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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
รายงานผลการใช้ชุดการเรี ยน รายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ ชุดการเรี ยนที่
6 เรื่ อง คุ ณลักษณะของช่ างที่ ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตร
ระยะสั้น 150 ชัว่ โมง ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
5.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
5.1.1 เพื่อสร้างชุ ดการเรี ยนรายวิชาช่างควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ ชุดการเรี ยนที่ 6
เรื่ อง คุณลักษณะของช่างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ หลักสู ตรระยะสั้น 150 ชัว่ โมง
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ า
5.1.2 เพื่ อ ทดสอบหาประสิ ทธิ ภ าพชุ ด การเรี ยนรายวิ ช าช่ า งควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ ชุ ดการเรี ยนที่ 6 เรื่ อง คุณลักษณะของช่างที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ
หลักสู ตรระยะสั้น 150 ชัว่ โมง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ าที่สร้างขึ้น
5.1.3 เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่ อนและหลังการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ด
การเรี ยนที่สร้างขึ้น
5.1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดการเรี ยน
5.2 สรุ ปผลการศึกษา
5.2.1 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดการเรี ยนรายวิชาช่ างควบคุ มมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ
หลักสู ตรระยะสั้น 150 ชัว่ โมง ชุ ดการเรี ยนที่ 6 เรื่ อง คุ ณลักษณะของช่ างที่ ดี และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ าที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้ 80/80
5.2.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการเรี ยนรู้ด้วยชุ ด
การเรี ยนที่สร้างขึ้นจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ยน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
5.2. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดการเรี ยนรายวิชาช่ าง
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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5.3 อภิปรายผล
รายงานผลการใช้ชุดการเรี ยน รายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ ชุดการเรี ยนที่
6 เรื่ อง คุ ณลักษณะของช่ างที่ ดี และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตร
ระยะสั้น 150 ชัว่ โมง สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.3.1 ผลการหาประสิ ทธิ ภ าพของชุ ด การเรี ยน รายวิ ช าช่ า งควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ พบว่าสู ง กว่าเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนดไว้เล็ ก น้อย สู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ ก าหนด
เนื่ องจากผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ทุก ที่ ทุ กเวลา ทั้งจากชุ ดการเรี ยนที่ เป็ นเอกสาร และจากไฟล์ที่
สามารถเปิ ดอ่านได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
5.3.2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน และคะแนน
ทดสอบหลังเรี ยน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
5.3.3 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ชุดการเรี ยน รายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากชุดการเรี ยนมีเนื้อหาเข้าใจง่าย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้ กระตุน้ ในการเรี ยนรู้ ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้ อหา
สาระ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
5.4. ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 การน าชุ ดการสอนไปใช้ในการเรี ย นการสอนครู ผูส้ อนจะต้องชี้ แจงวิธีก ารใช้ใ ห้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจ และเน้นย้ าให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยน เพื่อให้เข้าใจเนื้ อหามากยิง่ ขึ้น และมี
เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิได้มากขึ้น

