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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็น การพฒันา เอกสารประกอบการเรียน วิชาการ ผลติอาหารสตัว์นํา้                       

มีวตัถุประสงค์ของการศกึษา เพ่ือ  1)  ศกึษาประสทิธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียนวิชาการ

ผลติอาหารสตัว์นํา้   2)  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรี ยน ระหวา่งก่อนและหลงั

การเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้   และ 3) เปรียบเทียบ ความ

พงึพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียน วิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ ระหวา่งก่อนและหลงัการ            

ใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้   กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาคือ นกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีท่ี  3  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานประมง  ท่ีลงทะเบียนเรียน

ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา  2555  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จํานวน  11  คน  ท่ีได้

จากการสุม่แบบเป็นระบบ (Systematic random sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาและ        

การวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้  แบบทดสอบ     

วดัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน   แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน และแบบประเมิน ความพงึพอใจ ของ

นกัเรียน   ที่มีตอ่เอกสารประกอบการเรียน วิชาการ ผลิตอาหารสตัว์นํา้   สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่   ร้อยละ คา่เฉล่ีย (Mean) การทดสอบคา่ที (T-test  แบบ  one  sample)  และสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากผลการศกึษาพบวา่เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้                  

มีประสิทธิภาพ 86.90/82.12 สงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ 80/80  จากภาพรวมมีผลให้คณุภาพของ

เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ มีคา่เฉล่ีย 4.68 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  สว่น

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ ผลติอาหารสตัว์นํา้  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และนกัเรียนความพงึพอใจตอ่เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาการผลติอาหาร

สตัว์นํา้ เฉล่ียในระดั บมากทกุรายการ มีคา่เฉล่ียโดยรวม  4.28 เอกสารประกอบการเรียนวิชา       

การผลติอาหารสตัว์นํา้ จงึมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอ่การใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา

คณุภาพของผู้ เรียนให้ตรงตามหลกัสตูรตอ่ไป 

คาํสาํคัญ :  อาหารสตัว์นํา้  ประสิทธิภาพ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความพงึพอใจ 
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บทนํา 

จากการปฏิบตัิ หน้าท่ีการสอนด้วย ความมุง่มัน่ ตลอดระยะเวลา  10 ปีท่ีผา่นมา โดยมี

ประสบการณ์จากการศกึษา ค้นคว้าวิจยัทางด้านการผลติอาหารสตัว์นํา้เพ่ือการจดักิจกรรม      

การเรียนการสอน รา ยวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสัวิชา 2601–2110  พบวา่ ผู้สอนประสบ

ปัญหาด้านเนือ้หา หนงัสือ  หรือเอกสารประกอบการเรียน  ส่ือ  และแหลง่เรียนรู้ ไมเ่พียงพอ       

ไมท่นัสมยั  ทําให้นกัเรียนขาดความสนใจเรียน  นกัเรียนสว่นใหญ่ขาดทกัษะและความรู้พืน้ฐานใน

การจดักระบวนการคิ ดและปฏิบตังิานอยา่ง เป็นระบบ ขาดความก ระตือรือร้น ขาดความอดทน             

จงึวิเคราะห์ปัญหาดงักลา่ว พบวา่ 1) ครูสอนไมท่นัตามเวลาท่ีหลกัสตูรกําหนด  2) ปัญหาความ

แตกตา่งเก่ียวกบัระดั บพืน้ฐานทางการศกึษาของผู้ เรียน นกัเรียนจงึมีพืน้ฐาน ความรู้และ

ประสบการณ์ตา่งกนั  ทําให้นกัเรียนกลุม่ท่ีมีความพร้อมด้านทกัษะการปฏิ บตังิาน ขยนัและอดทน 

หมดกําลงัใจ เกิดความเบ่ือหนา่ยตอ่การเรียน  3)  นกัเรียนขาดความสนใจ และไมเ่ห็นคณุคา่              

ของวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้  เพราะครูใช้วิธีการสอนไม่ กระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน  และส่ือ      

การเรียนการสอนไมท่นัสมยั  และจากการศกึษาสถิตผิลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการผลติอาหารสตัว์นํา้         

รหสัวิชา 2601– 2110  ของนักเรียนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี     

ศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ  ปีการศกึษา 2552 และปีการศกึษา 2553 พบวา่ นกัเรียนมีผล สมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคอ่นข้างต่ํา   

 จากปัญหาการจดัการเรียนการสอนข้ างต้น ผู้สอน จงึหาแนวทางใน การแก้ไข โดย

ศกึษาหลกัสตูร เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีการเรียนรู้ เทคนิคการสอน แล ะงานวิจยัทางการศกึษา     

ซึง่พบวา่  เอกสาร ตํารา หรือการใช้ เอกสารประกอบการเรียนเป็นวิธีการจดัการเรี ยนการสอนท่ี มี

ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ ง  เพราะเป็นสว่นประกอบท่ี ชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียนใช้กระบวนการตา่ง ๆ        

ในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน ทําให้สามารถกําหนดกรอบและ ทศิทางการเรียนรู้ได้อยา่ง

สมบรูณ์  จากการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา อีกทัง้การศกึ ษาเอกสารแนวคดิ

ในกา รใช้ส่ือนวตักรรมข้างต้น  ทําให้ผู้สอน สามารถผลิตและพฒันา เอกสารประกอบการเรียน

วิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสัวิชา 2601–2110 เพ่ือให้ครูและนกัเรียนสามารถนําไปใช้ในการ   

จดักิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนได้ ทกุเวลา ทกุสถานท่ี   

 ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้กําหนดสมมตฐิานของการศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ 

 1.  เอกสารประกอบการเรียนมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80  

 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

วิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสัวิชา 2601-2110 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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 3. นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสัวิชา 2601-

211โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
 

การตรวจเอกสาร 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 

เป็นบทบญัญตัท่ีิให้ทิศทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีชดัเจน  แม้วา่การปฏิรูปการเรียนรู้ของชาตเิป็น

งานท่ียากแตเ่ป็นภารกิจท่ีย่ิงใหญ่ท่ีมุง่สมัฤทธิผล  ทัง้นีท้กุสว่นของสงัคมไมว่า่ ฝ่ายนโยบาย 

ผู้ปกครอง ครู ผู้ เรียน ผู้บริหาร ชมุชน  ต้องมีความเข้าใจตรงกนัแ ละเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิรูป

ครัง้นี ้ โดยมุง่หวงัท่ีจะได้เห็นคนไทยท่ีพงึประสงค์ เป็นทัง้คนดี คนเก่ง และมีความสขุ   

ธํารง (2531) ได้เสนอกระบวนการเรียนการสอนแบบหนึง่ท่ีตอบสนองแนวคดิท่ีให้

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง   โดยอาศยัหลกัการ ดงันี ้ ผู้ เรียนต้องได้เรียนรู้เนื อ้หาและสิ่งตา่ง ๆ ครบถ้วน

ตามหลกัสตูร  ผู้ เรียนต้องทราบลว่งหน้าวา่จะต้องเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเข้าสูก่ระบวนการเรียนรู้       

มีการตีกรอบไว้ลว่งหน้าวา่ในการเรียนรู้สิ่งหนึง่สิ่งใดนัน้ ผู้ เรียนจะต้องทําอะไร  ในการเรียนรู้ผู้ เรียน

จะเป็นผู้ เลือกกิจกรรมหรือเลือกกระ ทําสิ่งท่ีจะทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ควรประเมินผลการ

เรียนรู้เป็นระยะตามความเหมาะสม รวมทัง้ ประเมินผลในบัน้ปลาย  และหลงัจากจบกระบวนการ

เรียนรู้ผู้สอนจะทบทวนกระบวนการท่ีได้ดําเนินการมาทัง้หมดเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการวางแผนการ

เรียนการสอนในโอกาสตอ่ไป 

  

วธิีดาํเนินการวจัิย 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิทดลองโดยใช้รูปแบบกลุม่ท่ีมีการทดสอบก่อนและ

หลงัการทดลอง (One-Group Pretest -Postest  Design) (พวงรัตน์, 2540) 
 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานวจัิย  

  1. การหาประสิ ทธิภาพของ เอกสารประกอบ การเรียนวิชาการ ผลติอาหา รสตัว์นํา้       

รหสัวิชา 2601-2110  มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

  1.1  ดําเนินการสอน โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียนในแตล่ะบทเรียน โดย         

ให้นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน  ทําแบบฝึก  ใบงาน  และทําแบบทดสอบ หลงัการเรียนแตล่ะ

บทการเรียนรู้ จนครบทัง้ 8 บทเรียน 
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  1.2  นําผลคะแนนท่ี ได้จากการทําแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน   ทดสอบหลงัเรียน     

มาวิเคราะห์  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนตามเกณฑ์ 80/80     

  2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสัวิชา   

2601-2110 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  ดําเนินการดงันี ้

  2.1  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้นกัเรียนทําแบบทดสอบ 

(Pretest)  ตรวจกระดาษคําตอบและเก็บคะแนนของนกัเรียนแตล่ะคนไว้ 

  2.2  ดําเนินการสอนตาม เอกสารประกอบการเรียน แตล่ะบท โดยให้นกัเรียน       

ทําแบบฝึกหดั  ใบงาน และทําแบบทดสอบหลงัการเรียนแตล่ะบทการเรียนรู้จนครบ 8 บท 

      2.3  เม่ือสอนจบให้นกัเรียนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั       

การสอนอีกครัง้ (Posttest)  ตรวจกระดาษคําตอบและเก็บคะแนนของนกัเรียนแตล่ะคนไว้ 

  2.4  นําคะแนน Pretest – Posttest  มาวิเคราะห์ทางสถิต ิ

  3.  การวดั ความพงึพอใจ ของนกัเรียนตอ่การเรี ยนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสั

วิชา   2601 - 2110 ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  3.1  ดําเนินการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนจนครบทกุบทการเรียนรู้ 

 3.2  ให้นกัเรียนทําแบบ ประเมินความพงึพอใจ ตอ่การเรียน วิชาการผลติอาหาร

สตัว์นํา้ รหสัวิชา 2601-2110 ตรวจกระดาษคําตอบ  นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิต ิ  
 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศกึษา 2553-2555 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ ข้อมลูเพ่ือหาคณุภาพของเคร่ืองมือใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สําเร็จรูป

ดําเนินการ ดงันี ้

 1. รวบรวมคะแนนจากกิจกรรม  แบบฝึก และคะแนนการทดสอบระหวา่งเรียนเพ่ือ

คํานวณหาประสทิธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีได้จากการปฏิบตักิิจกรรมโดยทําแบบ

ฝึก ใบงาน และการทดสอบหลงัเรียนแตล่ะบท เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบ      

การเรียน 

 2.  นําคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน(Pretest) และหลงัเรียน (Posttest) มาวิเคราะห์ 

เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนและหลงัเรียน  โดยใช้ t – test 

 3.  นําผลการวดัความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ 

รหสัวิชา 2601-2110  หลงัเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้คา่เฉล่ีย ( X )  
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ผลของการวิจัย 
 

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตอาหารสัตว์นํา้ 

 จากการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้กบันกัเรียนกลุม่

ตวัอยา่งจํานวน 11 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555  พบวา่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ

เฉล่ียเทา่กบั 86.90 และมีประสิทธิภาพข องผลลพัธ์เฉล่ีย เทา่กบั 82.12 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด

คือ 80/80 เม่ือพิจารณาแตล่ะบทเรียน พบวา่ เอกสารประกอบการเรียน บทท่ี 1  2  4  5  6  7 และ

8  มีประสทิธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนการสอน เทา่กบั 89.82  93.27  82.73  83.64  

85.55  94.39 และ 89.45 ตามลําดบั ซึ่งผา่นเกณฑ์ทกุรายการ สว่นบทท่ี 3 มีประสิทธิภาพของ

กระบวนการจดัการเรียนการสอนต่ํากวา่เกณฑ์ คือ 76.36  สว่นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ในบทท่ี 

1-6 และ 8 มีคา่เทา่กบั 92.73  87.27  94.55  87.88  78.48  84.55 และ 80.91 ตามลําดบั       

ซึง่ผา่นเกณฑ์ทกุรายการ ยกเว้นบทท่ี 7 มีประสิทธิภาพของผลลพัธ์ต่ํากวา่เกณฑ์คือ 79.09  
 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการผลิตอาหารสัตว์นํา้   

        จากการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสัวิชา 2601-

2110 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนโดย รวมอยูใ่นระดบั

ปรับปรุง คือ  มีคะแนนคดิเป็นร้อยละ 45.76  สว่นนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดย

รวมอยูใ่นระดบัดีมาก คือ มีคะแนนเป็นร้อยละ 82.12  

  นอกจากนีย้งัมีก ารเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แตล่ะบทเรียนระหวา่ง      

ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนวิชาการผ ลติอาหารสตัว์นํา้ ทัง้ 8 บทเรียน พบวา่ อยูใ่นระดบัดี มากและ        

สงูกวา่ก่อนเรียนอ ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (ตารางท่ี 1) สว่นการเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสัวิชา 2601-

2110  พบวา่ อยูใ่นระดบั ดีมาก และสงูกวา่ก่อนเรียนอ ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05   

(ตารางท่ี 2) 
 

3.  การประเมินความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนวชิาการผลติอาหาร

สัตว์นํา้          

จากการพฒันาคณุภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ 

รหสัวิชา 2601-2110 โดยประเมนิจากความพงึพอใจของนกัเรียน จํานวน 11 คนท่ีมีตอ่เอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ ทัง้  4 ด้าน  คือ ด้าน รูปแบบ ด้านเนือ้หา               
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ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านผลท่ีนกัเรียนได้รับ พบวา่ผลการประเมนิความพงึพอใจ   

ทกุด้านอยูใ่นระดบัมากทกุรายการและการประเมินความพงึพอใจในภาพรวมมีคา่เฉล่ีย 4.28  
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะบทเรียนระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน

วิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสั 2601-2110 

 

บทที่ 

ก่อนเรียน หลังเรียน  

t X  S.D. X  S.D. 

1 5.45 1.86 13.91 0.83 12.703* 

2 4.45 2.16 7.82 0.75 4.867* 

3 2.09 0.94 4.73 0.47 6.798* 

4 5.64 3.04 13.18 2.09 7.733* 

5 3.09 1.76 11.77 1.52 13.056* 

6 4.82 1.54 8.45 0.82 6.901* 

7 5.00 1.73 7.91 0.54 6.375* 

8 6.27 1.49 8.09 0.07 3.627* 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียนวิชาการผลติอาหาร

สตัว์นํา้ รหสั 2601-2110 

ทดลอง N X  S.D. t 

ก่อนเรียน 11 27.45 5.09 14.46* 

หลงัเรียน 11 49.27 3.04 

* คา่ t  มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  (คา่วิกฤตของ t  ท่ีระดบั 0.05  df 10  =  1.812)  

บทสรุป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

     1. เอกสารประกอบกา รเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสัวิชา 260 1-2110          

ท่ีผู้สอนสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 86.90/ 82.12 สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 

               2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ รหสัวิชา 2601-2110   

         2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประจําบทเรียนรู้ทัง้ 8 บทเรียน อยูใ่นระดบัดี มากและ

สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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         2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการผลติอาหา รสตัว์นํา้ รหสัวิชา 2601-2110  

ของนกัเรียนหลงัเรียน อยูใ่นระดบัดี มากและสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  

0.05 

              3.  ความพงึพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนก ารสอน วิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ 

รหสัวิชา 260 1-2110  ด้านรูปแบบ  ด้านเนือ้หา  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านผล           

ท่ีนกัเรียนได้รับ ทกุด้านอยูใ่นระดบัมากและภาพรวมมีคา่เฉล่ีย 4.28   
 

อภปิรายผล  
 

     จากการศกึษาเร่ืองการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน วิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้  

รหสัวิชา 2601-2110 ระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

                  1. ประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้              

มีประสิทธิภาพ  86.90/82.12 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ คือ 80/80 ซึง่หมายความวา่ เอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้ท่ีสร้างขึน้สามารถ พฒันาผู้ เรียนให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึน้  โดยพิจารณาจากคะแนนปฏิบตักิิจกรรมตามใบงาน  

คะแนนทําแบบฝึกหดั และคะแนนการทดสอบ หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบั    

วาสนา (2554) ศกึษาการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน กลุม่สาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  เร่ือง  งานประดษิฐ์  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  5 โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎร์นิยมธรรม     

อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ มีประสิทธิภาพเทา่กบั  85.25/84.92 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือ  

80/80    

2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ระหวา่งก่อนเรียน และ

หลงัการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน  วิชาการการผลติอาหารสตัว์นํา้  จากการวิเคราะห์

พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน และก่อนเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั 0.05 โดยพบวา่การเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสั ตว์นํา้ นอกจาก

ทําให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนแล้ว ยงั สง่เสริมทกัษะ การคดิ การ เรียนรู้           

ด้วยการปฏิบตัจิริง  นกัเรียน จงึให้ความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีวินยัในการเรียน        

มีความรับผดิชอบ จงึทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  

3.  การศกึษาความพงึพอใจ ของนกัเรียนตอ่การเรียน วิชาการผลติอาหารสตัว์นํา้

หลงัการใช้ เอกสารประกอบการเรียน พบวา่ นกัเรียนมี ความพงึพอใจ ท่ีดีตอ่การเรียน วิชาการผลติ

อาหารสตัว์นํา้ ด้านรูปแบบ  ด้านเนือ้หา  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านผลท่ีนกัเรียน
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ได้รับทกุด้านอยูใ่นระดบัมากและ ภาพรวมมีคา่เฉล่ีย 4.28 สอดคล้องกบังานวิจยัของ อษุา (2545) 

ศกึษาวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ ความพงึพอใจ ตอ่การเรียนวิชา

ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทกัษะการสะกดคํากบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนมีความ

พงึพอใจตอ่วิชาภาษาไทยด้วยแบบฝึกทกัษะการสะกดคําหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 และนกัเรียนมีความคดิเหน็ ตอ่การเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการสะกดคํา

ภาษาไทยอยูใ่นระดบัเห็นด้วย  

 จากการศกึษาครัง้นี ้สรุปได้วา่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลติอาหารสั ตว์นํา้ 

เป็นนวตักรรมท่ีสามารถเปล่ียนแ ปลงพฤตกิรรมการเรียนของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรีย นสามารถเรียนรู้

ได้ผลตามเป้าหมาย และ เป็นส่ือนวตักรรมท่ีทนัสมยัตรงตามความสนใจข องผู้ เรียน  ตลอดจน

สอดคล้องตรงตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรและเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ 

     1. ควรมีการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนกบันกัเรียนหลายๆกลุม่ เพ่ือปรับปรุง

และพฒันาให้ดีขึน้ 

 2.  ควรศกึษาปัญหาหรือความต้องการในการใช้เอกสารประกอบการเรียนในวิทยาลยัฯ           

เพ่ือสนบัสนนุการใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 

เอกสารอ้างอิง 

ธํารง บวัศรี.  2531.  ทฤษฎี หลกัสตูร การออกแบบและการพฒันา.  กรุงเทพฯ: 
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ประสานมิตร. 

วาสนา พุม่พวง.  2554.  การพฒันาเอกสารประกอบการเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เร่ือง งานประดษิฐ์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5.  ชลบรีุ:  

โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎร์นิยมธรรม. 

อษุา ขนัแข็ง.  2545.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจตอ่การเรียน              

วิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทกัษะการสะกดคําสําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1.  

มหาสารคาม: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.   
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