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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ในมาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ   
ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย       
มาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบั ติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  (ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา, 2551 : 3) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ก าลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม  วัฒ นธรรม  เทคโน โลยีและ ส่ิงแวดล้อม  สามารถเป็น ผู้ปฏิบั ติ งาน  หั วหน้างานหรือ                
เป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ         
มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติท่ีดี ในปี พ.ศ. 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
มีการปรับกลยุทธ์ในการสอนและการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นด้วยการเตรียมความพร้อม        
ในด้านต่าง ๆ หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้มีการเปล่ียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตและนักศึกษาจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ท่ีเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยให้นักเรียนได้เลือกเรียน     
ตามความสนใจ ตามความต้องการ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ         
การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าท่ีของแผนกวิชาท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์      
ของหลักสูตร ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อผลิตก าลังคนระดับฝีมือท่ีมีคว ามรู้    
ความช านาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพและเป็นผู้ท่ีมีปัญญา       
ท่ีเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้โดยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เปิดโอกาส     
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ให้นักเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน 
ส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน 
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติ ท้องถิ่นและชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  
 วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
พ.ศ. 2556 ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเช่ือม เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในกระบวนการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ (SMAW) เช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 
(GTAW) เช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เช่ือมไส้ฟลักซ์ (FCAW) เช่ือมใต้ฟลักซ์ (SAW) เช่ือมแก๊ส 
(OAW) แก๊สท่ีใช้ในงานเช่ือม ต าแหน่ งท่าเช่ือม รอยต่อในงานเช่ือม ลักษณะของรอยเช่ือม           
ตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข  ท้ังนี้  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
สม รรถนะพื้ น ฐาน ท่ี ส า คัญ ต่อการท าง าน และ ต่อการ ศึกษ าใน ระ ดับ ท่ี สู งขึ้ น ต่ อ  ๆ  ไป                      
ซึ่ ง ในการ จัดการเรียน การสอน ท่ี ให้ นั ก เรียน มี ท้ั งความรู้ และสมรรถนะจ าเป็ น ต้องมี ส่ื อ              
เอกสารประกอบการสอนท่ีมีความสอดคล้องกับหลักสูตรและเรียนรู้แล้วเข้าใจง่าย น าไปสู่การสร้าง
ทักษะและสมรรถนะ แต่ท่ีผ่านมาผู้รายงานในฐานะผู้ท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน        
วิชากระบวนการเช่ือมของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา พบว่าเอกสารประกอบการสอนท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรค่อนข้างจ ากัด          
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน อีกท้ังขาดแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดไว้ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทางด้านการศึกษา พบว่าเอกสารประกอบการสอน         
มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหา เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนนั้นเป็นการสรุปประเด็น
เนื้อหาท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมแบบฝึกหัดท่ีหลากหลาย ตลอดจนใบงานและแบบทดสอบเพื่อให้
นักเรียนได้ตรวจสอบและประเมินความสามารถของตนเอง สร้างความเข้าใจ  ท าให้ผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนรู้ดีขึ้น สอดคล้องกับ อนุวัติ  คูณแก้ว (2555) ท่ีกล่าวว่า เอกสารประกอบการสอน คือ 
ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร โดยครูผู้สอนอาจเป็น         
ผู้เรียบเรียง สะท้อนให้เห็นถึงรายละเอียดของเนื้อหาวิชาท่ีสอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ       
โดยมีการพัฒนาขึ้นมาจนมีความสมบูรณ์ จัดเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญต่อการเรียนการสอนของครูและ
โศภน รัตนะ (2556) กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอนเป็นส่ือนวัตกรรมประเภทเอกสารส่ิงพิมพ์      
ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียน ท่ีใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาท าให้ผู้รายงานสนใจท่ีจะพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) และจากประโยชน์ คุณค่า   
ของเอกสารประกอบการสอน ผู้รายงานจึงสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม 
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(2103-2008) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ส าหรับใช้ประกอบการจัดการเรียน     
การสอน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษา ต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.2.1  สร้างเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008)  
 1.2.2 ด าเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103 -2008)         
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ท้ังนี้เพื่อ 
  1. หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. ศึกษาความพึ งพอใจของนักเรียน ท่ีมี ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้      
เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
 

1.3 สมมติฐำนกำรศึกษำ 
 1.3.1 เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) มีคุณภาพเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 1.3.2 เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) มีประสิทธิภาพ     
ตามเกณฑ์ 80/80 
 1.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ   
ทางสถิติท่ีระดับ .05    
 1.3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม 
(2103-2008) อยูใ่นระดับมากขึ้นไป 
 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1.4.1 ด้านเนื้อหา  
  เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) สร้างขึ้นตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 1.4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1. ตัวแปรอิ สระ  (Independent Variable) ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน      
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่   
  1) คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
  2) ประ สิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชากระบวนการเช่ือม        
(2103-2008) 
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  3) ผล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก าร เรี ย น จ าก ก าร ใช้ เอ ก ส าร ป ร ะ ก อ บ ก า รส อ น                  
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
  4) ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง นั ก เรี ย น ท่ี มี ต่ อ เอ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น                    
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 

1.4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.4.3.1 ประชากร   
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชากระบวนการเช่ือม 
(2103-2008) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560      
 1.4.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
       กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ ช้ันปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 1-2  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ท่ีลงทะเบียนเรียน       
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)  
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ได้เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) ตรงตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.5.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการเช่ือม  (2103-2008) สูงขึ้น         
มีพื้นความรู้เพียงพอในการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 

1.5.3 เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) จะเป็นตัวอย่างไปสู่
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป  

1.5.4 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้ในรายวิชานี้อย่างเหมาะสม 
1.5.5 ผู้ สน ใจใน เนื้ อหาวิ ชากระบวนการเช่ือม  (2103-2008) สามารถใช้ เอกสาร  

ประกอบการสอนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
 

1.6 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 
 1.6.1 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม 
(2103-2008) ท่ีสร้างขึ้นอย่างมีระบบ โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย บทน าและอีก 7 หน่วยการเรียน 
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 1.6.2  ประสิทธิภาพ หมายถึง ตัวช้ีวัดคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวน  
การเช่ือม (2103-2008) ค านวณค่าจากคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ดังนี้ 
  1.6.2.1 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการ
ท ากิจกรรมระหว่างเรียนตามเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) ได้แก่  
   1. คะแนนจากแบบฝึกหัด 
   2. คะแนนจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
   3.  คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 
  1.6.2.2 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการ
ท าแบบทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
 1.6.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในวิชากระบวนการเช่ือม 
(2103-2008) วัดจากคะแนนท่ีได้จากการเปรียบเทียบจากแบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน  
 1.6.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบ   
การสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
 


