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติงานก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ (4 หัวข้อ)  

 

 

 

 
หัวข้อ 

 
หัวข้อการประเมินการการปฏิบัติ  ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1 องค์ความรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555  

24.00 

 

97.20 

 

4.89 

 

9.85 2 การต่อวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 
3 การทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 
4 การใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณโดยใช้ชุดการ

เรียนรู้ IC 555 
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ก่อนเรยีนรู้ 85.00 35.00 0.00 0.00

หลงัเรยีนรู้ 98.00 98.00 96.66 96.66
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงสรุปผลค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติงานก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้  

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ ชุดการเรียนรู้ IC 555 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ สามารถปฏิบัติ สร้างผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลการวิจัย เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนรู้ คือ 9.85 
ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 หัวข้อ ได้แก่ องค์ความรู้ วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 ร้อยละ 98.00 หัวข้อ
หัวข้อการต่อวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ IC 555 ร้อยละ 98.00 หัวข้อการทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้
ชุดการเรียนรู้ IC 555 ร้อยละ 96.66 หัวข้อการใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ IC 555 ร้อยละ 96.66 ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรู้ทุกหัวข้อผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นมาก 
 
อภิปรายผล  
        การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ ชุดการเรียนรู้ IC 555 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ผลคะแนนการ
ประเมินการปฏิบัติ ทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมี ชุดการเรียน เรื่อง 
วงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ วงจรก าเนิด
สัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 เป็นหัวข้อแรกที่ผู้เรียนรู้ได้รับความรู้จากเนื้อหาที่ส่งผลต่อไปยัง หัวข้อ
ต่อๆไปท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการต่อวงจรและทดลองวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 ได้ 
ตลอดจนการใช้ออสซิลโลสโคปแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 ได้ผู้เรียนได้รับความรู้
และได้รับทักษะสามารถปฏิบัติงานจากแนวคิดและทฤษฎีทางกระบวนการคิด ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้เรียนสามารถสร้างวงจรก าเนิดสัญญาณโดยใช้ชุดการเรียนรู้ IC 555 ไปพัฒนาประยุกต์ใช้งาน

ทางด้านระบบสื่อสาร ระบบพัลส์และดิจิตอลอื่นได้ตามความต้องการ 
2. ผู้สอนต้องมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ ผู้สอนต้องเข้าใจถึงความเป็นจริงในสถานะภาพของ

ผู้เรียน ต้องเข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีการรับรู้ทางด้านปัญญาไม่เท่ากัน จิตวิญญาณการเป็นครู ถือเป็น
หัวใจหลักในการสอน 
 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1. ด้านผู้เรียน 
 1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2. ด้านผู้สอน 
 1.2 ท าให้ผู้สอนได้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหา 
 1.3 ค้นพบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับผู้เรียน 

 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
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