
บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โลกของอุตสาหกรรมก าล ังก้าวสู่การปฏิวติัคร้ังใหม่ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 

(Industries 4.0) ที่จะกลายเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั ‘Industry 4.0’ มาจากช่ือนโยบาย
อุตสาหกรรมแห่งชาติของเยอรมนีท่ีประกาศเม่ือปี ค.ศ. 2013 แนวคิดก็คือ โลกของเราจะเขา้สู่ช่วง
การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ภายใน 20 ปีขา้งหนา้ ท าให้หลายประเทศต่างก็ต่ืนตวักบัผลกระทบ
ท่ีจะติดตามมาดว้ยเช่นเดียวกนั เน่ืองจากปัจจุบนัทุกประเทศบนโลกมีการเช่ือมต่อกนัอยา่งไร้พรมแดน
ในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางการคา้ ความร่วมมือดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือ
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ ซ่ึงแน่นอนวา่ ในอีกมุมหน่ึง ยอ่มเกิดการแข่งขนักนัสูงข้ึนเร่ือย ๆ 
ดว้ยเหตุผลประการหลงัน้ีเอง หลายประเทศจ าเป็นตอ้งปรับตวัสู่การพฒันาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ตามกนัไป เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเองในการแข่งขนั การกา้วสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 จะมีเทคโนโลยี
อจัฉริยะต่าง ๆ ท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี อาทิ เคร่ืองจกัรกลที่คิดไดแ้ละ
ส่ือสารเป็น 3D Printing ท่ีสามารถเปล่ียนจินตนาการใหเ้ป็นวตัถุของจริงท่ีจบัตอ้งได ้หุ่นยนตจ์ะเขา้
มาท างานร่วมกบัมนุษยเ์สมือนเป็นเพื่อนร่วมงานคนหน่ึง จุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 คือการท่ี
เคร่ืองจกัรหรือระบบอตัโนมติัสามารถเช่ือมโยงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมเครือข่ายผา่นอินเตอร์เน็ต 
จึงสามารถแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารถึงกนัหมด รวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกนัได้ 
เคร่ืองจกัรกลส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะมีความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ทั้งในดา้นการท างาน
ด้วยตนเอง ความยืดหยุ่นและการปรับตวัให้เขา้กบัเง่ือนไขการผลิต ท่ีจะท าให้รูปแบบการผลิต
เปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง เพื่อประสิทธิภาพการผลิตและเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย
ของผูบ้ริโภค (Blue Update Edition 16, Bangkokbiznews.com, Prachachat.net, tpemagazine.com  
By : Wilaiphan)   ดงันั้นแนวโน้มของระบบการผลิตในอนาคตนั้น จะเป็นระบบการผลิตโดย
ปราศจากมนุษย  ์ คือ ระบบการผลิตโดยอาศยัคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต เคร่ืองจกัรควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 
หุ่นยนต์ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต พาหนะขนส่งแบบน าทางอตัโนมติั ระบบรับและจดัเก็บแบบ
อตัโนมตัิ เคร่ืองจกัรที่สามารถควบคุมไดอ้ย่างสมบรูณ์โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือ
เคร่ืองซีเอ็นซี (Computerized Numerically Controlled Machines: CNC) สอดคลอ้งกบัการเขา้สู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0  เคร่ืองจกัรซีเอ็นซีมีลกัษณะเด่น คือ ความยืดหยุน่ในการท างานและความเป็นอิสระ 
กล่าวคือ แต่ละเคร่ืองจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในตวัเอง ดงันั้นจึงสามารถท างานไดโ้ดยล าพงั 
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หรือเช่ือมต่อการควบคุมระหว่างเคร่ือง เคร่ืองซีเอ็นซีสามารถผลิตช้ินงานไดห้ลากหลายแบบและ
หลากหลายขนาด  ปัจจุบนัเทคโนโลยีซีเอ็นซี (Computerized Numerical Control: CNC) ไดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคญัในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม  ไม่ว่าจะเป็นงานกดั (Milling) งานกลึง 
(Turning) งานผลิตช้ินส่วนรถยนต ์อะไหล่ อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ รวมถึงการสร้างแม่พิมพโ์ลหะ 
(Die) การสร้างแม่พิมพพ์ลาสติก (Mole) ลว้นแลว้แต่อาศยัเคร่ืองจกัรซีเอ็นซี  การผลิตดว้ยเคร่ือง
ซีเอ็นซีจะตอ้งท าการเขียนโปรแกรมเอ็นซี (NC-Code) ควบคุมเคร่ืองให้เคล่ือนท่ีไปยงัพิกดัต าแหน่ง 
เป็นเส้นตรง วงกลมหรือส่วนโคง้ตามแบบงานและควบคุมความเร็วการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือกล
ซีเอน็ซี เป็นตน้  

การจดัการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการฝึกปฏิบติังานโดยใช้
เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลต่าง ๆ เหมือนในโรงงานหรือสถานประกอบการ จนเกิดความช านาญ 
เพราะตามหลกัการทัว่ไปของการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงตอ้งเกิดข้ึนท่ีตวัของผูเ้รียน การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีท า
แทนกนัไม่ได ้ถา้ใครตอ้งการรู้คนนั้นก็ตอ้งลงมือเรียนเอง ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบติังาน
ก็ตอ้งเป็นผูล้งมือฝึกหัดและฝึกงานการท างานดว้ยตนเอง ดงันั้น ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา ตอ้งเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เช่ือมโยงความรู้ดา้นทฤษฏีสู่การปฏิบติั 
ผูส้อนจึงตอ้งใชส่ื้อการสอนและตวัอยา่งต่าง ๆ ช่วยผูเ้รียนสร้างการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดน้ าผลของการเรียนรู้ไปใช้ในการท างานภาคปฏิบติัซ่ึงตอ้งจดัให้มีความสอดคลอ้งกบัการท างาน
สถานประกอบการมากท่ีสุด  (คู่มือการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริงเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน, 
2557, หนา้  2 - 6)  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเคร่ืองมือกล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผูเ้ขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรน้ีจากผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและ
ซ่อมบ ารุง สาขาวชิาอ่ืน หรือเทียบเท่าและผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ดว้ยโครงสร้างหลกัสูตรท่ีต่างกนัท าให้ผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) เม่ือเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเคร่ืองมือกล  พบวา่นกัศึกษาขาดทกัษะพื้นฐาน
ทางดา้นช่างอุตสาหกรรม ขาดทกัษะการใช้โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ซ่ึงเป็นรายวิชาที่ตอ้งเรียนรู้
มาก่อนการเรียนวชิาโปรแกรมซีเอน็ซี และจากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่ม
น้ีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหสัวิชา 3102-2003   วิทยาลยัเทคนิคพะเยา ยอ้นหลงั 3  
ปีการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึง 2559 จ านวน 104 คน (ภาคผนวก ฉ หนา้ 315 ถึง 326) 
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ผูว้ิจยัพบว่านักศึกษาจ านวน  59 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73  มีทกัษะ  สมรรถนะรายวิชาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์พอใช ้(2.0)  หมายถึงนกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยูใ่นเกณฑอ่์อน (1.5)  เกณฑอ่์อนมาก (1)  ต  ่ากวา่เกณฑ ์(0)  ข.ร.และ ม.ส. (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
132 ตอนท่ี 82 ง, วา่ดว้ยการประเมินผลการเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง, 2558 หนา้ 
13 ) รายละเอียดดงัแสดงตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1.1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาโปรแกรมซีเอน็ซี รหสัวชิา 3102-2003   
จ  าแนกตามปีการศึกษา 2557 ถึง 2559 

ปี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การศึกษา 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ข.ร. ม.ส. รวม 

2557 1 4 3 4 4 4 0 14 0 2 36 

2558 3 3 2 7 2 5 3 3 1 0 29 

2559 1 0 1 5 5 5 16 2 4 0 39 

รวม 5 7 6 16 11 14 19 19 5 2 104 

ร้อยละ 4.81 6.73 5.77 15.38 10.58 13.46 18.27 18.27 4.81 1.92 100 

รวม 43.27 56.73   
 

 
 

ภาพที ่1.1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาโปรแกรมซีเอ็นซี ปีการศึกษา 2557-2559 
ทีม่า : งานวดัผลและประเมินผล วทิยาลยัเทคนิคพะเยา 
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นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับต ่ากว่าเกณฑ์พอใช้ (2.0)  จะไม่สามารถคิด
ค านวณโดยใช้สูตรหรือนิยามทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได ้(ณัฐสิฎ รักษเกียรติวงศ์, การปฏิรูป
อาชีวศึกษาของประเทศไทย, 2559, หนา้ 8 ) เพราะทกัษะดา้นคณิตศาสตร์มีความส าคญัมากส าหรับ
การศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ   หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงในก ากบั
ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สอดคลอ้งกบั สงวน ศรีราม (2555)  
รายงานวิจยัการพฒันาชุดการสอน วิชางานเคร่ืองมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106  หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ พบว่า
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่าจะขาดความรู้ ขาดทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน และขาด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานประกอบการ   

จากข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสภาพปัญหาของนกัศึกษา ผูว้ ิจยัไดน้ ามาเป็น
แนวทางพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา โดยศึกษาจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ค าอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์รายวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางาน
เคร่ืองมือกล ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีสอนแบบบรรยายและ
แบบสาธิตที่ผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยไม่ตอบ
เสนอความตอ้งการและความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความรู้ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการฟัง การดูหรือการ
สังเกตไม่เกิดการพฒันาดา้นทกัษะความช านาญในการปฏิบตัิงาน การปรับเปล่ียนวิธีสอนเพื่อ
พฒันานกัศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีสมรรถนะวิชาชีพตาม
วตัถุประสงคร์ายวชิา และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง เขา้ใจเน้ือหา หลกัการทฤษฏี กระตุน้ให้
นกัศึกษาตั้งใจเรียน กระตือรือร้นในการเรียน เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ผูส้อนสามารถ
ถ่ายทอดวิธีการปฏิบติังานอย่างมีขั้นตอน ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างนวฒักรรมชุดการสอนวิชาโปรแกรม
ซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 ดว้ยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงชุดการสอนดว้ยเทคนิค
การสอนแบบลงมือปฏิบติั นกัศึกษาจะไดล้งมือปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือสถานการณ์ซ ้ า ๆ จากง่าย
ไปหายาก มีการเช่ือมโยงทฤษฏีสู่การปฏิบติั เสริมสร้างทกัษะความช านาญในการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
สถานประกอบและส่งผลใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เพราะชุดการสอนคือ ชุดส่ือ
ประสมซ่ึงผลิตข้ึนมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตวัเอง โดยมีความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ชุดการสอนจึงมีบทบาทต่อการเรียน
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การสอนทุกระดับทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ท าให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในการเรียนการ
สอนอยา่งมาก (ชยัยงค ์พรหมวงค,์ 2551) สอดคลอ้งกบั มานิตย ์อินค าเช้ือและคณะ (2554) รายงาน
การสร้างชุดการสอนวิชาการออกแบบงานโลหะแผ่นโดยการเขียนแบบแผ่นคล่ีด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ดบั .05 และยงัสอดคล้องกบั ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2558) 
การศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติัในรายวิชา  TMT423 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับ อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติัในระดบัมาก ( 3.79) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื ่อพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา โปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 

3102-2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศกัราช  2557 โดยก าหนดเกณฑไ์ว ้80/80 

2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเ รียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้ชุดการสอน
วชิาโปรแกรมซีเอน็ซี รหสัวิชา 3102-2003 ดว้ยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557 โดยก าหนดค่าดชันีประสิทธิผลไว ้> 0.50 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
ชุดการสอนวิชา โปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา  3102-2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557 โดยใช ้t-test 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนวิชา โปรแกรมซีเอ็นซี 
รหสัวชิา 3102-2003 ดว้ยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศกัราช  2557  
 

สมมุติฐานของการวจัิย 
1. ชุดการสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 ดว้ยเทคนิคการสอนแบบ

ลงมือปฏิบติั  ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80  
2. ชุดการสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 ดว้ยเทคนิคการสอนแบบ

ลงมือปฏิบติั  ท่ีพฒันาข้ึนทุกชุดมีค่าดชันีประสิทธิผล > 0.05   
3. นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 ดว้ย

เทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
4. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนวิชา โปรแกรมซีเอ็นซี รหสัวิชา 

3102-2003 ดว้ยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั ค่าเฉล่ียทุกดา้นในระดบัมาก 
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ขอบเขตของการวจัิย  
1. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     1.1   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

สาขางานเคร่ืองมือกล  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหสัวิชา 3102-2003 หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 320 คน 

1.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
  1.2.1   กลุ่มท่ี 1 ใชใ้นการทดลอง (Try-Out) คือ นกัศึกษาสาขางานเคร่ืองมือกล 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1  กลุ่ม 1-2 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง แบ่งนกัศึกษาเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง อ่อน) เพื่อท าการ
ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง 3 คน การทดลองแบบกลุ่มเล็ก 9  คน และการทดลองแบบกลุ่มใหญ่ 15 คน 

  1.2.2   กลุ่มที่ 2 ใช้สอนจริง (Trial Run) คือ นกัศึกษาสาขางานเคร่ืองมือกล 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม 3-4 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. ดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อพฒันาชุดการสอนวิชา โปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 
3102-2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั  หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศกัราช  2557 โดยมีเน้ือหาสอดคล้องกบัจุดประสงค์รายวิชา ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
เน้ือหาสาระทั้งหมดท่ีผ่านการวิเคราะห์มาแลว้สามารถแบ่งเป็นชุดการสอนได ้8 ชุด ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 เร่ือง หลกัการท างานของเคร่ืองมือกลซีเอน็ซี 
ชุดท่ี 2 เร่ือง การวางแผนงานเขียนโปรแกรมเอน็ซี 
ชุดท่ี 3 เร่ือง การโปรแกรมเอน็ซีงานกดั 
ชุดท่ี 4 เร่ือง การโปรแกรมยอ่ยชดเชยรัศมีดอกกดั 
ชุดท่ี 5 เร่ือง การโปรแกรมเอน็ซีวฏัจกัรงานกดั 
ชุดท่ี 6 เร่ือง การแกไ้ขโปรแกรมเอน็ซีงานกดั 
ชุดท่ี 7 เร่ือง การโปรแกรมเอน็ซีงานกลึง 
ชุดท่ี 8 เร่ือง การโปรแกรมเอน็ซีวฏัจกัรงานกลึง 
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3. ดา้นส่วนประกอบของชุดการสอน ประกอบดว้ย 
3.1 คู่มือครู 
3.2 โครงการสอน 
3.3 แผนการจดัการเรียนรู้ 
3.4 เอกสารประกอบการเรียน 
3.5 ส่ือประกอบการเรียนการสอน 
3.6 ภาคผนวก 
3.7 บรรณานุกรม 

4. ดา้นระยะเวลา 
ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา เร่ิมภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ชุดการสอน หมายถึง เอกสารการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้
วิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 
2557 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั  หมายถึง วิธีสอนท่ีให้นักศึกษาลงมือปฏิบติั
ภายหลังการสาธิตหรือการบรรยายของครู การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษามุ่งให้เกิดการ
ผสมผสานระหวา่งทฤษฎีและปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีสู่การพฒันาทกัษะปฏิบติั 

3. คู่มือครู หมายถึง เอกสารช้ีแจงวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชชุ้ดการสอน
วิชา โปรแกรมซีเอ็นซี รหสัวิชา 3102-2003 ดว้ยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557 เพื่อใหค้รูผูส้อนสามารถใชชุ้ดการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หมายถึง การรวมกลุ่มของสถานศึกษา ในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน จ านวน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย 
จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ และจงัหวดัน่าน ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพื่อจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555   

5. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของนกัศึกษาท่ีไดจ้ากการเรียนดว้ยชุดการสอน
โดยการค านวณจากคะแนนในการท าแบบฝึกหัดท้ายบท ใบสั่งงาน งานท่ีมอบหมายและ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

     80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนท่ีนักศึกษาสามารถท าแบบฝึกหัดทา้ยบท ใบสั่งงาน 
งานท่ีมอบหมายไดถู้กตอ้งโดยคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 80 
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     80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนท่ีนักศึกษาสามารถท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไดถู้กตอ้งโดยคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 80 

6. ประสิทธิผล หมายถึง เกณฑ์การยอมรับความสามารถของชุดการสอนวิชาโปรแกรม
ซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบติั  หลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557 ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือนกัศึกษา
เรียนครบทุกชุดการสอน 

7. ใบเน้ือหา หมายถึง เอกสารท่ีบอก อธิบายขอ้มูล เน้ือหาทางทฤษฎีตามหัวขอ้เร่ือง ซ่ึง
จดัท าข้ึนตามการวเิคราะห์วตัถุประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาโปรแกรม
ซีเอน็ซี รหสัวชิา 3102-2003 

8. แบบฝึกปฏิบตัิ หมายถึง  เอกสารที่บอกขั้นตอนการปฏิบตัิงานให้นกัศึกษาฝึก
ทกัษะยอ่ย ๆ แต่ละรายการทกัษะ 

9. ใบสั่งงาน หมายถึง เอกสารส าหรับให้นกัศึกษาลงมือปฏิบติัเช่ือมโยงทกัษะย่อย ๆ 
จนสามารถปฏิบติัตามค าสั่งในใบสั่งงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ดว้ยตวัของนกัศึกษาเอง 

10.  แบบฝึกหดั หมายถึง เอกสารท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้นกัศึกษาไดท้  ากิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
หวัขอ้เร่ืองและวตัถุประสงคเ์ป็นการวดัความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน 

11. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนการทดสอบของนักศึกษาที่ได้จาก
การประเมินผลหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง และไดต้รวจสอบคุณภาพแลว้ 

12.  แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้วดัความรู้พื้นฐานก่อนเรียน
ของนกัศึกษาในแต่ละหวัขอ้เร่ือง 

13.  แบบทดสอบหลังเรียน หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษาหลงัเรียนจบในแต่ละหวัขอ้เร่ือง 

14.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขอ้สอบท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และ 
สร้างข้ึน ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารสอน เพื่อใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายภาคเรียน 

15. นกัศึกษา หมายถึง ผูเ้รียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
การผลิต สาขางานเคร่ืองมือกล ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102-2003 
วิทยาลยัเทคนิคในสังกดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  



9 

 

16.  ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ผูมี้คุณวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี มีวิทยฐานะไม่ต ่ากวา่
ครูช านาญการพิเศษและเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ การสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม การวดัผล
การประเมินผลการเรียน หรือการวจิยัทางการศึกษา ไม่ต ่ากวา่ 10 ปี 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ถา้ผลการวิจยัเป็นไปตามความสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้จะไดชุ้ดการสอนท่ีเป็นประโยชน์
ในการเรียนการสอนวชิาโปรแกรมซีเอน็ซี รหสัวิชา 3102-2003 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศกัราช 2557 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาชุดการสอนในรายวชิาอ่ืน ๆ ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 


