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บทที ่1  
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2553 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา ในมาตรา 
ท่ี 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนตอ้งมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และ
ถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ในมาตราท่ี 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย ตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้แบะ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
 1.1.1 ความรู้เก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองและสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 1.1.2 ความรู้ทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประ 
สบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวด 
ลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
 1.1.3 ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกตใ์ช้
ภูมิปัญญา 
 1.1.4 ความรู้ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
 1.1.5 ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
 ในมาตราท่ี 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  1. จดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนดัของ
ผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  2. ฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจดัการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้
มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา 
  3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัให้ท าได้คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
  4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุล
กนัรวมทั้งปลุกฝังคุณธรรม ค่านิยมอนัดีงาน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
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  5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อน สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อน และผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนักบัส่ือการเรียนการ
สอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 
  6. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผู ้
ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ (พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ,2542)  
 ซ่ึงจะมีความสอดคล้องกนักบัสุวิทย ์และอรทยั มูลค า (2551) ไดก้ล่าวว่าครูตอ้งน าวิธีการ
สอนและกระบวนการสอนและเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ประกอบในการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้ยุทธศาสตร์การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเลือกและวางแผนก าหนดวิธีการ
เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์ ครูตอ้งพฒันาการสอนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ครูจ าเป็นตอ้งคน้ควา้หาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม
เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดการพฒันาเต็มตามศกัยภาพเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ทิศนา แขมณี (2548) ไดก้ล่าวถึงวิวฒันาการของศาสตร์
ทางการสอนวา่วิทยาการศึกษากา้วหนา้ข้ึน แนวคิดจากการสอนเปล่ียนจากครูเป็นศูนยก์ลางเป็นการ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระท า การสอนจึงเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการกระท า (Leaning by 
doing ) ในการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนครูตอ้งสามารถคิดคน้แสวงหาวธีิการในการสร้างนวตักรรม
เพื่อน ามาพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดโดยต้องศึกษาคน้ควา้ปรับปรุงรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ให้มีความสามารถ
ทางความคิด มีความสามารถในการแสงหาความรู้ และสร้างความมีคุณธรรมการจกัการศึกษาทุก
ระดบัตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม 
มีการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาน ครูตอ้งจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการ
เรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้มีการวดัและประเมินผลอยา่งเหมาะสม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หลกัสูตรระยะสั้น หลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
หลกัสูตรพิเศษสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกบัความตอ้งการของสังคมและชุมชน 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 เป็นหลกัสูตรหลงัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพื่อ
น ามาพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือใหมี้เกิดความช านาญทางเฉพาะดา้น มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจคติ
ท่ีเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ
เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียน ไดอ้ย่างกวา้งขวางเพื่อเน้นความช านาญเฉพาะดา้นดว้ยการ
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ปฏิบติัจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพ และโอกาสของผู ้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียนเทียน
ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระไดเ้ป็น
หลกัสูตรท่ีสนับสนุน การประสานความร่วมมือในการจดัการวิจยัร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและ
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม ในการพฒันาหลกัสูตรให้ตรงตามความตอ้งการของชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ 
2556 ) 
 ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 
วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 ยอ้นหลงั 
3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 จ านวน 406 คนพบวา่นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ี ก า 
หนด ผลการเรียนต ่ากวา่ 2 (เกรด 1.5, 1, 0, ขร, และ มส.) พบวา่มีร้อยละ 51.97 ดงัรายละเอียดแสดง
ในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 จ  าแนกตาม ปี
การศึกษา (ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 ห้อง ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4 ห้อง ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 5 หอ้ง) 
 
 

ปี
การศึกษา 

 

ผลการเรียน 

 
2557 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร. มส. รวม 
1 3 12 11 13 25 22 6 26 22 139 

2558 4 8 26 21 18 24 4 1 5 - 111 
2559 8 6 16 16 32 10 12 46 8 - 156 
รวม 13 17 54 48 63 59 38 53 39 22 406 

ร้อยละ 3.20 4.18 13.30 11.83 15.53 14.54 9.35 13.05 9.60 5.42 100 

รวม 48.04 51.96 
ท่ีมา : งานวดัผลวทิยาลยัเทคนิคลพบุรี ปีการศึกษา 2557-2559 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 
วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี โดยมีการศึกษายอ้นหลงัตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 ซ่ึงพบวา่นกัเรียนท่ีมี
ผลการเรียน เกรด 4 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 เกรด 3.5 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18 
เกรด 3 จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 เกรด 2.5 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.83 เกรด 2 
จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 เกรด 1.5 จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.54 เกรด 1 จ านวน 38 
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คน คิดเป็นร้อยละ 9.35 เกรด 0 จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.05 เกรด ขร. จ านวน 9.60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.60 เกรด มส. จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.42  
 กระบวนการจดัการเรียนการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 วิทยาลยัเทค 
นิคลพบุรี โดยมีการศึกษายอ้นหลงัตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 
1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์มากกวา่ 50 เปอร์เซ็น ซ่ึงเป็นปัญหาของสาขาวิชา ช่างกล
โรงงานเป็นอยา่งมาก โดยอาจมีสาเหตุมาจากการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน ส่ือการสอนท่ีจดั 
ท าข้ึนมาขาดความสนใจไม่สามารถดึงดูความสนใจของนกัเรียน ส่งผลให้นกัเรียนขาดความสนใจใฝ่
ศึกษา ท าใหเ้บ่ือหน่ายและไม่สนใจในการเรียนจึงท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
 จากขอ้มูลผลสมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและสภาพของปัญหา ผูว้ิจยัได้น ามาเป็น
แนวทางเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 เก่ียวกบัหลกัสูตร จุดหมาย โครงสร้าง และค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา ทฤษฎี
เคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ศึกษาหนงัสือเรียน คู่มือเรียน ต าราเรียน เอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาพฒันาปรับเปล่ียนขบวนการสอน พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ โดยมี
การจดักิจกรรมการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดท้  างาน ได้อ่าน ไดเ้ขียน ได้ท างานเป็นกลุ่มร่วมกนั 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการคิด และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีมีการเน้นให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผูว้ิจยัจึงได้สร้าง
นวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนโดยมีการออกแบบ ชุดการสอน น ามาประกอบการสอนใน
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 โดยการวิเคราะห์เน้ือหา การวางแผนการสอน การ
ผลิตชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 และการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอน มีหวัขอ้เร่ือง จุดประสงค ์เน้ือหาสาระ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบฝึกหัด 
ใบมอบหมายงาน และกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดโดยยึด
หลกัเกณฑข์อง สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2547) ซ่ึงสามารถช่วยลดภาระผูส้อน ช่วยสร้างความพร้อม 
ความสะดวก และความมัน่ใจของผูส้อนตลอดจนใช้ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียนในการ
เรียนรู้ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
  

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.2.1 เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของ ชุดการสอน วิชา  ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 
2102-2003 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน โดยก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ ไวร้้อยละ 80/80 
 1.2.2 เพื่อหาดชันีประสิทธิผล ชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 ตาม
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกล
โรงงาน มีค่าดชันีประสิทธิผล 0.50 



5 
 

 

 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหลงัการใช้ ชุดการ
สอนวชิา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน โดยใช ้t-test  
 1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา ทฤษฎี
เคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภท
วชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน 
 

1.3  สมมติฐานของการวจิัย  
 1.3.1 การสอนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑร้์อยละ 80/80 
 1.3.2 ดชันีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตาม
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกล
โรงงานมีค่าดชันีประสิทธิผลสูงกวา่ 0.50 
 1.3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล 
รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลักสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 1.3.4 นกัเรียนมีความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ือง 
มือกล รหสัวชิา 2102-2003 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน  
 

1.4  ขอบเขตุของงานวจิัย 
 ในการด าเนินการวจิยัเพื่อการพฒันาชุดการสอน หาดชันีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหลงัการใช้ ชุดการสอนวิชาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกลโรงงานได้
แบ่งการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1  การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 
2102-2003 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพไวร้้อยละ 80/80 
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 ระยะที ่2 การทดลองใชชุ้ดการสอนวชิา หาดชันีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหลงัการใช ้และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ย
ชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลักสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน 
 

1.5  การด าเนินการวจิัยพฒันาชุดการสอน 
 ระยะที ่1 
         1. เป็นการวิจยัในลกัษณะผสมระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเพื่อหา ประ 
สิทธิภาพ หาดชันีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหลงัการใช้
ชุดการสอน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือ
กล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน 
       2. สาระชุดการสอนอยู่ในขอบเขตของเน้ือหาวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 
2102-2003 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวชิา ช่างกลโรงงานจะประกอบดว้ยชุดการสอนทั้งส้ิน 7 ชุดดงัต่อไปน้ี 
   ชุดการสอนชุดท่ี 1  เร่ืองเคร่ืองมือขนาดเล็ก 
     ชุดการสอนชุดท่ี 2  เร่ืองเคร่ืองเล่ือย 
   ชุดการสอนชุดท่ี 3  เร่ืองเคร่ืองเจาะ 
   ชุดการสอนชุดท่ี 4  เร่ืองเคร่ืองกลึง 
   ชุดการสอนชุดท่ี 5  เร่ืองเคร่ืองกดั 
   ชุดการสอนชุดท่ี 6  เร่ืองเคร่ืองไส 
   ชุดการสอนชุดท่ี 7  เร่ืองเคร่ืองเจียระไน 
 ระยะที ่2 
         1. เป็นการวิจยัท่ีใช้ชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตาม
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกล
โรงงาน 
        2. สาระท่ีท าการวิจยั คือ การสอนโดยใชชุ้ดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัส
วิชา 2102-2003 ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน 
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1.6  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน 
 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค่าดชันีประสิทธิผล และความพึงพอใจหลงัการ
ใช้ชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน 
 

1.7  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1.7.1 ประชากรคือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสัวิชา 2102-2003 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 6 กลุ่ม 3 หอ้ง จ านวน 134 คน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2556  
 1.7.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการพฒันาและทดลองกบัชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหสั
วิชา 2102-2003 นกัเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1-2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎี
เคร่ืองมือกล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 37 คน ผูว้ิจยัด าเนินการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 
 

1.8  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1.8.1 ไดชุ้ดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ท่ีจะช่วยให้ครูผูส้อนวิชา
เดียวกนัไดมี้การถ่ายทอดวชิาความรู้ใหแ้ก่กนัท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกนั 
 1.8.2 นักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 มีผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 1.8.3 สามารถน ารูปแบบและวธีิการวจิยัน้ี ไปใชใ้นการพฒันาชุดการสอนในวชิาอ่ืนๆ ได ้
 1.8.4 เป็นประโยชน์ส าหรับผูส้นใจงานวจิยั 
1.9  นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 1.9.1 ชุดการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 หมายถึง ชุดการสอนท่ีใช้
ประกอบการสอนส าหรับครูท่ีใช้ในการสอนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตาม
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประกอบดว้ย คู่มือครู โครงการสอน แผนการ
จดัการเรียนรู้ ใบเน้ือหา แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน แบบฝึกหดั ใบมอบงาน แบบประเมิน เฉลย
แบบฝึกหดั และส่ือการสอนประกอบชุดการสอนทั้งส้ิน 7 ชุด ดงัต่อไปน้ี 
   ชุดการสอนชุดท่ี 1  เร่ืองเคร่ืองมือขนาดเล็ก 
     ชุดการสอนชุดท่ี 2  เร่ืองเคร่ืองเล่ือย 
   ชุดการสอนชุดท่ี 3  เร่ืองเคร่ืองเจาะ 
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   ชุดการสอนชุดท่ี 4  เร่ืองเคร่ืองกลึง 
   ชุดการสอนชุดท่ี 5  เร่ืองเคร่ืองกดั 
   ชุดการสอนชุดท่ี 6  เร่ืองเคร่ืองไส 
   ชุดการสอนชุดท่ี 7  เร่ืองเคร่ืองเจียระไน 
 1.9.2  ใบประเมินผล หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับหาประสิทธิภาพของชุดการสอนระหวา่ง
นกัเรียนท าแบบฝึกหดั ท าแบบทดสอบ ใบมอบงาน และการประกอบกิจกรรมการเรียน (80 ตวัแรก) 
 1.9.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการหาประ 
สิทธิภาพของชุดการสอน หลังจากประกอบกิจกรรมการเรียนแบบทดสอบมีจ านวน 70 ข้อ 
(พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวัผูเ้รียนหลงัเรียน 80 ตวัหลงั) 
 1.9.4  นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชา ช่างกล
โรงงาน วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา ทฤษฎีเคร่ืองมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ภาค
เรียนท่ี 2 กลุ่ม 1-2 จ านวน 37 คน ปีการศึกษา 2560 
 1.9.5 ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิา ทฤษฎีเคร่ือง 
มือกล รหสัวชิา 2102-2003 โดยก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพไว ้80/80 
       - 80 ตวัแรก คือ คะแนนไดจ้ากการกระบวนการระหวา่งท่ีเรียนลงมือท าแบบฝึกหดั 
และการประกอบกิจกรรมการเรียนโดยหาค่าคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 
       - 80 ตวัหลงั คือ คะแนนไดจ้ากการประเมินผลสัมฤทธ์ิหลงัจากการเรียนโดยหาค่า 
เฉล่ียท่ีคิดเป็นร้อยละ 80 
 1.9.6 คุณภาพของชุดการสอน หมายถึง ระดบัของคุณลกัษณะท่ีดีเด่นท่ีปรากฏอยูใ่นชุดการ
สอนตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง ต้อง
ปรับปรุง และใชไ้ม่ได ้
 1.9.7 ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน     
ซ่ึงวิเคราะห์จากความแตกต่างระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนน   
ท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือนกัเรียนเรียนครบทุกหน่วยเรียน 
 1.9.8 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนท่ีเป็นผลมาจากการเรียน
ด้วยชุดการสอนวิชาทฤษฎีเคร่ืองมือกล แล้วท าให้นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม ท่ี
คาดหวงัไว ้
 1.9.9 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของการแสดงออกของนกัเรียนซ่ึงมี 5 ระดบั 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด หลงัเรียนดว้ยชุดการสอน  
 

 
 


