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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) คือ ชวงเวลาตั้งแต ค.ศ.1750 ถึง ค.ศ.1850 

เม่ือการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรม , การผลิต , การทําเหมืองแร , การคมนาคมขนสงและ
เทคโนโลยี  สงผลกระทบอยางลึกซึ้งตอสภาพสังคม , เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในขณะนั้น การปฎิวัติ
อุตสาหกรรมเร่ิมตนในสหราชอาณาจักร จากนั้นจึงแพรขยายไปยังยุโรปตะวันออก, อเมรกิาเหนือ, ญี่ปุน
จนขยายไปทั่วโลกในเวลาตอมา การปฏิบัติอุตสาหกรรมเปนจุดเปลี่ยนคร้ังสําคัญในประวัติศาสตรโลก 
ซึ่งสงผลกระทบในเกือบทุกแงมุมของชีวิตประจําวันไมทางใดก็ทางหนึ่ง  ที่ เห็นเดนชัดที่สุด คือ                     
การท่ีรายไดและจํานวนประชากรโดยเฉลี่ยเริ่มที่จะขยายตัวอยางย่ังยืนในแบบที่ไมเคยเปนมากอน             
ทําใหสองรอยปหลังจาก ค.ศ. 1800 คาเฉลี่ยรายไดตอหัวของโลกขยายตัวมากกวาสิบเทา ในขณะที่
จํานวนประชากรขยายตัวมากวาหกเทา (https://th.wikipedia.org/wiki  :  การปฏิวัติอุตสาหกรรม,2561) 

เครื่องมือกล (Mechanical tools) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชสําหรับผลิตชิ้นงานและเคร่ืองจักร
ตาง ๆ ไดแก เครื่องจักรกล (Machine Tools) เชน เครื่องกลึง  เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อย เครื่องกัด 
เคร่ืองเจียระไน เคร่ืองไส ฯลฯ และเครื่องมือ (Hand Tools) เชน คอน ไขควง คีม ประแจ สกัด เปนตน 
เคร่ืองมือกล เหลานี้ ใชสําหรับงานเปลี่ยนแปรรูปวัสดุดวยการตัด  การเฉือน การกัด การขัดและการอัด
ขึ้น รูป  ฯลฯ โดยมีการนําไปใช งานอย างแพรหลายในงานอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย                       
ดังนั้น เครื่องมือกลจึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางย่ิงในงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนตาง ๆ                         
งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล รวมไปถึงงานจัดสรางเครื่องจักรตาง ๆ จึงทําใหผู ใชงานเบื้องตน                       
ทั้ งเครื่องจักรกลและเครื่องมือตองมีองคความรูและประสบการณ ในการใชงานใหถูกตองและ                       
เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานและลดความสูญเสียตาง ๆ ที่จะตามมา จากความสําคัญ
ของเคร่ืองมือกลที่กลาวมาแลวขางตนนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดจัดทําหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
โดยกําหนดใหนักเรียนสาขาวิชาชางกลโรงงาน จะตองเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003)                                 
โดยมี จุดประสงครายวิชาเพ่ือใหผู เรียนมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ 1. รู จักชนิด ประเภท และ
สวนประกอบของเครื่องมือกล 2. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองมือกล 3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา (สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอาชีพ,หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาชางกลโรงงาน ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 2556:101) 

ซึ่งเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการปูพื้นฐานของการเรียนของนักเรียนแผนกวิชาชางกลโรงงาน 
ซึ่ งนัก เรียนตองมีความรูและความเขาใจในเครื่องมือกล (Mechanical tools) และเครื่องมือ                   
(Hand Tools) ที่ เป น วิชาในภาคทฤษฎี  กอนที่ จะเรียน ในรายวิชางานเครื่ องมือกลเบื้ องตน                           
ที่เปนวิชาภาคปฏิบัติ โดยที่นักเรียนท่ีเรียนนั้นตองมีความรูและความเขาใจพ้ืนฐาน จากรายวิชาทฤษฎี
เคร่ืองมือกล (2102-2003) ในเบื้องตน กอน เพ่ือจะไดฝกภาคปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแผนกวิชาชางกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003) ยอนหลัง  
5 ภาคเรียน คือ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2558 , 2/2558 , 1/2559 , 2/2559 และ 1/2560  จํานวน 287 คน 
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พบวา มีจํานวนนักเรียนที่ไดผลการเรียนไมผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คือ มีผลการเรียนต่ํากวา 2 (เชน เกรด 1.5, 1, 0, ขร., และ มส.) 
มีรอยละ 33.11 ซึ่งมีเปอรเซน็ตตัวเลขที่คอนขางสูงพอสมควร ตามรายละเอียดที่ไดแสดงดังตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล ของนักเรียนแผนกวิชาชางกลโรงงาน  
                 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร จําแนกตามภาคเรียน / ปการศกึษา 
 

ภาคเรียน 
/ 

ปการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003)  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไมผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 มส. ขร. ขส. รวม 

1/2558 16 9 18 14 5 3 2 15 0 4 0 86 
2/2558 3 0 0 0 1 1 0 0 10 8 0 23 
1/2559 15 4 13 5 7 1 10 0 0 7 5 68 
2/2559 8 5 1 1 1 1 1 2 0 2 0 22 
1/2560 16 14 23 7 5 2 9 0 6 6 0 88 

รวม 58 32 55 27 20 8 22 17 16 27 5 287 

รอยละ 20.2 11.14 19.16 9.4 6.97 2.8 7.7 5.92 5.57 9.4 1.74  

รวม 66.87 33.13 100 

 
 จากตารางที่ 1.1 พบวาขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003) 
ของนักเรียนแผนกวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ยอนหลัง 5 ภาคเรียน คือ ต้ังแตภาค
เรียนที่ 1/2558 , 2/2558 , 1/2559 , 2/2559 และ 1/2560 พบวา มีนักเรียนที่ไดผลการเรียนหรือ
เกรด 4 จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 20.2 เกรด 3.5 จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 11.14 เกรด 3 
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 19.16 เกรด 2.5 จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 9.4 เกรด 2 จํานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 6.97 เกรด 1.5 จํานวน 8 คน คิดเปน รอยละ 2.8 เกรด 1 จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 7.7 เกรด 0 จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 5.92 เกรดไมสมบูรณ (มส.) จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 5.92 เวลาเรียนไมครบ (ขร.)  จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.4 และขาดสอบ (ขส.) จํานวน 5 คน                  
คิดเปนรอยละ 1.74 (ภาคผนวก ฎ หนาที่ 340 – หนาที่ 355) 

จากขอมูล ตามตารางที่ 1.1 ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดจากการศึกษาใน            
ครั้งนี้ ผูวิจัยซึ่งเปนครูสอนประจําแผนกวิชาชางกลโรงงาน และไดรับมอบหมายในการสอนในรายวิชา
ดังกลาว จําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม เพื่อพัฒนา            
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ของนักเรียน แผนกวิชาชางกลโรงงานที่ เรียนในรายวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล                      
(2102-2003) ใหเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมทั้งนี้เพราะวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล เปนหนึ่งในหมวดวิชาชีพเฉพาะ                      
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับนักเรียนสาขาวิชาชีพชางกลโรงงาน เพราะมีเนื้อหาท่ีจะนําไปประยุกตใช
และเปนพื้นฐานการเรียนรายวิชาอื่นๆ ในระดับท่ีสูงข้ึน ตอไป 
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โดยแนวทางสําหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-
2003) นั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของหลายเลม พบวา ชุดการสอน         
มีคุณลักษณะเหมาะสมกับสภาพปญหา เพราะวา ชุดการสอนมีลักษณะเปนสื่อผสม ท่ีประกอบไปดวย                     
แผนการสอน ใบเนื้อหา ใบแบบฝกหัด  ใบเฉลยแบบฝกหัด  ใบมอบงานและสื่อการสอนอื่น ๆ 
นอกจากนี้ชุดการสอนยังมีประโยชนตอครูผูสอนและคุณคาตอการเรียนการสอนหลายประการ เชน      
ชวยลดภาระของผูสอน ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจแกผูสอน เพราะชุดการสอนผลิตไวเปน
หมวดหมูสามารถหยิบพรอมนําไปใชไดทันที  เหมาะกับครูผูสอนที่ไมคอยมีเวลาในการเตรียมการสอน
ลวงหนา หรือกรณีที่ครูติดภาระอ่ืนๆ  นอกจากน้ีในกรณีคุณครไูปราชการ ครูคนอ่ืนก็สามารถสอนแทน
ไดโดยใชชุดการสอนในรายวิชาดังกลาวไดทันที เพราะเนื้อหาวิชาและสื่อการสอนรวมไปถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและสื่อการสอนไดจัดทําอยูในชุดการสอนเรียบรอยแลว ครผููสอนสามารถสอนแทน
กันไดโดยไมตองเตรียมตัวอะไรมากมาย และชวยใหการเรียนการสอน เปนอิสระจากบุคลิกภาพ              
ของผูสอน เนื่องจากชุดการสอนทําหนาที่ถายทอดความรูแทนครู แมครูจะพูดหรือสอนไมเกง นักเรียน     
ก็สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพจากชุดการสอนดังกลาวที่ผานการทดสอบประสิทธิภาพมาแลว 
(ชัยยงค พรหมวงศ. 2535:117) 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผู วิจัยจึงไดศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาชุดการสอน วิชาทฤษฎี
เครื่องมือกล (2102-2003) ขึ้นมาเพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน  โดยมีความคาดหวังวา                    
ชุดการสอนดังกลาวที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานี้จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนของครูและผูเรียน และ
สงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการเรียนใหดีย่ิงขึ้นซึ่งสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของวิชา และชวยพัฒนาใหผูเรียนนั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล 
(2102-2003) ใหเพ่ิมสูงข้ึน ผานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อพัฒนาชุดการสอน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) 
1.2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของชุดการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003) 
1.2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003) ตามเกณฑ 

80/80 
1.2.4 เพื่อศึกษาประสทิธิผลทางการเรียนรูของชดุการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003) 
1.2.5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของชุดการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003) 
1.2.6 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล

(2102-2003) 
 
  

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 ชุดการสอน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) ที่พัฒนาขึ้นผานการประเมินคุณภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ ดี 
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1.3.2 ชุดการสอน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ที่กําหนด 80/80 

1.3.3 ชุดการสอน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลไมนอยกวา
รอยละ 60  

1.3.4 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนก อนเรียนและหลั งเรี ยนด วยชุ ดการสอน                                   
วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

1.3.5 ความพึงพอใจของนัก เรียนที่ เรียนโดยใชชุดการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล                   
(2102-2003) โดยเฉลี่ยอยูในระดับ พึงพอใจมาก 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1.4.1 ไดชุดการสอนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) ที่ผานการทดสอบมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ที่กําหนด ซึ่งสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได 
1.4.2 นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) มีประสิทธิผล

ทางการเรียนรูสูงข้ึน 
1.4.3 สามารถนํารูปแบบและวิธีการวิจัยนี้ ไปใชในการพัฒนาชุดการสอนในวิชาอ่ืนๆ ได 
1.4.4 เปนประโยชนสําหรับผูสนใจงานวิจัย 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.5.1 ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้  คือ ชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล  (2102-2003)                      
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.5.2 เนื้อหาวิชาของชุดการสอน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล มี 7 ชุดการสอน ประกอบดวย 
1.5.2.1 ชุดการสอนที่ 1 เร่ือง เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools)  
1.5.2.2 ชุดการสอนที่ 2 เร่ือง เครื่องเลื่อยกล (Sawing  Machine) 
1.5.2.3 ชุดการสอนที่ 3 เร่ือง เครื่องเจาะ (Drilling  Machine) 
1.5.2.4 ชุดการสอนที่ 4 เร่ือง เครื่องกลึง (Lathe Machine) 
1.5.2.5 ชุดการสอนที่ 5 เร่ือง เครื่องกัด (Milling  Machine) 
1.5.2.6 ชุดการสอนที่ 6 เร่ือง เครื่องไส (Shaper  Machine) 
1.5.2.7 ชุดการสอนที่ 7 เร่ือง เครื่องเจียระไน (Grinding  Machine) 

1.5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล ประกอบดวย  
  1.5.3.1 ชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล  จํานวน 7 ชุดการสอน  
  1.5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.5.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการสอนวิชาทฤษฎี
เคร่ืองมือกล (2102-2003) 

 1.5.4 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  
ประชากรที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 5 กลุมตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 



 

บทท่ี 1 บทนํา | 5 

 

  1.5.4.1 ประชากรที่ใชในการทดลองชุดการสอน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปที่ 1 กลุม ( ชก59.1,ชก59.3,ชก59.4 ) สาขางานเคร่ืองมือกล วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 สาขางานเคร่ืองมือกล จํานวน 81 คน ท่ีไมเคยเรียน
วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล   
  1.5.4.2 ประชากรที่ใชในการทดลองชุดการสอน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 กลุม ( ชก59.2) สาขางานเคร่ืองมือกล วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2559  สาขางานเครื่องมือกล จํานวน 23 คน ท่ีไมเคยเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล  
  1.5.4.3 ประชากรที่ใชในการทดลองชุดการสอน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปที่ 1 กลุม ( ชก60.1,ชก60.3,ชก60.4 ) สาขางานเคร่ืองมือกล วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560  สาขางานเครื่องมือกล จํานวน 64 คน ที่ไมเคยเรียนวิชา
ทฤษฎีเคร่ืองมือกล   
  1.5.4.4 ประชากรที่ใชในการทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 กลุม (ชก57.1 , ชก57.2 , ชก57.3 ,ชก57.4) 
สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2559 สาขางานเครื่องมือกล จํานวน 106 คน ที่เคยเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมอืกล มาแลว  
  1.5.4.5 ประชากรที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริงหรือประชากรที่ใชในการทดลอง
ภาคสนาม คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร ชั้นปที่ 1 กลุม (ชก.60.1 , ชก.60.2 , ชก.60.3 , ชก.60.4 ) 
สาขาวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 112 คน 

1.5.5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 5 กลุมตามข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

  1.5.5.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองชุดการสอนท่ีใชในการทดลองแบบรายบุคคล               
คือ  นัก เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้ นปที่  1 กลุม  (ชก59.1) สาขางาน เครื่องมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2559 สาขางานเครื่องมือกล 
จํานวน 3 คน ที่ไมเคยเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล  
  1.5.5.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองชุดการสอนที่ใชในการทดลองแบบกลุมเล็ก            
คือ  นัก เรียนระดับประกาศนี ย บัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่  1กลุ ม  (ชก59.2) สาขางาน เค ร่ืองมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2559 สาขางานเครื่องมือกล 
จํานวน 9 คน ที่ไมเคยเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล  
  1.5.5.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองชุดการสอนที่ใชในการทดลองแบบภาคสนาม
คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี1กลุม(ชก60.1) สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิค
กําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 สาขางานเคร่ืองมือกล จํานวน 30 คน 
ที่ไมเคยเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล  
  1.5.5.4 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 กลุม (ชก57.1 , ชก57.2 ) สาขา               
งานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 
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สาขางานเคร่ืองมือกล จํานวน 30 คน ท่ีเคยเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล มาแลว ไดมาโดยการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง 
  1.5.5.5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง หรือกลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลองภาคสนาม คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 กลุม 2 (ชก.60.2) สาขาวิชา                
ชางกลโรงงาน ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน                
17 คน ซึ่งไมเคยเรียนวิชานี้มากอน ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งเปนกลุมที่ผูวิจัย       
ทําการสอนสอนเพื่อใหการดําเนินการศึกษาวิจัยมีความสะดวกและคลองตัวมากยิ่งข้ึน 

1.5.6 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  1.5.6.1 ตัวแปรตน คือ ชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล , สื่อสไลดนําเสนอดวย
โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟต เพาเวอรพอยต , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ                   
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรยีนโดยใชชุดการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003) 

1.5.6.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน วิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล ดังภาพท่ี 1.1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 การกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 

1.6 ขอตกลงเบ้ืองตน 
1.6.1 การวิจัยครั้งนี้ถือวา อายุ เพศ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณและชวงเวลาจัดการ

เรียนการสอนไมมีอิทธิพลตอผลการวิจัย 
1.6.2 นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางในคร้ังนี ้ยังไมเคยเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกลมากอน 
1.6.3 คะแนนที่ไดจากการทดสอบของนักเรียนในวิชาทฤษฎีเครื่องมือกลน้ี จะถือวาเปน

คะแนนท่ีนักเรียนไดตอบคําถามดวยความตั้งใจ และเต็มความสามารถและปราศจากอคติ 
 

1.7 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
1.7.1 ชุดการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสมท่ีมีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหา วัตถุประสงค

และสื่ออยางเปนระเบียบเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน วิชางานทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย หนังสือเรียน แผนการสอน และสื่อสไลดนําเสนอดวย
โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟต เพาเวอรพอยต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวแปรตาม 
 

การจัดการเรยีนการสอนดวยชุดการสอนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
1. ชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล จํานวน 7 ชุดการสอน 
2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียน โดยใชชุดการ 
   สอนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล (2102-2003) 

 

1. คุณภาพของชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล 
2. ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
3. ประสิทธิผลของชุดสอนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมอืกล 
5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการสอน 
   วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003)  

  

ตัวแปรตน 
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1.7.2 ประสิทธิภาพของชุดการสอน 80/80 หมายถึง ความสามารถของชุดการสอนที่ไดจาก
กระบวนการและผลลัพธ มีคารอยละ เกณฑยอมรับประสิทธิภาพ คือ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดข้ึนในสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  1.7.2.1 80 ตัวแรก หมายถึง คาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเปนรอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยจากการทํากิจกรรมระหวางเรยีนหรือแบบฝกหัดทายชุดการสอนและใบมอบงาน 
  1.7.2.2 80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) คิดเปนรอยละของคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานพุทธพิสัย 

1.7.3 ประสิทธิผลทางการเรียนรู หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการสอน     
ซึ่งวิเคราะหจากความแตกตางระหวางคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และคะแนน   
ที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อนักเรียนเรียนครบทุกหนวยเรียน 

1.7.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีเปนผลมาจากการเรียน
ดวยชุดการสอนวิชางานเคร่ืองมือกลเบื้องตน แลวทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม               
ที่คาดหวังไว 

1.7.5 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกของการแสดงออกของนักเรียนซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด หลังเรียนดวยชุดการสอน  

1.7.6 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกลโรงงาน      
ชั้นปที่  1 กลุม 2 (ชก.60.2) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล ในภาคการศึกษาที่  2                        
ปการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร จํานวน 17 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชทดลอง           
ชุดการสอนและยังไมเคยเรียนวิชานี้มากอน 
 


