
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา         

รหัสวิชา 3601-2002 ผูรายงานไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังตอไปนี ้
  

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2557) กลาวถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2557 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดังนี ้
 

1.1  หลักการ 

1.1.1 เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับเทคนิค

ใหมีสมรรถนะมี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ท้ัง ในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ   

1.1.2 เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะ

ดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาส     

ใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลง

วิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชพีอิสระ  

1.1.3 เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ        

มีความรูเต็มภูมิปฏิบัติได จริงมีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี  

1.1.4 เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน

ระหวางหนวยงาน และองคกรที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  

1.1.5 เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการ

พัฒนาหลักสูตรใหตรง ตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพ่ิม    

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   
 

 1.2  จุดประสงค 

 1.2.1 เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการ

แกปญหา และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 1.2.2 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธเก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหทันตอ           

การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
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 1.2.3 เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดาน

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 1.2.4  เพ่ือใหสามารถคิดวิเคราะหสังเคราะหวางแผนจัดการประเมินผล ตัดสินใจและแกไข

ปญหา แสวงหาความรูทักษะประสบการณและเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ       

ทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลย ี

 1.2.5  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานผลิตและบริการทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระดับเทคนิค  

ตามหลักการและกระบวนการ 

 1.2.6  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ

อิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

 1.2.7  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ

วินัย เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
 

 1.3  หลักเกณฑการใชหลักสูตร 

 1.3.1  การเรียนการสอน 

     1.3.1.1  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี ้ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได  ทุกวิธี

เรียนที่กําหนดและนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และ    

ขอเทียบความรูและประสบการณได 

     1.3.1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการปฏิบัติจริงและสามารถนํารายวิชา    

ไปจัดฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

 1.3.2  เวลาเรียน 

     1.3.2.1 ในปการศึกษาหนึ่งๆใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียน

ละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาสามารถเปดสอน

ภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห 

     1.3.2.2  การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวา

สัปดาหละ 5 วันคาบละ 60 นาท ี(1 ชั่วโมง) 

 1.3.3  หนวยกิต ใหมีจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 84 หนวยกิต การคิด

หนวยกิตถือเกณฑ ดังนี ้

      1.3.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา       

20 ชั่วโมง มีคา 1หนวยกิต 

      1.3.3.2  รายวิชาท่ีมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะตองใหบูรณาการการเรียน   

การสอนกําหนด 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40-60 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 
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      1.3.3.3  รายวิชาที่นักศึกษานําออกไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลา             

ในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 

      1.3.3.4  การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา       

1 หนวยกิต 

      1.3.3.5  การทําโครงการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 1.3.4  โครงสราง 

      โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557      

แบงเปน 3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี ้

     1.3.4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

1) กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร 

2) กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา 

3) กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 

1.3.4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ แบงเปน 

1) กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

2)  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

3)  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

4)  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

5)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

     1.3.4.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี

     1.3.4.4  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามกําหนดไวใน

โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาสวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถ    

จัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ท้ังนี้ สถานศึกษาตอง

กําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 1.3.5  โครงการ 

      1.3.5.1  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทําโครงการในภาคเรียนที่ 4 ไมนอยกวา     

160 ชั่วโมงกําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 

     1.3.5.2  การตัดสินผลการเรียนและการใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชน เดียวกับ

รายวิชาอื่นๆ 
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 1.3.6   ฝกงาน 

      1.3.6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ 

อยางนอย 1 ภาคเรียน 

      1.3.6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนกําหนดใหปฏิบัติ

เชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

1.3.7  การเขาเรียน 

 พ้ืนความรูและคุณสมบัติของผู เรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ            

วาดวยการจัดการศกึษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  

1.3.8  การประเมินผลการเรียน 

 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  

 1.3.9  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ

ตนเองและสงเสริมการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทํานุบํารุง

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 

1.3.10  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.3.10.1  ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

และหมวดวิชาเลือกเสร ีตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

1.3.10.2  ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบ ตามโครงสรางของหลักสูตรในแตละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา 

      1.3.10.3  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 

      1.3.10.4  เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 

      1.3.10.5  ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

 1.3.11  การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

      1.3.11.1 ใหเลขาธิการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจ  

ในการเพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  

     1.3.11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลงรายวิชา

ตางๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
 

 จากหลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ดังกลาวขางตนพบวามีขอกําหนดจากหลักเกณฑบางขอที่เก่ียวของกับรายงานการพัฒนาสื่อ กลาวคือ 
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ขอที่ 1.3.1 เรื่องการเรียนการสอน จากขอยอยที่ 1.3.1.2 หลักสูตรกําหนดใหการจัดการเรียน       

การสอนเนนการปฏิบัติจริงโดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 1      

ภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับขอที่ 1.3.6.2 เรื่อง ฝกงาน หลักสูตรกําหนดใหสถานศึกษานํารายวิชา     

ในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน และมีการตัดสินผลการเรียน

และใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

 1.4  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท

วิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประกอบดวย 

 1.4.1  ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก 

  1.4.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไดแก ความเสียสละ 

ซื่อสัตยสุจริตกตัญูกตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพและสังคม เปนตน 

1.4.1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรัก

สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน 

1.4.1.3  ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 

 1.4.2  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก 

1.4.2.1  สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและ      

เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

1.4.2.2  แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1.4.2.3  มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู

รวมกับผูอ่ืน 

1.4.2.4  ประยุกตใชความรูทักษะประสบการณและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและ

พัฒนางานอาชีพ 

 1.4.3  ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 

1.4.3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และ        

หลักความปลอดภัย 

1.4.3.2  ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
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1.4.3.3  ประยุกตใชหลักการและกระบวนการผลิตและบริการดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ในงานอาชีพ 

  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

1.4.3.4 วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ 

และกระบวนการ 

1.4.3.5  ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและ

บริการดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

1.4.3.6  จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดานเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

1.4.3.7  เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางดาน

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม 
 

 1.5  วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 

การจัดทําและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช  2557 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วชิาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 

รหัสวิชา 3601-2002 มีจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ดังนี ้ 
 

จุดประสงครายวิชา 

1)  เขาใจหลักการและกระบวนการดานอาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา 

2)  สามารถวิเคราะห วางแผน คํานวณสูตรอาหารสัตวน้ํา ผลิตอาหารสัตวน้ํามีชีวิต 

เก็บรักษาและเพ่ิมคณุคาของอาหารสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงประโยชนทางโภชนาการ การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3)  มีเจตคติที่ดตีอการผลิตและใหอาหารสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย

ความรับผิดชอบ รอบคอบขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
 

สมรรถนะรายวิชา 

1) แสดงความรูเก่ียวกับระบบการยอยและดูดซึมสารอาหารของสัตวน้ํา สารอาหาร

ของสัตวน้ําวัยตางๆ หลักการดานอาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา 

2) เตรียมเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

3) คํานวณสูตรอาหารสัตวน้ําตามหลักการ 

4) ผสมสูตรอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

5) ผลิตอาหารสัตวน้ําที่มีชีวิตตามหลักการและกระบวนการ 

6) เก็บรักษาอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
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7) เพ่ิมคุณคาอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

8) ใหอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหารสัตวน้ํ า 

สารอาหารที่สัตวน้ําตองการ ประเภทของอาหารที่เหมาะสมกับชนิดและวัยของสัตวน้ํา การคํานวณ

สูตรอาหารสัตวน้ํา อาหารผสมและการผลิตอาหารสัตวน้ํามีชีวิต การเก็บรักษาอาหารสัตวน้ํา การเพ่ิม

คุณคาของอาหารสัตวน้ําและการใหอาหารสัตวน้ํา  (สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, ม.ป.ป.) 

 

2.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเอกสารประกอบการเรียน 

 2.1  ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 

นักวิชาการ นักการศึกษาและหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดกลาวถึง

ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ เฉลิมศักดิ์ (2544) อางตาม สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2546) กลาววา เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนหรือ

เอกสารประกอบการสอนที่ครูจัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียนนําไปประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

สวนรุจิพร (2549)  กลาววา  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูกไมดอกประดับ (ง 41243)  

หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนผลิตตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใหผูเรียนใชประกอบการเรียน

หรือศึกษาคนควา เปนสื่อที่ครูผูสอนผลิตไวบริการแกผูเรียนหรือใหยืมเรียน จากความหมายของ

เอกสารประกอบการเรียนขางตนพอสรุปไดวา เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง สื่อการเรียน   

การสอนในรูปแบบของเอกสารท่ีผูสอนจัดทําขึ้นตามหลักสูตรของวิชาใดวิชาหนึ่ง เพ่ือใชประกอบ   

การเรียนการสอนโดยมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักเรียนสามารถใชเรียน ทั้งในหองเรียน  

และยืมไปใชเรียนรูดวยตนเองไดทุกเวลาทุกสถานที่ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2549) ไดใหความหมายของเอกสาร

ประกอบการเรียนวา หมายถึง สื่อประเภทวัสดุสิ่งพิมพที่ครูใชเปนเครื่องมือของการเรียนรู เพ่ือ     

เอ้ือประโยชนในการเกิดกระบวนการเรียนรู และประสบการณการเรียนรู และสามารถนําไปใช           

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามหลักสูตรกําหนด เชน หนังสือเรียน คูมือครู หนังสือเสริม

ประสบการณ ชุดการเรียนการสอน แบบฝกหัด แบบฝกทักษะสื่อเทคโนโลย ีเปนตน 

ประภาพรรณ (2550) กลาววาเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารที่บอกวิธีการ

แกปญหาจัดการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องหรือจุดประสงคการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู       

เพ่ือ    ใหครูหรือผูเรียนใชประกอบการจัดการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรซึ่งจะตองมีหัวขอ      

และเนื้อหาครอบคลุมและครบถวยตามรายละเอียดของกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร  

ไมนอยกวา 1 หนวยการเรียน/รายวิชา 
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สุวิทย (2549) ใหความหมายของเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือ

ใชประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 

จากความหมายของเอกสารประกอบการเรียนที่กลาวมาสรุปไดวาเอกสารประกอบการเรียน

หมายถึง สื่อการเรียนที่เปนสิ่งพิมพจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการสอนของครูหรือใชประกอบการเรียน

ของนักเรียน มีเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูเพ่ือใหผลการเรียนมีประสิทธิภาพตาม           

ที่กําหนดไว 
 

 2.2  รูปแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอน   

รูปแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอนไมมีรูปแบบจําเพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของผูผลิตที่จะคํานึงถึงลักษณะการนําไปใชและกลุมผูเรียน สุวิทย (2549)ไดเสนอแนะ

รูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนการสอนไว ดังนี ้

 2.2.1  สวนนํา  ควรประกอบดวย   

  2.2.1.1  ปกนอก   

  2.2.1.2  ปกใน   

  2.2.1.3  คํานํา   

  2.2.1.4  สารบัญ   

  2.2.1.5  คําชี้แจง  หรือคําแนะนําในการใช  

  2.2.1.6  จุดประสงคหลัก 

 2.2.2  สวนเนื้อหา 

2.2.2.1  ชือ่บท  หรือชื่อหนวย  หรือชื่อเรื่อง 

2.2.2.2  หัวขอเรื่องยอย 

2.2.2.3  จุดประสงคการเรียนรู 

2.2.2.4  กิจกรรมหลัก 

2.2.2.5  เนื้อหาโดยละเอียด  หรือใบความรู 

2.2.2.6  กิจกรรมฝกปฏิบัติ  หรือแบบฝก หรือใบงาน (ถาม)ี 

 2.2.3  สวนอางอิง  อาจอยูทายของเนื้อหาในแตละตอนหรืออยูทายเลมเอกสาร ควรมี 

สวนประกอบ  ดังนี้ 

2.2.3.1  เอกสารอางอิงประจําบท  หรือบรรณานุกรม 

2.2.3.2  ภาคผนวก (ถามี) เชน  เฉลยแบบฝกหัด 
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2.3  ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

          เดือนฉาย (2541) กลาววา ขั้นตอนการเขียนเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ 

 2.3.1  สังเกตปญหาที่เกิดข้ึนในการสอนและบันทึกรวบรวมปญหาเหลานั้นไว 

 2.3.2  ศึกษาสาเหตุของปญหาในการเรียนการสอนแลวพิจารณาปญหาที่มีผลตอ     

การเรียนการสอนมากที่สุด 

 2.3.3  ศึกษาหลักสูตร 

 2.3.4  วิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรม 

 2.3.5  ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 

 2.3.6  กําหนดโครงราง กระบวนการแกปญหาในเนื้อหานั้น เปนบทหรือตอน  

 2.3.7  ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการเรียนและเกณฑการตรวจ 

 2.3.8  กําหนดสวนประกอบภาพในเอกสาร 

 2.3.9  รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาเขียนทฤษฎี หลักการ เนื้อหา วิธีการ ภาพ แผนภูม ิ

 2.3.10  ลงมือเขียนแตละบท 

 2.3.11  ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณา ปรับปรุง ตรวจ แกไข 

 2.3.12  นําไปทดลองใช 

 2.3.13  ใชสอนในหองเรียน 

 2.3.14  ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 3.1  ความหมายของกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543) กลาวถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน

สําคัญที่สุดไววากระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระกิจกรรม 

แหลงเรียนรู สื่อการเรียน และการวัดประเมินผลที่มุงพัฒนาคนและชีวิตใหเกิดประสบการณเรียนรู

อยางเต็มความสามารถ สอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ และความตองการของผูเรียน ซึ่งผูเรียน

มีความแตกตางกัน และทุกคนสามารถเรียนรูได ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนจึงควรคํานึงถึง    

ความแตกตางระหวางบุคคลจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปน

เพ่ือนมนุษย ธรรมชาติและเทคโนโลยี ผูเรียนไดคนควาทดลอง ฝกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู จนคนพบ

สาระสําคัญของบทเรียนไดฝกวิธีคิดวิเคราะหสรางสรรคจินตนาการ และสามารถแสดงออกไดชัดเจน 

มีเหตุผล ครูมีบทบาทปลุกเรา และเปนการเสริมแรงของศิษยในทุกกิจกรรมใหคนพบคําตอบ       

และแกปญหาดวยตนเอง รวมทั้งการทํางานเปนกลุมจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม ความมีวินัย 

รับผิดชอบในการทํางาน ผูเรียนมีโอกาสฝกการประเมินและการปรับปรุงตนเอง ยอมรับผู อ่ืน      
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สรางจิตสํานึกในการเปนพลเมืองและเปนพลโลก ทําใหเกิดการเรียนรูข้ึนไดทุกเวลา และเกิดขึ้นได

หลายระดับทั้งในตวัผูเรียน ในหองเรียน และนอกหองเรียนที่ทุกฝายมีสวนรวม 

 ระดับผู เรียน เปนกระบวนการเรียนที่ผู เรียนมีสวนรวมในการกําหนด จุดมุงหมาย          

กิจกรรม และวิธีการเรียนรู ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง ไดเรียนรูดวยตนเอง รวมท้ังรวมประเมินผล                 

การพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ ความตองการ ความสนใจ และความถนัดของแตละคน 

 ระดับหองเรียน เปนกระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียน ไดคิดเอง ทําเอง ปฏิบัติเอง และสราง

ความรูดวยตนเองในเรื่องที่ สอดคลองกับการดํารงชีวิต จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีสวนรวม     

ในการกําหนดจุดมุงหมาย กิจกรรม และวิธีการเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข       

มีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู 

 ครูเปนผูวางแผนขั้นตนทั้งเนื้อหา และวิธีการแกผูเรียน จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู

และชวยชี้แนวทางการแสวงหาความรูท่ีถูกตองใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล 

การจัดกระบวนการเรียนรูระดับหองเรียนนี้ผูที่มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู

นอกจากครู และผูเรียนแลว ผูที่มีบทบาทสนับสนุนสําคัญ คือ ผูบริหารโรงเรียน บุคลากรสนับสนุน 

การสอน ตลอดจนการจัดสื่อการเรียนการสอน การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมรอบตัว

นักเรียน   

สวนการจัดกระบวนการเรียนรูระดับนอกหองเรียน เปนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาส     

ใหผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงศักยภาพและ     

ความตองการของผูเรียนใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูที่หลากหลาย โดยสอดคลองกับการดํารงชีวิต

ภายในครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียน    

การสอนทุกขั้นตอน ระดับนอกหองเรียนนี้ นอกจากผูมีสวนรวมใน 2 ระดับ ที่กลาวแลว ยังรวมถึง

ฝายนโยบาย ผูบริหาร พอแม ผูปกครอง ชุมชน และฝายสนับสนุนอื่น เชนเดียวกับวัฒนาพร (2542) 

รายงานวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอน    

ที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน 

โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

จากรายงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543 อางตาม สุคนธ, 2545) สรุป

ความหมายของกระบวนการเรียนรู หมายถึง แนวทางที่จะไดซึ่งความรูจากการคิด วิเคราะห  

วางแผน  ปฏิบัติจริง  ปรับปรุงใหเหมาะสม  สรุปและสรางความรูดวยตนเอง การจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ จึงมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 1) ทุกฝายมีสวนรวมในทุกข้ันตอน 2) มุงประโยชน

สูงสุดแกผูเรียน 3) ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 4) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู      

จากแหลงเรียนรูหลากหลาย  5) ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริง 
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จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี ้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียน

เปนสําคัญ ตองฝกใหนักเรียนคิดเปน ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู และฝกการทํางานเปนกลุมอยาง

สนุกสนานและมีความสุข มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใหนักเรียน

เกิดความสุข ใชสื่อการสอนที่หลากหลาย ประเมินผลการเรียนการสอน ทุกดานอยางตอเนื่อง       

ดวยเครื่องมือที่เหมาะสมตรงตามสภาพความเปนจริงใหมากท่ีสุด 
 

 3.2  แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุดมีการใชแนวคิดนี้สืบตอกันมา

อยางกวางขวางในสังคมไทย การเรียนรูตามแนวพุทธธรรมเนนคนเปนศูนยกลางกระบวนการเรียนรู

จึงเปนกระบวนการพัฒนาคน ท้ังในลักษณะที่เปนปจเจกชน (คือ คนแตละคน) และการพัฒนา     

กลุมคนใหอยูรวมกันอยางสันติ เมื่อคนมีความสําคัญที่สุดของการเรียนรูวิธีการฝกอบรมจึงเปน      

การพัฒนาแนวทางทุกองคประกอบของความเปนคน การเรียนรูตามวิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิมมีลักษณะ

เปนการสั่ งสอนรายบุคคล เมื่ออยู ในครอบครัวพอแมสอนลูกชายใหขยันอานออกเขียนได            

สอนลูกผูหญิงใหทํางานบานงานเรือนรูจักรักนวลสงวนตัว เมื่อเติบโตข้ึนผูชายไดบวชเรียนกับพระที่วัด    

ไดฝกงานอาชีพการทํามาหากิน สวนผูหญิงฝกคุณสมบัติของกุลสตรี และฝกงานอาชีพดวย

กระบวนการเรียนรูตามวิถีไทย สรุปไดดังนี้ คือ 1) เปนกระบวนการบมเพาะซึมซับลักษณะนิสัย       

2) กระบวนการถายทอดปลูกฝงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 3) กระบวนการเรียนวิชาความรู           

4) กระบวนการอบรมกิริยามารยาทท้ังทางกาย วาจา ใจ ตามหลักคุณธรรม  5) กระบวนการฝกปฏิบัติ

ดวยการกระทําใหดูแลวจึงฝกให ทําเปน 6) กระบวนการสงเสริมสัมมาทิฐิใหลูกหลานเปนคนคิดดี    

คิดชอบ สื่อประกอบการเรียนรูนอกจากเครื่องใชในครัวเรือน เครื่องมือทํามาหากินแลว เด็กเรียนรู

จากธรรมชาติสิ่งแวดลอม นิทานพ้ืนบาน ของเลน การละเลน บทกลอน สุภาษิต ปริศนา คําทาย    

การเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทย มีลักษณะสัมพันธและสัมผัสกับสิ่งแวดลอม บูรณาการระหวาง

ความรูความสามารถ ปฏิบัติไดจริงและความมีคุณธรรม สมควรที่นักการศึกษาทั้งหลายจะไดสนใจ

คนควาเพ่ือนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับกาลสมัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2543) 

 วัฒนาพร (2545) กลาววา ในสถานการณปจจุบันของสังคมไทย กระแสการเปลี่ยนแปลง  

ดานตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเกิดวิกฤตการณหลายรูปแบบข้ึนในสังคม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  สภาพการณดังกลาวสงผลใหเกิดกระแสเรียกรอง      

การปฏิรูปการศึกษาข้ึน เพื่อใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม     

และการเมืองของประเทศอยางแทจริง เปาหมายของการจัดการศึกษาจะตอง มุงสรางสรรคสังคม    

ใหมีลักษณะที่เอ้ือตอการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม และมุงสรางคนหรือผูเรียนซึ่งเปนผลิตผล

โดยตรง ใหมีคุณลักษณะมีศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสําเร็จ 
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เปนที่ยอมรับกันวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ วิธีการสําคัญที่สามารถ

สรางและพัฒนา ผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ที่ตองการในยุคสารสนเทศหรือยุคIT เนื่องจาก     

เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง    

เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเอง และพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้เปนแนวคิดรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฏี

การเรียนรูตางๆ ที่ไดพัฒนามาอยางตอเนื่องยาวนาน และเปนแนวทางที่ไดรับการพิสูจนวาสามารถ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่ตองการอยางไดผล 

 นอกจากนี้ วัฒนาพร (2545) กลาวถึงหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนี ้

  3.2.1 ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ผูเรียนเปนผูเรียนรูสวนบทบาท

ของครู คือ ผูสนับสนุนและเปนแหลงความรูของผูเรียน โดยผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือก และวางแผน

สิ่งที่ตนจะเรียนหรือมีสวนรวมในการเลือก และเริ่มตนการเรียนรูดวยตนเองดวยการศึกษาคนควา 

รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

  3.2.2  เนื้อหาวิชามีความสําคัญและมีความหมายตอการจัดกระบวนการเรียนรู ในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูปจจัยสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาประกอบดวย เนื้อหาวิชา ประสบการณเดิม

และความตองการของผูเรียน การเรียนรูที่สําคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่สอน (เนื้อหา) และ    

วิธีที่ใชสอน (เทคนิคการสอน) 

  3.2.3 การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จ หากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผูเรียนจะสนุกสนานกับการเรียน หากเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรูไดทํางานรวมกับเพื่อน อีกทั้ง    

ไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหมๆ สิ่งใหมๆ ประเด็นที่ทาทายและความสามารถในเรื่องใหมๆ         

ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลสําเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มดวยตนเอง 

  3.2.4 สัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูเรียนและการมีปฏิสัมพันธที่ดีในกลุมจะชวยในการ

สงเสริมการพัฒนาความเปนผู ใหญ การปรับปรุงงานและการจัดการกับชีวิตของแตละบุคคล 

สัมพันธภาพที่เทาเทียมกันระหวางสมาชิกในกลุมจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกันของผูเรียน 

  3.2.5 ครู คือ ผูอํานวยความสะดวกและเปนแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  

แบบเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง ครูจะตองมีความสามารถท่ีจะคนพบความตองการที่แทจริง           

ของผูเรียนเปนแหลงความรูท่ีทรงคุณคาของผูเรียนและสามารถคนควาสื่อวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม   

กับผูเรียน สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ความเต็มใจของครูที่จะชวยเหลือโดยไมมีเงื่อนไข ครูจะใหทุกอยาง     

แกผูเรียนไมวาจะเปนความเชี่ยวชาญ ความรู เจตคติและการฝกฝน โดยผูเรียนมีอิสระที่จะรับ      

หรือไมรับการใหนั้นก็ได 



 20 

  3.2.6 ผูเรยีนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมที่ตางไปจากเดิม การจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนศูนยกลางมุงใหผูเรียนมองเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางออกไป ผูเรียนจะม่ันใจในตนเอง

และควบคุมตนเองไดมากขึ้น สามารถเปนในสิ่งที่อยากเปน มีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมกับเหตุการณตางๆ มากขึ้น 

  3.2.7 การศึกษา คือ การพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลายดานพรอม    

กันไป การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาผูเรียนหลายๆ คุณลักษณะ

โดยเฉพาะดานความรูความคิด ดานการปฏิบัติ  และดานอารมณความรูสึก ซึ่งจะไดรับการพัฒนา   

ไปพรอมกัน 

 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยหลักการแลวแนวคิดนี ้     

มีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ซึ่งเปนตนคิดในเรื่องของการเรียนรู

โดยการกระทํา หรือ Learning by Doing อันเปนแนวคิดท่ีแพรหลายและไดรับการยอมรับ         

ทั่วโลกมาเปนเวลานาน การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทํานี ้              

นับวาเปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปน ผูรับ มาเปน ผูเรียน และเปลี่ยน

บทบาทของครูจากผูสอนหรือผูถายทอดขอมูลความรู มาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูวาอยูที่ผูเรียนมากกวา      

อยูที่ผูสอน ดังนั้น ผูเรียนจึงกลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอนเพราะบทบาทในการเรียนรู 

สวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ 

กระบวนการเรียนรูตามความหมายท่ีคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ไดสรุปวา  

กระบวนการเรียนรู หมายถึง แนวทางท่ีจะไดซึ่งความรูจากการคิด วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติจริง   

ปรับปรุงใหเหมาะสม  สรุป  และสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูหลายลักษณะ      

บุคคลอาจจะมีกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกัน  การเรียนเนื้อหาสาระตางกันก็ใชกระบวนการเรียนรู       

ที่แตกตางกัน ทั้งนี้ สุคนธ (2545) กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ          

มีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 1) ทุกฝายมีสวนรวมทุกข้ันตอน 2) มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน           

3) ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 4) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู           

ที่หลากหลาย และ 5) ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดในชีวิตจริง 

ผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร

และบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ผูสอนจะตองรูจักการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับสภาพจริง ผูสอนจะตองแสวงหาวิธีการ

สอนหรือเทคนิคการสอนอยางหลากหลาย และนํามาออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและ

นอกหองเรียน มคีวามสามารถถึงข้ันการปฏิบัติจริงไดเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการเรียนรู 
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จากแนวคิดพื้นฐานดังกลาว ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู รวบรวมแนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู   

ที่เปนทั้งของไทยและสากล นํามาจัดสาระและกระบวนการเพื่อนําเสนอหนวยงานและบุคคล           

ที่เก่ียวของ นําสูการปฏิบัติ ทฤษฏีการเรียนรู 5 ทฤษฏี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2543) ไดแก ทฤษฏีการเรียนรูอยางมีความสุข ทฤษฏีการเรียนรูแบบมีสวนรวม ทฤษฏีการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนากระบวนการคิด  ทฤษฏีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย  ดานศิลปะ ดนตรี 

กีฬา  และทฤษฏีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ดานฝกฝนกาย วาจา ใจ 

เปาหมายที่จะนําทฤษฏีการเรียนรู ท่ีไดพัฒนาแลวสูการปฏิบัติ  มีจุดมุงหมายนําเสนอ

กระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุดและไดพัฒนาตัวบงชี้การเรียนของผูเรียนและตัวบงชี้

การสอนของครู ซึ่งสังเคราะหจากทฤษฏีการเรียนรูทั้ง 5 ทฤษฏทีี่กลาวมาขางตน ดังนี ้
 

1.  ตัวบงชี้กระบวนการเรียนของนักเรียน 

  1.1  นักเรียนมีประสบการณโดยตรงที่มีความสัมพันธกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

เทคโนโลย ี
 

   1.2  นักเรียนฝกปฏิบัติและทํากิจกรรมหลากหลาย  จนคนพบความถนัดและวิธีการ

ของตนเอง 
 

1.3  นักเรียนเห็นแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนและฝกเผชิญสถานการณจนเกิด

จิตสํานึกและคุณธรรม 
 

1.4  นักเรียนฝกคิดหลายวิธ ี สรางสรรคจิตนาการ แสดงออกไดอยางชัดเจนมี

เหตุผล 
 

1.5 นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหทดลองวิธีการแกปญหาดวยตนเองและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม 
 

   1.6 นักเรียนไดฝกคนควารวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูจากแหลงวิทยาการ

ในโรงเรียนและชุมชน 
 

   1.7  นักเรียนสนใจใฝรู  มีสวนรวมในการเรียนอยางมีความสุข 
 

   1.8  นักเรียนไดฝกระเบียบวินัยและรับผิดชอบในการทํางานจนสําเร็จ 
 

  1.9  นักเรียนไดฝกประเมินผลงาน ฝกประเมินและปรับปรุงตนเอง และ ยอมรับ

ผูอื่น 
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  2.  ตัวบงชี้กระบวนการสอนของครู 

 2.1  ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการที่ผสมผสานภูมิปญญาไทยและความรู

สากล 
 

   2.2  ครูจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
 

   2.3  ครูเขาใจและเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอนักเรียน

อยางทั่วถึง 
 

   2.4  ครมูีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออก

อยางสรางสรรค 
 

   2.5  ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง 
 

   2.6  ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดี  และ

ปรับปรุงสวนดอยของนักเรียน 
 

   2.7  ครูใชสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหาและคนพบความรู 
 

   2.8  ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับประสบการณชีวิต โดยทําความ

รวมมือกับชุมชน 
 

   2.9  ครูปลูกฝงระเบียบวินัย  คานิยม และคุณธรรมตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
 

      2.10 ครูประเมินตนเองอยูเสมอ ตลอดจนสังเกตและประเมินพัฒนาการของ

นักเรียนอยางตอเนื่อง ลักษณะตัวบงชี้แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการเรียนของผูเรียนและพฤติกรรม

การสอนของครมูีลักษณะตอเนื่องผสมกลมกลืนกัน 
 

   ตัวบงชี้หลายขออาจเกิดข้ึนไดทั้งกอนการเรียนการสอน ระหวางการเรียนการสอน และหลัง

การสอน ตัวบงชี้การเรียนการสอนท่ีผูเรียนเปนสําคัญที่สุดนี้ ไดเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเปน

หนวยปฏิบัติอยางกวางขวางมีการปรับแตงเพ่ิมเติม เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของแตละหนวยงาน  

 เอียน และอนงค  (2550) รายงานวาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูดังกลาวนั้น ผูสอนสามารถนําเอาวิธีสอนและเทคนิคการสอน

หลากหลายรูปแบบผสมผสานกันอยางเหมาะสม อาทิ การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในรูปแบบ    

การทําโครงงานเพ่ือบูรณาการความรู การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยนําอินเทอรเน็ตเขามา      

มีบทบาทในการศึกษาคนควารวมกับการอานจากตําราหรือเอกสารประกอบการเรียน เพื่อฝกให

ผูเรียนรูจักแกปญหาและรูจักคิดอยางสรางสรรค มากกวาการศึกษาเฉพาะขอมูล และผูสอนก็สามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางไมหยุดย้ังดวยเชนกันสมกับเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรูปแบบการสอน

ดังกลาวเปนการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงหวังใหผูเรียน เรียนอยาง   

มีสวนรวมในการสรางองคความรูดวยตนเอง แตครูยังมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ ซึ่งครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูแนะนํา เอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรูใหแกผูเรียนได

เรียนรูอยางมีความสุขจากประสบการณการเรียนรู และเปนผูที่มีนิสัยใฝรู สอดคลองกับนโยบาย    

ของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงหวังใหผูเรียนเปนคนเกง  ดี และมีความสุข สอดคลองกับดวงกมล 

(2553) รายงานวาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 กําหนดแนวการจัดการศึกษาไวในมาตรา 22 วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพและในมาตรา 

24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดาํเนินการดังตอไปนี้  

1) จัดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

2) ผูเรียนจัดกิจกรรมใหไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 

ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

3) เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ

อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน   

สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน      

การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 

 สรุปไดวา เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ ความตองการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่มีคุณลักษณะตามที่สังคมตองการ

เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ผูสอนตอง
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ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูจัดกระบวนการเรียนรู แนะนําแหลงเรียนรู เสริมความรู เสริมแรง 

กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจใฝรู ใฝศึกษา มีความสามารถในการสรางองคความรูดวยตนเอง     

ไดเรียนรูในเรื่องที่ มีความสัมพันธกับชีวิตและสังคม จนสามารถนําความรูและประสบการณ            

ไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 3.3  แนวทางการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปน

บทบัญญัติที่ใหทิศทางในการปฏิรูปการเรียนรูที่ชัดเจน  แมวาการปฏิรูปการเรียนรูของชาติเปนงาน   

ที่ยากแตเปนภารกิจท่ียิ่งใหญที่มุงสัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้ทุกสวนของสังคมไมวาฝายนโยบายพอแม 

ผูปกครอง ครู ผูเรียน ผูบริหาร ชุมชน  ตองมีความเขาใจตรงกันและเขามามีสวนรวมในการปฏิรูป 

ครั้งนี้ โดยมุงหวังที่จะไดเห็นคนไทยที่พึงประสงค เปนทั้งคนดี คนเกง และมีความสุข 

ลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ 

 ผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนรู นักการศึกษา นักคิด ครูอาจารย ผูบริหาร ผูเรียนและทุกฝาย   

ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะผูเรียนและลักษณะกระบวนการเรียนรู

ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) สรุปสาระสําคญัได ดังนี้ 

 3.3.1  ลักษณะผูเรียนที่พึงประสงค   

ลักษณะผูเรียนที่ประสงค คือ ผูเรียนเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุข 

คนดี  คือ  คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม           

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย  มีความเอื้อเฟอเก้ือกูล 

มีเหตุผล รูหนาที่ ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็น

และสิทธิของผูอ่ืน มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข 

คนเกง  คือ คนที่มีสมรรถภาพสูง ในการดําเนินชีวิต โดยมีความสามารถ ดานใดดาน

หนึ่งหรือรอบดาน หรือมคีวามสามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ความสามารถทางดานคณิตศาสตร มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถดานภาษา ศิลปะ ดนตรี  

กีฬา มีภาวะผูนํา รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได เปนตน เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ  ทันโลก       

ทันเทคโนโลยีมีความเปนไทย สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และ ทําประโยชนใหเกิดแกตน 

สังคม และประเทศชาต ิ

 คนมีความสุข คือคนที่มี สุขภาพดีทั้งกาย และจิต เปนคนราเริงแจมใส รางกายแข็งแรง  

จิตใจเขมแข็ง  มีมนุษยสัมพันธ  มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง  มีอิสรภาพปลอดภัย พนจากการตกเปน

ทาสของอบายมุขและสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ 
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       3.3.2  ลักษณะกระบวนการเรียนรูที่พึงประสงค   

 กระบวนการเรียนรูที่พึงประสงค  คือกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคลอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เปนกระบวนการเรียนรูท่ีมีความสุข    

บูรณาการเนื้อหาสาระตามความสัมพันธของตนเองกับสังคม สาระการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจ

ของผูเรียน ทันสมัย  เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง สามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางกวางไกลเปนกระบวนการที่มีทางเลือกและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจ 

เปนกระบวนการเรียนรูและมุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรียนเปนคนดี คนเกงและ    

คนมีความสุข   

                หากมีการจัดกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกันเปนองครวม หรือที่เรียกวาบูรณาการ    

ตามท่ีกลาวไวขางตนนั้นแลว ยอมสงผลใหไดคนไทยท่ีเปนคนดี คนเกง และมีความสุข คุณสมบัติ              

3 ประการ ตางเปนปจจัยทีอ่าศัยซึ่งกันและกันไมไดเรียงลําดับกอนหลัง ซึ่งใชคําใดกอนหลังก็ได 

จุดมุงหมายสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู คือ การพัฒนาคุณภาพของคนไทย  เพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ทุกฝายตองเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนมีโอกาส    

ไดคิดทํา ทบทวน พิสูจนผล แลวนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง พ่ึงพาตนเองได เนื่องจากใฝหาความรู  

ไดเองและใชความรูสรางสรรคเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) กลาววา พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักผูเรียนเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา      

เพ่ือสงเสริมให ผูเรียนเกิดการพัฒนาตามจุดมุงหมายใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน      

มีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิ   

และเต็มศักยภาพ บทบัญญัตินี้อาจถือเปนอุดมการณของการศึกษาของชาติ  หลักการนี้จะตอง       

อยูในสํานึกของทุกคนที่จัดการศึกษานับตั้งแต ผูกําหนดนโยบายในระดับรัฐบาล กระทรวงศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม และหนวยงานในกระทรวงฯ ผูบริหารและจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการการศึกษาชุดตางๆ 

ผูบริหารสถานศึกษาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพอแมผูปกครองของผูเรียน 

เมื่อบุคคลเหลานี้ปฏิบัติงานจัดการศึกษาตามภาระหนาที่ของตนแตละคนจะตองยึดหลักและสํานึก   

วาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด นั่นคือ ตองคิดและกระทําการตางๆ ที่ใหความสําคัญและเพื่อให         

เกิดประโยชนแกผูเรียน สอดคลองกับฆนัท (2554) รายงานวาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ (student-centered instruction) ผูสอนตองจัดสถานการณของการเรียนการสอนที่ให

ผูเรียนมีความกระตือรือรน (active) ในการเขารวมกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู ทั้งทาง         

ดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยเชื่อวาผูเรียนจะเรียนรูไดสูงสุด หากไดมีสวนรวม     
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ในการเรียนอยางกระตือรือรน ดังนั้น ควรจัดสภาพแวดลอมในการเรียนที่ผูเรียนคุนเคย ผูสอน      

ควรใหความสําคัญกับความสนใจ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณเดิมของผูเรียน ควรสงเสริม

ผูเรียนใหรูจักเรียนรูดวยตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ี เชนเดียวกับอาภรณ 

(2551) รายงานวา “การสอนโดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ จะชวยพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ทั้งดาน

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งดาน       

IQ (Intelligence Quotient) และดาน EQ (Emotional Quotient) ซึ่งจะนําไปสูความเปนคนเกง 

คนดี และมีความสุข” ดังนั้น ผูสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากการเปนผูบอก

ความรูใหจบไปในแตละครั้งท่ีเขาสอน มาเปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู

ใหแกผูเรียนรู  กลาวคือ เปนผูกระตุน สงเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเราและจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิด      

การพัฒนา ใหเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล การจัด

กิจกรรมจึงตองเปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรค ศึกษาและคนควา ไดลงมือ

ปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะจากการเรียนรูและคนพบความรูดวยตนเองเปนสาระความรูที่เกิดข้ึน       

จากการศึกษาคนความิใชความรูที่ไดรับจากผูสอนเพียงแหลงเดียว ซึ่งวิธีการนี้จะเปนการพัฒนา

ผูเรียนใหมีนิสัยสนใจใฝหาความรูดวยตนเอง รักการอาน รักการเรียนรู ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรู    

ตลอดชีวิต (Long-life Education) และเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ผูสอนจึงตอง

สอนวิธีการแสวงหาความรู (Learn how to learn) มากกวาสอนตัวความรู สอนการคิดมากกวาสอน

ใหทองจํา สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาเนนที่เนื้อหาวิชา จึงเห็นไดวา “การสอนโดยเนน     

ที่ผูเรียนเปนสําคัญ จะชวยพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ทั้งดาน

ความรูทักษะ และเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งดาน IQ (Intelligence Quotient) และดาน EQ 

(Emotional Quotient) ซึ่งจะนําไปสูความเปน คนเกง คนดีและมีความสุข” ตามเปาหมายการจัด

การศกึษาในปจจุบัน 

 สรุปไดวา การปฏิรูปการเรียนรูของชาติเปนหนาที่ที่ทุกฝาย ทั้งฝายนโยบายระดับกระทรวง  

ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน ตองมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแนวคิดไปสูการปฏิบัติ   

มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาการกระบวนการทางปญญาของบุคคลอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปนกระบวนการเรียนรูที่มีความสุข มุงประโยชนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนเปนคนดี เปนคนเกง

และมีความสุขอยูในสังคมไดอยางปลอดภัย 

 

4.  การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย 

 การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนและ     

การแสวงหาความรูมากกวาการเรียนที่ตัวความรูหรือเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมากมายและ      
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มีความรูเกิดขึ้นตลอดเวลา ผูเรียนจึงตองเรียนรูที่จะแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง ใฝรู ผูเรียนที่ใฝรู    

มีลักษณะตางๆ ดังนี ้

1) สนุกกับการเรียนและหาโอกาสที่จะเรียน 

2) รูวาจะเรียนใหดีที่สุดไดอยางไร และคนหาวิธีที่จะเรียนใหดีที่สุด 

3) มีคําถามที่กอใหเกิดความคิดเพ่ือศึกษาคนควา 

4) เสนอความคิดและการวิเคราะหกับกลุมเพ่ือนเพ่ือการตรวจสอบ 

5) จําแนกอุปสรรคการเรียนรูของตนเองและพยายามหาทางเพ่ือผานอุปสรรค 

6) รูความตองการของตนเองวาตองการเรียนรูอะไร 
 

ลักษณะที่ผสมผสานกันทําใหผูเรียนเปนผูที่สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองและมีการ

เรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งองคประกอบเหลานี้เปนแนวคิดของการวิจัย เพราะการวิจัยคือการแสวงหา

ความรู สรางความรูใหม ดังนั้นผูสอนสามารถนําการวิจัยเปนวิธีการสอนวิธีหนึ่ง (ปทีป, 2543)   

นอกจากนี้ยังมีวิธีการเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่ง มีแนวคิดสอดคลองกับ John Dewey       

เรื่อง “learning by doing” ซึ่งไดกลาววา “Education is a process of living and not                 

a preparation for future living.” ซึ่งเปนการเนนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดรับประสบการณ

ชีวิตขณะที่เรียน เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะตางๆ ซึ่งสอดคลองกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom 

ทั้ง 6 ข้ัน คือ ความรูความจํา (Remembering) ความเขาใจ (understanding) การประยุกต         

ใช (Applying) การวิเคราะห (Analyzing) การประเมินคา (Evaluating) และ การคิดสรางสรรค 

(Creating) ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน นั้นจึงเปนการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง           

ที่ถือไดวาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพื่อฝกทักษะ

ตางๆดวยตนเองทุกข้ันตอน โดยมีครูเปนผูจัดประสบการณการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการหรือโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) เปน

แนวทางเลือกหนึ่งท่ีนักการศึกษายอมรับวาจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนทุกระดับการศึกษาทั้งระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ควรนําไปใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ความสามารถของผูเรียน โดยการคนหาความรูดวยตนเองดวยการทําโครงการ (ลัดดา และอังคณา, 

2553) โดยการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียน     

เกิดการเรียนรูดวยตนเองตามแนวคิดการเรียนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยกระตุนใหผูเรียนเกิด

ความคิด โดยเริ่มตนที่ปญหา และใชกระบวนการทําโครงงานมาสรางองคความรูหรือแกปญหานั้น 

โดยไดผลงานที่ผานการทํางาน เรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน โดยมีขั้นตอนโดยเริ่มตนจากการกําหนด

หัวขอโครงงาน การวางแผนทําโครงงาน การศึกษาคนควาขอมูล การลงมือปฏิบัติทําโครงงาน      

สรุปผลงานและนําเสนอโครงงาน (สุวัฒน, 2554) 
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ลัดดา (2544) กลาววา กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่นักการศึกษาหลายคนยอมรับวา    

เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนในทุกระดับการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา     

และคณาจารยในระดับอุดมศึกษา ควรจะตองนําไปใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือแมแตนิสิตนักศึกษา ในการคนหาความรู  

ดวยตนเองโดยการทําโครงงาน เพราะกิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ตอบสนองตอกระบวนการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดเปนอยางดี สามารถประยุกตกับการเรียนการสอนทุกสาระ       

การเรียนรู โครงงานเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กยุคใหมที่อยูในสังคมแหลงขาวสารขอมูล         

ที่หลากหลาย ซึ่งตองมีความสามารถในการเลือกสรรใหถูกตองและเหมาะสมกับระดับและวัยของ

ผูเรียนเอง รวมถึงความสามารถท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาประยุกตใชกับชีวิตจริงไดเปนอยางดี 

สามารถปฏิรูปเด็กยุคใหมในสังคมไทยใหรูจักสรางวัฒนธรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืนที่เรียกวาการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมโครงงานตองตั้งอยูบนพื้นฐาน

ความเชื่อและหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู คือเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนภายใต

หลักการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทองถิ่น กลาวคอื 

1. ผูเรียนไดเลือกเร่ือง/ประเด็น/ปญหาที่ตองการศึกษาเอง 

2. ผูเรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหลงขอมูลที่หลากหลายดวยตนเอง 

3. ผูเรียนลงมือปฏิบัติ (เรียนรู) ดวยตนเอง 

4. ผูเรียนไดบูรณาการทักษะ/ประสบการณ/ความรู/สิ่งแวดลอมรอบตัวตามสภาพจริง 

5. ผูเรยีนไดเปนผูสรุป (สรางองคความรู) ดวยตนเอง 

6. ผูเรียนผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน 

7. ผูเรียนไดนําความรูไปใชจริง 

ลัดดา (2544) กลาววา การทําโครงงานผูสอนตองเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําชวยเหลือและ    

ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที่ 1 การหาหัวขอและการเลือกหัวเรื่องที่จะทําโครงงาน 

 หัวขอเรื่องควรเปนหัวขอที่ผู เรียนสนใจในระยะแรก จึงไมควรกําหนดเปนรายวิชา       

แตเปนเรื่องที่ผูเรียนสนใจอยากคนควาหาคําตอบ ผูสอนจะตองพิจารณาขอมูลตางๆประกอบ   

กอนวามีขอมูล ตลอดจนแหลงเรียนรูเพียงพอหรือไมในการทําโครงงานนั้น 
 

ขั้นที่ 2 การวางแผนในการทําโครงงาน 

                ผูเรียนตองคิดวางแผนลวงหนาวาจะทําอยางไรชวงเวลาใด จากการเขียนเคาโครงการทํา

โครงงานเสนอผูสอน โดยทั่วไปจะเปนการตอบคําถามวาจะทําอะไร ทําไมตองทํา ใครบางผูกระทํา 
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กระทําเมื่อใด ทําที่ไหน และจะทําอยางไร ดังนั้นรายละเอียดในเคาโครงการทําโครงงานจะเปนเคา

โครงของสิ่งที่คาดหวังวาจะตองปฏิบัติ กําหนดวิธีทํางาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและรายละเอียด  

ในการทํางานที่จะชวยใหการปฏิบัติลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขั้นที่ 3 การลงมือทําโครงงาน  

เปนการปฏิบัติการตามแผนที่วางไวที่ไดรับการเห็นชอบจากผูสอน 
 

ขั้นที่ 4 การบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

     เมื่อไดขอมูลจากการบันทึกแลวผูเรียนจะตองแปลผลและสรุปผลการทดลองพรอมทั้ง

อภิปรายผลของการศึกษาคนควา หากไมตรงตามสมมตฐิานที่ตั้งไวจะตองบอกขอบกพรองที่เกิดข้ึนได 
 

ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน 

เปนการเสนอผลจากการศึกษาคนควาในรูปแบบของรายงานเพ่ือใหผูอ่ืนไดทราบและ

เขาใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษาคนควาและสิ่งที่ทาการศึกษาวามีผลเปนอยางไรดวยการใชภาษาที่อาน

เขาใจงาย ชัดเจน สั้น ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับโครงงาน 
 

ขั้นที่ 6 การนําเสนอโครงงาน 

หลังจากที่ไดศึกษาและหาวิธีการในการแกปญหาไดผลออกมาแลวจะตองนําความรู      

ที่ไดมาเผยแพรใหผูอื่นไดรับทราบในรูปของรายงานหรือเอกสาร หรือรายงานปากเปลาดวย          

สื่อเพาวเวอรพอยต (Power Point) หรือ นิทรรศการ เปนตน 
 

ขั้นที่ 7 การประเมินผลโครงงาน  

ควรประเมินใหครบทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการดําเนินงาน ดานการดําเนินงาน 

และดานผลของโครงการ 

 

5.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นตอการเรียนการสอน 

 5.1  ความหมายของความคิดเห็น 

การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จผูสอนตองคํานึงถึงความคิดเห็นของ

ผูเรียนดวย เพราะถาผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนการสอนแลวจะสงผลดีตอประสิทธิภาพ    

ในการเรียน ซึ่งจากการศึกษาความคิดเห็นมีนักการศกึษาหลายทานไดใหความหมายของความคิดเห็น       

ไวดังนี้  

สิริพร (2539) กลาววาความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานความรูสึกหรือเหตุการณใด 

เหตุการณหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้นหรือเหตุการณนั้น โดยมีอารมณ ประสบการณ และ

สภาพแวดลอมในขณะนั้นเปนพื้นฐานของการแสดงออก ซึ่งอาจถูกตองหรือไมก็ตาม อาจจะไดรับ  
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การยอมรับหรือปฏิเสธจากผูอ่ืน โดยความคิดเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา และการแสดง

ความคิดเห็นอาจแสดงออกทางคําพูดหรือการเขียน 

ลาวัณย (2540) ไดใหความหมายของความคิดเห็นวาเปนการแสดงออกทางความรูสึก

สวนบุคคลในการพิจารณาเก่ียวกับขอเท็จจริงตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยการพูด การเขียน โดยใช            

พ้ืนฐานความรู ประสบการณ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคลเปนสวนประกอบในการพิจารณา 

ซึ่งความคิดเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไดหากมีหลักฐานขอเท็จจริงปรากฎ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน2542  

ใหความหมายของคิดเห็นวาเปนขอพิจารณาที่เปนจริงโดยใชปญญาความคิดประกอบแมวาจะไมได

อาศัยหลักฐานพิสูจน 

กาวิน (2550) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางดานความรูสึกของบุคคล       

ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการพูด การเขียนโดยอาศัยพื้นฐานความรูเดิม ประสบการณ และอารมณเปน

สวนประกอบในความคิดเห็น ซึ่งความคิดเห็นนี้จะนําไปสูการคาดคะเนหรือแปลผลในพฤติกรรมตางๆ

ที่เกิดขึ้นและผลการแสดงออกของความคิดเห็นนั้นบุคคลอ่ืนอาจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 
 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของบุคคลทางอารมณ 

ความรูสึก หรือทางความเชื่อตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง โดยไมจําเปนตอง        

มีหลักฐานพิสูจนยืนยันเสมอไป แลวนําไปแปลความหมายหรือการคาดคะเน โดยอาศัยความรู 

อารมณ ประสบการณ และสภาพแวดลอมขณะนั้นเปนพื้นฐานของการแสดงออก ซึ่งอาจจะถูกตอง

หรือไมถูกตอง อาจไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธ นอกจากนี้ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนแปลง     

ไปตามกาลเวลาและแสดงออกไดทั้งทางบวกหรือทางลบโดยผานการพูดหรือการเขียน ความคิดเห็น

เปนเรื่องของแตละบุคคลที่แสดงออกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยในเรื่องเดียวกันก็ไมจําเปนที่บุคคลจะตอง   

มีความคิดเห็นคลายหรือเหมือนกันเสมอไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยพ้ืนฐานของแตละบุคคลที่ไดรับ       

วามีอิทธิพลตอการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น 
 

5.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็น 

 ความคิดเห็นเปนเรื่องของสวนบุคคลที่แสดงออกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในการแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องเดียวกันก็ไมจําเปนท่ีบุคคลตองมีความคิดเห็นคลายกันหรือเหมือนกันเสมอไป ท้ังนี้

ขึ้นอยูกับปจจัยพ้ืนฐานของแตละบุคคลที่ไดรับวาจะมีอิทธิพลตอการแสดงในเรื่องนั้นๆ มากนอย

เพียงใด  

ฟอสเตอร (Foster, 1952) กลาววาความคิดเห็นเกิดจากสาเหต ุ2 ประการ คือ  

1) ประสบการณที่บุคคลมีตอสิ่งของบุคคล หมูคณะ เรื่องราวหรือสถานการณตางๆ โดย

ความคิดเห็นจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการไดพบเห็นความคุนเคยซึ่งถือวาเปนประสบการณตรง    
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สวนจากการไดยินไดฟง ไดเห็นรูปถายหรือจากการอานหนังสือโดยไมไดพบเห็นของจริงถือวาเปน 

ประสบการณทางออม  

2) ระบบคานิยมและการตัดสินคานิยม ที่หากแตละกลุมมีคานิยมและการตัดสินคานิยม 

ไม เหมือนกัน ความคิดเห็นในสิ่ งตางๆ ก็จะแตกตางกัน นอกจากมูลเหตุที่กลาวมาขางตน            

ออสแคมป (Oskamp, 1977) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดความคิดเห็นนอกเหนือจาก

ประสบการณคือ  

2.1) ปจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ ไดแก อวัยวะตางๆ ของบุคคลที่ใชในการรับรู 

ความผิดปกติของอวัยวะตามความบกพรองของอวัยวะสัมผัส จะมีผลตอความคิดเห็นที่ไมดีตอ

บุคคลภายนอก  

2.2) อิทธิพลของผูปกครอง คือ เมื่อเปนเด็กผูปกครองจะเปนผูที่อยูใกลชิดและ     

ใหขอมูลแกเด็กไดมาก ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็ก  

2.3) ทัศนคติและความคิดเห็นตอกลุม คือ เมื่อบุคคลเจริญเติบโตขึ้นยอมจะตอง      

มีกลุมและสังคม ดังนั้น ความคิดเห็นของกลุมเพื่อน กลุมอางอิง หรือการอบรมสั่งสอนในโรงเรียน 

หนวยงานที่มีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกตางกันยอมจะสงผลตอความคิดเห็นของบุคคลดวย  

2.4) สื่อมวลชน คือ สิ่งตางๆ ที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ไดแก โทรทัศน 

วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ซึ่งสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ

บุคคลเพราะเปนสื่อที่สรางความคิดทั้งทางดานบวกและดานลบ  
 

5.3  การวัดระดับความคิดเห็น 

 พรเพ็ญ (2531) กลาววาการสรางมาตรวัดระดับความคิดเห็นมีหลายวิธีแตวิธีที่ใชกัน

แพรหลาย มี 4 วิธ ีคือ  

5.3.1  วิธีของเธอรสโตน (Thurston, Scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดออกเปนปริมาณแลว 

เปรียบเทียบกับตําแหนงของความคิดเห็นไปในทางเดียวกันและเสมือนวาเปน Scale ที่มีชวงหางกัน   

( Equal–Appearing Intervals)  

5.3.2  วิธีกัตตแมน (Guttman, Scale) เปนวิธีวัดความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอสิ่งใด   

สิ่งหนึ่งโดยกําหนดการวัดเปนระดับความเขมของความรูสึกเชื่อตอนัยของขอความคิดเห็นท่ีกําหนด 

อาจเปนแบบ 2 ทิศทาง คือ ยอมรับ/เห็นดวย วาเปนจริงหรือปฏิเสธวาไมจริง อาจเปนแบบ 3 หรือ 5 

หรือ 7 ระดับ  ซึ่งปกติใชเปนแบบ 5 ระดับความเขมของความรูสึกเชื่อ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย 

ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

5.3.3  วิธีจําแนกแบบ S-D Scale (Semantic Differental Scalel) เปนวิธีวัดความ

คิดเห็น โดยอาศัยคูคําคุณศัพทท่ีมีความหมายตรงกันขาม (bipolar adjective) เชน ดี-เลว ขยัน-      

ขี้เกียจ เปนตน  
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5.3.4 วิธีวัดแบบลิเคอรท (Likert’s Scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดความคิดเห็นที่นิยม     

ใชกันอยางแพรหลาย เพราะเปนวิธีการสรางมาตรวัดที่งาย ประหยัดเวลา ผูตอบสามารถแสดงความ

คิดเห็นในทางชื่นชอบหรือไมชอบ โดยจัดอันดับความชื่นชอบซึ่งอาจมีคําตอบใหเลือก 5 หรือ 4 

คําตอบและใหคะแนน เปน 5,4,3,2,1 หรือ +2,+1,0,-1,-2 ตามลําดับ การใหคะแนน positive หรือ

ทาง negative 

สรุปไดวา ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนและผลการเรียนจะมีความสัมพันธกันทางบวก 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติ ทําใหผูเรียนไดรับการตอบสนองความตองการดานรางกาย

และจิตใจ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความสมบูรณของการเรียนรู นั่นคือสิ่งที่ครูผูสอนจะตอง

คํานึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนเพ่ือสงเสริมความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนรูใหกับผูเรียน 

 

6.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ    

สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนี้  ผูรายงานไดศึกษางานวิจัย         

ที่เก่ียวของ  ดังนี ้

ราตรี (2543) สรางชุดการสอนสําหรับครูผูสอนเพ่ือฝกทักษะกระบวนการคิด ของนักเรียน 

ระดับกอนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวา 1) ชุดการสอนหนวยประสาทสัมผัสและหนวยตนไมที่รัก    

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 83.60/81.67 และ 83.33/80.33 ตามลําดับ มีคาดัชนี

ประสิทธิผล 0.50 และ 0.67 สวนชุดการสอนหนวยคณิตศาสตรแสนสนุกและหนวยคมนาคม               

มีประสิทธิภาพ 81.60/79.33 และ 94.80/78.00 ตามลําดับ มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50  เทากัน         

ทั้งสองชุด ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 2) นักเรียนกลุมทดลองเมื่อใชชุดการสอนเพ่ือฝกทักษะ

กระบวนการคิดแลวมีทักษะการคิดทั่วไปสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

(เทากับ 26.67, 33.43 ตามลําดับ กอนและหลังการทดลอง) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) เสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect และ Past Simple Tense โดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี  

ผลการวิจัยพบวา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Present  Perfect และ Past  Simple 

Tense รอยละคะแนนกระบวนการและรอยละคะแนนผลลัพธ โดยรวมของนักเรียนเทากับ 

92.30/78.65   ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนหลังจากใชเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Present  Perfect และ Past  Simple Tense โดยรวมมีคา        

รอยละ 29 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
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 ภัณฑธิมา (2545) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบ  

การเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2โรงเรียนสิงหสมุทร จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย

พบวา 1) หลังการใชแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย 

นักเรียนมีผลการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนมีความ

คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียน      

การสอนวิชานาฏศิลปไทยอยูในเกณฑดีมาก 3) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย โดยครูผูสอนวิชานาฏศิลป อยูในระดับมากที่สุดและ  

มากเปนสวนใหญ และ 4) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารประกอบการเรียน

การสอนทุกรายการ 

 รุจิพร (2549) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน

วิชาการปลูกไมดอกประดับ (ง 41243) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียน

เกษตรกรรม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พบวา เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูกไมดอกประดับ   

(ง 41243)  มีประสิทธิภาพ  85.10/89.00 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

 อุษา (2545) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชา

ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียน   

มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอวิชาภาษาไทยดวยแบบฝกทักษะการสะกดคําหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนโดยใชแบบฝก

ทักษะการสะกดคําภาษาไทยอยูในระดับเห็นดวย 

 เนติรัฐ (2545) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย

และเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ       

ที่มีตอวิชาหลกัและวิธีการสงเสริมการเกษตร ผลการศึกษาพบวา 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดียที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ

โดยรวมเทากับ 82.15 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.64 

 2. นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย มีความ

คงทนในการเรียนรูหลังเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห คิดเปนรอยละ 80.75 ของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 3. นักศึกษามีความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย โดยรวม

อยูในระดับ เห็นดวยมาก 

 4. นักศึกษามีเจตคติตอเรื่องหลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร อยูในระดับมาก 



 34 

 5. นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย มีเจตคติตอ

เรื่องหลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร หลังเรียนอยูในระดับสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ      

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วาสนา (2550) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรสําหรับ

นักเรียนที่เรียนออน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

อัสสัมชัญศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนใหถูกตองตามวิธีการ ขั้นตอนและเพ่ือให

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนออนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน โดยผลการวิจัยพบวา ภายหลัง  

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอรสําหรับเด็กนักเรียนมีความสามารถในการเรียน

คอมพิวเตอรออนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเอกสารประกอบการเรียน ปรากฏวานักเรียน    

มีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนดีขึ้น 

รัชดา (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา     

รหัสวิชา 2501-2205 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนและศึกษาเจตคติตอ       

การเรียนวิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา รหัสวิชา 2501-2205 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา  

1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา รหัสวิชา 2501-2205 ที่ไดจัดทําขึ้น            

มีประสิทธิภาพของกระบวนการเฉลี่ย เทากับ 81.17 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธเฉลี่ย เทากับ 

82.16 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําหนวยการเรียนรูทั้ง 9 หนวยหลังเรียนอยูในระดับดีและ   

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา รหัสวิชา 2501-2205 ของนักเรียนหลังเรียน 

อยูในระดับดี และสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

           4. เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา รหัสวิชา 2501-2205 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใชสื่อและแหลงเรียน

รูอยูในระดับมากทุกรายการ 

 มนัส (2552) สรางและศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ ง30223 

กลุ มส าระการเ รี ยนรู การงานอาชีพและเทคโน โลยี  ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาศึกษาปที่  3               

โรงเรียนบอกรุวิทยา จ.สุพรรณบุรี พบวาเอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ ง30223         

มีประสิทธิภาพของกระบวนการเฉลี่ย เทากับ 86.41 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธเฉลี่ย เทากับ 

82.11 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชและหลังใช

เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ ง30223 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

โดยหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 


