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1. หลักการและเหตุผล   

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่าง

เต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน

การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่าง

เต็มศักยภาพนั้นจ าเป็นต้องมีสื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะ

เนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ  นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว  ดังกล่าว จะเห็นว่าสื่อการเรียนการสอน

นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้หรือผู้เรียน

เป็นส าคัญ สื่อการเรียนการสอนประเภท “เอกสารประกอบการเรียน” เอง นับว่าเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนมีคุณสมบัติในการน าเสนอแบบ

หลากหลาย ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ตลอดเวลา จึงเป็นการเรียนที่เพ่ิมความสนใจให้กับผู้เรียนมาก ยิ่งขึ้น 

ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ท าให้ผู้เรียนกับครูได้ 

ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยครูเป็นผู้น าให้ค าปรึกษา นักเรียนสนใจและใส่ใจศึกษา

ค้นคว้าด้วย ตนเอง   จากเหตุผลและปัจจัยดังกล่าว  ผู้สอนจึงได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะน าผู้เรียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      



ที่เป็นทักษะส าคัญตามเป้าหมาย ที่ก าหนด  ก้าวทันโลกแห่งดิจิตอล  สามารถสื่อสารได้สองภาษา  เป็นผู้

สร้างสรรค์เทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เรื่อง การเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน 

3. วิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติการสร้างสื่อ 

ในการผลิตสื่อและน าสื่อที่ได้ไปใช้ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตารางงานวิจัย และบทความต่างๆ น ามาวิเคราะห์ เพ่ือสรุปจุดมุ่งหมายและ 

แนวทาง วิธีการ การผลิตสื่อ นวัตกรรม 

2. การออกแบบการเรียน โดย วิเคราะห์หลักสูตร เวลาที่ใช้ในการเรียน โอกาสในการเรียนของผู้เรียน 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คัดเลือกเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และแหล่ง เรียนรู้ที่

ส าคัญและจ าเป็น วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา วิชา ง22102 การงานอาชีพ 4  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง 

การเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน แล้ววิเคราะห์แยกเป็นเรื่องต่างๆ ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ 

2.1 ข้อดีของการเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน 

2.2 ประเภทของการเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน 

2.3  ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน 

3.  จัดท าบทเรียน  โดยการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ เนื้อหาที่

ก าหนดไว้ จัดท าสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ  เนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เหมาะสมต่อ การเรียนรู้และ

น่าสนใจ 



4.  ประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อ นวัตกรรม โดยค านวณค่า E1 คือค่าประสิทธิภาพของคะแนนที่นักเรียนที่ได้รับ

โดยเฉลี่ยจากผลของการท าใบกิจกรรม   E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของ คะแนนที่

นักเรียน ในแบบทดสอบหลังเรียน 

 

5.  น าเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง22102 การงานอาชีพ 4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การเลี้ยงสัตว์

บริเวณบ้าน  ใช้สอนในเนื้อหา  แล้วท าการ ทดสอบการใช้งาน โดยการทดลองศึกษาหลายๆ ครั้ง เพ่ือให้เกิด ความ

มั่นใจมากขึ้นว่าบทเรียนมีความสมบูรณ์พร้อมแล้ว 

6. จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้ 

6.1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

6.2 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 

6.3 ติดตามการเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนที่ขาดการศึกษาบางกิจกรรมได้ศึกษาและท ากิจกรรมตามที่ 

ก าหนด 

6.4 หลังจากการเรียนเสร็จให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

7. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

 

4. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือเงื่อนไขท่ีน าไปสู่ผลงานความส าเร็จ 

1) นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจเรียน 

2)  ครูผู้สอนเอาใจใส่ ตรวจผลงานนักเรียนอยู่ตลอดเวลา ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจเรียนมาก

ขึ้น 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ      

 จากการที่สื่อ นวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง22102 การงานอาชีพ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน ปรากฎผลดังนี้ 



         1.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง22102 การงานอาชีพ 4  ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  ผลปรากฎว่าได้ประสิทธิภาพ

ทุกเรื่องสูงกว่า เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง22102 การงานอาชีพ 4  ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน  พบว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 1.96 หลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย  

4.35 

      3. เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน  แล้วทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนพบว่า  หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ ระดับ 0.05 นั่นก็คือ  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

จากการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง22102 การงานอาชีพ 4  ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน  พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนและท ากิจกรรมตามที่

ครูผู้สอนก าหนด ไว้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา  ในเรื่อง  การเลี้ยงสัตว์บริเวณ

บ้าน  ก่อนและหลังใช้นวัตกรรม ปรากฏผลดังนี้     

 

หน่วยการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 
 

ก่อนใช้นวัตกรรม หลังใช้นวัตกรรม 

การเลี้ยงสัตว์บริเวณบ้าน 39.17 87.08 

 

6. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1)  การสร้างสื่อ นวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน ควรมีบทสรุปเสริมหลังน าเสนอรายละเอียดของ

เนื้อหา เพื่อย้ าความคิดรวบยอด (Concept)  ของนักเรียน ก่อนที่นักเรียนท าแบบทดสอบ เพื่อเสริมความเข้าใจหรือ

หาก นักเรียนพบว่าบทสรุปไม่ตรงกับความเข้าใจเบื้องต้นขณะเรียน นักเรียนจะมีโอกาสได้ศึกษาเนื้อหาซ้ าก่อน 

เพราะมี ผลงานวิจัยสนับสนุนและยอมรับว่าการสรุปมีผลดีต่อการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม จากเอกสารประกอบการเรียนให้เป็นสื่อ มัลติมีเดีย นักเรียนสามารถโต้ตอบได้ 

โดยตรง  ได้ทุกที่  โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ให้เข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



7. การเผยแพร่ (ถ้ามี) 

□  ระหว่างครูในเครือข่าย □  ครูต่างเครือข่าย ☑  ครูในโรงเรียนด้วยกัน 

 

ลงชื่อ  สุวิทย์  ศรีนนท์     ผู้รายงาน 

(สุวิทย์  ศรีนนท์ ) 

ต าแหน่ง  ครู 

 

 

 

(นางกิษรา เทสันตะ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 


