รายงานผลการวิจัย
การสร้ างและหาประสิ ทธิภาพการเรียนการสอน
โดยใช้ เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
เรื่อง R-C ต่ ออนุกรมในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ ากาลัง
ด้ วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561

สุ ริยา ทองมาก

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์ นิกร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี การศึกษา 2561

ใบรับรองงานวิจยั
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์ นิกร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่องานวิจัย :

ผู้วิจัย :

การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบ
การสอนวิชาวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ เรื่ อง R-C ต่ออนุกรมในวงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ ากาลัง ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP ประจาปี การศึกษา 2561
นายสุริยา ทองมาก

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์ นิกรอนุมตั ิให้งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การนาไปใช้พฒั นาการเรี ยนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน
ราษฎร์นิกร
อนุมตั ิ ณ วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายสุ คนธ์ แก้วแท้)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์ นิกร

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพใน
การเรี ยนการสอนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ เรื่ อง R-C ต่ออนุกรมในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
รหั ส วิ ช า 2104 - 2003 หลัก สู ต รประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นปี ที่ 1 สาขาวิ ช าไฟฟ้ าก าลัง ด้ว ย
กระบวนการสอนรู ปแบบ MIAPประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นักเรี ยน
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน
ราษฎร์ นิกร อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจาปี การศึกษา 2561 จานวน 20 คน ได้มาโดยวิธี
แบบเจาะจง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบหลัง เรี ย น
แบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนและ
แบบสอบถามความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิ ชาวงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ เรื่ อง R-C ต่ อ อนุ กรมในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ รหัส วิช า 2104 - 2003 หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
ผลจากการวิจยั เพื่อการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ เรื่ อง R-C ต่ออนุ กรมในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ รหัสวิชา 2104 2003 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิ ช าชี พ ชั้น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าไฟฟ้ าก าลัง ด้ว ยกระบวนการสอน
รู ปแบบ MIAP พบว่า
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อเอกสารประกอบการสอน
วิชาวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ เรื่ อง R-C ต่ออนุ กรมในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ รหัสวิชา 2104 - 2003
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ
MIAP จานวน 5 คน เพื่อหาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน ซึ่ งพบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความพึง
พอใจต่อเอกสารประกอบการสอน อยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.72)
2. ผลการตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพของเอกสารประกอบการสอน วิ ช า
วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ เรื่ อง R-C ต่ อ อนุ กรมในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ รหัสวิ ช า 2104 - 2003
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ
MIAP พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพ 82.50/81.00

3. ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ เรื่ อง R-C ต่ออนุ กรมในวงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ รหัสวิชา 2104 - 2003 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ า
กาลัง ด้วยกระบวนการสอนรู ปแบบ MIAP พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนอยูใ่ น
ระดับดีมาก ( X = 4.59)

