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บทที่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
        การพฒันาทรัพยากรมนุษย์   นับว่ามีความส าคัญเป็นอนัดับแรก และ   จ  าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา ทั้งน้ี เพราะทรัพยากรมนุษย ์เป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาประเทศในทุก ๆ  ดา้น
นั้นคือ การจดัการหรือการเตรียมความพร้อมของบุคคล   เพื่อให้มีคุณภาพ มีภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต
อยูใ่นสังคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข  
       การพฒันาการศึกษาใหมี้ความกา้วหนา้  และมีความเขม้แขง็ใหท้ดัเทียมนานาประเทศ  ตอ้งประกอบ 
กนัหลาย ๆ  ดา้น เช่น  การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน การพฒันาครูผูส้อน  การพฒันาส่ือ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน โดยเฉพาะปัจจุบนั  ส่ือ   และอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความส าคญัต่อกระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในปัจจุบนั ไดมี้การส่งเสริม
ใหค้รูจดัท าและพฒันาส่ือการเรียนการสอนมากข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้       
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ดา้นการจดัการเรียนการสอน สถานศึกษา
และ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองได ้และผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด   ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติอย่างเต็มศกัยภาพ   ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถความสนใจ
และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  ท าใหก้ารเรียนรู้ไม่เหมือนกนั  (เสาวณีย,์ 2528:160)  
   หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหลกัการ  
ก าหนดไวเ้พื่อพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือใหมี้ความช านาญเฉพาะดา้น มีคุณธรรม  บุคลิกภาพ  และเจตคติ 
ท่ีเหมาะสมสามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และประกอบอาชีพอิสระ 
เป็นหลกัสูตรท่ีเลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  เพื่อเนน้ความช านาญเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริงสามารถ 
เลือกเรียนตามศกัยภาพ  และโอกาสของผูเ้รียนและมีจุดหมายของหลกัสูตรระบุไว ้คือ  เพื่อให้มีความรู้  
มีทกัษะ และประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวชิาชีพ  น าไปปฏิบติัวชิาชีพไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ป็นผูมี้ปัญญา  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใฝ่เรียนรู้   เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
       การจดัการเรียนการสอนในสาขาวชิาชีพ มกัพบปัญหาส าคญัในการจดัการเรียนการสอน คือการ
ปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ ใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการท างาน เตม็ใจท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รวมถึงมีทกัษะซ่ึง
เป็นพื้นฐานส าคญัในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ  ครูตอ้งออกแบบการเรียนรู้ จดัรูปแบบของการเรียน
การสอนและผลิตเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เช่น  การจดัท าเอกสารประกอบการสอน 
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ส่ือการสอน จะช่วยถ่ายทอดความรู้  ขอ้มูลจากการสอนหรือจากแหล่งความรู้ไปยงัผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน เป็น
ส่ิงท่ีช่วยอธิบายหรือขยายเน้ือหาในบทเรียนใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจในเน้ือหาวชิาไดม้ากข้ึน  เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
      โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)พุทธศกัราช   2556  ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ ไดก้ าหนดวิชากระบวนการเช่ือม  รหัสวิชา  2103-2008  อยู่ใน
หลักสูตร  มีจุดประสงค์ และค าอธิบายรายวิชา ศึกษาเก่ียวกบั  หลกัการเช่ือม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ใน
กระบวนการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  (SMAW)  เช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม  (GTAW)  
เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เช่ือมไส้ฟลกัซ์  (FCAW) เช่ือมใตฟ้ลกัซ์ (SAW) เช่ือมแก๊ส (OAW) 
แก๊สท่ีใชใ้นงานเช่ือม ต าแหน่งท่าเช่ือม รอยต่อในงานเช่ือม ลกัษณะของรอยเช่ือมตามมาตรฐาน ลกัษณะ
จุดบกพร่อง สาเหตุและวธีิแกไ้ข 
      จากประสบการณ์การสอนของผูว้จิยั  ท่ีผา่นมาจะพบปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาในรายวิชา ท่ีมีจ  านวนมาก
และเป็นวิชาทฤษฎีท่ีให้ปฏิบติัการสอนนกัเรียนในระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 จึง
ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัผลและการ
ประเมินผล การวางแผนการสอน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรแต่ละสถานท่ีมีความพร้อมท่ีแตกต่างกนั และ
ปัญหาท่ีตามมาคือปัญหาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนแต่ละหน่วยการเรียนอยูใ่นเกณฑ์
ต ่า สาเหตุส่วนใหญ่สืบเน่ืองมาจากเอกสาร ต าราเรียนท่ีจ าหน่ายและใช้ประกอบการเรียนการสอน
นกัเรียนในปัจจุบนั ไม่สอดคลอ้งกบัวสัดุครุภณัฑใ์นหลายๆรายการท่ีสถานศึกษามีใช ้ทั้งเน้ือหา ขั้นตอน
การปฏิบติังานและภาพประกอบค าอธิบาย ยงัไม่ชดัเจน ส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนไม่บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
   จากสภาพปัญหาดงักล่าว  ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัสร้างเอกสารประกอบการเรียนวชิากระบวนการเช่ือม   
รหสัวชิา 2103-2008  ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมจุดประสงคร์ายวิชา  มาตรฐานรายวิชา  และค าอธิบายรายวิชา 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ให้มีความสอดคล้องกับวสัดุครุภณัฑ์ท่ีมีใช้ใน
สถานศึกษา มีเน้ือหาท่ีเรียงตามล าดบัความยากง่าย และภาพประกอบค าอธิบายท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
เพื่อใชแ้กปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้   
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
   1.2.1  เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชากระบวนการเช่ือม รหัสวิชา 
2103-2008  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   พุทธศกัราช 2556  ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชากระบวนการเช่ือม รหัสวิชา 2103-2008  
ใหมี้ประสิทธิภาพ 80/80 
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   1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนวิชา
กระบวนการเช่ือม  รหสัวชิา 2103-2008  ก่อนเรียนและหลงัเรียน   
   1.2.4  เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
วชิากระบวนการเช่ือม  รหสัวชิา 2103-2008 
 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 
   1.3.1  ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 
   1.3.2  ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึน   
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
   1.3.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน วชิากระบวนการเช่ือม  รหสัวชิา 2103-2008  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   1.3.4  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชากระบวนการเช่ือม  
รหสัวชิา 2103-2008  อยูใ่นระดบัมาก 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 
   เอกสารประกอบการเรียนวิชากระบวนการเช่ือม รหัสวิชา 2103-200 หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท
วชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนประกอบดว้ย 
   1.4.1  เอกสารประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึน เป็นภาคทฤษฎี วชิา กระบวนการเช่ือม   
รหสัวิชา 2103-2008 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
   1.4.2  เน้ือหาวชิาท่ีน ามาสร้างเอกสารประกอบการเรียน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนประกอบดว้ย 
           หน่วยท่ี 1  กระบวนการเช่ือมอาร์กดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ (SMAW) 
            หน่วยท่ี 2  กระบวนการเช่ือมแก๊สออกซิ-อะเซทิลีน (OAW) 
            หน่วยท่ี 3  กระบวนการเช่ือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (GTAW) 
                หน่วยท่ี 4  กระบวนการเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) 
           หน่วยท่ี 5  กระบวนการเช่ือมไส้ฟลกัซ์  (FCAW) 
           หน่วยท่ี 6  กระบวนการเช่ือมใตฟ้ลกัซ์ (SAW) 
           หน่วยท่ี 7  แก๊สปกคลุมท่ีใชใ้นกระบวนการเช่ือม 
           หน่วยท่ี 8  ต าแหน่งท่าเช่ือม รอยต่อในงานเช่ือม ลกัษณะของรอยเช่ือมตามมาตรฐาน   
      1.4.3  ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีท่ี 1  
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชากระบวนการเช่ือม รหัสวิชา 
2103-2008  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  2  กลุ่ม  จ  านวน  50 คน 
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   1.4.4  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จากนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ วทิยาลยัเทคนิคอ่างทอง  
ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิากระบวนการเช่ือม  รหสัวชิา 2103-2008 ในภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  2559   
เพียง  1 กลุ่ม  จ านวนนกัเรียน   23  คน  
   1.4.5  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
   1.4.6  ตวัแปรท่ีศึกษา 
     1.4.6.1  ตวัแปรอิสระ คือ เอกสารประกอบการเรียน  วชิากระบวนการเช่ือม      

  1.4.6.2  ตวัแปรตาม 
      1)  คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน วชิากระบวนการเช่ือม          
      2)   ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วชิากระบวนการเช่ือม  
      3)   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิากระบวนการเช่ือม รหสัวชิา 2103-2008   หมายถึง 

คะแนนความแตกต่างของผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดจ้ากการวดั ซ่ึงใชแ้บบทดสอบท่ี
ผูว้จิยัจดัท าข้ึนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ วชิากระบวนการเช่ือม รหสัวชิา  2103-2008  ท่ีครอบคลุม
เน้ือหาตามค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน  8  หน่วย 

      4)  ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วย  เอกสารประกอบการเรียนวิชา 
กระบวนการเช่ือม   รหสัวชิา  2103-2008  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 
1.5  ข้อตกลงเบือ้งต้น 
       1.5.1  การวจิยัคร้ังน้ีไม่ค  านึงถึง อาย ุเพศ พื้นฐานทางครอบครัวหรือสังคมและเศรษฐกิจ 
       1.5.2  ประชากรเป็นนกัเรียนแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 
สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ  ของวทิยาลยัเทคนิคอ่างทอง จ านวน  23 คน 
 
1.6  นิยามศัพท์ 
   1.6.1  นกัเรียน  หมายถึง  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาช่างเช่ือม
โลหะวทิยาลยัเทคนิคอ่างทอง ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิากระบวนการเช่ือม รหสัวชิา 2103-2008   ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  
จ  านวน 1 กลุ่ม จ านวน  23 คน 
   1.6.2  เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง   เอกสารประกอบการเรียน วชิากระบวนการเช่ือม  
รหสัวชิา 2103-2008   หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
   1.6.3  เกณฑม์าตรฐาน  80/80   หมายถึง  เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดระดบัประสิทธิภาพการจดั 
การเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนท่ีผูว้จิยัจดัสร้างข้ึน 
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        80 ตวัแรก (E1) หมายถึง  ประสิทธิภาพกระบวนการเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย
ของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนภาคทฤษฎี   ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนวิชา
กระบวนการเช่ือม รหสัวชิา 2103-2008   
        80 ตวัหลงั  (E2)  หมายถึง  ประสิทธิภาพผลลพัธ์เป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคทฤษฎี  ดว้ยเอกสารประกอบ 
การเรียนวชิากระบวนการเช่ือม รหสัวชิา 2103-2008   
    1.6.4   การประเมินคุณภาพ หมายถึง การประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชา
กระบวน การเช่ือม รหสัวชิา 2103-2008 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ประเมินดว้ยกนั 2 ดา้น คือ ดา้นใบเน้ือหา 
และดา้นแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ ทั้ง 8 หน่วย 
   1.6.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถของผูเ้รียนท่ีเกิดจาก
เอกสารประกอบการเรียน  วิชากระบวนการเช่ือม รหัสวิชา 2103-2008  ซ่ึงวดัได้จากการสอบด้วย
แบบทดสอบทางภาคทฤษฎี ทั้งหมด 8 หน่วย  
    1.6.6  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ทศันคติ  ความคิดและพฤติกรรมของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน   23  คน ท่ีมีต่อการใชเ้อกสารประกอบการเรียน วิชา
กระบวนการเช่ือม รหัสวิชา 2103-2008   วดัได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีลกัษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
 

1.7  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากผลการวจัิย 
   1.7.2  เอกสารประกอบการเรียน  วิชากระบวนการเช่ือม รหสัวิชา 2103-2008   สามารถน าไปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
รวมถึงนกัเรียนมีความรู้ท่ีดีไปใชใ้นการเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งต่อไป   
   1.7.3  ใหค้รูผูส้อนมีแนวทางในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนท่ีมีคุณภาพ  และพฒันาไปท าใน
รายวชิาอ่ืนๆ  ต่อไป   
 


