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ค ำน ำ 
 

จากฉันทามติของที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 
(5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference: 
RUNIRAC V) ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตามศาสตร์พระราชา” ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 1. เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และเครือข่ายทั่วประเทศ 2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 3. เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 4. เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
5. เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพน าไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์  
ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ในระดับประเทศและต่างประเทศ 6. เพ่ือเป็นการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ และ 7. เพ่ือเชิดชูและยกย่องนักวิจัยที่มี
ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ 

การประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและ
นานาชาติ กิจกรรม “การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของสถาบันวิชาการกับการหนุนเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” (สสส.) โดยประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่าย กิจกรรมการถอดบทเรียนนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้
แนวคิด CCR ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
การน าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and Health Science) ด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (Engineering and Technology) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and 
Social Sciences) ด้านการศึกษา (Education) ด้านเศรษฐกิจ และธุรกิจ (Economics and Business) 
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Related Fields) การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ แบ่งออกเป็น 
6 ด้าน ดังนี้ ด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and Health Science) 
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(Humanities and Social Sciences) ด้านการศึกษา (Education) ด้านเศรษฐกิจ และธุรกิจ 
(Economics and Business) ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Related Fields) กิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ  และนานาชาติ (National and 
International Art & Cultural Workshop & Exhibition) สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) วรรณกรรม (Literary Arts) และสหศาสตร์ศิลป์Multidisciplinary Artistic Works) 
การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ส่วนภาคนิทรรศการ แบ่งเป็น การพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (ชุมชนต้นแบบ) 

การประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที ่5” ครั้งนี ้เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และองค์กร สถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วย ส านักคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่งทั่วประเทศ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ ส านักงานกองทุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี 
Technological University (Myeik)Republic of The Union of Myanmar, Professor Jim 
Nyland Associate Vice-Chancellor (Queensland) Australian Catholic University Australia, 
Professor Ted Yu-Chung Liu National Pingtung University, Taiwan Myeik University 
Republic of the Union of Myanmar, University of Computer Studies (Myeik), AKM 
Tourism Myeik Republic of the Union of Myanmar, Graduate School of Medicine Osaka 
University 

การจัดการประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัย” ในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เกิดความร่วมมือทางวิชาการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการ“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ขอขอบคุณ
ในความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นที่ร่วมกันจัด
งานในครั้งนี้จนประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ทุกประการ 
 

คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที ่5” 
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  หน้ำ 
 กำรออกแบบพับจรวดกระดำษต่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง

ทำงกำรได้ยิน 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, วิภาพร วันยะโส, สิรามน ค าเลี้ยง, อภิญญา มณีวงศ์, เกล็ดมณี 
บารม,ี ณัฐณิชา วิรัตน์, เพชรรัตน์ ชีพนุรัตน์ และทิวาวรรณ ทองประสาร  315 

 กำรใช้รูปทรงสำมมิติต่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบำลที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรได้ยิน 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, เสาวลักษณ์ สวาสดิ์วงค์, รสธร ชาลี, อัครวิชญ์ อินทร์สกุล, ธนิดา 
สุจริตธรรม และสิรภพ เทพพิทักษ ์  322 

   
 สำขำกำรสอน  
 กำรบ่มเพำะนวัตกรรุ่นเยำว์ด้วยสะเต็มศึกษำ 

มาลี ศรีพรหม, สุพรรณี สมพงษ์ และวิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ ์  331 
 ผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันร่วมกับคิวอำร์โคด กรณีศึกษำ 

ซุ้มฟิลิปปินส์ กิจกรรมวันอำเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 69 (คลองหลวง) 
บุญชนก ศิลทอง และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล  337 

 ผลกำรใช้กลวิธีกำรสอนอ่ำนแบบ SQ5R ร่วมกับกลวิธีกำรสอนอ่ำนแบบแลกเปลี่ยน
บทบำท เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
รัชวรรณ  พรมลี และรุ่งอรุณ  โรจน์รัตนาด ารง  ชัยศรี  343 

 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัด
อัตโนมัติ 
วิจิตกร ค ารัตน์ และวิทูรย์  ชิงถ้วยทอง  350 

 กำรสังเครำะห์งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ในรำยวิชำศิลปนิพนธ์ สำขำวิชำทัศนศิลป์ 
ส ำนักวิชำสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ปีกำรศึกษำ 2551-2559 
ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์  355 

 กำรประยุกต์ใช้กำรสอนแบบปัญหำเป็นฐำน เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา, สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ , มวลทกานต์ พืชโรจน์ และพันธ์ศักดิ์            
กล่ ากล่อมจิตร  361 

 ผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เรื่องค ำกริยำวิเศษณ์ในภำษำจีนกลำง 
ภูเทพ ประภากร  366 

 กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบโดยใช้สื่อ          
กำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ระบบสำรสนเทศและองค์กรของนักศึกษำ
โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 
ศุภมาส ผกากาศ  372 

   

Tontan
Highlight
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ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อนักวิจัย ชื่อเรื่อง 
10 15.15-15.30 ED757 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา 

วิภาพร วันยะโส 
สิรามน ค าเล้ียง 
อภิญญา มณีวงศ์ 
เกล็ดมณีบารม ี
ณัฐณิชา วิรัตน์ 
เพชรรัตน์ชีพนุรัตน์                                                               
ทิวาวรรณ ทองประสาร 

การออกแบบพับจรวดกระดาษต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน  

11 15.30-15.45 ED760 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา 
เสาวลักษณ์ สวาสดิ์วงค์   
รสธร ชาล ี
อัครวิชญ์ อินทร์สกุล  
ธนิดา สุจริตธรรม    
สิรภพ เทพพิทกัษ ์
กนกกาญจน์ กาญจน
รัตน์ 

การใช้รูปทรงสามมิติต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน  

 
ตึก 18 คณะวิทยำกำรจัดกำร           ห้อง  1852       สำขำ  กำรสอน 1 
ล ำดับ เวลำ รหัส ชื่อนักวิจัย ชื่อเรื่อง 

1 13.00-13.15 ED525 อภิชาติ พยัคฆิน การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยกิจกรรมสะเต็ม ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ป)ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2 13.15-13.30 ED491 พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ การใช้การเรียนรู้เชิงผลิตภาพและโปรแกรม GSP สอนเรื่อง รูปเรขาคณิต
สองมิติและการแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3 13.30-13.45 ED873 มาลี ศรีพรหม 
สุพรรณี สมพงษ์ 
วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ 

การบ่มเพาะนวัตกรรุ่นเยาว์ด้วยสะเต็ม 

4 13.45-14.00 ED821 กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 
บุญชนก ศิลทอง 

ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับคิวอาร์โคด 
กรณีศึกษา ซุ้มฟิลิปปินส์ กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 
(คลองหลวง) 

5 14.00-14.15 ED528 จุติพร อัศวโสวรรณ 
ไกรเดช ไกรสกุล 
จรุงใจ มนต์เลี้ยง 
ปรีชา สามัคคี  
จุฑามาศ ศุภพันธ ์

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และกระบวนการสร้าง
สุขด้วยสติในโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

6 14.15-14.30 ED483 ศจีประภา ธิมา การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

7 14.30-14.45 ED792 รัชวรรณ พรมลี 
รุ่งอรุณ โรจน์   
รัตนาด ารง ชัยศรี 

ผลการใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบ SQ5R ร่วมกับกลวิธีการสอนอ่านแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาท เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

8 14.45-15.00 ED385 วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง 
วิจิตกร ค ารัตน ์

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะ
โดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 

9 15.00-15.15 ED257 ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ ์ การสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรายวิชาศิลปนิพนธ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปีการศึกษา 2551-2559 

10 15.15-15.30 ED193 สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ 
กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา 
มวลทกานต์ พืชโรจน ์
พันธ์ศักดิ์ กล่ ากล่อมจิตร 

การประยุกต์ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 
Learning Management by Demonstration Technique on Milling  

with Automatic Milling Machine 
วิจิตกร ค ำรตัน์ และวิทูรย์  ชิงถ้วยทอง 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภฏัเทพสตรี 321 ถนนนำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
โทรศัพท์ 036-422-125 อีเมล witoon_9912@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
กำรสอนแบบสำธิต เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ และศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรเรียนด้วย
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ  โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง
เป็นนักศึกษำช้ันปีท่ี 2 แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ ำนวน 28 คน วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิตเป็นกระบวนกำรที่ผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนด  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำโดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอน
แบบสำธิตเพื่อฝึกทักษะกำรปฏิบัติ เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่ำก่อน
เรียนอย่ำงนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 2) ผลกำรปฏิบัติงำนโดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบ
สำธิต มรีะดับคะแนนที่ผ่ำนเกณฑ์ของนักศึกษำร้อยละ 71.42 และควำมพึงพอใจของนักศึกษำโดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิตมีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X =4.59, S.D. = 0.51) 
ค าส าคัญ: กำรสอนโดยกำรสำธิต เครื่องกัดโลหะ เครื่องกัดอัตโนมัต ิ 
 

Abstract 
The research was an experimental to study the learning achievement on Learning Management 

by Demonstration Technique on Milling with Automatic Milling Machine and to study the students' 
satisfaction toward that Learning Management by Demonstration Technique on Milling with Automatic 
Milling Machine. The samples were 28 students from department of Mechanical Technology, 2nd Year 
on Faculty of Industrial Technology. Learning Management by Demonstration Technique is a process 
that teachers use to help learners learn the objectives.  

The results of the research were as follows: 1) The learning achievement of students who 
learned with Learning Management by Demonstration Technique on Milling with Automatic Milling 
Machine. The student posttest achievement scores were higher than the pretest achievement scores at 
the statistical level .01 significant differences. 2) The effects of performance on Learning Management by 
Demonstration Technique for practical training with 71.42 percent. 3) The student’s satisfaction toward 
that with Learning Management by Demonstration Technique for practice training on milling with 
automatic milling machine was the high level ( X =4.59, S.D. = 0.51) 
Keywords: Demonstration Technique, Milling, Automatic Milling Machine 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย   

ปัจจุบันเป็นยุคกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม ตลำดแรงงำนด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีจึง
เป็นทีต่้องกำรของตลำดแรงงำนอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ตั้งแต่ขนำดเล็กจนไปถึงขนำดใหญ่ ซึ่ง
กำรผลิตช้ินส่วนขนำดเล็กจนกระทั่งกำรผลิตช้ินส่วนขนำดใหญ่อย่ำงอุตสำหกรรมยำนยนต์ล้วนแล้วแต่ต้องกำรบัณฑิตที่
มีควำมเช่ียวชำญด้ำนวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีเครื่องกลซึ่งเป็นฟันเฟืองในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ถ้ำนักศึกษำมีควำมรู้
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เกี่ยวกับกำรใช้งำนเครื่องจักรส ำหรับกำรผลิตช้ินส่วนงำนกลก็จะเป็นอำวุธที่ส ำคัญส ำหรับน ำไปสมัครงำน ซึ่ง
อุตสำหกรรมส่วนมำกในประเทศไทยจะมีกำรใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในกำรท ำงำนแทนมนุษย์ โดยถ้ำ
นักศึกษำมีควำมรู้ในกำรใช้งำนเครื่องจักรอยู่แล้วก็จะช่วยให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนของเครื่องจักร
อัตโนมัติ ในรำยวิชำเทคโนโลยีเครื่องมือกล เป็นรำยวิชำหนึ่งที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เป็น
อย่ำงมำกโดยเฉพำะอุตสำหกรรมกำรผลิต  

จำกกำรที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรสอนในรำยวิชำเทคโนโลยีเครื่องมือกล ในภำคกำรศึกษำ 2/2559 พบว่ำส่วนที่เป็น
ปัญหำต่อกำรเรียนกำรสอนในวิชำเทคโนโลยีเครื่องมือกลมำกท่ีสุดคือ นักศึกษำไม่เข้ำใจควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกำรใช้
งำนเครื่องจักรที่ใช้มนุษย์ควบคุมกำรท ำงำนกับเครื่องจักรอัตโนมัติ (CNC) ว่ำมีกำรท ำงำนแตกต่ำงกันอย่ำงไร มีข้อดีและ
ข้อเสียอย่ำงไร ท ำให้นักศึกษำที่เรียนในรำยวิชำเทคโนโลยีเครื่องมือกลขำดควำมเข้ำใจในส่วนนี้และมีควำมคิดว่ำใน
ปัจจุบันเครื่องจักรที่ใช้มนุษย์ควบคุมกำรท ำงำนยังมีควำมจ ำเป็นต้องเรียนรู้หรือป่ำว เพรำะปัจจุบันได้พบว่ำ ได้มีกำรน ำ
เครื่องจักรอัตโนมัติเข้ำมำใช้งำนในกระบวนกำรผลิตเป็นใหญ่ส่งผลให้นักศึกษำขำดควำมตั้งใจในกำรเรียนในรำยวิชำ
ดังกล่ำว โดยเนื้อหำในส่วนของกำรใช้เครื่องจักรอัตโนมัติไม่ได้มีกำรบรรจุอยู่ในรำยวิชำเทคโนโลยีเครื่องมือกล ท ำให้
ผู้วิจัยเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำเครื่องจักรอัตโนมัติมำช่วยในกำรแก้ปัญหำที่ผ่ำนมำ ผู้วิจัยจึงได้ท ำกำรออกแบบเชิง
ทดลองจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่จะส่งผลให้นักศึกษำมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น โดยใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต คือ กระบวนกำรที่ผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนด โดยกำรแสดงหรือท ำสิ่งที่ต้องกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สังเกต และปฏิบัติจริง วิธีกำรสอนแบบน้ีจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้มีกำรปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ท ำให้เกิดทักษะควำมเข้ำใจในเรื่องนั้น ๆ ได้ง่ำยขึ้น (บุญชม ศรีสะอำด, 2546) 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

2.1  เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต  
2.2  เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต    
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย  
ศึกษำผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัด

อัตโนมัติ 
 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1  กลุ่มเป้ำหมำย 
 จ ำนวนนักศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย นักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แขนงวิชำเทคโนโลยี

เครื่องกล (อส.บ.4 ช้ันปีท่ี 2 จ ำนวน 28 คน 
4.2  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.  เครื่องกัดโลหะและเครื่องกัดโลหะอัตโนมัติ (CNC) 
 2.  แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบปรนัยหลังเรียน (post-test)  
 3.  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต      

เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 
4.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลของกำรศึกษำงำนวิจัยในครั้งนี้ 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมจำกนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.4) ช้ันปีท่ี 2 จ ำนวน 28 คน ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบ
สำธิต เครื่องกัดโลหะและเครื่องกัดโลหะอัตโนมัติ (CNC) โดยให้นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนและหลังกำรสอนแบบ
สำธิตและแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำ เพื่อน ำไปใช้ประเมินผลจำกค่ำเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มทดลอง
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เปรียบเทียบก่อนและหลังกำรสอน และควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบ
สำธิต เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 

 

5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
5.1  อภิปรายผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 วิเครำะห์ข้อมูลผลทดสอบกำรเรียนของนักศึกษำทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต  เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ โดยใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
โดยหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติกำรทอสอบที (t-test) 
 
ตาราง 1 คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษำ ก่อนจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต

เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 
คนที ่ คะแนนสอบก่อนเรียน (20 คะแนน) ร้อยละ ผลการประเมินโดยเทียบกับเกณฑ์ (80% ขึ้นไป) 

1 9 45.0 ไม่ผำ่น 
2 8 40.0 ไม่ผำ่น 
3 9 45.0 ไม่ผำ่น 
4 10 50.0 ไม่ผำ่น 
5 18 90.0 ผ่ำน 
 
 

 
 

 
 

 
 

25 16 80.0 ผ่ำน 
26 17 85.0 ผ่ำน 
27 11 55.0 ไม่ผำ่น 
28 17 85.0 ผ่ำน 

 
ตาราง 2 คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษำ หลังจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต  

เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 
คนที ่ คะแนนสอบหลังเรียน (20 คะแนน) ร้อยละ ผลการประเมินโดยเทียบกับเกณฑ์ (80% ขึ้นไป) 

1 16 80.0 ผ่ำน 
2 15 75.0 ผ่ำน 
3 18 90.0 ผ่ำน 
4 13 65.0 ไม่ผำ่น 
5 18 90.0 ผ่ำน 
 
 

 
 

 
 

 
 

25 16 80.0 ผ่ำน 
26 17 85.0 ผ่ำน 
27 14 70.0 ไม่ผำ่น 
28 17 85.0 ผ่ำน 

 
จำกตำรำง 1 ผลกำรศึกษำพบว่ำ คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.4) ช้ันปีที่ 2 ก่อนกำรจัดกิจกรรมด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบ
สำธิต เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ จ ำนวน 28 คน สอบผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 75 ขึ้นไป) จ ำนวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
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จำกตำรำง 2 ผลกำรศึกษำพบว่ำ คะแนนทดสอบหลังกำรจัดกิจกรรมด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำร
สอนแบบสำธิต  เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ ของนักศึกษำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)
(อส.บ.4) 1 ช้ันปีที่ 2 จ ำนวน 28 คน สอบผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 75 ขึ้นไป) จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.42 ของจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 

ตอนที่ 2 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จำกกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต  เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 

ผู้วิจัยได้น ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จำกด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอน
แบบสำธิต เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ มำเปรียบเทียบโดยใช้วิธีกำรทำงสถิติกำรทอสอบที (t-test)  

 
ตาราง 3 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต  เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 

การทดสอบ 
จ านวน
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 28 20 10.96 3.834 
6.479 .000*** 

หลังเรียน 28 20 15.21 2.558 
***มีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ 0.01 

จำกตำรำง 3 พบว่ำ กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จำกกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต  เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ ของนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.4) ช้ันปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ก ำหนดไว้ 

ตอนท่ี 3 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิตเรื่องงำน
กัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติของนักศึกษำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.4) 
ช้ันปีท่ี 2 โดยหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และแปลควำมหมำยตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
 
ตาราง 4 ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิตเรื่องงำนกัดโลหะ 

โดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ ของนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล 
(อส.บ.4) ช้ันปีท่ี 2 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. นักศึกษำพอใจในกำรเรียนแบบสำธิต เพรำะรูส้ึกว่ำ สำมำรถท ำไดจ้ริง 4.75 0.44 มำก 
2. มีโอกำสแสดงควำมคดิและระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำได้มำกข้ึน 4.64 0.56 มำก 
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนให้เป็นไปในทำงที่ด ี 4.50 0.51 มำก 
4. สำมำรถอธิบำยสื่อสำรให้เพื่อนในกลุ่มเข้ำใจได้ชัดเจน 4.36 0.62 มำก 
5. ได้ทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรยีน 4.61 0.50 มำก 
6. มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำที่เรยีนเพิ่มขึ้น 4.68 0.48 มำก 
7. ท ำให้มีควำมสุขในกำรเรียน 4.54 0.51 มำก 
8. ส่งเสรมิกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่ำงกลุ่ม 4.54 0.51 มำก 
9. งำนท่ีรับผิดชอบส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและตำมเวลำที่ก ำหนด 4.68 0.48 มำก 
10. มีโอกำสค้นหำค ำตอบในขณะที่เรียนในช้ัน 4.64 0.49 มำก 

รวม 4.59 0.51 มาก 
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จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต เรื่องงำนกัด
โลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติของนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.4) 
ช้ันปีท่ี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีควำมพึงพอใจในกำรเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบ
สำธิต เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติของนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แขนงวิชำเทคโนโลยี
เครื่องกล (อส.บ.4) ช้ันปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ( X = 4.59, S.D. = 0.51) โดยนักศึกษำพอใจในกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต เพรำะรู้สึกว่ำ สำมำรถท ำได้จริงเป็นอันดับแรก ( X = 4.75, S.D. = 0.51) 
อันดับที่สองรองลงมำ มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำที่เรียนเพิ่มขึ้น และงำนท่ีรับผิดชอบส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและตำมเวลำ 
ทีก่ ำหนด ( X = 4.68, S.D. = 0.48) อันดับที่สำม มีโอกำสแสดงควำมคิดและระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำได้มำกขึ้น 
และมีโอกำสค้นหำค ำตอบในขณะที่เรียนในช้ัน ( X = 4.64, S.D. = 0.49) อันดับสุดท้ำยคือ สำมำรถอธิบำยสื่อสำรให้
เพื่อนในกลุ่มเข้ำใจได้ชัดเจน ( X = 4.36, S.D. = 0.62)  

 
5.2  สรุปผลการวิจัย 

จำกกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต  เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ ของ
นักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.4)  ช้ันปีท่ี 2 สรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้       

1.  เมื่อนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.4) ช้ันปีที่ 2 
ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต  เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ จ ำนวน 28 คน 
มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 

2.  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต  เรื่องงำนกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ 
ของนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แขนงวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.4) ชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 28 คน 
สอบผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 75 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว ้

 
6.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

6.1  ควรมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำด้วยวิธีกำรเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิคต่ำง ๆ  
เช่น Jigsaw, Teams-Games-Tournament หรือ Team Accelerated Instruction เป็นต้น 

6.2  ควรท ำกำรวิจัยเปรียบเทียบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิตกับเทคนิคอื่น ๆ เพื่อ
ศึกษำควำมแตกต่ำงผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้วิชำเทคโนโลยีเครื่องมือกลของนักศึกษำ 

 
7.  กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรีที่ช่วยสนับสนุนทุนส ำหรับ
ด ำเนินงำนวิจัยและขอขอบคุณอำจำรย์จำรุมำศ รักทองหล่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยตลอดมำ 
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