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: รายงานการสร้ างและหาประสิ ทธิภาพเอกสารประกอบการสอน
วิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106
: นายจงรัตน์ วิสุทธิคุณ
: 2555

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอน 2. เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรี ยน 3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่ องมือกล 1 และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่ องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106
ดํา เนิ นการโดยการศึ กษาเอกสารและงานวิจ ัยที่ เ กี่ ยวข้อง เพื่อทําการวิเ คราะห์ กําหนดเป็ น
กรอบแนวคิด จัดสร้ างเอกสารประกอบการสอน นําเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทําการประเมิน รวบรวม
ข้อมูลเพื่อทําการวิเคราะห์และสรุ ปผลนําไปปรับปรุ งแก้ไข จัดสร้างเป็ นเอกสารประกอบการสอน
วิชางานเครื่ องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ใบความรู ้ แบบฝึ กหัด ใบ
งาน ใบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แบบทดสอบก่อน และหลังเรี ยน นําไปใช้จดั การเรี ยนการสอนกับ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบํารุ ง วิทยาลัยเทคนิ คยะลา ที่
เรี ยนวิชางานเครื่ องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ในปี การศึกษา 2555 จํานวน 14 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการดําเนิ นการศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกคะแนนผลการทดสอบก่อนเรี ยน
แบบบันทึกคะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน แบบบันทึกคะแนนผลการทดสอบหลังเรี ยนเรี ยน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน วิชางานเครื่ องมื อกล 1
รหัสวิชา 2102-2106 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยการทดสอบค่า t
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบท้ายหน่วยทุกหน่วย มีค่าเฉลี่ย ( X = 9.29)
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เท่ากับ 92.97/93.00 สู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาก่อนและหลังการเรี ยนด้วย
เอกสารประกอบการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ นักศึกษามีความ
คิ ดเห็ นต่ อเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่ องมื อกล 1 ในด้านแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
รองลงมา ด้านเนื้อหา และ ด้านรู ปเล่ม ตามลําดับ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมากที่สุด ( X = 4.72) และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนในด้านการสอน ด้านความสัมพันธ์กบั นักศึกษา
ด้านบรรยากาศในห้องเรี ยน และด้านบุคลิกภาพของความเป็ นครู ในภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.79)

ก
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ศึกษา
ปี พ.ศ.

: รายงานการสร้ างและหาประสิ ทธิภาพอุปกรณ์ ช่วยลับมีดกลึง
วิชางานเครื่องมือกลเบือ้ งต้ น รหัสวิชา 2100-2007
: นายจงรัตน์ วิสุทธิคุณ
: 2555

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึง สําหรับหน่ วยการเรี ยนที่ 2
เครื่ องเจียระไนลับคมตัดและงานลับเครื่ องมือตัด วิชางานเครื่ องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1007
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิลบั มีดกลึง ระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองที่
ปฏิ บ ัติงานด้วยอุ ป กรณ์ ช่วยลับมี ดกลึ งกับ นัก ศึ กษากลุ่ มควบคุ มที่ ป ฏิ บตั ิ งานโดยวิธีท ั่วไป 3. เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานการลับ มี ดกลึ ง ระหว่างนักศึ กษากลุ่ มทดลองที่
ปฏิบตั ิงานด้วยอุปกรณ์ ช่วยลับมีดกลึงกับนักศึกษากลุ่มควบคุมที่ปฏิบตั ิงานโดยวิธีทวั่ ไป 4. เพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ ช่วยลับมีดกลึง และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน
ด้วยอุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึง ในการเรี ยนหน่วยการเรี ยนที่ 2 เรื่ อง เครื่ องเจียระไนลับคมตัดและงานลับ
เครื่ องมือตัด วิชางานเครื่ องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1007 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
เป็ นนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 1 สาขาเครื่ องมือกลและซ่อมบํารุ ง ที่
ลงทะเบียนวิชางานเครื่ องมือกลเบื้องต้น ของภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 มีนกั ศึกษาจํานวน 14 คน
และ ผูเ้ รี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
ที่ลงทะเบียนวิชางานเครื่ องมือกลเบื้องต้น ของภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 มีนกั ศึกษาจํานวน 14 คน
เป็ นนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ อุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึง ใบงานลับมีด
กลึงปาดหน้าขวา ใบงานลับมีดกลึงปอกขวา แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยให้ตอบแบบสอบถาม และ
ทดลองปฏิ บตั ิ เก็บ คะแนน สถิ ติที่ใช้ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และt-test งานวิจยั ครั้ งนี้
กําหนดนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า ได้อุปกรณ์ ช่วยลับมีดกลึงที่สร้างขึ้น ใบงานลับมีดกลึงปาดหน้าขวาพร้อม
ขั้นตอนปฏิบตั ิ ใบงานลับมีดกลึงปอกขวาพร้อมขั้นตอนปฏิบตั ิและใบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ผลเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนต่อการปฏิ บตั ิ งานลับมีดกลึ ง
ระหว่างนักศึ กษากลุ่มทดลองที่ ปฏิ บตั ิงานด้วยอุปกรณ์ ช่วยลับมี ดกลึ งที่ สร้างขึ้นกับนักศึกษากลุ่ม
ควบคุ มที่ ปฏิ บตั ิ งานโดยวิธีท วั่ ไป มี ความแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ตที่ ระดับ 0.05 โดย
นักศึกษากลุ่มทดลองที่ปฏิบตั ิงานด้วยอุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึงที่สร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้การ
ปฏิบตั ิงานลับมีดกลึงปาดหน้าขวาสู งกว่ากับนักศึกษากลุ่มควบคุมที่ปฏิบตั ิงานโดยวิธีทวั่ ไป
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ผลการวิเคราะห์หาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึงที่สร้างขึ้นในการลับมีดกลึงปาดหน้า
ขวาอยูใ่ นระดับดี เมื่อทดสอบกับเกณฑ์คะแนน พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญ จึงสรุ ปได้ว่า
อยูใ่ นระดับดี
ผลเปรี ยบเทียบเวลาปฏิบตั ิงานลับมีดกลึงของผูเ้ รี ยน ระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองที่ปฏิบตั ิงาน
ด้วยอุปกรณ์ ช่วยลับมี ดกลึ งที่ สร้างขึ้น กับนักศึกษากลุ่มควบคุ มที่ปฏิ บตั ิงานโดยวิธีทวั่ ไป มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษากลุ่มทดลองที่ปฏิบตั ิงานด้วยอุปกรณ์
ช่วยลับมีดกลึงที่สร้างขึ้นสามารถปฏิบตั ิงานลับมีดกลึงโดยใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานลับมีดกลึงน้อย
กว่าเวลาของนักศึกษากลุ่มควบคุม ที่ปฏิบตั ิงานลับมีดกลึงโดยวิธีทวั่ ไป
ผลการวิเคราะห์ การหาค่าคุณ ภาพ ของอุปกรณ์ ช่วยลับมีดกลึ ง ซึ่ งเป็ นการหาค่าความเชื่ อมัน่
ของอุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรากฏผล มากกว่า 0.60 ทุกด้าน ซึ่ ง แสดงว่าอุปกรณ์ช่วย
ลับมีดกลึง มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ สําหรับการทําวิจยั ในครั้งนี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่ออุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ต่ออุปกรณ์ช่วยลับมีดกลึง อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด X = 4.66 S.D. = 0.57

