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1.  ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 หมวด 4 มาตรา 24 ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนินการ              

จัดกระบวนการเรียนรู โดยมุงเนนการฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบ การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ  การนําความรูมาประยุกตใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหนักศึกษา          

ไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการ      

ใฝรูอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันท่ีสังคมไทย             

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี ทําให       

การดําเนินชีวิตภายใตการเชื่อมโยงกันดวยระบบขอมูลขาวสารท่ีสามารถทําใหทุกสิ่งทุกอยางในโลก

แคบเขาหากันเปนหนึ่งเดียวได คนในสังคมจึงตองปรับแนวคิดใหมใหรูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย 

เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (วงศกร และอลงกร, ม.ป.ป.) ที่ไดอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนปรัชญาพัฒนาประเทศควบคูกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม  

ที่มีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และเนื่องจากการศึกษาไดรับการยอมรับในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 วาเปนกลไกและพ้ืนฐานที่จะสรางคนไทยใหเปนผูที่มีความรู   

คูคุณธรรมและมีคุณภาพ สามารถคิดอยางเปนระบบ คิดเชิงวิเคราะหคิดสรางสรรค มีวิจารณญาณ     

มีวิสัยทัศนกวางไกล ตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการแกปญหา เปนผูนําและผูตามที่ดี

กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง เห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีจิตสํานึกที่ดี มีวินัยในตนเอง มีความ

รับผิดชอบในภารกิจหนาท่ี และปฏิบัติตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541) 

การศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคน จากปรัชญาและกรอบแนวคิดดังกลาวสงผลให  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) ไดกําหนดแผนการจัดการศึกษามุงพัฒนาชีวิต   

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ เปนคนดี  คนเกง และมีความสุข สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู คณุธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ

หลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  (สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา, ม.ป.ป.)  ที่ระบุวา 1) เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะมีคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน         

และประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา

แหงชาติท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ 2) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียน   
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ไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ

โอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน เทียบความรู

และประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

ทั้งนีน้ับวาการประมงมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอาชีพทางดานการประมงสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไทย

และผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากประเทศไทยเปนแหลงของทรัพยากรประมงที่ชุกชุม

แหงหนึ่งของโลก ดังนั้นการที่จะพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกร จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีองคความรู

พ้ืนฐานที่สามารถพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว โดยที่หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

มแีนวทางในการสงเสริม และสนับสนุนทางดานการประมงกันอยางกวางขวาง จากความสําคัญดังกลาว

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดรายวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 ไวในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

พุทธศักราช 2557 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐาน ทักษะ และประสบการณ สามารถ

นําความรูไปใชในการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา ซึ่งผูที่จะนําหลักสูตรไปใชกับผูเรียน         

ใหสัมฤทธิ์ผลไดนั้นตองอาศัยบุคลากรหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งครู ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลสําคัญ

ที่สุด เพราะครูมีหนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรอยางแทจริงและที่สําคัญคือครูที่ดีจะตองแสวงหาความรู เทคนิคและวิธีการใหมๆ มาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง        

ของสังคม 

จากการปฏิบัติหนาที่สอนดวยความมุงมั่นตลอด 15 ปที่ผานมา โดยมีประสบการณ         

จากการศึกษา คนควาวิจัยทางดานอาหารสัตวน้ําเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา      

อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา พบวา ผูสอนประสบปญหาหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียน    

สื่อและแหลงเรียนรูไมเพียงพอไมทันสมัยทําใหนักเรียนขาดความสนใจเรียน ขาดทักษะการคิด    

อยางเปนระบบและขาดความกระตือรือรนในการเรียน  

จากปญหาการจัดการเรียนการสอนขางตน ผูรายงานไดหาแนวทางในการแกไขโดยศึกษา

หลักสูตร เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู เทคนิคการสอน และงานวิจัยทางการศึกษา ซึ่งพบวา  

เอกสาร ตํารา คูมือหรือการใช เอกสารประกอบการเรียนเปนวิธีการจัดการเรียนการสอน                  

ที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง เพราะเปนสวนประกอบที่สามารถชวยใหผูสอนและผูเรียนใชกระบวนการ

เรียนรูตางๆ เพ่ือแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอน ทําใหสามารถกําหนดกรอบและทิศทางการ

เรียนรูไดอยางสมบูรณ สอดคลองกับกิดานันท (2543) กลาววา ขอดีของเอกสารประกอบการเรียน        

การสอน คือ ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถของแตละบุคคล เหมาะสําหรับการอางอิง  

หรือทบทวน สะดวกในการแกไขหรือปรับปรุงเนื้อหาใหม และเหมาะสําหรับการเรียนรูอีกวิธีหนึ่ง 
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และสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) กลาวถึงประโยชนของ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present  Perfect และ Past  

Simple Tense โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนวา เอกสารประกอบการเรียนการสอน    

ทําใหสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ชวยลดบทบาทของครูในการสอน มุงเนน      

การสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดรับการเรียนการสอนที่ตองคิดตองทําและมีเจตคติที่ด ี    

ตอวิชาภาษาอังกฤษ สอดคลองกับวัลลภา (2547) สรุปคุณคาของสื่อการเรียนรูท่ีมีตอผูสอนและ

ผูเรียน ดังนี้ 1) ชวยแบงเบาภาระของผูสอนท้ังดานเวลาและแรงงาน 2) ชวยใหสนุกไปกับการสอน

หรือถายทอดความรูเนื่องจากบรรยากาศในชั้นเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีผูเรียนมีความกระตือรือรน        

ใหความสนใจและความรวมมือในการเรียนรู ชวยกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการสอนเพราะ

เมื่อผูสอนเห็นคุณคาของสื่อและเทคนิคการสอนก็จะเปนแรงผลักดันใหตื่นตัวในการผลิต  คนหาเทคนิค

วิธีการใหมๆ ตลอดจนใฝหาความรูใหมๆ อยูเสมอ 3) ชวยประหยัดเวลา ในการเรียนรูสิ่งที่ยุงยาก

ซับซอน 4) ชวยกระตุนและสรางความสนใจแกผูเรียนทําใหสนุกที่จะเรียนรูและรักการเรียนรู

เนื่องจากบรรยากาศการเรียนรู มีความแปลกใหมนาศึกษาคนควา 5) ชวยเพ่ิมความมั่นใจในการเรียน

ของผูเรียน เพราะสามารถติดตามเนื้อหาการเรียนรูไดตามลําดับขั้นตอนเกิดจินตนาการที่ถูกตอง         

เกิดความเขาใจ จดจําไดดีและนาน 6) ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล โดยเปดโอกาส     

ใหผูเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ 7) เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม       

ในการเรียนรูมากข้ึน โดยใชสื่อเปนตัวกระตุนในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) ชวยดึงประสบการณ

นอกชั้นเรียนหรือสิ่งที่ผูเรียนไมมีโอกาสไดสัมผัสมาใชในการเรียนรูมากขึ้น 

จากการวิเคราะหปญหาและแนวทางในการแกไขปญหา อีกทั้งการศึกษาเอกสารแนวคิด     

ในการใชสื่อนวัตกรรมขางตนทําใหผูรายงานสามารถผลิตและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน     

วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 เพ่ือใหครูและนักศึกษาสามารถนําไปใช    

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนไดทุกเวลาทุกสถานที่   

 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1  เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-

2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

2.2  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครผููสอนท่ีมีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร

และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 
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 2.3  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระหวางกอนและหลังการเรียน

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 
 

 2.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร

และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 

 

3.  สมมติฐานของการศึกษา 

 3.1  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 
  

3.2  ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการ รหัสวิชา 3601-2002 อยูในระดับมาก 
 

3.3  นักศึกษาที่เรียนรูดวยการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ    

รหัสวิชา 3601-2002 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

 3.4  นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 อยูในระดับมาก 

 

4.  ความสําคัญของการศึกษา 

4.1 ไดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน       

ในการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 
 

 4.2  เปนขอมูลในการบูรณาการสําหรับบุคลากรอ่ืนในวิทยาลัยที่จะนําไปประยุกตใชเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ เชน วิชาเทคนิคเลี้ยงปลา วิชาเทคนิคการเพาะ      

พันธุปลาและวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 

5.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

ที่กําลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวนนักศึกษารวม 458 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่เรียนในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา         
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รหัสวิชา 3601-2002 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักศึกษารวม 4 คน โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
 

5.2  ตัวแปรที่ศึกษา 

5.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนการสอนโดยใช เอกสารประกอบการเรียนวิชา        

อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002  

      5.2.2  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ

คุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ รหัสวิชา 3601-2002 และความคิดเห็น

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 

3601-2002  
 

5.3  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 5.3.1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-

2002 จํานวน 9 บทเรียน    

 5.3.2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 

รหัสวิชา 2601-2002 ตามความคิดเห็นของครู ท่ีใช เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร            

และโภชนาการสัตวน้ํา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีการแบงระดับความคิดเห็น            

เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  และเปนขอความเชิงนิมานจํานวน    

1 ชุด 20 ขอ     

5.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา        

รหัสวิชา 3601-2002 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ  

ชนิด 4 ตัวเลือก ดังนี ้

5.3.3.1 แบบทดสอบในรายจุดประสงคประจําบทเรียน มจีํานวน 9 บทเรียน 80 ขอ     

5.3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ     

สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002  จํานวน 1 ชุด  60 ขอ 

5.3.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการ

เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมี

การแบงระดับความคิดเห็น เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดและ    

เปนขอความเชิงนิมาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 ขอ 
 

 5.4 ระยะเวลาการศึกษาคนควาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลาทดลอง       

1 ภาคเรียน 18 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง 
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6.  นิยามศัพทเฉพาะ 

6.1  เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง  เอกสารหรือสื่ออุปกรณที่ผูรายงานไดสรางข้ึนเพ่ือ

ใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ตามที่

หลักสูตรกําหนด ซึ่งสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาตามคําอธิบายรายวิชาและศึกษาวิธีการตามขั้นตอน

อยางเปนระบบถูกตองตามแบบแผนจํานวน 9 บทเรียน ในแตละบทเรียนประกอบดวย บทนําเนื้อหา

การเรียนรู สรุป แบบฝกหัดเพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  โดย 

80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทํากิจกรรมระหวางเรียน(กระบวนการ)  

และ 80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (ผลลัพธ)  

เนื่องจากเปนเอกสารประกอบการเรียนที่มีเนื้อหาดานความจํา ความเขาใจ และการฝกทักษะ

ภาคสนามที่นักศึกษาเรียนรูไดงายผูรายงานจึงกําหนดเกณฑประสิทธิภาพในระดับ 80/80 
 

6.2  การจัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง 

กระบวนการเรียนการสอนท่ีผูสอนดําเนินกิจกรรมตามเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียน และ

แผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําข้ึน ซึ่งประกอบดวย กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู 

ทั้งในและนอกสถานศึกษา การสาธิต ใบงาน แบบฝกหัด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

6.2.1  ทดสอบกอนเรียนแตละบทเรียนกอนการจัดการเรียนรู 

6.2.2  จัดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู 

6.2.3  ทดสอบหลังเรียนแตละบทเรียน 
 

6.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ขอกําหนดที่ใชวัดความสามารถ       

ดานพุทธิพิสัยหรือภาคความรู ประกอบดวย 2 สวนคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม

หรือปลายภาคและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบทเรียน   
  

 6.4  ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง  การแสดงออก

ทางความคิดของครูผูสอนที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน ไดจากการใชแบบประเมิน

คุณภาพเอกสารประกอบการเรียน 
  

 6.5  ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง ความ

พอใจ ชอบใจ และมีความสุขของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการ

เรียนทีไ่ดจากการใชแบบสอบถามความความคิดเห็นของนักศึกษา 
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6.6 นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2560 

 


