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บทคดัย่อ 
 

ช่ือเร่ือง  : การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม หน่วยสอบ
เทยีบ  

เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์ของนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  แผนก
วชิาช่างกลโรงงาน 

เทคนิคการผลติ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะทางการเรยีน ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา  
๒๕๖๕ 

ช่ือผู้วิจยั  : นายถริายุ มณีวรรณ 
ปี พ.ศ.   : ๒๕๖๕ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่  
1. เพือ่สรา้งสือ่การสอนวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ในหวัขอ้การสอบเทยีบ  
เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์ 
2. เพือ่หาประสทิธภิาพของสือ่การสอนวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ในหวัขอ้สอบเทยีบ

เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร์ 
3. เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนการสอนในรายวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ทีส่อนโดย

ใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติ การสอนวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ในหวัขอ้สอบเทยีบเวอรเ์นียร์
คาลปิเปอรโ์ดยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ท าการวเิคราะห ์ก าหนดเป็น
กรอบแนวคดิ จดัสรา้งสือ่การสอนวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ในหวัขอ้การสอบเทยีบเวอร์
เนียรค์าลปิเปอรน์ าเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญท าการ รวบรวมขอ้มลู เพือ่ท าการวเิคราะหแ์ละสรุปผล
น าไปปรบัปรุงแกไ้ข สอนวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ในหวัขอ้การสอบเทยีบเวอรเ์นียรค์าลปิ
เปอรโ์ดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติ น าไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนกบันกัเรยีนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง  ชัน้ปวส.ปีที ่1/1   แผนกวชิาเทคนิคการผลติ วทิยาลยัการอาชพี
บางสะพาน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม รหสัวชิา ๓100 ๒00๖ ในภาคเรยีน
ที๑่/256๑ จ านวน 1๐คน 
 ท าการทดลองหาประสทิธภิาพการสอน วชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ในหวัขอ้การสอบ
การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ โดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบสาธิต ท าการทดลองจากกลุ่ม
ตวัอย่างคอื นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  แผนกวชิาเทคนิคการผลติ ชัน้ปวส.ปีที ่
1/1   วทิยาลยัการอาชีพบางสะพาน รวมทัง้สิ้น 1๐ คน พบว่าการจดัการเรยีนการสอน วชิา
มาตรวทิยาอุตสาหกรรม ในหวัขอ้การสอบเทยีบเวอรเ์นียรค์าลปิเปอร์โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบ
สาธติ 82.0/80.66 ซึ่งมคี่าใกล้เคยีง 80/80  แสดงว่าการสอนวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ใน
หวัขอ้การสอบการสอบเทยีบเวอรเ์นียรค์าลปิเปอร์โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติมปีระสทิธภิาพ 
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และผู้เรยีนความพงึพอใจการจดัการเรยีนการสอนโดยสื่อการวชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ใน
หวัขอ้การสอบเทยีบเวอรเ์นียรค์าลปิเปอร์เมื่อพจิารณาคะแนนเฉลีย่ของการสอบปลายภาค ซึ่ง
เป็นการวดัผลสมัฤทธิจ์ดัการเรยีนการสอนโดยสื่อการสอน วชิามาตรวทิยาอุตสาหกรรม ใน
หวัขอ้การสอบเทยีบเวอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์พบว่าม ีค่าเฉลีย่อยู่ที่รอ้ยละ 80.66 เนื่องจากในการ
จดัการเรยีนการสอนดงักล่าว ผูส้อนไดท้ าการสอบปลายภาครวมทุกหน่วยการเรยีนในครัง้เดยีว 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของการวจิยั 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี   ได้ก าหนดให้นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
(ปวช.)แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล  เรียนวิชาวัดละเอียด (รหัสวิชา 
๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) เรื่องการหาประสทิธภิาพการสอนวชิาวดัละเอยีด  หน่วยไมโครมเิตอร์ 
 

จุดประสงค ์ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของเครื่องมอืวดั ระบบหน่วย
วดั มาตรฐานหน่วยวดัการแปลงหน่วยวดั การใชเ้ครื่องมอืวดั เครื่องมอืตรวจสอบชนิดต่าง ๆ 
บรรทดัเหลก็ ตลบัเมตร ใบวดัมุม ฉากตาย ฉากผสม เกจสอบรศัม ีเกจวดัเกลยีว Plug gage 
Ring gage Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliper Insidecaliper Snap gage 
Telescoping gage Filler gage Pin gage Block gage เวอรเ์นียร ์คาลปิเปอร ์เวอรเ์นียรไ์ฮเกจ
ไมโครมเิตอร ์นาฬกิาวดั จดัเกบ็บ ารุงรกัษาเครื่องมอืวดั และเครื่องมอืตรวจสอบ 
 

จากสภาพปัจจุบนัพบว่าวชิาวดัละเอยีด  เป็นวชิาที่ความส าคญัอีกทัง้ยงัเป็นวชิา
ปฏิบตัิ โดยเฉพาะในหน่วยหวัข้อหน่วยไมโครมเิตอร์เป็นวชิาทฤษฏีและปฏบิตัิ  ซึ่งต้องใช้ทัง้
ความรูแ้ละทกัษะ และฝึกฝนประสบการณ์ รวมถงึพืน้ฐานของการเรยีนแต่ละบุคคลส่วนใหญ่มกั
ได้รบัความรู้โดยวธิีการสอนแบบบรรยาย ท าให้สถานการณ์การเรยีนการสอนของผู้เรยีนเกิด
ความเบื่อหน่าย และขัน้ตอนในการปฏบิตังิานค่อนขา้งยากรวมทัง้ผูเ้รยีนไม่เขา้ใจและเกดิความ
สงสยัในขัน้ตอนการปฏบิตังิานกไ็ม่กลา้สอบถามครูผูส้อนจงึสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่
ในระดบัพอใช ้

จากสภาพปัญหาขา้งต้นสรุปไดว้่าการเรยีนการสอนแบบบรรยายและแบบสาธติต้องมี
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยการอาศัยสื่อกลางช่วยในการแปลง
ความหมายให้เข้าใจชดัเจนมากยิ่งขึ้น  ดงันัน้ผู้วจิ ัยจึงได้คิดสร้างสื่อการสอนหวัข้อการสอบ
เทียบไมโครมิเตอร์ เพื่อเป็นการช่วยให้สื่อสารชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกทัง้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิางานเครื่องมอืกลเบื้องต้น    เพิม่ขึ้น และเหมาะสมสอดคล้องกบัจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระ ผู้วจิยัหวงัว่าเมื่อนักเรยีนนักศึกษาได้เรยีนรู้จากสื่อการสอนที่สร้างขึ้นแล้ว 
นกัเรยีนนกัศกึษาจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขีึน้ 

 
1.2 วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 2.๑ เพือ่หาประสทิธภิาพสอนวชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วย
ไมโครมเิตอร ์ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติ 
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 2.3 เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนการสอนในรายวชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  
๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอรโ์ดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติ 
1.3 สมมุตฐิานการวจิยั 

การสอนวชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอร ์

โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 1.4.1 การสอนวชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอร ์

โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติสามารถใชใ้นการเรยีนการสอนไดจ้รงิ 
 1.4.2 นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการอ่านไมโครมเิตอรม์ากขึน้ 
 1.4.3 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในเรื่องไมโครมเิตอร ์
1.5 ของเขตของการวจิยั 
 การสอนวชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอร์ โดยใชว้ธิกีาร
เรยีนรู้แบบสาธติ เมื่อน าไปใช้การเรยีนการสอนส าหรบันักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
แผนกวชิาช่างกลโรงงาน ชัน้ปวช. ปีที ่1/1   วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน รวมทัง้สิน้ 14 คน 
เพื่อหาประสิทธิภาพของการสอนวิชาวัดละเอียด  (รหัสวิชา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วย
ไมโครมเิตอรโ์ดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติ 
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บทท่ี 2 
ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจากเอกสารต าราและ

งานวจิยัซึ่งจะเป็นประโยชน์ ท าใหก้ารวจิยัครัง้นี้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้ โดยแยกเป็น
หวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

2.1 สือ่การเรยีนการสอน 
2.๒ ค าอธบิายรายวชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔)   
2.๓ การหาประสทิธภิาพของสือ่การสอน 
2.๔ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.1 ส่ือการเรียนการสอน 
 2.1.1 ความหมายของสือ่การสอน 
 สือ่ (Media) หมายถงึ ตวักลางทีใ่ชถ้่ายทอดหรอืน าความรูใ้นลกัษณะต่าง ๆ จากผูส้่งไป
ยงัผูร้บัใหเ้ขา้ใจ ความหมายไดต้รงกนั ในการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ชเ้ป็นตวักลางน าความรูใ้น
กระบวนการสือ่ความหมายระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนเรยีกว่าสือ่การเรยีนการสอน (Instruction 
Media) 

ความหมาย ความส าคญัของสือ่การสอน นกัวชิาการในวงการเทคโนโลยทีางการศกึษา 
โสตทศันศกึษา และวงการการศกึษา ไดใ้หค้ าจ ากดัความของ “สือ่การสอน” ไวอ้ย่างหลากหลาย 
เช่น  

        ชอรส์ กล่าวว่า เครื่องมอืทีช่่วยสือ่ความหมายจดัขึน้โดยครแูละนกัเรยีน เพือ่
สง่เสรมิการเรยีนรู ้ เครื่องมอืการสอนทุกชนิดจดัเป็นสื่อการสอน เช่น หนงัสอืในหอ้งสมุด 
โสตทศันวสัดุต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ สไลด ์ ฟิลม์สตรปิ รูปภาพ แผนที ่ ของจรงิ และ
ทรพัยากรจากแหล่งชุมชน  

        บราวน์ และคณะ กล่าวว่า จ าพวกอุปกรณ์ทัง้หลายทีส่ามารถช่วยเสนอความรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนจนเกดิผลการเรยีนทีด่ ีทัง้นี้รวมถงึ กจิกรรมต่าง ๆ ทีไ่ม่เฉพาะแต่สิง่ทีเ่ป็นวตัถุหรอื
เครื่องมอืเท่านัน้ เช่น การศกึษานอกสถานที ่การแสดง บทบาทนาฏการ การสาธติ การทดลอง 
ตลอดจนการสมัภาษณ์และการส ารวจ เป็นตน้ 

        เปรื่อง กุมุท กล่าวว่า สือ่การสอน หมายถงึสิง่ต่าง ๆ ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืหรอื
ช่องทางส าหรบัท าใหก้ารสอนของครถูงึผูเ้รยีนและท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคห์รอื
จุดมุ่งหมายทีค่รวูางไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี



4 
 

        ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ ใหค้วามหมาย สือ่การสอนว่า วสัดุอุปกรณ์และวธิกีาร
ประกอบการสอนเพือ่ใชเ้ป็นสือ่กลางในการสือ่ความหมายทีผู่ส้อนประสงคจ์ะสง่ หรอืถ่ายทอด
ไปยงัผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ยงัมคี าอื่น ๆ ทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกบัสือ่การ
สอน เป็นตน้ว่า 

        สือ่การเรยีน หมายถงึ เครื่องมอื ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ะมาสนบัสนุนการ
เรยีนการสอน เรา้ความสนใจผูเ้รยีนรูใ้หเ้กดิการเรยีนรู ้เกดิความเขา้ใจดขีึน้ อย่างรวดเรว็ 
        สือ่การศกึษา คอื ระบบการน าวสัดุ และวธิกีารมาเป็นตวักลางในการใหก้ารศกึษาความรู้
แก่ผูเ้รยีนโดยทัว่ไป โสตทศันูปกรณ์ หมายถงึ วสัดุทัง้หลายทีน่ ามาใชใ้นหอ้งเรยีน หรอืน ามา
ประกอบการสอนใด ๆ กต็าม เพือ่ช่วยใหก้ารเขยีน การพดู การอภปิรายนัน้เขา้ใจแจ่มแจง้
ยิง่ขึน้ 
ในทางการศกึษามคี าทีม่คีวามหมายแนวเดยีวกนักบัสือ่การเรยีนการสอน เช่น สือ่การสอน 
(Instructional   Media or Teaclning Media) สือ่การศกึษา (Educational media) อุปกรณ์ช่วย
สอน (Teaching Aids) เป็นตน้ ในปัจจุบนันกัการศกึษามกัจะเรยีกการน าสือ่การเรยีนการสอน
ชนิดต่าง ๆ มารวมกนัว่า เทคโนโลยทีางการศกึษา (Educational) ซึง่หมายถงึ การน าเอาวสัดุ 
อุปกรณ์และวธิกีารมาใชร้่วมกนัอย่างมรีะบบในการเรยีนการสอน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอน 
2.1.2 ประเภทสือ่การสอน 
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ ไดแ้บ่งสือ่การสอนไว ้3 ประเภท ดงันี้ 
           1) วสัดุ ไดแ้ก ่ สิง่สิน้เปลอืงทัง้หลาย  เช่น รปูภาพ บตัรค า แผนภูม ิ หนงัสอื แผ่น
โปร่งใส เป็นต้น 
         2) อุปกรณ์  ไดแ้ก่ บรรดาเครื่องมอืทัง้หลาย ทัง้ทีเ่ป็นเครื่องมอืทีใ่ชร้่วมกบัวสัดุอื่น  
และสิง่ทีใ่ชใ้นตวัของมนัเอง เช่น  เครื่องฉายภาพยนตร์,  เครื่องฉายสไลด,์ เครื่องฉายภาพขา้ม
ศรีษะ  เป็นตน้ 
  3) กจิกรรมหรอืวธิกีาร ไดแ้ก ่่กระบวนการทีจ่ะใชท้ัง้วสัดุและอุปกรณ์ประกอบกนั 
หรอืกระบวนการของมนัเองลว้นๆ ไดแ้ก่ การสาธติ, กลุ่มสมัพนัธ,์ นิทรรศการ, ทศันศกึษา,การ
อภปิราย เป็นตน้ เอดการ ์ เดล ไดจ้ดัแบ่งสือ่การสอนเพือ่เป็นแนวทางในการอธบิายถงึ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสือ่โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการแสดงขัน้ตอนของ
ประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละการใชส้ือ่ แต่ละประเภทในกระบวนการเรยีนรูด้ว้ย โดยพฒันา
ความคดิของบรุนเนอร ์ (Bruner) ซึง่เป็นนกัจติวทิยา น ามาสรา้งเป็น “ กรวยประสบการณ์ ” 
(Cone of Experiences) โดยการแบ่งเป็นขัน้ตอนดงันี้  
      1) ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ขัน้ทีเ่ป็นรปูธรรมมากทีสุ่ดโดยการใหผู้เ้รยีน 
ไดร้บัประสบการณ์ โดยตรงจากของจรงิ สถานการณ์จรงิ หรอืดว้ยการกระท าของตนเอง เช่น การจบั
ตอ้งและการเหน็ เป็นตน้  
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             2) ประสบการณ์รอง เป็นการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนเรยีนจากสิง่ทีใ่กลเ้คยีงความ
เป็นจรงิทีสุ่ด ซึง่อาจเป็นของจ าลองหรอืการจ าลองกไ็ด ้ 
             3) ประสบการณ์นาฏกรรมหรอืการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมตหิรอืการ
แสดงละคร เพือ่เป็นการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในเรื่องทีม่ขีอ้จ ากดัดว้ยยุคสมยั เวลา และ
สถานที ่เช่น เหตุการณ์ในประวตัศิาสตรห์รอืเรื่องราวทีเ่ป็นนามธรรม เป็นต้น  
    4) การสาธติ เป็นการแสดงหรอืกระท าประกอบค าอธบิายเพือ่ใหเ้ป็นล าดบั
ขัน้ตอนของการกระท านัน้  
    5) การศกึษานอกสถานที ่ เป็นการใหผู้เ้รยีนไดร้บัและเรยีนรูป้ระสบการณ์ต่าง 
ๆ ภายนอกสถานทีเ่รยีน อาจเป็นการเยีย่มชมสถานทีต่่าง ๆ การสมัภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็น
ตน้  

6) นิทรรศการ เป็นการจดัแสดงสิง่ของต่าง ๆ การจดัป้ายนิเทศ ฯลฯ เพือ่ให้
สารประโยชน์ และความรูแ้ก่ผูช้ม เป็นการใหป้ระสบการณ์แก่ผูช้มโดยการน าประสบการณ์
หลายอย่างผสมผสานกนั มากทีสุ่ด  

7) โทรทศัน์ โดยใชท้ัง้โทรทศัน์การศกึษาและโทรทศัน์การสอนเพือ่ใหข้อ้มลู
ความรูแ้ก่ผูเ้รยีนหรอืผูช้มทีอ่ยู่ในหอ้งเรยีนหรอือยู่ทางบา้น และใชส้ง่ไดท้ัง้ในระบบวงจรเปิดและ
วงจรปิด การสอนอาจจะเป็นการสอนสดหรอืบนัทกึลงวดีทิศัน์กไ็ด้ 
         8)  ภาพยนตร ์เป็นภาพทีบ่นัทกึเรื่องราวเหตุการณ์ลงบนฟิลม์เพือ่ใหผู้เ้รยีน
ไดร้บัประสบ การณ์ ทัง้ภาพและเสยีง โดยใชป้ระสาทตาและห ู 

9) การบนัทกึเสยีง วทิยุ ภาพนิ่ง การบนัทกึเสยีงอาจเป็นทัง้ในรปูแผ่นเสยีง
หรอืเทปบนัทกึเสยีง วทิยุเป็นสือ่ทีใ่หเ้ฉพาะเสยีง สว่นภาพนิ่งอาจเป็นรปูภาพ สไลด ์ โดยเป็น
ภาพวาด ภาพลอ้ หรอืภาพเสมอืนจรงิกไ็ดข้อ้มลูทีอ่ยู่ในสือ่ขัน้น้ีจะใหป้ระสบการณ์แก่ผูเ้รียนที่
ถงึแมจ้ะอ่านหนงัสอืไม่ออกแต่กส็ามารถ จะเขา้ใจเนื้อหาเรื่องราวทีส่อนได ้ เนื่องจากเป็นการนับ
หรอืดภูาพเท่านัน้ ไม่จ าเป็นตอ้งอ่าน  

10 ) ทศันสญัลกัษณ์ เช่น แผนที ่แผนภูม ิแผนสถติ ิหรอืเครื่องหมายต่าง ๆ ซึง่
เป็นสิง่ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนความเป็นจรงิของสิง่ต่าง ๆ หรอืขอ้มลูทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้ 

11) วจนสญัลกัษณ์ เป็นประสบการณ์ขัน้ทีเ่ป็นนามธรรมมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
ตวัหนงัสอืในภาษาเขยีนและเสยีงของค าพดูในภาษาพูด  

การใชก้รอบประสบการณ์ของเดลจะเริม่ตน้ดว้ยการใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมอยู่ใน
เหตุการณ์หรอืการกระท าจรงิ เพือ่ใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์ตรงเกดิขึน้ก่อน แลว้จงึเรยีนรูโ้ดย
การเฝ้าสงัเกตในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็น ขัน้ต่อไปของการไดร้บัประสบการณ์รอง ต่อจากนัน้
จงึเป็นการเรยีนรูด้ว้ยการรบัประสบการณ์โดยผ่านสือ่ต่าง ๆ และทา้ยทีสุ่ดเป็นการใหผู้เ้รยีน
เรยีนจากสญัลกัษณ์ซึ่งเป็นเสมอืนตวัแทนของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
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ภาพทีท่ี ่2.1 แสดงกรวยประสบการณ์ของเอดการเ์ดล 
 
 
 
 
 
2.๒ ค าอธิบายรายวิชา  
วิชา วดัละเอยีด รหสัวิชา 20102  2004 1 – ๒ – 2 

ช่ือวิชา วดัละเอยีด รหสัวชิา 20102  2004   2 หน่วยกติ   54 ชัว่โมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของเครื่องมอืวดั ระบบหน่วยวดั 
มาตรฐานหน่วยวดัการแปลงหน่วยวดั การใชเ้ครื่องมอืวดั เครื่องมอืตรวจสอบชนดิต่าง ๆ บรรทดั
เหลก็ ตลบัเมตร ใบวดัมุม ฉากตาย ฉากผสม เกจสอบรศัม ีเกจวดัเกลยีว Plug gage Ring gage 
Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliper Insidecaliper Snap gage Telescoping gage 
Filler gage Pin gage Block gage เวอรเ์นียร ์คาลปิเปอร ์เวอรเ์นียรไ์ฮเกจไมโครมเิตอร ์นาฬกิาวดั 
จดัเกบ็บ ารุงรกัษาเครื่องมอืวดั และเครื่องมอืตรวจสอบ 

 
หน่วยการเรยีนรู ้

1. เขา้ใจหลกัการท างานของเครื่องมอืวดั และเครื่องมอืตรวจสอบ 
2. มทีกัษะการปฏบิตังิานดา้นเครื่องมอืวดั และเครื่องมอืตรวจสอบ 
3. มทีกัษะการบ ารุงรกัษาเครื่องมอืวดั และเครื่องมอืตรวจสอบ 
4. มกีจินิสยัในการท างานอย่างมรีะเบยีบแบบแผน สรา้งสรรค ์มคีวามรบัผดิชอบต่ออต
นเองและสว่นรวม  
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สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรูเ้กีย่วกบหลกัการและกระบวนการ การบ ารุงรกัษา เครื่องมอืวดั และ
เครื่องมอืตรวจสอบ  
 2. วดั ตรวจสอบชิน้งานดว้ยเครื่องมอืวดั เครื่องตรวจสอบตามหลกัการ และ
กระบวนการ 
 3. บ ารุงรกัษาเครื่องมอืวดั เครื่องมอืตรวจสอบตามหลกัการ 
 
2.๓ การหาประสิทธิภาพการสอน 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ(E1) หมายถงึ ประเมนิพฤตกิรรมย่อยๆจากการท า
กจิกรรมของผูเ้รยีน ในบทเรยีนทุกกจิกรรม(ทุกกรอบ/ขอ้) หรอืจากการทีน่ักเรยีนไดอ้่าน
บทเรยีนถูกมากน้อยเพยีงใดนัน่เอง 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ(์E2) หมายถงึ    การประเมนิผลลพัธ(์Product) ของนกัเรยีน
โดยพจิารณาจากผลการทดสอบหลงัเรยีน(Post-test) 

ในการเขยีนประสทิธภิาพของนวตักรรมนัน้มกัเขยีนในลกัษณะของ E1 / E2 เช่น 70/70, 
80/80, 90/90 เป็นตน้ 

2.๔.1 การก าหนดเกณฑก์ารหาประสทิธภิาพ 
 การก าหนดเกณฑ ์E1 / E2  ใหม้คี่าเท่าใด ควรก าหนดไวก้่อนว่าในครัง้นี้ว่าจะ

ใหม้าตรฐานหรอืเกณฑม์าตรฐานเท่าใด  โดยยดึเกณฑใ์นการพจิารณาก าหนดเกณฑม์าตรฐาน 
ดงันี้ 

 1) เนื้อหาวชิาทีเ่ป็นความรู ้ความจ า ควรตัง้เกณฑใ์หสู้งไว ้คอื 80/80, 85/85, 
90/90 

 2) เนื้อหาวชิาทีเ่ป็นทกัษะหรอืเจตคต ิ ควรตัง้เกณฑใ์หต้ ่าลงมาเลก็น้อย คอื 
70/70, 75/75 แต่อาจตัง้เกณฑส์งูกว่านี้กไ็ด้ 

2.๔.2 การค านวณหาประสทิธภิาพ 
  การค านวณหาประสทิธภิาพ คอื การหาค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) ซึง่มแีนวทางการค านวณ ดงันี้ 

1) การค านวณหาประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 

       x100
NxA

X
E

1

1


=  

 
   เมื่อ 1E     คอื ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
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               1X   คอื คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรอืกจิกรรมใน
บทเรยีน 
   A     คอื คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรอืกจิกรรมใน
บทเรยีน 
   N     คอื จ านวนผูเ้รยีน 
   2)  การค านวณหาประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 

   100x
NxB

X
E

2

2


=  

 
   เมื่อ 2E     คอื ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 
              2X    คอื คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรยีน 
   B     คอื คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 
   N     คอื จ านวนผูเ้รยีน 

2.๔.3 การยอมรบัประสทิธภิาพ 
  1) สงูกว่าเกณฑ ์ คอื ตัง้เกณฑ ์ E1 ไวแ้ลว้ไดค้่าประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนดไว ้ เช่น ตัง้เกณฑม์าตรฐานไว ้ 90/90 แลว้ค านวณค่าประสทิธภิาพบทเรยีนส าเรจ็รปูได ้
95/95 

2) เท่าเกณฑ ์คอื ตัง้เกณฑ ์E1 ไว ้ แลว้ไดค้่าประสทิธภิาพเท่ากบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้
พอด ี  เช่น ตัง้เกณฑม์าตรฐานไว ้ 90/90 แลว้ค านวณค่าประสทิธภิาพบทเรยีนส าเรจ็รูปได ้
90/90 

3) ต ่ากว่าเกณฑ ์คอื ตัง้เกณฑ ์E1 ไว ้แลว้ไดค้่าประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
ไม่เกนิ + 2.5 % 

 
2.๔ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสรา้งชุดการสอนและศกึษาผลของการใชชุ้ดการสอน 
 เครอืวลัย ์ แสงโสดา (2556) การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ เรื่อง ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ในอ่างเกบ็น ้าคลองล ากง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
สรา้งและหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยเทยีบกบัเกณฑ ์ 80 /80 เปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กบัเกณฑท์ีก่ าหนด เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ก่อนและหลงัเรยีนและ เปรยีบเทยีบเจตคต ิ ต่อวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ทีเ่รยีนดว้ย ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชวีภาพ ใน
คลองลา้กง อ.หนองไผ ่ จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนบา้นยางลาด สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
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เพชรบูรณ์เขต 1 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2556 จา้นวน 1 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีน 17 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ 1) ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ 2) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ 3) แบบวดัเจตคต ิสถติทิีใ่ช ้ ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานE1 / E2 และ t – test แบบก าหนดเกณฑ ์ และ t – test แบบ 
dependent 
ผลการศกึษา พบว่า 

1. ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรู้มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื 
80/ 80 ทุกเรื่อง เฉลีย่เท่ากบั 85.33/85.17 

2.  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้เรื่อง ความหลากหลาย
ทางชวีภาพกบัเกณฑท์ีก่ าหนด ปรากฏว่าสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3ที่
ไดร้บัการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชวีภาพในอ่างเกบ็น ้าคลอง
ล ากงหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

4. การเปรยีบเจตคตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3     
ไพชยนต ์พมิพพ์ทัเลศิ (2549)  ไดส้รา้ง แบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อน

ต่อการใชชุ้ดการสอนวชิาวทิยาศาสตรเ์พือ่คุณภาพชวีติของมหาวทิยาลยัราชภฏั การวจิยัมี
วตัถุประสงค ์ เพือ่สรา้ง และประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อนต่อการใชชุ้ดการสอน วชิา
วทิยาศาสตรเ์พือ่คุณภาพชวีติ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัราชภฏั กลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยันี้เลอืกแบบเจาะจงจากอาจารยผ์ูส้อน คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ จ านวน 20 คน เครื่องมอืในการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ยชุดการ
สอน และแบบสอบถามความพงึพอใจของผูส้อนชุดการสอนทีส่รา้งขึน้ประกอบดว้ยเนื้อหา
จ านวน 6 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบดว้ยคู่มอืประกอบการใชส้ือ่การสอน ขอ้สอบ และเฉลย
ขอ้สอบ ซึง่อยู่ในรูปแบบไฟล์ Adobe Acrobat และสื่อประกอบการสอน ซึง่อยู่ในรปูแบบไฟล์ 
Microsoft PowerPoint ผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจของผูส้อน ทีม่ตี่อการใชชุ้ดการสอนวชิา
วทิยาศาสตรเ์พือ่คุณภาพชวีติ พบว่าระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ี ( X =4.38, s=0.53) ซึง่
สรุปไดว้่าชุดการสอนวชิาวทิยาศาสตรเ์พือ่คุณภาพชวีติทีพ่ฒันาขึน้สามารถสรา้งความพงึพอใจ
ใหก้บัผูส้อนสามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรเ์พื่อคุณภาพชวีติ ระดบั
ปรญิญาตร ี4 ปีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติได้     
  นางรตันา มรพงษ์  (2554)  ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิก์ารพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
วชิาภาษาไทย เรื่องอกัษรควบ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒/๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๔ โรง
เรยีนอสัสมัชญัแผนกประถม การวจิยั มจุีดมุ่งหมายเพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิก์ารพฒันาชุดการ
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เรยีนรูด้ว้ยตนเองวชิาภาษาไทย เรื่องอกัษรควบ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ ๒/๒ ปี
การศกึษา ๒๕๕๔ โรงเรยีนอสัสมัชญัแผนกประถม พรอ้มทัง้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
นกัเรยีนทีม่กีารเรยีนไม่ทนั ขาดความสนใจในการเรยีน ตลอดจนสง่เสรมิและพฒันานกัเรยีนให้
มคีวามรกัในวชิาภาษาไทย โดยนกัเรยีนตอ้งมพีฒันาการดา้นทางดา้นการเรยีนไดอ้ย่างมี
ความสุข เพือ่สง่ผลต่อการเรยีนในวชิาอื่น ๆ จากการศกึษาผลสมัฤทธิก์ารพฒันาชุดการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองวชิาภาษาไทย เรื่องอกัษรควบ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒/๒ พบว่า  

๑. ผลคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองวชิาภาษาไทย เรื่อง
อกัษรควบ ทัง้ ๓ ครัง้ มคี่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่าผลคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบก่อนการสอน 
ทัง้นี้เป็นผลมาจากการทาแบบฝึกทกัษะในเนื้อหาทีเ่ป็นเนื้อหาย่อย รวมถงึความจาทีเ่พิง่เรยีน
จบทาใหผ้ลคะแนนทีไ่ดส้งูกว่าการทาแบบฝึกทกัษะก่อนการสอน  

๒. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไทย สงัเกตไดจ้ากการทากจิกรรมในแต่ละ
ครัง้นกัเรยีนมพีฒันาการดขีึน้เป็นล าดบั  

๓. นกัเรยีนมปีระสทิธภิาพทางดา้นการเรยีนรูว้ชิาเรยีนภาษาไทยดขีึน้  
 
 งานวจิยัของต่างประเทศเกีย่วกบัชุดการสอน 
    เดล (Dale. 1974 : 6481 – A) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างการสอน
ปกตกิบัการเรยีนโดยใชชุ้ดการสอนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ 
ปรากฏว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยชุดการสอนดกีว่านกัศกึษาทีเ่รยีน
ดว้ยการสอนแบบปกต ิ
    เมลวนิ (Melvin. 1975 : 4058 – A) ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการออกแบบและหา
ความเทีย่งตรงของชุดการสอน ส าหรบัฝึกทกัษะดา้นความแตกต่างของเสยีงดนตรดีว้ยตนเอง 
โดยศกึษารูปแบบของโปรแกรมเพือ่ประโยชน์ส าหรบัการเรยีนดนตร ี ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย โดยสามารถท าใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะในการแยกเสยีงต่าง ๆ ของดนตรไีด ้
ผลการวจิยัพบว่าครสูามารถสรา้งและน าไปใชใ้นหอ้งเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นกัเรยีน
สามารถท าคะแนนจากแบบทสอบหลงัเรยีนอยู่ในเกณฑส์งู    
    ออลสนั (Olson. 1975 : 4922 – A) วจิยัเรื่อง ผลของการใชชุ้ดการสอนใน
การศกึษาแผ่นใหม่ทีใ่ชเ้ป็นโครงการเริม่ทดลอง ส าหรบัโรงเรยีนในเขตคานาวา เพือ่หา
รายละเอยีดเกีย่วกบัโปรแกรมการศกึษาแผนใหม่ของโรงเรยีนประถมศกึษาทีอ่ยู่ใน และนอก
โครงการเขตคานาวา มลรฐัเวอรจ์เินียตะวนัตก ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยใหค้รโูรงเรยีนใน
โครงการใชชุ้ดการสอนทีท่อ้งถิน่ผลติขึน้เอง แต่ครโูครงเรยีนนอกเขตโครงการไม่ใหใ้ชชุ้ดการ
สอนเหล่านัน้ ผลการศกึษาพบว่า การศกึษาโดยใชชุ้ดการสอนของการศกึษาแผนใหม่ส าหรบัครู
ทีอ่ยู่ในโครงการไดผ้ลดกีว่าการสอนโดยไม่ใชชุ้ดการสอน 
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    สบาเรตตา (Sbaratta. 1975 : 1280 – A) วจิยัเรื่อง การสรา้งชุดการสอนเพือ่สอน
เรยีงความนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ของมหาวทิยาลยับอสตนัทีเ่รยีนวชิาการศกึษา โดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเรยีงความ และทศันคตขิองนกัเรยีนโดยใชชุ้ดการ
สอนกบันกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิสีอนปกต ิชุดการสอนแบ่งหน่วยการเรยีนออกเป็น 5 หน่วย ไดแ้ก ่
การอ่าน การเล่นเกมภาษาประสบการณ์สว่นตวั เทคนิคในการเขยีนงานศกึษาคน้ควา้วจิยั การ
เขยีนเชงิโตแ้ยง้และการเขยีนวจิารณ์ ผลการวจิยัปรากฏว่า นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดการสอนมี
ความสามารถทัว่ไปในการเขยีนเรยีงความ การเขยีนโครงสรา้งของประโยคและสว่นประกอบ
ประโยคสงูกว่านกัศกึษาทีส่อนโดยวธิปีกต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัศกึษาที่
สอนโดยใชชุ้ดการสอนมทีศันคตทิีด่กีว่านกัศกึษาทีส่อนโดยวธิปีกต ิ อย่างมนีัยส าคัญทางสถติทิี่
ระดบั .05 
    สโตน (Stone : 1975 : 690 – A) ศกึษาผลการเรยีนวชิาคณิตศาสตรต์ามเอกภาพ 
โดยใชชุ้ดการสอนกบันกัเรยีนระดบั 7 และ 8 จ านวน 34 คน พบว่า นกัเรยีนระดบั 7 ทีเ่รยีน
ดว้ยชุดการสอนมคีวามรูท้างคณิตศาสตรด์กีว่านกัเรยีนระดบัเดยีวกนัทีเ่รยีนแบบเดมิ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนระดบั 7 และ 8 ซึง่เรยีนจากชุดการสอนไม่
แตกต่างจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรใ์นหอ้งเรยีนแบบธรรมดา 
    ชอรเ์ตอร ์ (Shorter. 1982: 4692 –A) ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งชุดการสอน
ใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ยตนเอง เพือ่หาประสบการณ์ดา้นวชิาชพีเกษตรกรรม เรื่อง การใชจ่้ายของ
นกัเรยีน และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชชุ้ดการสอนทีเ่รยีนดว้ยตนเองกบัการ
สอนปกตผิลการวจิยัพบว่าไม่มคีวามแตก ต่างกนัอย่างมนียัส าคญัระหว่างกลุ่มทดลองทีเ่รยีน
ดว้ยชุดการสอน กบัการสอนปกต ิ
    เตอรค์ (Turk. 1985 : 2436) ท าการวจิยัเกีย่วกบัการวางแผนพฒันาการทดสอบ
การฟังท านองจงัหวดัดนตรใีนแต่ละบุคคล โดยใชชุ้ดการสอนกบัเครื่องคอมพวิเตอร ์ ทดลองกบั
อาสาสมคัรจ านวน 30 คน เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ทีม่อีายุระหว่าง 11 -14 ปี ผล
การทดลองหลงัจากทีไ่ดศ้กึษาจากชุดการสอนแลว้ พบว่าการใชชุ้ดการสอนเพือ่พฒันาการฟัง
ท านองจงัหวะดนตรนีัน้ การอธบิายเนื้อหาทีอ่ยู่ในชุดการสอนชดัเจนด ี ซึง่ก่อใหเ้กดิผลดตี่อ
บุคคลแต่ละคน ทีส่ามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเรว็ หลงัจากทีใ่ชชุ้ดการสอนน้ีแลว้ 
    วลิสนั (Wilson. 1989: 419) ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการวเิคราะหผ์ลการใชชุ้ดการ
สอนของคร ู เพือ่แกปั้ญหาในการเรยีนของเดก็นกัเรยีนชา้ดา้นคณิตศาสตร ์ เกีย่วกบัการบวก 
การลบ ผลการวจิยัพบว่า ครผููส้อนยอมรบัว่าการใช้ชุดการสอนมผีลดมีากกว่าการสอนตามปกต ิ
เป็นวธิกีารหนึ่งทีส่ามารถช่วยครแูกปั้ญหาการสอน ทีอ่ยู่ในหลกัสตูรคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็
เรยีนชา้ 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

ในการด าเนินการวจิยั การหาประสทิธภิาพสอน การหาประสทิธภิาพการสอนวชิาวดัละเอยีด 
(รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอร ์ ปวช.1/1 แผนกวชิาช่างกลโรงงาน ภาคเรยีน
ที ่๑ ปีการศกึษา 25๖๒ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติ 

ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงานวจิยัครัง้นี้ มลี าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
3.1 วธิกีารด าเนินงานวจิยั 

3.1.1 ท าการศกึษา ออกแบบ ชุดสือ่การสอน วชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) 
หน่วยไมโครมเิตอร ์  
3.1.2 ด าเนินการสรา้งสือ่การสอน วชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วย
ไมโครมเิตอร ์ ปอกโดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติ 

3.1.3 ด าเนินการทดลองการวจิยั โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีน 
3.1.4 ทดลองสอนส าหรบัการสอนการลบัมีดกลึงปอกโดยใช้วธิีการเรยีนรู้แบบสาธิตกับกลุ่ม
ทดสอบ 

3.1.5 ด าเนินการทดลองการวจิยั โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรยีน 
3.1.6 เกบ็ขอ้มลู 

3.1.7 วเิคราะหข์อ้มลู 

3.1.8 สรุปและรายงานผล 

3.2 เครื่องมอืการวจิยั 

 เครื่องมอืที่ใชด้ าเนินการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ แบบทดสอบ ซึ่งจะเป็น แบบทดสอบส าหรบั
ความรูค้วามเขา้ใจในรายละเอยีดของเทคนิคการอ่านไมโครมเิตอร ์
3.3 การหาประสทิธภิาพของชุดสือ่การสอน 

การหาประสทิธภิาพการสอนส าหรบัหน่วยไมโครมเิตอร์  ครัง้นี้กลุ่มตวัอย่างคอื นักเรยีนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้แผนกวชิาช่างกลโรงงานชัน้ปวช.ปีที่ 1/1   วทิยาลยัการอาชพีบาง
สะพาน รวมทัง้สิ้น 10 คน การใช้เกณฑ์มาตรฐาน E 1   เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรยีบเทียบ
คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิในกระบวนการเรยีนการสอน   หลงัจากเรยีนจบเรื่อง ตัง้เกณฑท์ี8่0  
การค านวณหาประสทิธภิาพ 

การค านวณหาประสทิธภิาพ คอื การหาค่าประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1)) ซึ่งมี
แนวทางการค านวณ ดงันี้ 
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1) การค านวณหาประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 

       100
AN

X
E

1

1 


=
  

 
   เมื่อ 1E     คอื ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
               1X   คอื คะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนเรยีน 
   A     คอื คะแนนเตม็ของแบบทดสอบก่อนเรยีน 
   N     คอื จ านวนผูเ้รยีน 
  

การยอมรบัประสทิธภิาพ 
 1) สูงกว่าเกณฑ ์คอื ตัง้เกณฑ ์E1 ไว ้80แลว้ค านวณค่าประสทิธภิาพบทเรยีนส าเรจ็รูป
ได ้95/95 เป็นตน้ 

2) เท่าเกณฑ์ คอื ตัง้เกณฑ์ E1 ไว้  แล้วได้ค่าประสทิธภิาพเท่ากบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้พอด ี 
เช่น 
 ตัง้เกณฑม์าตรฐานไว ้80แลว้ค านวณค่าประสทิธภิาพบทเรยีนส าเรจ็รูปได ้80 

3) ต ่ากว่าเกณฑ ์คอื ตัง้เกณฑ ์E1 ไว ้แลว้ไดค้่าประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ไม่เกนิ + 
2.5 % 

 
3.4 การวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยั 

 การวจิยัครัง้นี้ท าการวเิคราะห์ผลของขอ้มูลการทดลองมาเปรยีบเทยีบหาประสทิธภิาพ
ของสือ่การสอนส าหรบัหน่วยไมโครมเิตอร ์ ทีส่รา้งขึน้มาในครัง้นี้ โดยเทยีบกบัเกณฑ ์E1 ไว ้80 
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บทท่ี 4  

ผลการด าเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้ เป็นการหาประสทิธภิาพการสอน การหาประสทิธภิาพการสอนวชิาวดัละเอยีด 
(รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอร ์ ปวช.1/1 แผนกวชิาช่างกลโรงงาน ภาคเรยีน
ที ่๑ปีการศกึษา 25๖๒ โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบสาธติ 

โดยท าการทดลองจากกลุ่มตวัอย่างคอื นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้แผนก
วชิาช่างกลโรงงาน ชัน้ ปวช.ปีที ่1/1   วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน รวมทัง้สิน้ 10 คน 
ผลจากการทดลอง 

1) ผลคะแนนจากการทดลอง 
      ตารางที ่1. ผลคะแนนจากการทดลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที ่1 สรุปไดว้่าประสทิธภิาพของการสอน วชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) 
หน่วยไมโครมเิตอร ์ เท่ากบั 100 ซึง่มคี่าใกลเ้คยีง 80 แสดงว่าการสอนโดยใชว้ธิกีารสาธติ วชิา
วดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอร ์  มปีระสทิธภิาพ 

คนที ่
ผลคะแนนการอ่าน

ไมโครมิเตอร์ 
คะแนนทีไ่ด ้(เตม็ 10๐) 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

รวม 100 
คะแนนเฉลีย่  10 
E1/E2 E1 = 100 



 
 

บทท่ี 5 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ สรา้งและหาประสทิธภิาพของ ผลการวจิยั 
อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
5.1สรปุผลการวิจยั 

การสรา้งและหาประสทิธภิาพสื่อการสอน วชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) 
หน่วยไมโครมเิตอร์  เริม่จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งวเิคราะห์ สรุปและสรา้งเป็นเป็นสื่อ
การสอนเรื่อง ไมโครมเิตอร์  น าไปใชส้อนนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี แผนกวชิาช่าง
กลโรงงาน ชัน้ ปวช.ปีที่ ๑ วทิยาลยัการอาชีพบางสะพาน ที่ลงทะเบียนเรยีน วชิาวดัละเอยีด 
(รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอร ์  ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา 25๖๒ จ านวน 1๐
คน พบว่าการจดัการเรยีนการสอนโดย สื่อการสอน วชิางานเครื่องมอืกลเบื้องต้น เรื่องการลบั
มดีกลงึปอก มปีระสทิธภิาพ 100  ซึ่งมคี่าใกล้เคยีง 80/80  แสดงว่าการสอนโดยใช้สื่อการวชิา
วดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอร์  มปีระสทิธภิาพ และผู้เรยีนความ
พงึพอใจการจดัการเรยีนการสอนโดยสื่อการสอน วชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) 
หน่วยไมโครมเิตอร ์  
5.2 อภิปรายผล 

การสรา้งและหาประสทิธภิาพการสอนวชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) 
หน่วยไมโครมเิตอร ์ มขีอ้สงัเกตทีน่ ามาอภปิราย ดงันี้ 

การจดัการเรยีนการสอนโดยวธิกีารสาธติ วชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) 
หน่วยไมโครมเิตอร ์ ภาพเท่ากบั 100 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั  
จากการทีส่อน วชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) หน่วยไมโครมเิตอร ์ ๘ เป็น

วชิาภาคปฏบิตั ิควรมกีารจดังบประมาณ วสัดุฝึกทีส่อดคลอ้งกบัรายวชิา และจานวนนกัศกึษาที่
เขา้เรยีน 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ต่อไป 
        1) ควรมที าการวจิยัเพือ่สรา้งสือ่ประกอบการสอน วชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา 

๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔)_ เช่น E-Book, E–Learning 
        2) ควรท าการทดลองใชส้ือ่การวชิาวดัละเอยีด (รหสัวชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) 

หน่วยไมโครมเิตอร ์ หลาย ๆ ครัง้ กบันกัเรยีนทุกกลุ่มทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาวดัละเอยีด (รหสั
วชิา ๒๐๑๐๒  ๒๐๐๔) เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ 



 
 

 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผู้วิจยั 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล                นายถริายุ มณีวรรณ 
วนั เดอืน ปีเกดิ 17 พฤศจกิายน 2541 
สถานทีเ่กดิ จงัหวดัล าพนู 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบนั    17  หมู่ที ่9 ต าบลรมิปิง อ าเภอเมอืง  
  จงัหวดัล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบนั คร ูพเิศษสอน 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน อ.บางสะพาน  
                                         จ.ประจวบครีขีนัธ ์ รหสัไปรษณีย ์77230 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2549              ระดบัประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นสนัมะนะ  
            พ.ศ. 2556               ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีน เมธวีุฒกิรฯ 
 พ.ศ. 2556          ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช) สาขาช่างกลโรงงาน  
                                         วทิยาลยัเทคนิคล าพูน 
 พ.ศ. 2560  ปรญิญาตร ีครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  วศิวกรรมอุตสาหการ 

สถาบนัเทคโนโลราชมงคลลา้นนา เชยีงใหม่ 
ประวตักิารท างาน 
 พ.ศ. 2565          บรษิทั ฮติาชเิอสเตโม จงัหวดัล าพนู  
            พ.ศ. 2565   ส านกัปลดัเทศบาลต าบลรมิปิง จงัหวดัล าพูน 
            พ.ศ. 2565               วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
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กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านอัน

ได้แก่ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ทีส่นับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา
วัดละเอียด และข้อคิดเห็นต่างๆของวิจัยการมาโดยตลอด จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลา ช่วยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ 
และช่วยสร้างสื่อการสอนจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีอย่างดี ท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณสมาชิกใน
ครอบครัวที่คอยเป็นกาลังใจแก่ผู้วิจัยโดยตลอดเสมอมาจึงทำให้งานวิจัยสำเร็จสมบูรณ์ได้โดยดี 

 
 
 
         ถิรายุ มณีวรรณ 


