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การรายงานครั้ ง นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน
การสอนที่สร้ างขึ้น โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อน
เรี ยนกับหลังเรี ยน โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ครู ผสู ้ อนเกี่ ยวกับคุ ณภาพที่มีต่อเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชางานเชื่ อม
และโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 แบบแผนการรายงานการวิจยั ที่ใช้คือ แบบกลุ่มเดียว
สอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test ได้กาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ไว้ดงั นี้
1. กลุ่มประชากรผูเ้ รี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จานวน 35 คน
2. กลุ่มประชากรครู ผสู ้ อนรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กลุ่มสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิ ค สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จานวน 77 จังหวัด
3. กลุ่ มตัวอย่างผูเ้ รี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ ากาลัง
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จานวน 35 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
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4. กลุ่มตัวอย่างครู ผสู ้ อนรายวิชางานเชื่ อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005
ของสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา จานวน 20 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
สรุ ป ผลการรายงานปรากฏว่า ผู เ้ รี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย น โดย
เอกสารประกอบการเรี ย นการสอน มีประสิ ทธิ ภาพ 85.21/81.90 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80/80
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชางานเชื่ อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 พบว่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกหน่ วยการเรี ยน
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพที่มีต่อเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชา
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 มีความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(̅ = 4.68, S.D. = 0.49)
ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับคุณภาพที่มีต่อเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชา
งานเชื่ อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 -1005 มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (̅ = 4.69, S.D. = 0.45)
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
การสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 มีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (̅ = 4.67, S.D. = 0.47)
แสดงได้ว่าเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชางานเชื่ อมและโลหะแผ่นเบื้ องต้น ที่
พัฒนาขึ้นเป็ นเอกสารที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นจริ ง
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