
62 

 

บทที ่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 รายงานการใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสั 2102-2201 ระดบัประ 
กาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเคร่ืองมือกล วิทยาลยัเทคนิค
ลพบุรี ท่ีผูศึ้กษาไดส้รุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

5.1  วตัถุประสงค์การวจิัย 
 5.1.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขา 
วชิา ช่างกลโรงงาน โดยก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ ไวร้้อยละ 80/80 
 5.1.2 เพื่อหาดชันีประสิทธิผล เอกสารประกอบการสอน วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขา 
วชิา ช่างกลโรงงาน มีค่าดชันีประสิทธิผล 0.50 
 5.1.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหลงัการใช ้เอกสารประ 
กอบการสอนวิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน โดยใช ้(t-test) 
 5.1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเอกสารประ กอบการสอนวิชา 
แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2102-2201 ตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน 

5.2  สรุปผลการศึกษา 
 5.2.1 สรุปผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
  ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของเอกสารประกอบการสอน วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหัส
วชิา  2102-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี  2 วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี พบวา่ ทั้ง 9 หน่วย
การเรียนสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80 โดย 
                      1. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 1 เร่ืองการข้ึนรูปโลหะมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่า 
กบั 90.45/80.30 
         2. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 2 เร่ืองประเภทของงานข้ึนรูปโลหะ มีประสิทธิ 
ภาพ (E1/E2) เท่ากบั  90.60/80.30 
              3. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 3 เร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบังานตดัมีประสิทธิภาพ (E1 

/E2)  เท่ากบั  91.21/80.00 
                      4. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 4 เร่ือง ประเภทของแม่พิมพมี์ประสิทธิภาพ (E1/E2)  
เท่ากบั  90.15/ 80.00 
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                      5. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 5 เร่ือง ดายเซ็ตมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั  
92.57/80.00 
                      6. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 6 เร่ือง ส่วนประกอบแม่พิมพมี์ประสิทธิภาพ  (E1 
/E2) เท่ากบั 92.57/80.30 
                      7. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 7 เร่ือง ช้ินส่วนมาตรฐานของแม่พิมพโ์ลหะ มีประ 
สิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 93.33/80.00 
                     8. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 8 เร่ือง วสัดุท่ีใชท้  าแม่พิมพโ์ลหะมีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากบั 91.51/ 80.00 
           9. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองเพรสและอุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพ์
โลหะ  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากบั  91.21/80.30 

       เอกสารประกอบการสอนรวมทั้ง 9 หน่วยการเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
91.36/80.20 

5.2.2 สรุปผลการวเิคราะห์ดัชนีประสิทธิผล  
 ผลการวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลเอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 

รหสัวิชา 2102-2201 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา 
ช่างกลโรงงาน วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี พบวา่ ประสิทธิผลของส่ือการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 0.69 หมายความวา่
นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 69.00 แสดงวา่เอกสารประกอบการสอน วิชาแม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ อยู่
ในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้คือ มากกวา่ 0.50 

5.2.3  สรุปการวเิคราะห์เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้
เอกสารประกอบการสอนวชิา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2102-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ปวช. ชั้นปีท่ี 2 ของนกัเรียน จ านวน 33 คน พบวา่ คะแนนหลงัเรียนและก่อนเรียน วิเคราะห์ดว้ย คะแนน
ที (t-test) ปรากฏวา่ คะแนนที  เท่ากบั  118.87 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงกล่าวไดว้า่ คะแนน
หลังเรียนและก่อนเรียนมีความแตกต่างกัน คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าเอกสาร
ประกอบการสอน สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 

5.2.4  สรุปความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อ เอกสารประกอบการสอน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจ เอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพ์โลหะเบ้ืองตน้ 

รหสัวชิา 2102-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 โดยภาพรวมโดยภาพรวมทั้ง 4 ดา้น 
คือ ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นแบบฝึกหัดทา้ยบท ดา้นการใชภ้าษา และดา้นองค์ประกอบและรูปเล่มเอกสาร
ประกอบการสอนอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 4.71  และ S.D = 0.44)  
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  5.2.5  สรุปการประเมินคุณภาพของผู้เชียวชาญทีม่ีต่อ เอกสารประกอบการสอน 
   ผลการประเมินคุณภาพ เอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา  
2102-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น คือดา้นเน้ือหา ดา้นการ
ใชภ้าษา ดา้นการพิมพ ์ดา้นประโยชน์ของเอกสาร และดา้นส่ือ อยูใ่นระดบัท่ีดีมาก ( = 4.80 และ S.D. 
= 0.40) 
 5.2.6 สรุปการประเมินคุณภาพของครูผู้สอนทีม่ีต่อ เอกสารประกอบการสอน  
  ผลการประเมินคุณภาพ เอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2102-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น คือดา้นเน้ือหา ดา้นการ
ใชภ้าษา ดา้นการพิมพ ์ดา้นประโยชน์ของเอกสาร และดา้นส่ือ อยูใ่นระดบัท่ีดีมาก ( = 4.66 และ S.D. 
= 0.51) 
 

5.3  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการพฒันา หาประสิทธิการ หาประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา แม่พิมพโ์ลหะ
เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2102-2201 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25526 ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ส านกังานคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.3.1 อภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
  จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของเอกสารประกอบการสอน วิชา
แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2102-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 ท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 83.49/81.31 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ คือ 80/80 อาจเป็นเพราะวา่ เอกสารประกอบการ
สอนมีการสร้างและพฒันาอยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วเิชียร บุญเต่ียว (2553: บทคดัยอ่) ท่ี
ศึกษาการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัเทคนิคสตูล พบวา่เอกสารประกอบการสอน มีประ 
สิทธิภาพ 83.00/81.93 ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้80/80  อุษณีย ์โภคา (2554: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันา
และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส าหรับนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธุรกิจ พบวา่
ผลการพฒันาตามวตัถุประสงค์ผลการพฒันา และหาประสิทธิภาพผลการพฒันาวิชาการออกแบบ
โปรแกรมใชค้อมพิวเตอร์ช่วย รหสั 4610109ท่ีมีประสิทธิภาพ E1=85.21 และE2=86.00 มากกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 80/80  ธิติชาติ เจือจนัทร์ (2557: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาเอกสารประกอบการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เร่ือง สมการ นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเสาวภา ชั้นปีท่ี1 ผลการวิจยัพบวา่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้น ฐานอาชีพ 
เร่ืองสมการ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.63 / 81.19 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ธนนนัท ์มาศธนานนัต์ (2550) ศึกษาการใชเ้อกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับวิทยุ รหสัวิชา 
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2104-2209 ส าหรับนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคกาแพงเพชรพบวา่ประสิทธิ 
ภาพของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเคร่ืองรับวิทยุ  พบว่าการจดัการ
เรียนการสอน โดยใชเ้อกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับวิทยุโดยรวมมีประสิทธิภาพ 82.24/81.94 
สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้  

5.3.2 อภิปรายผลการหาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน 
  จากผลการศึกษาดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนวิสอนวิชา แม่พิมพ์
โลหะเบ้ือง ตน้ รหสัวชิา 2102-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 แผนกช่างกลโรงงาน 
วิทยาลยั เทคนิคลพบุรีพบว่าทั้ง 9 หน่วย การเรียน มีค่าดชันีประสิทธิผลของส่ือการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั 
0.71 หมายความวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 71.00 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุญสิทธ์ิ อยูค่ง 
(2551) ท่ีไดศึ้กษาวิจยั เร่ืองการพฒันาเอกสารประกอบการสอน วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหสั 2101-
2105 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.07 ส่วนผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลงัเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 90.70 และประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนมีค่ามากกวา่ .50 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของระเบียบ หนูรินทร์ (2553) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ
สอน วชิางานผลิตภณัฑ์โลหะแผน่ 1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) พบวา่ เอกสารประกอบการสอนท าให้ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเพิ่มข้ึน หลงัจากท่ีเรียน
ดว้ยเอกสารประกอบการสอน วิชางานผลิตภณัฑ์โลหะแผ่น 1 แล้วคิดเป็นร้อยละ 22.141 และ
ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน ท่ีสร้างข้ึน มีค่ามากกวา่ .50 
 5.3.3 อภิปรายผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชเ้อกสารประกอบการสอน 
วิชา แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2102-2201 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียน
ด้วยเอกสารประกอบการสอนมีผลคะแนนสอบก่อนเรียนแตกต่างจากคะแนนสอบหลังเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีค่าคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนสอบก่อนเรียน จึงยอมรับ
สมมติฐานแสดงวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนก
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั นั้นแสดงวา่การเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพ์
โลหะเบ้ืองตน้ น้ี จะช่วยใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบั ประสิทธ์ิ สุพรรณ์ 
(2554: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชเ้อกสารประกอบการสอนงานฝึกฝีมือ รหสั 2100-1004 ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลยัสารพดัช่างขอนแก่น ท่ีเรียน
โดยใชเ้อกสารประกอบการสอน คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ดุษฎี ภุมมา (2558: บทคดัยอ่) 
ไดท้ากาวิจยัเร่ืองการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 8 ส าหรับนกัศึกษาระดบัชั้น 
ปวส.2 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาท่ี
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ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์ 8 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ลว้น 
สายยศ (2536 : 301) สอนดว้ยเอกสารประกอบการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพมาก และมี
ประสิทธิภาพเป็นไป ตามเกณฑท่ี์ก าหนด ส่งผลท าใหผู้เ้รียนมีการพฒันาทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทกัษะปฏิบติัใน รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105–2110 สูงข้ึน ถือว่ายืนยนัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนท่ีเกิด จากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนวชิาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของธนนนัท ์มาศธนานนัต ์(2550) ศึกษาเร่ืองผลการใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับวิทยุ (2104-2209) พบวา่การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ระหว่างก่อนและหลงัเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเคร่ืองรับวิทยุ พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชาเคร่ืองรับวิทยุ หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 สอดคลอ้งบุญสิทธ์ิ อยูค่ง (2551) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง 
การพฒันาเอก สารประกอบการสอน วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหสั 2101-2105 หลกัสูตรประกาศนีย 
บตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) การวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 23.07 ส่วนผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 90.70 นั้นคือ 
คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  
 5.3.4  อภิปรายผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา แม่พิมพ์
โลหะเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2102-2201 โดยภาพรวมพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( = 
4.74, S.D. = 0.48) สอดคลอ้งกบั เจษฎา ถาวรนุวงศ์ (2552) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาและหาประ
สิทธิ ภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบโปรแกรมใชค้อมพิวเตอร์ช่วย รหสั 3000- 0206
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ผลวิจยัพบวา่ความพึงพอใจของนกัศึกษา ท่ีมีต่อวิชาการออกแบ
โปรแกรมใชค้อมพิวเตอร์ช่วย รหสั 3000-0206 มีความพึงพอใจในระดบัมาก (เฉล่ีย 4.36) สอดคลอ้งกบั 
ระเบียบ หนูรินทร์ (2553) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา
งานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ผล 
การวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างข้ึนอยู่ในระดับมากของ 
สอดคลอ้งกบั ดุษฎี ภุมมา (2558: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ 8 ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น ปวส.2 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาล
นครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน วิชา
วทิยาศาสตร์ 8 ในระดบัมากท่ีสุด  
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะในการน าเอกสารประกอบการสอนไปใช้ 
      1.1 ครูผูส้อนตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในการสร้างเอกสารประกอบการสอน คู่มือครู กิจกรรม
ในแต่ละหน่วยการเรียน และขั้นตอนต่าง ๆ ใหช้ดัเจนก่อนน าไปใช ้
      1.2 เม่ือท าการทดสอบหรือตรวจผลงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ครูจะตอ้งตรวจขอ้สอบ 
และผลงานนกัเรียนทนัทีและสม ่าเสมอ ถา้พบขอ้บกพร่องใหรี้บแกไ้ขทนัทีเพื่อนกัเรียนจะได ้
ทราบวา่ตอ้งแกไ้ขจุดใด และเป็นการกระตุน้ในการท างานคร้ังต่อไป 
      1.3 ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองในแต่ละหน่วยการเรียน 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะในการพฒันางานต่อไป 
      2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนกบั
วธีิการสอนแบบอ่ืน ๆ 
      2.2 ควรสร้างเอกสารประกอบการสอน ในลกัษณะส่ือประสม เช่น บทเรียนส าเร็จรูปหรือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ดว้ย เพราะนกัเรียนสามารถ
เรียนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


