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รหัสวิชา 3601-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชื่อผูวิจัย : นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ปที่พิมพ

: 2561

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
มีวัตถุประสงคเพื่อ1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิช า
3601-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิช าเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอคุณภาพเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระหวางกอนและหลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร
และโภชนาการสัตวน้ํา และ 4) ศึก ษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ย วกับ การใชเอกสารประกอบ
การเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จํานวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาไดแก เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา แบบประเมิน
คุณภาพเอกสารประกอบการเรีย น แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
ส ว นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ ที่ ใ ช ได แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษาพบวาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํามีประสิทธิภาพ
86.06/82.19 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 และภาพรวมจากความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพ
เอกสารประกอบการเรี ยนมี คา เฉลี่ย 4.77 อยูใ นระดับ ความเหมาะสมมากที่สุด สวนผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าอาหารและโภชนาการสั ต ว น้ํ า แต ล ะบทเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น
พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนโดยรวมอยูระดับปรับปรุง คือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.97
คิดเปนรอยละ 39.70 สวนหลังเรียนโดยรวมมีระดับดีมาก คือมีคะแนนเฉลี่ย 8.12 คิดเปนรอยละ
81.22 และนั กศึ กษามี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าอาหารและโภชนาการสั ต ว น้ํ า ก อนเรี ยนและ
หลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา คิดเปนรอยละ 42.92
อยู ร ะดั บ ปรั บ ปรุ ง และ 81.25 อยู ในระดั บ ดี ม าก ตามลํ า ดั บ ส ว นความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา
เกี่ย วกับ การใชเอกสารประกอบการเรีย นวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ในภาพรวมอยูร ะดั บ
ความเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.81 เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
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จึ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมใช ใ นการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นให ต รง
ตามหลักสูตรตอไป
คําสําคัญ : อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา เอกสารประกอบการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดเห็น

(3)

คํานํา
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา (3601
– 2002) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักการและกระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา (3601–2002) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 รวมถึงแนวทางในการพัฒนาผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษา
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู มีความรู ทักษะ และประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ มี ก ารใช กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตนเองตามหลั ก การทาง
วิทยาศาสตรโดยใชโครงงานเปนฐาน การใชแหลงเรียนรูในชุมชนที่สามารถบูรณาการกับการเรียน
ในรายวิชาและการเผยแพรทักษะความรูสูชุมชนในทองถิ่น โดยสามารถพัฒนากิจ กรรมการเรีย น
การสอนและสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีด่ ีขึ้น
ทั้งนี้ เอกสารประกอบการเรียน แสดงถึงความเปนประโยชนตอนักศึกษา ครูผูสอน
และผูสนใจทั่วไป โดยสามารถนําความรูไปประยุกตใชตามกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน ตลอดจน
นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ดี ต อ วิ ช าอาหารและโภชนาการสั ต ว น้ํ า (3601–2002) ส ง ผลให
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูบรรลุตามจุดประสงคที่หลักสูตรกําหนดอยางตอเนื่อง
ทุกประการ
จิตติมา หมั่นกิจ
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 หมวด 4 มาตรา 24 ได กํ า หนดให ส ถานศึ ก ษาและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การ
จั ด กระบวนการเรี ย นรู โดยมุ ง เน น การฝก ทั ก ษะการคิ ด อย า งเป น ระบบ การจั ด การ การเผชิ ญ
สถานการณ การนํา ความรูมาประยุ กตใ ชเพื่ อป องกั นและแก ไขปญ หา จั ดกิจ กรรมให นัก ศึก ษา
ไดเรีย นรูจากประสบการณจ ริง ฝกการปฏิบัติใหทํา ได คิดเปน ทํา เปน รักการอาน และเกิดการ
ใฝรูอยางตอเนื่อ ง (กระทรวงศึกษาธิก าร, 2546) เพื่อ ใหสอดคลอ งกับ สภาพปจ จุบัน ที่สังคมไทย
มีการเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดา นเศรษฐกิ จ และความเจริญ กา วหนา ดานเทคโนโลยี ทํา ให
การดําเนินชีวิตภายใตการเชื่อมโยงกันดวยระบบขอมูลขาวสารที่สามารถทําใหทุกสิ่งทุกอยางในโลก
แคบเขาหากันเปนหนึ่งเดียวได คนในสังคมจึงตองปรับแนวคิดใหมใหรูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (วงศกร และอลงกร, ม.ป.ป.) ที่ไดอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนปรัชญาพัฒนาประเทศควบคูกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม
ที่มีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และเนื่องจากการศึกษาไดรับ การยอมรับในรัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 วาเปนกลไกและพื้นฐานที่จะสรางคนไทยใหเปนผูที่มีความรู
คูคุณธรรมและมีคุณภาพ สามารถคิดอยางเปนระบบ คิดเชิงวิเคราะหคิดสรางสรรค มีวิจารณญาณ
มีวิสัยทัศนกวางไกล ตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการแกปญหา เปนผูนําและผูตามที่ดี
กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น มีจิตสํานึกที่ดี มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบในภารกิจหนาที่ และปฏิบัติตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541)
การศึก ษาจึง เป นหั ว ใจสํา คัญ ของการพัฒ นาคน จากปรัช ญาและกรอบแนวคิดดั งกลา วส งผลให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) ไดกําหนดแผนการจัดการศึกษามุงพัฒนาชีวิต
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ
หลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, ม.ป.ป.) ที่ระบุวา 1) เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิช าชีพ สามารถประกอบอาชี พ ได ต รงตามความต อ งการของตลาดแรงงาน
และประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา
แหงชาติทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ 2) เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียน
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ไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน เทียบความรู
และประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งนีน้ ับวาการประมงมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอาชีพทางดานการประมงสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไทย
และผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากประเทศไทยเปนแหลงของทรัพยากรประมงที่ชุกชุม
แหงหนึ่งของโลก ดังนั้นการที่จะพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกร จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีองคความรู
พื้นฐานที่สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว โดยที่หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
มีแนวทางในการสงเสริม และสนับสนุนทางดานการประมงกันอยางกวางขวาง จากความสําคัญดังกลาว
สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา กระทรวงศึก ษาธิก ารจึ ง ได กํ า หนดรายวิ ช าอาหารและ
โภชนาการสั ต ว น้ํ า รหั ส วิ ช า 3601–2002 ไว ใ นหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ ชั้ น สู ง (ปวส.)
พุทธศักราช 2557 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐาน ทักษะ และประสบการณ สามารถ
นํา ความรูไ ปใช ใ นการประกอบอาชีพ เมื่อ สํ าเร็จ การศึ ก ษา ซึ่ง ผูที่จ ะนํา หลัก สูตรไปใช กั บ ผู เรี ย น
ใหสัมฤทธิ์ผลไดนั้นตองอาศัยบุคลากรหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งครู ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลสําคัญ
ที่สุด เพราะครูมีหนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรอยางแทจริงและที่สําคัญคือครูที่ดีจะตองแสวงหาความรู เทคนิคและวิธีการใหมๆ มาใช
ในการพั ฒ นาการเรีย นการสอนเพื่ อ ให ทั นต อ ความก า วหนา ทางวิ ช าการและการเปลี่ ย นแปลง
ของสังคม
จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ส อนด ว ยความมุ ง มั่ น ตลอด 15 ป ที่ ผ า นมา โดยมี ป ระสบการณ
จากการศึกษา คน ควา วิ จัย ทางด า นอาหารสั ตวน้ํ าเพื่อ จัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนในรายวิช า
อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา พบวา ผูสอนประสบปญหาหนังสือ หรือเอกสารประกอบการเรียน
สื่อ และแหลง เรี ยนรูไมเ พีย งพอไมทันสมัย ทําให นัก เรีย นขาดความสนใจเรียน ขาดทัก ษะการคิด
อยางเปนระบบและขาดความกระตือรือรนในการเรียน
จากปญหาการจัดการเรียนการสอนขางตน ผูรายงานไดหาแนวทางในการแกไขโดยศึกษา
หลักสูตร เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู เทคนิคการสอน และงานวิจัยทางการศึกษา ซึ่งพบว า
เอกสาร ตํ า รา คู มื อ หรื อ การใช เ อกสารประกอบการเรี ย นเป น วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง เพราะเปนสวนประกอบที่สามารถชวยใหผูสอนและผูเรียนใชกระบวนการ
เรียนรูตางๆ เพื่อแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอน ทําใหสามารถกําหนดกรอบและทิศทางการ
เรียนรูไดอยางสมบูรณ สอดคลองกับกิดานันท (2543) กลาววา ขอดีของเอกสารประกอบการเรียน
การสอน คือ ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถของแตละบุคคล เหมาะสําหรับการอางอิง
หรือทบทวน สะดวกในการแกไขหรือปรับปรุงเนื้อหาใหม และเหมาะสําหรับการเรียนรูอีกวิธีหนึ่ ง
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และสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) กลาวถึงประโยชนของ
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Perfect และ Past
Simple Tense โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนวา เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ทําใหส ามารถพัฒนาประสิทธิภ าพการเรีย นการสอน ชว ยลดบทบาทของครู ในการสอน มุง เน น
การสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดรับการเรียนการสอนที่ตองคิดตองทําและมีเจตคติที่ ดี
ตอวิชาภาษาอังกฤษ สอดคลองกับวัลลภา (2547) สรุปคุณคาของสื่อการเรียนรูที่มีตอผูสอนและ
ผูเรียน ดังนี้ 1) ชวยแบงเบาภาระของผูสอนทั้งดานเวลาและแรงงาน 2) ชวยใหสนุกไปกับการสอน
หรือถายทอดความรูเนื่องจากบรรยากาศในชั้นเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีผูเรียนมีความกระตือรือรน
ใหความสนใจและความรวมมือในการเรียนรู ชวยกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการสอนเพราะ
เมื่อผูส อนเห็นคุณคาของสื่อและเทคนิคการสอนก็จะเปนแรงผลักดันใหตื่นตัวในการผลิต คนหาเทคนิค
วิธีการใหมๆ ตลอดจนใฝหาความรูใหมๆ อยูเสมอ 3) ชวยประหยั ดเวลา ในการเรียนรูสิ่งที่ยุงยาก
ซับ ซอ น 4) ชว ยกระตุ น และสร า งความสนใจแก ผู เ รี ยนทํ า ให ส นุ ก ที่จ ะเรี ย นรู แ ละรั ก การเรีย นรู
เนื่องจากบรรยากาศการเรียนรู มีความแปลกใหมนาศึกษาคนควา 5) ชวยเพิ่มความมั่นใจในการเรียน
ของผูเรียน เพราะสามารถติดตามเนื้อหาการเรียนรูไดตามลําดับขั้นตอนเกิดจินตนาการที่ถูกตอ ง
เกิดความเขาใจ จดจําไดดีและนาน 6) ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ 7) เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนรูมากขึ้น โดยใชสื่อเปนตัวกระตุนในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) ชวยดึงประสบการณ
นอกชั้นเรียนหรือสิ่งที่ผูเรียนไมมีโอกาสไดสัมผัสมาใชในการเรียนรูม ากขึ้น
จากการวิเคราะหปญหาและแนวทางในการแกไขปญหา อีกทั้งการศึกษาเอกสารแนวคิด
ในการใชสื่อนวัตกรรมขางตนทําใหผูรายงานสามารถผลิตและพัฒนาเอกสารประกอบการเรีย น
วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิช า 3601–2002 เพื่อใหครูและนักศึกษาสามารถนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนไดทุกเวลาทุกสถานที่
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 36012002 ระดับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิช าเพาะเลี้ย งสัตวน้ํา ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร
และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002
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2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระหวางกอนและหลังการเรียน
โดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002
2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร
และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002
3. สมมติฐานของการศึกษา
3.1 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80
3.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ คุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิช าอาหารและ
โภชนาการ รหัสวิชา 3601-2002 อยูในระดับมาก
3.3 นักศึกษาที่เรียนรูดวยการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา 3601-2002 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3.4 นั ก ศึก ษามีค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ การใชเ อกสารประกอบการเรี ย นวิช าอาหารและ
โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 อยูในระดับมาก
4. ความสําคัญของการศึกษา
4.1 ไดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชเอกสารประกอบการเรียน
ในการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
4.2 เปนขอมูลในการบูรณาการสําหรับบุคลากรอื่นในวิทยาลัยที่จะนําไปประยุกตใชเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิช าอื่นๆ เชน วิชาเทคนิคเลี้ยงปลา วิช าเทคนิคการเพาะ
พันธุปลาและวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
5. ขอบเขตของการศึกษา
5.1 ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่กํา ลัง ศึกษาอยูที่วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีศรีส ะเกษ ในภาคเรี ย นที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวนนักศึกษารวม 458 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบั ตรวิช าชี พ
ชั้น สู ง ชั้ นปที่ 1 สาขาวิช าเพาะเลี้ย งสัต วน้ํา ที่เ รีย นในรายวิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํ า
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รหัสวิชา 3601-2002 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักศึกษารวม 4 คน โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา
5.2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การเรี ย นการสอนโดยใช เ อกสารประกอบการเรี ย นวิ ช า
อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002
5.2.2 ตั ว แปรตาม คือ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น ความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อนที่มี ต อ
คุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ รหัสวิชา 3601-2002 และความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา
3601-2002
5.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
5.3.1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิช า 36012002 จํานวน 9 บทเรียน
5.3.2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
รหั ส วิ ช า 2601-2002 ตามความคิ ด เห็ น ของครู ที่ ใ ช เ อกสารประกอบการเรี ย นวิ ช าอาหาร
และโภชนาการสั ต ว น้ํ า เป น แบบมาตราส ว นประมาณค า โดยมี ก ารแบ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น
เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และเปนขอความเชิงนิมานจํานวน
1 ชุด 20 ขอ
5.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น วิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํ า
รหัสวิชา 3601-2002 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก ดังนี้
5.3.3.1 แบบทดสอบในรายจุดประสงคประจําบทเรียน มีจํานวน 9 บทเรียน 80 ขอ
5.3.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 จํานวน 1 ชุด 60 ขอ
5.3.4 แบบสอบถามความคิดเห็ นของนัก ศึกษาเกี่ย วกับ การใชเอกสารประกอบการ
เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมี
การแบงระดับ ความคิดเห็น เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดและ
เปนขอความเชิงนิมาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 ขอ
5.4 ระยะเวลาการศึกษาคนควาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลาทดลอง
1 ภาคเรียน 18 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง

6

6. นิยามศัพทเฉพาะ
6.1 เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออุปกรณที่ผูรายงานไดสรางขึ้นเพื่อ
ใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ตามที่
หลักสูตรกําหนด ซึ่งสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาตามคําอธิบายรายวิชาและศึกษาวิธีการตามขั้นตอน
อยางเปนระบบถูกตองตามแบบแผนจํานวน 9 บทเรียน ในแตละบทเรียนประกอบดวย บทนําเนื้อหา
การเรียนรู สรุป แบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจ โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดย
80 ตัว แรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํากิจกรรมระหวางเรียน(กระบวนการ)
และ 80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (ผลลัพธ)
เนื่อ งจากเป นเอกสารประกอบการเรี ยนที่ มีเ นื้อ หาดา นความจํา ความเข า ใจ และการฝ กทั กษะ
ภาคสนามที่นักศึกษาเรียนรูไดงายผูรายงานจึงกําหนดเกณฑประสิทธิภาพในระดับ 80/80
6.2 การจัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง
กระบวนการเรียนการสอนที่ผูสอนดําเนินกิจกรรมตามเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียน และ
แผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําขึ้น ซึ่งประกอบดวย กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอกสถานศึกษา การสาธิต ใบงาน แบบฝกหัด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
6.2.1 ทดสอบกอนเรียนแตละบทเรียนกอนการจัดการเรียนรู
6.2.2 จัดการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู
6.2.3 ทดสอบหลังเรียนแตละบทเรียน
6.3 แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึ ง ข อกํ าหนดที่ ใชวั ดความสามารถ
ดานพุทธิพิสัยหรือภาคความรู ประกอบดวย 2 สวนคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม
หรือปลายภาคและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบทเรียน
6.4 ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง การแสดงออก
ทางความคิด ของครู ผูสอนที่ มีตอ คุณภาพเอกสารประกอบการเรี ยน ได จ ากการใช แบบประเมิ น
คุณภาพเอกสารประกอบการเรียน
6.5 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง ความ
พอใจ ชอบใจ และมีความสุขของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการ
เรียนทีไ่ ดจากการใชแบบสอบถามความความคิดเห็นของนักศึกษา
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6.6 นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การรายงานการพั ฒ นาเอกสารประกอบการเรี ย นวิ ช าอาหารและโภชนาการสั ต ว น้ํ า
รหัสวิชา 3601-2002 ผูรายงานไดศกึ ษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กระทรวงศึกษาธิการ (2557) กลาวถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดังนี้
1.1 หลักการ
1.1.1 เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิค
ใหมีสมรรถนะมี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ทั้ง ในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ
1.1.2 เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะ
ดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาส
ใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลง
วิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
1.1.3 เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
มีความรูเต็มภูมิปฏิบัติได จริงมีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี
1.1.4 เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน
ระหวางหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
1.1.5 เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรง ตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.2 จุดประสงค
1.2.1 เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการ
แกปญหา และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
1.2.2 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลั กการของงานอาชี พที่ สั มพั นธ เกี่ ยวข องกั บการพั ฒนาวิ ชาชี พเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํ า ให ทั นต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
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1.2.3 เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1.2.4 เพื่อใหสามารถคิดวิเคราะหสังเคราะหวางแผนจัดการประเมินผล ตัดสินใจและแกไข
ปญหา แสวงหาความรูทั กษะประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช ในการพั ฒนาอาชี พ
ทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
1.2.5 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานผลิตและบริการทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระดับเทคนิ ค
ตามหลักการและกระบวนการ
1.2.6 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
1.2.7 เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ
วินัย เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
1.3 หลักเกณฑการใชหลักสูตร
1.3.1 การเรียนการสอน
1.3.1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได ทุกวิธี
เรียนที่กําหนดและนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และ
ขอเทียบความรูและประสบการณได
1.3.1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการปฏิบัติจริงและสามารถนํารายวิช า
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 นาที (1 ชั่วโมง)
1.3.3 หนวยกิต ใหมีจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 84 หนวยกิต การคิด
หนวยกิตถือเกณฑ ดังนี้
1.3.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา
20 ชั่วโมง มีคา 1หนวยกิต
1.3.3.2 รายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะตองใหบูรณาการการเรียน
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 ดังนี้
1.3.4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
1) กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
2) กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
3) กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
1.3.4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ แบงเปน
1) กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
1.3.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
1.3.4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํา นวนหนว ยกิต ของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามกําหนดไวใ น
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาสวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถ
จัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ 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
เชนเดียวกับรายวิชาอื่น
1.3.7 การเขาเรียน
พื้ น ความรู แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู เ รี ย นให เ ป นไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
1.3.8 การประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
1.3.9 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเองและสง เสริมการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทํา ประโยชนตอชุมชน ทํานุบํารุ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
1.3.10 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.3.10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
1.3.10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบ ตามโครงสรางของหลักสูตรในแตล ะ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา
1.3.10.3 ไดคา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
1.3.10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน
1.3.10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา
1.3.11 การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
1.3.11.1 ใหเลขาธิการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจ
ในการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
1.3.11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติม แกไข เปลี่ยนแปลงรายวิชา
ตางๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ
จากหลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ดังกลาวขางตนพบวามีขอกําหนดจากหลักเกณฑบางขอที่เกี่ยวของกับรายงานการพัฒนาสื่อ กลาวคือ
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ขอที่ 1.3.1 เรื่องการเรียนการสอน จากขอยอยที่ 1.3.1.2 หลักสูตรกําหนดใหการจัดการเรียน
การสอนเนนการปฏิ บัติจริงโดยสามารถนํารายวิช าไปจัด ฝกในสถานประกอบการไมน อยกวา 1
ภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับขอที่ 1.3.6.2 เรื่อง ฝกงาน หลักสูตรกําหนดใหสถานศึกษานํารายวิชา
ในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน และมีการตัดสินผลการเรียน
และใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
1.4.2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
1.4.2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและ
เพื่อพัฒนางานอาชีพ
1.4.2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.4.2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู
รวมกับผูอื่น
1.4.2.4 ประยุกตใชความรูทักษะประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและ
พัฒนางานอาชีพ
1.4.3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
1.4.3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ 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 วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
รหัสวิชา 3601-2002 มีจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
จุดประสงครายวิชา
1) เขาใจหลักการและกระบวนการดานอาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา
2) สามารถวิเคราะห วางแผน คํานวณสูตรอาหารสัตวน้ํา ผลิตอาหารสัตวน้ํามีชีวิต
เก็บรักษาและเพิ่มคุณคาของอาหารสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงประโยชนทางโภชนาการ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) มีเจตคติที่ดตี อการผลิตและใหอาหารสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1) แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการยอยและดูดซึมสารอาหารของสัตวน้ํา สารอาหาร
ของสัตวน้ําวัยตางๆ หลักการดานอาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา
2) เตรียมเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3) คํานวณสูตรอาหารสัตวน้ําตามหลักการ
4) ผสมสูตรอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
5) ผลิตอาหารสัตวน้ําที่มีชีวิตตามหลักการและกระบวนการ
6) เก็บรักษาอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
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7) เพิ่มคุณคาอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
8) ใหอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ระบบการย อ ยและการดู ด ซึ ม สารอาหารสั ต ว น้ํ า
สารอาหารที่สัตวน้ําตองการ ประเภทของอาหารที่เหมาะสมกับชนิดและวัยของสัตวน้ํา การคํานวณ
สูตรอาหารสัตวน้ํา อาหารผสมและการผลิตอาหารสัตวน้ํามีชีวิต การเก็บรักษาอาหารสัตวน้ํา การเพิ่ม
คุณคาของอาหารสัตวน้ําและการใหอาหารสัตวน้ํา (สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, ม.ป.ป.)
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับเอกสารประกอบการเรียน
2.1 ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน
นั ก วิ ช าการ นั ก การศึ ก ษาและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาได ก ล า วถึ ง
ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ เฉลิมศักดิ์ (2544) อางตาม สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2546) กลา ววา เอกสารประกอบการเรีย น หมายถึง เอกสารประกอบการเรีย นหรือ
เอกสารประกอบการสอนที่ครูจัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียนนําไปประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สวนรุจิพ ร (2549) กลาววา เอกสารประกอบการเรีย นวิชาการปลูก ไมดอกประดับ (ง 41243)
หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนผลิตตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหผูเรียนใชประกอบการเรียน
หรือศึกษาคนควา เปนสื่อที่ครูผูสอนผลิตไวบริการแกผูเรียนหรือใหยืมเรียน จากความหมายของ
เอกสารประกอบการเรียนขางตนพอสรุปไดวา เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง สื่อการเรีย น
การสอนในรูปแบบของเอกสารที่ผูสอนจัดทําขึ้นตามหลักสูตรของวิช าใดวิชาหนึ่ง เพื่อใชประกอบ
การเรียนการสอนโดยมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักเรียนสามารถใชเรียน ทั้งในหองเรียน
และยืมไปใชเรียนรูดวยตนเองไดทุกเวลาทุกสถานที่
สํา นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน (2549) ได ใหค วามหมายของเอกสาร
ประกอบการเรียนวา หมายถึง สื่อประเภทวัสดุสิ่งพิมพที่ครูใชเปนเครื่องมือของการเรียนรู เพื่อ
เอื้อประโยชนในการเกิดกระบวนการเรียนรู และประสบการณการเรียนรู และสามารถนําไปใช
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามหลักสูตรกําหนด เชน หนังสือเรียน คูมือครู หนังสือเสริม
ประสบการณ ชุดการเรียนการสอน แบบฝกหัด แบบฝกทักษะสื่อเทคโนโลยี เปนตน
ประภาพรรณ (2550) กลาววาเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารที่บอกวิธีการ
แก ปญ หาจั ด การเรี ย นการสอนเฉพาะเรื่ องหรือ จุ ดประสงคก ารเรีย นรูต ามกลุ ม สาระการเรีย นรู
เพื่อ ใหครูหรือผูเรียนใชประกอบการจัดการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรซึ่งจะตองมีหัวขอ
และเนื้อหาครอบคลุมและครบถวยตามรายละเอียดของกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร
ไมนอยกวา 1 หนวยการเรียน/รายวิชา
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สุวิทย (2549) ใหความหมายของเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อ
ใชประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
จากความหมายของเอกสารประกอบการเรียนที่กลาวมาสรุปไดวาเอกสารประกอบการเรียน
หมายถึง สื่อการเรียนที่เปนสิ่งพิมพจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนของครูหรือใชประกอบการเรียน
ของนักเรียน มีเ นื้อหาครอบคลุมจุดประสงคก ารเรีย นรูเพื่อใหผลการเรีย นมีประสิทธิภ าพตาม
ที่กําหนดไว
2.2 รูปแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอน
รูปแบบเอกสารประกอบการเรียนการสอนไมมีรูปแบบจําเพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจ ของผูผลิตที่จ ะคํานึงถึงลักษณะการนําไปใชและกลุมผูเรียน สุวิทย (2549)ไดเสนอแนะ
รูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนการสอนไว ดังนี้
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 ชือ่ บท 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 (ถามี)
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 สังเกตปญหาที่เกิดขึ้นในการสอนและบันทึกรวบรวมปญหาเหลานั้นไว
2.3.2 ศึก ษาสาเหตุ ข องป ญ หาในการเรี ย นการสอนแล ว พิ จ ารณาป ญ หาที่ มี ผ ลต อ
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 แผนภูมิ
2.3.10 ลงมือเขียนแตละบท
2.3.11 ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณา ปรับปรุง ตรวจ แกไข
2.3.12 นําไปทดลองใช
2.3.13 ใชสอนในหองเรียน
2.3.14 ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) กลาวถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
สําคัญที่สุดไววากระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระกิจกรรม
แหลงเรียนรู สื่อการเรียน และการวัดประเมินผลที่มุงพัฒนาคนและชีวิตใหเกิดประสบการณเรียนรู
อยางเต็มความสามารถ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน ซึ่งผูเรียน
มีความแตกตา งกัน และทุกคนสามารถเรียนรูได ดังนั้นการจัด กิจ กรรมการเรียนจึง ควรคํานึงถึ ง
ความแตกตางระหวางบุคคลจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปน
เพื่อนมนุษย ธรรมชาติและเทคโนโลยี ผูเรียนไดคน ควาทดลอง ฝกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู จนคนพบ
สาระสําคัญของบทเรียนไดฝกวิธีคิดวิเคราะหสรางสรรคจินตนาการ และสามารถแสดงออกไดชัดเจน
มี เ หตุ ผ ล ครู มี บ ทบาทปลุก เร า และเป น การเสริ ม แรงของศิ ษ ย ใ นทุ ก กิ จ กรรมให ค น พบคํ า ตอบ
และแก ปญ หาด ว ยตนเอง รวมทั้ ง การทํ า งานเป น กลุ ม จั ด กิ จ กรรมปลูก ฝ ง คุ ณธรรม ความมี วิ นั ย
รั บ ผิ ดชอบในการทํ า งาน ผู เ รี ย นมี โ อกาสฝ ก การประเมิ น และการปรั บ ปรุง ตนเอง ยอมรับ ผู อื่ น
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สรางจิตสํานึกในการเปนพลเมืองและเปนพลโลก ทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นไดทุกเวลา และเกิดขึ้นได
หลายระดับทั้งในตัวผูเรียน ในหองเรียน และนอกหองเรียนที่ทุกฝายมีสวนรวม
ระดั บ ผู เ รี ย น เป น กระบวนการเรี ย นที่ ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในการกํ า หนด จุ ด มุ ง หมาย
กิ จ กรรม และวิ ธี ก ารเรี ย นรู ได คิด เอง ปฏิ บั ติ เ อง ได เ รี ย นรู ดว ยตนเอง รวมทั้ ง รว มประเมิ น ผล
การพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ ความตองการ ความสนใจ และความถนัดของแตละคน
ระดับ หองเรีย น เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน ไดคิดเอง ทําเอง ปฏิบัติเ อง และสร าง
ความรูดวยตนเองในเรื่องที่ สอดคลองกับการดํารงชีวิต จากแหลงเรียนรูที่ห ลากหลาย มีสวนรว ม
ในการกําหนดจุดมุงหมาย กิจกรรม และวิธีการเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
มีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู
ครูเปนผูวางแผนขั้นตนทั้งเนื้อหา และวิธีการแกผูเรียน จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู
และชวยชี้แนวทางการแสวงหาความรูที่ถูกตองใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล
การจั ดกระบวนการเรี ยนรูร ะดับ หองเรีย นนี้ผูที่มีสว นรว มในการจัดกระบวนการเรียนรู
นอกจากครู และผูเรียนแลว ผูที่มีบทบาทสนับสนุนสําคัญ คือ ผูบริหารโรงเรียน บุคลากรสนับสนุน
การสอน ตลอดจนการจัดสื่อ การเรียนการสอน การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอ มรอบตัว
นักเรียน
สวนการจัดกระบวนการเรียนรูระดับ นอกหองเรีย น เปนกระบวนการเรียนรูที่เ ปดโอกาส
ให ผู ป กครอง และชุมชนมีสว นรว มในการวางแผนการเรีย นการสอนโดยคํา นึ ง ถึ ง ศัก ยภาพและ
ความตองการของผูเรียนใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูที่หลากหลาย โดยสอดคลองกับ การดํารงชีวิต
ภายในครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น รวมทั้ง เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรีย น
การสอนทุกขั้นตอน ระดับนอกหองเรียนนี้ นอกจากผูมีสวนรวมใน 2 ระดับ ที่กลาวแลว ยังรวมถึง
ฝายนโยบาย ผูบริหาร พอแม ผูปกครอง ชุมชน และฝายสนับสนุนอื่น เชนเดียวกับวัฒนาพร (2542)
รายงานวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน
โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
จากรายงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูป การเรียนรู (2543 อางตาม สุคนธ, 2545) สรุ ป
ความหมายของกระบวนการเรีย นรู หมายถึ ง แนวทางที่จ ะไดซึ่ ง ความรู จ ากการคิด วิ เ คราะห
วางแผน ปฏิบัติจริง ปรับปรุงใหเหมาะสม สรุปและสรางความรูดวยตนเอง การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ จึงมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 1) ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 2) มุงประโยชน
สูง สุด แก ผูเ รีย น 3) ผูเ รี ยนไดพั ฒ นาเต็ม ตามศักยภาพ 4) ผูเ รีย นมีทัก ษะในการแสวงหาความรู
จากแหลงเรียนรูหลากหลาย 5) ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริง
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จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียน
เปนสําคัญ ตองฝกใหนักเรียนคิดเปน ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู และฝกการทํางานเปนกลุมอยาง
สนุกสนานและมีความสุข มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใหนักเรียน
เกิ ดความสุ ข ใชสื่ อ การสอนที่ห ลากหลาย ประเมิน ผลการเรี ยนการสอน ทุ ก ดา นอย า งตอ เนื่ อ ง
ดวยเครื่องมือที่เหมาะสมตรงตามสภาพความเปนจริงใหมากที่สุด
3.2 แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุดมีการใชแนวคิดนี้สืบตอกันมา
อยางกวางขวางในสังคมไทย การเรียนรูตามแนวพุทธธรรมเนนคนเปนศูนยกลางกระบวนการเรียนรู
จึงเปน กระบวนการพั ฒนาคน ทั้ง ในลักษณะที่เปน ปจ เจกชน (คือ คนแต ละคน) และการพัฒนา
กลุมคนใหอ ยูรว มกั นอย างสัน ติ เมื่อคนมีความสํา คัญ ที่สุด ของการเรียนรูวิธีการฝก อบรมจึ งเป น
การพัฒนาแนวทางทุกองคประกอบของความเปนคน การเรียนรูตามวิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิมมีลักษณะ
เป น การสั่ ง สอนรายบุ ค คล เมื่ อ อยู ใ นครอบครั ว พ อ แม ส อนลู ก ชายให ข ยั น อ า นออกเขี ย นได
สอนลูกผูหญิงใหทํางานบานงานเรือนรูจักรักนวลสงวนตัว เมื่อเติบโตขึ้นผูชายไดบวชเรียนกับพระที่วัด
ได ฝ ก งานอาชี พ การทํ า มาหากิ น ส ว นผู ห ญิ ง ฝ ก คุ ณ สมบั ติ ข องกุ ล สตรี และฝ ก งานอาชี พ ด ว ย
กระบวนการเรียนรูตามวิถีไทย สรุปไดดังนี้ คือ 1) เปนกระบวนการบมเพาะซึมซับลักษณะนิสัย
2) กระบวนการถายทอดปลูกฝงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 3) กระบวนการเรียนวิชาความรู
4) กระบวนการอบรมกิริยามารยาททั้งทางกาย วาจา ใจ ตามหลักคุณธรรม 5) กระบวนการฝกปฏิบัติ
ดวยการกระทําใหดูแลวจึงฝกให ทําเปน 6) กระบวนการสงเสริมสัมมาทิฐิใหลูกหลานเปนคนคิดดี
คิดชอบ สื่อประกอบการเรียนรูนอกจากเครื่องใชในครัวเรือน เครื่องมือทํามาหากินแลว เด็กเรียนรู
จากธรรมชาติสิ่งแวดลอม นิทานพื้นบาน ของเลน การละเลน บทกลอน สุภาษิต ปริศนา คําทาย
การเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทย มีลักษณะสัมพันธและสัมผัสกับสิ่งแวดลอม บูรณาการระหวาง
ความรูความสามารถ ปฏิบัติไดจริงและความมีคุณธรรม สมควรที่นักการศึกษาทั้งหลายจะไดสนใจ
คนควาเพื่อนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับกาลสมัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2543)
วัฒนาพร (2545) กลาววา ในสถานการณปจจุบันของสังคมไทย กระแสการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเกิดวิกฤตการณหลายรูปแบบขึ้นในสังคม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือ ง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ ม สภาพการณดังกลาวสงผลใหเกิดกระแสเรีย กรอง
การปฏิรูปการศึกษาขึ้น เพื่อใหการศึกษาเปน เครื่องมือในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการเมืองของประเทศอยางแทจริง เปาหมายของการจัดการศึกษาจะตอง มุงสรางสรรคสังคม
ใหมีลัก ษณะที่เ อื้อตอการพัฒ นาประเทศชาติโ ดยรวม และมุ งสรา งคนหรือผูเรีย นซึ่ง เปนผลิตผล
โดยตรง ใหมีคุณลักษณะมีศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสําเร็จ
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เปนที่ยอมรับกันวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ วิธีการสําคัญที่สามารถ
สรางและพัฒนา ผูเรีย นใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ที่ตอ งการในยุคสารสนเทศหรือยุคIT เนื่องจาก
เปน การจัด การเรียนการสอนที่ให ความสําคัญกับ ผูเ รีย น สงเสริมใหผูเรียนรูจัก เรียนรูดวยตนเอง
เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเอง และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้เปนแนวคิดรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฏี
การเรียนรูตางๆ ที่ไดพัฒนามาอยางตอเนื่องยาวนาน และเปนแนวทางที่ไดรับการพิสูจนวาสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่ตองการอยางไดผล
นอกจากนี้ วัฒนาพร (2545) กลาวถึงหลักการพื้นฐานของแนวคิดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนี้
3.2.1 ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง ผูเรียนเปนผูเรียนรูสวนบทบาท
ของครู คือ ผูสนับสนุนและเปนแหลงความรูของผูเรียน โดยผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือก และวางแผน
สิ่งที่ ตนจะเรียนหรื อมี ส วนร วมในการเลือก และเริ่ มตนการเรียนรูด วยตนเองดวยการศึกษาคนคว า
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 ประเด็นที่ทา ทายและความสามารถในเรื่องใหม ๆ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลสําเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มดวยตนเอง
3.2.4 สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียนและการมีปฏิสัมพันธที่ดีในกลุมจะชวยในการ
ส ง เสริม การพั ฒ นาความเป น ผู ใ หญ การปรั บ ปรุ ง งานและการจั ด การกั บ ชี วิ ต ของแต ล ะบุ ค คล
สัมพันธภาพที่เทาเทียมกันระหวางสมาชิกในกลุมจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันของผูเรียน
3.2.5 ครู คือ ผูอํานวยความสะดวกและเปนแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
แบบเน น ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลาง ครู จ ะต อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะค น พบความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง
ของผูเรียนเปนแหลงความรูที่ทรงคุณคาของผูเรียนและสามารถคนควาสื่อวัสดุอุป กรณที่เหมาะสม
กับผูเรียน สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ความเต็มใจของครูที่จะชวยเหลือโดยไมมีเงื่อนไข ครูจะใหทุกอยาง
แกผู เรีย นไม วาจะเปนความเชี่ย วชาญ ความรู เจตคติแ ละการฝกฝน โดยผู เรี ยนมี อิส ระที่จ ะรั บ
หรือไมรับการใหนั้นก็ได
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3.2.6 ผูเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมที่ตางไปจากเดิม การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางมุงใหผูเรียนมองเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางออกไป ผูเรียนจะมั่นใจในตนเอง
และควบคุมตนเองไดมากขึ้น สามารถเปนในสิ่งที่อยากเปน มีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมกับเหตุการณตางๆ มากขึ้น
3.2.7 การศึกษา คือ การพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลายดานพรอม
กันไป การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาผูเรียนหลายๆ คุณลักษณะ
โดยเฉพาะดานความรูความคิด ดานการปฏิบัติ และดานอารมณความรูสึก ซึ่งจะไดรับการพัฒนา
ไปพรอมกัน
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยหลักการแลวแนวคิดนี้
มีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนตนคิดในเรื่องของการเรียนรู
โดยการกระทํา หรือ Learning by Doing อันเปนแนวคิดที่แพรหลายและไดรับการยอมรับ
ทั่ ว โลกมาเป น เวลานาน การจั ดการเรี ย นการสอนโดยให ผู เ รี ย นเป น ผู ล งมื อ ปฏิ บัติจั ด กระทํา นี้
นับวาเปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปน ผูรับ มาเปน ผูเรียน และเปลี่ยน
บทบาทของครูจากผูสอนหรือผูถายทอดขอมูลความรู มาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูวาอยูที่ผูเรียนมากกวา
อยูที่ผูสอน ดังนั้น ผูเรียนจึงกลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอนเพราะบทบาทในการเรียนรู
สวนใหญจะอยูที่ตัวผูเ รียนเปนสําคัญ
กระบวนการเรี ย นรู ต ามความหมายที่ ค ณะอนุ ก รรมการปฏิ รู ป การเรี ย นรู ไ ด ส รุ ป ว า
กระบวนการเรียนรู หมายถึง แนวทางที่จะไดซึ่งความรูจากการคิด วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติจริง
ปรั บ ปรุ ง ให เ หมาะสม สรุ ป และสร า งความรู ด ว ยตนเอง กระบวนการเรี ย นรู ห ลายลั ก ษณะ
บุคคลอาจจะมีกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกัน การเรียนเนื้อหาสาระตางกันก็ใชกระบวนการเรียนรู
ที่แ ตกต า งกั น ทั้ ง นี้ สุ คนธ (2545) กล า ววา การจัด กระบวนการเรีย นรู ที่ เ นน ผู เ รีย นเป น สํ า คั ญ
มีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 1) ทุกฝายมีสวนรวมทุกขั้นตอน 2) มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรีย น
3) ผูเรีย นไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 4) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย และ 5) ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดในชีวิตจริง
ผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
และบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ผูสอนจะตองรูจักการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับสภาพจริง ผูสอนจะตองแสวงหาวิธีการ
สอนหรือเทคนิคการสอนอยางหลากหลาย และนํามาออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและ
นอกหองเรียน มีความสามารถถึงขั้นการปฏิบัติจริงไดเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการเรียนรู
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จากแนวคิดพื้นฐานดังกลาว ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู รวบรวมแนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู
ที่ เ ปน ทั้ ง ของไทยและสากล นํ า มาจั ด สาระและกระบวนการเพื่ อ นํ า เสนอหนว ยงานและบุ ค คล
ที่เกี่ยวของ นําสูการปฏิบัติ ทฤษฏีการเรียนรู 5 ทฤษฏี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2543) ไดแก ทฤษฏีการเรียนรูอยางมีความสุข ทฤษฏีการเรียนรูแบบมีสวนรวม ทฤษฏีการเรียนรูเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด ทฤษฏีการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรี
กีฬา และทฤษฏีการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ดานฝกฝนกาย วาจา ใจ
เป า หมายที่ จ ะนํา ทฤษฏี ก ารเรีย นรู ที่ไ ด พั ฒ นาแล ว สูก ารปฏิ บั ติ มีจุ ด มุ ง หมายนํ า เสนอ
กระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุดและไดพัฒนาตัวบงชี้การเรียนของผูเรียนและตัวบงชี้
การสอนของครู ซึ่งสังเคราะหจากทฤษฏีการเรียนรูทั้ง 5 ทฤษฏีที่กลาวมาขางตน ดังนี้

เทคโนโลยี

1. ตัวบงชี้กระบวนการเรียนของนักเรียน
1.1 นักเรียนมีประสบการณโดยตรงที่มีความสัมพันธกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
1.2 นักเรียนฝกปฏิบัติและทํากิจกรรมหลากหลาย จนคนพบความถนัดและวิธีการ

ของตนเอง
1.3 นักเรียนเห็นแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนและฝกเผชิญสถานการณจนเกิด
จิตสํานึกและคุณธรรม
เหตุผล

1.4 นักเรียนฝกคิดหลายวิธี สรางสรรคจิตนาการ แสดงออกไดอยางชัดเจนมี

1.5 นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหทดลองวิธีการแกปญหาดวยตนเองและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม
1.6 นักเรียนไดฝกคนควารวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูจากแหลงวิทยาการ
ในโรงเรียนและชุมชน
1.7 นักเรียนสนใจใฝรู มีสวนรวมในการเรียนอยางมีความสุข
1.8 นักเรียนไดฝกระเบียบวินัยและรับผิดชอบในการทํางานจนสําเร็จ
ผูอื่น

1.9 นักเรียนไดฝกประเมินผลงาน ฝกประเมินและปรับปรุงตนเอง และ ยอมรับ
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สากล

2. ตัวบงชี้กระบวนการสอนของครู
2.1 ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการที่ผสมผสานภูมิปญญาไทยและความรู

2.2 ครูจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ
2.3 ครูเขาใจและเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอนักเรียน
อยางทั่วถึง
อยางสรางสรรค

2.4 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออก
2.5 ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง

2.6 ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดี และ
ปรับปรุงสวนดอยของนักเรียน
2.7 ครูใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหาและคนพบความรู
2.8 ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับประสบการณชีวิต โดยทําความ
รวมมือกับชุมชน
2.9 ครูปลูกฝงระเบียบวินัย คานิยม และคุณธรรมตามวิถีวัฒนธรรมไทย
2.10 ครูประเมินตนเองอยูเสมอ ตลอดจนสังเกตและประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง ลักษณะตัวบงชี้แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการเรียนของผูเรียนและพฤติกรรม
การสอนของครูมีลักษณะตอเนื่องผสมกลมกลืนกัน
ตัวบงชี้หลายขออาจเกิดขึ้นไดทั้งกอนการเรียนการสอน ระหวางการเรียนการสอน และหลัง
การสอน ตัวบงชี้การเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนสําคัญที่สุดนี้ ไดเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ ที่เปน
หนวยปฏิบัติอยางกวางขวางมีการปรับแตงเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของแตละหนวยงาน
เอียน และอนงค (2550) รายงานวาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูดังกลาวนั้น ผูสอนสามารถนําเอาวิธีสอนและเทคนิคการสอน
หลากหลายรูปแบบผสมผสานกันอยางเหมาะสม อาทิ การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในรูปแบบ
การทําโครงงานเพื่อบูรณาการความรู การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยนําอินเทอรเน็ตเขามา
มีบทบาทในการศึกษาคนควา รวมกับการอานจากตํา ราหรือเอกสารประกอบการเรียน เพื่อ ฝกให
ผูเรียนรูจักแกปญหาและรูจักคิดอยางสรางสรรค มากกวาการศึกษาเฉพาะขอมูล และผูสอนก็สามารถ
พัฒนาตนเองไดอยางไมหยุดยั้งดวยเชนกันสมกับเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรูปแบบการสอน
ดังกลาวเปนการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงหวังใหผูเรียน เรียนอยาง
มีสวนรวมในการสรางองคความรูดวยตนเอง แตครูยังมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ซึ่งครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูแนะนํา เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูใหแกผูเรียนได
เรียนรูอยางมีความสุข จากประสบการณการเรียนรู และเปนผูที่มีนิสัยใฝรู สอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึก ษาธิการที่มุงหวัง ใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุข สอดคลองกับดวงกมล
(2553) รายงานวาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กําหนดแนวการจัดการศึกษาไวในมาตรา 22 วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพและในมาตรา
24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้
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
สว นหนึ่ งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูส อนและผูเ รียนอาจเรีย นรูไปพรอมกันจากสื่อการเรีย น
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
สรุปไดวา เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ ความตองการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่มีคุณลักษณะตามที่สังคมตองการ
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ผูสอนตอง
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ปรับ เปลี่ย นบทบาทมาเปน ผูจัดกระบวนการเรีย นรู แนะนํา แหลง เรียนรู เสริ ม ความรู เสริม แรง
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจใฝรู ใฝศึกษา มีความสามารถในการสรางองคความรูดวยตนเอง
ได เ รี ย นรู ใ นเรื่ อ งที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ชี วิ ต และสั ง คม จนสามารถนํ า ความรู แ ละประสบการณ
ไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปน
บทบัญญัติที่ใหทิศทางในการปฏิรูปการเรียนรูที่ชัดเจน แมวาการปฏิรูปการเรียนรูของชาติเปนงาน
ที่ ย ากแต เ ป น ภารกิ จ ที่ ยิ่ ง ใหญที่ มุง สัม ฤทธิ์ ผ ล ทั้ ง นี้ ทุ ก ส ว นของสั ง คมไม ว า ฝ า ยนโยบายพ อ แม
ผูปกครอง ครู ผูเรียน ผูบริหาร ชุมชน ตองมีความเขาใจตรงกันและเขามามีสวนรวมในการปฏิรูป
ครั้งนี้ โดยมุงหวังที่จะไดเห็นคนไทยที่พึงประสงค เปนทั้งคนดี คนเกง และมีความสุข
ลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนรู นักการศึกษา นักคิด ครูอาจารย ผูบริหาร ผูเรียนและทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะผูเรียนและลักษณะกระบวนการเรียนรู
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
3.3.1 ลักษณะผูเรียนที่พึงประสงค
ลักษณะผูเรียนที่ประสงค คือ ผูเรียนเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุข
คนดี คื อ คนที่ ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งมี คุ ณ ภาพ มี จิ ต ใจดี ง าม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย มีความเอื้อเฟอเกื้อกูล
มีเหตุผล รูหนาที่ ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็ น
และสิทธิของผูอื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข
คนเกง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูง ในการดําเนินชีวิต โดยมีความสามารถ ดานใดดาน
หนึ่งหรือรอบดาน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ความสามารถทางดานคณิตศาสตร มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถดานภาษา ศิลปะ ดนตรี
กีฬา มีภ าวะผูนํา รูจักตนเอง ควบคุม ตนเองได เปนตน เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก
ทันเทคโนโลยีมีความเปนไทย สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และ ทําประโยชนใหเกิดแกตน
สังคม และประเทศชาติ
คนมีความสุข คือคนที่มี สุขภาพดีทั้งกาย และจิต เปนคนราเริงแจมใส รางกายแข็งแรง
จิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพปลอดภัย พนจากการตกเปน
ทาสของอบายมุขและสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ
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3.3.2 ลักษณะกระบวนการเรียนรูท ี่พึงประสงค
กระบวนการเรี ย นรูที่ พึ ง ประสงค คือ กระบวนการทางป ญ ญาที่ พั ฒนาบุ ค คลอย า ง
ตอเนื่อ งตลอดชีวิต สามารถเรีย นรูไดทุก เวลา ทุก สถานที่ เปนกระบวนการเรีย นรูที่มีค วามสุ ข
บูรณาการเนื้อหาสาระตามความสัมพันธของตนเองกับสังคม สาระการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจ
ของผูเรียน ทันสมัย เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง สามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางไกลเปนกระบวนการที่มีทางเลือกและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจ
เปนกระบวนการเรียนรูและมุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกงและ
คนมีความสุข
หากมีการจัด กระบวนการเรีย นรูเชื่อ มโยงกันเป นองครวม หรือที่เรีย กวาบูร ณาการ
ตามที่กลาวไวขางตนนั้นแลว ยอมสงผลใหไดคนไทยที่เปนคนดี คนเกง และมีความสุข คุณสมบัติ
3 ประการ ตางเปนปจจัยทีอ่ าศัยซึ่งกันและกันไมไดเรียงลําดับกอนหลัง ซึ่งใชคําใดกอนหลังก็ได
จุดมุงหมายสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู คือ การพัฒนาคุณภาพของคนไทย เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ทุกฝายตองเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนมีโ อกาส
ไดคิดทํา ทบทวน พิสูจนผล แลวนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง พึ่งพาตนเองได เนื่องจากใฝหาความรู
ไดเองและใชความรูสรางสรรคเพื่อประโยชนของสวนรวม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) กลาววา พระราชบัญญัติการศึกษา
แห ง ชาติ ไดกํา หนดแนวการจั ดการศึก ษาโดยยึด หลั กผู เรี ยนเปน หัว ใจของการปฏิ รูป การศึก ษา
เพื่อสงเสริมให ผูเรียนเกิดการพัฒนาตามจุดมุงหมายใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา ตองสง เสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศัก ยภาพ บทบัญ ญัตินี้ อ าจถือเปนอุดมการณของการศึกษาของชาติ หลักการนี้จะตอ ง
อยูในสํานึกของทุกคนที่จัดการศึกษานับ ตั้งแต ผูกําหนดนโยบายในระดับรัฐบาล กระทรวงศึกษา
ศาสนา และวั ฒนธรรม และหนว ยงานในกระทรวงฯ ผูบ ริห ารและจัด การศึก ษาระดับ เขตพื้น ที่
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการการศึกษาชุดตางๆ
ผูบริหารสถานศึกษาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพอแมผูปกครองของผูเรียน
เมื่อบุคคลเหลานี้ปฏิบัติงานจัดการศึกษาตามภาระหนาที่ของตนแตละคนจะตองยึดหลักและสํานึก
ว า ผู เ รี ย นมี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด นั่ น คือ ตอ งคิ ด และกระทํ า การต า งๆ ที่ใ ห ค วามสํ า คั ญ และเพื่ อ ให
เกิดประโยชนแกผูเรียน สอดคลองกับฆนัท (2554) รายงานวาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ (student-centered instruction) ผูสอนตองจัดสถานการณของการเรียนการสอนที่ให
ผู เ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร น (active) ในการเข า ร ว มกิ จ กรรมหรือ กระบวนการเรี ย นรู ทั้ ง ทาง
ดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยเชื่อวาผูเรียนจะเรียนรูไดสูงสุด หากไดมีสวนรวม
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ในการเรียนอยางกระตือรือรน ดังนั้น ควรจัด สภาพแวดลอ มในการเรียนที่ผู เ รี ยนคุน เคย ผูสอน
ควรใหความสําคัญกับความสนใจ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณเดิมของผูเรียน ควรสงเสริม
ผู เรียนใหรูจักเรียนรูดวยตนเองเพื่อพั ฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็ มที่ 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
ความรูใหจบไปในแตละครั้งที่เขาสอน มาเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู
ใหแกผูเรียนรู กลาวคือ เปนผูกระตุน สงเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเราและจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิด
การพัฒนา ใหเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล การจัด
กิจกรรมจึงตองเปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรค ศึกษาและคนควา ไดลงมือ
ปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะจากการเรียนรูและคนพบความรูดว ยตนเองเปนสาระความรูที่เ กิดขึ้น
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
การศึกษาในปจจุบัน
สรุปไดวา การปฏิรูปการเรียนรูของชาติเปนหนาที่ที่ทุกฝาย ทั้งฝายนโยบายระดับกระทรวง
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน ตองมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแนวคิดไปสูการปฏิบัติ
มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาการกระบวนการทางปญญาของบุคคลอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เปนกระบวนการเรียนรูที่มีความสุข มุงประโยชนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี เปนคนเกง
และมีความสุขอยูในสังคมไดอยางปลอดภัย
4. การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย
การเรีย นการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย มีเปา หมายเพื่อใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนและ
การแสวงหาความรูมากกวาการเรียนที่ตัวความรูหรือเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมากมายและ
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มีความรูเกิดขึ้นตลอดเวลา ผูเรียนจึงตองเรียนรูที่จะแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง ใฝรู ผูเรียนที่ใฝรู
มีลักษณะตางๆ ดังนี้
1) สนุกกับการเรียนและหาโอกาสที่จะเรียน
2) รูวาจะเรียนใหดีที่สุดไดอยางไร และคนหาวิธีที่จะเรียนใหดีที่สุด
3) มีคําถามที่กอใหเกิดความคิดเพื่อศึกษาคนควา
4) เสนอความคิดและการวิเคราะหกับกลุมเพื่อนเพื่อการตรวจสอบ
5) จําแนกอุปสรรคการเรียนรูของตนเองและพยายามหาทางเพื่อผานอุปสรรค
6) รูความตองการของตนเองวาตองการเรียนรูอะไร
ลักษณะที่ผสมผสานกันทําใหผูเรียนเปนผูที่สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองและมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งองคประกอบเหลานี้เปนแนวคิดของการวิจัย เพราะการวิจัยคือการแสวงหา
ความรู สรางความรูใหม ดังนั้นผูสอนสามารถนําการวิจัยเปนวิธีการสอนวิธีหนึ่ง (ปทีป, 2543)
นอกจากนี้ยังมีวิธีการเรีย นรูแ บบโครงงาน ซึ่ ง มีแนวคิดสอดคลอ งกั บ John Dewey
เรื่อง “learning by doing” ซึ่งไดกลาววา “Education is a process of living and not
a preparation for future living.” ซึ่งเปนการเนนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ชีวิตขณะที่เรียน เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะตางๆ ซึ่งสอดคลองกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom
ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรูความจํา (Remembering) ความเขาใจ (understanding) การประยุกต
ใช (Applying) การวิเคราะห (Analyzing) การประเมินคา (Evaluating) และ การคิดสรางสรรค
(Creating) ซึ่งการจัดการเรียนรูแ บบใชโ ครงงานเปนฐาน นั้นจึงเปนการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ ง
ที่ถือไดวาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพื่อฝกทักษะ
ตางๆดวยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเปนผูจัดประสบการณการเรียนรู
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการหรือโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) เปน
แนวทางเลือกหนึ่งที่นักการศึกษายอมรับวาจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนทุกระดับการศึกษาทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ควรนําไปใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถของผูเรียน โดยการคนหาความรูดวยตนเองดวยการทําโครงการ (ลัดดา และอังคณา,
2553) โดยการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเองตามแนวคิดการเรียนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความคิด โดยเริ่มตนที่ปญหา และใชกระบวนการทําโครงงานมาสรางองคความรูหรือแกปญ หานั้น
โดยไดผลงานที่ผานการทํางาน เรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน โดยมีขั้นตอนโดยเริ่มตนจากการกําหนด
หัว ข อโครงงาน การวางแผนทํา โครงงาน การศึ กษาค นควา ขอ มูล การลงมือ ปฏิ บัติ ทํา โครงงาน
สรุปผลงานและนําเสนอโครงงาน (สุวัฒน, 2554)
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ลัดดา (2544) กลาววา กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่นักการศึกษาหลายคนยอมรับวา
เปน สิ่งจํา เปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนในทุกระดับ การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับ มัธ ยมศึกษา
และคณาจารยในระดับอุดมศึกษา ควรจะตองนํา ไปใชเ ปนกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นา
ความสามารถของนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือแมแตนิสิตนักศึกษา ในการคนหาความรู
ดวยตนเองโดยการทําโครงงาน เพราะกิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่ตอบสนองตอกระบวนการเรียน
การสอนที่เ นน ผู เ รี ย นเปน สํ า คั ญ ได เป น อยา งดี สามารถประยุ ก ตกั บ การเรีย นการสอนทุ ก สาระ
การเรีย นรู โครงงานเปนกิ จ กรรมที่สามารถพั ฒนาเด็ก ยุคใหม ที่อยู ในสั งคมแหลงข า วสารข อมู ล
ที่หลากหลาย ซึ่งตองมีความสามารถในการเลือกสรรใหถูกตองและเหมาะสมกับระดับและวัยของ
ผูเ รีย นเอง รวมถึง ความสามารถที่ จ ะนํ า ความรูเหลา นั้ นมาประยุก ตใช กับ ชีวิตจริ งได เปน อยางดี
สามารถปฏิรูปเด็กยุคใหมในสังคมไทยใหรูจักสรางวัฒนธรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืนที่เรียกวาการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมโครงงานตองตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความเชื่อและหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู คือเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนภายใต
หลักการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทองถิ่น กลาวคือ
1. ผูเรียนไดเลือกเรื่อง/ประเด็น/ปญหาที่ตองการศึกษาเอง
2. ผูเรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหลงขอมูลที่หลากหลายดวยตนเอง
3. ผูเรียนลงมือปฏิบัติ (เรียนรู) ดวยตนเอง
4. ผูเรียนไดบูรณาการทักษะ/ประสบการณ/ความรู/สิ่งแวดลอมรอบตัวตามสภาพจริง
5. ผูเรียนไดเปนผูสรุป (สรางองคความรู) ดวยตนเอง
6. ผูเรียนผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
7. ผูเรียนไดนําความรูไปใชจริง
ลัดดา (2544) กลาววา การทําโครงงานผูสอนตองเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําชวยเหลือและ
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การหาหัวขอและการเลือกหัวเรื่องที่จะทําโครงงาน
หัว ขอ เรื่ องควรเปน หัว ขอ ที่ผู เรี ย นสนใจในระยะแรก จึง ไม ควรกํ า หนดเป นรายวิช า
แตเปนเรื่องที่ผูเรียนสนใจอยากคนควาหาคําตอบ ผูสอนจะตอ งพิจ ารณาขอมูลตางๆประกอบ
กอนวามีขอมูล ตลอดจนแหลงเรียนรูเพียงพอหรือไมในการทําโครงงานนั้น
ขั้นที่ 2 การวางแผนในการทําโครงงาน
ผูเรียนตองคิดวางแผนลวงหนาวาจะทําอยางไรชวงเวลาใด จากการเขียนเคาโครงการทํา
โครงงานเสนอผูสอน โดยทั่วไปจะเปนการตอบคําถามวาจะทําอะไร ทําไมตองทํา ใครบางผูกระทํา
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กระทําเมื่อใด ทําที่ไหน และจะทําอยางไร ดังนั้นรายละเอียดในเคาโครงการทําโครงงานจะเปนเคา
โครงของสิ่งที่คาดหวังวาจะตองปฏิบัติ กําหนดวิธีทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและรายละเอียด
ในการทํางานที่จะชวยใหการปฏิบัติลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 3 การลงมือทําโครงงาน
เปนการปฏิบัติการตามแผนที่วางไวที่ไดรับการเห็นชอบจากผูสอน
ขั้นที่ 4 การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
เมื่อไดขอมูลจากการบันทึกแลวผูเรียนจะตองแปลผลและสรุปผลการทดลองพรอมทั้ง
อภิปรายผลของการศึกษาคนควา หากไมตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไวจะตองบอกขอบกพรองที่เกิดขึ้นได
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน
เปน การเสนอผลจากการศึกษาคนควาในรูปแบบของรายงานเพื่อใหผูอื่นไดทราบและ
เขาใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษาคนควาและสิ่งที่ทาการศึกษาวามีผลเปนอยางไรดวยการใชภาษาที่อาน
เขาใจงาย ชัดเจน สั้น ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงงาน
ขั้นที่ 6 การนําเสนอโครงงาน
หลังจากที่ไดศึก ษาและหาวิธีก ารในการแกปญ หาไดผลออกมาแลวจะตองนําความรู
ที่ ไ ด มาเผยแพร ใ ห ผู อื่ นได รั บ ทราบในรู ป ของรายงานหรือ เอกสาร หรื อ รายงานปากเปล า ด ว ย
สื่อเพาวเวอรพอยต (Power Point) หรือ นิทรรศการ เปนตน
ขั้นที่ 7 การประเมินผลโครงงาน
ควรประเมินใหครบทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการดําเนินงาน ดานการดําเนินงาน
และดานผลของโครงการ
5. เอกสารที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นตอการเรียนการสอน
5.1 ความหมายของความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนใหป ระสบความสําเร็จ ผูส อนตอ งคํา นึงถึง ความคิดเห็นของ
ผูเรียนดวย เพราะถาผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนการสอนแลวจะสงผลดีตอประสิทธิภาพ
ในการเรียน ซึ่งจากการศึกษาความคิดเห็นมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความคิดเห็น
ไวดังนี้
สิริพร (2539) กลาววาความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานความรูสึกหรือเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้นหรือเหตุการณนั้น โดยมีอารมณ ประสบการณ และ
สภาพแวดลอมในขณะนั้นเปนพื้นฐานของการแสดงออก ซึ่งอาจถูกตองหรือไมก็ตาม อาจจะไดรับ
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การยอมรับหรือปฏิเสธจากผูอื่น โดยความคิดเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา และการแสดง
ความคิดเห็นอาจแสดงออกทางคําพูดหรือการเขียน
ลาวัณย (2540) ไดใหความหมายของความคิดเห็นวาเปนการแสดงออกทางความรูสึก
ส ว นบุ ค คลในการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ข อ เท็ จ จริ ง ต อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดด ว ยการพู ด การเขี ย น โดยใช
พื้นฐานความรู ประสบการณ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคลเปนสวนประกอบในการพิจารณา
ซึ่งความคิดเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไดหากมีหลักฐานขอเท็จจริงปรากฎ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน2542
ใหความหมายของคิดเห็นวาเปนขอพิจารณาที่เปนจริงโดยใชปญญาความคิดประกอบแมวาจะไมได
อาศัยหลักฐานพิสูจน
กาวิน (2550) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางดานความรูสึกของบุคคล
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการพูด การเขียนโดยอาศัยพื้นฐานความรูเดิม ประสบการณ และอารมณเปน
สวนประกอบในความคิดเห็น ซึ่งความคิดเห็นนี้จะนําไปสูการคาดคะเนหรือแปลผลในพฤติกรรมตางๆ
ที่เกิดขึ้นและผลการแสดงออกของความคิดเห็นนั้นบุคคลอื่นอาจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของบุคคลทางอารมณ
ความรูสึก หรือทางความเชื่อตอ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง โดยไมจําเปนตอ ง
มีห ลั กฐานพิ สูจนยืน ยันเสมอไป แล วนํ า ไปแปลความหมายหรื อการคาดคะเน โดยอาศัย ความรู
อารมณ ประสบการณ และสภาพแวดลอมขณะนั้นเปนพื้นฐานของการแสดงออก ซึ่งอาจจะถูกตอง
หรือไมถูกตอง อาจไดรับ การยอมรับหรือ ปฏิเสธ นอกจากนี้ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาและแสดงออกไดทั้งทางบวกหรือทางลบโดยผานการพูดหรือการเขียน ความคิดเห็น
เปนเรื่องของแตละบุคคลที่แสดงออกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยในเรื่องเดียวกันก็ไมจําเปนที่บุคคลจะตอง
มีความคิดเห็นคลายหรือ เหมือนกันเสมอไป ทั้ง นี้ขึ้นอยูกับ ปจ จัย พื้นฐานของแตละบุคคลที่ไดรั บ
วามีอิทธิพลตอการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น
5.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็น
ความคิดเห็นเปนเรื่องของสวนบุคคลที่แสดงออกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องเดียวกันก็ไมจําเปนที่บุคคลตองมีความคิดเห็นคลายกันหรือเหมือนกันเสมอไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานของแตละบุคคลที่ไดรับ วาจะมีอิทธิพลตอการแสดงในเรื่อ งนั้นๆ มากนอ ย
เพียงใด
ฟอสเตอร (Foster, 1952) กลาววาความคิดเห็นเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ
1) ประสบการณที่บุคคลมีตอสิ่งของบุคคล หมูคณะ เรื่องราวหรือสถานการณตางๆ โดย
ความคิดเห็นจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการไดพบเห็นความคุนเคยซึ่งถือวาเปนประสบการณตรง
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สวนจากการไดยินไดฟง ไดเห็นรูปถายหรือจากการอานหนังสือโดยไมไดพบเห็นของจริงถือวาเปน
ประสบการณทางออม
2) ระบบคานิยมและการตัดสินคานิยม ที่หากแตละกลุมมีคานิยมและการตัดสินคานิยม
ไม เ หมื อ นกั น ความคิ ด เห็ น ในสิ่ ง ต า งๆ ก็ จ ะแตกต า งกั น นอกจากมู ล เหตุ ที่ ก ล า วมาข า งต น
ออสแคมป (Oskamp, 1977) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดความคิดเห็นนอกเหนือจาก
ประสบการณคอื
2.1) ปจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ ไดแก อวัยวะตางๆ ของบุคคลที่ใชในการรับรู
ความผิด ปกติข องอวั ยวะตามความบกพรอ งของอวั ยวะสั มผั ส จะมีผ ลต อความคิ ดเห็น ที่ไ มดีต อ
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 วิธี คือ
5.3.1 วิธีของเธอรสโตน (Thurston, Scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดออกเปนปริมาณแลว
เปรียบเทียบกับตําแหนงของความคิดเห็นไปในทางเดียวกันและเสมือนวาเปน Scale ที่มีชวงหางกัน
( Equal–Appearing Intervals)
5.3.2 วิธีกัตตแมน (Guttman, Scale) เปนวิธีวัดความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยกําหนดการวัดเปนระดับความเขมของความรูสึกเชื่อตอนัยของขอความคิดเห็นที่กําหนด
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 โดยอาศัยคูคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงกันขาม (bipolar adjective) เชน ดี-เลว ขยันขี้เกียจ 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 ซึ่งเปน สว นสําคัญ ที่ทําใหเกิดความสมบูรณข องการเรียนรู นั่นคือสิ่งที่ครูผูสอนจะต อง
คํานึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อสงเสริมความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนรูใหกับผูเรียน
6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒ นาเอกสารประกอบการเรีย นวิช าอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนี้ ผูรายงานไดศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
ราตรี (2543) สรางชุดการสอนสําหรับครูผูสอนเพื่อฝกทักษะกระบวนการคิด 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 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 2) นักเรียนกลุมทดลองเมื่อใชชุดการสอนเพื่อฝกทักษะ
กระบวนการคิดแลวมีทักษะการคิดทั่วไปสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(เทากับ 26.67, 33.43 ตามลําดับ กอนและหลังการทดลอง)
สํานัก งานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) เสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect และ Past Simple Tense โดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี
ผลการวิจัยพบวา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Present Perfect และ Past Simple
Tense ร อ ยละคะแนนกระบวนการและร อ ยละคะแนนผลลั พ ธ โดยรวมของนั ก เรี ย นเท า กั บ
92.30/78.65 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวนักเรียนมีความกา วหนา ทางการเรีย นหลังจากใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Present Perfect และ Past Simple Tense โดยรวมมีคา
รอยละ 29 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
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ภัณฑธิมา (2545) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2โรงเรียนสิงหสมุทร จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบวา 1) หลังการใชแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย
นักเรียนมีผลการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนมีความ
คิดเห็นตอการจัด การเรีย นการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรีย น
การสอนวิชานาฏศิลปไทยอยูในเกณฑดีมาก 3) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย โดยครูผูสอนวิชานาฏศิลป อยูในระดับมากที่สุดและ
มากเปนสวนใหญ และ 4) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารประกอบการเรียน
การสอนทุกรายการ
รุจิพร (2549) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
วิ ช าการปลู ก ไมด อกประดั บ (ง 41243) สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 แผนการเรี ย น
เกษตรกรรม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พบวา เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูกไมดอกประดับ
(ง 41243) มีประสิทธิภาพ 85.10/89.00 สูงกวาเกณฑที่กําหนด
อุษ า (2545) ศึกษาเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและเจตคติตอการเรีย นวิช า
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอวิชาภาษาไทยดวยแบบฝกทักษะการสะกดคําหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการสะกดคําภาษาไทยอยูในระดับเห็นดวย
เนติรัฐ (2545) ไดศกึ ษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย
และเจตคติของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี สาขาพืช ศาสตร สถาบันเทคโนโลยีร าชมงคลกาฬสิน ธุ
ที่มีตอวิชาหลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร ผลการศึกษาพบวา
1. บทเรียนคอมพิว เตอรชว ยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย ที่พัฒ นาขึ้นมีป ระสิทธิภ าพ
โดยรวมเทากับ 82.15 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.64
2. นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย มีความ
คงทนในการเรียนรูหลังเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห คิดเปนรอยละ 80.75 ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. นักศึกษามีความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย โดยรวม
อยูในระดับ เห็นดวยมาก
4. นักศึกษามีเจตคติตอเรื่องหลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร อยูในระดับมาก

34

5. นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย มีเจตคติตอ
เรื่องหลัก และวิธีก ารสง เสริมการเกษตร หลังเรียนอยูใ นระดับ สูงกวา ก อนเรีย นอยา งมี นัยสําคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
วาสนา (2550) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนที่เรียนออน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนใหถูกตองตามวิธีการ ขั้นตอนและเพื่อให
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนออนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยผลการวิจัยพบวา ภายหลัง
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอรสําหรับเด็กนักเรียนมีความสามารถในการเรียน
คอมพิวเตอรออนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเอกสารประกอบการเรียน ปรากฏวานักเรียน
มีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนดีขึ้น
รัชดา (2550) ไดศึก ษาวิจัย เรื่อ ง การใชเ อกสารประกอบการเรี ย นวิช าการเลี้ย งสัตวน้ํ า
รหั ส วิ ชา 2501-2205 เพื่ อ หาประสิทธิภ าพของเอกสารประกอบการเรี ยนและศึก ษาเจตคติ ตอ
การเรียนวิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา รหัสวิชา 2501-2205 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา รหัสวิช า 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 และสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา รหัสวิชา 2501-2205
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใชสื่อและแหลงเรียน
รูอยูในระดับมากทุกรายการ
มนัส (2552) สรางและศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ ง30223
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาศึ ก ษาป ที่ 3
โรงเรีย นบอ กรุวิท ยา จ.สุ พรรณบุรี พบวา เอกสารประกอบการเรียน วิช างานประดิษ ฐ ง30223
มีประสิทธิภาพของกระบวนการเฉลี่ย เทากับ 86.41 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธเฉลี่ย เทากับ
82.11 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชและหลังใช
เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ ง30223 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05
โดยหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การดําเนินงานพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
รหัสวิชา 3601-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
มีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา
3601-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิช าเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอคุณภาพเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรีย น และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ การใช
เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ซึ่งมีการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่กํา ลัง ศึกษาอยูที่วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีศรีส ะเกษ ในภาคเรี ย นที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวนนักศึกษารวม 458 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบั ตรวิช าชี พ
ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 36012002 วิท ยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีศรีส ะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปก ารศึ กษา 2560 จํา นวน
1 หองเรียน จํานวนนักศึกษารวม 4 คน โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
โดยใชเวลาในการศึกษาคนควาทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใช
เวลาทดลอง 1 ภาคเรียน สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง
เนื้ อ หาที่ นํ า มาสร า งเอกสารประกอบการเรี ย นเพื่ อ ใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา มีดังนี้
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารสัตวน้ํา
บทที่ 2 ระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหารของสัตวน้ํา
บทที่ 3 สารอาหารที่สัตวน้ําตองการ
บทที่ 4 ประเภทของอาหารสัตวน้ํา
บทที่ 5 การคํานวณสูตรอาหารสัตวน้ํา
บทที่ 6 การผลิตอาหารผสมสําหรับสัตวน้ํา

36

บทที่ 7 การผลิตอาหารสัตวน้ํามีชีวิต
บทที่ 8 การเก็บรักษาและการเพิ่มคุณคาของอาหารสัตวน้ํา
บทที่ 9 การใหอาหารสัตวน้ํา
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษามี 4 ชนิด ดังนี้
2.1. เอกสารประกอบการเรีย นวิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัส วิช า 3601-2002
จํานวน 9 บทเรียน
2.2 แบบประเมิ นคุณภาพเอกสารประกอบการเรี ยนวิ ช าอาหารและโภชนาการสัต วน้ํา
รหัสวิชา 2601-2002 สําหรับสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน
วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีการแบงระดับความคิดเห็น
เป น 5 ระดั บ คื อ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น อ ย และน อ ยที่ สุ ด และเป น ข อ ความเชิ ง นิ ม าน
จํานวน 1 ชุด 20 ขอ
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา
3601-2002 สําหรับ นั กศึก ษาระดั บ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่ง เปนแบบเลื อกตอบชนิ ด
4 ตัวเลือก ดังนี้
2.3.1 แบบทดสอบในรายจุดประสงคประจําบทเรียน มีจํานวน 9 บทเรียน 80 ขอ
2.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
รหัสวิชา 3601-2002 จํานวน 1 ชุด 60 ขอ
2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชา
อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีการแบง
ระดับความคิดเห็น เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และเปนขอความ
เชิงนิมาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 ขอ
3. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน
3.1 ขั้นตอนการสรางเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา มีขั้นตอน
การสรางดังตอไปนี้
3.1.1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห หลั ก การและจุ ด หมายของหลั ก สู ต ร หลั ก เกณฑ
การใชหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตรและเวลาเรียน (สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, ม.ป.ป.)
3.1.2 ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร เ รี ย นรู ที่ ค า ด ห วั ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง เ นื้ อ ห า ส า ร ะ เ พื่ อ
จั ด ทํ า เป น เอกสารประกอบการเรี ย นวิ ช าอาหารและโภชนาการสั ต ว น้ํ า รหั ส วิ ช า 3601-2002
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3.1.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับหลักวิชาการทางดานอาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา
ความรูที่ไดจากการจัดทําโครงการวิจัย ดา นอาหารสัต วน้ํา ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2561 (จํ านวน
12 เรื่อง) การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการฝกอบรมวิชาชีพดานประมง โดยนําประสบการณ
จากแหลงเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนชุมชนตัวอยางในการทําการเกษตรตามโครงการชีววิถี
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนมาใชประกอบการพัฒนาเอกสารและใชเทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ห ลากหลายมาใชถายทอดความรูใหแกผูเรียน เชน กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนแบบใชโครงงานเปนฐานและการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาสาระรายวิชา
3.1.4 พัฒ นาสื่อการสอนในรูป แบบของเอกสารประกอบการเรียนวิช าอาหารและ
โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 และสรางแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน
วิช าอาหารและโภชนาการสั ตว น้ํา รหั ส วิ ช า 3601-2002 ด า นเนื้อ หา ด า นรู ป เล ม และด า นการ
ใชประโยชน จํานวน 20 ขอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของความเหมาะสม ตามวิธีการของ
ลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ ความเหมาะสม
มากที่สุด ความเหมาะสมมาก ความเหมาะสมปานกลาง ความเหมาะสมนอย และความเหมาะสม
นอยที่สุด สําหรับคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ (บุญชม, 2545)
กํ า หนดเกณฑ ใ นการตั ด สิ น ระดั บ ความคิ ดเห็ น จากการประเมิ น เอกสารประกอบ
การเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601 – 2002 ผูรายงานใชเกณฑการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ยของบุญชม (2545) มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากทีส่ ุด
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
จากนั้ น ส ง เอกสารประกอบการเรีย นวิ ช าอาหารและโภชนาการสั ต ว น้ํา พรอ มแบบ
ประเมินคุณภาพเอกสารไปเผยแพรยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ จํานวน 15 แห ง
มีวัตถุป ระสงคเพื่อ รวบรวมความคิดเห็นและขอ เสนอแนะของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบ
การเรีย นเพื่อ ใช เป นข อมูล ในการปรั บ ปรุง เอกสารประกอบการเรีย นให มีความสมบูร ณแ ละเกิ ด
ประโยชนสูงสุด โดยใหครูผูสอนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ําจํานวน 15 คน ทําแบบประเมิ น
คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา และไดรับขอเสนอแนะ
จากครูที่ไดนําเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
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- ควรปรับขนาดของรูปภาพในเนื้อหาใหเทากัน จัดกึ่งกลางเนื้อหาและเปนขนาดภาพ
มาตรฐาน (อางอิงหนา 164)
- ควรเชื่อมโยงเนื้อหากับภาพประกอบใหชัดเจนและสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในการอาน (อางอิงหนา 167)
- การอางอิงในสวนของผูเขียนควรมีที่มาของภาพตามที่ผูเขียนไดปฏิบัติ (อางอิงหนา
167)
- ควรตรวจสอบตัวเลขในเนื้อหาบางจุดอาจมีขอผิดพลาด (อางอิงหนา 182)
จากนั้นไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนตามคําแนะนําขางตน
และจัดทําเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002
3.1.5 นําเอกสารประกอบการเรียนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองใหตรงตาม
หลั ก วิ ช าการด า นเนื้ อ หา ด า นรู ป แบบ ความสอดคล อ งและความเหมาะสม โดยมี ผู เ ชี่ ย วชาญ
ประกอบดวย
3.1.5.1 รศ.ดร.พวน เพงเซง อาจารยประจํา สาขาประมง
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.1.5.2 รศ.นฤมล อัศวเกศมณี 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 จังหวัดอุบลราชธานี
และไดรับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
- คําถามทายบทบางขอยังไมชัดเจน (อางอิงหนา 108)
- ควรเพิ่มภาพประกอบ/แผนภูมิหรือกราฟฟคตางๆประกอบในเนื้อหาที่เปนขั้นตอน
จะชวยเพิ่มความนาสนใจและความเขาใจไดมากขึ้น (อางอิงหนา 113)
- การเรียบเรียงเนื้อหาบางสวนยังแยกประเด็นไมชัดเจนและใชสํานวนภาษาที่ไมสื่อ
ความหมายที่เขาใจงายเทาที่ควร (อางอิงหนา 113)
3.1.6 นําขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเฉพาะความ
เปน ประโยชนที่จะเกิดกับนักศึกษาและครูผูสอน จากขอแนะนําพบวา เอกสารประกอบการเรีย น
จะเกิ ด ประโยชน กั บ ทั้ ง ครู แ ละนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไ ด นํ า ข อ เสนอแนะในด า นการใช ภ าพประกอบ
ความสอดคล อ งของเนื้อ หา การสื่ อ ความหมายที่ เ ข า ใจง า ยจะเกิ ด ประโยชน กั บ ผู เ รีย นมากขึ้ น
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ตลอดจนการจัดรูปแบบของการพิมพทเี่ หมาะสม เกิดความนาอาน จึงไดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
รูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนที่มีประโยชนสําหรับครูผูสอนและนักศึกษา
3.1.7 สรางเอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอน โดยใชความรูและประสบการณ
จากการทําวิจัย การอบรมวิชาชีพดานประมง การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และ
นํ า องค ค วามรู ใ นท อ งถิ่ น มาประมวลโดยจั ด กิ จ กรรมให ผู เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะและประสบการณ
เพื่อสรางองคความรูใหมๆ จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวน
การทางวิทยาศาสตร ไดแก กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ใชห ลักการทางวิทยาศาสตร
โดยใหผูเรียนทํางานวิจัยอยางงายในหัวขอที่สนใจและตรงกับเนื้อหาในรายวิชา ใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางมีความสุข ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะครอบคลุมทั้งผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหา
สาระ โดยมีแบบฝกหัดและใบงาน จํานวน 9 บท รวม 72 ชั่วโมง
3.1.8 นําเอกสารประกอบการเรียนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองในการพัฒนา
ครั้งที่ 2 เพื่อใหเกิดความสมบูรณตรงตามหลักวิชาการดานเนื้อหา ดานรูปแบบ ความสอดคลองและ
ความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย
3.1.8.1 รศ.ดร.พวน เพงเซง อาจารยประจํา สาขาประมง
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.1.8.2 รศ.นฤมล อัศวเกศมณี อาจารยประจํา สาขาประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา
3.1.8.3 ดร.นุกูล แสงพันธ ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
3.1.8.4 รศ.ดร ประณีต งามเสนห อาจารยประจําสาขาวิชาประมง
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3.1.9 นําเอกสารประกอบการเรียนไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จํานวน
4 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เพื่อหาขอบกพรองเกี่ยวกับเวลาการจัดกิจกรรมการเรียน
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
และประเมินเนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา
3.1.10 เผยแพรองคความรูและประสบการณที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยนํารูปแบบการสอนแบบโครงงาน และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร เช น การจั ด ทํ า โครงงานวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก ศึ ก ษา เรื่ อ ง ผลของอาหารผสม
ใบมั น สํ า ปะหลั ง ปน 10%ต อ การเจริ ญ เติ บ โตของปลาหมอแปลงเพศ เขา ร ว มประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับชาติ ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 23-25
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สิงหาคม 2559 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 และโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง ผลของอาหารผสมไขน้ําที่ระดับตางกัน
ตอ การเจริญเติบโตของปลากระแห เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับชาติ ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ซึ่งเปน
การเผยแพรผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสงเสริมใหนักศึกษาคิดอยางเปน
ระบบ การกลาแสดงออกของผูเรียนทําใหมีความเชื่อมั่นและเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาชีพประมง
3.2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา

โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน
ผูรายงานไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 ทําการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายวิชาอาหารและ
โภชนาการสัตวน้ํา และศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑของบุญชม (2545)
3.2.2 วิเคราะหหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรู โดยแบง
พฤติกรรมออกเปน 8 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห
การประเมินคา ทักษะ และความคิดเห็น
3.2.3 สรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยครอบคลุมเนื้อหา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรู ดังนี้
3.2.3.1 แบบทดสอบกอนและหลังเรียนประจําบทการเรียนรู ไดแก
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารสัตวน้ํา
จํานวน 10 ขอ
บทที่ 2 ระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหารของสัตวน้ํา จํานวน 10 ขอ
บทที่ 3 สารอาหารที่สัตวน้ําตองการ
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 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นและปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ
การวัดผลประเมินผลตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู การใชภาษาและหลักการสรางขอสอบที่ดี 3 ทาน คือ
1. นายพงศเทพ พลแสง
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
2. นางสินีนาฎ พลแสง
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
3. นางวิไลลักษณ ราญสระนอย ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
ใหคะแนน - 1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นวัดไมตรงตามจุดประสงคการเรียนรู
โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาคํานวณหาคา IOC
มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
สูตร

IOC =

เมื่อ

IOC
R
N

R
N
แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหาหรือ
ระหวางขอสอบกับจุดประสงค
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

จากนั้นเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตัง้ แต 0.5 ขึ้นไป สอดคล อ งกั บ วิ ธี ก าร
ของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบลตัน (R.K.Hambleton) รายงานวาถาคาเฉลี่ยของคะแนน
การประเมินมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอสอบนั้น เปนขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
เพราะวัดไดตรงตามจุดประสงคที่ตองการจริง แตถาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการประเมินนอยกวา
0.5 เปนขอสอบที่ตองตัดทิ้งหรือแกไข เพราะวัดไมไดตรงตามจุดประสงคที่ตองการ (บุญชม, 2545)
ผลการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรูของ
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการวั ด ผลประเมิ น ผล พบว า แบบทดสอบทุ ก ข อ มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 1.00
หมายความวาแบบทดสอบมีความเที่ย งตรงตามเนื้อหาทุกขอ เพราะสามารถวัดผลไดตรงกั บ
จุดประสงคการเรียนรู
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3.2.5 นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาไปตรวจสอบ
หาคุณภาพคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยนําไปทดสอบกับนักศึกษาที่เคยเรียน
เนื้อหานี้มากอน คือ นักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 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 ดังนี้
3.2.7.1 ขอสอบกอนและหลังเรียนประจําบทการเรียนรู จํานวน 9 บท รวม 80 ขอ
3.2.7.2 ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียน จํานวน 60 ขอ
3.2.8 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชวิธีของโลเวท (Lovett) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 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 จัดพิมพและจัดทําสําเนาขอสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวเพื่อใชเปน
แบบทดสอบในการทดลองจริง
3.3 ขั้ น ตอนการสร า งแบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช เ อกสาร
ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
การสรางแบบวัดความคิดเห็นจากการเรียนรู เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601 –
2002 มีลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ผูรายงานศึกษาคนควา
ดําเนินการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น มีขั้นตอนดังนี้
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 นอยที่สุด
3.3.2 จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเ อกสารประกอบ
การเรียนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษาตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เปนการทําวิจัยเชิงทดลองโดยใชรูปแบบกลุมที่มีการทดสอบกอนและหลัง
การทดลอง (One-Group Pretest-Postest Design) ดังแสดงในตารางที่ 2 (พวงรัตน, 2540)
ตารางที่ 2 แบบการทดลองกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง (One-Group Pretest - posttest
Design)
กลุมทดลอง
ทดสอบกอนการ
ทดลอง
ทดสอบหลังการ
ทดลอง
ทดลอง
E
T1
X
T2
E
X
T1
T2
T1

แทน กลุมทดลอง
แทน การสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน
แทน ทดสอบกอนการทดลอง
แทน ทดสอบหลังการทดลอง
และ T2 เปนขอสอบชุดเดียวกัน
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ผูร ายงานไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
รหัสวิชา 3601-2002 มีขั้นตอนดังนี้
4.1.1 ดําเนินการสอนนักศึกษากลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน
4 คน ตามเอกสารประกอบการเรียนในแตละบทเรียน โดยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรีย น
ทําแบบฝก ใบงาน และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแตละบทการเรียนรูจนครบทั้ง 9 บทเรียน
4.1.2 นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนตามเกณฑ 80/80
4.1.3 รวบรวมคะแนนที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 จากวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีทั่วประเทศ จํานวน 15 คน เพื่อนํามาวิเคราะหผลการแสดงความคิดเห็นของครูที่มีตอ
คุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา
3601-2002 โดยใชเอกสารประกอบการเรียนดําเนินการดังนี้
4.2.1 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน จากนั้นตรวจ
กระดาษคําตอบและเก็บคะแนนของนักศึกษาแตละคนไว
4.2.2 ดํ า เนิ น การสอนตามเอกสารประกอบการเรี ย นแต ล ะบท โดยให นั ก ศึ ก ษา
ทําแบบฝกหัด ใบงาน และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแตละบทการเรียนรูจ นครบ 9 บท
4.2.3 เมื่อสอนจนครบทุกบทเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการเรียนอีกครั้ง จากนั้นตรวจกระดาษคําตอบและเก็บคะแนนของนักศึกษาแตละคนไว
4.2.4 นําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมาหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 การสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ การใชเอกสารประกอบการเรียนวิช า
อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ดําเนินการดังตอไปนี้
4.3.1 ดําเนินการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนจนครบทุกบทการเรียนรู
4.3.2 ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ตรวจกระดาษคําตอบและ
นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. การวิเคราะหขอมูล
ผูรายงานทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป มีการขั้นตอน ดังนี้
5.1 รวบรวมคะแนนจากกิจกรรม แบบฝกและคะแนนการทดสอบระหวางเรียนเพื่อคํานวณหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยทําแบบฝก ใบงาน
และการทดสอบหลังเรียนแตละบท เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
5.2 นํ า คะแนนที่ ไ ด จ ากแสดงความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพเอกสารประกอบ
การเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ทั่วประเทศ จํานวน 15 คน มาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํา
คาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคะแนนของบุญชม (2545) ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ความหมาย
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับความเหมาะสมมาก
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ระดับความเหมาะสมนอย
ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด

5.3 นําคะแนนที่ไดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนที่ใช
เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา มาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ
5.4 นําคะแนนที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวการใชเอกสารประกอบการ
เรี ย นวิ ช าอาหารและโภชนาการสั ต ว น้ํ า รหั ส วิ ช า 3601-2002 มาวิ เ คราะห โ ดยใช ค า เฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ แลวนําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมาย
คะแนนของบุญชม (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
ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด
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6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
6.1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝกสื่อประสม (บุญชม, 2545)
6.1.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก
6.1.1.1 รอยละ ใชสูตร
f
P=
N  100
เมื่อ P แทน รอยละ
f แทน ความถี่หรือจํานวนที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
N แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน 100
6.1.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน ใชสูตร
X = x
N
เมื่อ X
แทน คาเฉลี่ย
x
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
N
แทน จํานวนคะแนนในกลุม
6.1.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรดังนี้
S.D. =
เมื่อ S.D.
x
N


Nx2 - (x) 2
N (N - 1)

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนแตละตัว
แทน จํานวนคะแนนในกลุม
แทน ผลรวม

6.1.2 สถิติการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรีย น ตามเกณฑ 80/80
จากสูตร (เผชิญ, 2542)
สูตร

E1 =

x1

N 100
A1
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เมื่อ E1 แทน
x1 แทน
A1 แทน
N แทน
สูตร
E2 =

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนหองนั้นๆ ที่ได
คะแนนเต็มของแบบฝกทักษะระหวางเรียน
จํานวนผูเรียน
x2
N 100
A2

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
เมื่อ

IOC =

R
N

IOC

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหาหรือ
ระหวางขอสอบกับจุดประสงค
R
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
6.2.2 การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชสูตร
ของบุญชม (2545) ดังนี้
Ru + Rl

p =
เมื่อ p
Ru
Rl
f

แทน
แทน
แทน
แทน

2f
ระดับความยาก
จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบถูก
จํานวนคนกลุมต่ําที่ตอบถูก
จํานวนคนกลุมสูงหรือกลุมต่ําซึ่งเทากัน
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6.2.3 การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชวิธีการ
ของเบรนแนน (Brennan) อางโดย บุญชม (2545) ดังนี้
U L
B=
n1 n 2
n
เมื่อ B
แทน คาอํานาจจําแนก
U
แทน จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑที่ตอบถูก
L
แทน จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑที่ตอบถูก
n1
แทน จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑ
n2
แทน จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑ
6.2.4 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ใชวิธีของ
โลเวท (Lovett) อางโดย บุญชม (2545) ดังนี้
r cc = 1 - kX i - X i2
(k - 1)(X i – C)2
เมื่อ r cc
แทน คาความเชื่อมั่น
k
แทน จํานวนขอสอบ
Xi
แทน คะแนนของแตละคน
C
แทน คะแนนเกณฑหรือจุดตัดของแบบทดสอบ (C=18)
6.3 สถิ ติที่ ใ ชใ นการวิ เคราะห แ บบประเมิ นความคิด เห็ น ของครูที่มี ต อ คุณ ภาพเอกสาร
ประกอบการเรียน และแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการ
เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 มีดังนี้
6.3.1 คาเฉลี่ย
6.3.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
6.4 การแปลผล
6.4.1 การวิเคราะหคาเฉลี่ยของขอมูล ผูรายงานใชเกณฑการแปลความหมายคะแนน
ของบุญชม (2545) ดังนี้
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คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ความหมาย
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับความเหมาะสมมาก
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ระดับความเหมาะสมนอย
ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด

6.4.2 รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูรายงานกําหนดเกณฑโดยปรับปรุง
มาจากเกณฑการกําหนดระดับผลการเรียน (เกรด) (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ดังนี้
ระดับคารอยละ
80 – 100
70 – 79
60 – 69
0 – 59

ความหมาย
ดีมาก
ดี (เกณฑผาน)
พอใช
ปรับปรุง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอ มูลครั้งนี้ ผูรายงานไดนําเสนอสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมู ล
ดังนี้
X
แทน คะแนนเฉลี่ย
N
แทน จํานวนขอมูล
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
P
แทน คาความยากงาย
B
แทน คาอํานาจจําแนก
r∞ แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
E1 แทน รอยละของคะแนนใบงานและแบบฝก
E2 แทน รอยละของคะแนนทําแบบทดสอบหลังเรียน
2. การวิเคราะหขอมูล
ผูรายงานไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหประสิทธิภาพและคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร
และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002
1.1 วิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของเอกสารประกอบการเรี ย น วิ ช าอาหารและ
โภชนาการ สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2
1.2 วิเคราะหคณ
ุ ภาพเอกสารประกอบการเรียน จากการแสดงความคิดเห็นของครู
ที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002
โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สัตวน้ํา

ตอนที่ 2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารและโภชนาการ

2.1 วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําหนวย ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ

51

2.2 วิเคราะหผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน โดยหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ
ตอนที่ 3 วิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียน
วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะหประสิทธิภาพและคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ
โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002
โดยการวิเคราะหประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิช าอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ผูรายงานไดทดลองภาคสนามกับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน
4 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวนํามาหาประสิทธิภาพ
ตามลําดับ ดังนี้
3.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพ (E1) ของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ซึ่งไดจากการทําแบบฝกหัด ใบงาน และแบบทดสอบ
หลังเรียนแตละบทเรียนของนักศึกษาจํานวน 4 คน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) ของเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
คะแนนเฉลี่ยรอยละของนักศึกษาที่ไดจากการทําแบบฝกหัด ใบงานและแบบทดสอบหลัง
เรียนแตละบทเรียน (จํานวน 4 คน)
E1 คะแนนจากการทําแบบฝกหัด ใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนแตละบทเรียน
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม
คนที่ (20) (20) (40) (20) (40) (40) (30) (20) (30) (260) รอยละ
1
17
18
33
18
34
36
25
19
23
223 85.77
2
17
20
34
17
33
35
24
18
26
224 86.15
3
16
19
33
18
33
36
26
20
24
225 86.54
4
18
19
32
19
32
37
24
19
23
223 85.77
รวม 68
76
132 72
132 144 99
76
96
895 344.23
17
19
33
18
33
36
24.75 19
24
223.75 86.06
X
S.D. 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.96 0.82 1.41
0.96 0.37
รอยละ 85.00 95.00 82.50 90.00 82.50 90.00 82.50 95.00 80.00 86.06
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แทนคาในสูตร
E1 =

X
N
A

 100

895
= 4  100
260
= 223.75 100
260
= 0.86057100
= 86.06
จากตารางที่ 3 พบว า ประสิ ทธิ ภ าพของเอกสารประกอบการเรี ย นวิ ช าอาหารและ
โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 (E1) เทากับ 86.06
3.2 วิเคราะหหาประสิทธิภาพ (E2) ของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ซึ่งไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจํานวน
4 คน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพ (E2) ของเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601 – 2002 คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คะแนนเฉลี่ยรอยละของนักศึกษาที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(จํานวน 4 คน)
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
คะแนน
ที่
รอยละ
กอนเรียน
หลังเรียน
รอยละ
รอยละ ความกาวหนา
(80)
(80)
1
37
46.25
64
82.50
29
36.25
2
28
35.00
67
81.25
37
46.25
3
36
45.00
67
82.50
30
37.50
4
26
32.50
65
83.75
41
51.25
รวม
127
158.75
263
330
137
171.25
31.75
39.69
65.75
82.50
34.25
42.81
X
S.D.
5.56
6.95
1.50
1.02
5.74
7.17
รอยละ
39.69
49.61
82.19
103.13
42.81
53.52
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แทนคาในสูตร

Y

N  100
B
263
= 4 100
80
= 65.75  100
80
= 0.822 100
= 82.19
จากตารางที่ 4 พบว า คะแนนจากการทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย น
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601 –
2002 (E2) มีคาเฉลี่ยเทากับ 65.75 คิดเปนรอยละ 82.19 และมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย เทากับ
34.25 คิดเปนรอยละ 42.81
E2 =

3.3 วิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601 – 2002 ตามเกณฑ 80/80 ของแตละบทเรียนของนักศึกษาจํานวน 4 คน
(ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ําตามเกณฑ
80/80 (จํานวน 4 คน)
เอกสารประกอบการเรียน
รอยละของคะแนน
รอยละของคะแนน
ประจําบทเรียน
ใบงานและแบบฝก (E1)
ทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2)
1
85.00
85.00
2
95.00
80.00
3
82.50
77.50
4
90.00
80.00
5
82.50
87.50
6
90.00
80.00
7
8
9

82.50
95.00
80.00

77.50
85.00
85.00

ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนทั้งฉบับ

86.06

82.19

54

จากตารางที่ 5 พบวา เอกสารประกอบการเรียนวิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํ า
รหัสวิชา 3601-2002 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนเฉลี่ยเทากับ 86.06
และมีประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนทั้งฉบับเทากับ 82.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
คือ 80/80 เมื่อพิจารณาแตละบทเรียน พบวามีประสิทธิภาพของกระบวนการเฉลี่ยเทากับ 86.06
และ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผลลั พ ธ เ ฉลี่ ย เท า กั บ 82.19 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ ที่ กํ า หนดคื อ 80/80
เมื่อพิจารณาแตละบทเรียน พบวาเอกสารประกอบการเรียน บทที่ 1-9 มีประสิทธิภ าพของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเทากับ 85.00, 95.00, 82.50, 90.00, 82.50, 90.00, 82.50,
95.00 และ 80.00 ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑทุกรายการ และประสิทธิภาพของผลลัพธในบทที่ 1, 2,
4, 5, 6, 8 และ 9 มีคาเทากับ 85.00, 80.00, 80.00, 87.50, 80.00, 85.00 และ 85.00 ตามลําดับ
ซึ่งผานเกณฑทุกรายการ ยกเวนบทที่ 3 และ 7 มีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ต่ํากวาเกณฑ คือ 77.50 และ 77.50 ตามลําดับ
3.4 วิเคราะหคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
รหัสวิชา 3601-2002 โดยนําไปเอกสารประกอบการเรียนไปเผยแพรใหกับครูที่สอนรายวิชาอาหาร
และโภชนาการสัตวน้ําของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ จํานวน 15 แหงและทําแบบ
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอ คุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํ า
(ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพของเอกสารประกอบการ
เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา (จํานวน 15 คน)
รายการประเมิน
ดานรูปแบบ
1. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงครายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร
2. เนื้อหาครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชา
3. การแบงหัวขอเนื้อหาแตละเรื่องมีความเหมาะสม
4. การนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอน
5. เนื้อหามีความทันสมัย เปนประโยชนและนาสนใจ
6. การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียน
7. การใชสํานวนภาษาถูกตอง อานเขาใจงาย
8. ภาพประกอบชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา สื่อความหมายเขาใจงาย

X

5.00
4.71
4.67
4.67
4.57
4.57
4.71
4.83

S.D.

แปลผล

0.00 มากที่สุด
0.49 มากทีส่ ุด
0.52 มากทีส่ ุด
0.52 มากทีส่ ุด
0.79 มากทีส่ ุด
0.53 มากทีส่ ุด
0.49 มากทีส่ ุด
0.41 มากทีส่ ุด
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ตารางที่ 6 (ตอ)
รายการประเมิน
9. ความยากงายของเนื้อหาตอการนําไปใชประโยชน
10. การอางอิงเอกสารมีความทันสมัยนาเชื่อถือ
ดานรูปเลม
11. การออกแบบรูปเลมสวยงาม นาสนใจ
12. การจัดวางรูปแบบมีความเหมาะสม
13. การพิมพมีความเหมาะสม นาอาน
14. การพิสูจนอักษรถูกตอง
15. ขนาดของรูปเลมเหมาะสม
ดานการนําไปใชประโยชน
16 เอกสารประกอบการเรียนมีความเปนประโยชนตอผูสอน
17. เอกสารประกอบการเรียนมีความเปนประโยชนตอผูเรียน
18. เอกสารประกอบการเรียนมีความเปนประโยชนตอผูสนใจทั่วไป
19. การใชเปนเอกสารประกอบการศึกษาคนควาไดอยางเหมาะสม
20. สามารถใชประกอบเปนเอกสารอางอิงได
เฉลี่ย

S.D. แปลผล
5.00 0.00 มากที่สุด
4.40 0.55 มาก
X

4.47
4.82
4.73
4.83
4.92

0.52
0.40
0.47
0.39
0.29

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.87
5.00
4.60
5.00
5.00
4.77

0.35
0.00
0.55
0.00
0.00
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 การพัฒนาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ใน 3 ดาน คือ ดานรูปแบบ ดานรูปเลม และดานการนําไปใชประโยชน
โดยการพัฒนาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนทั้งฉบับ โดยนําไปเผยแพรใหกับครูที่สอนรายวิชา
อาหารและโภชนาการสัตวน้ําของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ จํานวน 15 แหง และ
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอ คุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํ า
พบวาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา มีคุณภาพเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
เท ากั บ 4.77 แสดงว าเอกสารประกอบการเรี ยนรายวิ ชาอาหารและโภชนาการสั ตว น้ํ ามี คุ ณภาพ
และมีความเหมาะสมกับนักเรียน ครูผูสอน และผูสนใจทั่วไป โดยสามารถนําความรูไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา
3601-2002 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน (ตารางที่ 7-8)
ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 แตละบทเรียน
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน (จํานวน 4 คน)
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เฉลี่ย

X

6.25
4.00
3.75
4.50
0.48
4.50
3.50
4.00
4.75
3.97

กอนเรียน
หลังเรียน
S.D. รอยละ ความหมาย X S.D. รอยละ
1.26 62.50
พอใช
9.50 0.58 95.00
0.82 40.00 ปรับปรุง 9.00 0.82 90.00
1.26 37.50 ปรับปรุง 9.50 0.58 95.00
2.38 45.00 ปรับปรุง 9.50 0.58 95.00
0.34 12.00 ปรับปรุง 3.35 0.24 83.75
2.89 45.00 ปรับปรุง 9.00 0.82 90.00
2.52 35.00 ปรับปรุง 8.75 0.96 87.50
0.82 66.67
พอใช
5.00 0.82 83.33
2.06 47.50 ปรับปรุง 9.50 0.58 95.00
1.59 39.70 ปรับปรุง 8.12 0.66 81.22

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 7 แสดงวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละบทเรียนกอนเรียนโดย
รวมอยูในระดับปรับปรุง คือมีคะแนนเฉลี่ย 3.97 คิดเปนรอยละ 39.70 สวนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนโดยรวมอยูในระดับดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ย 8.12 คิดเปนรอยละ 81.22
ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียน (จํานวน 4 คน)
กอนเรียน
หลังเรียน
กลุม
S.D. รอยละ ความหมาย X
S.D. รอยละ ความหมาย
X
ทดลอง
25.75 1.50 42.92 ปรับปรุง 48.75 3.30 81.25
ดีมาก
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จากตารางที่ 8 แสดงวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
กอนเรี ยน คิดเป นรอยละ 42.92 อยูในระดับปรับปรุง เมื่อเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน
วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 หลังเรียน คิดเปนรอยละ 81.25 อยูในระดับ
ดีมาก
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียน
วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา
3601-2002 (จํานวน 4 คน)
รายการประเมิน
S.D. แปลผล
X
ดานรูปแบบ
1. คําชี้แจงการใชเอกสารประกอบการเรียนชัดเจนชวยใหเขาใจงาย
5.00 0.00 มากที่สุด
2. เอกสารประกอบการเรียนมีภาพประกอบที่สอดคลองกับเนื้อหา
4.75 0.50 มากที่สุด
3. ความสัมพันธระหวางภาพกับคําอธิบายภาพและที่มามีความสอดคลอง
5.00 0.00 มากที่สุด
4. รูปภาพที่ใชประกอบบทเรียน ชัดเจน สวยงามเหมาะสมตอการเรียนรู
4.50 0.58 มาก
5. การแยกบทเรียนทําใหขั้นตอนในการเรียนงายและสะดวกขึ้น
5.00 0.00 มากที่สุด
ดานเนื้อหา
6. จัดลําดับเนื้อหาในแตละบทเรียนจากงายไปยาก
4.75 0.50 มากที่สุด
7. แบบทดสอบกอน-หลังเรียนมีความสอดคลองกับจุดประสงค
4.75 0.50 มากที่สุด
8. เนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนชัดเจน ภาษาที่ใชเขาใจงาย
5.00 0.00 มากที่สุด
9. บทเรียน มีการนําเสนอตามลําดับที่นาสนใจ นาติดตาม
4.25 0.50 มาก
10. การเรียนรูผานภาพประกอบมากกวาเนื้อหาทําใหอยากเรียนมากขึ้น
5.00 0.00 มากที่สุด
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
11. เอกสารประกอบการเรียนทําใหนักศึกษาไดเรียนตามความสามารถ
4.50 0.58 มาก
12. ไมกําหนดกรอบเวลาชวยลดความวิตกกังวลเรื่องเวลาขณะเรียน
5.00 0.00 มากที่สุด
13. แบบทดสอบเพื่อพัฒนานักศึกษา เรื่องการจํา คิด วิเคราะห สังเคราะห 4.50 0.58 มาก
14. ใชเวลาเรียนไดตลอดเวลา ชวยลดความตึงเครียดในการเรียน
4.75 0.50 มากที่สุด
15. บทเรียนในเอกสารประกอบการเรียนใชงาย และสะดวกตอการเรียนรู
5.00 0.00 มากที่สุด
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ตารางที่ 9 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานผลที่นักศึกษาไดรับ
16. นักศึกษามีความสุขกับการเรียนดวยตนเองจากเอกสารประกอบ
การเรียนนี้
17. เอกสารประกอบการเรียนชวยใหนักศึกษากระตือรือรนในการเรียน
มากขึ้น
18. ชวยใหนักศึกษาไดรับประสบการณใหม ๆ ที่เปนประโยชน
19. เอกสารประกอบการเรียนลดความยุงยาก และซับซอนในการเรียน
20. นักศึกษาไดรับความรูเรื่องอาหารและโภชนาการสัตวน้ําจากเอกสาร
ประกอบการเรียนนี้
เฉลี่ย

X

S.D.

แปลผล

5.00 0.00 มากที่สุด
4.75 0.50 มากที่สุด
4.75 0.50 มากที่สุด
5.00 0.00 มากทีส่ ุด
5.00 0.00 มากที่สุด
4.81 0.27 มากที่สุด

จากตารางที่ 9 แสดงผลการพัฒนาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ
โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ที่ไดจากประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 จํานวน
4 คน โดยแสดงความคิดเห็น 4 ดาน คือ ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
และดานผลที่นักเรียนไดรับ พบวาผลการประเมินความคิดเห็นในภาพรวมอยูระดับ มากที่สุดและ
มีคาเฉลี่ย 4.81 แสดงวาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํามีความเหมาะสม
ตอนักศึกษา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร
และโภชนาการสัต วน้ํ า รหั ส วิช า 3601-2002 วิท ยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี ศรี ส ะเกษ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ มีขั้นตอนดําเนินการและสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการศึกษา
1.1 เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 36012002 ระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิช าเพาะเลี้ย งสัตวน้ํา ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
1.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร
และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002
1.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระหวางกอนและหลังการเรียน
โดยใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002
1.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร
และโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002
2. สมมติฐานของการศึกษา
2.1 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80
2.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ คุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิช าอาหารและ
โภชนาการ รหัสวิชา 3601-2002 อยูในระดับมาก
2.3 นักศึกษาที่เรียนรูดวยการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา 3601-2002 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2.4 นั ก ศึก ษามีค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ การใชเ อกสารประกอบการเรี ย นวิช าอาหารและ
โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601–2002 อยูในระดับมาก
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3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ที่กํา ลัง ศึกษาอยูที่วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีศรีส ะเกษ ในภาคเรี ย นที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวนนักศึกษารวม 458 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบั ตรวิช าชี พ
ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 36012002 วิท ยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีศรีส ะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปก ารศึ กษา 2560 จํา นวน
1 หองเรียน จํานวนนักศึกษารวม 4 คน โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษามี 4 ชนิด ดังนี้
3.2.1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 36012002 จํานวน 9 บทเรียน
3.2.2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
รหัสวิชา 2601-2002 สําหรับสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน
วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีการแบงระดับความคิดเห็น
เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และเปนขอความเชิงนิมาน จํานวน
1 ชุด 20 ขอ
3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น วิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํ า
รหัสวิชา 3601-2002 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก ดังนี้
3.2.3.1 แบบทดสอบในรายจุดประสงคประจําบทเรียน มีจํานวน 9 บทเรียน 80 ขอ
3.2.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนวิช าอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 จํานวน 1 ชุด 60 ขอ
3.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนัก ศึกษาเกี่ยวกับ การใชเอกสารประกอบการ
เรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมี
การแบงระดับความคิดเห็น เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และเปน
ขอความเชิงนิมาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 ขอ
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3.3 การดําเนินการทดลอง
ผูรายงานดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้
3.3.1 การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 มีขั้นตอนดังนี้
3.3.1.1 ดําเนินการสอนตามเอกสารประกอบการเรียนแตละบทโดยใหนักศึกษา
ทําแบบทดสอบกอนเรียน ทํา แบบฝก ใบงาน และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแตละบทเรีย น
จนครบ 9 บทเรียน
3.3.1.2 นําผลคะแนนการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของแบบฝกหัด ใบงาน ตามเกณฑ 80/80
3.3.2 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิช า
อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002
3.3.2.1 เผยแพร เ อกสารประกอบการเรีย นวิช าอาหารและโภชนาการสั ตว น้ํ า
รหัสวิชา 3601-2002 พรอมแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน ใหกับครูในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ จํานวน 15 คน
3.3.2.2 นําผลคะแนนความคิดเหน็ ของครูที่ไดทํา แบบประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลผลคะแนน
3.3.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
รหัสวิชา 3601-2002 โดยใชเอกสารประกอบการเรียน ดําเนินการดังนี้
3.3.3.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นใหนักศึกษาทําแบบทดสอบ
(Pretest) ตรวจกระดาษคําตอบและเก็บคะแนนของนักศึกษาแตละคนไว
3.3.3.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามเอกสารประกอบการเรียนซึ่งการสอน
แตละบท ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจ ปฏิบัติกิจกรรมตาม ใบงาน และ
ทําแบบทดสอบหลังการเรียนแตละบทเรียนจนครบ 9 บท
3.3.3.3 นํ า คะแนนจากการทํ า แบบทดสอบก อ นเรีย นและหลั ง เรี ย นแต ล ะบท
มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ
3.3.3.4 เมื่ อ สอนจบให นั ก ศึ ก ษาทํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
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 ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเอกสารประกอบ
การเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ
คือ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูรายงานทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
ตามขั้นตอนตอไปนี้
3.4.1 วิ เ คราะห ห าประสิ ท ธิ ภ าพของเอกสารประกอบการเรี ย นวิ ช าอาหารและ
โภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 ของเผชิญ (2542)
3.4.2 วิเคราะหความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหาร
และโภชนาการสัตวน้ํา จํานวน 15 คน โดยนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ยและสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยไปแปลความหมายกับเกณฑซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑมาตราสวนประมาณคา
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
ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด
3.4.3 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.4.3.1 หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ จุดประสงค 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 วิ เ คราะห ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นประจํา หน ว ย ระหว า งก อนเรีย นกั บ
หลังเรียนโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ
3.4.4.2 วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน โดยหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ
3.4.5 นํา แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช เ อกสารประกอบ
การเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 มากรอกคะแนน แลว วิเคราะห
หาค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน จากนั้ น นํ า คะแนนเฉลี่ ย ไปแปลความหมายกั บ เกณฑ
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
ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด
4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสรุปผล ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา
3601-2002
4.1.1 เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 36012002 ที่ผรู ายงานสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.06/ 82.19 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80
4.1.2 ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ
โภชนาการสัตวน้ํา รหัส วิชา 3601-2002 ในภาพรวมอยูในระดับ ความเหมาะสมมากที่สุด โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 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 ดานรูป แบบ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
และดานผลที่นักศึกษาไดรับ ในภาพรวมอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.81 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
รหัสวิชา 3601-2002 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
5.1 ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิช า
3601-2002
5.1.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
ประสิทธิภาพ 86.06/ 82.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 หมายความวา เอกสารประกอบ
การเรี ย นวิ ช าอาหารและโภชนาการสั ต ว น้ํ า ที่ ส ร า งขึ้ น สามารถพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ กิ ด กระบวน
การเรียนรู และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากคะแนนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน
คะแนนทําแบบฝกหัด และคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับ รุจิพร
(2549) ศึกษาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิช าการปลูกไมดอก
ประดับ (ง 41243) สําหรั บ นักศึ กษาชั้ นมัธ ยมศึก ษาปที่ 4 แผนการเรีย นเกษตรกรรม โรงเรีย น
กาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม พบวา เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูกไมดอกประดับ (ง 41243)
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 85.10/89.00 สู ง กว า เกณฑ ที่ กํ า หนด นอกจากนี้ สุ วี ณ า (2560) ศึ ก ษาผล
การใชเอกสารประกอบการเรียน ชุดการเลี้ยงปลาสวยงาม (ปลาหางนกยูง) กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานนาบุญ
โหลงขอด จ.เชียงใหม พบวา เอกสารประกอบการเรียน ชุด การเลี้ยงปลาสวยงาม (ปลาหางนกยูง)
มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เทากับ 86.56/85.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80
5.1.2 ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและ
โภชนาการสั ต ว น้ํ า รหั ส วิ ช า 3601-2002 ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ ความเหมาะสมมากที่ สุ ด
โดยมีคาเฉลี่ยเทา กับ 4.77 และมีคา สว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 ซึ่งจากผลการประเมิ น
ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีคุณภาพตอเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
จะเห็ น ว า เอกสารประกอบการเรี ย นวิ ช าอาหารและโภชนาการสั ต วน้ํ า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพนํ า ไปใช
ในการสอนเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นได จ ริ ง อาจเนื่ อ งมาจากเอกสาร
ประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น มีการวางแผน รวบรวมขอมูลและพัฒนาอยางเปนระบบ อีกทั้งมีการ
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ปรับปรุงแกไขหลายโดยไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ สอดคลองกับประคอง (2545) กลาววาเอกสาร
ประกอบการเรียนเปนผลงานทางวิชาการที่เปดโอกาสใหผูสอนไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
พัฒนาสิ่งตางๆ ที่จะชวยในการเรียนการสอนและเปนแนวทางใหผูสอนจัดกิจกรรมและประสบการณ
สําหรับผูเรียนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว เชนเดียวกับปราณี (2550) ศึกษาผลการพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4 วัสดุและสมบัติของ
วัสดุ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม จ.พระนครศรีอยุธยา พบวา
ความคิดเห็นของครูที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู
ที่ 4 วัสดุและสมบัติของวัสดุ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 แสดงวาเปนเอกสารประกอบการ
เรียนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหวางกอนเรียน และหลัง
การเรียนโดยใชเ อกสารประกอบการเรี ยนวิ ชาอาหารและโภชนาการสัต วน้ํา พบวา ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนอยูระดับดีมากและสูงกวากอนเรียน โดยการเรียนดวยเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา นอกจากทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในเรื่ อ งที่ เ รี ย นแล ว ยั ง ส ง เสริ มทั ก ษะการคิ ด การเรี ย นรูด ว ยการปฏิ บั ติจ ริ ง นั ก ศึ ก ษาจึ ง สนใจ
และกระตื อ รื อ ร น ในการเรี ย นรู โดยจั ด การเรี ย นแบบบู ร ณาการกั บ โครงงาน มี วิ นั ย และความ
รับผิดชอบในการเรียน จึงทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับ มนัส (2552)
สรางและศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ ง30223 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาป ที่ 3 โรงเรียนบอกรุวิทยา จ.สุพรรณบุรี พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชและหลังใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ
ง30223 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 โดยหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากอนเรียน
5.3 การศึกษาความคิดเห็นของนัก ศึกษาเกี่ย วกับ การใชเอกสารประกอบการเรียนวิช า
อาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียน
โดยใชเอกสารประกอบเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ดานรูปแบบ ดานเนื้อหาดานกิจกรรม
การเรี ย นการสอนและด า นผลที่ นั ก ศึ ก ษาได รั บ ในภาพรวมอยู ร ะดับ ความเหมาะสมมากที่ สุ ด
โดยมีคาเฉลี่ยเทา กับ 4.81 และมีคา สว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 สอดคลองกับภัณฑธิมา
(2545) ศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิงหสมุทร จ.ชลบุรี พบวา 1) หลังการใชแผนการจัดการเรียนรูและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย นักเรียนมีผลการเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัย สํา คัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนมี ความคิ ดเห็น ตอ การจัดการเรีย นการสอนโดยใช
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แผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิช านาฏศิลปไทยอยูในเกณฑดีมาก
3) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปไทย
โดยครูผูสอนวิชานาฏศิลป อยูในระดับมากที่สุดและมากเปนสวนใหญ และ 4) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
การศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกรายการ นอกจากนี้กิติพร (2555)
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการดําเนินชีวิตโดยใช
แบบสอบถามและการสั ม ภาษณ สํ า หรั บ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นวิ ช าศิ ล ปะ
การดําเนินชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้น 78 คน ผลการศึกษาพบวา
นักศึกษามีความเห็นวาเนื้อหาของทุกหัวขอมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับมากที่สุด
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
เปนนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดผลตามเปาหมายและเปนสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยตรงตามความสนใจของผูเรียน ตลอดจนสอดคลอง
ตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
6. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
6.1 ควรมีการทดลองใชเอกสารประกอบการเรียนกับนักศึกษาหลายๆ กลุม ในรายวิช า
ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น วิ ช าเทคนิ ค การเลี้ ย งปลา วิ ช าเทคนิ ค การเพาะพั น ธุ ป ลา วิ ช าการเพาะเลี้ ย ง
ปลาสวยงามเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น
6.2 ควรศึกษาปญหาหรือความตองการในการใชเอกสารประกอบการเรียนในวิทยาลัยฯ
เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
7. การเผยแพรผลงาน
กระบวนการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิช า
3601-2002 ผูรายงานไดทําการเผยแพร เอกสารดังกลาวไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพื่อใหทดลอง
ใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ในรูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนและนําผลการใช
มาปรับปรุงพัฒนา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 นอกจากนี้ยังไดสงเอกสารประกอบการเรียน
วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ไปเผยแพร ใหกับครูผูสอนในรายวิชาอาหาร
และโภชนาการสัตวน้ําในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกภาค จํานวน 15 แหง และไดปรับปรุง
พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนมากขึ้น

67

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2541). นโยบายและจุดเนนการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด.
. (2557). หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557.
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
กาวิน กาญจนบุระ. (2550). ความคิดเห็นที่มีตอวิชากรีฑาของผูบริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี.
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
กิดานันท มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
กิติพร โชประการ. (2555). ความคิดเห็นของนักศึกษาตอกระบวนการเรียนการสอน
รายวิชา ศิลปะการดําเนินชีวิต. วารสารศิลปะศาสตร, 8(2), 145-165.
ฆนัท ธาตุทอง. (2554). สอนคิด : การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด (พิมพครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: เพชรเกษมการพิมพ.
ดวงกมล สินเพ็ง. (2553). การพัฒนาผูเรียนสูสังคมแหงการเรียนรู : การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เดือนฉาย ศรีสวัสดิ์. (2541). การสรางเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ส 071 ทองถิ่นของเรา
เรื่องวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงใหม.
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุร.ี
เนติรัฐ วีระนาคินทร. (2545). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนแบบไฮเปอรมีเดีย
และเจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กาฬสินธุที่มีตอวิชาหลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: โรงพิมพสุวีริยาสาสน.
ประคอง สายทอง. (2545). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ.
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, นนทบุร.ี

68

ประภาพรรณ เส็งวงศ. (2550). การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดวยการวิจัยในชั้นเรียน.
กรุงเทพฯ: อี.เค.บุคส.
ปทีป เมธาคุณวุฒิ. (2543). การจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปราณี พูนพิพัฒน. (2550). รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4 วัสดุและสมบัติของวัสดุ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5. คนจาก https://www.gotoknow.org/posts/275814
เผชิญ กิจระการ. (2542). ดัชนีประสิทธิผล. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เพ็ญพร เพชรสุขศิริ. (2531). การวัดทัศนคติ. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล.
พวงรัตน ทวีรัตน. (2540). การวัดผลการศึกษา.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
ภัณฑธิมา ภูรีโรจน. (2545). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา ศ 0215 นาฏศิลปไทย 1 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2. ชลบุรี: โรงเรียนสิงหสมุทร.
มนัส ออนสําลี. (2552). รายงานการสรางและผลการใชเอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ
ง30223 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาป ที่ 3.
สุพรรณบุรี: โรงเรียนบอกรุวิทยา.
รัชดา หมอยาดี. (2550). รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รหัสวิชา 2501-2205 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.
อุดรธานี: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัฌฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนานมีบุคสพับลิเคชั่น จํากัด.
ราตรี โลหะมาศ. (2543). การสรางชุดการสอนสําหรับครูเพื่อฝกทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.
รุจิพร บุญมี. (2549). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูก
ไมดอกประดับ (ง 41243) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนเกษตรกรรม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย. เชียงใหม: โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย.
ลาวัณย จักรานุวัฒน. (2540). ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (M.B.A.) สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครตอการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

69

ลัดดา ภูเกียรติ. (2544). โครงงานเพื่อการเรียนรู: หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม.
กรุงเทพฯ: พีแอนดพี ปริ้นติ้ง.
ลัดดา ศิลานอย, และอังคณา ตุงคะสมิต. (2553). เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการพัฒนาการ
เรียนการสอนดวยโครงงาน. ขอนแกน: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
วงศกร ภูทอง, และอลงกร ศรีเสน. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพ เดอะบุคส จํากัด.
วัฒนาพร ระงับทุกข. (2542). แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ: แอล ที เพรส.
. (2545). เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพพริกหวานการฟกส.
วัลลภา อยูทอง. (2547). การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการนิเทศเรื่อง “การผลิตและ
ใชชุดสื่อนําเสนอดวยคอมพิวเตอร”. กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
วาสนา พุมผกา. (2550). การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
ที่เรียนออน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน ของนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา.
สมนึก ภัททิยธนี. (2546). การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ: ประสานการพิมพ.
สิริพร บุญนันทน. (2539). ความคิดเห็นตอการฝกอบรมของขาราชการกรมสรรพสามิต.
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, กรุงเทพฯ.
สุคนธ สินธพานนท. (2545). การจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: บริษัทไทยรมเกลา จํากัด.
สุวัฒน นิยมไทย. (2554). การเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสาน โดยใชโครงงานเปนฐานในสถาน
ประกอบการ: แนวคิดใหมในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ. วารสารการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา, 1(2), 57-64.
สุวิทย มูลคํา. (2549). การเขียนแผนจัดการเรียนรูที่เนนทักษะการคิด. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.
สุวีณา แกวหนอวัน. (2560). รายงานผลการใชเอกสารประกอบการเรียน ชุด การเลี้ยงปลาสวยงาม
(ปลาหางนกยูง) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่2. เชียงใหม: โรงเรียนบานนาบุญโหลงขอด.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2549). แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา.

70

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2543). การปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญที่สุด.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา. (ม.ป.ป). หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557. คนจาก http://bsq2.vec.go.th/course/%E0%B8%9B%E0%
B8%A7%E0%B8%AA/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%AA57/course57.html
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2546). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Present Perfect และ Past Simple Tense โดยใชเอกสาร ประกอบการเรียน
การสอนของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี.
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551.
กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
อาภรณ ใจเที่ยง. (2551). การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.
คนจาก http://www.sut.ac.th/tedu/news/Teaching.htm
อุษา ขันแข็ง. (2545). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย
โดยใชแบบฝกทักษะการสะกดคํา สําหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
เอียน สมิธ, และอนงค วิเศษสุวรรณ. (2550). การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Facilitating
Student–Centered Learning). วารสารศึกษาศาสตร, 18(2): 1-10.
Foster, C. R. (1952). Phychology for Life Adjustment. Chicago: Amarican Technical
Society.
Oskamp, S. (1977). Attitudes and Opinions. New Jersey: Prentice hall Inc.

205

ประวัติผวู ิจัย
วุฒกิ ารศึกษา

วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) มหาวิทยาลัยแมโจ
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถานที่ทํางาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตําบล หนองครก
อําเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ

ประสบการณ

- การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา
เปนระยะเวลา 16 ป
- ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ อกท.
- ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
- ครูที่ปรึกษาทักษะความรูพื้นฐานทางการประมง
- ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา – เอสโซ

ผลงานทางวิชาการ
1. ผลของ EM ตอการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบอซีเมนต เมื่อ พ.ศ. 2550
2. ผลของอาหารผสมหอยเชอรี่ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยง
ในบอพลาสติก เมื่อ พ.ศ. 2552
3. ผลการเจริญเติบโตของลูกปลานิลที่อนุบาลในกระชังดวยอาหารตางชนิด
เมื่อ พ.ศ. 2554
4. ผลของ Effective Microorganisms (EM) ตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดของ
ไรน้ํานางฟาไทย เมื่อ พ.ศ. 2555
5. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตอาหารสัตวน้ําสําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ. 2555
6. ผลของอาหารตางชนิดที่มีตอการเจริญเติบโตของปูนา เมื่อ พ.ศ. 2556
7. ผลของอาหารสูตรตางกันที่มีตอการเจริญเติบโตของลูกปลาหมอไทย เมื่อ พ.ศ. 2556
8. ผลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอไทยที่เลี้ยงในกระชังดวยอาหาร
ผสมน้ําหมักชีวภาพตางชนิด เมื่อ พ.ศ. 2557
9. ผลของอาหารเสริมหญาตางชนิดที่มีผลตอการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ
เมื่อ พ.ศ. 2558
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10. ผลของอาหารผสมใบมันสําปะหลังปนที่มีตอการเจริญเติบโตของกบนา เมื่อ พ.ศ. 2559
11. ผลของสูตรอาหารผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนตอการเจริญเติบโต
ของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชัง เมื่อ พ.ศ. 2560
12. การเจริญเติบโตของปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii) ที่เลี้ยงในกระชัง
ดวยอาหารผสมไขน้ําที่ระดับตางกัน เมื่อ พ.ศ. 2561

