
บทที่  3 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 

 การดําเนินงานพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 

รหัสวิชา 3601-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ    

มีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 

3601-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา     

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอคุณภาพเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการใช

เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ซึ่งมีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

ที่กําลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวนนักศึกษารวม 458 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-

2002 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน             

1 หองเรียน จํานวนนักศึกษารวม 4 คน โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 โดยใชเวลาในการศึกษาคนควาทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใช

เวลาทดลอง 1 ภาคเรียน  สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง 

เนื้อหาที่นํามาสรางเอกสารประกอบการเรียนเพื่อใช ในการจัดการเรียนการสอน             

ในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา มีดังนี้  

      บทที่ 1  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารสัตวน้ํา 

 บทที่ 2  ระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหารของสัตวน้ํา        

 บทที่ 3  สารอาหารที่สัตวน้ําตองการ 

      บทที่ 4  ประเภทของอาหารสัตวน้ํา 

      บทที่ 5  การคํานวณสูตรอาหารสัตวน้ํา 

      บทที่ 6  การผลิตอาหารผสมสําหรับสัตวน้ํา 



            36 

      บทที่ 7  การผลิตอาหารสัตวน้ํามีชีวิต 

      บทที่ 8  การเก็บรักษาและการเพ่ิมคุณคาของอาหารสัตวน้ํา 

 บทที่ 9  การใหอาหารสัตวน้ํา 

 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษามี 4 ชนิด  ดังนี้ 

2.1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 

จํานวน  9 บทเรียน    

2.2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา     

รหัสวิชา 2601-2002 สําหรับสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน

วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีการแบงระดับความคิดเห็น           

เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และเปนขอความเชิงนิมาน      

จํานวน 1 ชุด 20 ขอ     

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 

3601-2002 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเปนแบบเลือกตอบชนิด            

4 ตัวเลือก ดังนี ้

2.3.1 แบบทดสอบในรายจุดประสงคประจําบทเรียน มีจํานวน 9 บทเรียน 80 ขอ     

2.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 

รหัสวิชา 3601-2002  จํานวน 1 ชุด  60 ขอ 

2.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชา

อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีการแบง

ระดับความคิดเห็น เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และเปนขอความ

เชิงนิมาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 ขอ 

 

3.  ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

         3.1  ขั้นตอนการสรางเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา  มีขั้นตอน

การสรางดังตอไปนี้ 

               3.1.1 ศึกษาและวิ เคราะห  หลักการและจุ ดหมายของหลักสูตร  หลั ก เกณฑ              

การใชหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตรและเวลาเรียน (สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, ม.ป.ป.)   

               3.1.2 ศึ กษ าผ ล ก า ร เ รี ย น รู ที่ ค า ด ห วั ง  ร า ยล ะ เ อี ย ด ขอ ง เ นื้ อ ห าส า ร ะ เ พ่ื อ                    

จัดทําเปนเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002                 
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 3.1.3  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับหลักวิชาการทางดานอาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา 

ความรูที่ไดจากการจัดทําโครงการวิจัยดานอาหารสัตวน้ํา ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2561 (จํานวน         

12 เรื่อง)  การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการฝกอบรมวิชาชีพดานประมง โดยนําประสบการณ

จากแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนชุมชนตัวอยางในการทําการเกษตรตามโครงการชีววิถี

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนมาใชประกอบการพัฒนาเอกสารและใชเทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่หลากหลายมาใชถายทอดความรูใหแกผูเรียน เชน กระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนแบบใชโครงงานเปนฐานและการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูที่เก่ียวของ

กับเนื้อหาสาระรายวิชา 

3.1.4 พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 และสรางแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน   

วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ดานเนื้อหา ดานรูปเลม และดานการ          

ใชประโยชน จํานวน  20 ขอ  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของความเหมาะสม ตามวิธีการของ      

ลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ซึ่งมี 5 ระดับ คือ  ความเหมาะสม

มากท่ีสุด  ความเหมาะสมมาก  ความเหมาะสมปานกลาง  ความเหมาะสมนอย และความเหมาะสม

นอยที่สุด สําหรับคะแนน  5  4  3  2  และ 1 ตามลําดับ (บุญชม, 2545)    

   กําหนดเกณฑในการตัดสินระดับความคิดเห็นจากการประเมินเอกสารประกอบ       

การเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601 – 2002 ผูรายงานใชเกณฑการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ยของบุญชม (2545)  มีดังนี้ 

    คะแนนเฉลี่ย  4.51 -  5.00  หมายถึง  ระดับความเหมาะสมมากทีสุ่ด 

    คะแนนเฉลี่ย  3.51 -  4.50  หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก 

    คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง 

    คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับความเหมาะสมนอย 

    คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด 
 

จากนั้นสงเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ําพรอมแบบ

ประเมินคุณภาพเอกสารไปเผยแพรยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ จํานวน 15 แหง      

มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบ    

การเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนใหมีความสมบูรณและเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยใหครูผูสอนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ําจํานวน 15 คน ทําแบบประเมิน

คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา และไดรับขอเสนอแนะ    

จากครูท่ีไดนําเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ําไปใชในการจัดการเรียน 

การสอน ดังนี ้
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 - ควรปรับขนาดของรูปภาพในเนื้อหาใหเทากัน  จัดกึ่งกลางเนื้อหาและเปนขนาดภาพ

มาตรฐาน (อางอิงหนา 164) 

 - ควรเชื่อมโยงเนื้อหากับภาพประกอบใหชัดเจนและสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ในการอาน (อางอิงหนา 167) 

 - การอางอิงในสวนของผูเขียนควรมีท่ีมาของภาพตามที่ผูเขียนไดปฏิบัติ (อางอิงหนา 

167) 

 - ควรตรวจสอบตัวเลขในเนื้อหาบางจุดอาจมีขอผิดพลาด (อางอิงหนา 182) 

 จากนั้นไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนตามคําแนะนําขางตน 

และจัดทําเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 

 3.1.5  นําเอกสารประกอบการเรียนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองใหตรงตาม

หลักวิชาการดานเนื้อหา ดานรูปแบบ ความสอดคลองและความเหมาะสม โดยมีผูเชี่ยวชาญ

ประกอบดวย 

                    3.1.5.1 รศ.ดร.พวน เพงเซง   อาจารยประจํา สาขาประมง  

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    3.1.5.2 รศ.นฤมล อัศวเกศมณ ี อาจารยประจํา สาขาประมง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา 

                    3.1.5.3 ดร.นุกูล แสงพันธ  ตําแหนง  ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ              

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 

 3.1.5.4  รศ.ดร. ประณีต งามเสนห   อาจารยประจําสาขาวิชาประมง             

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

 และไดรับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ ดังนี ้

 - คําถามทายบทบางขอยังไมชัดเจน (อางอิงหนา 108) 

 - ควรเพ่ิมภาพประกอบ/แผนภูมิหรือกราฟฟคตางๆประกอบในเนื้อหาที่เปนขั้นตอน

จะชวยเพ่ิมความนาสนใจและความเขาใจไดมากข้ึน (อางอิงหนา 113) 

 - การเรียบเรียงเนื้อหาบางสวนยังแยกประเด็นไมชัดเจนและใชสํานวนภาษาที่ไมสื่อ

ความหมายท่ีเขาใจงายเทาที่ควร (อางอิงหนา 113) 

3.1.6  นําขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเฉพาะความ

เปนประโยชนที่จะเกิดกับนักศึกษาและครูผูสอน จากขอแนะนําพบวาเอกสารประกอบการเรียน      

จะเกิดประโยชนกับทั้งครูและนักศึกษา ท้ังนี้ ไดนําขอเสนอแนะในดานการใชภาพประกอบ         

ความสอดคลองของเนื้อหา การสื่อความหมายที่เขาใจงายจะเกิดประโยชนกับผูเรียนมากขึ้น  
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ตลอดจนการจัดรูปแบบของการพิมพทีเ่หมาะสม เกิดความนาอาน จึงไดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง

รูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนที่มีประโยชนสําหรับครผููสอนและนักศึกษา 

3.1.7 สรางเอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอน โดยใชความรูและประสบการณ   

จากการทําวิจัย การอบรมวิชาชีพดานประมง การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และ  

นําองคความรู ในทองถ่ินมาประมวลโดยจัดกิจกรรมใหผู เรียนเกิดทักษะและประสบการณ            

เพ่ือสรางองคความรูใหมๆ จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวน     

การทางวิทยาศาสตร ไดแก กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ใชหลักการทางวิทยาศาสตร      

โดยใหผูเรียนทํางานวิจัยอยางงายในหัวขอที่สนใจและตรงกับเนื้อหาในรายวิชา ใหผูเรียนไดเรียนรู

อยางมีความสุข ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะครอบคลุมทั้งผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหา

สาระ โดยมีแบบฝกหัดและใบงาน จํานวน 9 บท รวม 72 ชั่วโมง 

 3.1.8 นําเอกสารประกอบการเรียนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองในการพัฒนา

ครั้งที่ 2 เพ่ือใหเกิดความสมบูรณตรงตามหลักวิชาการดานเนื้อหา ดานรูปแบบ ความสอดคลองและ

ความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

3.1.8.1 รศ.ดร.พวน เพงเซง อาจารยประจํา สาขาประมง  

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    3.1.8.2 รศ.นฤมล อัศวเกศมณ ี อาจารยประจํา สาขาประมง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา 

                    3.1.8.3 ดร.นุกูล แสงพันธ  ตําแหนง  ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ          

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุร ี

3.1.8.4  รศ.ดร ประณีต งามเสนห   อาจารยประจําสาขาวิชาประมง           

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

3.1.9  นําเอกสารประกอบการเรียนไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จํานวน     

4 คน ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560 เพ่ือหาขอบกพรองเก่ียวกับเวลาการจัดกิจกรรมการเรียน 

ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา

และประเมินเนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

 3.1.10  เผยแพรองคความรูและประสบการณที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยนํารูปแบบการสอนแบบโครงงาน และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เชน การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักศึกษา เรื่อง ผลของอาหารผสม             

ใบมันสําปะหลังปน10%ตอการเจริญเติบโตของปลาหมอแปลงเพศ เขารวมประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับชาติ ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 23-25 
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สิงหาคม 2559 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2  และโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง ผลของอาหารผสมไขน้ําที่ระดับตางกัน       

ตอการเจริญเติบโตของปลากระแห เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร-

อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับชาติ ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยแสดง

สินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ซึ่งเปน

การเผยแพรผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสงเสริมใหนักศึกษาคิดอยางเปน

ระบบ การกลาแสดงออกของผูเรียนทําใหมีความเชื่อมั่นและเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาชีพประมง 
            

3.2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ     

สัตวน้ํา   

 โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 

ผูรายงานไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้

    3.2.1 ทําการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  

ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะเนื้อหาที่เก่ียวของกับรายวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา  และศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑของบุญชม (2545) 

    3.2.2 วิเคราะหหลักสูตร ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรู โดยแบง

พฤติกรรมออกเปน  8  ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห  

การประเมินคา ทักษะ และความคดิเห็น 

    3.2.3  สรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยครอบคลุมเนื้อหา    

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรู ดังนี ้

           3.2.3.1 แบบทดสอบกอนและหลังเรียนประจําบทการเรียนรู  ไดแก 

      บทที่ 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอาหารสัตวน้ํา         จํานวน 10 ขอ 

 บทที่ 2  ระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหารของสัตวน้ํา   จํานวน 10 ขอ    

 บทที่ 3  สารอาหารท่ีสัตวน้ําตองการ          จํานวน 10 ขอ 

      บทที่ 4  ประเภทของอาหารสัตวน้ํา          จํานวน 10 ขอ 

      บทที่ 5  การคํานวณสูตรอาหารสัตวน้ํา                            จํานวน  4 ขอ 

      บทที่ 6  การผลิตอาหารผสมสําหรับสัตวน้ํา         จํานวน 10 ขอ 

      บทที่ 7  การผลิตอาหารสัตวน้ํามีชีวิต          จํานวน 10 ขอ 

      บทที่ 8  การเก็บรักษาและการเพิ่มคุณคาของอาหารสัตวน้ํา    จํานวน   6 ขอ 

 บทที่ 9  การใหอาหารสัตวน้ํา จํานวน 10 ขอ 
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          3.2.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน รายวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา จํานวน  60 ขอ 

   3.2.4  นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนและปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ

การวัดผลประเมินผลตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู การใชภาษาและหลักการสรางขอสอบที่ด ี3 ทาน คือ  

 1. นายพงศเทพ พลแสง  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 2. นางสินีนาฎ พลแสง  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 3. นางวิไลลักษณ ราญสระนอย   ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ          

 โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้

 ใหคะแนน  +1  เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

 ใหคะแนน    0  เม่ือไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

 ใหคะแนน  - 1  เม่ือแนใจวาขอสอบนั้นวัดไมตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาคํานวณหาคา IOC                  

มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

  

  สูตร      IOC  =  

 

      เมื่อ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหาหรือ 

                ระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

         R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

          N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

จากนั้นเลือกขอสอบที่มีคาดัชนคีวามสอดคลองตัง้แต 0.5 ขึ้นไป สอดคลองกับวิธีการ

ของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบลตัน (R.K.Hambleton) รายงานวาถาคาเฉลี่ยของคะแนน   

การประเมินมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอสอบนั้น เปนขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

เพราะวัดไดตรงตามจุดประสงคที่ตองการจริง แตถาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการประเมินนอยกวา 

0.5 เปนขอสอบที่ตองตัดทิ้งหรือแกไข เพราะวัดไมไดตรงตามจุดประสงคท่ีตองการ (บุญชม, 2545) 

ผลการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรูของ

ผู เชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล พบวาแบบทดสอบทุกขอมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.00 

หมายความวาแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาทุกขอ เพราะสามารถวัดผลไดตรงกับ

จุดประสงคการเรียนรู 

R 

  N 
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 3.2.5  นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาไปตรวจสอบ     

หาคุณภาพคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยนําไปทดสอบกับนักศึกษาที่เคยเรียน

เนื้อหานี้มากอน คือ นักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ ในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 7 คน      

    3.2.6 นํากระดาษคําตอบที่ไดมาตรวจใหคะแนน ขอที่ตอบถูกเปน 1 คะแนน และขอที่

ตอบผิดเปน 0 คะแนน  นําคะแนนมาวิเคราะห หาคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (B) ของ

ขอสอบเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27 เปอรเซ็นต ของ จุง เตห ฟาน  

    3.2.7  คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ระหวาง 0.20–0.80 และคาอํานาจจําแนก

ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ดังนี ้

           3.2.7.1 ขอสอบกอนและหลังเรียนประจําบทการเรียนรู จํานวน 9 บท รวม 80 ขอ 

           3.2.7.2  ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียน จํานวน 60 ขอ 

 3.2.8  หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชวิธีของโลเวท (Lovett) ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที ่1  คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบประจําบทเรียน

และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  

แบบทดสอบ จํานวนขอ ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่น 

ประจําบทเรียน 80 0.25-0.75 0.50 0.829 

กอนและหลังเรียน 60 0.25-0.75 0.50 0.831 
     

3.2.9 จัดพิมพและจัดทําสําเนาขอสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวเพ่ือใชเปน

แบบทดสอบในการทดลองจริง 
 

3.3 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการใชเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา   

การสรางแบบวัดความคิดเห็นจากการเรียนรู เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601 – 

2002   มีลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ผูรายงานศึกษาคนควา

ดําเนินการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น มขีั้นตอนดังนี ้

  3.3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความความคิดเห็น ชนิดมาตราสวนประมาณคา

และเกณฑการแปลผล (บุญชม, 2545) โดยแบบประเมินความคิดเห็น  เปนชนิดมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) จาก 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)  มี  5  ระดับ คือ 
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   เหมาะสมมากที่สุด          ระดับคะแนน 5   

  เหมาะสมมาก   ระดับคะแนน 4   

         เหมาะสมปานกลาง  ระดับคะแนน 3   

         เหมาะสมนอย   ระดับคะแนน 2   

   เหมาะสมนอยที่สุด          ระดับคะแนน 1   

 นําคาเฉลี่ยของขอคําถามแตละขอมาแปลความหมาย โดยนํามาเปรียบเทียบกับชวง 

คาเฉลี่ยของบุญชม (2545)  ดังนี้   

               คาเฉลี่ยระหวาง  4.51 –  5.00  หมายถึง    มากที่สุด 

               คาเฉลี่ยระหวาง  3.51 –  4.50  หมายถึง    มาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง     2.51 –  3.50  หมายถึง    ปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง     1.51 –  2.50  หมายถึง    นอย 

   คาเฉลี่ยระหวาง     1.00 –  1.50  หมายถึง    นอยท่ีสุด 

     

 3.3.2 จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบ    

การเรียนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการศึกษาตอไป 

 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการทําวิจัยเชิงทดลองโดยใชรูปแบบกลุมที่มีการทดสอบกอนและหลัง

การทดลอง (One-Group Pretest-Postest Design) ดังแสดงในตารางที่ 2 (พวงรัตน, 2540) 
 

ตารางที ่2  แบบการทดลองกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง (One-Group Pretest - posttest  

Design) 

กลุมทดลอง ทดสอบกอนการ

ทดลอง 

ทดลอง ทดสอบหลังการ

ทดลอง 

E T1 X T2 
 

     E แทน กลุมทดลอง  

     X แทน การสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

     T1 แทน ทดสอบกอนการทดลอง 

     T2 แทน ทดสอบหลังการทดลอง 

              T1        และ  T2     เปนขอสอบชุดเดียวกัน 
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  ผูรายงานไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้   
 

 4.1 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 

รหัสวิชา 3601-2002 มีขั้นตอนดังนี ้

  4.1.1 ดําเนินการสอนนักศึกษากลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 

4 คน ตามเอกสารประกอบการเรียนในแตละบทเรียน โดยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน     

ทําแบบฝก ใบงาน และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแตละบทการเรียนรูจนครบท้ัง 9 บทเรียน 

  4.1.2 นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนตามเกณฑ 80/80 

4.1.3 รวบรวมคะแนนที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 จากวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีทั่วประเทศ จํานวน 15 คน เพ่ือนํามาวิเคราะหผลการแสดงความคิดเห็นของครูที่มีตอ

คุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

   4.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 

3601-2002  โดยใชเอกสารประกอบการเรียนดําเนินการดังนี ้

  4.2.1 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน จากนั้นตรวจ

กระดาษคําตอบและเก็บคะแนนของนักศึกษาแตละคนไว 

  4.2.2 ดําเนินการสอนตามเอกสารประกอบการเรียนแตละบท โดยใหนักศึกษา         

ทําแบบฝกหัด ใบงาน  และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแตละบทการเรียนรูจนครบ 9 บท 

      4.2.3 เม่ือสอนจนครบทุกบทเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังการเรียนอีกครั้ง จากนั้นตรวจกระดาษคําตอบและเก็บคะแนนของนักศึกษาแตละคนไว 

  4.2.4  นําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมาหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

  4.3 การสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชา

อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ดําเนินการดังตอไปนี้ 

  4.3.1  ดําเนินการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนจนครบทุกบทการเรียนรู 

 4.3.2  ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ตรวจกระดาษคําตอบและ

นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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5.  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูรายงานทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  

สําเร็จรูป มีการข้ันตอน ดังนี ้
 

5.1 รวบรวมคะแนนจากกิจกรรม แบบฝกและคะแนนการทดสอบระหวางเรียนเพื่อคํานวณหา

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยทําแบบฝก ใบงาน  

และการทดสอบหลังเรียนแตละบท เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
 

5.2 นําคะแนนที่ ไดจากแสดงความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบ           

การเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี         

ทั่วประเทศ จํานวน 15 คน มาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํา

คาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคะแนนของบุญชม (2545) ดังนี ้
 

         คาเฉลี่ย  ความหมาย 

4.51 – 5.00   ระดับความเหมาะสมมากที่สุด 

  3.51 – 4.50  ระดับความเหมาะสมมาก   
2.51 – 3.50  ระดับความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50  ระดับความเหมาะสมนอย  

1.00 – 1.50  ระดับความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 

5.3 นําคะแนนที่ไดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนท่ีใช

เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา มาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย     

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 
 

 5.4 นําคะแนนที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวการใชเอกสารประกอบการ

เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํ า  รหัสวิชา 3601-2002 มาวิ เคราะห โดยใชคาเฉลี่ย            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ  แลวนําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมาย

คะแนนของบุญชม (2545) ดังนี ้

         คาเฉลี่ย  ความหมาย 

4.51 – 5.00   ระดับความเหมาะสมมากที่สุด 

  3.51 – 4.50  ระดับความเหมาะสมมาก   
2.51 – 3.50  ระดับความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50  ระดับความเหมาะสมนอย  

1.00 – 1.50  ระดับความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
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6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

     6.1  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกสื่อประสม  (บุญชม, 2545) 

       6.1.1  สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
 

                    6.1.1.1  รอยละ  ใชสูตร  

      f 

       N  

  เมื่อ   P  แทน  รอยละ 

    f  แทน  ความถี่หรือจํานวนที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

    N  แทน  จํานวนความถ่ีทั้งหมด  หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน 100 
 

6.1.1.2  คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน  ใชสูตร   

                               =     x 

                    N                                     

   เม่ือ  X  แทน  คาเฉลี่ย 

     x แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

     N   แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 
 

   6.1.1.3  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) มีสูตรดังนี้  

                          

        S.D.  =       

   
   

  เม่ือ S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    x  แทน  คะแนนแตละตัว 

    N  แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 

               แทน  ผลรวม 
 

      6.1.2  สถิติการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ตามเกณฑ 80/80     

จากสูตร (เผชิญ, 2542) 

 

    สูตร        E1  =   

 

P =    100 

x1 

   N 

        A1 

100 

 
          Nx2  - (x) 2 

               N (N - 1) 

   X   
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   เม่ือ E1    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

     x1 แทน  คะแนนเฉลี่ยของคะแนนหองนั้นๆ ที่ได 

     A1 แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกทักษะระหวางเรียน 

     N แทน  จํานวนผูเรียน 

  สูตร   E2  =   

 

 

เมื่อ E2 แทน  ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

     x2 แทน  คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ไดจากการทําแบบทดสอบ 

                       หลังจากที่เรียนไปแลว 

     A2 แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

     N แทน  จํานวนผูเรียน 
 

         6.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

      6.2.1  การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสูตรดัชนี

คาความสอดคลอง IOC (สมนึก, 2546) 

 

    สูตร      IOC  =  

 

      เมื่อ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหาหรือ 

                ระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

         R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

          N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  6.2.2 การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสูตร       

ของบุญชม (2545) ดังนี ้
        

                    p  =             

 

   เม่ือ p          แทน ระดับความยาก 

     Ru        แทน จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบถูก 

     Rl         แทน จํานวนคนกลุมต่ําที่ตอบถูก 

           f          แทน  จํานวนคนกลุมสูงหรือกลุมต่ําซึ่งเทากัน 

R 

  N 

x2 

   N 

        A2 

100 

Ru  +  Rl 
      

    2f 
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6.2.3  การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชวิธีการ

ของเบรนแนน (Brennan) อางโดย บุญชม (2545)  ดังนี้ 

 

      B =   

       

    เมื่อ   B แทน  คาอํานาจจําแนก 

         U แทน  จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑท่ีตอบถูก 

         L แทน  จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑที่ตอบถูก 

         n1 แทน  จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑ 

         n2 แทน  จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑ 
 

      6.2.4  การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ใชวิธีของ   

โลเวท (Lovett) อางโดย บุญชม (2545) ดังนี ้

 

           r cc  =  1 -  

 

       เมื่อ r cc แทน  คาความเชื่อมั่น 

         k  แทน  จํานวนขอสอบ 

         X i แทน  คะแนนของแตละคน 

      C แทน   คะแนนเกณฑหรือจุดตัดของแบบทดสอบ (C=18) 
  

  6.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแบบประเมินความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสาร

ประกอบการเรียน และแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการ

เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002  มีดังนี ้

 6.3.1  คาเฉลี่ย  

 6.3.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

 6.4  การแปลผล 

 6.4.1  การวิเคราะหคาเฉลี่ยของขอมูล ผูรายงานใชเกณฑการแปลความหมายคะแนน

ของบุญชม (2545)  ดังนี ้
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kX i - X i
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     คาเฉลี่ย  ความหมาย 

4.51 – 5.00   ระดับความเหมาะสมมากที่สุด 

  3.51 – 4.50  ระดับความเหมาะสมมาก   
2.51 – 3.50  ระดับความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50  ระดับความเหมาะสมนอย  

1.00 – 1.50  ระดับความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 

  6.4.2 รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูรายงานกําหนดเกณฑโดยปรับปรุง

มาจากเกณฑการกําหนดระดับผลการเรียน (เกรด) (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ดังนี้
   

  ระดับคารอยละ    ความหมาย 

80 – 100       ดีมาก 

70 – 79       ด ี(เกณฑผาน) 

60 – 69       พอใช  

 0 – 59       ปรับปรุง 


