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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผู้ เรียนมีความแตกต่างกัน แต่ละคนจึงมี
ความสามารถความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกัน ท าให้การเรียนรู้ไม่เท่ากัน  หลักการของ
หลักสูตรระบุไว้ คือ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งผลิต และพัฒนาแรงงาน
ระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง และเข้าใจชีวิต เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพสามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้ 
และสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีจุดหมายของหลักสูตรระบุไว้ คือ 
เพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะ และประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพน าไปสู่ปฏิบัติวิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการประกอบอาชีพ มี เจคติที่ดีต่ออาชีพ เ พ่ือเป็นการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา  (ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)ผู้สอนต้องวางแผนเตรียมการสอนให้มีความพร้อมทั้งด้านเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาในการเรียนการสอนจากประสบการณ์ในการสอน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และได้ไปนิเทศ นักเรียนนักศึกษาที่ฝึกงานใน
สถานประกอบการ พบว่าทัศนะของผู้บริหารระดับผู้จัดการและหัวหน้าโรงงาน ได้ให้ความเห็นว่ามี
ความต้องการแรงงานด้านอาชีวศึกษาอยู่มากการจัดเตรียมก าลังคนเข้าสู่งานอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมนั้น ส่วนมากปัญหาในการท างานของนักเรียน นักเรียนที่จบในด้าน
อาชีวศึกษาระดับช่างเทคนิค คือ มีความรู้ความสามารถค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจเป็นสาเหตุเนื่องจาก
อุตสาหกรรมในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เข้ามาใหม่ จึงท าให้
นักเรียนที่จบออกไปแล้วไม่สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ปัญหาต่าง ๆ 
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ส าหรับการให้การศึกษาฝึกอบรมนักเรียน นักเรียนอาชีวศึกษานั้น ยังมีอยู่หลายประการเช่น ปัญหา
เรื่องหลักสูตรการสอน คุณภาพของครูและสภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลท าให้คุณภาพ
ของนักเรียนลดลง จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษามีความส าคัญ
มาก  ในการที่จะพัฒนาก าลังคนให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ส าหรับอีกส่วนหนึ่งของผู้มีบทบาทอยู่
เบื้องหลังในการพัฒนาก็คือครูผู้สอน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  ส่วนมากผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
น้อย ขาดแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียนโดยเฉพาะในเนื้อหาวิชาทางด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเน้นให้
เห็นจริงและปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเหตุผลได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถ
ไปปฏิบัติงานอาชีพได้  
 ผู้วิจัยได้คิดรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการ ให้สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยให้นักเรียนเป็นผู้บูรณาการ
ความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงภาคทฤษฎี ไปสู่ภาคปฏิบัติได้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
รายวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 ต่อไปได ้
    
1.2 จุดประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการ
สอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกลับหลังเรียนโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น
เฉลี่ยมากกว่า 80/80 
 1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะ
แก๊สคลุม 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 1.3.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่
สร้างข้ึนในระดับมากขึ้นไป 
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1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1.4.1 การท าวิจัยครั้งนี้ ไมได้พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าเพศ เชื้อชาติ พ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคมและอารมณ์ของนักศึกษา 
 1.4.2 การทดลองครั้งนี้ถือว่านักเรียนตั้งใจศึกษาด้วยความตั้งใจเท่าเทียมกัน 
 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย    
 1.5.1 เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 ที่
สร้างข้ึนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.5.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี
 1.5.3 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 
2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 16 คน  
 1.5.4 ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น  เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์ก
โลหะแก๊สคลุม 1รหัสวิชา 2103-2006 
 ตัวแปรตาม   ประกอบด้วย ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน และความพึงพอใจในการเรียน
การสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น 
 1.5.5 ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินงาน  เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม  2561 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.6.1 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้ประกอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 ตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
 1.6.2 ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะ
แก๊สคลุม 1 ซึ่งได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากคะแนนในการท าแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ 
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 1.6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊ส
คลุม 1 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ซึ่งวัดคะแนนที่ได้จาการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังจากเรียนเนื้อหาจบแล้ว จ านวน 7 หน่วย 
 1.6.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยความคิดของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน
วิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค าถาม 15 หัวข้อ
แบ่งเป็น ด้านรูปแบบการน าเสนอ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียน 
 1.6.5 เกณฑ์ก าหนด 80/80 หมายถึง การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม 1  มีความหมายดังนี้ 
 80 ตัวแรก หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่สามารถท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ย
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่สามารถท าข้อสอบในแบบทดสอบภาย
หลังจากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 ได้ถูกต้องโดย
เฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1.7.1 เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1รหัสวิชา 2103-2006 ที่
สร้างขึ้น จะเป็นแนวทางให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเห็นประโยชน์ และมีความสนใจที่จะ
ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามากข้ึน 

1.7.2 ผลการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาระบบการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอนของรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
 1.7.3 เป็นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาใช้และปรับปรุงใน

การศึกษาด้านอาชีวศึกษา  

 1.7.4 เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 ที่
สร้างข้ึนจะช่วยให้ครูผู้สอนวิชาเดียวกันได้มีการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่กันได้ ท าให้การจัดการเรียน
การสอนมีมาตรฐานเดียวกัน 
  
  
 
 


