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สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

 ผู้รายงานสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) ดังนี้ 
 
5.1 สรุป 
 1.  สร้างเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008)        
 สรุป เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) มีคุณภาพเหมาะสม
โดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (X =4.66, S.D.=0.42) 
 2. ด าเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103 -2008) โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน ท้ังนี้เพื่อ 
  1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
   สรุป เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) มีประสิทธิภาพ 
83.29/83.82 
  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   สรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกหน่วยการเรียน  
  3) ศึ ก ษ าค ว าม พึ ง พ อ ใจ ข อ งนั ก เรี ย น ท่ี มี ต่ อ เอ ก ส าร ป ร ะ ก อ บ ก า รส อ น                    
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
  สรุป นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม 
(2103-2008) โดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (X =4.61, S.D.=0.48)     
 
5.2 อภิปรายผล 

1. อภิปรายผลต่อการสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) 
 ผลการวิ เคราะห์ คุณภาพของ เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม         

(2103-2008) โดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ผลปรากฏว่า โดยรวมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นเพราะในการสร้างผู้รายงานได้จัดท าแผนการสร้างและได้ด าเนินการตามแผน     
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชา การก าหนดหัวข้อเรื่อง วิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาส าคัญของหัวข้อเรื่อง จากนั้นน าเนื้อหา
ส าคัญของหัวข้อเรื่องมาก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม อีกท้ังยังได้รับความอนุเคราะห์จาก
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ผู้เช่ียวชาญให้ความกรุณาเสนอแนะในส่วนท่ียังบกพร่อง ผู้รายงานจึงได้น ามาปรับปรุงแก้ไขจนได้
เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008)  
 2. อภิปรายผลต่อการด าเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-
2008) โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ท้ังนี้เพื่อ 
  1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม 
(2103-2008) 
 จากการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนท่ีผู้รายงานได้สร้างขึ้น 
พบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่า  
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกหน่วยการเรียน และการศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญเป็ง  
รัตนะ (2552 : 56-59) ท่ีศึกษาเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน   
วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  (2100-1005) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พบว่า เอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.04/81.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X =4.42, S.D.=0.52) 
การศึกษาของ มงคล ไมตรีจิตต์ (2553 : 41-42) ท่ีศึกษาเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น (2100-1005) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) พบว่าเอกสารประกอบการสอนท่ีสร้างขึ้น            
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.41/82.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(X =4.31, S.D.=0.47)  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา การสร้างและหาประสิทธิภ าพของ เอกสารประกอบการสอน               
วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. เพื่ อ ให้ การใช้ เอกสารประกอบการสอนวิชากระบวนการเช่ือม (2103 -2008)                
มีประสิทธิภาพสูงสุด ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจวิธีการใช้เอกสารประกอบการสอนท่ีผู้รายงาน    
สร้างขึ้น ก่อนท่ีจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. ความพร้อมของห้องเรียน ส่ือการสอนท่ีเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์การเช่ือมต่าง ๆ จะมีผลต่อ
ความสนใจของนักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องจัดเตรียมห้องเรียน ส่ือการสอนท่ีเป็นเครื่องมือ         
อุปกรณ์การเช่ือมต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อท่ีนักเรียนจะได้เรียนรู้กับของจริง 

3. การจัดแผนการเรียนของแผนกช่างเช่ือมโลหะ วิ ทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา               
จัดให้วิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) อยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ของระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 1  ซึ่งนักเรียนยังไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านงานเช่ือมโลหะมากพอในการศึกษา ครูผู้สอนต้องใช้
วิธีการสอนท่ีหลากหลายจึงสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังนั้นผู้รายงานจึงมีข้อเสนอแนะว่า 
ไม่ควรจัดแผนการเรียนวิชากระบวนการเช่ือม (2103-2008) อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน   
ปีท่ี 1 ถ้าเป็นไปได้ควรจัดในช้ันปีท่ี 2 หรือ 3 จะเหมาะสมกว่ามาก   
  

 

 

 

   

 
 
 
 


