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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ี

สร้างข้ึน โดยใชเ้กณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงั
เรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 
2100-1005 ท่ีพฒันาข้ึน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อเอกสารประกอบ        
การเรียนการสอน เป็นครูผูส้อนรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1005 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 20 คน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-
1005 โดยน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง เป็นผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี จ  านวน 35 คน โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One Group 
Pretest Posttest Design ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

จากการด าเนินการวิจยัตามจุดประสงค์การวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ าเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ผ่านกระบวนการจนส้ินสุด ผูว้ิจ ัยสามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1005 ท่ีสร้างข้ึน โดยใช้กบักลุ่มตวัอย่างปรากฏว่ามีประสิทธิภาพมีค่า
เท่ากบั 85.21/81.90 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทุกคน โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1005 แสดงว่า
ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าทางการเรียนทุกคน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.1.3 ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1005 ไดมี้ความคิดเห็นเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( ̅ = 4.69, S.D. = 0.45) 
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5.1.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1005 มีระดบัความพึงพอใจ
เฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.67, S.D. = 0.47) 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1005 ท่ีสร้างข้ึน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและ
โลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1005 ท่ีพฒันาข้ึน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบั
คุณภาพท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 
2100-1005 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1005 โดยผูว้ิจยัขอ
น าเสนอขอ้มูลอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.2.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 เม่ือไดน้ าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งผลปรากฏวา่ประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยผูเ้รียนท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอน (E1) และผูเ้รียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน (E2) ซ่ึงผูเ้รียนเป็นนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลงั ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี ผลการทดลองมีค่าเท่ากบั         
85.21/81.90 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้80/80 ตามสมมติฐานของงานวิจยัท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นิธิศ (2550) ท่ีไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานจกัรยานยนต ์รหสั
วิชา 2101-2104 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคชยันาท โดยมีประสิทธ์ิภาพ 
84.42/82.34 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมเกียรติ (2553) 
ท่ีไดศึ้กษาการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานฝึกฝีมือ รหสัวิชา 2100-1004 ตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคยโสธร มีประสิทธ์ิภาพเท่ากบั 82.15/81.24 ซ่ึงสูง
กวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิทศัน์ (2558) ท่ีไดศึ้กษาผล
การใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหสัวิชา 2105-
2118 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร มี
ประสิทธ์ิภาพเท่ากบั 81.09/80.88 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80  
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จากประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองตน้ท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีค่าเท่ากบั 85.21/81.90 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ก าหนด เน่ืองจากขั้นตอนการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ไดศึ้กษารายละเอียดของ
หลักสูตรรายวิชา มีการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ เลือกเน้ือหาให้เหมาะสมกับผูเ้รียน เพื่อก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนท าแบบฝึกหัดและใบงานระหว่าง
กิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกบัเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเอกสารประกอบการเรียนการสอนไดจ้ดัเรียงล าดบัองคป์ระกอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อยา่ง
ครบถ้วน จึงท าให้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

5.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลงัเรียน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผล
ปรากฏวา่ผูเ้รียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสั
วิชา 2100-1005 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือน า
ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 หน่วยการเรียน หาค่าคะแนนเฉล่ียรวมได้
เท่ากบั 98.29 โดยคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนเฉล่ียรวมไดเ้ท่ากบั 28.51 ซ่ึงเม่ือน าคะแนน
เฉล่ียรวมหลงัเรียนมาการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรวมก่อนเรียน ปรากฏวา่คะแนนเฉล่ียรวมหลงั
เรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียรวมก่อนเรียน แสดงให้ทราบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ ท่ีสร้างข้ึนสามารถท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุก
หน่วยการเรียน และสามารถน าเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองตน้ ไปใช้การเรียนได้ ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธัชชยั (2559) ท่ีได้
จดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเคร่ืองยนต์ระบบดีเซล รหสัวิชา 2101-2002 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  ผลคะแนนเฉล่ียของการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ผลคะแนนเฉล่ียของการท าแบบทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชาญ (2559) ท่ีไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของรายวิชางานเช่ือมซ่อมบ ารุง (2103-2114) ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ วิรัตน์ (2557) ท่ีได้จดัท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1005 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลปรากฏวา่ผูเ้รียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา
งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เน่ืองจากการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้ด าเนินการตามค าแนะน า
ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถน ามาใชพ้ฒันาคุณภาพทางการศึกษา โดยเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน
การจดัการเรียนรู้ยงัคงเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีส าคญั มีประโยชน์การจดัการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนมีความ
สนใจและเขา้ใจในเน้ือหา ซ่ึงผูจ้ดัท าไดส่ื้อสารดว้ยรูปภาพประกอบเป็นขั้นตอนทั้งใบเน้ือหา และ
ใบงาน ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษานอกเวลาเรียนดว้ยตนเอง  สามารถท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทกัษะในรายวชิาแต่ละหน่วยการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพสูงข้ึน 

5.2.3 ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1005 จากการตอบแบบสอบถามปรากฏว่า
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.69, S.D. = 0.45) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วิรัตน์ (2557) ท่ีได้จดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1005 หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม ดา้นความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการ
สอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1005ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( ̅ = 4.70, S.D. = 0.43) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมกริช (2557) ท่ีไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย มีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนประจ า
รายวชิาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย  ̅ = 4.62) และมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สันทนา (2552) ท่ีไดว้ิจยัการสร้างและหาประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอน วิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104-2222 ท่ีสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน มีความคิดเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.57, S.D. = 0.12) 

จากความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากครูผูส้อนท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มีประสบการณ์ในการท างาน
มากกว่า 25 ปี ไดต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหาค่าเฉล่ียสูงสุด หัวขอ้เน้ือหามี
ความสอดคล้องกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านภาษาและรูปภาพค่าเฉล่ียสูงสุด หัวขอ้ภาพท่ี
น ามาใช้สัมพนัธ์กบัเน้ือหา ด้านการพิมพ์และรูปเล่มค่าเฉล่ียสูงสุด หัวขอ้รูปเล่มสวยงามมีขนาด
พอเหมาะแก่การน าไปใช ้และดา้นประโยชน์ค่าเฉล่ียสูงสุด หวัขอ้สามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้ได้
อยา่งสะดวก สามารถวเิคราะห์ไดว้า่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ยงัคงตอ้งใชส่ื้อการเรียนการสอนใน
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รูปแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาพมี
ความสัมพนัธ์กบัเน้ือหา มีรูปเล่มสวยงาม และน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวก 

5.2.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1005 จากการท่ีผูเ้รียนไดต้อบ
แบบสอบถามปรากฏวา่ ผูเ้รียนมีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.67, S.D. = 0.47) ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมกริช (2557) ท่ีไดจ้ดัท าดา้นเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคนิค
เชียงราย มีระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนประจ า
รายวชิาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วชัระ (2559) ท่ีไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวิชา 2105-2002 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของวิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ระดบัความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อจดัการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน โดยในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.58) และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจษฎา (2552) ท่ีไดจ้ดัท า
เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย รหัส 3000-0206 ส าหรับ
ผูเ้รียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ความพึงพอใจในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  ̅ = 4.36) 

จากความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อจดัการเรียนการสอนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ โดยภาพรวมความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ครูผูส้อนไดว้างแผนการจดัการเรียนรู้ และเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบแบบแผน โดยใชภ้าพมี
สีสันท่ีสดใสเหมาะกบัผูเ้รียน ประสานกิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมบทบาทผูเ้รียน
ใหเ้กิดการเรียนรู้ ท าความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน จุดส าคญัของครูผูส้อนตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ปฏิบติัตนเป็นกลัยาณมิตรกบัผูเ้รียน ให้การช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษาและเขา้ใจผูเ้รียน ซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัของการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความไวว้างใจ เช่ือถือ มีความ
สนุกสนานกบัการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมใหผู้เ้รียน เก่ง ดี มีสุข 

สรุปผลการวิจยัน้ีคร้ังน้ีไดว้่า เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะ
แผ่นเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2100-1005 ท่ีไดส้ร้างข้ึนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สามารถพฒันาความรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดทกัษะใน
หน่วยการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ และมีความเหมาะสมน ามาใชก้บัการเรียนการสอนได ้
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5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังน้ี 
5.3.1.1 ควรเตรียมความพร้อมก่อนน าเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางาน

เช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 โดยครูผูส้อนใหค้ าแนะน าผูเ้รียนศึกษาตามล าดบั
ขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

5.3.1.2 ควรเตรียมความพร้อมดา้นส่ือคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อได้
อธิบายเสริมให้กับผู ้เ รียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน แสดงด้วยเคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์ และการบนัทึกความก้าวหน้าทางการเรียน เช่น บนัทึกผลแบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบฝึกหดั และแบบทดสอบหลงัเรียน จะท าใหผู้เ้รียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้มากข้ึน 

5.3.1.3 ควรพิจารณาช่วงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความยากง่าย
ของเน้ือหาสาระ ในกรณีท่ีเป็นเน้ือหาสาระมีความยากและมีความซับซ้อน ควรเพิ่มระยะเวลาใน
การเรียนรู้ใหม้ากข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

5.3.1.4 ควรควบคุมดูแลผู ้เ รียนอย่างใกล้ชิด ให้ค  า ช้ีแนะค าปรึกษาช่วงท า
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลงัเรียน เพราะผูเ้รียนบางคนไม่ตั้งใจใน
กระบวนการเรียนรู้จะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

5.3.2 ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.2.1 ควรท าการศึกษาวิจยัโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน ในรูปแบบ

ส่ือท่ีสามารถติดตั้งอุปกรณ์เคล่ือนท่ี สามารถเปิดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ง่ายและ
สะดวก เช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เล็ต เพื่อใหผู้เ้รียนหรือผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้ถึงองคค์วามรู้ไดต้ลอดเวลา 

5.3.2.2 ควรน านวตักรรมเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานเช่ือมและ
โลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ไปใชใ้นสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อศึกษาผลการน าไปใชแ้ละพฒันาใหมี้คุณภาพมากข้ึน 

5.3.2.3 ควรมีการน ากระบวนการวจิยัและพฒันาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ไปประยุกตใ์ช้ในรายวิชาท่ีเป็นภาคปฏิบติั โดยน าเสนอในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เช่น การฝึกทกัษะดว้ยสถานการณ์จ าลอง เพื่อเป็นทางเลือกและแบ่งเบาภาระของครูผูส้อน 

5.3.2.4 ควรท ากระบวนการวิจัยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ใน
รายวิชาอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง โดยน าจุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา มาปรับให้สอดคลอ้ง เพื่อลดระยะเวลาในการ
จดัท าไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัสมยั 


