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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา

งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวิชา 2103-2005 ท่ีสร้างข้ึน โดยใชเ้กณฑ์มาตรฐาน 80/80 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2005 ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกับคุณภาพท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมอาร์ก
ทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวิชา 2103-2005  กลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึง
เป็นครูผูส้อนในรายวิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุม 1 รหสัวิชา 2103-2005 จ  านวน 50 คน 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมอาร์ก
ทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวิชา 2103-2005 โดยการน าไปใช้ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูเ้รียน
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 ของวิทยาลยัเทคนิค
ราชบุรี จ  านวน 30 คน โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design ซ่ึงมี
รายละเอียดสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

จากการด าเนินการวจิยัตามจุดประสงคก์ารวจิยั ผูว้ิจยัไดน้ าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ผา่นกระบวนการจนส้ินสุด โดย
ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊ส
ปกคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ท่ีสร้างข้ึน โดยใชก้บักลุ่มตวัอยา่งปรากฏวา่มีประสิทธิภาพมีค่า
เท่ากบั 86.83/84.55 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทุกคน โดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 แสดงวา่
ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนทุกคน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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5.1.3 ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิา
งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ความคิดเห็นเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( ̅ = 4.65, S.D. = 0.53) 

5.1.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.73, S.D. = 0.44) 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2005 ท่ีสร้างข้ึน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานเช่ือมอาร์ก
ทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวิชา 2103-2005 ท่ีพฒันาข้ึน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบั
คุณภาพท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา  
2103-2005 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวิชา 2103-2005 ผูว้ิจยัน าเสนอ
ขอ้มูลอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊ส
ปกคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2005 เม่ือไดน้ าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างผลปรากฏวา่ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้โดยผูเ้รียนท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E1) และผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงั
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E2) ซ่ึงผูเ้รียนเป็นนักเรียนสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี โดยผลการทดลองมีค่าเท่ากบั         
86.83/84.56 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้80/80 ตามสมมติฐานของงานวิจยัท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สามารถ (2550) ท่ีได้จดัสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตเร่ืองการบริหารงานคุณภาพในองค์กร ตามหลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคโพธาราม ได้พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง
การบริหารงานคุณภาพในองค์กรส าหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เท่ากับ 
80.45/83.07 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปราโมทย ์(2558) ท่ีได้จดัท า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโลหะวิทยาการเช่ือม ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง วทิยาลยัเทคนิคอ่างทอง วจิยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิาโลหะวทิยาการเช่ือม  
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มีประสิทธิภาพ 81.94/81.00 สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้ 80/80 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปรีดา (2557) ไดศึ้กษาวจิยัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการสร้างตารางค านวณดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับนกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 โดยผลการวิจยัพบวา่ 
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการสร้างตารางค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึนได้น าไปใช้กบันักศึกษาพบว่ามีค่าเท่ากับ 86.22/81.50 มี
ประสิทธิภาพสูงกวา่ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้

 จากค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตน
แก๊สปกคลุม 1 ท่ีสร้างข้ึน ผลการทดลองมีค่าเท่ากบั 86.83/84.55 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เน่ืองจากผูเ้รียนมีความตอ้งการเรียนรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มากกวา่การ
อ่านหนงัสือหรือเอกสาร และยงัสามารถเรียนรู้แบบในเวลาหรือนอกเวลาตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งศึกษาเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น อีกประการในรายวิชาน้ียงัไม่มีส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนงัสือเรียน จึงท าใหผู้เ้รียนมีความสนใจเป็นส่ิงแปลกใหม่ ใคร่อยากจะ
เรียนรู้ดว้ยส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากข้ึน 

5.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลงัเรียน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผล
ปรากฏวา่ผูเ้รียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุม 1 รหสั
วิชา 2103-2005 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือน า
ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 6 หน่วยการเรียน หาค่าคะแนนเฉล่ียรวมได้
เท่ากบั 84.55 โดยคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนเฉล่ียรวมไดเ้ท่ากบั 34.88 ซ่ึงเม่ือน าคะแนน
เฉล่ียรวมหลงัเรียนมาการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรวมก่อนเรียน ปรากฏวา่คะแนนเฉล่ียรวมหลงั
เรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียรวมก่อนเรียน แสดงให้ให้ทราบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางาน
เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุม 1 ท่ีสร้างข้ึนสามารถท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
ทุกหน่วยการเรียน และสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊ส
ปกคลุม 1 ไปใชก้ารเรียนได ้ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประทีป (2550) ท่ีได้
จดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมโลหะ 1 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปราโมทย ์(2558) ท่ีได้จดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
โลหะวิทยาการเช่ือม ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง พบว่า
คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ จกัรินทร์ (2559) ท าการวจิยัพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรม



87 
 

คอมพิวเตอร์ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 สาขา
เทคโนโลยีแม่พิมพ ์สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลปรากฏว่าผูเ้รียนมีค่าคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน เน่ืองจากผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนรู้จาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผู ้วิจ ัยได้พฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยการจัดเรียงเน้ือหา
สาระส าคญัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาแต่ละหน่วยการสอนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษา
เน้ือหาตามหวัขอ้ก าหนด ซ่ึงเน้ือหาท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาจะประกอบดว้ยส่ือภาพเคล่ือนไหวให้ผูเ้รียน
ไดเ้ขา้ใจไดง่้ายหลงัจากนั้นผูเ้รียนไดท้  าแบบฝึกหดัเพื่อประเมินความรู้ตนเองผา่นตามเกณฑ์ก าหนด
ของแบบฝึกหัดหรือไม่ เม่ือผ่านได้ตามเกณฑ์ผูเ้รียนสามารถเข้า ศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมหรือท า
แบบทดสอบหลงัเรียนตามความตอ้งการของผูเ้รียน เน่ืองจากระดบัความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนไม่
เท่ากนั จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้แบบอิสระตามเวลาก าหนด จึงท าให้ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ีย
แบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่แบบทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.2.3 ความคิดเห็นของครูผูส้อนทดลองใชเ้ก่ียวกบัคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชางานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2005 จากการตอบแบบสอบถาม
ปรากฏวา่ครูผูส้อนมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.65, S.D. = 0.53) ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ประทีป (2550) ท่ีได้จดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมโลหะ 1 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มีความคิดเห็นของครูผู ้ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมาก และยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซาร่าห์ (2560) ท่ีได้
จัดท างานวิจัย เ ร่ือง การพัฒนาส่ือมัลติมี เดียโดยใช้เทคนิคการสอนแบบโฟนิกส์เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการอ่าน ในรายวิชาภาษาไทยเร่ืองการแจกลูกสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จงัหวดัปัตตานี โดยมีเคร่ืองมืองานวิจยัดว้ยแบบ
ประเมินคุณภาพ ผลการวิจยัพบวา่ การประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเน้ือหา พบวา่ ค่าเฉล่ีย 
คือ 4.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.18 ซ่ึงอยู่ในระดบัดีมาก ด้านส่ือพบว่าค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.17 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี และยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชชัชนนัท ์(2558) 
ท่ีไดจ้ดัท างานวิจยั เร่ือง การพฒันาส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศป่าชายเลนอุทยาน
ส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร ผลการศึกษาความคิดเห็นผูเ้ยี่ยมชมท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
เร่ือง การพฒันาส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศป่าชายเลนอุทยานส่ิงแวดล้อม
นานาชาติสิรินธรนั้น อยูใ่นระดบัดี โดยผลการวดัระดบัความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากบั 0.47 
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 จากความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ข้ึน จ าแนกตามระดบัของประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 25 ปี จ  านวน 26 คน ไดแ้สดงความ
คิดเห็นว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดดี้กวา่ครูผูส้อน สาเหตุจากครูผูส้อนกบัผูเ้รียนมีอายุท่ีแตกต่างกนั
มาก ท าให้การส่ือความหมายการถ่ายทอดประสบการณ์จากผูรู้้ไปสู่ผูไ้ม่รู้ไดย้าก ท าให้เกิดช่องวา่ง
ของการส่ือสารความหมายได ้และท่ีส าคญัผูเ้รียนในสมยัใหม่สนใจด้านส่ือการเรียนการสอนใน
รูปแบบสมยัใหม่มากตามล าดบั ดงันั้นควรส่งเสริมพฒันาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหม้ากยิง่ข้ึน 

5.2.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2005 จากการตอบแบบสอบถาม
ปรากฏวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.73, S.D. = 0.44) ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ประทีป (2550) ท่ีได้จดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมโลหะ 1 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี มีความคิดเห็นของผูใ้ชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสอนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปราโมทย ์(2558) 
ท่ีไดจ้ดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโลหะวิทยาการเช่ือม ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วชิาโลหะวทิยาการเช่ือม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กรกนก (2551) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ืองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง สมบติัของวสัดุ
การทดสอบวสัดุ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลงั วทิยาลยัเทคนิคขอนแก่น จ านวน 30 คน ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดี 

 จากระดบัความพึงพอใจของกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุม 1 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้จากครูในรายวิชาอ่ืนภายในภาคเรียนไดเ้รียนรู้จาก
เอกสารหรือจากหนงัสือ ท าใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ระบบเดิม ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียน
การสอนในรายวิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุม 1 ไดเ้ขา้ใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เรียนรู้
ของภาคทฤษฎีและศึกษาสาระการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีเน้ือหาสาระ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีและจุดส าคญัของการเรียนรู้ เม่ือผูเ้รียนตอบแบบฝึกหัด 
หรือแบบทดสอบหลงัเรียน จะปรากฏค่าร้อยละแจง้ผูเ้รียนผา่นเกณฑ์หรือไม่ กรณีไม่ผา่นให้ผูเ้รียน
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มีโอกาสไดท้  าใหม่อีกคร้ัง เพื่อเกิดการเรียนรู้ท่ีเขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน ท าใหผู้เ้รียนมีสนใจในการศึกษา
บทเรียนอยา่งจริงจงั 

สรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ีไดว้่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือมอาร์กทงัสเตน
แก๊สปกคลุม 1 รหสัวิชา 2103-2005 ท่ีไดส้ร้างข้ึนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สามารถพฒันาความรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดทกัษะใน
หน่วยการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ และมีความเหมาะสมน ามาใชก้บัการเรียนการสอนได ้
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังน้ี 
5.3.1.1 ควรเตรียมความพร้อมก่อนน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานเช่ือม

อาร์กทงัสเตนแก๊สปกคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2005 ครูผูส้อนตอ้งศึกษาขั้นตอนการใช้โปรแกรม
บทเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอน และแนะน าผูเ้รียนตอ้งศึกษาเรียงตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ตาม
ครูผูค้วบคุม เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน 

5.3.1.2 ควรเตรียมบนัทึกและตรวจสอบการใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยครูผูส้อนก่อนเรียนทุกคร้ัง เพื่อความพร้อมของห้องเรียนหรือบรรยากาศภายในห้องจะ
ส่งผลกบัความเขา้ใจและการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

5.3.1.3 ควรเตรียมแผ่นขอ้มูลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ผูเ้รียนน าไป
ศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลามากกวา่การน ามาใชใ้นหอ้งเรียนท่ีมีจ านวนมาก เพราะระดบัเสียงท่ีผูเ้รียนใช้
แต่ละบุคคลไม่เท่ากนั จึงท าใหเ้กิดเสียงรบกวนต่อกนัได ้สามารถแกไ้ขโดยให้ผูเ้รียนแต่ละคนน าหู
ฟังส่วนตวัมาใช ้

5.3.1.4 ควรดูแลผูเ้รียนอย่างใกลชิ้ดให้ค  าช้ีแจงให้ค  าปรึกษากบัผูเ้รียน ในขณะท่ี
ผูเ้รียนเกิดมีขอ้ขดัขอ้งการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูผูส้อนจะไดช่้วยแกไ้ขปัญหาเพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สามารถเขา้ใจระบบการใชข้องบทเรียนไดดี้ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.2.1 ควรมีปริมาณข้อความในเน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ีประกอบในบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละหนา้ไม่มากเกินไป โดยสรุปเน้ือหาเสนอเฉพาะประเด็นส าคญั จะท าให้
ผูเ้รียนรู้สึกไม่เบ่ือหน่ายกับการเรียนรู้ สามารถแก้ไขได้โดยสรุปใจความให้ตรงประเด็นกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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5.3.2.2 ควรพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในลกัษณะเชิงปฏิสัมพนัธ์ให้มาก
ข้ึนโดยการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหผู้เ้รียนสามารถเลือกระดบัของการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3.2.3 ควรท าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีท่ีสามารถเปิดโปรแกรมบทเรียนเพื่อใชใ้นการศึกษาไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน อาทิเช่น ใน
โทรศพัทมื์อถือ บนแทบ็เล็ต เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

5.3.2.4 ควรท าการวิจยับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวชิาอุตสาหกรรมให้
มากข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาท่ีตรงตามหลกัสูตรก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย 


