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บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”   
สอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ 2542 แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2545 และ            
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2553  ไดระบุไวในหมวดตาง ๆ ไวดังนี้   
 หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ  มาตรา 6 ไดระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   
 หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา  มาตรา 10 ไดระบุไววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมี
สิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย  
 หมวด 4 แนวกรจัดการศึกษา  มาตรา 22 ไดระบุไววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 หมวด 4 แนวกรจัดการศึกษา  มาตรา 26 ไดระบุไววา  ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดย
พิจารณาจากการพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม
และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและ
รูปแบบการศึกษา   
 ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอและใหนําผลการประ
เมิลผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณา 
 หมวด 4 แนวกรจัดการศึกษา  มาตรา 30 ไดระบุไววา  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ   รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในทุกระดับชั้น  

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดรายการของการจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมี
คุณภาพไวใน  5  หมวด  ไดแก  หมวดคาเลาเรียน  หมวดหนังสือเรียน  หมวดอุปกรณการเรียน หมวด
เครื่องแบบชุดนักเรียน  และหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: บทนํา) 

จากนโยบายเรียนฟรี 15 ป ของรัฐบาลที่ไดกลาวมาขางตนนั้นแสดงใหเห็นวา หนังสือเรียนเปน
รายการหลักที่รัฐบาลใหการสนับสนุนคาใชจาย ทั้งนี้เพราะหนังสือเรียนยังคงเปนสื่อหลักที่มีบทบาทสําคัญ
ตอการจัดการเรียนการสอนทั้งตอผูสอนและผูเรียน ซึ่งทุกสถานศึกษาจะตองมีหนังสือไวสําหรับใหผูเรียน 
ไดใชเรียนและศึกษาคนควา นอกจากนี้โยบายสื่อเสรีที่รัฐบาลนั้นสงเสริมใหสํานักพิมพภาคเอกชนได                 
มีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยใหมีการแขงขันอยางเสรีและ             
เปนธรรม สงผลใหปจจุบันมีสื่อ  การเรียนรูจากหลายสํานักพิมพ ใหสถานศึกษาไดเลือกใชอยางหลากหลาย
ทั้งดานคุณภาพและราคา  นอกจากนี้ หนังสือเรียนเปนสื่อการเรียนชนิดหนึ่ง  ที่ผูเรียนรูจักเปนลําดับแรก  
และสามารถศึกษาไดดวยตนเอง  ทําใหผูเรียนมีทักษะในการอานเพิ่มขึ้น  สามารถคิดหาเหตุผล  วิจารณ
เปรียบเทียบ  สรุปความจริงที่คนควาได และยังตอบสนองความแตกตางระหวางบุคลใหเรียนรูไปใน
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แนวทางเดียวกันอีกดวย  นอกจากนี้หนังสือเรียนยังเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีความสําคัญตอผูสอนและ
ผูเรียนคอนขางมาก  เพราะผูสอนและผูเรียนตางตางยึดหนังสือเรียนเปนเอกสารหลักในการเรียนการสอน  
เพื่อใหเรียนรูเนื้อหาครบถวนตามที่กําหนดไวและเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ( ประทีป  จรัส
รุงรวีวร. 2542:132)   

ในการพิจารณาหนังสือเรียน ของสถานศึกษาแตละแหงจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการมาเปน               
ผูพิจารณาเพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน  ดังนั้นสถานศึกษาจําเปนตองมีหลักการที่นํามาวิเคราะห ประเมิน
เพื่อใหไดมาซึ่งหนังสือเรียนที่มีคุณภาพและดีที่สุด  เพื่อนําไปใชสอนกับนักเรียนของสถานศึกษานั้น ๆ ไมใช
แคพิจารณาเพียงราคาของหนังสือ   ในหารพิจารณาคุณภาพของหนังสือเรียนนั้นมีองคประกอบหลายดาน  
เชน  เนื้อหาถูกตองตรงตามหลักสูตร  ตามหลักวิชาการ  ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา  จํานวนหนา
เหมาะสมรูปภาพชัดเจน  การใชภาษาเหมาะสมกับสําหรับสื่อความหมายไดชัดเจน  ผูเรียนอานเขาใจงาย  
การใชศัพทเฉพาะถูกตอง  กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูสอดคลองกับ
พัฒนาการ  เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตอราคาของหนังสือเรียนของแตบริษัทผูผลิต 

ในปจจุบันหนังสือเรียนที่ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและอนุญาตใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดจัดซื้อ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนมีจํานวน
มากมากรายวิชา หลายสํานักพิมพ และหนังสือเรียนเหลานั้นอาจมีคุณภาพไมเทากันหรือมีความเหมาะสม
กับนักเรียนในแตละสถานศึกษาไมเทากัน ผูวิจัย ซึ่งเปนครูผูสอนที่สอนทางดานวิชาชางอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยกําแพงเพชร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเรียบเรียงหนังสือเรียนขึ้นเพื่อใชใน
การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และสอดคลองกับ
นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ  ไดแก หนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) 
จัดพิมพโดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559  โดยหนังสือรายวิชาที่กลาวมานี้ 
ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน  ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงตั้งขึ้น และอนุญาตใหนําใชในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดได  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของหนังสือเรียนที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่ง จึงไดสนใจศึกษาพัฒนาการใชหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009)  ที่เรียบเรียง
ขึ้นโดยผูวิจัยวามีคุณภาพอยูในระดับใด และเหมาะที่จะนําไปใชกับผูเรียนในระดับนั้นๆ มากนอยเพียงใด
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาชางกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิค
กําแพงเพชร  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ    
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) ที่เรียบเรียงโดย

ผูวิจัย 
1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) สําหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
1.2.3 เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) 

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 
1.2.4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปที่ 2 ที่เรียนโดยใชหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009)   
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1.2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 ที่มีตอ
การใชหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-

2009) ทีเ่รียบเรียงโดยผูวิจัย สรางขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ขอบเขตของการวิจัยประกอบไปดวย  
 1.4.1 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้ประกอบดวย 
  1.4.1.1 ประชากร  
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ            
(ปวช.) ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาชางกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009)                   
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 58 คน     
  1.4.1.2 กลุมตัวอยาง  
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   ไดแก  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ            
(ปวช.) ชั้นปที่ 2 (ชก59.1) จํานวน 21 คน แผนกวิชาชางกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซี
พื้นฐาน (2102-2009)  โดยวธิีสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling)  และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสถิติ
โดยใชการวิเคราะหคะแนนความสามารถในการเรียนรูรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009)   
  1.4.2 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
   เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช (ปวช.) 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และแผนการเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาชางกลโรงงาน  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2560 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  โดยผูวิจัยไดจัดทําเปนหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-
2009)  สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2 จํานวน  11 หนวย ดังนี้  
    หนวยที่ 1 ประวัติความเปนมาและชนิดตาง ๆ ของเครื่องจักร CNC  
   หนวยที่ 2 สวนประกอบตาง ๆ  ของเครื่องจักร CNC 
   หนวยที่ 3 หลักการทํางานและความปลอดภัยสําหรับเครื่องจักร CNC 
   หนวยที่ 4 เครื่องมือตัดที่ใชกับเครื่องจักร CNC 
   หนวยที่ 5 การใชปุมควบคุมกับชุดควบคมุ (Control Panel) และการบํารุงรักษา
เครื่องจักร CNC 
   หนวยที่ 6 โครงสรางของโปรแกรม NC  พื้นฐาน 
   หนวยที่ 7 การเตรียมขอมูลในการผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องจักร CNC 
   หนวยที่ 8 คําสั่ง G - Code และ M - Code  สําหรับงานกลึง CNC พื้นฐาน  
   หนวยที่ 9 คําสั่ง G - Code และ M - Code  สําหรับงานกัด CNC พื้นฐาน 
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   หนวยที่ 10 การเขียน  การแกไข  และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมู
เลชั่นงานกลึง CNC 
   หนวยที่ 11 การเขียน  การแกไข  และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมู
เลชั่นงานกัด CNC 

1.4.3 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเวลา คือ ภาคเรียนที่ 1/2560 ปการศึกษา 2560 จํานวน 72  ชั่วโมง  

โดยทําการวิจัยกับนักเรียนในกลุมตัวอยาง (ชก 59.1)  จํานวน  21 คน ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
- 23 กันยายน 2560  

1.4.4 ตัวแปรทีศ่ึกษาวิจัย  
 1.4.4.1 ตัวแปรอิสระ  คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชหนังสือเรียนวิชา

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2    
 1.4.4.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  
  1.4.4.2.1 คุณภาพของหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) 

สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2   
  1.4.4.2.2 ประสิทธิภาพของหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-

2009) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2   
  1.4.4.2.3 คาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 

(2102-2009) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2    
  1.4.4.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 ที่เรียนโดยใชหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-
2009)  

  1.4.4.2.5 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                
ชั้นปที่ 2 ที่มีตอการใชหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009)   
 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
1.5.1 หนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009)  หมายถึง  หนังสือเรียนที่

ผูวิจัยจัดทําขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยการนําเสนอความรูใหแกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2                    
เปนรูปแบบของหนังสือเรียน โดยจัดลําดับเนื้อหาของหนวยการเรียนรูจากงายไปหายาก  ซึ่งแบงเนื้อหาของ
รายวิชาออกเปนลักษณะของหนวยการเรียน  ซึ่งประกอบไปดวย เนื้อหา  คําถาม  คําตอบ  ใหแกสําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2  ไดศึกษา จํานวน 11 หนวย  

1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนที่นักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
ชั้นปที่ 2 ทําไดจากแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 

(2102-2009) ที่ผูวิจัยไดจัดสรางขึ้นมา  
1.5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวัยไดออกตามเนื้อหา

รายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหลักสูตรของสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 เลือก ( ก ข ค ง ) จํานวน 110 ขอ  ที่ผูวิจัยไดจัดสรางขึ้น  
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1.5.4 แบบทดสอบประจําหนวยการเรียน หมายถึง  แบบทดสอบซึ่งวัดความรูแกนักเรียนตาม
เนื้อหาในหนวยการเรียนของหนังสือเรียน  จํานวน 11  หนวยการเรียนรู เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 เลือก ประกอบไปดวย  
  หนวยที่ 1 ประวัติความเปนมาและชนิดตาง ๆ ของเครื่องจักร CNC  จํานวน 10  ขอ 
  หนวยที่ 2 สวนประกอบตาง ๆ  ของเครื่องจักร CNC จํานวน 10  ขอ 
  หนวยที่ 3 หลักการทํางานและความปลอดภัยสําหรับเครื่องจักร CNC จํานวน 10  ขอ 
  หนวยที่ 4 เครื่องมือตัดที่ใชกับเครื่องจักร CNC จํานวน 10  ขอ 
  หนวยที่ 5 การใชปุมควบคุมกับชุดควบคุม (Control Panel) และการบํารุงรักษา
เครื่องจักร CNC  จํานวน 10  ขอ 
  หนวยที่ 6 โครงสรางของโปรแกรม NC  พื้นฐาน จํานวน 10  ขอ 
  หนวยที่ 7 การเตรียมขอมูลในการผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องจักร CNC จํานวน 10  ขอ 
  หนวยที่ 8 คําสั่ง G-Codeและ M-Code สําหรับงานกลึง CNC พื้นฐาน จํานวน 10  ขอ  
  หนวยที่ 9 คําสั่ง G-Code และ M-Code สําหรับงานกัด CNC พื้นฐาน จํานวน 10  ขอ 
  หนวยที่ 10 การเขียน  การแกไข  และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกลึง 
CNC จํานวน 10  ขอ 
  หนวยที่ 11 การเขียน  การแกไข  และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกัด 
CNC จํานวน 10  ขอ 
 1.5.5 ประสิทธิภาพของหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2  80/80 หมายถึง  การพัฒนาหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรม
เอ็นซีพ้ืนฐาน (2102-2009) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80  โดยที ่
  80 ตัวแรก  หมายถึง  รอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากคะแนนในการทํา
แบบประเมินผลการเรียนรูจากหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) ซึ่งเปนประสิทธิ์
ภาพของกระบวนการ ( E1)  
  80 ตัวหลัง  หมายถึง  รอยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดจากคะแนนในการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-
2009) ที่ผูวิจัยไดจัดสรางขึ้น ซึ่งเปนประสิทธิ์ภาพของผลลัพธ ( E2)  
 1.5.6 ดัชนีประสิทธิผล ( E.I. ) หมายถึง ตัวบงชี้ความกาวหนาในการเรียน ซึ่งคํานวณไดจากการ
ประเมินความแตกตางของผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียนกับผลรวมคะแนนทดสอบกอนเรียนเทียบกับ
ผลตางของจํานวนนักเรียนคูณกับคะแนนเต็มกับผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียนคาดัชนีประสิทธิผลที่
ยอมรับได  คือ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งหมายถึง นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
เพิ่มขึ้น  รอยละ 50           

1.5.7 ความพึงพอใจที่มีหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) หมายถึง 
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปที่ 2 ที่มีตอการใชหนังสือเรียน
รายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) ที่ผูวิจัยไดจัดสรางขึ้น 

1.5.8 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็น
ซีพื้นฐาน (2102-2009)  หมายถึง  แบบประเมินที่ใหนักเรียนถามตอบ หลังจากท่ีไดเรียนดวยหนังสือเรียน
วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) เปนแบบมาตราประมาณคา ( Rating Scale ) 5 ระดับ โดยแบง
ออกเปน 10 ดาน  ประกอบไปดวย 1. ดานรูปเลมของหนังสือเรียน, 2. ดานการพิมพ, 3. ดานองคประกอบ
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ของเนื้อหา, 4. ดานภาพประกอบ, 5. ดานการใชภาษา, 6. ดานแบบทดสอบทายบทเรียน, 7. ดานใบงาน, 
8.ดานบรรยากาศในการเรียน, 9.ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 10. ดานประโยชนและการ
นําไปใช ทั้งหมด 47 ขอ ที่ผูวิจัยไดจัดสรางขึ้น 

1.5.9 ครูผูสอน หมายถึง ครูผูสอนที่ไดรับมอบหมายจากแผนกวิชาชางกลโรงงาน  วิทยาลัย 
เทคนิคกําแพงเพชร ใหรับผิดชอบสอนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) ในภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่ง
ไดแกผูวิจัย  

1.5.10 นักเรียน หมายถึง  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2560 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาวิชาชางกลโรงงาน ( ชก 59.1 ) ของแผนกวิชาชาง
กลโ รงงาน   วิ ทยาลั ย เทคนิคกํ าแพง เพชร สั งกั ดสํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา  
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนนักเรียนในกลุมตัวอยาง ( ชก 59.1 )  จํานวน 21 คน  

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.6.1 ทําใหทราบถึงคุณภาพของหนังสือเรียนที่ผูวิจัยไดจัดสรางขึ้น 
1.6.2 เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
1.6.3 ครูไดมีหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009)  สําหรับใชในการเรียนการ

สอนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2   
1.6.4 เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) สําหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2   
1.6.5 เปนแนวทางในการศึกษาคนควาในการจัดสรางหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 

(2102-2009) หรือหนังสือเรียนรายวิชาอื่น ๆ ตอไป  
1.6.6 เปนประโยชนสําหรับผูสนใจงานวิจัยในการจัดสรางหนังสือเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซี

พื้นฐาน (2102-2009) 
 


