
 
 
 
 
 
 
 
ชือ่เรื่อง : การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเขียนแบบภาพสามมิติวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น(20100-100) 
            หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
ผู้ท ำกำรพัฒนำ : นายเกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ 
ปีท่ีด ำเนินกำร : ปีการศึกษา 2562 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการครั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น (20100-100) เรื่อง การเขียนแบบภาพสามมิติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
1) เพ่ือสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนแบบภาพสามมิติเพ่ือใช้ประกอบในการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (20100-
100) 2) หาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเขียนแบบภาพสามมิติประกอบการเรียนการสอนโดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้
ร้อยละ 80/80 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการ
อาชีพพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (20100-100) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 
โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะการเขียนแบบภาพสามมิติ วิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น (2100-100)2) แบบประเมินผลตามสภาพจริง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ใช้แบบทดสอบหลังเรียน ด้านทักษะใช้ใบงาน 
และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ข้อมูลประเมิน
ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของครู ใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะการเขียนแบบภาพสามมิติ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (21000-1001)ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ที่สอนโดยใช้วิธีควบคุมทุกขั้นตอน มีผลสัมฤทธิ์
ของคะแนนทดสอบครั้งท่ี 1 มีค่าเฉลี่ย 5.259 (SD = 0.764) ส่วน 

ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 8.593 (SD = 0.694) 2 ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนน
ทดสอบครั้งที่ 1 กับคะแนนทดสอบครั้งที่ 2 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่อง การเขียนแบบภาพสามมิติของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ที่สอนโดยใช้วิธีควบคุมทุกข้ันตอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนน
ทดสอบครั้งที่ 2 สูงกว่าคะแนนทดสอบครั้งท่ี 1 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเรื่อง :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
เรื่อง    : การกลึงปาดหน้าชิ้นงานกลึง  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปทีี ่๑  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
            วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่สอนโดยใช้ สื่อวีดีโอสาธิตการกลึงปาดหน้า  
ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยตรีรณธช  จันทราวงษ์เดชา 
ปี พ.ศ.   : ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ   
๑) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  เรื่อง การกลึงปาดหน้าชิ้นงานกลึง  ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  ๑   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมโดยใช้ สื่อวีดีโอสาธิตการกลึง
ปาดหน้า  
๒) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  เรื่อง การกลึงปาดหน้า
ชิ้นงานกลึง  ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  ๑   แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพนัส
นิคม โดยใช้ สื่อวีดีโอสาธิตการกลึงปาดหน้า  
กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปทีี่  ๑   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม จ านวน ๑๓ คน  ที่ได้จากการสุ่มแบบอย่างง่าย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  สื่อวีดีโอสาธิตการกลึงปาดหน้า วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  เรื่อง การกลึงปาดหน้า
ชิ้นงานกลึงและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  t 
ผลกำรวิจัย 
 ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  เรื่อง การกลึงปาดหน้าชิ้นงานกลึง  ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  ๑   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมโดยใช้ สื่อวีดีโอสาธิตการกลึง
ปาดหน้า พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  ๑๐.๑๕ (S = ๒.๔๑) และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ย ๑๕.๓๑ (S = ๓.๐๔) 
 ๒.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  เรื่อง การกลึง
ปาดหน้าชิ้นงานกลึง  ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  ๑   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการ
อาชีพพนัสนิคมโดยใช้ สื่อวีดีโอสาธิตการกลึงปาดหน้า  พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาทักษะงานเชื่อมแก๊สในรายวิชางานเชื่อโลหะเบื้องต้น โดยวิธีการสาธิต  
ผู้วิจัย  นายสุชาติ  ราชบุรี 
แผนกวิชำ ช่างเชื่อมโลหะ 
สถำบัน  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 
ปีกำรศึกษำ 1/2562 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาทักษะงานเชื่อมแก๊สในรายวิชางานเชื่อ
โลหะเบื้องต้น โดยวิธีการสาธิต และเพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
สาขาช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1จ านวน 6 คนใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติดังนี้1)
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียน2)มีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือที่
ใช้ จ านวน 3 ชุด คือ แบบแผนการสอนวิธีการสาธิตเรื่องงานเชื่อมแก๊ส รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น แบบประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง และแบบประเมินความพึงพอใจ 
   ผลการวิจัย พบว่า ครูได้ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต ขั้นตอนก่อนให้นักเรียนปฏิบัติงานจริง โดยใช้
แผนการสอนเรื่อง งานเชื่อมแก๊ส และเน้นผู้เรียนให้ปฏิบัติจริงวิธีการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตาม
สถานการณ์นั้นๆนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการเรียนรู้ โดยวิธีการสาธิต และเน้นผู้เรียน
ให้ปฏิบัติจริง  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83  เมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมินมากท่ีสุดคือ การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนและผู้เรียนมีทักษะงานเชื่อมแก๊ส
เพ่ิมข้ึน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 และน้อยสุดคือ มีโอกาสได้สอบแก้ไขตัว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 ผลการ
ประเมินผลการเรียนจ านวนผู้เรียน  6 คน มีผลคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด ร้อย 70.30 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายบุคคลปรากฏว่าผู้เรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ประเมินผลผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเรื่อง :  การสร้างสื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
             พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและช่างกลโรงงาน 
ผู้ท ำกำรวิจัย    : นายณฐกร   คชวงษ์ 
ปีท่ีด ำเนินกำร  :  ปีการศึกษา 2562                                                               

บทคัดย่อ 
               วัตถุประสงค์ในการด าเนินการครั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิชาวัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม(20102-1002) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะและช่างกลโรงงาน วัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพ่ือการสร้างสื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย 
Google drive 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของการสร้างสื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive ที่
สร้างและพัฒนาขึ้น โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80และ 3)เพ่ือหาความพึงพอใจในการใช้สื่อการ
สอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive 
               ผลการศึกษาพบว่า  การสร้างสื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive ไดด้ าเนินการ   
 1.ก าหนดรายวิชาเพ่ือการสร้างสื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive    
 2.ก าหนดรูปแบบสื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive 
           3.ด าเนินการสร้างสื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive 
           4.ทดลองใช้และพัฒนาสื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive โดยทดลองใช้กันักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ในปี
การศึกษา 1/2562 ท าการปรับปรุงและพัฒนาใช้ในปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อ
การสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive ที่สร้างและพัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี    
             5.หาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google drive โดยทดลองใช้กับ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพนัส
นิคม ในปีการศึกษา 1/2562  และหาประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลจาก 2 ส่วนคือ ข้อมูลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ใบ
ความรู้  ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน การประกอบกิจกรรมการเรียนขณะเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 
80.84 และข้อมูลจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 85.00 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ในปีการศึกษา 1/2562  ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อการสอนวิชาวัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรมแบบโมดูลด้วย Google driveมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก 
 

 


