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บทคัดยอ่ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อหา ประเภทสื่อการเรียนการสอน 
ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอน การน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และปัญหา 
อุปสรรคในการน าไปใช้  ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็น 
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะน าชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional 
Material Package : IMP) วิชานิวแมติกส์พื้นฐานของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่มีสื่อการเรียน 
การสอน คือ คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน แผ่นใส หรือสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ โดมเดลพลาสติก MCAI  
สัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับผู้เรียน ชุดสาธิต/ทดลอง ชุดตัวอย่างการใช้งาน และสื่อประเภทอื่น ๆ  
ตามความเหมาะสม จ านวน 51 คน โดยส่งทางไปรษณีย์ และได้รับแบบประเมินกลับคืน จ านวน  
46 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 ของทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์มาก ( x รวม =  4.38) ประเภทของสื่อการเรยีนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x รวม =  
4.40) ความเหมาะสมของสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก ( x รวม =  4.41) 
และในภาพรวมการน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
มีความเหมาะสมมาก ( x รวม =  4.45) ปัญหา อุปสรรคในการน าไปใช้ คือ ครูผู้สอนยังขาด
ประสบการณ์ในการใช้สื่อ ต้องการมีการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ควรพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานต่อไป 
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การสอน ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอน การน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
และปัญหา อุปสรรคในการน าไปใช้  
 ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.คณิต  เฉลยจรรยา  
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มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 ศิริชัย   รัฐอนันต์พินจิ 
 ชวลิต   เข่งทอง 
 ปรางใจ  ใจอิ่ม 

ส านักพฒันาเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ค) 

สารบัญ 
 

                     
หน้า 

บทคัดย่อ          ก 
กิตติกรรมประกาศ         ข 
สารบัญ           ค 
สารบัญตาราง          จ 
สารบัญภาพ          ช 
 
บทที่ 1 บทน า          1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย        4 
ขอบเขตของการวิจัย         4 
ข้อตกลงเบื้องต้น         4 
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย        5 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        6 

บทที่ 2  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       
ความหมายและประเภทของสื่อการเรียนการสอน     6 
ความหมายของสื่อการเรียนการสอน       6 
ประเภทของสื่อการเรียนการสอน       6 
สื่อการเรียนการสอนของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา     11 
 สื่อการสอน (Teaching Aids Unit : TAU)      11 
 ชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP)   12 
 แผ่นใสประกอบการสอน (Teaching Transparency Unit : TTU)   13 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมิเดีย  
 (Multimedia Computer Assister Instruction : MCAI)    14 
 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Material : PM)      14 

ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์ (Pueumatics)     15 
บทที่ 1  ระบบนิวแมติกส์        16 
บทที่ 2  การผลิตและปรับคุณภาพลมอัด      16 
บทที่ 3  อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์      17 
บทที่ 4  อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์      17 
บทที่ 5  การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์      18 
บทที่ 6  การใช้งานของระบบนิวแมติกส์      18 
บทที่ 7  การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์      19 
บทที่ 8  การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์    19 
 



 (ง) 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

                     
หน้า 

 
บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย         

 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นวิชานิวแมติกส์      23 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        23 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย      25 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       25 
 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล     26 
 การวิเคราะห์ข้อมูล        26 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย        27 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล         
 ตอนที่ 1 : สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน     28 
 ตอนที่ 2 : โครงสร้างเนื้อหาและประเภทของสื่อการเรียนการสอน   33 
 ตอนที่ 3 : ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอน    46 
 ตอนที่ 4 : การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน    47 
 ตอนที่ 5 : ปัญหา/อุปสรรคในการน าชุดสื่อการเรียนการสอนไปใช้   48 

บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ      
 สรุปผลการวิจัย         49 
 อภิปรายผลการวิจัย        50 
 ข้อเสนอแนะ         51 

บรรณานุกรม          52 
   
ภาคผนวก     
 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้สอนเกี่ยวกับการออกแบบ 
 และพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน (IMP) วิชานิวแมติกส์ 
 พื้นฐานและการน าไปใช้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (จ) 

สารบัญตาราง 
 

                     
หน้า 

ตารางท่ี 1   ต าแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน 28 
ตารางท่ี 2   แผนกวิชาที่สังกัดของผู้ตอบแบบประเมิน 29 
ตารางท่ี 3   สถานศึกษาที่สงักัดและที่ตั้งจังหวัด 29 
ตารางท่ี 4   วุฒิการศึกษาและสาขาทีส่ าเร็จของผู้ตอบแบบประเมิน 31 
ตารางท่ี 5   ประสบการณ์ในการสอนของผู้ตอบแบบประเมิน 32 
ตารางท่ี 6   ประสบการณ์ในการสอนวิชานิวแมติกส์ของผู้ตอบแบบประเมิน 32 
ตารางท่ี 7   ระดับช้ันทีส่อนของผู้ตอบแบบประเมิน 33 
ตารางท่ี 8   บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์มีเนือ้หาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 33 
ตารางท่ี 9  บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีเนื้อหาเหมาะสม 
  กับวัตถุประสงค์  34 
ตารางท่ี 10  บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสม 
  กับวัตถุประสงค์ 35 
ตารางท่ี 11  บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์มีเนื้อหาเหมาะสม 
  กับวัตถุประสงค์ 35 
ตารางท่ี 12  บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสม 
  กับวัตถุประสงค์ 36 
ตารางท่ี 13  บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา มีเนื้อหาเหมาะสม 
  กับวัตถุประสงค์ 37 
ตารางท่ี 14  บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ 37 
ตารางท่ี 15  บทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์   
  มีเนื้อหาเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ 38 
ตารางท่ี 16  ภาพรวมของบทที่ 1- บทที่ 8 มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์   39 
ตารางท่ี 17  บทที่ 1 ระบบนิวแมติกสม์ีประเภทของสือ่เหมาะสมกบัเนือ้หา 40 
ตารางท่ี 18  บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีประเภทของสื่อเหมาะสม 
  กับเนื้อหา  40 
ตารางท่ี 19  บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสม 
  กับเนื้อหา 41 
ตารางท่ี 20  บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสม 
  กับเนื้อหา 42 
ตารางท่ี 21  บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสม 
  กับเนื้อหา 42 
ตารางท่ี 22  บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา มีประเภทของสื่อเหมาะสม 
  กับเนื้อหา 43 
ตารางท่ี 23  บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มปีระเภทของสือ่เหมาะสมกับเนื้อหา 44 



 (ฉ) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

                     
หน้า 

 
ตารางท่ี 24  บทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์  
  มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา 44 
ตารางท่ี 25  ภาพรวมของบทที่ 1- บทที่ 8 มปีระเภทของสื่อเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์   45 
ตารางท่ี 26  การเรียงล าดับของเนื้อหาบทเรียนวิชานิวแมติกส์พื้นฐาน   46 
ตารางท่ี 27  ความเหมาะสมของสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอน     46 
ตารางท่ี 28  การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน   47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ช) 

สารบัญภาพ 
 

                     
หน้า 

 
ภาพท่ี 
 1 กรวยประสบการณ์ 9 
 2 สื่อการสอน (Teaching Aids Units : TAU) 11 
 3 ชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) 12 
 4   แผ่นใสประกอบการสอน (Teaching Transparency Unit : TTU) 13 
 5   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมเีดีย  14 
  (Multimedia Computer Assisted Instruction : MCAI) 
 6   สื่อสิง่พิมพ์ (Printed Material : PM) 14 
 7   ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์ (Pneumatics) 15 
 8   ระบบนิวแมติกส์   16 
 9   เครื่องอัดลม หรือคอมเพรสเซอร์แบบต่าง ๆ 16 
 10   ตัวอย่างอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส ์ 17 
 11   อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส ์ 17 
 12   การก าหนดรหัสในอปุกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวเลข 18 
 13   วงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา 18 
 14   ลักษณะการใช้งานของระบบนิวแมตกิส ์ 19 
 15   การจัดการบ ารุงรักษา 20 
 16   การเปุาลมอัดโดยใช้ปืนลม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่1 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-
2559 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยง ซึ่งเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะความผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการ
ประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้  
จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค  
ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดข้ึนและเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  
พ.ศ. 2558 ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเช่ือมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 : 7) 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในการพัฒนา จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุด  
อย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชากรในสังคม เพราะการศึกษาช่วยเสริมสร้างความรู้ ความคิด 
ทักษะและเจตคติให้คนรู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับการศึกษาด้านอาชีวะ
เป็นการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเตรียมบคุคลให้มอีาชีพในอนาคต และเพื่อช่วยให้ผู้มีอาชีพ
อยู่แล้วมีความก้าวหน้าในอาชีพของตน การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพจะให้ได้ผลดีนั้น  
ควรจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้ 

1. มีปรัชญาการจัดอาชีวศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านการเมือง 
สังคม และเศรษฐกิจ 

2. มีก าลังคน คือ ครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาชีพครู และ
วิชาชีพตลอดจนเข้าใจการด าเนินงานอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี 

3. มีหลักสูตรและวิธีสอนที่เหมาะสมกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของการอุตสาหกรรมและสาขาวิชาน้ัน ๆ 

4. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและจ านวนพอเหมาะกับผู้เรียน 
5. มีผู้บริหารและการบริหารที่กระท าได้ตรงเป้าหมาย 
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 ส านักพฒันาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื ได้รับการจัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้ป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิจัย 
พัฒนา และเผยแพร่เทคนิควิชาการที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา และฝึกอาชีพ ซึ่งมีภาระ 
หน้าที่ดังนี้ (www.ited.kmutnb.ac.th, 2557.) 
 เอกลักษณ์  : องค์กรผู้น าแห่งการพฒันาสือ่การศึกษาทางเทคนิค 
 อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์แหง่การพัฒนาสื่อการศึกษาทางเทคนิค 
 ปรัชญา   : พัฒนาคน พัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยเีพื่อการแข่งขันสู่สากล 
 วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพฒันา ให้ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นผู้น าด้านสือ่การศึกษาและ 
     เทคโนโลยี โดยพึ่งพาตนเองแบบยัง่ยืน 
 พันธกิจ  : พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีการวิจัย  
       การพัฒนาบุคลากรและการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรบัของสถาบันการศึกษา 
     และภาคอุตสาหกรรม 
 ค านิยม   : คิดสร้างสรรค์ ขยันพัฒนา ตรงต่อเวลา เพื่อน ามาสู่ความเป็นเลิศ 
 นโยบาย  : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบพฒันาสือ่การศึกษา เทคโนโลยี และ 
        อุตสาหกรรม 
     2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจัยและพฒันาทางการศึกษา เทคโนโลยี และ 
        อุตสาหกรรม 
     3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  
        เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 
     4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายการใหบ้รกิารวิชาการด้านการศึกษา  
        เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 
     5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการประกันและพฒันาระบบคุณภาพ  
     6. ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนรุักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 วัตถุประสงค์  : 1. เพื่อออกแบบพฒันาสื่อการศึกษา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 

2. เพื่อวิจัยและพฒันาทางการศึกษา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 
3. เพื่อพฒันาทรพัยากรทางการศึกษา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการใหบ้รกิารวิชาการด้านทางการศึกษา เทคโนโลยี 

และอุตสาหกรรม 
5. เพื่ออนรุักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
6. เพื่อประกันและพฒันาระบบคุณภาพ 

 เพื่อให้การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย และ 1 ส านักงานผู้อ านวยการ 
 ส านักงานผู้อ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารและธุรการ ด าเนินงานด้านงานสารบรรณ 
ธุรการ งานบุคคล งานด้านเอกสารการพิมพ์ ควบคุม ให้บริการใช้ยานพาหนะและห้องประชุม ดูแล  
ความสะอาดของอาคารสถานที่ งานคลังและพัสดุ ด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดซื้อวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ งานนโยบายและแผน จัดท างบประมาณ วิเคราะห์และรวบรวมแผนงาน 
 
 

http://www.ited.kmutnb.ac.th/
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 ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่ ในด้านงานออกแบบและพัฒนาสื่อสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้า 
โยธา และคอมพิวเตอร์ รูปแบบต่าง ๆ  เช่น ชุดสื่อการเรียนการสอน (IMP) สื่อการสอน (TAU) สื่อแผ่นใส
ประกอบการสอน (TTU) หรือสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย (CAI) 
สื่อสิ่งพิมพ์ (PM) และสื่อประสม (Multimedia) รูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น งานผลิตสื่อสร้างต้นแบบสื่อ ผลิต
สื่อเพื่อเผยแพร่ งานบริการวิชาการ เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน ให้ค าปรึกษา
ด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้ค าปรึกษาด้านสร้างและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ในด้านการวิจัยและพัฒนาทางอาชีวศึกษา เช่น การวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับหลักสูตร วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การบริหาร
การศึกษา และระบบอาชีวศึกษา เป็นต้น งานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวบรวมและบริการข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา สนับสนุนและเผยแพร่การท าวิจยัและ
ประเมินผลการอบรมสัมมนา 
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ในด้านการอบรมสัมมนาส ารวจความต้องการ ก าหนดรูปแบบและ
ด าเนินการจัดอบรมสัมมนา ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ จัดท าจุลสาร ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมส านัก จัดท าประชาสัมพัน ธ์ 
ในรูปแบบและโอกาสต่าง ๆ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการประชาสัมพันธ์ 
 ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน เก็บรวบรวมต้นแบบสื่อ บริการค้นหา
ข้อมูลและสารสนเทศ จัดระบบเก็บสืบค้นหนังสือ วารสาร จัดหาและบ ารุงรักษาหนังสือ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ และสื่อการสอน งานสื่อและบริการวิชาการ ให้บริการยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพนิ่ง 
สไลด์ และวิดีโองานออกแบบและพัฒนาสื่อโทรทัศน์ และให้ค าปรึกษาด้านวิชาการโสตทัศน์  
งานสารสนเทศ ด าเนินงานระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ตรวจซ่อมและบ ารุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ควบคุมดูแลการใช้งานห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ข้อมูลส านักในโฮมเพจ  
งานศิลปกรรม ให้ค าปรึกษาและสร้างสื่อศิลปกรรม ออกแบบ ตกแต่งงานศิลปกรรม และให้บริการ  
ด้านศิลปกรรม 
 ในระยะเริ่มต้นของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นโครงการคามร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งใช้ช่ือว่าโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไทย-เยอรมัน (Thai 
German Teaching Aid Centre : TGTAC) มุ่งเน้นภาระงานไปในด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการสอน 
และได้มีการด าเนินภาระงานการพัฒนาสือ่การเรียนการสอนทางช่างเทคนิคมาอย่างต่อเนื่อง สื่อการสอน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนเป็นส่วนที่จะช่วย
เช่ือมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สอน หรือแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
ตรงตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ และช่วยให้การด าเนินการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้รวดเร็วและประหยัดเวลาของผู้สอน ตามที่ กิดานันท์  มลิทอง (กิดานันท์, 2548)  
ได้กล่าวว่า สื่อการสอนมีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนนับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียน
สามารถเกิดความเข้าใจในความหมายของบทเรียนได้ตรงกับที่ผู้สอนต้องการ ไม่ว่าสื่อนั้นจะอยู่ใน 
รูปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถเอื้ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น   
จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าสื่อการสอนมีบทบาทต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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 กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มีการน าระบบนิวแมติกส์เข้ามาใช้ควบคุม
การท างานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือตามความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม  ได้พัฒนาชุดสื่อ 
การเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) วิชานิวแมติกส์พื้นฐานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานนิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า ประกอบกับ 
การประลองกับชุดสาธิต/ชุดทดลอง ซึ่งได้ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
ในห้องเรียนมาตรฐาน โดยใช้อุปกรณ์จริงควบคู่กับสัญลักษณ์มาตรฐานสากลที่ผู้เรียนสามารถมองเห็น  
ได้อย่างชัดเจน และแยกส่วนได้อย่างอิสระ สามารถใช้วิธีการสอนแบบถาม-ตอบ หรือบรรยายประกอบ
กันไป การเลือกหัวข้อที่จะสอนข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน โดยพิจารณาจากความพร้อมของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ห้องเรียนและห้องประลอง รวมถึงความรู้พื้นฐานและขีดความสามารถของผู้เรียน 
 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐาน 
ที่พัฒนาโดยส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในการพัฒนา 
สื่อการเรียนการสอนและจัดบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาทั้งของรัฐ และ
เอกชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อหา ประเภทสื่อการเรียนการสอน ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียน
การสอน การน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และปัญหา อุปสรรคในการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต ดังนี้ 

1. เป็นการศึกษาการน าชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานที่พัฒนา 
โดยส านักพัฒนาเทคนิคศึกษาไปใช้ ลักษณะการน าไปใช้ ความเหมาะสมของชุดสื่อในด้านต่าง ๆ และ
ปัญหาในการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอน 

2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ผู้สอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานที่ผ่านการ
ฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะน าชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : 
IMP) วิชานิวแมติกส์พื้นฐานของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่มีสื่ อการเรียนการสอนคือ คู่มือผู้สอน  
คู่มือผู้เรียน แผ่นใส โมเดลพลาสติก (OHP) MCAI ชุดสัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับผู้เรียน ชุดสาธิต/ 
ชุดทดลอง ชุดตัวอย่างการใช้งาน และสื่อประเภทอื่น ๆ ตามที่ก าหนด จ านวน 58 คน  

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) และค านวณจากสูตรการหากลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 51 คน 

 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริงที่ เกิดข้ึนในการใช้ 
ชุดสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาโดยส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
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ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สื่อการสอน (Teaching Aids Unit : TAU) หมายถึง สื่อของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา  
ที่ได้ออกแบบและพัฒนาส าหรับรายหัวข้อวิชาโดยเฉพาะไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของวิชาใดวิชาหนึ่ง
ของสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสื่อเดี่ยวหรือ 
สื่อประสมพร้อมคู่มือการใช้สื่อ 
 2. ชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) หมายถึง สื่อที่ได้
ออกแบบและพัฒนาข้ึนส าหรับเนื้อหาในวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทางอาชีวศึกษาสาขา  
ช่างอุตสาหกรรม ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือบางสว่นของหลักสูตรรายวิชา โดยศึกษาจากข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น การออกแบบและพัฒนา  
ชุดสื่อแต่ละชุดดังกล่าว ยึดหลักการที่ส าคัญตามปรัชญาดังนี้ คือ 

2.1 สอดคล้องกับความต้องการของงานในสถานประกอบการ วิเคราะห์งานจริ งในสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรม โดยพิจารณาเลือกหัวข้อที่สัมพันธ์กับงาน มาท าการออกแบบแลพัฒนา
เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาของชุดสื่อการเรียนการสอนตามผลการวิเคราะห์  
งานจริง 

2.2 เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน  สามารถน าชุดสื่อการเรียนการสอนไปใช้
ประกอบในการวางแผนการสอนของตนเอง ตามสภาพความพร้อมของสถานศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น สื่อ 
วัสดุ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงตัวผู้สอนเอง
ด้วย 

2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมระหว่างบทเรียน ชุดสื่อการเรียนการสอน จะเน้นให้
ผู้เรียนได้มีกิจกรรมร่วมระหว่างบทเรียนมากที่สุด เช่น การตอบค าถาม อภิปราย หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดในการแก้ไข
ปัญหางานและกิจกรรมของผู้เรียน โดยหลีกเลี่ยงการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว 

2.4 สร้างหรือดัดแปลงได้ง่าย สื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในชุดสื่อการเรียนการสอน 
ควรใช้วัสดุที่หาได้ง่าย สะดวกต่อการสร้างหรือดัดแปลง การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม และการขนย้าย 
รวมถึงราคาต้องเหมาะสมและประหยัดด้วย 

2.5 ชุดสื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ (คู่มือผู้สอน/คู่มือผู้เรียน) วัสดุโสตทัศน์
และอุปกรณ์ (สื่อประเภทต่าง ๆ เป็นสื่อประสม) 
 3. สื่อแผ่นใสประกอบการสอน (Teaching Transparency Unit : TTU) หมายถึง   
สื่อที่ออกแบบและพัฒนาส าหรับรายหัวข้อของเนื้อหาวิชาที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมาก อาจจะครอบคลุม
เนื้อหาวิชาใด วิชาหนึ่ง หรือไม่ก็ได้ ประกอบด้วยสื่อประเภทแผ่นใสและคู่มือการใช้สื่อ  ปัจจุบันพัฒนา
เป็นสื่อประเภทสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Slide) 
 4. สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (Multimedia Computer Assisted 
Instruction : MCAI) หมายถึง สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อประสมที่ออกแบบและพัฒนาส าหรับ
รายหัวข้อของเนื้อหาวิชา อาจครอบคลุมเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือไม่ก็ได้ ประกอบด้วยสื่อประเภท 
CD-ROM และคู่มือการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning 
 5. สื่อสิง่พิมพ์ (Printed Material : PM) หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือ
เอกสารวิชาการ หนงัสือ ต ารา คู่มือต่าง ๆ วารสารและจุลสาร เป็นต้น  
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 6. สื่อประสม หมายถึง สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อหลายแบบเป็นการน าสื่อหลาย ๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับข้ันตอนของเนื้อหา และมีการน าคอมพิวเตอร์  
มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการผลิตหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร
ภาพกราฟิก ภาพถ่าย และเสียง 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบผลการน าชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานที่พัฒนาโดยส านักพัฒนา-
เทคนิคศึกษาไปใช้ 

2. ได้ทราบความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐาน 
3. ได้ทราบผลการน าชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานที่พัฒนาโดยส านักพัฒนา-

เทคนิคศึกษาไปใช้ 
4. ได้ทราบปัญหา/อุปสรรคในการน าชุดสื่อการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานไปใช้ 

 



 
บทที ่2 

 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานที่พัฒนาโดยส านักพัฒนา
เทคนิคศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อหา ประเภทสื่อการเรียนการสอน ความเหมาะสม
ของชุดสื่อการเรียนการสอน การน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และปัญหา อุปสรรคในการใช้
ชุดสื่อการเรียนการสอน และขอเสนอวรรณกรรมและงานวิขัยที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้ 

1. ความหมายและประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
2. สื่อการสอนของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
3. ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์ (Pneumatics) 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ความหมายและประเภทสื่อการเรียนการสอน 
 ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
 พิมพ์พร  แก้วเครือ (พิมพ์พร แก้วเครือ, 2544 : www.google.co.th) กล่าวว่า สื่อการเรียน
การสอน เป็นตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตัวน าความต้องการ 
ของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 กิดานันท์  มลิทอง (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอน คือ 
สื่อชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิโอ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุ
เนื้อหาข้อความเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านกายภาพ 
ที่น ามาใช้ในเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาและตัวกลางที่ช่วยน าและถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนหรือ 
จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสื่อการสอนมีความหมายกว้าง ครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ วิธีการ และกิจกรรม ซึ่งได้เลือกมาใช้เป็นตัวกลางที่ช่วยน าและถ่ายทอดความรู้ จากครูผู้สอน
หรือจากแหล่งความรูไ้ปยังผูเ้รยีนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย
ที่ผู้สอนก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
 
ประเภทของสื่อการสอน 
 สุรชัย  สิกขาบัณฑิต (สุรชัย สิกขาบัณฑิต, 2528) จ าแนกประเภทของวัสดุเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

1. วัสดุสามมิติ ได้แก่ ของจริง ของจ าลอง หุ่นตัดส่วน (Mock Up) เป็นต้น 
2. วัสดุสองมิติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

2.1 วัสดุสองมิติทึบแสง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด แผนภาพ ภาพพลิก แผนสถิติ แผนที่ 
ภาพโฆษณา การ์ตูน การ์ตูนเรือง บัตรค าหรือบัตรภาพส าหรับการใช้อย่างอิสระ หรือใช้กับแผ่นปูาย
ไฟฟูา แผ่นปูายส าลี แผ่นปูายแม่เหล็ก แผ่นปูายกระเป๋าหนัง และวัสดุตีพิมพ์อื่น ๆ 
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2.2 วัสดุสองมิตินิ่งโปร่งแสง ได้แก่ สไลด์ ฟิลม์สทริป แผ่นภาพโปร่งใส เป็นต้น 
2.3 วัสดุสองมิติเคลื่อนไหวโปร่งแสง ได้แก่ ภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ 

16 มม. หรือ 8 มม. ฟิล์ม เป็นต้น 
3. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วัสดุเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

เช่น เทปเสียง เทปภาพยนตร์โทรทัศน์ วัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer, 1985) ได้แบ่งสื่อออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะที่ใช้ ซึ่งเรียก 
ได้ว่าเป็นโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual Aids) ได้แก่ 

1. สื่อประเภทเครื่องฉาย (Projected Aids) ได้แก่ เครื่องฉายแผ่นโปร่งใส เครื่องฉาย
ภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

2. สื่อประเภทไม่ใช่เครื่องฉาย (Nonprojected Aids) ได้แก่ ภาพนิ่ง แผนภูมิ ของจริง  
ของจ าลอง เป็นต้น 

3. สื่อประเภทเครื่องเสยีง (Audio Aids) ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ แผนภูมิ แผ่นเสียง เป็นต้น 
 
 เดล (Dale, 1985) ได้จัดแบ่งสื่อการเรียนการสอน โดยสร้างเป็นกรวยประสบการณ์  
(Cone of Experiences) เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
และเป็นการแสดงข้ันตอนของสื่อแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย ได้แก่ 

1. ประสบการณ์ตรง (Direct purposeful experiences) เป็นประสบการณ์ข้ันที่เป็นรูปธรรม
มากที่สุด โดยการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากของจริง สถานการณ์จริง หรือด้วยการกระท า
ของตนเอง เช่น การจับต้องและการเห็น เป็นต้น 

2. ประสบการณ์รอง (Contrived experiences) เป็นการเรียนรู้ โดยการให้ผู้ เรียน 
เรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ซึ่งอาจเป็นของจ าลองหรือสถานการณ์จ าลองก็ได้ 

3. ประสบการณ์นาฏการณ์หรือการแสดง (Dramatized experiences) เป็นการแสดงบทบาท
สมมุติ  หรือการแสดงละคร เพื่อ เป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้ เ รียนในเรื่องที่มี ข้อจ ากัด  
ด้วยยุคสมัย เวลา และสถานที่ เช่น เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่เป็นนามธรรม เป็นต้น 

4. การสาธิต (Demonstrations) เป็นการแสดงหรือกระท าประกอบค าอธิบายเพื่อให้เห็น
ล าดับข้ันตอนของการกระท าน้ัน 

5. การศึกษานอกสถานที่ (Study Trips) เป็นการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอก
สถานที่เรียน อาจเป็นการท่องเที่ยว การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

6. นิทรรศการ (Exhibitions) เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ การจัดปูายนิเทศ เพื่อให้
สาระประโยชน์และความรู้แก่ผู้ชม 

7. โทรทัศน์การศึกษา (Education television) โดยใช้ทั้งโทรทัศน์การศึกษา และโทรทัศน์ 
เพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียนหรือผู้ชมที่อยู่ในห้องเรียนหรื ออยู่ทางบ้านและ 
ใช้ส่งได้ทั้งในระบบวงจรเปิดและวงจรปิด การสอนอาจจะเป็นการสอนสดหรือบันทึกลงวีดิโอเทป 

8. ภาพยนตร์ (Motion pictures) เป็นภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ลงบนฟิล์ม 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งภาพและเสียงโดยใช้ประสาทตาและหู หรืออาจจะเป็นการเห็น
ภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็ได้ในกรณีที่เป็นภาพยนตร์เงียบและไม่มีการพากย์ 
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9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง (Still pictures, recordings radio) การบันทึกเสียง 
อาจเป็นได้ทั้งในรูปของแผ่นเสียง หรือเทปบันทึกเสียง วิทยุเป็นสื่อที่ให้เฉพาะเสียง ส่วนภาพนิ่ง 
อาจเป็นรูปภาพสไลด์ โดยเป็นภาพวาดภาพล้อ หรือภาพเหมือนจริงก็ได้ ข้อมูลความรู้ที่อยู่ในสื่อข้ันนี้  
จะให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่ถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถจะเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวที่สอนได้ 
เนื่องจากเป็นการฟังหรือดูภาพเท่านั้นไม่จ าเป็นต้องอ่าน 

10.ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbols) เช่น แผนที่  แผนสถิติ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ หรือข้อมูลที่ต้องการให้เรียนรู้ 

11.วจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbols) เป็นประสบการณ์ข้ันที่เป็นนามธรรมมากที่สุด ได้แก่ 
ตัวหนังสือในภาษา เสียงของค าพูดในภาษาพูด 
 
 
 
 
 

วจนสัญลักษณ์ 
Verbal Symbols 

 
ทัศนสัญลักษณ์ 

Visual Symbols 
 

การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง 
Recordings, Radio, Still, Pictures 

 
ภาพยนตร์ 

Motion Pictures 
 

โทรทัศน ์
Television 

 
นิทรรศการ 
Exhibits 

 
การศึกษานอกสถานที่ 

Field Trips 
 

การสาธิต 
Demonstrations 

 
ประสบการณ์นาฏการณ์หรือการแสดง 

Dramatized Experiences 
 

ประสบการณ์รอง 
Contrived Experiences 

 
ประสบการณ์ตรง 

Direct, Purposeful Experiences 
 
 

ภาพท่ี 1  กรวยประสบการณ์ 
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จากภาพที่ 1 กรวยประสบการณ์นี้ เดลได้จ าแนกสื่อการสอนออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่อที่ เก็บความรู้อยู่ในตัวเอง ซึ่ งจ าแนกย่อย 

ได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
1.1 วัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย 

เช่น แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจ าลอง ฯลฯ 
1.2 วัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเอง จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย 

เช่น แผ่นเสียง ฟิล์มภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ 
2. สื่อประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวผ่านที่ท าให้ข้อมูลหรือความรู้ที่อยู่

ภายในวัสดุสามารถถ่ายทอดออกมาใช้หรือเรียนรู้ เช่น เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เป็นต้น 

3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Methods) หมายถึง สื่อที่มีลักษณะ 
เป็นแนวความคิดหรือรูปแบบข้ันตอนในการเรียนการสอน ซึ่งไม่มีลักษณะเป็น วัสดุหรืออุปกรณ์  
แต่ก็สามารถใช้สื่อวัสดุและอุปกรณ์เหล่าน้ันมาใช้ช่วยในการด าเนินงานได้ เช่น การจัดระบบ การสอน
แบบจุลภาค การสาธิต เป็นต้น 
 (Ely, ed. 1992. 39-40) ได้จ าแนกสื่อการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning 
Resources) เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. คน (People) ในทางการศึกษาโดยตรงนั้น หมายความถึง บุคลากรที่อยู่ในระบบของ
โรงเรียนซึ่งได้แก่ ครู ผู้บริหาร ผู้แนะแนวการศึกษา ผู้ช่วยสอน หรือผู้ที่อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้  คนตามความหมายของการประยุกต์ใช้นั้น ได้แก่ คนที่ท างานหรือมีความช านาญงานใน
แต่ละสาขา ซึ่งมีอยู่ในวงสังคมทั่วไป ซึ่งคนเหล่านี้นับเป็น “ผู้เช่ียวชาญ” ซึ่งถึงแม้จะมิใช่นักการศึกษา 
แต่ก็สามารถจะช่วยอ านวยความสะดวกหรือมาเป็นวิทยากรเพื่อเสริมการเรียนรู้ได้   ในการให้ความรู้ 
แต่ละด้าน เช่น ศิลปิน นักการเมือง นายธนาคาร ช่างซ่อมรถยนต์ ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นต้น 

2. วัสดุ (Materials) วัสดุในการศึกษาโดยตรงจะเป็นประเภทที่บรรจุ เนื้อหาบทเรี ยน  
โดยรูปแบบของวัสดุมิใช่สิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึง อาทิเช่น หนังสือ สไลด์ ฟิล์มสทริป แผนที่ เป็นต้น 
หรือสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นทรัพยากรในโรงเรียนและได้รับการออกแบบเพื่อช่วยอ านวย  
ความสะดวกในการเรียน ส่วนวัสดุที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนนั้น จะมีลักษณะเช่นเดียวกับวัสดุที่ใช้ในการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เพียงแต่ว่า
เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในวัสดุน้ันส่วนมากจะอยู่ในรูปของการให้ความบันเทิง เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ
ภาพเขียน หรือภาพยนตร์ สารคดีชีวิตสัตว์ เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้มักถูกมองไปในรูปของความบันเทิง 
แต่ก็สามารถให้ความรู้ทางการศึกษาได้เช่นกัน 

3. อาคารสถานที่ (Settings) หมายถึง ตัวตึก ที่ว่าง สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับทรัพยากร
รูปแบบอื่น ๆ  ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งสถานที่ส าคัญในการศึกษา ได้แก่ ตึกเรียน และสถานที่อื่น ๆ ที่ออกแบบ
มาเพื่อการเรียนการสอนโดยส่วนรวม เช่น ห้องสมุด หอประชุม สนามเด็กเล่น เป็นต้น ส่วนสถานที่  
ต่าง ๆ ในชุมชนก็สามารถใช้เป็นทรัพยากรสื่อการเรียนได้ เช่น โรงงาน ตลาด สถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
เป็นต้น 

4. เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) เป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้เพื่อช่วย 
ในการผลิต หรือใช้ร่วมกับทรัพยากรอื่น ส่วนมากมักเป็นเครื่องมือทางด้านโสตทัศนูปกรณ์หรือเครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ตะปู ไขควง เหล่าน้ีเป็นต้น 
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5. กิจกรรม (Activities) โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมที่กล่าวถึงนี้มักเป็นการด าเนินงานที่จัดข้ึนเพื่อ
กระท าร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ หรือเป็นเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบ
โปรแกรมเกมและสถานการณ์จ าลอง หรือการจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเหล่านี้มักมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่
ตั้งข้ึนมีการใช้วัสดุการเรียนเฉพาะวิชา หรือมีวิธีการพิเศษในการเรียนการสอน 
 
 2.  สื่อการเรียนการสอนของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
 สื่อการเรียนการสอนของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษาที่จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยสอน 
ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาไฟฟูา สาขาเครื่องกล สาขาโยธา และสาขา
คอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ จ าแนกเป็น 5 รูปแบบดังนี้ 

1. สื่อการสอน (Teaching Aids Unit : TAU) 
2. ชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) 
3. แผ่นใสประกอบการสอน (Teaching Transparency Unit : TTU) 
4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมเีดีย (Multimedia Computer Assisted Instruction : MCAI) 
5. สื่อสิง่พิมพ์ (Printed Material : PM) 

 
1. สื่อการสอน (Teaching Aids Unit : TAU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2  สื่อการสอน (Teaching Aids Unit : TAU) 
 

 เป็นสื่อที่ได้ออกแบบและพฒันาส าหรบัรายหัวข้อวิชาโดยเฉพาะ ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
ของวิชาใดวิชาหนึ่ง 
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2. ชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) 
 
 เป็นสื่อที่ได้ออกแบบและพัฒนาข้ึนส าหรับเนื้อหาในวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
ทางอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของหลักสูตรรายวิชา  
โดยศึกษาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น 
การออกแบบและพัฒนาชุดสื่อแต่ละชุดดังกล่าว ยึดหลักการที่ส าคัญตามปรัชญาดังนี้ คือ 
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 สอดคล้องกับความต้องการของงานในสถานประกอบการ วิเคราะห์งานจริงในสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรม โดยพิจารณาเลือกหัวข้อที่สัมพันธ์กับงาน มาท าการออกแบบแลพัฒนา
เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาของชุดสื่อการเรียนการสอนตามผลการวิเคราะห์  
งานจริง 

 เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน  สามารถน าชุดสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประกอบใน
การวางแผนการสอนของตนเอง ตามสภาพความพร้อมของสถานศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงตัวผูส้อนเองด้วย 

 ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมระหว่างบทเรียน ชุดสื่อการเรียนการสอน จะเน้นให้ผู้เรียนได้
มีกิจกรรมร่วมระหว่างบทเรียนมากที่สุด เช่น การตอบค าถาม อภิปราย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดในการแก้ไขปัญหางาน
และกิจกรรมของผู้เรียน โดยหลีกเลี่ยงการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว 

 สร้างหรือดัดแปลงได้ง่าย สื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในชุดสื่อการเรียนการสอน ควรใช้
วัสดุที่หาได้ง่าย สะดวกต่อการสร้างหรือดัดแปลง การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม และการขนย้าย รวมถึง
ราคาต้องเหมาะสมและประหยัดด้วย 
 

3. แผ่นใสประกอบการสอน (Teaching Transparency Unit : TTU) 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4  แผ่นใสประกอบการสอน (Teaching Transparency Unit : TTU) 

 

 
 เป็นสื่อที่ออกแบบและพัฒนาส าหรับรายหัวข้อของเนื้อหาวิชาที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมาก อาจจะ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใด วิชาหนึ่ง หรือไม่ก็ได้ ประกอบด้วยสื่อประเภทแผ่นใสและคู่มือการใช้สื่อ  
ปัจจุบันได้ปรับปรุงและพัฒนาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สไลด์ (Slide Electronics) แล้ว 
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4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมเีดีย (Multimedia Computer Assisted Instruction : MCAI) 
 

 
 

ภาพท่ี 5  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดีย  
(Multimedia Computer Assisted Instruction : MCAI) 

 

 

 เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อประสมที่ออกแบบและพัฒนาส าหรับรายหัวข้อของ
เนื้อหาวิชา อาจครอบคลุมเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือไม่ก็ได้ ประกอบด้วยสื่อประเภท CD-ROM และ
คู่มือการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning 
 

5. สื่อสิง่พิมพ์ (Printed Material : PM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 6  สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Material : PM) 

 
 เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือเอกสารวิชาการ หนังสือ ต ารา คู่มือต่าง ๆ วารสาร
และจลุสาร เป็นต้น 
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3. ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์ (Pneumatics) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์ (Pneumatics) 
 

 เนื้อหาของชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) วิชานิวแมติกส์ 
(Pneumatics)  มี 8 บท ดังนี้ (www.ited.kmutnb.ac.th, 2557.) 
 บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส ์
 บทที่ 2 การผลิตและปรับคุณภาพลมอัด 
 บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมตกิส ์
 บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส ์
 บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส ์
 บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา 
 บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส ์
 บทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์ 
 
 
 
 

 

http://www.ited.kmutnb.ac.th/
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บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส ์
 
 ในบทนี้กล่าวถึงความหมายของระบบนิวแมติกส์ เหตุผลของการน าระบบนิวแมติกส์มาใช้ใน
เครื่องจักรกล ข้อดี/ข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ ระบบนิวแมติกส์พื้นฐาน และทฤษฎีลมอัด 
 

 
 

ภาพท่ี 8  ระบบนิวแมติกส์   
 
 
บทที่ 2  การผลิตและปรบัคุณภาพลมอัด 
 ในบทนี้กล่าวถึงเครื่องอัดลมหรือคอมเพรสเซอร์ถังลมอัด/การต่อท่อลม และการปรับปรุง
คุณภาพลมอัด 
 

 
 

ภาพท่ี 9  เครื่องอัดลม หรือคอมเพรสเซอร์แบบต่าง ๆ 
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บทที่ 3  อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส ์
 ในบทนี้กล่าวถึงอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ ซึ่งจ าแนกเป็นอุปกรณ์ท างานตามแนว
เส้นตรง และอปุกรณ์ตามแนวเส้นรอบวง นอกจากนี้ยังมีอปุกรณ์ท างานแบบพเิศษ 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10  ตัวอย่างอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส ์
 
บทที่ 4  อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส ์
 ในบทนี้กล่าวถึงอุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ (Control Elements) ซึ่งเป็นอปุกรณ์ 
ที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ท างาน (Working elements) จ าแนกตามลักษณะการใช้งาน
เป็น 4 ประเภท คือ อุปกรณ์ควบคุมทิศทางการเคลือ่นที ่ (Directional Control) อุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Speed Control) อุปกรณ์ควบคุมแรงในการท างาน (Force Control) และ
อุปกรณ์ควบคุมขั้นตอนการท างาน (Sequence Control) 
 

 
 

ภาพท่ี 11  อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส ์
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บทที่ 5  การก าหนดรหสัของอุปกรณ์นิวแมติกส ์
 ในบทนี้กล่าวถึงการก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบตัวเลข
และระบบตัวอักษร วิธีแสดงข้ันตอนการท างานของวงจร วงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 12  การก าหนดรหัสในอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวเลข 
 
 
 

บทที่ 6  การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟูา 
 ในบทนี้กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบนิวแมติกส์ไฟฟูา ตัวอย่างวงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟูา 

 
 

      
 
 
 

ภาพท่ี 13  วงจรนิวแมติกส์ไฟฟูา 
 
 
 



 19 

บทที่ 7  การใช้งานของระบบนิวแมติกส ์
 ในบทนี้กล่าวถึงลักษณะการใช้งานของระบบนิวแมติกส์ ตัวอย่างการใช้งานระบบนิวแมติกส์ 
ไดอะแกรมแสดงข้ันตอนการท างาน (Motion-Step Diagram) ของระบบนิวแมติกส์ การออกแบบ/การ
ท างาน/การประกอบวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน และวงจรนิวแมติกส์ไฟฟูาพื้นฐาน 
 

 

 
 

ภาพท่ี 14  ลักษณะการใช้งานของระบบนิวแมติกส ์
 
บทที่ 8  การบ ารุงรกัษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส ์
 ในบทนี้กล่าวถึงข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในระบบนิวแมติสก์ วิธีการบ ารุงรักษาปั๊มลม  
ถังลม อุปกรณ์กรองลมหลัก อุปกรณ์ก าจัดความช้ืน อุปกรณ์กรองลมอัด อุปกรณ์ควบคุมความดันลม 
อุปกรณ์ผสมน้ ามันหล่อลื่น ระบบลมและระบบท่อลม วิธีบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท างาน วิธีการบ ารุงรักษา
วาล์วควบคุมทิศทาง ข้อบกพร่อง สาเหตุ และวิธีการแก้ไขวงจรนิวแมติกส์ อุปกรณ์นิวแมติกส์ 
ระยะเวลาตรวจสอบอุปกรณ์นิวแมติกส์ วิธีการบ ารุงรักษา การไหลและความดันลมอัด วิธีการประหยัด
พลังงานลมอัดที่เกิดจากการรั่วไหลของลมอัดขณะที่ไม่มีการใช้เครื่องมือ วิธีการลดปริมาณการสูญเสีย
ลมอัดเนื่องจากการใช้ลมอัดเปุาโดยไม่มีความจ าเป็น  สาเหตุและวิธีการปรับการรั่วไหลของลมอัด
บริเวณข้อต่อและผิวท่อลม 
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ภาพท่ี 15  การจัดการบ ารงุรักษา 
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 การเปุาลมอัดโดยใช้ปืนลม ผลที่ได้รบั คือ ประหยัดพลงังานลมอัดในระบบได้ประมาณ 90% 
 
 

 
 

ภาพท่ี 16  การเปุาลมอัดโดยใช้ปืนลม 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ศักดิ์ดา  ชูศรี (ศักดิ์ดา ชูศรี, 2534 : ก) ได้ศึกษาการใช้สื่อการสอนโครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่สื่อการสอน ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา ของอาจารย์ในสาขาวิชาไฟฟูา พบว่า ส่วนมากมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการท าสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน อาจารย์มีความพึงพอใจ  
ในการใช้สื่อการสอนในโครงการ 
 ฝุายวิจัยและพัฒนา ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา (2535 : 40-45) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
การใช้สื่อการสอน สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน พบว่า 
อาจารย์ผู้สอนส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาท าการสอนน้อยกว่า 10 ปี 
รับผิดชอบสอนมากกว่าหนึ่งวิชา ปัญหาและอุปสรรคการใช้สื่อการสอนที่เป็นปัญหาค่อนข้างมากในเรื่อง
เกี่ยวกับอาจารย์ไม่มีเวลาผลิตสื่อการสอน สถานศึกษาไม่มีห้องเรียนที่ เหมาะสมกับการใช้สื่อ 
ขาดงบประมาณและเครื่องมือและวัสดุในการผลิตสื่อ ตลอดจนสื่อที่อยู่มีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการใช้ 
 ธารี วารีสงัด (ธารี วารีสงัด, 2540 : ค) ได้ศึกษาความต้องการสื่อการสอนของอาจารย์ 
ช่างเทคนิคศึกษา ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เคยมีประสบการณ์
และความสนใจในการผลิตและพัฒนาสื่อการสอน สื่อที่อาจารย์ส่วนมากสนใจเป็นลักษณะออกแบบ  
ทั้งชุดวิชา อาจารย์เป็นผู้ใช้ สื่อที่นิยมและสะดวกต่อการใช้เป็นสื่อแผ่นใส รองลงมาเป็นสื่อของจริง/ของ
จ าลอง และมีความสนใจในการออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อร่วมกับส านักฯ ในด้านความพร้อม
สถานศึกษามีความพร้อมของเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ส่วนเครื่องเล่นวิดีโอเทป เครื่องฉายสไลด์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากมีใช้แต่ไม่สะดวกต่อการใช้ ข้อจ ากัดในการจัดหาสื่อของสถานศึกษา 
มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณมากทีสุ่ด ส่วนความต้องการสื่อของอาจารย์ วิชาที่มีความถ่ีของความต้องการ
อยู่ในล าดับแรก ๆ จะเป็นสื่อส าหรับครูใช้ประกอบการบรรยายหรือสาธิตมากที่สุด รองลงมาเป็นสื่อ
ส าหรับนักเรียนใช้ทดลองหรือประลอง ต าราหรือเอกสารประกอบการเรียน และแบบฝึกหัด อาจารย์
ส่วนมากสามารถเสนอความเห็นในการจัดหาสื่อของสถานศึกษาได้ 
 ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ (ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ, 2555 : ก) ได้ศึกษาความคิดเห็นความต้องการ 
สื่อการสอนด้านเทคนิคศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  ประเภทสื่อการสอนที่ต้องการ
เป็นหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน Power Point ชุดทดลอง แผ่น CD CAI แบบจ าลอง
พลาสติกหรือโมเดลพลาสติก แผ่นใส วิชาที่สอนส่วนใหญ่เป็นสาขาช่างเครื่องกลและปรับอากาศ 
รองลงมาเป็นช่างไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  ช่างโยธาและสิ่งแวดล้อม ค ณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์ วัสดุช่าง และฝึกฝีมือ วิทยาศาสตร์ การพิมพ์และภาพถ่าย ลักษณะสื่อที่ใช้ประกอบ  
การสอน จะใช้ต ารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point 
ประกอบการเรียนการสอน  ส่วนความต้องการสื่ อการสอนด้านช่างอุตสาหกรรม พบว่า  
มีความต้องการ Power Point ชุดทดลอง แบบจ าลองพลาสติก CAI แผ่น CD แผ่นใส ส่วนในอนาคต
ควรปรับเป็นสื่อที่ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น 
 
 



 
บทที ่3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อหา ประเภทสื่อการเรียน
การสอน ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอน การน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และ
ปัญหา อุปสรรคในการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอน ในบทนี้ขอเสนอวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นวิชานิวแมติกส์ 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิชานิวแมติกส์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP)  
วิชานิวแมติกส์พื้นฐานที่ได้พัฒนาจากชุดสื่อการเรียนการสอน วิชานิวแมติกส์ ซึ่งออกแบบและพัฒนา  
โดย  อาจารย์พิชาญ  ศิริบุตร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  อาจารย์จิรยุทธ์ แท่นนิล วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
และคณะที่ปรึกษาประจ าโครงการสื่อการเรียนการสอนไทย -เยอรมัน ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาขา  
ช่างอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นชุดสื่อในปัจจุบัน โดยจะเน้นเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีพื้นฐาน 
นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า ประกอบกับการประลองด้วยชุดสาธิต/ชุดทดลอง ซึ่งได้ออกแบบให้มี
ขนาดใหญ่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในห้องเรียนมาตรฐาน โดยใช้อุปกรณ์จริงควบคู่กับสัญลักษณ์
มาตรฐานสากลที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและแยกส่วนได้อย่างอิสระ สามารถใช้วิธีการ
สอนแบบถามตอบหรือบรรยายประกอบกันไป ส าหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือก
หัวข้อที่จะสอนข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้สอน โดยพิจารณาถึงความพร้อมของเครื่องมื อ อุปกรณ์ และ
ห้องเรียน/ห้องประลอง รวมถึงความรู้พื้นฐานและขีดความสามารถของผู้เรียนด้วย นอกจากนี้ชุดสื่อ  
ยังประกอบด้วยสื่อประเภทอื่น ๆ ในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) เป็นต้นว่า สื่อแผ่นใส หรือสไลด์
อิเลคทรอนิกส์ (Power Point) โมเดลพลาสติก (OHP) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย 
(MCAI) และชุดสัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับกิจกรรม 
 
2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาสภาพการน าชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐาน
ไปใช้ ลักษณะการน าไปใช้ ความเหมาะสมของชุดสื่อในด้านต่าง ๆ และปัญหาในการใช้ชุดสื่อการเรียน
การสอน มาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีทั้งหมด 5 หน้า แบ่งเป็น 5 ตอนดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 :  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 : โครงสร้างของเนื้อหา และประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 3 : ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 4 : การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 5 : ปัญหา/อุปสรรคในการน าชุดสื่อการสอนไปใช้ 
 
 ในส่วนของค าช้ีแจงในการตอบแบบประเมิน มีค าอธิบาย 3 ข้อ คือ ข้อ 1 ผู้ตอบแบบประเมิน
ฉบับนี้จะต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐาน และใช้สื่อการเรียนการสอนที่ส านักพัฒนา-
เทคนิคศึกษาพัฒนาข้ึน ประกอบด้วย คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน แผ่นใส โมเดลพลาสติก (OHP) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมเีดีย (MCAI) ชุดสัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับผู้เรียน ชุดตัวอย่างการใช้งาน 
และสื่อประเภทอื่น ๆ  ข้อ 2 จุดมุ่งหมายของแบบประเมินชุดน้ีเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนวิชา
นิวแมติกส์พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน และการน าไปใช้  ข้อ 3  
แบบประเมินชุดน้ีมีทั้งหมด 5 ตอน ตอนท่ี 1 : สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน  ตอนท่ี 2 : โครงสร้าง
เนื้อหา และประเภทของสื่อการเรียนการสอน  ตอนท่ี 3 : ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอน  
ตอนท่ี 4 : การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  ตอนท่ี 5 : ปัญหา/อุปสรรคในการน าชุดสื่อ
การสอนไปใช้ 
 แบบประเมินตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามในด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินเกี่ยวกับ 
ต าแหน่ง แผนก สาขา/คณะวิชา ช่ือสถานศึกษา จังหวัด วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน 
ประสบการณ์การสอนวิชานิวแมติกส์ ระดับช้ันที่สอน   แบบประเมินตอนท่ี 2  เป็นการสอบถามเนื้อหา 
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ประเภทของสื่อการสอน โดยใช้อัตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ  
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งหัวข้อที่ถามมีทั้งหมด 8 หัวข้อ คือ ระบบนิวแมติกส์  
การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัด อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ อุปการณ์ควบคุมในระบบ  
นิวแมติกส์ การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า การใช้งาน
ของระบบนิวแมติกส์ การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์ และหัวข้อที่  9  
เป็นการสอบถามในเรื่องการเรียงล าดับหัวข้อของเนื้อหา และใช้มาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
เช่นเดียวกัน ในส่วนท้ายของตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิด คือ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งให้ผู้ตอบแบบ
ประเมินแสดงความคิดเห็น  แบบประเมินตอนท่ี 3  เป็นการสอบถามความเหมาะสมของสื่อประกอบ 
ชุดสื่อการเรียนการสอน โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด ซึ่งหัวข้อที่ถามมีทั้งหมด 8 ข้อ คือ คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน แผ่นใส โมเดลพลาสติก (OHP) MCAI 
ชุดสัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับผู้เรียน ชุดสาธิต/ชุดทดลอง ชุดตัวอย่างการใช้งาน สื่อประเภทอื่น ๆ ซึ่งให้
ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็น  แบบประเมินตอนท่ี 4  เป็นการสอบถามการน าชุดสื่อไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ซึ่งหัวข้อที่ถามมีทั้งหมด 2 ข้อ คือ สอนเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/จ าเป็น โดยใช้สื่อประสมและ
ใช้ใบแบบฝึกหัดหรือใบกิจกรรมในการประเมินผล สอนปฏิบัติโดยใช้ใบประลอง (ทดลอง) ประกอบกับ
ชุดสาธิต/ทดลอง และอุปกรณ์จริง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากลที่มีก าลังเพียงพอที่จะสื่อไปยัง
ผู้เรียนทุกคนส าหรบัหอ้งเรียนมาตรฐานพรอ้มกบัชุดตัวอย่างการใช้งานจริง ในส่วนท้ายของตอนที ่4 เป็น
ค าถามปลายเปิด คือ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็น แบบประเมิน 
ตอนท่ี 5  เป็นการสอบถามในเรื่องปัญหา อุปสรรคในการน าชุดสื่อการเรียนการสอนไปใช้ เป็นค าถาม
ปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็น 
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3.  การหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปใหผู้้เช่ียวชาญพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ จ านวน 5 ท่าน 
ดังนี ้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เฉลยจรรยา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      พระนครเหนือ 

2. ดร.ธีรพงษ์  วิริยานนท์   หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      พระนครเหนือ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  จันทร์ตระกูล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      พระนครเหนือ 

4. อาจารย์กัลยา อุบลทิพย์   หัวหน้าสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      พระนครเหนือ 

5. รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      พระนครเหนือ 

 ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่เปน็ประโยชน์ต่อการสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และผู้วิจัยได้น าข้อเสนแนะมาปรับปรุงแบบประเมินและเลือกข้อค าถามที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งมีเกณฑ์
คือ 3 ใน 5 ของผู้เช่ียวชาญ เห็นว่าใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ ดังแสดงในภาคผนวก  
 
4.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ อาจารย์ผู้สอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานที่ผ่านการฝึกอบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะน าชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP) วิชา
นิวแมติกส์พื้นฐานของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่มีสื่อการเรียนการสอนคือ คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน 
แผ่นใส โมเดลพลาสติก (OHP) MCAI ชุดสัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับผู้เรียน ชุดสาธิต/ชุดทดลอง  
ชุดตัวอย่างการใช้งาน และสื่อประเภทอื่น ๆ ตามที่ก าหนด จ านวน 58 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการศึกษาวิจัยน้ี ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และค านวณจากสูตร 
ดังนี ้(ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2550 : 47) 
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  เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
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 = 51   คน 

 
5.  การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการส่งแบบประเมินให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยท าหนังสือถึงผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะน าชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP)  
วิชานิวแมติกส์พื้นฐานของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษาที่มีสื่อการเรียนการสอน คือ คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน 
แผ่นใส โมเดลพลาสติก (OHP) MCAI ชุดสัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับผู้เรียน ชุดตัวอย่างการใช้งาน และ
สื่อประเภทอื่น ๆ ตามที่ก าหนด จ านวน 51 คน โดยส่งทางไปรษณีย์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และรอ
ได้รับแบบประเมินความคิดเห็นของผู้สอนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียน 
การสอน (IMP) วิชานิวแมติกส์พื้นฐานและการน าไปใช้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และได้ขยายเวลา
ไปจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และได้รับแบบประเมินกลับคืน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 
ของทั้งหมด 
 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัยครัง้นี้ ดังนี้ 

1. แบบประเมินตอนท่ี 1 : สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน สถิติที่ใช้ความถ่ีและร้อยละ 
2. แบบประเมินตอนท่ี 2 : โครงสร้างของเนื้อหาวิชานิวแมติกส์และประเภทของสื่อการเรียน

การสอน สถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนข้อเสนอแนะซึ่งเป็น
ค าถามปลายเปิดรวบรวมและเขียนเป็นความเรียง 

3. แบบประเมินตอนท่ี 3  : ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนข้อเสนอแนะซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดรวบรวมและ
เขียนเป็นความเรียง 
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4. แบบประเมินตอนท่ี 4  : การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ส่วนข้อเสนอแนะซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดรวบรวมและ
เขียนเป็นความเรียง 

5. แบบประเมินตอนท่ี 5  : ปัญหา อุปสรรคในการน าชุดสื่อการเรียนการสอนไปใช้ เป็น
ค าถามปลายเปิดรวบรวมและเขียนเป็นความเรียง 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ล้วนและองัคณา สายยศ, 2528 : 59) ดังนี้ 
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 เมื่อ x  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
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 = ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

  N = จ านวนข้อมูลทัง้หมด 
  
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ล้วนและอังคณา สายยศ, 2528 : 64) ดังนี้ 
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 เมื่อ   SD = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  f  = ความถ่ีของแต่ละรายการของแบบสอบถาม 
  

i
x  = คะแนนแต่ละรายการของแบบสอบถาม 

  x  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
  N = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
   



 
บทที ่4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานที่พัฒนาโดยส านักพัฒนา -
เทคนิคศึกษา เป็นการศึกษาโครงสร้างเนื้อหา ประเภทสื่อการเรียนการสอน ความเหมาะสมของชุดสื่อ
การเรียนการสอน การน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และปัญหา อุปสรรคในการใช้ชุดสื่อการเรียน
การสอน ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 : สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 : โครงสร้างของเนื้อหาและประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 3 : ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 4 : การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 5 : ปัญหา/อุปสรรคในการน าชุดสื่อการเรียนการสอนไปใช้ 
 
ตอนท่ี 1 : สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 
 ข้อมูลในด้านต าแหน่งของผู้ตอบแบบประเมินเป็นดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ต าแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ต าแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ร้อยละ 
ครู (คศ.1) 5 10.87 
ครูช านาญการ (คศ.2) 25 54.35 
ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) 6 13.04 
ครูอัตราจ้าง 6 13.04 
พนักงานราชการ 3 6.52 
พนักงานเอกชน 1 2.18 

รวมท้ังหมด 46 100.00 
 
 จากตารางที่ 1  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นครูช านาญการ (คศ.2) จ านวน  
25 คน คิดเป็นร้อยละ 54.35 ของทั้งหมด รองลงมาเป็นครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) และครูอัตราจ้าง  
มีจ านวน 6  คน เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 13.04 ของทั้งหมด ครู (คศ.1) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.87 ของทั้งหมด  พนักงานราชการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 ของทั้งหมด และพนักงาน
เอกชน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของทั้งหมด ตามล าดับ 
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 ข้อมูลในด้านแผนกวิชาที่สังกัดเป็นดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  แผนกวิชาที่สังกัดของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

แผนกวิชาท่ีสังกัด จ านวน ร้อยละ 
ช่างไฟฟ้า 22 47.83 
ช่างอีเลคทรอนิกส ์ 1 2.17 
ช่างยนต์ 13 28.26 
ช่างกลโรงงาน 2 4.36 
ช่างอุตสาหกรรม 3 6.52 
ช่างเทคนิคพื้นฐาน 3 6.52 
ช่างแมคคาทรอนิกส ์ 1 2.17 
วิศวกรรม (เอกชน) 1 2.17 

รวมท้ังหมด 46 100.00 
 
 จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จ านวน  
22 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 ของทั้งหมด รองลงมาสังกัดแผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน 13 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 28.26 ของทั้งหมด แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม และช่างเทคนิคพื้นฐาน มีจ านวน 3  คน เท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของทั้งหมด แผนกช่างอิเลคทรอนิกส์ แผนกช่างแมคคาทรอนิกส์ และแผนก
วิศวกรรม (เอกชน) มีจ านวน 1 คน เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 2.17 ของทั้งหมด ตามล าดับ 
 
 ข้อมูลในด้านสถานศึกษาที่สังกัดและที่ตั้งจังหวัดเป็นดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  สถานศึกษาที่สังกัดและที่ตั้งจังหวัด 
 

ล าดับท่ี สถานศึกษาท่ีสังกัด จ านวน ร้อยละ จังหวัด 
1 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 1 2.174 กรุงเทพมหานคร 
2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี 2 4.348 กรุงเทพมหานคร 
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 1 2.174 กรุงเทพมหานคร 
4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 2 4.348 สมุทรปราการ 
5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 2 4.348 สมุทรสาคร 
6 วิทยาลัยการอาชีพต่อเรอื 1 2.174 อยุธยา 
7 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 1 2.174 ชัยนาท 
8 วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี 2 4.348 ราชบุร ี
9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโปง่ 1 2.174 ราชบุร ี
10 วิทยาลัยเทคนิคลพบรุ ี 1 2.174 ลพบรุ ี
11 วิทยาลัยการอาชีพสระบรุ ี 1 2.174 สระบุร ี
12 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1 2.174 ฉะเชิงเทรา 
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ล าดับท่ี สถานศึกษาท่ีสังกัด จ านวน ร้อยละ จังหวัด 

13 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 1 2.174 ฉะเชิงเทรา 
14 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี 1 2.174 ปราจีนบุร ี
15 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1 2.174 ระยอง 
16 วิทยาลัยเทคนิคจันทบรุ ี 1 2.174 จันทบรุ ี
17 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 1 2.174 จันทบรุ ี
18 วิทยาลัยเทคนิคตราด 1 2.174 ตราด 
19 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 2 4.348 อุดรธานี 
20 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 1 2.174 อุตรดิตถ์ 
21 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 1 2.174 สุโขทัย 
22 วิยาลัยเทคนิคแพร ่ 1 2.174 แพร ่
23 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 1 2.174 ก าแพงเพชร 
24 วิทยาลัยการอาชีพล าพูน 1 2.174 ล าพูน 
25 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 2 4.348 ล าปาง 
26 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่ 2 4.348 เชียงใหม ่
27 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 1 2.174 เชียงใหม ่
28 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ่ 2 4.348 เชียงใหม ่
29 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 1 2.174 แม่ฮ่องสอน 
30 วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ 1 2.174 พะเยา 
31 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 2.174 นครศรีธรรมราช 
32 วิทยาลัยเทคนิคทุง่สง 1 2.174 นครศรีธรรมราช 
33 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 1 2.174 สุราษฎร์ธานี 
34 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 1 2.174 ประจวบคีรีขันธ์ 
35 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่ 2 4.348 สงขลา 
36 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 1 2.174 นราธิวาส 
37 บริษัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน) 1 2.174 ชลบุร ี
 รวมท้ังหมด 46 100.00  

 
 จากตารางที่ 3  จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดล าปาง  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จ านวนเท่ากัน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.348 ของทั้งหมดเท่ากัน  นอกจากนั้นเป็นวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และ
บริษัท มหาชน จ ากัด จ านวนเท่ากัน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 2.174 ของทั้งหมด ตามล าดับ 
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 ข้อมูลในด้านวุฒิการศึกษาและสาขาที่ส าเร็จของผู้ตอบแบบประเมินเป็นดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  วุฒิการศึกษาและสาขาที่ส าเร็จของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

วุฒิการศึกษา สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
 

ปริญญาตร ี  21 45.65 
 วิศวกรรมอุตสาหการ 1  
 วิศวกรรมไฟฟ้า 3  
 ไฟฟ้าก าลัง 7  
 เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์) 1  
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เครื่องกล) 3  
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวอุตสาหการ) 2  
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) 2  
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) 1  
 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1  

ปริญญาโท  25 54.35 
 บรหิารการศึกษา 3  
 วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1  
 ไฟฟ้า (โทรคมนาคม/สื่อสาร) 2  
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เครื่องกล) 10  
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) 7  
 วิศวกรรมการผลิต (MSE) 1  
 แมคคาทรอนิกส ์ 1  

รวมท้ังหมด 46 100.00 

 
 จากตารางที่ 4  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.35 ของทั้งหมด รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.65 ของทั้งหมดตามล าดับ 
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 ข้อมูลในด้านประสบการณ์ในการสอนของผู้ตอบแบบประเมินเป็นดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5  ประสบการณ์ในการสอนของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ประสบการณ์ในการสอน  จ านวน ร้อยละ 
 1 – 5 ปี 5 10.87 
6 – 10 ป ี 11 23.91 
11 – 15 ปี 8 17.39 
16 – 20 ป ี 7 15.22 
21 – 25 ปี 4 8.70 
26 – 30 ป ี 2 4.35 
31 – 35 ป ี 8 17.39 
35 ปีข้ึนไป 1 2.17 
รวมท้ังหมด 46 100.00 

 
 จากตารางที่ 5  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี มีจ านวน  
11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.97 ของทั้งหมด รองลงมามีประสบการณ์ในการสอน 11-15 ปี และ 31-35 ปี 
จ านวน 8 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของทั้งหมด มีประสบการณ์ในการสอน 16 -20 ปี จ านวน  
7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22 ของทั้งหมด มีประสบการณ์ในการสอน 1 -5 ปี มีจ านวน 5 คน เท่ากัน  
คิดเป็นร้อยละ 10.87 ของทั้งหมด มีประสบการณ์ในการสอน 21.25 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.70 ของทั้งหมด มีประสบการณ์ในการสอน 26-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของทั้งหมด 
และมีประสบการณ์ในการสอน 35 ปีข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของทั้งหมดตามล าดับ  
 
 ข้อมูลในด้านประสบการณ์ในการสอนวิชานิวแมติกส์ของผู้ตอบแบบประเมินเป็นดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6  ประสบการณ์ในการสอนวิชานิวแมติกส์ของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ประสบการณ์ในการสอนวิชานิวแมติกส ์ จ านวน ร้อยละ 
 1 – 5 ปี 20 43.47 
6 – 10 ป ี 10 21.73 
11 – 15 ปี 6 13.04 
16 – 20 ป ี 6 13.04 
21 – 25 ปี - - 
26 – 30 ป ี 2 4.35 

ไม่ระบ ุ 2 4.35 
รวมท้ังหมด 46 100.00 
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 จากตารางที่ 6  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนวิชานิวแมติกส์  1-5 ปี 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 43.47 ของทั้งหมด รองลงมามีประสบการณ์ในการสอนวิชานิวแมติกส์  
6-10 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.73 ของทั้งหมด  มีประสบการณ์ในการสอนวิชานิวแมติกส์ 
11-15 ปี และ 16-20 ปี จ านวน 6 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของทั้งหมด  มีประสบการณ์ 
ในการสอนวิชานิวแมติกส์ 26-30 ปี และไม่ระบุประสบการณ์ในการสอน จ านวน 2 คน เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 4.35 ของทั้งหมด ตามล าดับ 
 
 ข้อมูลระดับช้ันที่สอนของผู้ตอบแบบประเมินเป็นดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7  ระดับช้ันที่สอนของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ระดับชั้นท่ีสอน จ านวน ร้อยละ 
ปวช. และ ปวส. 43 93.48 

ปริญญาตร ี 2 4.35 
สอนงานวิศวกรรมของบริษัทเอกชน 1 2.17 

รวมท้ังหมด 46 100.00 

 
 จากตารางที่ 7  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 93.48 ของทั้งหมด รองลงมา 
สอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของทั้งหมด และสอนงานวิศวกรรมของ
บริษัทเอกชน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของทั้งหมด 
 
ตอนท่ี 2 : โครงสร้างของเน้ือหาวิชานิวแมติกส์และประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 
 ข้อมูลบทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป็นดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8  บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
เน้ือหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.1 บทท่ี 1  ระบบนิวแมติกส์    

 ความหมายของระบบนิวแมติกส ์ 4.43 0.50 มาก 
 เหตผุลการน าระบบนิวแมติกสม์าใช้งาน 4.50 0.51 มากที่สุด 
 ข้อดี/ข้อเสียของระบบนิวแมติกส ์ 4.43 0.55 มาก 
 ระบบนิวแมติกสพ์ื้นฐาน 4.52 0.55 มากที่สุด 
 ทฤษฎีลมอัด 4.41 0.54 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.46 0.53 มาก 
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  หมายเหต ุ แบบประเมินในตอนที่ 2 นี้มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ โดยใช้มาตรส่วนประเมินค่า  
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง   น้อยที่สุด  หรือ ควรปรับปรุงที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง   น้อย  หรือ ควรปรับปรุง  
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง   ปานกลาง หรือ พอใช้ 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง   มาก หรือ ดี 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง   มากที่สุด หรือ ดีที่สุด 
 
 จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่า บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์ ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า หัวข้อเรื่อง
ระบบนิวแมติกส์พื้นฐาน และหัวข้อเรื่องเหตุผลกาน าระบบนิวแมติกส์มาใช้งานมีเนื้อหาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์มากที่สุด (4.50  x 4.52) รองลงมาเป็น หัวข้อเรื่องความหมายของระบบนิวแมติกส์ 
หัวข้อเรื่องข้อดี/ข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ และหัวข้อเรื่องทฤษฎีลมอัด มีเนื้อหาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์มาก (4.41  x 4.43) ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์มีเนื้อหา
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก ( x รวม =  4.46) 
 
 ข้อมูลบทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัดมี เนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์  
เป็นดังตารางที่ 9 
 ตารางที่ 9 บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์  
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
เน้ือหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.2 บทท่ี 2  การผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

 ลมอัด 
   

 เครื่องอัดลมหรือคอมเพรสเซอร ์ 4.41 0.58 มาก 
 ถังลมอัด/การต่อท่อลม 4.33 0.63 มาก 
 การปรับปรงุคุณภาพลมอัด 4.50 0.59 มากที่สุด 

 รวมท้ังหมด 4.41 0.60 มาก 

 
 จากตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่า บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัด ผู้ประเมินส่วนใหญ่ 
เห็นว่าหัวข้อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพลมอัด มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มากที่สุด  ( x  = 4.50) 
รองลงมาเป็น หัวข้อเรื่องเครื่องอัดลมหรือคอมเพรสเซอร์ และหัวข้อเรื่องถังลมอัด/การต่ อท่อลม  
มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก (4.33  x 4.41) ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 2 การผลิต
และปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก ( x รวม =  4.41) 
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 ข้อมูลบทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ มี เนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์  
เป็นดังตารางที่ 10 
 ตารางที่ 10 บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
เน้ือหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.3 บทท่ี 3  อุปกรณ์ท างานในระบบ 

 นิวแมติกส์ 
   

 อุปกรณ์ท างานตามแนวเส้นตรง 4.46 0.59 มาก 
 อุปกรณ์ท างานตามแนวเส้นรอบวง 4.30 0.63 มาก 
 อุปกรณ์ท างานแบบพิเศษ 4.26 0.68 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.34 0.63 มาก 

 
 จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่า บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ ผู้ประเมินส่วนใหญ่
เห็นว่า หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ท างานตามแนวเส้นตรง  มเีนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก ( x  = 4.46) 
รองลงมาเป็น หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ท างานตามเส้นรอบวง และหัวข้อเรื่องอุปกรณ์ท างานแบบพิเศษ  
มีเนื้อหาเหมาะสมกบวัตถุประสงค์มาก (4.26  x 4.30) ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 3 อุปกรณ์
ท างานในระบบนิวแมติกส์มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก ( x รวม =  4.34) 
 
 ข้อมูลบทที่  4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์มี เนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์  
เป็นดังตารางที่ 11 
 ตารางที่ 11 บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
เน้ือหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.4 บทท่ี 4  อุปกรณ์ควบคุมในระบบ 

 นิวแมติกส์ 
   

 อุปกรณ์ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที ่ 4.57 0.60 มากที่สุด 
 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลือ่นที่ 4.50 0.58 มากที่สุด 
 อุปกรณ์ควบคุมแรงในการท างาน 4.24 0.65 มาก 
 อุปกรณ์ควบคุมขั้นตอนในการท างาน 4.30 0.67 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.40 0.63 มาก 
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 จากตารางที่ 11 จะเห็นได้ว่า บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์  ผู้ประเมินส่วนใหญ่
เห็นว่า หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ และหัวข้อเรื่องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการ
เคลื่อนที่  มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มากที่สุด (4.50  x 4.57)  รองลงมาเป็นหัวข้อเรื่อง
อุปกรณ์ควบคุมแรงในการท างานมเีนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก (4.24  x 4.30) ตามล าดับ 
ในภาพรวมของบทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก  
( x รวม =  4.40) 
 
 ข้อมูลบทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์   
เป็นดังตารางที่ 12 
 ตารางที่ 12 บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
เน้ือหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.5 บทท่ี 5  การก าหนดรหัสของอุปกรณ์ 

 นิวแมติกส์ 
   

 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส ์ 4.40 0.59 มาก 
 วิธีแสดงข้ันตอนการท างานของวงจร 4.33 0.64 มาก 
 วงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน 4.53 0.60 มากที่สุด 

 รวมท้ังหมด 4.42 0.61 มาก 

 
 จากตารางที่ 12 จะเห็นได้ว่า บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ ผู้ประเมิน 
ส่วนใหญ่เห็นว่า หัวข้อเรื่องวงจรนิวแมติกส์พื้นฐานมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มากที่สุด  
( x  = 4.53) รองลงมา เป็นหัวข้อเรื่องการก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ และหัวข้อเรื่องวิ ธีแสดง

ข้ันตอนการท างานของวงจร มีเนื้อหาเหมาะสมกบวัตถุประสงค์มาก (4.33  x 4.40) ตามล าดับ  
ในภาพรวมของบทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก 
( x รวม =  4.42) 
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 ข้อมูลบทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า มี เนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์   
เป็นดังตารางที่ 13 
 ตารางที่ 13 บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
เน้ือหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.6 บทท่ี 6  การควบคุมระบบนิวแมติกส์ 

 ด้วยไฟฟ้า 
   

 องค์ประกอบระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 
(แหลง่จ่ายไฟ สวิตซ์ต่าง ๆ ส่วนป้อน
สัญญาณ รเีลย์ ส่วนเปลี่ยนสญัญาณ 
และอุปกรณ์ท างาน) 

4.36 0.68 มาก 

 ตัวอย่างวงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า 4.29 0.70 มาก 
 รวมท้ังหมด 4.33 0.69 มาก 

 
 จากตารางที่ 13 จะเห็นได้ว่า บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า ผู้ประเมินส่วนใหญ ่
เห็นว่า หัวข้อเรื่ององค์ประกอบระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟ สวิตซ์ต่าง ๆ ส่วนป้อนสัญญาณ 
รีเลย์ ส่วนเปลี่ยนสัญญาณ และอุปกรณ์ท างาน) มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก ( x  = 4.36) 
รองลงมาเป็น หัวข้อเรื่องตัวอย่างวงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า มีเนื้อหาเหมาะสมกบวัตถุประสงค์มาก 
( x  = 4.29) ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า มีเนื้อหาเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์มาก ( x รวม =  4.33) 
 
 ข้อมูลบทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์  เป็นดัง 
ตารางที่ 14 
 ตารางที่ 14 บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
เน้ือหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.7 บทท่ี 7  การใช้งานของระบบนิวแมติกส ์    

 ลักษณะการใช้งานของระบบนิวแมตกิส ์ 4.44 0.61 มาก 
 ตัวอย่างการใช้งาน 4.31 0.66 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.38 0.64 มาก 
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 จากตารางที่ 14 จะเห็นได้ว่า บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า
หัวข้อเรื่องการใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก ( x  = 4.44) รองลงมา 

เป็น หัวข้อเรื่องตัวอย่างการใช้งาน มีเนื้อหาเหมาะสมกบวัตถุประสงค์มาก ( x  = 4.31) ตามล าดับ  
ในภาพรวมของบทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก  
( x รวม =  4.38) 
 ข้อมูลบทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์  เป็นดังตารางที่ 15 
 ตารางที่ 15 บทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลงังานในระบบนิวแมติกส ์มีเนื้อหาเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
เน้ือหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.8 บทท่ี 8  การบ ารุงรักษาและประหยัด

 พลังงานในระบบนิวแมติกส์ 
   

 ข้อควรระวังและประหยัดพลังงานใน
ระบบนิวแมติกส ์

4.24 0.68 มาก 

 อุปกรณ์ต้นก าลัง 4.42 0.60 มาก 
 ชุดปรับปรงุคุณภาพลมอัด 4.66 0.52 มาก 
 อุปกรณ์ท างาน 4.41 0.61 มาก 
 วาล์วควบคุมทิศทาง 4.51 0.59 มากที่สุด 
 ข้อบกพรอ่งสาเหตุและวิธีแก้ไขวงจร 

นิวแมติกส ์
3.98 0.76 มาก 

 การจัดการการบ ารุงรักษา 4.18 0.69 มาก 
 การประหยัดพลงังาน 4.22 0.67 มาก 
 การบ ารุงรักษาระบบทางเดินลมอัด 4.29 0.65 มาก 
 การรั่วไหลของลมอัดในขณะที่ไมม่ีการใช้

เครื่องมือ/อปุกรณ์ลม 
4.20 0.66  

 การเปล่าลมอัด 4.13 0.72 มาก 
 การรั่วไหลของลมอัด 4.16 0.73 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.26 0.66 มาก 

 
 จากตารางที่ 15 จะเห็นได้ว่า บทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์  
ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า หัวข้อเรื่องวาล์วควบคุมทิศทาง มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มากที่สุด 
( x  = 4.51) รองลงมาเป็น หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ต้นก าลงั หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ท างาน หัวข้อเรื่องชุดปรับปรุง
คุณภาพลมอัด หัวข้อเรื่องการบ ารุงรักษาระบบทางเดินลมอัด  หัวข้อเรื่องข้อควรระวังและประหยัด
พลังงานในระบบนิวแมติกส์ หัวข้อเรื่องการประหยัดพลังงาน หัวข้อเรื่องการรั่วไหลของลมอัดในขณะที่
ไม่มีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ลม หัวข้อเรื่องการจัดการการบ ารุงรักษา หัวข้อเรื่องการรั่วไหลของลมอัด 
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หัวข้อเรื่องการเปล่าลมอัด หัวข้อเรื่องข้อบกพร่องสาเหตุและวิธีแก้ไขวงจรนิวแมติกส์  มีเนื้อหาเหมาะสม
กบวัตถุประสงค์มาก (3.98  x 4.42) ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 8 การบ ารุงรักษาและ
ประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก ( x รวม =  4.26) 
 
 ข้อมูลภาพรวมของบทที่ 1- บทที่ 8 มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์  เป็นดังตารางที่ 16 
 ตารางที่ 16 ภาพรวมของบทที่ 1- บทที่ 8 มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์   
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
เน้ือหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส ์ 4.46 0.53 มาก 
บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัด 4.41 0.60 มาก 
บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมตกิส ์ 4.34 0.63 มาก 
บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส ์ 4.40 0.63 มาก 
บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส ์ 4.42 0.61 มาก 
บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า 4.33 0.69 มาก 
บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส ์ 4.38 0.64 มาก 
บทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงาน 

ในระบบนิวแมติกส ์
4.26 0.66 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.38 0.62 มาก 

 
 จากตารางที่  16 บทเรียน บทที่ 1 - บทที่ 8 ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า บทที่ 1 ระบบ 
นิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก ( x  = 4.46) รองลงมาเป็นบทที่ 5 การก าหนดรหัส
ของอุปกรณ์นิวแมติกส์ บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัด  บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบ
นิวแมติกส์  บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส ์ บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส ์ บทที่ 6  
การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า และบทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานใน ระบบ 
นิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก (4.26  x 4.42) ตามล าดับ ในภาพรวมของ 
บทที่ 1 - บทที่ 8 มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก ( x รวม =  4.38) 
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ข้อมูลบทที่ 1  ระบบนิวแมติกส์มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหาเป็นดังตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17  บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับเน้ือหา 

x  S.D. ความหมาย 
2.1 บทท่ี 1  ระบบนิวแมติกส์    

 ความหมายของระบบนิวแมติกส ์ 4.62 0.58 มากที่สุด 
 เหตผุลการน าระบบนิวแมติกสม์าใช้งาน 4.56 0.60 มากที่สุด 
 ข้อดี/ข้อเสียของระบบนิวแมติกส ์ 4.50 0.51 มากที่สุด 
 ระบบนิวแมติกสพ์ื้นฐาน 4.49 0.50 มาก 
 ทฤษฎีลมอัด 4.41 0.54 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.52 0.55 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 17 จะเห็นได้ว่า บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์ ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า หัวข้อเรื่อง
เรื่องเหตุผลการน าระบบนิวแมติกสม์าใช้งาน และหัวข้อเรื่องข้อดี/ข้อเสียของระบบนิวแมติกส์ มีประเภท
ของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด (4.50  x 4.62) รองลงมาเป็นหัวข้อระบบนิวแมติกส์พื้นฐาน 
และหัวข้อเรื่องทฤษฎีลมอัด มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก (4.41  x 4.49) ตามล าดับ 
ในภาพรวมของบทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด ( x รวม =  4.52) 
 
 ข้อมูลบทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา เป็นดัง 
ตารางที่ 18 
 ตารางที่ 18 บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัดมีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา  
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับเน้ือหา 

x  S.D. ความหมาย 
2.2 บทท่ี 2  การผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

 ลมอัด 
   

 เครื่องอัดลมหรือคอมเพรสเซอร ์ 4.49 0.52 มาก 
 ถังลมอัด/การต่อท่อลม 4.33 0.63 มาก 
 การปรับปรงุคุณภาพลมอัด 4.41 0.58 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.41 0.58 มาก 
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 จากตารางที่ 18 จะเห็นได้ว่า บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัด ผู้ประเมินส่วนใหญ่ 
เห็นว่าหัวข้อเรื่องเครื่องอัดลมหรือคอมเพรสเซอร์ มีประเภทสื่อเหมาะสมกับเนื้อมาก ( x  = 4.49) 

รองลงมาเป็นหัวข้อการปรับปรุงคุณภาพลมอัด มีประเภทสื่อเหมาะสมกับเนื้อมาก ( x  = 4.41) และ
หัวข้อเรื่องถังลมอัด/การต่อท่อลม มีประเภทสื่อเหมาะสมกับเนื้อมาก ( x  = 4.33) ตามล าดับ   
ในภาพรวมของบทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัด  มีประเภทสื่อเหมาะสมกับเนื้อมาก  
( x รวม =  4.41) 
 
 ข้อมูลบทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา  
เป็นดังตารางที่ 19 
 ตารางที่ 19 บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับเน้ือหา 

x  S.D. ความหมาย 
2.3 บทท่ี 3  อุปกรณ์ท างานในระบบ 

 นิวแมติกส์ 
   

 อุปกรณ์ท างานตามแนวเส้นตรง 4.58 0.60 มากที่สุด 
 อุปกรณ์ท างานตามแนวเส้นรอบวง 4.51 0.58 มากที่สุด 
 อุปกรณ์ท างานแบบพิเศษ 4.33 0.64 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.47 0.61 มาก 

 
 จากตารางที่ 19 จะเห็นได้ว่า บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ ผู้ประเมินส่วนใหญ่
เห็นว่า หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ท างานตามแนวเส้นตรง  และหัวข้อเรื่องอุปกรณ์ท างานตามเส้นรอบวง  
มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด (4.51  x 4.58)  รองลงมาเป็น หัวข้อเรื่องอุปกรณ์
ท างานแบบพิเศษ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x = 4.33)  ตามล าดับ ในภาพรวมของ 
บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ มปีระเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x รวม =  4.47) 
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 ข้อมูลบทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์  มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา  
เป็นดังตารางที่ 20 
 ตารางที่ 20 บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับเน้ือหา 

x  S.D. ความหมาย 
2.4 บทท่ี 4  อุปกรณ์ควบคุมในระบบ 

 นิวแมติกส์ 
   

 อุปกรณ์ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที ่ 4.54 0.58 มากที่สุด 
 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเคลือ่นที่ 4.44 0.60 มาก 
 อุปกรณ์ควบคุมแรงในการท างาน 4.36 0.64 มาก 
 อุปกรณ์ควบคุมขั้นตอนในการท างาน 4.36 0.65 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.43 0.62 มาก 

 
 จากตารางที่ 20 จะเห็นได้ว่า บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ ผู้ประเมินส่วนใหญ่
เห็นว่า หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด 
( x = 4.54) รองลงมาเปน็หัวข้อเรือ่งอุปกรณ์ควบคุมความเรว็ในการเคลือ่นที่  หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ควบคุม
แรงในการท างาน  และหัวข้อเรื่องอุปกรณ์ควบคุมขั้นตอนในการท างาน มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับ
เนื้อหามาก (4.36  x 4.44)  ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์
มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x รวม =  4.43) 
 
 ข้อมูลบทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา  
เป็นดังตารางที่ 21 
 
 ตารางที่ 21 บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับ
เนื้อหา 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.5 บทท่ี 5  การก าหนดรหัสของอุปกรณ์ 

 นิวแมติกส์ 
   

 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส ์ 4.39 0.67 มาก 
 วิธีแสดงข้ันตอนการท างานของวงจร 4.26 0.68 มาก 
 วงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน 4.51 0.59 มากที่สุด 

 รวมท้ังหมด 4.38 0.65 มาก 
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 จากตารางที่ 21 จะเห็นได้ว่า บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ ผู้ประเมิน 
ส่วนใหญ่เห็นว่า หัวข้อเรื่องวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด  
( x  = 4.51) รองลงมา เป็นหัวข้อเรื่องการก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ และหัวข้อเรื่องวิธีแสดง

ข้ันตอนการท างานของวงจร มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก (4.26  x 4.39) ตามล าดับ 
ในภาพรวมของบทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา
มาก ( x รวม =  4.38) 
 
 ข้อมูลบทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา 
เป็นดังตารางที่ 22 
 
 ตารางที่ 22 บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับ
เนื้อหา 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับเน้ือหา 

x  S.D. ความหมาย 
2.6 บทท่ี 6  การควบคุมระบบนิวแมติกส์ 

 ด้วยไฟฟ้า 
   

 องค์ประกอบระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 
(แหลง่จ่ายไฟ สวิตซ์ต่าง ๆ ส่วนป้อน
สัญญาณ รเีลย์ ส่วนเปลี่ยนสญัญาณ 
และอุปกรณ์ท างาน) 

4.41 0.60 มาก 

 ตัวอย่างวงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า 4.14 0.72 มาก 
 รวมท้ังหมด 4.28 0.66 มาก 

 
 จากตารางที่ 22 จะเห็นได้ว่า บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า ผู้ประเมินส่วนใหญ ่
เห็นว่า หัวข้อเรื่ององค์ประกอบระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟ สวิตซ์ต่าง ๆ ส่วนป้อนสัญญาณ 
รีเลย์ ส่วนเปลี่ยนสัญญาณ และอุปกรณ์ท างาน) มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x  = 4.41) 
รองลงมา เป็นหัวข้อเรื่องตัวอย่างวงจรควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา 
มาก ( x  = 4.14) ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า มีประเภท
ของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x รวม =  4.28) 
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 ข้อมูลบทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์  มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา  
เป็นดังตารางที่ 23 
 ตารางที่ 23 บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหา 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

x  S.D. ความหมาย 
2.7 บทท่ี 7  การใช้งานของระบบนิวแมติกส ์    

 ลักษณะการใช้งานของระบบนิวแมตกิส ์ 4.54 0.59 มากที่สุด 
 ตัวอย่างการใช้งาน 4.45 0.62 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.50 0.61 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 23 จะเห็นได้ว่า บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า
หัวข้อเรื่องการใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด ( x  = 4.54) 

รองลงมา เป็นหัวข้อเรื่องตัวอย่างการใช้งาน มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x  = 4.45) 
ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มี มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับ
เนื้อหามากที่สุด ( x รวม =  4.50) 
 
 ข้อมูลบทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อ
เหมาะสมกับเนื้อหา เป็นดังตารางที่ 24 
 
 ตารางที่ 24 บทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์ มปีระเภทของสื่อ
เหมาะสมกับเนื้อหา 
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับเน้ือหา 

x  S.D. ความหมาย 
2.8 บทท่ี 8  การบ ารุงรักษาและประหยัด

 พลังงานในระบบนิวแมติกส์ 
   

 ข้อควรระวังและประหยัดพลังงานใน
ระบบนิวแมติกส ์

4.23 0.67 มาก 

 อุปกรณ์ต้นก าลัง 4.31 0.64 มาก 
 ชุดปรับปรงุคุณภาพลดอัด 4.30 0.65 มาก 
 อุปกรณ์ท างาน 4.41 0.61 มาก 
 วาล์วควบคุมทิศทาง 4.38 0.60 มาก 
 ข้อบกพรอ่งสาเหตุและวิธีแก้ไขวงจร 

นิวแมติกส ์
4.00 0.78 มาก 
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ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับเน้ือหา 

x  S.D. ความหมาย 
 การจัดการการบ ารุงรักษา 4.13 0.73 มาก 
 การประหยัดพลงังาน 4.21 0.67 มาก 
 การบ ารุงรักษาระบบทางเดินลมอัด 4.27 0.65 มาก 
 การรั่วไหลของลมอัดในขณะที่ไมม่ีการใช้

เครื่องมือ/อปุกรณ์ลม 
4.18 0.68  

 การเปล่าลมอัด 4.16 0.67 มาก 
 การรั่วไหลของลมอัด 4.18 0.69 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.23 0.67 มาก 

 
 จากตารางที่ 24 จะเห็นได้ว่า บทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์  
ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ท างาน มีประเภทสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x  = 4.41) 
รองลงมา เป็นหัวข้อเรื่องวาล์วควบคุมทิศทาง หัวข้อเรื่องอุปกรณ์ต้นก าลงั หัวข้อเรื่องชุดปรับปรุงคุรภาพ
ลมอัด หัวข้อเรื่องการบ ารุงรักษาระบบทางเดินลมอัด หัวข้อเรื่องข้อควรระวังและประหยัดพลังงาน  
ในระบบนิวแมติกส์ หัวข้อเรื่องการประหยัดพลังงาน หัวข้อเรื่องการรั่วไหลของลมอัด หัวข้อเรื่อง 
การรั่วไหลของลมอัดในขณะที่ไม่มีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ลม หัวข้อเรื่องการเป่าลมอัด หัวข้อเรื่อง 
การจัดการบ ารุงรักษา และหัวข้อเรื่องข้อบกพร่องสาเหตุและวิธีแก้ไขวงจรนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อ
เหมาะสมกับเนื้อหามาก (4.00  x 4.38) ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 8 การบ ารุงรักษาและ
ประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x รวม =  4.23) 
 
 ข้อมูลภาพรวมของบทที่ 1- บทที่ 8 มีประเภทของสือ่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  เป็นดังตารางที่ 25 
 ตารางที่ 25 ภาพรวมของบทที่ 1- บทที่ 8 มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับวัตถุประสงค์   
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ 
ประเภทของสื่อเหมาะสมกับเน้ือหา 

x  S.D. ความหมาย 
บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส ์ 4.52 0.55 มากที่สุด 
บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัด 4.41 0.58 มาก 
บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมตกิส ์ 4.47 0.61 มาก 
บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส ์ 4.43 0.62 มาก 
บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส ์ 4.38 0.65 มาก 
บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า 4.28 0.66 มาก 
บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส ์ 4.50 0.61 มากที่สุด 
บทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงาน 

ในระบบนิวแมติกส ์
4.23 0.67 มาก 

 รวมท้ังหมด 4.40 0.62 มาก 
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 จากตารางที่  25 บทเรียน บทที่ 1 - บทที่ 8 ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า บทที่ 1 ระบบ 
นิวแมติกส์ และบทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด 
(4.50  x 4.52) รองลงมาเป็น บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุม
ในระบบนิวแมติกส์  บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุงคุณภาพลมอัด  บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์
นิวแมติกส์  บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า และบทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัด
พลังงานในระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก (4.23  x 4.47) ตามล าดับ 
ในภาพรวมของบทที่ 1 - บทที่ 8 มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x รวม =  4.40) 
 
 ข้อมูลการเรียงล าดับหัวข้อของเนื้อหาบทเรียนวิชานิวแมติกส์พื้นฐาน เป็นดังตารางที่ 26 
 ตารางที่ 26 การเรียงล าดับของเนื้อหาบทเรียนวิชานิวแมติกส์พื้นฐาน   
 

รายการหัวข้อ x  S.D. ความหมาย 
การเรียงล าดับของเนื้อหาบทเรียนวิชานิวแมติกส์พื้นฐาน 4.43 0.64  ดี 

รวมท้ังหมด 4.43 0.64 ดี 

 
 จากตารางที่ 26 จะเห็นได้ว่าผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียงล าดับของเนื้อหาบทเรียนวิชา 
นิวแมติกส์พื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี ( x  = 4.43)  
 
ตอนท่ี 3  ความเหมาะสมของสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอน 
 
 ข้อมูลความเหมาะสมของสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอน  เป็นดังตารางที่ 27 
 ตารางที่ 27 ความเหมาะสมของสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอน     
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ x  S.D. ความหมาย 
3.1 คู่มือผูส้อน 4.64 0.58 มากที่สุด 
3.2 คู่มือผู้เรียน 4.55 0.59 มากที่สุด 
3.3 แผ่นใส 4.23 0.62 มาก 
3.4 โมเดลพลาสติก OHP 4.28 0.65 มาก 
3.5 MCAI 4.58 0.60 มากที่สุด 
3.6 ชุดสัญลักษณ์แมเ่หล็กส าหรับผู้เรียน 4.24 0.64 มาก 
3.7 ชุดตัวอย่างการใช้งาน 4.37 0.62 มาก 
3.8 ชุดสาธิต/ชุดทดลอง 4.39 0.61 มาก 

รวมท้ังหมด 4.41 0.61 มาก 

 
 



 47 

 จากตารางที่ 27 จะเห็นได้ว่าผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า คู่มือผู้สอน MCAI และ คู่มือผู้เรียน  
เป็นสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด (4.55  x 4.64) รองลงมาคือ  
ชุดสาธิต/ชุดทดลอง ชุดตัวอย่างการใช้งาน โมเดลพลาสติก OHP ชุดสัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับผู้เรียน
และแผ่นใส เป็นสื่อประกอบชุดสื่อการเยนการสอนที่มีความเหมาะสมมาก (4.23  x 4.39)  
ในภาพรวมความเหมาะสมของสื่อประกอบชุดสื่อการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมมาก ( x รวม =  4.41) 
 
ตอนท่ี 4  การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
 
 ข้อมูลการน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  เป็นดังตารางที่ 28 
 ตารางที่ 28 การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน   
 

ล าดับท่ี รายการหัวข้อ x  S.D. ความหมาย 
4.1 สอนเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/จ าเป็นโดย

ใช้สื่อประสมและใช้ในแบบฝึกหัดหรือใบ
กิจกรรมในการประเมินผล 

4.45 0.65 มาก 

4.2 สอนปฏิบัตโิดยใช้ใบประลอง (ทอลอง) 
ประกอบกบัชุดสาธิต/ทดลอง และ
อุปกรณ์จรงิ ซึ่งใช้สญัลกัษณ์ตาม
มาตรฐานสากลที่มีก าลังเพียงพอทีจ่ะสือ่
ไปยังผูเ้รียนทุกคนส าหรบัห้องเรียน
มาตรฐานพร้อมกบัชุดตัวอย่างการใช้
งานจรงิ 

4.44 0.63 มาก 

รวมท้ังหมด 4.45 0.64 มาก 

 
 จากตารางที่ 28 การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่า  
การสอนเนื้อหาทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง/จ าเป็น โดยใช้สื่อประสมและใช้ใบแบบฝึกหัดหรือใบกิจกรรม  
ในการประเมินผล มีความคิดเห็นในระดับมาก ( x = 4.45) รองลงมาเป็นการสอนปฏิบัติโดยใช้ 
ใบประลอง (ทดลอง) ประกอบกับชุดสาธิต/ทดลอง และอุปกรณ์จริง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากล
ที่มีก าลังเพียงพอที่จะสื่อไปยังผู้ เรียนทุกคน ส าหรับห้องเรียนมาตรฐานพร้อมกับชุดตัวอย่าง  
การใช้งานจริง มีความคิดเห็นระดับมาก ( x = 4.44) ตามล าดับ ในภาพรวมการน าชุดสื่อไปใช้ 
ในกระบวนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเหมาะสมระดับมาก ( x รวม =  4.45) 
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ตอนท่ี 5  ปัญหา/อุปสรรคในการน าชุดสื่อการเรียนการสอนไปใช้ 
 
 ในตอนที่ 5 นี้ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอในรูป  
ความเรียง 

1. การจัดเก็บและการเลือกใช้อุปกรณ์ (แผ่นอุปกรณ์) ควรปรับปรุงให้เก็บง่ายและเอาออกมา
ใช้ง่าย 

2. ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานต่อไปเรื่อย ๆ 
3. ควรใช้สื่อการเรียนการสอนพร้อมกับหนังสือเรียน 
4. ควรมีสื่อที่น าระบบนิวแมติกส์ไปใช้กับโรงงานจริง ๆ นักศึกษาจะได้เห็นภาพประกอบ  

การเรียน 
5. การจัดเก็บอุปกรณ์ค่อนข้างไม่สะดวก 
6. คุณภาพตู้ไม่ดีเท่าที่ควร 
7. ชุดสื่อการสอนมีจ านวน 1 ชุด แต่ใช้สอนหลายห้องเรียนท าให้ไม่เพียงพอเพื่อการศึกษา 

ควรพิจารณาอนุญาตให้ท าซ้ า (Copy) ได ้
8. การใช้ใบประลองควรเลือกและแยกระดับ ปวช. และ ปวส. ด้วยจะดี 
9. อุปกรณ์บางรายการเมื่อมีการช ารุดเสียหายจะไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยน 
10. เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวาล์วการควบคุมทิศทาง เนื้อหาบางอย่างซ้ ากัน เช่น วาล์ว 5/2 ควบคุม

โดยใช้ลมดัน น่าจะเรียนชนิดเดียวก็พอ ที่เหลือน่าจะใช้เป็นแบบฝึกหัด ให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้งานบ้าง 

11. สื่อการเรียนการสอน อยากให้ท าระดับ ปวส. เพิ่มข้ึน 
12. ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการสอนจากชุดสื่อการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

ส่วนใหญ่อยู่ที่อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ 
13. ควรส่งเอกสารรายการหัวข้อ ตอนที่ 3 คู่มือผู้สอน คู่มือผู้เรียน แผ่นใส โมเดลพลาสติก 

OHP MCAI ชุดสัญลักษณ์แม่ เหล็กส าหรับผู้ เรียน ชุดตัวอย่างการใช้งาน ชุดสาธิต  
ชุดทดลอง มาทดลองใช้ 

14. สะดวกใช้งานง่ายต่อผู้สอน และง่ายต่อผู้เรียน กระตุ้นความสนใจต่อนักศึกษา ลดค่าใช้จ่าย
การน าเข้าจากต่างประเทศ ราคาเหมาะสมกับประเทศไทย และเตรียมเข้าสู่ AEC ในปี พ.ศ. 
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15. ครูผู้สอนยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อ ต้องการมีการพัฒนาเพิ่มเติม 
16. มีปัญหาในการจัดหาชุดการสอน สื่อ และขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
17. ใน MCAI ไม่มีการอธิบายวิธีการท างานของวงจรต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
18. ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อ เช่น Projector มีไม่เพียงพอ 
19. ในหัวข้อ 4.2 การสอนปฏิบัติโดยใช้ใบประลอง (ทดลอง) ประกอบกับชุดสาธิต/ชุดทดลอง 

และอุปกรณ์จริง ยังขาดอีกมาก 
20. ชุด MCAI เหมาะส าหรับให้ผู้เรียนไปศึกษาด้วยตนเอง 
21. สถานศึกษามักจะไม่ยอมจัดงบประมาณให้ซื้อทั้งชุด ทั้งนี้อาจจะมีเหตุผลในเรื่องของราคา 

หรือมีความจ าเป็นในการจัดงบประมาณในสิ่งอื่น และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อได้เพียง MCAI 
เท่านั้น 



 
บทที ่5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การติดตามผลการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานที่พัฒนาโดยส านักพัฒนา -
เทคนิคศึกษาเป็นการศึกษาโครงสร้างเนื้อหา ประเภทของสื่อการเรียนการสอน ความเหมาะสมของ  
ชุดสื่อการเรียนการสอน การน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และปัญหา/อุปสรรคในการน าไปใช้  
ในบทนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอ ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยโดยเรียงล าดับจากโครงสร้างเนื้อหา ประเภทสื่อการเรียนการสอน 
ความเหมาะสมของชุดสื่อการเรยีนการสอน การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และปัญหา/
อุปสรรคในการน าไปใช้ ดังนี้ 

1.1 โครงสร้างเน้ือหา/ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
1.1.1 โครงสร้างเนื้อหา บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก 

( x  = 4.46) รองลงมาเป็นบทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์ บทที่ 2 การผลิตและปรับปรุง
คุณภาพลมอัด  บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์  บทที่ 7 การใช้งานของระบบนิวแมติกส์  
บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์  บทที่ 6 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า และบทที่ 8 
การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มาก  
(4.26  x 4.42) ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 1 - บทที่ 8 มีเนื้อหาเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์มาก  
( x รวม =  4.38) 

1.1.2 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์ และบทที่ 7 การใช้งาน
ของระบบนิวแมติกส์ มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด (4.50  x 4.52) รองลงมาเป็น 
บทที่ 3 อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ บทที่ 4 อุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส ์ บทที่ 2 การผลิต
และปรับปรุงคุณภาพลมอัด  บทที่ 5 การก าหนดรหัสของอุปกรณ์นิวแมติกส์  บทที่ 6 การควบคุมระบบ
นิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า และบทที่ 8 การบ ารุงรักษาและประหยัดพลังงานในระบบนิวแมติกส์ มีประเภท
ของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก (4.23  x 4.47) ตามล าดับ ในภาพรวมของบทที่ 1 - บทที่ 8  
มีประเภทของสื่อเหมาะสมกับเนื้อหามาก ( x รวม =  4.40) 

1.2 ความเหมาะสมของสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอน 
 1.2.1 คู่มือผู้สอน MCAI และ คู่มือผู้เรียน เป็นสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด (4.55  x 4.64) รองลงมาคือ  ชุดสาธิต/ชุดทดลอง ชุดตัวอย่างการใช้งาน 
โมเดลพลาสติก OHP ชุดสัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับผู้เรียนและแผ่นใส เป็นสื่อประกอบชุดสื่อการเรียน
การสอนที่มีความเหมาะสมมาก (4.23  x 4.39) ในภาพรวมความเหมาะสมของสื่อประกอบ 
ชุดสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก ( x รวม =  4.41) 
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 1.3 การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
 1.3.1 การสอนเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/จ าเป็น โดยใช้สื่อประสมและใช้ใบแบบฝึกหัดหรือ
ใบกิจกรรมในการประเมินผล มีความคิดเห็นในระดับมาก ( x = 4.45) รองลงมาเป็นการสอนปฏิบัติโดย
ใช้ใบประลอง (ทดลอง) ประกอบกับชุดสาธิต/ทดลอง และอุปกรณ์จริง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ตาม
มาตรฐานสากลที่มีก าลังเพียงพอที่จะสื่อไปยังผู้เรียนทุกคน ส าหรับห้องเรียนมาตรฐานพร้อมกับชุด
ตัวอย่างการใช้งานจริง มีความคิดเห็นระดับมาก ( x = 4.44) ตามล าดับ ในภาพรวมการน าชุดสื่อไปใช้ 
ในกระบวนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเหมาะสมระดับมาก ( x รวม =  4.45) 
 1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการน าไปใช้ 
 1.4.1 การจัดเก็บและเลือกใช้อุปกรณ์ควรปรับปรุงให้เก็บง่ายและน าออกมาใช้ได้ง่าย และ
ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานต่อไป 
 1.4.2 ควรมีสื่อที่น าระบบนิวแมติกส์ไปใช้กับโรงงานจริง ๆ นักศึกษาจะได้เห็น
ภาพประกอบการเรียน 
 1.4.3 การใช้ใบประลองควรเลือกและแยกระดับ ปวช. และ ปวส. อุปกรณ์บางรายการ  
เมื่อมีการช ารุดไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยน 
 1.4.4 ครูผู้สอนยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อ ต้องการมีการพัฒนาและฝึกอบรม  
อย่างต่อเนื่อง 
 1.4.5 มีปัญหาในการหาชุดสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์สื่อ เช่น Projector ไม่เพียงพอ 
 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
 2.1 ความเหมาะสมของสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอน จากผลการวิจัยพบว่า คู่มือผู้สอน 
MCAI และคู่มือผู้ เรียน เป็นสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  
(4.55  x 4.64) รองลงมาคือ  ชุดสาธิต/ชุดทดลอง ชุดตัวอย่างการใช้งาน โมเดลพลาสติก OHP  
ชุดสัญลักษณ์แม่เหล็กส าหรับผู้ เรียนและแผ่นใส เป็นสื่อประกอบชุดสื่อการเ รียนการสอนที่มี 
ความเหมาะสมมาก (4.23  x 4.39) ในภาพรวมความเหมาะสมของสื่อประกอบชุดสื่อการเรียน 
การสอนมีความเหมาะสมมาก ( x รวม =  4.41) แสดงให้เห็นว่า คู่มือผู้สอนซึ่งมีส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2532 : 128) 
  1. แผนการสอนของผู้สอน (Lesson Plan) 
 1.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน 
 1.2 รายละเอียดของเนื้อหาวิชา 
 1.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.4 รายการชนิดของอุปกรณ์ช่วยสอนพร้อมค าแนะน าในการใช้ 
 1.5 รายการหนังสือประกอบการค้นคว้าของผู้สอน  
 2. วัสดุและอุปกรณ์ช่วยสอน เพื่อใช้ประกอบการสอนตามจุดมุ่ งหมายที่ก าหนดไว้ 
จากกิจกรรม 
  3. ใบงานหรือแบบฝึกหัดเพื่อประเมินผลความก้าวหน้าระหว่างการสอน 
 4. แบบทดสอบก่อนและหลังการสอน 
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 เมื่อพิจารณาหลักสูตรจะเห็นได้ว่าหลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดกระบวนการเรียนการสอน  
แต่ก็ไม่ได้ท าทุกอย่างเป็นไปตามนั้น ความหลากหลายทางด้านความคิดของตัวผู้สอน หรือความไม่พร้อม
ของสถานศึกษา ก็เป็นส่วนที่ท าให้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน  
การที่ผู้สอนต่างสถานศึกษาใช้ชุดวัสดุการสอนชุดเดียวกันจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงไปได้มาก 
ประโยชน์ของการใช้ชุดวัสดุการสอนจึงมีผลต่อผู้สอนโดยตรง ซึ่งผู้ประเมินเห็นความส าคัญในส่วนนี้  
จึงเลือกคู่มือผู้สอนมีความเหมาะสมมากที่สุดของสื่อประกอบชุดสื่อการเรียนการสอน 
 2.2 การน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน จากผลการวิจัย พบว่า การสอนเนื้อหา
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง/จ าเป็น โดยใช้สื่อประสมและใช้ใบแบบฝึกหัดหรือใบกิจกรรมในการประเมินผล  
มีความคิดเห็นในระดับมาก ( x = 4.45) รองลงมาเป็นการสอนปฏิบัติโดยใช้ใบประลอง (ทดลอง) 
ประกอบกับชุดสาธิต/ทดลอง และอุปกรณ์จริง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากลที่มีก าลังเพียงพอ 
ที่จะสื่อไปยังผู้เรียนทุกคน ส าหรับห้องเรียนมาตรฐานพร้อมกับชุดตัวอย่างการใช้งานจริง มีความคิดเห็น
ระดับมาก ( x = 4.44) ตามล าดับ ในภาพรวมการน าชุดสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มีความเหมาะสมระดับมาก ( x รวม =  4.45) แสดงให้เห็นว่า ผลการสอนเนื้อหา 
ที่เกี่ยวข้อง/จ าเป็น โดยใช้สื่อประสมและใช้ใบแบบฝึกหัดหรือใบกิจกรรมในการประเมิน ซึ่งกิดานันท์  
มลิทอง (กิดานันท์ มลิทอง, 2548 : 267) ได้ให้ความหมายสื่อประสม คือ การน าสื่อหลาย ๆ ประเภท 
มาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียน  
การสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับข้ันตอนของเนื้อหาและในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์  
มาใช้ร่วมด้วย เพื่อการผลิตหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูล ทั้งตัวอักษร
ภาพกราฟิก ภาพถ่าย และเสียง ดังนั้นผู้ประเมินจึงมีความเห็นในระดับมากในเรื่องนี้ 
 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐาน 
 3.2 ควรมีการติดตามการใช้สื่อการเรยีนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานในทุก ๆ 3 ปี เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงให้ดีข้ึน 
 3.3 ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์พื้นฐานในแทบเลต (Tablet) เพื่อ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน 
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้สอนเกี่ยวกับการออกแบบ 
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