
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร

และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จังหวัด       

ศรีสะเกษ มีขั้นตอนดําเนินการและสรุปผลการวิจัย ดังนี ้

                           

1.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.1  เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-

2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

1.2  เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร

และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 

 1.3  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระหวางกอนและหลังการเรียน

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 

 1.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร

และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 
 

2.  สมมติฐานของการศึกษา 

 2.1  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80  

2.2  ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการ รหัสวิชา 3601-2002 อยูในระดับมาก 

2.3  นักศึกษาที่เรียนรูดวยการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ    

รหัสวิชา 3601-2002 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2.4  นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 อยูในระดับมาก 
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3.  วิธีดําเนินการศึกษา 

3.1  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 
 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษามี 4 ชนิด ดงันี้ 

 3.2.1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-

2002 จํานวน  9 บทเรียน    

 3.2.2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 

รหัสวิชา 2601-2002 สําหรับสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน

วชิาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีการแบงระดับความคิดเห็น            

เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และเปนขอความเชิงนิมาน จํานวน   

1 ชุด 20 ขอ        

3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา        

รหัสวิชา 3601-2002 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 

ชนิด 4 ตัวเลือก ดังนี ้

3.2.3.1 แบบทดสอบในรายจุดประสงคประจําบทเรียน มีจํานวน 9 บทเรียน 80 ขอ     

3.2.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ     

สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 จํานวน 1 ชุด 60 ขอ 

3.2.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการ

เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมี

การแบงระดับความคิดเห็น เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และเปน

ขอความเชิงนิมาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 ขอ 
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 3.3  การดําเนินการทดลอง 

  ผูรายงานดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี ้  

  3.3.1 การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ

สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 มีขั้นตอนดังนี ้

  3.3.1.1 ดําเนินการสอนตามเอกสารประกอบการเรียนแตละบทโดยใหนักศึกษา   

ทําแบบทดสอบกอนเรียน ทําแบบฝก ใบงาน และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแตละบทเรียน        

จนครบ 9 บทเรียน 

  3.3.1.2  นําผลคะแนนการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห 

หาประสิทธิภาพของแบบฝกหัด ใบงาน ตามเกณฑ 80/80  
       

  3.3.2 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชา 

อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002  

   3.3.2.1 เผยแพรเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา      

รหัสวิชา 3601-2002 พรอมแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน ใหกับครูในวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ จํานวน  15 คน  

   3.3.2.2 นําผลคะแนนความคิดเห น็ของครูที่ไดทําแบบประเมินคุณภาพเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลผลคะแนน 
   

  3.3.3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา     

รหัสวิชา 3601-2002 โดยใชเอกสารประกอบการเรียน ดําเนินการดังนี้ 

  3.3.3.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบ 

(Pretest) ตรวจกระดาษคําตอบและเก็บคะแนนของนักศึกษาแตละคนไว 

 3.3.3.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามเอกสารประกอบการเรียนซึ่งการสอน

แตละบท ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ ปฏิบัติกิจกรรมตาม ใบงาน และ

ทําแบบทดสอบหลังการเรียนแตละบทเรียนจนครบ 9 บท  

 3.3.3.3 นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตละบท       

มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ 

     3.3.3.4 เมื่อสอนจบใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

หลังการเรียนอีกครั้ง ตรวจกระดาษคําตอบและเก็บคะแนนของนักศึกษาแตละคนไว 

 3.3.3.5 นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ 
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 3.3.4  การสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียน      

วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ดําเนินการดังตอไปนี้ 

  3.3.4.1 สอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนจนครบทุกบทของการเรียน 

  3.3.4.2  ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบ  

การเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ 

คือ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

   3.4  การวิเคราะหขอมูล 

        การศึกษาครั้งนี้ผูรายงานทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 

ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

       3.4.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2  ของเผชิญ (2542)  

 3.4.2 วิเคราะหความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร

และโภชนาการสัตวน้ํา จํานวน 15 คน โดยนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยไปแปลความหมายกับเกณฑซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับของบุญชม (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 

 3.4.3  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

           3.4.3.1 หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค โดยหาคาเฉลี่ย    

การประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด โดยใชสูตร IOC ของ สมนึก (2546)  

           3.4.3.2 หาคาความยาก (Difficulty) คาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของ                    

แบบทดสอบแตละขอ โดยใชวิธีการวิเคราะหขอสอบแบบอิงเกณฑของ เบรนแนน (Brennan) และ                 

คาความเชื่อมั่นของโลเวท (Lovett) อางตาม บุญชม (2545) 

       3.4.4  วิเคราะหหาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหวาง    

กอนเรียนและหลังเรียน  
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3.4.4.1 วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําหนวย ระหวางกอนเรียนกับ      

หลังเรียนโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคารอยละ 

                     3.4.4.2 วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน โดยหา

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ 

 3.4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบ     

การเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 มากรอกคะแนน แลววิเคราะห    

หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยไปแปลความหมายกับเกณฑ          

ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของบุญชม (2545) ดังนี้ 

                     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 

 

4.  สรุปผลการศึกษา 

   จากการศึกษาสรุปผล ดังนี ้

 4.1 ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 

3601-2002  

4.1.1 เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-

2002 ที่ผูรายงานสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.06/ 82.19 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 

4.1.2 ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002  ในภาพรวมอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดย        

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36          
 

          4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 

      4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําบทเรียนรูทั้ง 9 บทเรียน อยูในระดับดีมากและ   

สูงกวากอนเรียน 

      4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 

ของนักศึกษาหลังเรียนอยูในระดับดีมากและสูงกวากอนเรียน 
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4.3  ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน

และดานผลที่นักศึกษาไดรับ ในภาพรวมอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.81 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27          

 

5.  อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 

รหัสวิชา 3601-2002 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถอภิปรายผลได ดังนี ้
 

           5.1 ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 

3601-2002 

 5.1.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 

ประสิทธิภาพ 86.06/ 82.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 หมายความวา เอกสารประกอบ   

การเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ท่ีสรางข้ึนสามารถพัฒนาผู เรียนใหเกิดกระบวน           

การเรียนรู และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาจากคะแนนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

คะแนนทําแบบฝกหัด และคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับรุจิพร 

(2549) ศึกษาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูกไมดอก

ประดับ (ง 41243) สําหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนเกษตรกรรม โรงเรียน        

กาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม พบวา เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูกไมดอกประดับ (ง 41243) 

มีประสิทธิภาพ 85.10/89.00 สูงกวาเกณฑที่กําหนด นอกจากนี้  สุวีณา (2560) ศึกษาผล            

การใชเอกสารประกอบการเรียน ชุดการเลี้ยงปลาสวยงาม (ปลาหางนกยูง) กลุมสาระการเรียนรู          

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานนาบุญ

โหลงขอด จ.เชียงใหม พบวา เอกสารประกอบการเรียน ชุด การเลี้ยงปลาสวยงาม (ปลาหางนกยูง)                

มคีาประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เทากับ 86.56/85.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

5.1.2 ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการสัตวน้ํา  รหัสวิชา 3601-2002 ในภาพรวมอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด            

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 ซึ่งจากผลการประเมิน       

ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีคุณภาพตอเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา 

จะเห็นวาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํามีประสิทธิภาพนําไปใช          

ในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของผู เรียนไดจริง อาจเนื่องมาจากเอกสาร

ประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น มีการวางแผน รวบรวมขอมูลและพัฒนาอยางเปนระบบ อีกทั้งมีการ
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ปรับปรุงแกไขหลายโดยไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ สอดคลองกับประคอง (2545) กลาววาเอกสาร

ประกอบการเรียนเปนผลงานทางวิชาการที่เปดโอกาสใหผูสอนไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

พัฒนาสิ่งตางๆ ที่จะชวยในการเรียนการสอนและเปนแนวทางใหผูสอนจัดกิจกรรมและประสบการณ

สําหรับผูเรียนเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว เชนเดียวกับปราณี (2550) ศึกษาผลการพัฒนา

เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4 วัสดุและสมบัติของ

วัสดุ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม จ.พระนครศรีอยุธยา พบวา 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู

ที่ 4 วัสดุและสมบัติของวัสดุ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 แสดงวาเปนเอกสารประกอบการ

เรียนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 

 5.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหวางกอนเรียน และหลัง     

การเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา พบวา ผลสัมฤทธิ ์       

ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนอยูระดับดีมากและสูงกวากอนเรียน โดยการเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา นอกจากทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ     

ในเรื่องที่เรียนแลว ยังสงเสริมทักษะการคิด การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง นักศึกษาจึงสนใจ         

และกระตือรือรนในการเรียนรู โดยจัดการเรียนแบบบูรณาการกับโครงงาน มีวินัยและความ

รับผิดชอบในการเรียน จึงทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลองกับ มนัส (2552) 

สรางและศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ ง30223 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาป ที่ 3 โรงเรียนบอกรุวิทยา จ.สุพรรณบุรี พบวา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชและหลังใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ      

ง30223 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 โดยหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          

สูงกวากอนเรียน 
 

5.3  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชา

อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียน

โดยใชเอกสารประกอบเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ดานรูปแบบ ดานเนื้อหาดานกิจกรรม

การเรียนการสอนและดานผลที่นักศึกษาไดรับ ในภาพรวมอยูระดับความเหมาะสมมากที่สุด         

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 สอดคลองกับภัณฑธิมา 

(2545) ศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิงหสมุทร จ.ชลบุรี พบวา 1) หลังการใชแผนการจัดการเรียนรูและ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย นักเรียนมีผลการเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง     

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช
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แผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทยอยูในเกณฑดีมาก     

3) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย    

โดยครูผูสอนวิชานาฏศิลป อยูในระดับมากที่สุดและมากเปนสวนใหญ และ 4) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

การศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกรายการ นอกจากนี้กิติพร (2555) 

ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการดําเนินชีวิตโดยใช

แบบสอบถามและการสัมภาษณสําหรับประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนวิชาศิลปะ          

การดําเนินชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้น 78 คน ผลการศึกษาพบวา 

นักศึกษามีความเห็นวาเนื้อหาของทุกหัวขอมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับมากที่สุด  
 

  จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา      

เปนนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู   

ไดผลตามเปาหมายและเปนสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยตรงตามความสนใจของผูเรียน ตลอดจนสอดคลอง

ตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน 

 

6.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

6.1 ควรมีการทดลองใชเอกสารประกอบการเรียนกับนักศึกษาหลายๆ กลุม ในรายวิชา      

ที่เกี่ยวของ เชน วิชาเทคนิคการเลี้ยงปลา วิชาเทคนิคการเพาะพันธุปลา วิชาการเพาะเลี้ยง            

ปลาสวยงามเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
 

 6.2 ควรศึกษาปญหาหรือความตองการในการใชเอกสารประกอบการเรียนในวิทยาลัยฯ           

เพ่ือสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย 

 

7.  การเผยแพรผลงาน  

กระบวนการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 

3601-2002 ผูรายงานไดทําการเผยแพร เอกสารดังกลาวไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา และวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  เพ่ือใหทดลอง

ใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ในรูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนและนําผลการใช     

มาปรับปรุงพัฒนา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 นอกจากนี้ยังไดสงเอกสารประกอบการเรียน

วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ไปเผยแพร ใหกับครูผูสอนในรายวิชาอาหาร

และโภชนาการสัตวน้ําในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกภาค จํานวน 15 แหง และไดปรับปรุง

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนมากขึ้น  

 


