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บทที1่ 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ต้องการให้มีการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การเรียนรู้ของคนทุกเพศ ทุกวัย ตลอดช่วงชีวิต เห็นได้จากมาตรา 4 ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า 
การศึกษาตลอดชีวิตว่า หมายถึง “การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อเนื่องตลอด
ชีวิต” แนวทางการจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (หมวด 4, มาตรา 22) และให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ สถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งฝึกทักษะ และกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ให้ทํา
ได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน ปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยม ท่ี ดีงาม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ส่ ง เสริมบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี ท้ังนี้
ผู้สอนและนักเรียนอาจเรียนไปพร้อมกัน จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พ่อแม่ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี (หมวด 4, มาตรา 24) (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ภารกิจหลักท่ีสําคัญของสถานศึกษาทุกแห่ง จึงต้องสร้าง
เสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม เต็ม
ตามวัย และเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคน โดยมีครูผู้สอนเป็นบุคคลสําคัญท่ีจะปฏิบัติภารกิจนี้ให้
สัมฤทธิ์ผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ กําหนดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 โดยมีหลักการของหลักสูตร คือเป็นหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคนระดับ
เทคนิค ให้มีสมรรถนะสามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการ
ประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง สามารถเทียบโอนผล
การเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)  

วิชา ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 เป็นวิชาท่ีสําคัญ 
เนื่องจากการผลิตชิ้นงานในปัจจุบัน มีความต้องการทางด้านความเท่ียงตรงสูงมาก โดยเฉพาะการ
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือแม่พิมพ์พลาสติก ดังนั้น ขบวนการผลิตในปัจจุบัน 
จะต้องตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้ได้ ด้วยความจําเป็นและความสําคัญท่ีกล่าวมา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้บรรจุหลักสูตร วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 



2 
 

รหัสวิชา 3102-2005 ให้อยู่ในหมวดทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 3 หน่วยกิต ซ่ึงเป็นวิชาท่ี
ผู้เรียนสาขาวิชาเทคนิคการผลิตต้องเรียนทุกคน เม่ือผู้เรียนได้ศึกษาวิชานี้แล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือผลิตชิ้นงานจริง จากการออกแบบ
ชิ้นงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติ สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) และสร้าง NC-Code จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือนํา NC-Code ส่งต่อไปยังเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เพ่ือผลิตเป็นชิ้นงานจริงต่อไป  

สภาพปัญหา 
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีแคด - แคม รหัสวิชา 3102-2004 ต้ังแต่ปี

การศึกษา 2556 – 2557 (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2542) ซ่ึงเม่ือปี
การศึกษา 2558 ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีแคด-แคม รหัสวิชา 3102-2004 เนื่องจากมีจุดประสงค์รายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ท่ีมี
ความสอดคล้องกับวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 และ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 
ในปีการศึกษา 2558 ย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 – 2558 จากนักศึกษาท่ีเรียนวิชา
ดังกล่าว จํานวน 151 คน พบว่า นักศึกษามีผลการเรียนตํ่ากว่า 2.5 (เกรด 2, 1.5, 1, 0, ขร และ มส.) 
พบว่ามีร้อยละ 12.58 ดังรายละเอียดแสดงตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีแคด-แคม รหัสวิชา 3102-2004  ในปี
การศึกษา 2556 – 2557 และวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-
2005 ในปีการศึกษา 2558 จําแนกตามปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 กลุ่ม ปีการศึกษา 
2557 จํานวน 3 กลุ่ม ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 กลุ่ม) 

ปี 

การศึกษา 

ผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 มส. ขร. รวม 

2556 15 5 10 2 4 1 - - - - 37 

2557 23 13 23 7 7 1 2 2 - - 78 

2558 17 5 6 6 2 - - - - - 36 

รวม 55 23 39 15 13 2 2 2 - - 151 

ร้อยละ 36.42 15.24 25.83 9.93 8.62 1.32 1.32 1.32 - - 100 

รวม 87.42 12.58 100 

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2556 - 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
               ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีแคด-แคม รหัสวิชา 3102-2004  

และวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา3102-2005 
ท่ีมา : งานวัดผลประเมินผล 2556 - 2558 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน เกรด 4 
จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.42 เกรด 3.5 จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.24 เกรด 3 
จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83 เกรด 2.5 จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.93 เกรด 2 จํานวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 เกรด 1.5 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 เกรด 1 จํานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.32 เกรด 0 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากว่า 2.5 
(เกรด 2, 1.5, 1, 0, ขร และ มส.) ถึงร้อยละ 12.58 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้   

1. ขาดเอกสารในการศึกษาค้นคว้าท่ีตรงตามหลักสูตร 
2. นักศึกษาขาดทักษะในการรวบรวมความรู้ความเข้าใจจากวิธีการสอนของครูเพ่ือสรุป

ความสําคัญของเนื้อหาท่ีตนเองสามารถเข้าใจได้ และไม่จดบันทึกไว้ 
3. นักศึกษามีความแตกต่างของสติปัญญาระหว่างบุคคล 
4. นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นท่ีจะค้นคว้าเพ่ิมเติม 
5. พ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาด้านออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตํ่า 
6. ขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีเร้าใจ ส่งผลให้นักศึกษาไม่สนใจการเรียน เกิดความเบ่ือหน่าย 
7. นักศึกษาขาดช่องทางในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง หรือทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนผ่าน

มาแล้ว 

แนวทางในการพัฒนา 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

รูปแบบการพัฒนาชุดการสอนท่ีมีผู้นําไปใช้ประสบความสําเร็จ เพ่ือนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน จากการศึกษาเอกสาร พบว่ามี
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งานวิจัยและบทความท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุดการสอน ได้แก่  ปัญญา  ไผ่ทอง (2549) การสร้าง
และหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด, ชลิตร์  มณีสุวรรณ (2550) การ
สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า, มนต์ศักด์ิ  กลิ่นสกุล (2551) การ
สร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 3103–2001), สงวน  ศรีราม 
(2555) การพัฒนาชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106, ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
(2556) การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน Developmental Testing of Media and 
Instructional Package, ทองพูน  เบ็ญเจิด (2558 - 2559) การพัฒนาชุดการสอนวิชาวัดละเอียด 
รหัสวิชา 2102- 2004, อัอลสัน (Olson,1975 : 4992 A) ได้ทําการวิจัยเรื่องชุดการสอนในการศึกษา
แผนใหม่, ฟราเชียร์ (Frazier,1975 ) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการใช้ชุดการสอนในโปรแกรมการอบรม
ครูประถมศึกษาระดับ 1, เดริสแนค (Driessnack,1977 : 2056 - A) ได้ทําการวิจัยเรื่องชุดการสอน
สําหรับฝึกครูในการต้ังคําถาม ซ่ึงจากผลการวิจัยของทุกท่านเห็นสอดคล้องกันว่า การพัฒนาชุดการ
สอน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ จากงานวิจัยและบทความต่างๆ เก่ียวกับการ
พัฒนาชุดการสอน น่าจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้   

ผู้วิจัยยังได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธีสอน เพ่ือพัฒนาวิธีสอนให้กับ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีม ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเกิดความสนุกสนานในการเรียน 
ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน จากการศึกษาเอกสาร พบว่ามีงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับวิธีสอน 
ได้แก่  ชุติมา  ทองหนู (2557) การวิจัยรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2, รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือพัฒนาข้ึนโดยอาศัยหลักการ
เรียนรูปแบบร่วมมือของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1974 : 213 - 240), วิธี
สอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน (Committee Work Method), วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง,  
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw), รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning)  

สรุปว่า ผู้วิจัยเลือกพัฒนาชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา 3102-2005 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา การวางแผนการสอน การผลิตชุดการสอน และการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอน มีหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ ใบงาน ใบมอบงาน 
และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังได้ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอน K&TWL (Keyman & Team Work Learning) ทดลองใช้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 และ 17 เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีม ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเกิด
ความสนุกสนานในการเรียน ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียนด้วยรูปแบบเดิมๆ ซ่ึงช่วยลดภาระผู้สอน ช่วย
สร้างความพร้อม ความสะดวก และความม่ันใจของผู้สอนตลอดจนใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้เรียนในการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต โดยกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80 
  2.เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิตมีค่าดัชนีประสิทธิผล .50 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังการใช้ชุดการสอน 
วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน วิชาออกแบบและ
ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. ชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80  
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.50 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
  4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ในการดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้  
  ระยะท่ี 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80 
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  ระยะท่ี 2 การทดลองใช้ชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

การดําเนินการวิจัยพัฒนาชุดการสอน 
  ระยะท่ี 1  
  1.1 เ ป็นการวิจัยในลักษณะผสมระหว่างการวิจัย เชิ ง คุณภาพและการวิจัย เ พ่ือหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต 
  1.2 สาระของชุดการสอนอยู่ในขอบเขตของเนื้อหาวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จะประกอบด้วยชุดการสอนท้ังสิ้น 5 ชุด 
ดังต่อไปนี้ 
  ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM การติดต้ัง
โปรแกรม MASTERCAM 2017 
  ชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม การสร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ การปรับปรุง
แก้ไขวัตถุ 2 มิติ และการบอกขนาด 
  ชุดการสอนท่ี 3 เรื่อง การสร้างภาพชิ้นงาน 3 มิติ การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ 3 มิติ และการรับ-
ส่งไฟล์ชิ้นงาน (Import-Export File) 
  ชุดการสอนท่ี 4 เรื่อง การสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ และงานกัด 
3 มิติ ด้วยคําสั่งตามลักษณะงาน Face Contour Drill  Pocket ตรวจสอบและจําลองการทํางาน 
(Simulation)และการสร้างโปรแกรม NC-Code 
  ชุดการสอนท่ี 5 เรื่อง การสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ด้วยคําสั่งตาม
ลักษณะงาน Face Turning Drill Bore Groove Thread ตรวจสอบและจําลองการทํางาน
(Simulation) และการสร้างโปรแกรม NC-Code 
  ระยะท่ี 2  
  2.1 เป็นการวิจัยเชิงทดลองชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
  2.2 สาระท่ีทําการวิจัยคือการสอนโดยชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
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ตัวแปรในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
พึงพอใจ หลังวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 
3102-2005  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี1 และ 2 สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา 3102-2005 จํานวน 4 กลุ่ม รวมจํานวน 62 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการพัฒนาและทดลองกับชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ผู้วิจัยดําเนินการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี1 สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 กลุ่ม จํานวน 20 คน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005

หมายถึง ชุดการสอนสําหรับครูใช้ในการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส
วิชา 3102-2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ภายในชุดการสอน
ประกอบด้วย คําแนะนําการใช้ชุดการสอน คู่มือครู โครงการสอน โครงการสอนรายหน่วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ คําแนะนําสําหรับนักศึกษา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หัวข้อเรื่อง แบบทดสอบก่อน
เรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ สรุปสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล ความสอดคล้องหรือการตอบสนองของแบบทดสอบก่อนเรียน/หลัง
เรียนและใบงานกับจุดประสงค์การเรียนการสอน ข้อแนะนําการใช้สื่อการสอน และสื่อการสอน
ประกอบด้วยชุดการสอนท้ังสิ้น 5 ชุดดังต่อไปนี้ 
  ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง หลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM การติดต้ัง
โปรแกรม MASTERCAM 2017 
  ชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม การสร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ การปรับปรุง
แก้ไขวัตถุ 2 มิติ และการบอกขนาด 
  ชุดการสอนท่ี 3 เรื่อง การสร้างภาพชิ้นงาน 3 มิติ การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ 3 มิติ และการ 
รับ-ส่งไฟล์ชิ้นงาน (Import-Export File) 
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  ชุดการสอนท่ี 4 เรื่อง การสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ และงานกัด 
3 มิติ ด้วยคําสั่งตามลักษณะงาน Face Contour Drill  Pocket ตรวจสอบและจําลองการทํางาน 
(Simulation) และการสร้างโปรแกรม NC-Code 
  ชุดการสอนท่ี 5 เรื่อง การสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ด้วยคําสั่งตาม
ลักษณะงาน Face Turning Drill Bore Groove Thread ตรวจสอบและจําลองการทํางาน
(Simulation) และการสร้างโปรแกรม NC-Code 
  2. ใบประเมินผล หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้สําหรับหาประสิทธิภาพของชุดการสอนระหว่าง
นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติตามใบงาน และการประกอบกิจกรรมการเรียน (80 ตัวแรก)  
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้สําหรับหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนหลังจากการประกอบกิจกรรมการเรียน แบบทดสอบมีจํานวน 60 ข้อ (พฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนในตัวผู้เรียนหลังเรียน 80 ตัวหลัง)  
  4. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 1 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จํานวน 20 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบและ
ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย 
  5. ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาออกแบบและ
ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 โดยกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 80/80  
      - 80 ตัวแรก คือ คะแนนได้จากกระบวนการระหว่างท่ีนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานตาม 
ใบงาน และการประกอบกิจกรรมการเรียน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80  
      - 80 ตัวหลัง คือ คะแนนได้จากการประเมินผลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน
โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80  
  6. กลุ่มประชากร หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี1 และ 2
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการการศึกษา 2560 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 จํานวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 
ทวิภาคี กลุ่ม 1 จํานวน 9 คน ระดับชั้น ปวส.1 ม.6 กลุ่ม 1 จํานวน 20 คน ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 
จํานวน 20 คน และระดับชั้น ปวส.1 ม.6 กลุ่ม 2 จํานวน 13 คน รวมจํานวน 62 คน 
      6.1 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย P และค่าอํานาจจําแนก (r 
หรือ D) เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ม.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จํานวน 
3 คน (เรียนดี 1 คน ปานกลาง 1 คน และเรียนอ่อน 1 คน) ท่ีผ่านการเรียนวิชาออกแบบและผลิต
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 (นัดหมายมาทํา
แบบทดสอบสัปดาห์ท่ี 18) 
      6.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้หาค่าความเชื่อม่ันแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
100 ข้อ เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
จํานวน 10 คน ท่ีผ่านการเรียนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-
2005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 (นัดหมายมาทําแบบทดสอบสัปดาห์ท่ี 20) 
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      6.3 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการทดลอง เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จํานวน 20 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบและผลิตด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน ซ่ึงประเมินจากการใช้แบบประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดย
ประเมินค่าเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวชิา 3102-2005 สูงข้ึน 
2. ได้ชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005  

ท่ีจะช่วยให้ครูผู้สอนวิชาเดียวกัน ได้มีการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่กัน ทําให้การจัดการเรียนการสอน
มีมาตรฐานเดียวกัน 
  3. ได้ชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถนําไปพัฒนาจัดทําชุดการ
สอนในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
   


