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บทที ่1 
  บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 หลกัสูตรเปรียบเสมือนตวัแม่บทหรือหัวใจของการศึกษาท่ีถือเป็นแก่นส าคญัในการวางแนว

ทางการจดัการศึกษา เป็นตวัก าหนดทิศทางของการศึกษาในการท่ีจะให้ความรู้ การเสริมสร้างเจตคติ 
ตลอดทั้งการฝึกฝนในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันารอบดา้น และในปัจจุบนัดา้นการจดัการ
เรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดจ้ากรัฐบาลทุก
สมยัไดใ้หค้วามส าคญักบัผูเ้รียนสายอาชีพอยา่งมาก เน่ืองจากประเทศไทยยงัขาดแคลนแรงงานในระดบั
ช่างฝีมือ และระดับช่างเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และภาค
เกษตรกรรม เป็นตน้ ดงันั้นหลกัสูตรท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการท่ี
จะพฒันาผูเ้รียนสายอาชีพให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาสายอาชีพและการพฒันา
ประเทศ ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านกังาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลกัสูตรดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคน ระดบัฝีมือให้มี
สมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการและการประการอาชีพอิสระโดยจุดหมายของหลกัสูตรคือ เพื่อให้มี
ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ีจะตอ้งเนน้การปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียน
การสอนไดห้ลากหลายรูปแบบเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในวธีิการและการด าเนินงาน มีทกัษะใน
การปฏิบติังาน (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556: 1-2)  
 หลกัสูตรรายวิชาแม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้  เป็นหลกัสูตรรายวิชาพื้นฐานของผูเ้รียนสายอาชีพ 
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม และเป็นหลกัสูตรรายวชิาท่ีอยูใ่นหมวดของช่างอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีท่ี
มีความส าคญัมากวชิาหน่ึง เพราะงานแม่พิมพโ์ลหะ เป็นงานท่ีใชใ้นการข้ึนรูปโลหะแผน่ โลหะกอ้น เช่น 
การข้ึนรูปช้ินส่วนรถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองครัว และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เป็นตน้ ดงันั้นการเขา้ใจถึง
กระบวนการข้ึนรูปโลหะแผ่น การสร้างแม่พิมพ ์ชนิดของแม่พิมพ ์ส่วนประกอบของแม่พิมพ ์ช้ินส่วน
มาตรฐาน จึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง จากความส าคญัของแม่พิมพโ์ลหะท่ีกล่าวมาแลว้
ข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จดัท าหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม โดยก าหนดใหน้กัเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จะตอ้งเรียน
วชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2102-2201โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเขา้ใจหลกัการท างานของแม่พิมพ์
โลหะ หลกัการท างานของแม่พิมพโ์ลหะมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี รับผดิชอบ และตรงต่อเวลา 
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  จากรายงานผลการเรียนของ วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 พบว่า นัก 
เรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ พบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ใน
กระบวนการสอนท่ีผ่านมานกัเรียนขาดความสนใจในส่ือการสอน ไม่สามารถท าให้การเรียนการสอน
และการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ไดบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนในปีการศึกษา 2557-2558 อยูใ่นเกณฑต์ ่า  

ตารางที ่1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2102-2201 ของนกัเรียน 
สาขาวชิาช่างกลโรงงาน วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ปีการศึกษา 
ผลการเรียน 

 

1/2557 
 

1/2558 
 

รวม 
 

ร้อยละ 
 

แปลความ 

4 5 41 46 21.11  

กลุ่มเก่ง 
31.31 

3.5 5 3 8 3.90 
3 6 7 13 6.30 

2.5 14 7 21 10.10 กลุ่มปานกลาง 
25.50 2 20 12 32 15.40 

1.5 16 10 26 13.09  

กลุ่มอ่อน 
43.19 

1 10 20 30 14.60 
0 24 8 32 15.50 

รวม 100 108 208 100  
 ท่ีมา : แบบรายงานสรุปผลการเรียนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2102-2201 นกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชิพ สาขาช่างกลโรงงาน วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี ปีการศึกษา 2557-2558 

ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการสร้างนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนโดยได้ออกแบบเอกสาร
ประกอบการสอน  ตามหลกัทฤษฎี (สุวิทย ์มูลค า และ อรทยั มูลค า 2551:53-55) โดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
วางแผนการสอน ผลิตส่ือการสอนและการทดสอบประสิทธิภาพ ตามหลักทฤษฎี เพื่อใช้ในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียนในการเรียนรู้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดเพื่อพฒันา
นกัเรียนให ้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน      
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  1.2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขา 
วชิา ช่างกลโรงงาน โดยก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ ไวร้้อยละ 80/80 
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 1.2.2 เพื่อหาดชันีประสิทธิผล เอกสารประกอบการสอน วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขา 
วชิา ช่างกลโรงงาน มีค่าดชันีประสิทธิผล 0.50 
 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหลงัการใช ้เอกสารประ 
กอบการสอนวิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน โดยใช ้(t-test) 
 1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเอกสารประ กอบการสอนวิชา 
แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน 
 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
  1.3.1 เอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2102-2201 ตามหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน มีประ 
สิทธิภาพตามเกณฑร้์อยละ 80/80 
 1.3.2 ดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 
2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขา 
วชิา ช่างกลโรงงานมีค่าดชันีประสิทธิผลสูงกวา่ 0.50 
 1.3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ล 
หะเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2102-2201 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 1.3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประ กอบการสอนวิชา แม่พิมพ์โลหะ
เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน  
 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
  1.4.1 เอกสารประกอบการสอน วชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ด าเนินการสร้างข้ึนตามหลกัการ จุด 
มุ่งหมายและ เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชส้ าหรับการเรียนการสอน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 
2 สาขางาน เคร่ืองมือกล สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน  
 1.4.2 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจยั เร่ิมตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม ปีการศึกษา 
2559-2560 
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1.5 ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น เอกสารประกอบการสอนวชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2102-2201  
 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค่าดชันีประสิทธิผล และความพึงพอใจหลงัการเรียนการ
สอน โดยใชเ้อกสารประกอบการสอน  
 

1.6 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1.6.1 ประชากรคือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2102-2201 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 5 หอ้ง 7 กลุ่มจ านวน นกั เรียน ทั้งหมด 125 คน 
 1.6.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการพฒันาและทดลองกบัชุดการสอนเป็นผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขางาน เคร่ืองมือกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน กลุ่ม 9-10 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 33 คนโดยการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง  
 

1.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากผลการวจิัย 
              1.7.1ไดเ้อกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ซ่ึงพฒันาข้ึน สามารถน าไปใชใ้น
การเรียนการสอนหรือการพฒันาต่อยอด เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน  
              1.7.2 เอกสารประกอบการสอนท่ีผ่านการศึกษาและสร้างข้ึนมาสามารถน าไปจดัการเรียนการ
สอนท าใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะในการปฏิบติังานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

1.8 นิยามศัพท์ 
  1.8.1 นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 แผนกช่างกลโรงงาน
วทิยาลยั เทคนิคลพบุรี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีลงทะเบียนเรียน
วชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
  1.8.2 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอน วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้
รหสัวชิา 2102-2201 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนประกอบดว้ย 
  1.8.2.1 หน่วยท่ี 1 เร่ือง งานข้ึนรูปโลหะ 

1.8.2.2 หน่วยท่ี 2 เร่ือง ประเภทของงานข้ึนรูปโลหะ   
1.8.2.3 หน่วยท่ี 3 เร่ือง ทฤษฎีเก่ียวกบังานตดั 
1.8.2.4 หน่วยท่ี 4 เร่ือง ประเภทของแม่พิมพ ์  
1.8.2.5 หน่วยท่ี 5 เร่ือง ดายเซ็ต 
1.8.2.6 หน่วยท่ี 6 เร่ือง ส่วนประกอบแม่พิมพ ์
1.8.2.7 หน่วยท่ี 7 เร่ือง ช้ินส่วนมาตรฐานของแม่พิมพโ์ลหะ 
1.8.2.8 หน่วยท่ี 8 เร่ืองวสัดุท่ีใชท้  าแม่พิมพโ์ลหะ 
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1.8.2.9 หน่วยท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองเพรสและอุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพโ์ลหะ  
 1.8.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ หมายถึง คะแนนความแตกต่างของผล
การทดสอบ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีไดจ้ากการวดั ซ่ึงใชแ้บบทดสอบท่ีผูส้อนจดัท าข้ึนตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ของวชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ ครอบคลุมเน้ือหาสาระจ านวน 9 หน่วย 
   1.8.4 เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดระดบัประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนท่ีผูส้อนจดัท าข้ึนมา 
    80 ตวัแรก (E1) หมายถึง ประสิทธิภาพกระบวนการเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของ 
นกัเรียนทั้งหมดท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัยอ่ยระหวา่งเรียนไดค้ะแนนรวมร้อยละ 80 ข้ึนไป 
   80  ตวัหลงั (E2) หมายถึง ประสิทธิภาพผลลพัธ์เป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน
ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนของนกัเรียนไดค้ะแนนรวม
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 1.8.5 คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง ระดบัของคุณลกัษณะท่ีดีเด่นท่ีปรากฏอยู่
ในเอกสารประกอบการสอนตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีประกอบดว้ย 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง ตอ้งปรับปรุง และใชไ้ม่ได ้
 1.8.6  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของการแสดงออกของนกัเรียนซ่ึงมี 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด หลงัเรียนดว้ยเอกสารประกอบการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


