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บทที ่ 1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ได้
ก าหนดหลกัการแผนแนวทางจดัการศึกษาวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้พฒันาตนเองไดแ้ละถือผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ในกระบวนการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถพฒันาแบบตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ” โดยในดา้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 7) ไดก้ล่าวถึง ครูผูส้อนและผูจ้ดัการศึกษาจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลง
บทบาทจากการเป็นผูช้ี้น า ผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนบัสนุนผูเ้รียนในการ
แสวงหาความรู้จากส่ือ แห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูเ้รียน โดยตอ้งอาศยัส่ือ
นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาเขา้มาช่วย (มนตช์ยั, 2544 : 5) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 18) ขอ้ความหมวด 9 มาตรา 65 ท่ี
กล่าวถึงเทคโนโลยทีางการศึกษากล่าววา่ “ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชส่ื้อดา้น
เทคโนโลยใีนดา้นการศึกษา เพื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” จะเห็นวา่ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนใหมี้การน า
เทคโนโลยทีางการศึกษาไปใชเ้พื่อใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีดี 
(วนัชยั, 2548 : 1) 

การใชเ้ทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ี โดยเฉพาะทางดา้น
การศึกษาท่ีไดมี้การพฒันารูปแบบท่ีใชส้ าหรับการเรียนการสอนไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากการเรียน
ปกติดว้ยการใชช้อลก์กบักระดานด า มาเป็นการน าเอาอุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยสีารสนเทศชนิดต่าง ๆ 
เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เขา้มาสนบัสนุนการเรียนการสอน จึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะช่วยการเรียนประสบ
ความส าเร็จ สาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าใหค้รูเห็นดว้ยกบัการใชค้อมพิวเตอร์ เพื่อการเรียน
การสอน คือเทคโนโลยทีางการศึกษาไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่
ท่ีครูและผูเ้รียนจะตอ้งมีพื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัหน่ึง เพื่อไดน้ าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เขา้มาช่วยการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่เดิม (กิดานนัท,์ 2535 : 198) 

การใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในปัจจุบนั สามารถกล่าวไดว้า่มีความส าคญั
อยา่งยิง่ สืบเน่ืองจากใชเ้ป็นส่ือท่ีแพร่หลายในสถานศึกษา จากจ านวนของคอมพิวเตอร์ท่ีเพิ่มข้ึน
และอุปกรณ์ท่ีสามารถใหเ้ปิดส่ือการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย เช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เล็ต 
ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง ท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหนัมาใหค้วามสนใจท่ี
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จะน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นวงการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ส่วนในดา้นการพฒันาการเรียนการสอนดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดมี้การคิดคน้และจดัหารูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ท่ีดีให้เกิดแรงจูงใจ
และสนใจจะเรียนเพิ่มมากข้ึน เพราะคอมพิวเตอร์เป็นส่ือใหม่ส าหรับผูเ้รียน (ขนิษฐา, 2532 : 10) 

 การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้นการเรียนการสอน จึงเป็นทางเลือกอีกเส้นทางหน่ึงท่ี
จะสามารถลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยท าใหผู้เ้รียนท่ีเรียนอ่อนสามารถ  
ใชศึ้กษานอกเวลาเรียน ฝึกฝนและเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจของตนเองใหท้นัผูอ่ื้นได ้หรือสามารถน า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปช่วยในการสอนซ่อมเสริม หรือทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียนไดโ้ดย
ท่ีผูส้อนไม่จ  าเป็นตอ้งสอนซ ้ ากบัผูเ้รียนท่ีตามไม่ทนั การใชส่ื้อการสอนเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถ
แกปั้ญหาน้ีได ้และในบรรดาส่ือทั้งหลายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นทางเลือกท่ีงานวจิยั
จ  านวนมากสนบัสนุนวา่สามารถสร้างมโนทศัน์ใหก้บัผูเ้รียนไดดี้ และแกปั้ญหาการเรียนการสอน
ได ้ประกอบกบัในโลกปัจจุบนัขอ้จ ากดัในการสร้างและใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนมีนอ้ยลงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีบรรจุลงซีดีรอมใชทุ้นในการสร้างและการท าส าเนาต ่า เก็บรักษาไดง่้าย มี
ความคงทนสูง จึงเห็นวา่สมควรพฒันาใชอ้ยา่งแพร่หลาย คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแกปั้ญหา
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตาม
ความสามารถ ความสนใจ และมีความพร้อมโดยไม่ตอ้งกงัวลขณะเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
ส่ือส าเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนมา เพื่อสนองตอบความตอ้งการและแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ไดช่้วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนตามความถนดัและความสามารถของตนเอง (สุขเกษม, 2540 : 1) 

จากหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 
สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ ไดก้ าหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนในรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 
รหสัวชิา 2103-2005 ก าหนดศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการเช่ือม เทคนิค
งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม แผน่เหล็กกลา้คาร์บอน ต าแหน่งท่าเช่ือม 1F, 2F, 3F และ 1G, 2G 
ตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยวธีิการพินิจหรือตรวจสอบดว้ยสายตา โดยใชอุ้ปกรณ์ใหถู้กตอ้งตามหลกั
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ซ่ึงทางสาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี ไดท้  าการ
ส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเรียนของผูเ้รียนในรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมอยูใ่นเกณฑ์
ไม่ดี ดว้ยรายวชิาน้ีเป็นวชิาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ และทกัษะ
ในการปฏิบติังานท่ีสูง และท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 น้ียงัไม่มี
เอกสารหรือหนงัสือเรียน เพื่อใชป้ระกอบในการจดัการเรียนการสอนภายในสาขาวชิา 

จากสภาพปัญหาอีกดา้นหน่ึง คือ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558-2559 จากตารางท่ี 1.1 
ผลการเรียนท่ีผ่านมาผูเ้รียนส่วนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ควรรีบ
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ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรุ่นต่อไปใหมี้การพฒันาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน ดว้ยการใชส่ื้อการ
เรียนการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ใหก้บัผูเ้รียนศึกษาไดอ้ยา่งอิสระภายในระยะเวลาท่ีจ ากดั 
 

ตารางที ่1.1  แสดงผลการเรียนของผูเ้รียนรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1  
 ปีการศึกษา 2558-2559 
 

ผลการเรียน จ านวนผูเ้รียน ค่าเฉล่ียร้อยละ ค่าเฉล่ียรวม จดักลุ่มผูเ้รียน 
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ทีม่า : ขอ้มูลงานวดัผลและประเมินผล วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี (ดูภาคผนวก ก หนา้ 95-97) 
 

ปัญหาผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑป์านกลางค่อนขา้งมากพอสมควร ถา้
ครูผูส้อนไม่ไดจ้ดัท าการแกไ้ขจะส่งผลเสียโดยตรงใหก้บัผูเ้รียน ซ่ึงในการศึกษาต่อและการเรียนใน
รายวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอีกทั้งยงัมีผลต่อการประกอบอาชีพของผูเ้รียนต่อไปในอนาคต ดงันั้นปัญหา
ควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพ วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีไดผ้ล คือการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
ซ่ึงทางผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นและใหค้วามส าคญัของเทคโนโลยีทางการศึกษาสมยัใหม่ มีความเหมาะสม
กบัผูเ้รียนและสามารถน ามาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี คือ การจดัสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือนวตักรรมในทางการศึกษาท่ีประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในการจดัการเก่ียวกบัขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง ส่ือดา้นวดีิโอ และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนและเป็นระบบ เพื่อน าเสนอเน้ือหาความรู้ และจดักิจกรรม
การเรียนการสอนอยา่งมีแบบแผนตามจุดประสงคข์องบทเรียน ท าใหก้ารน าเสนอเน้ือหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองผูเ้รียนไดดี้ โดยเนน้ความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นหลกัจะส่งผลใหก้าร
เรียนการสอนเป็นเร่ืองท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (มนตช์ยั, 2544 : 3) 

จากบทความดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงคุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงไดมี้
แนวความคิดเห็นวา่การเรียนการสอนของในรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1  การใช้
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยิง่จะส่งผลใหผู้เ้รียนไดมี้เวลาในการศึกษาดว้ยตนเอง และมีเวลาใน
การท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้ใหม้ากและบ่อยคร้ัง จะเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจไดดี้ ยงัช่วยใหผู้เ้รียนท่ีเรียนอ่อนไดมี้โอกาสปรับระดบัความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเอง 
ส่วนผูท่ี้เรียนระดบัปานกลางและเรียนเก่ง ไดมี้เวลาและโอกาสท่ีจะเขา้ถึงการศึกษาหาความรู้ของ
ตนเองใหมี้ความแม่นย  ามากข้ึนตามล าดบั 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัสร้างและพฒันาดา้นส่ือการเรียนการสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 เพื่อ
สร้างพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เพื่อใหล้ดปัญหาในการเรียนการสอนของสาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 
หรือสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรินทร์ (2559) ท าการวจิยัพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาเทคโนโลยกีารออกแบบและการผลิตแม่พิมพด์ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้น
ปีท่ี 1 สาขาเทคโนโลยแีม่พิมพ ์สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2  โดยผลวจิยัพบวา่ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E1/E2) ในภาพรวมเท่ากบั 85.51/84.80 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นผูเ้รียนไดมี้
ความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 และยงัมีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ชาญชยั, (2550) ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วชิาการตรวจสอบงานเช่ือม เร่ืองการตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้น 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาเทคนิคโลหะ วทิยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 25 คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาการ
ตรวจสอบงานเช่ือม เร่ืองการตรวจสอบแบบไม่ล าลายสภาพท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.27/86.48 
สูงกวา่เกณฑก์ าหนดไวท่ี้ 80/80 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และมีเจนคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดี ในการน้ีผูว้จิยั
มุ่งหวงัเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้สูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการ
สอนในยคุปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเป็นการเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นส าคญั เพื่อผลิตก าลงัคนดา้นเทคโนโลย ี
หรือดา้นช่างฝีมือในงานอุตสาหกรรมใหไ้ดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ และมีทกัษะ ใหก้บั
วงการงานอุตสาหกรรม ส่งผลท าใหป้ระเทศไทยสามารถกา้วเขา้สู่ประเทศอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง
มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตน
แก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ท่ีสร้างข้ึน โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 80/80 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ท่ีพฒันาข้ึน 

1.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 

1.2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 

1.2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 

 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

1.3.1  ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 
2103-2005 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 

1.3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิางานเช่ือม
อาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

1.3.3  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทดลองใชเ้ก่ียวกบัคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 อยูใ่นระดบัมาก 

1.3.4  ความคิดเห็นของครูผูส้อนทดลองใชเ้ก่ียวกบัคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 อยูใ่นระดบัมาก 

1.3.5  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 อยูใ่นระดบัมาก 
 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

1.4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.4.1.1 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 
รหสัวชิา 2103-2005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี จ  านวน 30 คน  
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1.4.1.2 กลุ่มประชากรดา้นครูผูส้อนท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นครูผูส้อนรายวชิางาน
เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ กลุ่มสถานศึกษา
วทิยาลยัเทคนิค สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 77 จงัหวดั 

1.4.1.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสั
วชิา 2103-2005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของวทิยาลยัเทคนิคราชบุรี จ  านวน 30 คน ไดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

1.4.1.4 กลุ่มตวัอยา่งของครูผูส้อนในรายวชิาวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1  
รหสัวชิา 2103-2005  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การสุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยวธีิจดักลุ่มสถานศึกษากลุ่มวทิยาลยัเทคนิคเป็น 5 ภาค คือ ภาคเหนือมีจ านวน 9 จงัหวดั 
ภาคกลางรวมภาคตะวนัตกมีจ านวน 27 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวน 20 จงัหวดั ภาค
ตะวนัออกมีจ านวน 7 จงัหวดั และภาคใตมี้จ านวน 14 จงัหวดั รวมสถานศึกษาในนามจงัหวดัรวม
ทั้งส้ิน จ านวน 77 จงัหวดั ผูว้ิจยัตั้งจ  านวนกลุ่มสถานศึกษาวทิยาลยัเทคนิค จ านวน 25 แห่ง สุ่มดว้ย
วธีิจบัฉลากเพื่อเป็นตวัแทนทดลองการใชส่ื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงไดส้ถานศึกษาของ
ภาคเหนือ จ านวน 3 จงัหวดั ภาคกลางรวมกบัภาคตะวนัตก จ านวน 9 จงัหวดั ในส่วนของทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 6 จงัหวดั ภาคตะวนัออกจ านวน 2 จงัหวดั และในส่วนภาคใตจ้  านวน 
5 จงัหวดั รวมสถานศึกษาท่ีเป็นตวัแทนทั้งส้ิน จ านวน 25 สถานศึกษา โดยแต่ละสถานศึกษาตอบ
แบบสอบถามสถานศึกษาละ 2 ฉบบั ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จ านวน 50 คน (ดูรายละเอียดหนา้ผนวก ค หนา้ 229-230) 

1.4.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
1.4.2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนโดยใชส่ื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
1.4.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเกิด

จากการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊ส
คลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 

1.4.3 เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ตามหน่วยการเรียนรู้ดงัน้ี 

1.4.3.1 เคร่ืองมือในงานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 
1.4.3.2 วสัดุและอุปกรณ์ในงานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 
1.4.3.3 ท่าเช่ือมและเทคนิคการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 
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1.4.3.4 การตรวจสอบและวเิคราะห์งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 
1.4.3.5 งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (งานเช่ือมต่อตวัที) 
1.4.3.6 งานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (งานเช่ือมต่อชนบากหนา้งาน)  

1.4.4  ระยะเวลาในการวจิยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 
1.5   ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1.5.1 ผูเ้รียนท่ีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 
รหสัวชิา 2103-2005 ตอ้งเรียนรายวชิางานเช่ือมไฟฟ้า 1 รหสัวชิา 2103-2001 และรายวชิางานเช่ือม
ไฟฟ้า 2 รหสัวชิา 2103-2002 มาก่อน 

1.5.2 การวจิยัคร้ังน้ีไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง เพศ อาย ุพื้นฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจ และอารมณ์ของผูเ้รียน 

1.5.3 ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ทางดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ และสามารถใชง้านคอมพิวเตอร์
ทัว่ไป หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาได ้

1.5.4 ในกรณีผูเ้รียนไม่มีความรู้ในการใชง้านคอมพิวเตอร์หรือชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ครูผูส้อนสอบถามผูเ้รียนคนใดไม่สามารถใชง้านโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใหแ้ยก
กลุ่มออกมาและใหม้าเรียนรู้ขั้นตอนจากครูผูส้อนสาธิตการใชง้าน พร้อมทั้งไดอ้ธิบายขั้นตอนตาม
คู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูเ้รียนเขา้ใจขั้นตอนการใชง้าน ผูส้อนจึงใหผู้เ้รียน
เขา้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยครูผูส้อนสังเกตพร้อมรอใหค้ าแนะน าเสริมเพิ่มเติม 
 
1.6  นิยามศัพท์ 

1.6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
รูปแบบหน่ึง ซ่ึงใชค้วามสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอส่ือประสม ไดแ้ก่ ขอ้ความ 
ภาพน่ิง กราฟิก กราฟ แผนภูมิ ภาพเคล่ือนไหว ภาพวดีีทศัน์ เสียง และมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนกบั
เน้ือหาบทเรียนนั้นโดยตรง สามารถผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั เพื่อใชถ่้ายทอดน าเสนอสาระการ
เรียนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.6.2 เกณฑก์ าหนด 80/80 
1.6.2.1 เกณฑก์ าหนด 80 ตวัแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของจ านวนค าตอบท่ี

ผูเ้รียนตอบถูกจากแบบฝึกหดัช่วงระหวา่งเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเช่ือม
อาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 
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1.6.2.2 เกณฑก์ าหนด 80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียจ านวนค าตอบผูเ้รียน
ตอบถูกจากแบบทดสอบหลงัเรียนหลงัศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือมอาร์ก
ทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 

1.6.3 แบบทดสอบ หมายถึง กิจกรรมท่ีใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทา้ยหน่วยการเรียนรู้ 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลผูเ้รียนหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือม
อาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 

1.6.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจของเน้ือหาวชิางานเช่ือมอาร์ก
ทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 ซ่ึงวดัค่าคะแนนไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.6.5 ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน ไปในเชิงบวกอยา่งเห็น
ไดช้ดัหลงัจากไดผ้า่นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิางานเช่ือม
อาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 
 

1.7  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.7.1 การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูเ้รียนมีการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในรายวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวิชา 2103-2005 สูงข้ึน 
1.7.2 เป็นส่ือการเรียนการสอนสามารถศึกษาไดท้ั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ไดต้าม

ความตอ้งการของผูท่ี้สนใจ สามารถทบทวนเน้ือหาท่ียงัไม่เขา้ใจใหง่้ายข้ึน และยงัจะท าใหค้รูผูส้อน
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.7.3 เป็นแนวทางการจดัท าส่ือประกอบการเรียนการสอน ของสาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 
ในรายวชิาท่ีมีเน้ือหาตรงกบัวชิางานเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 1 รหสัวชิา 2103-2005 


