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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อม
ซ่อมบํารุง (2102-2114) (2) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
เชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน–หลังการทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า (1) เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุงมีคุณภาพเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.28,SD=0.41)          
(2) เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31/81.83 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.21,SD=0.12)      
 
คําสําคัญ: เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง / การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอน 
 
Abstract 

The purposes of this research was to (1) Construction and quality evaluation of teaching 
Documents for Welding Maintenance (2103-2114) Subject. (2) Efficiency evaluation of teaching 
Documents for Welding Maintenance Subject. (3) Compare achievement before and after learning 
by used the documentation of teaching welding maintenance. And (4) Study of Students’ 
Satisfaction towards teaching management by used the documentation of teaching welding 
maintenance. This study are experimental study, One Group Pretest Posttest Design. The samples in 
this study were 30 students from the third-year in Welder Field, Vocational Certificate at Nakron-ratchasima 
Technical College in 2015. The result of this research shows that: 1) Documentation of teaching 
welding maintenance of suitable quality overall was high level (X =4.28,SD=0.41) 2) Documentation 
of teaching welding maintenance efficiency of 82.31/81.83 3) Achievement points after averaging 
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higher than the previous level of statistical significance level 05. And 4) Satisfaction of students to 
teaching management using teaching documents for welding maintenance in the overall at high 
level (X =4.21,SD=0.12) . 
 
Keywords: Teaching Documents for Welding Maintenance Subject / The Construction and Efficiency 
Evaluation of Teaching Documents 
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะความชํานาญในวิชาชีพนั้นๆ อย่างถ่องแท้ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีได้เปิดสอนวิชาชีพหลายๆ วิชา ให้ผู้ท่ีสนใจเลือกเรียนตามความถนัด ตามวัตถุประสงค์
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีพนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีทักษะอาชีพ เพื่อเป็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ มีนิสัยรักการทํางาน เต็มใจทํางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการจัดการ สามารถคิดเป็น ทําเป็นแก้ปัญหา
เป็น การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาก
ด้านทฤษฎีและหลักการก่อนการฝึกปฏิบัติ เพื่อช่วยให้งานฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้ เรียนต้องเรียนรู้จาก
ประสบการณ์โดยตรง ลงมือปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงจะช่วยให้เกิดทักษะเพิ่มขึ้น แต่ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรและเนื้อหาสาระของวิชาต้องเลือกใช้วิธีการสอนและสื่อที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาวิชาก่อน จะ
ช่วยให้การเรียนการสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ  

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทําโครงสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่และนําโครงสร้าง
หลักสูตรสาขาช่างอุตสาหกรรมมาใช้แทนโครงสร้างหลักสูตรเดิมในปี พ.ศ. 2556 ส่งผลให้โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา
งานเชื่อมโลหะ โดยเฉพาะหลักสูตรรายวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง มีรายละเอียดรายวิชาเปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรเดิม 
ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้มีเอกสารประกอบการสอนที่ตรงตามหลักสูตรและมีเนื้อหา
สาระครอบคลุม ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง  
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง  
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางาน

เชื่อมซ่อมบํารุง 
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางาน

เชื่อมซ่อมบํารุง 
 
เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารตําราท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การเขียนเอกสารประกอบการสอน 
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 เอกสารประกอบการสอน (ชุติมา สัจจานันท์. 2556). เป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญ
ต่อการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ท้ังในการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและการศึกษาด้วยตนเองของนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป การเขียนเอกสารประกอบการสอน โดยท่ัวไปมี
หลักการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนผลงานวิชาการประเภทตําราหรือหนังสือ แต่แตกต่างกันในเรื่องขอบข่ายของ
เนื้อหา ซ่ึงยึดคําอธิบายรายวิชาเป็นหลักและรูปแบบ ซ่ึงมีแผนการเรียนรู้และกิจกรรมประกอบ 

ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา ท่ีสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวธีิการสอนอย่างเป็นระบบ 

กระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน มีกระบวนการที่สําคัญ ดังนี้ 
1.1 การศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด การศึกษาหลักสูตรมุ่งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์  

เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา คําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรโดยภาพรวมการศึกษาคําอธิบายรายวิชาที่
จะเขียนเอกสารประกอบการสอน วัตถุประสงค์ของรายวิชา จํานวนหน่วยกิต จํานวนคาบเรียน โดยทั่วไป ก่อนเขียน
เอกสารประกอบการสอนผู้เขียนจะต้องจัดทําแผนการสอนไว้แล้ว แผนการสอนที่จัดทําอย่างเป็นระบบ จะอํานวยความ
สะดวกและความรวดเร็วในการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

1.2 การตั้งชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องของเอกสารประกอบการสอนเป็นไปตามชื่อรายวิชา การจัดทําโครงเรื่องของ 
เอกสารประกอบการสอน เป็นบท แต่ละบทเป็นเรื่องหรือหัวข้อโครงเรื่องแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของเรื่องและกรอบ
แนวคิด ซ่ึงผู้เขียนต้องนําเสนอ โดยยึดกรอบชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายเป็นสําคัญ 
โครงเรื่องเป็นกรอบกําหนดการคัดเลือกข้อมูล และการนําเสนอ โครงเรื่องที่ดีนํามาสู่ความสมบูรณ์ ลุ่มลึกของเนื้อหา 
ความกระจ่างแจ้ง ชัดเจน ในลําดับความคิด  การนําเสนอและการอ่าน โดยท่ัวไปการแบ่งโครงเรื่องในเนื้อหาของ
เอกสารประกอบการสอนจะจัดลําดับสอดคล้องกับแผนการสอนหรือการสอน 

1.3 เนื้อหาและการนําเสนอเนื้อหา เนื้อหาควรนําเสนอความรู้ใหม่ ท่ีมีความถูกต้อง ความทันสมัย ความ
สมบูรณ์ ลุ่มลึกเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เอกสารประกอบการสอนนี้ การนําเสนอเนื้อหามีวิธีการนําเสนอ โดยการ
บรรยาย อธิบาย การอ้างเหตุผล การใช้ภาษาที่เป็นภาษาวิชาการที่ดี กะทัดรัด ชัดเจน อ่านง่าย มีเอกภาพ 
สัมพันธภาพและสารัตภาพ รวมท้ังมีเครื่องมือช่วยอธิบาย เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ ท่ี
เหมาะสม ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความน่าสนใจ 

1.4 ส่วนประกอบและรูปเล่มของเอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วยส่วนนํา ส่วนเนื้อหา ส่วนท้าย และ
ในแต่ละส่วนมีรายละเอียด 

1.4.1 ส่วนนํา ประกอบด้วย ใบรองปก หน้าปกใน คํานํา สารบัญ และแผนการเรียนรู้หรือแผนการ
สอน 

1.4.2 ส่วนเนื้อหา แบ่งเป็นหน่วยและเรื่อง 
1.4.3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม และภาคผนวก ถ้ามี 

1.5 การเขียนกิจกรรม กิจกรรม หมายถึง งานที่กําหนดให้นักเรียนปฏิบัติ การจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา กิจกรรมมีความสําคัญช่วยให้นักเรียนทบทวนเนื้อหา สาระสําคัญช่วยให้นักศึกษา
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจของตน โอกาสได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม เป็นสิ่งเร้าให้นักเรียนคิดและ
ช่วยให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

1.6 การอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอน การอ้างอิง คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อความที่
คัดลอกมา หรือเก็บแนวคิดมาใช้ในการรายงานทางธุรกิจ เพื่อแสดงหลักฐานที่มาของข้อมูล อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
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ประเมินคุณค่า ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลและเนื้อหาสาระโดยรวมของรายงานทางธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งเรื่องลิขสิทธ์ิ
ด้วย 

1.6.1 วิธีการอ้างอิง มีวิธีการดังนี้ 
1.6.2 เชิงอรรถ (Footnotes) คือ การใส่หมายเลขกํากับท้ายข้อความที่คัดลอกหรือเก็บ

แนวคิดมาให้ตรงกับหมายเลขของรายการเชิงอรรถที่บอกแหล่งที่มา โดยทั่วไปเชิงอรรถจะอยู่ท้ายหน้า แต่ละหน้าท่ี
คัดลอกข้อความมา อย่างไรก็ตามอีกแนวทางหนึ่งคือ นําไปรวมพิมพ์ไว้ท้ายบทหรือท้ายข้อความ กรณีท่ีนํา
ภาพประกอบ ตารางแผนภูมิ หรือภาพกราฟิกอื่นๆ มา ควรระบุท่ีมาใต้ภาพกราฟิกนั้นๆ 

1.6.3 การอ้างอิงแทรกปนเนื้อหา โดยระบุแหล่งที่มาไว้ในวงเล็บ ซ่ึงมีท้ังระบบนาม-ปีและ
ระบบหมายเลข ระบบนาม-ปี ได้รับความนิยม เพราะสะดวกและประหยัดเนื้อที่ในการจัดพิมพ์มีแบบแผนเป็นสากล 
ง่ายแก่การศึกษาและปฏิบัติ 

1.6.4 บรรณานุกรม (Bibliographies) หรือ เอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นส่วนที่แสดงถึง
การศึกษาค้นคว้าวิจัยของผู้เขียนว่ามีความสมบูรณ์กว้างขวาง ลึกซ้ึง ทันสมัย น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยท่ัวไปคําว่า
บรรณานุกรมรวมรายการเอกสารสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้เขียนศึกษาค้นคว้าท้ังหมด แม้ว่าจะไม่ได้
คัดลอกข้อความมา ส่วนคําว่า เอกสารอ้างอิง นิยมใช้กับรายการเอกสารสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ เฉพาะที่คัดลอกและยกมา
อ้างอิงในเนื้อหา 

1.7 จริยธรรมในการเขียนเอกสารประกอบการสอนจริยธรรมเป็นสิ่งสําคัญย่ิง ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึง มี
ดังนี้ 

1.7.1 ความซ่ือตรงในการแสวงหา การใช้ และการนําเสนอข้อมูลท่ีถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ตามหลัก
วิชาการอย่างมีระบบ ด้วยวิธีการที่สุจริตและแสดงถึงการเคารพสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น เมื่อนําความคิดหรือผลงาน
ของผู้อื่นมาใช้โดยมีการอ้างอิง 

1.7.2 ความมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติส่วนตัวหรือความลําเอียง การบิดเบือนเบี่ยงเบนข้อมูล 
เพราะประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง ผู้ให้การสนับสนุนหรือองค์กรของตน 

1.7.3 ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา ผลการศึกษา การนําเสนอ รวมทั้งการ
นําไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบทั้งต่อบุคคล องค์กรและสังคมทุกระดับ 

1.7.4 การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว เคารพสิทธิส่วนบุคคล ปกป้องข้อมูล จัดระบบรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคล ไม่ให้มีการนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลเสียหายแก่เจ้าของ
ข้อมูลหรือองค์กร 

2. ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน 
เมื่อผลิตสื่อหรือชุดการสอนขึ้นเป็นต้นแบบแล้ว (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) จึงต้องนําสื่อหรือชุดการสอนไป

หาประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
2.1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบ

ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน 1-3 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลางและเด็กเก่ง ระหว่างทดสอบ
ประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด ทําหน้าฉงน หรือทําท่าทาง
ไม่เข้าใจหรือไม่ ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือ กิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบให้ทําและทดสอบหลังเรียน
นําคะแนนมาคํานวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวนี้จะได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์
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มาก แต่ไม่ต้องวิตก เมื่อปรับปรุงแล้วจะสูงขึ้นมาก ก่อนนําไปทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ท้ังนี้ E1/E2 ท่ีได้จะมี
ค่าประมาณ 60/60 

2.2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบ
ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน 6-10 คน (คละผู้เรียนที่เก่ง ปานกลางกับอ่อน) ระหว่างทดสอบ
ประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด ทําหน้าฉงน หรือทําท่าทาง
ไม่เข้าใจหรือไม่ หลังจากทดสอบประสิทธิภาพให้ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือ กิจกรรมหรือภารกิจและงานที่
มอบให้ทําและประเมินผลลัพธ์ คือ การทดสอบหลังเรียนและงานสุดท้ายท่ีมอบให้นักเรียนทําส่งก่อนสอบประจําหน่วย 
ให้นําคะแนนมาคํานวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น คํานวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนี้คะแนนของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่า
เกณฑ์ โดยเฉลี่ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ E1/E2 ท่ีได้จะมีค่าประมาณ 70/70  

2.3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบ
ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียนทั้งชั้น ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม 
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด ทําหน้าฉงน หรือทําท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ หลังจากทดสอบประสิทธิภาพ
ภาคสนามแล้วให้ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือ กิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบให้ทําและทดสอบหลังเรียน
นําคะแนนมาคํานวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น แล้วนําไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซํ้ากับนักเรียนต่างกลุ่ม อาจทดสอบ
ประสิทธิภาพ 2-3 ครั้ง จนได้ค่าประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขั้นต่ํา ปกติไม่น่าจะทดสอบประสิทธิภาพเกินสามครั้ง ด้วยเหตุนี้ 
ขั้นทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามจึงแทนด้วย 1:100 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามควร
ใกล้เคียงกัน เกณฑ์ท่ีต้ังไว้ หากต่ําจากเกณฑ์ไม่เกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์ ก็ให้ยอมรับว่า สื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ หากค่าท่ีได้ตํ่ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 ให้ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ําจนกว่าจะ
ถึงเกณฑ์ จะหยุดปรับปรุงแล้วสรุปว่าชุดการสอนไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้หรือจะลดเกณฑ์ลงเพราะ ถอดใจ
หรือยอมแพ้ไม่ได้ หากสูงกว่าเกณฑ์ไม่เกิน +2.5 ก็ยอมรับว่า สื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ หาก
ค่าท่ีได้สูงกว่าเกณฑ์เกิน +2.5 ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เช่น ต้ังไว้ 80/80 ก็ให้ปรับขึ้นเป็น 85/85 หรือ 90/90 
ตามค่าประสิทธิภาพที่ทดสอบประสิทธิภาพได้ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการศึกษาในการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง 
(2103-2114) ผู้ศึกษาได้ดําเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  

1) การสร้างและประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผู้ศึกษาได้สร้างในห้วงระยะเวลาภาคเรียนที่ 1/2557- 2/2557 โดยมีหลักการสร้าง
ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.1) สร้างเอกสารประกอบกาสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) ผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักสูตร
รายวิชา กําหนดหัวข้อเรื่อง กําหนดรายละเอียดเนื้อหา กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เรียบเรียงเนื้อหา  สร้าง
แบบฝึกหัด สร้างใบงาน สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีขั้นตอนดังนี้  

1.1.1) สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และแบบทดสอบท่ีออกได้ ควร
ออกเผื่อ โดยมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 25% ของข้อสอบที่ต้องการใช้จริง ผู้ศึกษาได้ดําเนินการออกแบบทดสอบทั้งหมด 130 
ข้อ และเลือกข้อสอบมาใช้จริงจํานวน 105 ข้อ  
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1.1.2) นําแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (IOC)  

1.1.3) นําแบบทดสอบไปทดลองเพื่อหาค่าความยากง่าย หาอํานาจจําแนก และหาค่าความเชื่อมั่น 
ผู้ศึกษาได้ดําเนินการในห้วงระยะเวลาภาคเรียนท่ี 2/2557 กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 กลุ่มท่ี 1,2 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
ท่ีเคยผ่านการเรียนในรายวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุงมาแล้วในภาคเรียนที่ 2/2555 จํานวน 35 คน เลือกใช้เทคนิคของเคล
ลี (Kelly 27%) โดยการนําแบบทดสอบท่ีตรวจแล้วมาเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงไปจนถึงคะแนนต่ําสุด แล้ว
ทําการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง (Upper Group) จํานวน 27% เท่ากับนักเรียน 10 คน และกลุ่มอ่อน 
(Lower Group) จํานวน 27% เท่ากับนักเรียน 10 คน  

1.1.4) นําข้อสอบที่ไม่ได้คุณภาพ มีท้ังหมด 25 ข้อ ผู้สร้างได้พิจารณาตัดท้ิง 25 ข้อ ทําให้มีข้อสอบ
ท่ีมีคุณภาพและนําไปใช้จริงจํานวน 105 ข้อ  

1.1.5) สร้างแบบทดสอบปลายภาคเรียน โดยคัดเลือกจากแบบทดสอบที่มีคุณภาพ จํานวน 105 ข้อ 
ให้เหลือเพียง 60 ข้อด้วยเหตุผลการใช้ระยะเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง โดยพิจารณาคัดเลือกให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ทุกวัตถุประสงค์ 

1.1.6) จัดรูปเล่มเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) เพื่อนําไปเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนต่อไป 

1.2) ประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง มีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังนี้ 

1.2.1) สร้างและหาคุณภาพแบบประเมินคุณภาพ 
1.2.2) นําแบบประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 

ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุงที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น 
2) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง ดําเนินการในห้วงระยะเวลาภาคเรียน

ท่ี 2/2558 มีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้ ประชากร คือ นักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 กลุ่มท่ี 1, 2 สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 โดยคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบหลัง
เรียน แบบทดสอบปลายภาคเรียน การเก็บข้อมูล ดําเนินการเก็บข้อมูล 2 ช่วง คือ คะแนนระหว่างเรียน เพื่อทดสอบ
หาประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และเก็บรวบรวมคะแนนสอบปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบหาค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ 
(E1) คะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ คะแนนแบบฝึกหัดคะแนนเต็ม 45 คะแนน คะแนนใบงานคะแนนเต็ม 120 คะแนน 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนคะแนนเต็ม 105 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาคเรียนคะแนนเต็ม 60 คะแนน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง ดําเนินการในห้วงระยะเวลาภาคเรียนที่ 2/2558 มีรายละเอียดในการ
ดําเนินการดังนี้ ประชากร คือ นักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 กลุ่มท่ี 1, 2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิค
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นครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3 แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3 ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผลการทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) แบบ Dependent Sample  

4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เชื่อมซ่อมบํารุง มีขั้นตอน ดังนี้ 

4.1) สร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114)  

4.2) ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) ดําเนินการในห้วงระยะเวลาภาคเรียนที่ 2/2558 มี
รายละเอียดในการดําเนินการดังนี้ ประชากร คือ นักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 กลุ่มท่ี 1, 2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่
ใช้ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา
งานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) ดําเนินการเก็บรวบรวมผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้
ท่ี 1-3 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน และ เก็บรวบรวมผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้
ท่ี 1-3 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) มีคุณภาพเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.28, SD=0.41) 2) เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุงมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.31/81.83 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางาน
เชื่อมซ่อมบํารุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.21, SD=0.12)      
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพใน
ระดับมาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  หากใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุงในการจัดการเรียนการ
สอนจะส่งผลให้ผลของคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างชัดเจน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง (2103-2114) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นเพื่อให้
การใช้เอกสารประกอบการสอน ในรายวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุง มีประสิทธิภาพสูงสุด ครูผู้สอนควรทําความเข้าใจ
วิธีการใช้เอกสารประกอบการสอนก่อนที่จะนําไปใช้ในการเรียนการสอน รายวิชางานเชื่อมซ่อมบํารุงเนื้อหาส่วนใหญ่
นับว่ามีความยากพอสมควร ดังนั้นหากมีความประสงค์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นักเรียนจะจึงต้องมีพื้นฐาน
ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติทางกล ทางเคมีของโลหะ และความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง จึงเสนอแนะให้นักเรียนควร
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย 
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