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**********
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้า วิชางานเครื่องมือกล
เบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ เดวีส์ ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้ วยการพัฒนาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึงปาด
หน้า โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.1) วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ แบบวัดทักษะการลับมีดกลึงปาดหน้าและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (t – test for One Sample)
ผลการวิจัยพบว่า
1) การพัฒนาทักษะปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละเท่ากับ 81.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ 80 นั กเรีย นมีคะแนนหลั งเรียน วิช างานเครื่องมือกลเบื้องต้น ผ่ านเกณฑ์ร้อยละ 82.25 (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.14) ส่วนหลังเรียนมีนักเรียน ผ่านเกณฑ์การฝึกทักษะปฏิบัติงานลับมีดกลึงปาดหน้า จำนวน 16
คน ค่าเฉลี่ย 80 นักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนา
2) นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้า วิชางานเครื่องมือ
กลเบื้องต้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.35, S.D = 0.68)
*
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คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะ; การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์; มีดกลึงปาดหน้า

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop skills in sharpening operations for
face milling cutters. Basic machine tool works Diploma level (Voc. Cert.1) by learning
management based on Davies 80. 2) To study the students' satisfaction with their studies by
developing skills in sharpening the face knife by managing to learn based on Davies'
concepts. There are 20 students of group at the vocational certificate level (Voc. Cert.1),
Nonghan Industrial and Community Education College, 2nd semester, the academic year
2019, Office of the Vocational Education Commission. The research instruments were the
learning management plan based on Davies' concept. The test was conducted to measure
the skills of sharpening the face knife and satisfaction questionnaire. The statistics used for
data analysis.
The results of the research showed that:
1) Skill development Basic machine tool work First-year vocational certificate level
using learning management based on Davies' concept the efficiency was 81.15 which is
higher than the set criteria 80. Students have points after class Prerequisite: Mechanical
Instrument Work, Grade 1, Diploma in Vocational Education using Learning Management
based on Davies' concept, an average of 75.00 (standard deviation 1.41). Passing the were
percentage, mean, standard deviation and t-test for one sample. skills of the practice of
turning the face knife sharpening skills, in a total of 4 people, with an average of 20
students.
2) The students are satisfied with the development of the practice of sharpening the
face knife. Basic machine tool works First-year vocational certificate level using learning
management based on Davies' concept Overall, satisfaction was at the highest level ( x̄=
4.35, S.D = 0.68).
Keywords: skill development; learning management according to the dreams of managers;
a face-turning knife.
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บทนำ
ภายใต้ ข้ อ จำกั ด ของปั จ จั ย พื้ น ฐานสำหรับ การพั ฒ นาประเทศไทยในทุ ก ด้ านดั งกล่ า ว ท่ ามกลาง
แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ กำลังเร่งพัฒนานวัตกรรม
และนำมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขัน
ของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย
ที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวัตกรรม การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและระบบโลจิ สติ กส์ ให้ เป็ น ระบบ
โครงข่ า ยที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ และการปฏิ รู ป ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบ การ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น โดยแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มุ่ งเน้ น การนำความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละการพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่ างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมสำหรับ
การพัฒ นาสินค้าและบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญา
ทีเ่ กิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม
นำมาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้
เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนสำหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
เป็ น การพัฒ นาที่เกิดจากการผนึ ก กำลั งในการผลั กดั นขับ เคลื่ อนร่วมกัน ของทุ กภาคส่ ว น (Thailand 4.0)
(สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560)
โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมงานขึ้นรูปความเที่ยงตรงสูง ดังนั้น การที่จะสามารถ
แข่งขันกันเองภายในประเทศ แต่ละหน่วยงาน หรือบริษัทห้างร้าน จึงจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนการผลิตและ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมา ในที่สุดแล้วการแข่งขันภายในประเทศจะไม่จำกัดอยู่
ที่การแข่งขันตัดราคา แต่จะมุ่งแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี และคุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งนี้คุณภาพคือ
ความอยู่รอดของสินค้าหรือการบริการ การยอมรับในผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติ
มาตรฐานด้านคุณภาพ (Quality standard) และคุณภาพ (Quality) เป็นลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการ คุณลักษณะดังกล่าวสามารถทำให้เกิดความพอใจ หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า การ
ปรับปรุงคุณภาพจะช่วยให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดและลดต้นทุนขององค์กร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้กำไร
ขององค์กรเพิ่มขึ้น (ประสงค์ ประณีตพลกรัง, 2560: 59-60)
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แผนแม่บ ทอุตสาหกรรม จะประสบความสำเร็จได้ จึงจำต้องอาศัยโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่มี
ทักษะในโรงงาน อย่างเช่นเครื่องมือกล การกลึงและการเจาะ จะต้องทำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้ผิวงาน
เรียบเป็นมันสวยงาม ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์นั้นจะออกมามีคุณภาพของงานดี นอกจากจะใช้เครื่องกลึงและ
เครื่องเจาะ ที่ทันสมัยแล้ว จะต้องใช้มีดกลึงที่มีคมตัดที่ถูกต้อง เพื่อกลึงชิ้นงานและเจาะชิ้นงานให้ถูกต้องตาม
ขนาดพิกัดของข้อกำหนด และยังจะทำให้ราคาสินค้าสูงตามไปด้วย การที่จะทำการกลึงชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์
ให้ได้คุณภาพที่ดี มีดกลึงจะต้องลับได้ถูกต้องของมุมมีดนั้นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของตารางกำหนดค่า ซึ่งจะ
กำหนดเป็นมุมองศา การลับมีดกลึงแค่ละครั้งจะลับด้วยเครื่องหินเจียระไนที่ไม่สามารถปรับองศาได้ ทำให้
เสียเวลามาก ขาดความเที่ยงตรง ต้องเป็นช่างที่ชำนาญงานเท่านั้นที่จะลับได้ดี อีกทั้งยังเกิดอันตรายได้ง่ายอีก
ด้วย เนื้อมีดกลึงถูกตัดเฉือนในการลับแต่ละครั้งออกไปมาก ทำให้อายุการใช้งานน้อยลง ทำให้ค่าต้นทุนสูงขึ้น
จากการศึกษาการฝึ กทักษะปฏิ บั ติงานตามแนวคิดของเดวีส์ พบว่า มีจุดเด่น คือ จากการสั งเกต
เบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนรู้ขั้นตอนการลับมีดกลึงปาดหน้า จากขั้นตอนการลับมีดกลึง
ปาดหน้าผ่านใบงาน เรื่องขั้นตอนการลับมีดกลึงปาดหน้า ไม่เกิดการเรียนรู้และไม่เกิดการพัฒนาทักษะ การลับ
มีดกลึงปาดหน้าไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ และลับมีดกลึงปาดหน้าไม่ได้ตามมุมและองศาที่ถูกต้องซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลทำให้มีดกลึงปาดหน้า นำไปใช้งานไม่ได้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำงานวิจัยเพื่อ การพัฒนา
ทักษะปฏิบั ติวิชางานเครื่องมือกลเบื้ องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ประกอบการเรี ย นรู้ แ บบเดวี ส์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการลั บ มี ด กลึ งปาดหน้ า ซึ่ งเป็ น การต่ อ ยอดทั ก ษะการ
ปฏิบัติงานการกลึงขึ้นรูป ในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้ามาช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจหลักการของการกลึงปาดหน้ายิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจั ยจึงมีความสนใจที่จะมุ่งพัฒ นาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึ งปาดหน้า ด้วยชุดฝึกทักษะ
ปฏิบัติประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้าของ
นักเรียน ระดับ ชั้นประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน และยังเป็นแนวทางให้
ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารลั บ มี ด กลึ ง ปาดหน้ า วิ ช างานเครื่ อ งมื อ กลเบื้ อ งต้ น ระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ ให้มีคะแนนหลังเรียน ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการพัฒ นาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึง
ปาดหน้า โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์
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วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative approach) และการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative approach) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.1) วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ จำนวน 3 แผน แบบวัด
ทักษะการลับมีดกลึงปาดหน้า และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารลั บ มี ด กลึ งปาดหน้ า วิ ช างานเครื่ อ งมื อ กลเบื้ อ งต้ น ระดั บ ชั้ น
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.1) โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ เดวีส์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จาก
การศึกษา พบว่า ร้อยละนักเรียนผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาทักษะปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ ร้อยละ 81.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 และพบว่า คะแนนหลัง มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ (x̅=82.25, S.D.=2.14) ส่วนหลังเรียนมีนักเรียน ผ่านเกณฑ์การฝึกทักษะปฏิบัติงานลับมีดกลึงปาด
หน้า จำนวน 16 คน ค่าเฉลี่ย 80 นักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนา
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการพัฒนาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้า โดย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
ลับมีดกลึงปาดหน้า วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้า วิชา
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.35, S.D = 0.68) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ
ดังนี้ เรื่องที่เรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ (x̅= 4.75, S.D = 0.55) การเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีความสนุกสนาน ทำให้อยากเรียน ประโยชน์ ( x̅= 4.50, S.D = 0.69) การเรียน
ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ ทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น ( x̅= 4.40,
S.D = 0.68)
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อภิปรายผล
1. การพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ มีคะแนนหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 81.15 % ซึ่งสูงกว่าที่
กำหนดไว้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 % มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̅= 4.86, S.D. =0.15) สอดคล้องกับการวิจัยของ
นภนต์ เกื้อน้อย (2559) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การสร้างใบงานลับมีดกลึงปาดหน้าขวา วิชางานเครื่องมือกล
เบื้ องต้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การปฏิบัติงานลั บมีดกลึ งปาดหน้าขวาของผู้เรียนก่อน-หลังการ
ปฏิบัติงานลับมีดกลึงปาคหน้าขวาตามใบงานลับมีดกลึงปาดหน้าขวาที่สร้างขึ้ น มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรียนหลังปฏิบัติงานลับมีดกลึงปาดหน้าขวาตามใบงานลับมีดกลึงปาด
หน้าขวาที่สร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การปฏิบัติงานลับมีดกลึงปาดหน้าขวา สูงกว่าก่อนการปฏิบัติงานลับ
มีดกลึงปาดหน้าขวาตามใบงานลับมีดกลึงปาดหน้าขวาที่สร้างขึ้น
2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การ
พัฒนาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้า วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของเดวีส์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการวิจัยของ ฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ์
(2563) ได้วิจัยเรื่อง พัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่อง งานตัดงานเจียระไน และ
งานเจาะ ด้วยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า ผลการ
สอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
เรื่ อ ง งานตั ด งานเจี ย ระไน และงานเจาะ ด้ ว ยกระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP สำหรั บ ผู้ เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานตัดงาน
เจียระไน และงานเจาะ สามารถใช้ทักษะปฏิบัติในการทำกิจกรรมปฏิบัติงานตัด งานเจียระไน และงานเจาะได้
อย่างเต็มที่ บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีสื่อการเรียน การสอนที่มีความเหมาะสมทั้งใบ
เนื้อหา ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบปฏิบัติแบบทดสอบหลังเรียน มีคุณภาพในระดับดีเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครูต้องมีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของเดวีส์
1.2 ครู ต้ อ งนำรู ป แบบการการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของเดวี ส์ มาใช้ ใ นการฝึ ก ทั ก ษะ
ปฏิ บั ติ งานการลั บ คมตั ด มี ด กลึ งปาดหน้ า ควรมี ก ารฝึ ก ซ้ อ มก่ อ นนำไปใช้ จ ริ งกั บ นั ก เรี ย น เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ น
ระยะเวลาและสามารถสอนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ปรับปรุงแผนการสอนให้ มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยใหม่ และมีความเข้าใจตัวนักเรียนมากขึ้น
2.2 การกำหมดตั ว แปร การวัด เจตคติ และสามารถนำไปใช้ ให้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้
2.3 สามารถนำไปใช้กับงานลับมีดกลึงชนิดต่างๆ และการลับคมตัดประเภทอื่นๆ ได้

เอกสารอ้างอิง
ฉลองวุฒิ ศรีทองบริบูรณ์. (2563). พัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่อง งานตัดงาน
เจียระไน และงานเจาะ ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 12(1), 281-296.
นภนต์ เกื้อน้อย. (2551). การสร้างใบงานลับมีดกลึงปาดหน้าขวาวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น. รายงานการ
วิ จั ย . แผนกวิ ช าช่ า งกลโรงงาน วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สมุ ท รปราการ สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา.
ประสงค์ ปราณีตพลกรัง. (2560). การพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุกคาม ตรวจหาการบุกรุก และแจ้งเตือน การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก. มหาวิทยาลัยศรีทุม.
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2560). รายงานประจำปี 2560. สืบค้นเมื่อ 15
เมษายน 2563. จาก http://www.oie.go.th/view/1.

