
บทที่  5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 ผู้วิจัยสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
5.1 สรุป 
 5.1.1 สร้างชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบื้องต้น เพื่อใช้ในรายวิชางานเช่ือม      
และโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (2100 - 1005) ท้ังนี้เพื่อ 

  5.1.1.1 ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึก ฯ 
   สรุป ชุดฝึกฯ ท่ีสร้างขึ้นโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                             
(X = 4.79, S.D. = 0.35) 
  5.1.1.2 ทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึก ฯ  
   1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (1 : 1) 
    สรุป ชุดฝึก ฯ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 62.38/64.80 ต่่ากว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  
คือ 80/80 
   2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (1 : 10)     
    สรุป ชุดฝึก ฯ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.32/74.53 ต่่ากว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้      
คือ 80/80 
   3) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (1 : 100)     
 สรุป ชุดฝึก ฯ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.15/84.20 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  
คือ 80/80  
 5.1.2 ด่าเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้อง ต้น       
(2100 - 1005) โดยใช้ชุดฝึก ฯ ท้ังนี้เพื่อ 

5.1.2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ด้านทักษะการเช่ือม) ระหว่าง           
การฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ กับการฝึกเช่ือมแบบปกต ิ

 สรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านทักษะการเ ช่ือม) คะแนนเฉ ล่ีย               
ของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกใบงาน 

5.1.2.2 ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึก ฯ 
    สรุป ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึก ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.65, 

S.D. = 0.46)  
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 5.1.3 ประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของชุดฝึก ฯ เพื่อใช้  
ในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (2100 - 1005) 
  สรุป การประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของชุดฝึก ฯ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.67, S.D. = 0.46) 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก ฯ เพื่อใช้ในรายวิชางานเช่ือม      
และโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (2100 - 1005) สามารถอภิปรายผล ในแต่ละวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

5.2.1 อภิปรายผลการสร้างชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบื้องต้น เพื่อใช้ในรายวิชา  
งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (2100 - 1005) ดังนี้  

1) อภิปรายผลความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบื้องต้น      
เพื่อใช้ในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (2100 - 1005) 

 ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึก ฯ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                  
(X = 4.79, S.D. = 0.35) ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือ ชุดฝึก ฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ             
มากขึ้นไป ท้ังนี้ เนื่องจากผู้เช่ียวชาญท่าการตรวจสอบ และพิจารณาแล้วเห็นว่าชุดฝึก ฯ มีหลักการ
คล้ายกับครูได้จับมือนักเรียนฝึกเช่ือมด้วยมุมลวดเช่ือม มุมหัวทิพเช่ือมท่ีถูกต้องตามองค์ประกอบ   
ของการเช่ือม เคล่ือนท่ีไปตามทิศทางการเช่ือม ด้วยความเร็วคงท่ีและสม่่าเสมอตลอดของการเช่ือม 
รวมท้ังวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของชุดฝึก ฯ ล้วนเป็นของจริง เช่นเดียวกันกับท่ีใช้ในการฝึกเช่ือมจริง ๆ 
ท่ัวไป และได้ผลงานรอยเช่ือมท่ีเกิดขึ้นจริงบนช้ินงาน ซึ่งแตกต่างจากเครื่องฝึกทักษะการเช่ือม      
เสมือนจริง (Welding Simulator) ท่ีเป็นเพียงการฝึกเพื่อจ่าลองการเช่ือมเท่านั้น ดังนั้น ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาแล้วเห็นว่าชุดฝึก ฯ มีความเหมาะสมท่ีจะน่าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ฝึกเช่ือม)      
จึงได้ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึก ฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ            
มานพ  สารสุข (2558 : บทคัดย่อ) พบว่า การพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานในงานช่างไม้ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปี ท่ี  2 มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากท่ีสุด และวิชาญ  โชติกลาง               
(2559 : 137) พบว่า การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเช่ือมทิก เพื่อใช้ฝึกทักษะการเช่ือม              
ในรายวิชางานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 (2100 - 2005) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด     
(X = 4.52, S.D. = 0.90) และยังสอดคล้องกับธัชชัย อมรปิติโชติ (2559 : บทคัดย่อ) พบว่า การสร้าง
และพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้ไมโครมิเตอร์ วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101 - 2106          
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.77)  

 2) อภิปรายผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊ส
เบ้ืองต้น เพื่อใช้ในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (2100 - 1005) ดังนี้ 
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(1) อภิปรายผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (1 : 1) ผลการทดสอบ 
พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 62.38/64.80 ต่่ากว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 ท้ังนี้ เนื่องจากชุดฝึก ฯ   
ยังมีจุดบกพร่องในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

ก. ชุดแขนยื่นจากมอเตอร์ขับเคล่ือนท่ียึดเข้ากับตัวประคองลวดเช่ือม      
หุ้มฟลักซ์  และตัวประคองหัวเ ช่ือมแก๊สไม่แข็งแรง เกิดการโยกไปมาในระหว่างการเช่ือม                    
ท่าให้รอยเช่ือมไม่เป็นเส้นตรง ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแก้ไขโดยการสร้างขึ้นใหม่ให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม  

ข. ตัวประคองลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์อาร์กกับปลายลวดเช่ือม ในขณะท่ี          
แทงลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์เข้าไปในรูของตัวประคอง เนื่องจากวัสดุท่ีสร้างท่าจากโลหะ ผู้วิ จัย          
ปรับปรุงแก้ไขโดยการเปล่ียนมาใช้วัสดุท่ีเป็นเซรามิก ซึ่งมีสมบัติเป็นฉนวน ไม่น่ากระแสไฟฟ้า 

ค. ตัวประคองหัวเ ช่ือมแก๊ส จะยึดหัวทิพเช่ือมแก๊สให้แน่นด้วยสกรู               
มักเกิดปัญหาในระหว่างการเช่ือม คือ เวลายกหัวเช่ือมแก๊สเข้า - ออก จะต้องคลายสกรูออกทุกครั้ง       
หรือแม้แต่การปรับระยะห่างของกรวยไฟกับช้ินงานก็ท่าได้ยากล่าบาก เพราะเกิดความร้อนสะสม       
ท่ีช้ินงาน ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขโดยการท่าตัวยึดสวมไว้ที่หัวทิพเช่ือมแก๊สขึ้นมาแทน ยึดให้แน่นด้วยสกรู              
โดยก่าหนดต่าแหน่งให้เหมาะสมกับระยะห่างของกรวยไฟเช่ือมกับช้ินงาน ให้ถูกต้องและเหมาะสม       
ดังภาพท่ี 5.1  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 5.1 แสดงภาพตัวประคองหัวเช่ือมแก๊สแบบเดิม (ซ้าย) และปรับปรุงแก้ไขใหม่ (ขวา) 
 

 การทดสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (1 : 1) ชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า 
เช่ือมแก๊สเบื้องต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ  โชติกลาง (2559 : 137) พบว่า การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (1 : 1) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเช่ือมทิก เพื่อใช้ฝึกทักษะ  
การเช่ือมในรายวิชางานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 (2100 - 2005) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
66.49/65.54 ซึ่งยังต่่ากว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 จึงได้ปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์ประคองหัวเช่ือม    
และก่าหนดทิศทางร่องน่าลวดเติมใหม่ 

ตัวประคองหัวเชื่อมแก๊สยึดด้วยสกรู 

ตัวปรับระยะห่างของกรวยไฟ 
กับชิ้นงานยึดด้วยสกรู 

ตัวประคองหัวเชื่อมแก๊ส 
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(2) อภิปรายผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (1 : 10) ผลการทดสอบ 
พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.32/74.53 ต่่ากว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 ท้ังนี้ เนื่องจากชุดฝึก ฯ     
ยังมีจุดบกพร่องอยู่บ้าง ดังนี้  

ก. รูส่าหรับแทงลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ ของตัวประคองลวดเช่ือมมีขนาดเล็ก     
ท่าให้การป้อนลวดเช่ือมต้องใช้แรงกดมาก ไม่ราบรื่นสม่่าเสมอ ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขโดยการเพิ่มขนาดรู
แทงลวดเช่ือมให้โตขึ้น และเพิ่มองศาของมุมเดิน  

ข. ในการเช่ือมไฟฟ้า มักเกิดปัญหาการอาร์กติดบ่อยครั้ง ในขณะเริ่มต้นเช่ือม
หรือแม้แต่ในระหว่างการเช่ือมก็ตาม ซึ่งในขณะท่ีปลายลวดเช่ือมติดอยู่กับช้ินงาน เครื่องเช่ือม        
และมอเตอร์ของชุดขับเคล่ือนยังท่างานปกติ จึงเกิดปัญหาการลากลวดเช่ือมไปตามทิศทางการเช่ือม 
ผู้วิ จัยปรับปรุงแก้ ไขโดยการติดต้ังปุ่มฉุกเฉิน เพื่อให้ใช้ตัดกระแสไฟฟ้าท่ีเข้า สู่เครื่องเช่ือม                
และมอเตอร์ขับเคล่ือนได้ในทันที 

ค. ลวดเ ช่ือมแก๊ ส  เมื่ อแทง ผ่าน ตัวประคอ งลวดเ ติม  ลง ไปหลอม                   
กับแอ่งหลอมเหลว เมื่อเช่ือมเสร็จมักเกิดปัญหาปลายลวดเติมเกิดเป็นปมคล้ายหัวไม้ขีดไฟ                
ท่าให้ไม่สามารถเอาลวดเติมออกจากรูของตัวประคองลวดเติมได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่ารู            
ของตัวประคองลวดเติมมาก จึงได้ปรับปรุงแก้ไขโดยเอาตัวประคองลวดเติมออก และให้นักเรียน       
ใช้วิธีการเติมลวดด้วยมือเปล่า เพราะสามารถยกปลายลวดเติมขึ้น - ลง แตะกับแอ่งหลอมเหลวได้     
ซึ่งเป็นเทคนิคการป้อนเติมลวดโดยท่ัวไปของการเช่ือมแก๊ส  

ง. นักเรียนยังขาดความช่านาญในการปรับเปลวไฟเช่ือมท่ีถูกต้องเหมาะสม 
ท่าให้ได้รอยเช่ือมไม่ดี มีจุดบกพร่อง ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ ไขโดยการก่าหนดต่าแหน่งการเปิดแก๊ส           
ไว้ ท่ีวาล์วแก๊สท้ังสอง ท่ีหัวเ ช่ือมแก๊สเป็นสัญลักษณ์ โดยก่าหนดเป็นเปลวกลาง ในการเ ช่ือม                 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ  โชติกลาง (2559 : 137) พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพ             
แบบกลุ่มเล็ก (1 : 10) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเช่ือมทิก เพื่อใช้ฝึกทักษะการเช่ือม                   
ในรายวิชางานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 (2100 - 2005) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.93/73.27    
ซึ่งยังต่่ากว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 จึงได้น่าไปพัฒนาอีกครั้ง โดยการปรับปรุงแก้ไขความเร็ว         
ของหัวเช่ือมใหม่ให้มีความเหมาะสม 

(3)  อภิปรายผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (1 : 100) ผลการทดสอบ 
พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.15/84.20 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 ส่าหรับค่าประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้ เนื่องจากชุดฝึก ฯ ได้ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพมาแล้ว 2 ขั้นตอน และได้ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ จนมีความสมบูรณ์ ชุดฝึก ฯ   
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นได้มีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ และต้ังใจท่ีจะเข้าฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ           
เป็นอย่างมาก และหลักการท่างานและอุปกรณ์ของชุดฝึกก็ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน ท่าให้นักเรียน           
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มีความสนใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทดสอบประสิทธิภาพตลอด จึงท่าให้เกิดความร่วมมือ      
ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึก ฯ เป็นไปด้วยดี  จึงส่งผลให้คะแนนเฉล่ียของประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ส่าหรับค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ก็มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีต้ังไว้เช่นกัน ท้ังนี้ เนื่องจากภายหลังจากการทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเสร็จแล้ว 
นักเรียนจะต้องทดสอบเช่ือมด้วยมือเปล่า (นอกชุดฝึก ฯ) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพผลลัพธ์               
โดยนักเรียนได้อาศัยทักษะการเช่ือมท่ีเกิดจากการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ ท่ีผู้วิ จัยได้ก่าหนด
องค์ประกอบการเช่ือมท่ีถูกต้องไว้แล้ว เช่น ลวดเช่ือมท่ามุมงานและมุมเดินอย่างถูกต้อง การใช้
ความเร็วในการเช่ือมอย่างถูกต้อง (ส่าหรับการเช่ือมไฟฟ้า) หัวทิพเช่ือมท่ามุมงานและมุมเดิน        
อย่างถูกต้อง ระยะห่างระหว่างกรวยไฟกับช้ินงานท่ีเหมาะสม และการใช้ความเร็วในการเคล่ือน       
หัวทิพเช่ือมท่ีถูกต้องและสม่่าเสมอ (ส่าหรับการเช่ือมแก๊ส) ซึ่งองค์ประกอบการเช่ือมต่าง ๆ เหล่านี้ 
นักเรียนจะต้องฝึกเช่ือมอยู่บ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความเคยชินจนสามารถจดจ่าทักษะต่าง ๆ เหล่านี้          
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับทฤษฎีการจัดอาชีวศึกษาของ โพรสเซอร์ (Prosser, 1925) ซึ่งสรุป         
การจัดอาชีวศึกษาไว้ 16 ข้อ โดยการอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการท่างาน   
ซ้่า ๆ กัน จนเป็นนิสัย และเกิดทักษะถึงขั้นมาตรฐานอาชีพ (Employment Skilled Standard)     
และเมื่อนักเรียนทดสอบเช่ือมด้วยมือเปล่า (นอกชุดฝึก ฯ) นักเรียนก็สามารถเช่ือมได้เป็นอย่างดี      
หรือหากนักเรียนยังเช่ือมได้ไม่ดี ไม่ผ่านเกณฑ์ (จากเกณฑ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) นักเรียน
สามารถกลับมากฝึกเช่ือมใหม่ด้วยชุดฝึก ฯ ได้ จนกว่าจะเกิดทักษะการเช่ือมท่ีถูกต้อง ซึ่งอาจจะเป็น
การฝึกเพื่อเป็นการฝึกความคุ้นเคยกับมุมงาน (Work Angle) มุมเดิน (Travel Angle) และความเร็ว 
ในการเคล่ือนมือก็ได้ จะได้ไม่ต้องส้ินเปลืองวัสดุฝึกไปมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรเจิด  เปาจีน 
(2557 : 86) พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (1 : 100) การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกระบบฉีดเ ช้ือ เพ ลิง เครื่ องยนต์ดี เซลแบบคอมมอลเรลควบคุมด้วยอิ เ ล็กทรอนิก ส์                       
วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหสัวิชา 2101 - 2102 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.58/82.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 และวิชาญ  โชติกลาง (2559 : 137) พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ 
(1 : 100) ของชุดฝึกเช่ือมทิก เพื่อใช้ฝึกทักษะการเช่ือมในรายวิชางานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 
(2100 - 2005) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/80.83 ซึ่ ง สูงกว่าเกณฑ์ ท่ี ต้ังไว้  คือ 80/80                   
และยังสอดคล้องกับ นิพนธ์ ซาส่าโรง (2561 : บทคัดย่อ) พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพ              
แบบกลุ่มใหญ่  (1  :  100)  การพัฒนาชุดฝึก ทักษะการปฏิบั ติ ง านปูน เพื่ อ ส่ง เสริ ม ทักษะ                        
การปฏิบัติงานปูน ส่าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.41/81.42 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 
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5.2.2 อภิปรายผลด่าเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชางานเ ช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองต้น (2100 - 1005) โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบ้ืองต้น ดังนี้  

   1) อภิปรายผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านทักษะการเช่ือม)         
ระหว่างการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบ้ืองต้น กับการฝึกเช่ือมแบบปกต ิ

    ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านทักษะการเช่ือม) คะแนนเฉล่ีย    
ของกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05               
ท้ังงานเช่ือมไฟฟ้า งานเช่ือมแก๊สในทุกใบงาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือ ผลสัมฤทธิ์                    
ทางการเรียน (ด้านทักษะการเช่ือม) ระหว่างการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊ส
เบื้องต้น สูงกว่าการฝึกเช่ือมแบบปกติ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า คะแนน          
จากผลการทดสอบเช่ือมด้วยมือเปล่า ของนักเรียนท่ี ฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า        
เช่ือมแก๊สเบื้องต้น มีคะแนนสูงกว่าคะแนนจากผลการทดสอบเช่ือมด้วยมือเปล่า ของนักเรียน             
ท่ีฝึกเช่ือมแบบปกติ  

    ข้อมูลท่ีแสดงว่าชุดฝึก ฯ สามารถท่าให้นักเรียนมีทักษะได้ดีเหมือนให้นักเรียน    
ฝึกเช่ือมเองหรือมีผู้รู้ให้ค่าแนะน่า (การฝึกเช่ือมแบบปกติ) ได้แก่  

(1) ข้อมูลในรูปแบบของคะแนนการทดสอบเช่ือมหลังการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ 
ด้วยมือเปล่าของกลุ่มทดลอง (แสดงในภาคผนวก ค - 1 หน้า 375) และข้อมูลในรูปของคะแนน          
การทดสอบเช่ือมด้วยมือเปล่า หลังการฝึกเช่ือมแบบปกติของกลุ่มควบคุม (แสดงในภาคผนวก ค - 3 
หน้า 378)   

(2) ข้อมูลในรูปแบบของผลการเรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น     
(2100 -1005) ของกลุ่มทดลอง (แสดงในภาคผนวก ค - 2 หน้า 376 - 377) และกลุ่มควบคุม     
(แสดงในภาคผนวก ค - 4 หน้า 379 - 380) 

(3) ข้อมูลในรูปแบบของพฤติกรรมการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้าด้วยลวดเช่ือม    
หุ้มฟลักซ์ (SMAW) และงานเช่ือมแก๊สออกซิอะเซทิลีน (OAW) ตามองค์ประกอบของการเช่ือม          
ในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (2100-1005) ของกลุ่มทดลอง ท่ีสามารถปฏิบัติงานเช่ือม
ได้อย่างถูกต้อง สูงถึงร้อยละ 98.65 (แสดงในภาคผนวก ง - 5 หน้า 381) และกลุ่มควบคุม ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานเช่ือมได้อย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 52.16 (แสดงในภาคผนวก ง - 6 หน้า 382)  

เมื่อพิจารณาจากข้อมูล พบว่า คะแนนเฉล่ียของการทดสอบเช่ือมหลังการฝึกเช่ือม
ด้วยชุดฝึก ฯ ด้วยมือเปล่าของกลุ่มทดลองนั้น มีค่าเฉล่ียสูงกว่าคะแนนการทดสอบเช่ือมด้วยมือเปล่า 
หลังการฝึกเช่ือมแบบปกติของกลุ่มควบคุม รวมท้ัง ผลการเรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
(2100 - 1005) และผลการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้าด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ (SMAW) และงานเช่ือมแก๊ส
ออกซิอะเซทิลีน (OAW) ตามองค์ประกอบของการเช่ือม ท่ีสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับ  
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ท่ีสูงกว่ามาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ เช่ือมเป็นได้เร็วกว่า มีทักษะได้ดี      
และถูกต้อง ท้ังยังมีผลงานรอยเช่ือมท่ีดีกว่ามาก  ซึ่งไม่เพียงแค่เหมือนให้นักเรียนฝึกเช่ือมเองโดยมีผู้รู้
ให้ค่าแนะน่า (การฝึกเช่ือมแบบปกติ) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ  โชติกลาง (2559 : 137)   
พบว่า การจัดการเรียนการสอน (ฝึกเช่ือม) ด้วยชุดฝึกเช่ือมทิก เพื่อใช้ฝึกทักษะการเช่ือมในรายวิชา 
งานเช่ือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 (2100 - 2005) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านทักษะการเช่ือม)   
ในทุกต่าแหน่งท่าเ ช่ือม สูงกว่าการฝึกเช่ือมแบบปกติอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05               
และบรรเจิด  เปาจีน (2557 : 86) พบว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกระบบฉีดเช้ือเพลิง
เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอลเรล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหสัวิชา 2101 
- 2102 สูงกว่าการฝึกแบบปกติอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ                 
สมพร  อ่อนเกตุพล (2558 : บทคัดย่อ) พบว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ส่าหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

    จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านทักษะการเช่ือม) ท่ีแสดงให้เห็นว่า  
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ               
ท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ ผู้วิจัยจึงขอสรุปข้อดีจากการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ ท่ีดีกว่าวิธีการฝึกเช่ือมแบบปกติ     
โดยมีผู้รู้ (ครู) ให้ค่าแนะน่า ดังนี้  

1) นักเรียนเช่ือมเป็นและเช่ือมผ่านเกณฑ์ ในระดับผลงานดีขึ้นไปได้เร็วขึ้น    
(จากเกณฑ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) กว่าวิธีการฝึกเช่ือมแบบปกติ ท่าให้เป็นการประหยัดเวลา
และวัสดุฝึกได้มาก เช่น ลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ ช้ินงาน ลวดเติม แก๊สเช่ือม และค่ากระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

2) นักเรียนมีความต้ังใจเรียนและสนใจเรียน (ฝึกเช่ือม) เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ชุดฝึก ฯ มีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนอยากเข้าฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ แม้แต่นักเรียนหญิง ซึ่งเดิมทีไม่อยาก 
ท่ีจะฝึกเช่ือมอยู่แล้ว ด้วยเหตุผลเพราะกลัวการเช่ือม  

3) สามารถใช้ฝึกการเคล่ือนมือเดินแนวเช่ือมได้ ท้ังนี้ เนื่องจากนักเรียนท่ีเริ่มต้น
ฝึกเช่ือมใหม่ ๆ จะเกิดปัญหาการควบคุมความเร็วในการเช่ือม กล่าวคือ จะเคล่ือนมือเดินแนวเช่ือมเร็ว
และไม่เป็นเส้นตรง ท่าให้ได้รอยเช่ือมเล็ก รอยเช่ือมไม่ตรง เมื่อตรวจสอบแล้วรอยเช่ือมไม่ดี               
ไม่มีคุณภาพ ชุดฝึก ฯ นี้สามารถใช้ฝึกการเคล่ือนมือเดินแนวเช่ือมได้ โดยการปรับระดับความเร็ว         
ในการเคล่ือนท่ีของมอเตอร์ขับเคล่ือนให้เหมาะสม จากนั้น ให้นักเรียนฝึกการเคล่ือนมือเดินแนวเช่ือม 
โดยยังไม่ให้ลวดเช่ือมอาร์กกับช้ินงาน (ยังไม่เปิดเครื่องเช่ือม) หรือยังไม่ติดเปลวไฟเช่ือมแก๊ส ท้ังนี้ 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความคุ้ยเคย จนสามารถจดจ่าระดับความเร็วในการเคล่ือนมือเดินแนวเช่ือม     
จนเกิดทักษะในการควบคุมความเร็วในการเคล่ือนมือได้ดีแล้ว จึงสามารถไปฝึกเช่ือมโดยการอาร์ก     
หรือการติดเปลวไฟเช่ือมแก๊สได้ต่อไป       
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4) สามารถฝึกการใช้มุมลวดเช่ือมท่ีถูกต้องและการเคล่ือนมือ ในการเช่ือม       
ต่อตัวทีต่าแหน่งท่าระดับ ท้ังนี้ เนื่องจากการเช่ือมต่อตัวทีในต่าแหน่งท่าระดับ มักเกิดปัญหา           
เนื้อของรอยเช่ือมไปติดอยู่กับช้ินงานฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งมากเกินไป เป็นเพราะนักเรียนใช้มุมงาน           
(Work Angle) ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ลวดเช่ือมจะต้องท่ามุม 45 องศา กับช้ินงานท้ังสอง ท่าให้   
ส้ินเปลืองวัสดุฝึก เช่น ลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ ช้ินงาน ลวดเติม และแก๊สเช่ือมไปมาก กว่าท่ีนักเรียน        
จะฝึกเช่ือมจนได้ผลงานรอยเช่ือมท่ีดี ดังนั้น การฝึกดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความคุ้นเคย          
จนสามารถจดจ่ามุมงาน และทักษะการเคล่ือนมือในการเช่ือม ท่าให้สามารถฝึกก่อนการเช่ือมจริงได้  
ในหลาย ๆ รอบ เพื่อให้การเคล่ือนมือเป็นธรรมชาติ ก่อนท่ีจะเริ่มฝึกเช่ือมจริงด้วยชุดฝึก ฯ ด้วยวิธีนี้  
จะสามารถช่วยให้นักเรียนเช่ือมเป็นได้เร็วขึ้น และลดการสูญเสียท้ังเวลาฝึกและวัสดุฝึกลงไปได้มาก 
หรือแม้แต่การเช่ือมในต่าแหน่งท่าเช่ือมอื่น ๆ ก็สามารถเริ่มต้นฝึกเช่ือมด้วยวิธีนี้  

5) ชุดฝึก ฯ ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเช่ือมจริง จึงได้ผลงานรอยเช่ือม       
ท่ีเกิดขึ้นบนช้ินงานจริง ๆ นักเรียนสามารถตรวจสอบรอยเช่ือมของตัวเองได้ทันที จะแตกต่างจาก
เครื่องฝึกทักษะการเช่ือมเสมือนจริง (Welding Simulator) ซึ่งได้ผลงานรอยเช่ือมท่ีเกิดขึ้นบนหน้า
จอแสดงผลเท่านั้น แต่ชุดฝึก ฯ ได้ผลงานรอยเช่ือมท่ีเกิดขึ้นบนช้ินงานจริง  

6) ชุดฝึก ฯ สามารถลดปัญหานักเรียนเช่ือมงานเสร็จไม่ทันก่าหนดลงได้มาก      
ท้ังนี้ เนื่องจากนักเรียนท่ีได้ฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ จะสามารถเช่ือมงานเสร็จทันได้ตามก่าหนด                   
ไม่ค้างส่งงาน ท่าให้นักเรียนมีงานส่งครบตามก่าหนดเวลา จึงลดโอกาสการติด 0 และ มส. เป็นผลให้
สถานศึกษามีภาพลักษณ์ท่ีดีในการจัดการศึกษา นักเรียนสามารถส่าเร็จการศึกษาตรงตามท่ีหลักสูตร
ก่าหนด เพราะไม่ต้องเสียเวลาเรียนซ้่ารายวิชา ท้ังยัง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง          
ไม่ต้องสูญเสียไปกับการลงทะเบียนเรียนซ้่ารายวิชาของบุตรหลาน เป็นต้น 
  ชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบื้องต้น แม้ไม่ทันสมัยเทียบเท่ากับเครื่องฝึก
ทักษะการเช่ือมเสมือนจริง (Welding Simulator) แต่ก็เป็นส่ือการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง            
ท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (ด้านทักษะการเช่ือม) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
สร้างขึ้นจากวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีจ่าหน่ายท่ัว ๆ ไป ในท้องตลาด มีความสอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา 
งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100 - 1005) เป็นนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นมาใช้เอง โดยไม่จ่าเป็นต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ นี้จะมีจุดเด่นกว่าเครื่องฝึกทักษะ       
การเช่ือมเสมือนจริง (Welding Simulator) กล่าวคือ เมื่อได้ฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึกฯ นักเรียนจะเกิด
ความรู้ สึกว่าก่าลัง เ ช่ือมจริง  ๆ รู้ถึงการอาร์ก แสงอาร์ก เม็ดโลหะกระเด็นและความร้อน                   
ล้วนเกิดขึ้นจริง ไม่ได้แตกต่างไปจากการเช่ือมโลหะจริง ๆ และผลงานรอยเช่ือมก็เกิดข้ึนบนชิ้นงานจริง 
เพราะชุดฝึก ฯ ได้ใช้วัสดุ และอุปกรณ์การเช่ือมจริง นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ฝึกการเคล่ือนมือ      
เดินแนวเช่ือม ซึ่งชุดฝึก ฯ นี้เสมือนครูได้ช่วยจับมือนักเรียนฝึกเช่ือม ด้วยมุมลวดเช่ือมและความเร็ว   
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ในการเดินแนวเช่ือมท่ีถูกต้อง ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องฝึกทักษะการเช่ือมเสมือนจริง (Welding 
Simulator) ท่ีเป็นเพียงการฝึกเช่ือมเสมือนจริงเท่านั้น ดังภาพท่ี 5.2 ตัวอย่างเครื่องฝึกทักษะ          
การเช่ือมเสมือนจริง (Welding Simulator)    
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.2 แสดงเครื่องฝึกทักษะการเช่ือมเสมือนจริง (Welding Simulator)    
(ที่มา : http://enterprise-ar-vr.com/system/wp-content/uploads/2017/06/Soldamatic- 

 Mercedes.jpg (Online))  
 

   ชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบ้ืองต้น ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการใช้งานไม่ยุ่งยาก
และซับซ้อนเหมือนกับเครื่องฝึกทักษะการเช่ือมเสมือนจริง (Welding Simulator) นักเรียนสามารถ 
ฝึกเช่ือมได้ด้วยตนเอง เพียงแค่รับฟังการอธิบายการใช้งานของชุดฝึก ฯ หรือดูการสาธิตจากครูผู้สอน   
หรืออาจจะศึกษาการใช้งานได้จากคู่มือการใช้งานของชุดฝึก ฯ (ตามคู่มือการใช้งาน ดังแสดง             
ในภาคผนวก ง - 1 หน้า 384 - 392) ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องฝึกทักษะการเช่ือมเสมือนจริง         
(Welding Simulator)  ท่ี ต้อ งมี ผู้ควบคุม ดูแลอย่ า ง ใกล้ ชิด  การ ฝึก เ ช่ือม ด้วย ชุด ฝึกทักษะ                   
การเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบ้ืองต้น นักเรียนสามารถฝึกทักษะได้เอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) ปรับปุ่มเลือกระบบการเช่ือม เป็นการเช่ือมไฟฟ้า (SMAW) หรือการเช่ือมแก๊ส 
(OAW) 

2) ปรับปุ่มระดับความเร็วในการเดินของมอเตอร์ขับเคล่ือน การเช่ือมไฟฟ้า       
ใช้ความเร็ว 55 วินาที - 1 นาที และการเช่ือมแก๊ส 1.50 - 2 นาที ซึ่งจะได้ความยาวรอยเช่ือม            
100 มิลลิเมตร 

3) การเช่ือมไฟฟ้า จะเริ่มจากซ้ายมือไปขวามือ การเช่ือมแก๊สจะเริ่มจากขวามือ
ไปซ้ายมือ  

4) การเช่ือมไฟฟ้า นักเรียนแทงลวดเช่ือมผ่านเข้าไปในรูของตัวประคองลวดเช่ือม 
ส่วนการเช่ือมแก๊ส นักเรียนต้องจุดเปลวไฟเช่ือมให้ได้เปลวกลางก่อน แล้วจึงสวมหัวทิพเช่ือมเข้าไป    
ในรูตัวประคองหัวเช่ือมแก๊ส ท่ีถูกก่าหนดด้วยมุมเดินและมุมงานให้คงท่ี ถูกต้องตามองค์ประกอบ         
ของการเช่ือม จากนั้น การเดินแนวเช่ือมนักเรียนเพียงแค่กดสวิตช์เริ่มต้น (Strat) ท่ีหัวเช่ือมไฟฟ้า   

http://enterprise-ar-vr.com/system/wp-content/uploads/2017/06/Soldamatic-Mercedes.jpg
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หรือหัวเช่ือมแก๊ส เพื่อให้มอเตอร์ขับเคล่ือนพาชุดประคองหัวเ ช่ือมเคล่ือนท่ีไปตามทิศทาง                
ของการเช่ือม ด้วยความเร็วคงท่ีและสม่่าเสมอตลอดของการเช่ือม ซึ่งนักเรียนจะต้องป้อนลวดเช่ือม 
(Feed) ลงมาอาร์กกับช้ินงานอย่างต่อเนื่องและคงท่ี โดยการใช้ระยะอาร์กท่ีถูกต้องและเหมาะสม               
ตามองค์ประกอบของการเช่ือม (การอาร์กต้องคงท่ีและต่อเนื่องตลอดของการเช่ือม) ซึ่งความร้อน      
จากการอาร์กจะหลอมเหลวปลายลวดเช่ือมให้กลายเป็นหยดโลหะ แล้วป้อนเติมเข้าสู่แอ่งหลอมเหลว
บนช้ินงานอยู่ตลอด ขนาดของรอยเช่ือมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างการเช่ือมและการป้อน   
ลวดเช่ือม (Feed) กล่าวคือ ถ้าการเช่ือมนั้น นักเรียนใช้ความเร็วในการเดินลวดเช่ือมสูง (ให้มอเตอร์
ขับเคล่ือนเคล่ือนท่ีเร็ว) จะได้รอยเช่ือมเล็กและแคบ เนื่องจาก มีอัตราการป้อนลวดเช่ือมเข้าสู่     
ช้ินงานต่่า แต่ถ้าหากการเช่ือมนั้น นักเรียนใช้ความเร็วในการเดินลวดเช่ือมต่่า (ให้มอเตอร์ขับเคล่ือน
เคล่ือนท่ีช้า) ก็จะได้รอยเช่ือมกว้าง เนื่องจาก มีอัตราการป้อนลวดเช่ือมเข้าสู่ช้ินงานสูง (พิจารณาจาก
ปริมาณเนื้อโลหะท่ีป้อนเติมให้กับช้ินงานต่อหน่วยความยาว) ท้ังนี้ จะต้องใช้ขนาดลวดเช่ือม       
กระแสเช่ือม และขนาดของช้ินงานเท่ากันในท้ังสองกรณี เมื่อฝึกเช่ือมเสร็จนักเรียนสามารถตรวจสอบ
รอย เ ช่ือมบน ช้ินงาน ไ ด้ ทัน ที  ซึ่ ง จะแตก ต่างจาก เครื่ อ ง ฝึก ทักษะการ เ ช่ือม เสมื อนจริ ง                 
(Welding Simulator) ท่ีผลงานรอยเช่ือมจะปรากฏอยู่บนหน้าจอแสดงผล จะต้องอาศัยบุคคล           
ท่ีมีความเช่ียวชาญ จึงจะสามารถตรวจสอบและแปรผลรอยเช่ือมได้ ซึ่งอุปกรณ์การเช่ือมต่าง ๆ      
ล้วนเป็นการจ่าลองให้เสมือนของจริงเท่านั้น จะแตกต่างจากเครื่องมือ อุปกรณ์ของชุดฝึกทักษะ      
การเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบ้ืองต้น ท่ีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเช่ือมล้วนเป็นของจริงท่ีใช้ในการเช่ือม
จริงท้ังนั้น 

5) เมื่อนักเรียนเช่ือมงานเสร็จ นักเรียนสามารถให้ชุดประคองลวดเ ช่ือม         
หรือหัวเช่ือมแก๊สเดินกลับมาท่ีต่าแหน่งเริ่มต้นได้ โดยการใช้ปุ่มให้มอเตอร์ขับเคล่ือนเดินกลับมา                
ท่ีต่าแหน่งเริ่มต้นเช่ือม ได้ท้ังการเช่ือมไฟฟ้าและการเช่ือมแก๊ส เพื่อเริ่มต้นการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ     
ได้ในรอบใหม่ 
 ท้ังนี้ ในการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ ในระยะแรก ๆ ท่ีนักเรียนยังไม่เกิดความคุ้ยเคย     
กับชุดฝึก ฯ มาก่อน ผู้วิ จัยจึงต้องอธิบายหลักการใช้งาน และสาธิตการเช่ือมให้นักเรียนได้ดู              
เป็นตัวอย่าง เมื่อนักเรียนได้เข้าฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ ในใบงานต่อ ๆ ไป นักเรียนจะเกิดความคุ้นเคย   
กับชุดฝึก ฯ โดยอัตโนมัติ จนเกิดความช่านาญมากขึ้นและสามารถเข้าฝึกทักษะได้เอง เพราะในทุก ๆ 
ใบงาน ชุดฝึก ฯ จะมีหลักการท่างานเหมือนกัน จะแตกต่างกันก็ตรงท่ีตัวประคองลวดเช่ือม              
หรือตัวประคองหัวเช่ือมแก๊ส ท่ีก่าหนดมุมงานและมุมเดินไว้แตกต่างกันตามต่าแหน่งท่าเช่ือมนั้น ๆ   

   2) อภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึกการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบ้ืองต้น  
    ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึก ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                       

(X = 4.65, S.D. = 0.46) ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึก ฯ อยู่ในระดับ   
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มากขึ้นไป ท้ังนี้  เนื่องจากชุดฝึก ฯ ท่ีผู้วิ จัยสร้างขึ้นมีขั้นตอนการสร้างและผ่านการประเมิน            
ความเหมาะสมจากผู้เ ช่ียวชาญ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ ไขมาแล้ว                    
ในหลายขั้นตอน สามารถน่าไปใช้ฝึกทักษะการเช่ือมในการควบคุมมุมงาน (Work Angle) มุมเดิน 
(Travel Angle) และฝึกการเคล่ือนมือในการเดินแนวเช่ือม ท้ังงานเช่ือมไฟฟ้า งานเช่ือมแก๊ส             
ในต่าแหน่งท่าเ ช่ือมต่าง ๆ ไ ด้จริง  นักเรียนเกิดทักษะและสามารถเช่ือมงานเป็นได้เร็วขึ้น                  
กว่าการฝึกเช่ือมแบบปกติ ท่าให้ลดเวลาในการฝึกและการส้ินเปลืองวัสดุฝึกลงไปได้มาก                    
และยังสามารถฝึกให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับองค์ประกอบของการเช่ือม จนเกิดเป็นความช่านาญ 
เพราะการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ มีความคล้ายคลึงกับครูได้ช่วยจับมือนักเรียนฝึกเช่ือม สอดคล้อง      
กับงานวิจัยของ วิชาญ  โชติกลาง (2559 : 137) พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน 
(ฝึกเช่ือม) โดยใช้ชุดฝึกเช่ือมทิก เพื่อใช้ฝึกทักษะการเช่ือมในรายวิชางานเช่ือมอาร์กทังสเตน           
แก๊สคลุม 1 (2100 - 2005) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.43, S.D.= 0.21) และสุเทพ  อริยพฤกษ์ 
(2559 : 89) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะงานเช่ือมทิก ในรายวิชางานเช่ือมอาร์ก
ทังสเตนแก๊สคลุม 1 (2100 - 2005) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.93) และยังสอดคล้องกับ           
สมพร  อ่อนเกตุพล พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  ส่าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (X = 4.43) 

5.2.3 อภิปรายผลการประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์          
ของชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบ้ืองต้น  

 ผลการประเมิน พบว่า ชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบื้องต้น มีคุณภาพ               
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในการน่าไปใช้จัดการเรียนการสอน (ฝึกเช่ือม) ในรายวิชา    
งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100 - 1005) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67,                     
S.D. = 0.46) ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานท่ีต้ังไว้ คือ ชุดฝึกทักษะการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊สเบ้ืองต้นมีคุณภาพ    
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากขึ้นไป ท้ังนี้ เนื่องจากผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้ว
เห็นว่าชุดฝึก ฯ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการประเมินความเหมาะสม และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ  
มาแล้วใน 3 ขั้นตอน และได้ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ดีแล้ว มีคุณภาพดังสมมติฐานท่ีต้ังไว้                                     
สามารถน่าไปทดลองจัดการเรียนการสอน (ฝึกเช่ือม) ซึ่งก็ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
(ด้านทักษะการเช่ือม) คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มควบคุม                
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังงานเช่ือมไฟฟ้า งานเช่ือมแก๊ส ในทุกใบงาน จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งนักเรียนก็มีความพึงพอใจต่อการฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด        
และผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่า ชุดฝึก ฯ มีความเป็นไปได้ท่ีท่าให้นักเรียนมีทักษะการเช่ือมท่ีดี 
ถูกต้องตามองค์ประกอบของการเช่ือมและเช่ือมเป็นได้เร็วขึ้น จึงเป็นประโยชน์ต่อการน่าไปใช้          
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ในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถประหยัดงบประมาณ ลดการสูญเสียวัสดุ ฝึก                   
จากการเช่ือมเสียของนักเรียนลงได้มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ  โชติกลาง (2559 : 137) 
พบว่า การประเมินรับรองชุดฝึกเช่ือมทิก เพื่อใช้ฝึกทักษะการเช่ือมในรายวิชางานเช่ือมอาร์กทังสเตน
แก๊สคลุม 1 (2100 - 2005) อยู่ในระดับมาก (X = 4.36, S.D. = 0.32) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยนี้ เพื่อให้ชุดฝึก ฯ ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน่าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ประสิทธิภาพของชุดฝึก ฯ จะสูงหรือต่่ากว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุดฝึก ฯ

เพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนด้วย ดังนั้น ในกรณีท่ีครูผู้สอนจะน่าชุดฝึก ฯ ไปใช้        
จะต้องศึกษาและท่าความเข้าใจในหลักการของชุดฝึก ฯ เป็นอย่างดี ใช่ว่าเมื่อมีชุดฝึก ฯ แล้วก็จัดให้
นักเรียนได้เข้าไปฝึกเช่ือมด้วยชุดฝึก ฯ ได้เลย อาจต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการท่างานของชุดฝึก ฯ            
หรืออาจให้นักเรียนได้ฝึกการจ่าลองการเช่ือมเสียก่อน (หมายถึงเช่ือมโดยไม่อาร์ก ไม่ติดเปลวไฟ   
เช่ือมแก๊ส) เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับมุมงาน (Work Angle) มุมเดิน (Travel Angle) วิธีการป้อน   
ลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ ลวดเช่ือมแก๊สและความเร็วในการเคล่ือนมือเดินแนวเช่ือม จนเกิดความช่านาญ 
จากนั้น จึงเริ่มฝึกให้นักเรียนฝึกเช่ือมจริงด้วยชุดฝึก ฯ ท้ังนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2) ชุดฝึก ฯ เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ ในสาขาวิชา ช่างเช่ือมโลหะ    
ซึ่งยังไม่เคยปรากฏว่าเคยมีใช้ท่ีไหนมาก่อน เท่าท่ีมีจะเป็นเครื่องฝึกทักษะการเช่ือมเสมือนจริง
(Welding Simulator) ซึ่งไม่ใช่เป็นการฝึกท่ีผ่านจากการเช่ือมจริง ๆ ซึ่งชุดฝึก ฯ นี้ ได้ช่วยครู        
เสมือนครูได้จับมือฝึกเช่ือมให้กับนักเรียน ดังนั้น ด้วยหลักการของชุดฝึก ฯ ดังกล่าว จึงสามารถ  
น่าไปใช้ได้กับการฝึกเช่ือมในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป ท้ังนี้ เพื่อช่วยให้นักเรียนเช่ือมเป็นได้เร็วขึ้น          
และมีฝีมือในการเช่ือมท่ีดี  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) เนื่องจากปุ่มปรับความเร็วในการเช่ือม ผู้วิจัยติดต้ังไว้ท่ีแผงควบคุมเพียงต่าแหน่ง
เดียว ท่าให้การปรับความเร็วในการเช่ือมท่าได้เพียงต่าแหน่งเดียว ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะควรเพิ่มปุ่ม
ปรับความเร็วไว้ที่หัวเช่ือมด้วยอีกต่าแหน่งหนึ่ง เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน 
   2) ควรพัฒนาให้ตัวประคองลวดเช่ือมไฟฟ้า และตัวประคองหัวเช่ือมแก๊สให้สามารถ
ปรับองศาของมุมงาน มุมเดินได้หลายระดับ  
   3) ควรพัฒนาให้สามารถเช่ือมได้ท้ังผู้ท่ีถนัดมือขวาและมือซ้าย 
  


