คํานํา
วิทยาลัยสารพัดชาง เปนหนวยงานหนึ่งที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีภาระหนาที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหกับกลุม
ประชากรที่ตองการเพิ่มความรู ทักษะดานวิชาชีพ มุงเนนใหนักศึกษาไดรับการฝกอบรม เพื่อนําความรู
ที่ไดรับไปประกอบอาชีพ ตลอดระยะเวลาในการดําเนินการไดมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาวะเศรษฐกิจของตลาดแรงงานและทองถิ่น หลักสูตรที่ยกรางเพื่อ
นํามาใชสอนจึงตองปรับปรุงอยูเสมอ
จากการที่งานอาชีพไดมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และสังคม ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ในยุดปจจุบันดานสื่อสารสารสนเทศทางไกล มีบทบาท มีความกาวหนา
การจัดการเรียนการสอนไดพัฒนาใหทันตอยุดสมัย เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูผานสื่อที่ทันสมัย
มากขึ้น การเรียนรูดวยสื่อแบบเรียนรูดวยตนเอง และสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส จึงไดรับความนิยม
เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุมวิชาอาหารไทย หลักสูตรอาหารไทยยอดนิยม สูมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร ครั้งนี้เปนสวนหนึ่งที่ชวยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียน
การสอนกลุมวิ ช าอาหารไทยให ทัน ตอเทคโนโลยี ปจ จุบัน และเปน แนวทางใหผูเ รี ย นไดเ ขา ใจใน
บทเรียน นําไปสูการสอบผานมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูประกอบอาหารไทย ของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจยั เลมนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม
วิชาอาหารไทย และผูที่สนใจตอไป
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ชื่องานวิจัย

: การพัฒนาการเรียนการสอน กลุมวิชาอาหารไทย หลักสูตรวิชาอาหารไทย
ยอดนิยม สูมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูป ระกอบอาหารไทย ระดับ 1
ของนักศึกษากลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

ผูวิจัย

: นางทิพาวรรณ เฟองเรือง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาสื่อแบบเรียนรูดวยตนเอง
และสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากแผนพัฒนาสื่อ
วิชา อาหารไทยยอดนิยม
กลุม ตั ว อย า ง ใช นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ตรวิ ช าชี พ ระยะสั้ น แผนกวิช าอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร ที่สมัครเรียน กลุมวิชาอาหารไทย จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมทดลอง
15 คน กลุมควบคุม 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก สื่อแบบเรียนรูดวยตนเอง และสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรู แบบประเมินคุณภาพและประโยชนของสื่อแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ การประเมิน
คุณลักษณะของสื่อแบบเรียนรูดวยตนเอง ใชรวมกับสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยทําการทดสอบ
ก อ นเรี ย น แล ว ให ก ลุ มตั ว อย า งเรี ย นจากสื่อ แบบเรีย นรู ด ว ยตนเอง และสื่ อ หนั งสื อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส
ภาคทฤษฎี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารไทยยอดนิยม หลักและเทคนิคการทําอาหารไทยยอดนิยม
ผูวิจัยไดคัดเลือกสื่อภาคปฏิบัติจากทั้งหมด 10 เรื่อง นํามาอยางละ 1 เรื่อง โดยเรียนปฏิบัติจากสื่อ
แบบเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ผัดไทย เรียนภาคปฏิบัติจากสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องตมยํากุง ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น แลวจึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบวา
1. สื่อแบบเรียนรูด วยตนเองมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเกณฑที่ตั้งไว 80/80
2. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพสอดคลองกับเกณฑที่ตั้งไว 80/80
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาคุณภาพของสื่อแบบเรียนรูด วยตนเองในภาพรวมอยูใ น
ระดับมาก และประโยชนของสื่อแบบเรียนรูดวยตนเองตอผูเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในระดับ
มากและประโยชนของสื่อแบบเรียนรูดว ยตนเองตอผูเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก
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5. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการประเมินผลการปฏิบัติที่ใชสื่อแบบเรียนรูดว ยตนเอง
ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก
6. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการประเมินผลการปฏิบัติที่ใชสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก
7. การประเมินคุณลักษณะของสื่อแบบเรียนรูดวยตนเอง ใชรวมกับสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูในระดับมาก
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กลุมทดลองสูงกวานักศึกษากลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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Research Title : Teaching and Learning Development on Thai Food Subjects, Popular Thai
Food Course, to National Skill and Labor Standard, Thai Food Producer
Branch Level 1, for Students in Intensive Vocational Education Course,
Bangkok Polytechnic College.
Researcher : Mrs. Tipavan Furangruang
ABSTRACT
The purpose of this experiment research is to develop self-study and e-learning
media and to study learning achievement of students educated from media development
plan, popular Thai food course.
The sample used in this research was a group of 30 intensive vocational education
students, first half for experiment and second half for supervision, who volunteered to study
Thai food subjects of food and nutrition section, Bangkok Polytechnic College. Tools used in
this research were self-study and e-learning media developed under 80/80 rule, learning
achievement test form, quality and benefit evaluation form, and behavior evaluation form.
Self-studies media were used according with e-learning media. Researcher tested targeted
students before they joined the class. Then the students learned from self-studies and elearning media, basic of popular Thai food, principle and technique of cooking popular Thai
food. Each of ten cases had been selected for self-studies students; self-studies media was
Pad-Tai and e-learning media was Tom-Yum-Kung, finally they took examination. The
statistics used for analyzing data were mean, standard deviation and t-test.
The results of this research:
1. The efficiency of self-study media accorded with 80/80 rule.
2. The efficiency of e-learning media accorded with 80/80 rule.
3. The volunteered students commented that, in general, quality and benefit of selfstudy media was very good.
4. The volunteered students commented that, in general, quality and benefit of elearning media was very good.
5. The volunteered students commented that, in general, the evaluation to students
used self-study media after class was very good.
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6. The volunteered students commented that, in general, the evaluation to students
used e-learning media after class was very good.
7. In general, the evaluation of self-study used accord with e-learning media was
very good.
8. The result showed that learning achievement of experimented students was
higher supervised students, the different of level of significance was .05.

V

กิตติกรรมประกาศ
การทํางานในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา งานวิจยั มีความสําคัญ ที่ตองพึ่งพา
บุคคลหลายฝาย เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง ดวยคําปรึกษา คําชี้แนะ การชวยเหลืออํานวยความสะดวกและ
คอยเปนกําลังใจ สรางความอดทน ฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ จนสามารถดําเนินการทํางานวิจยั ไดสําเร็จ
ขอขอบคุณ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร รองผูอํานวยการทุกฝาย ทีใ่ หการ
สนับสนุน และใหกําลังใจ การทําวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบพระคุณ ผศ.ศรีสมร คงพันธุ ผศ. พงษศักดิ์ ทรงพระนาม ผศ.จุฑา พีรพัชระ นาย
ไพรัช ขจรวัชรา นายบุญฑาริก สันติวิชช นายชลอ การทวี นายรังสรรค มุมานะ EXECUTIVE
CHFF ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ ชวยตรวจและประเมินสื่อแบบเรียนรูดวยตนเองและสื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ขอขอบคุณ ครูยุวดี โอศิริพฒ
ั น ครูวิไล ชาติทองสุข และนักศึกษาแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ ที่ใหความชวยเหลือ ในการทดลองสูตรอาหาร การคํานวณหาแคลอรี่อาหาร ในการทํา
วิจัยใหสําเร็จลุลวง
ขอขอบคุณ นายวิชญพล นุชโอภาส โปรแกรมเมอร บริษัททูบีวัน ซีสเต็ม (ไทยแลนด)
จํากัด ที่ชวยดูแล และเขียนโปรแกรม E-BOOK
ดร.เพชรผอง มยูรโชติ นายมงคล เฟองขจร
นางภราดา วงษสมบัติ นายนิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์ ที่ใหความอนุเคราะหดูแลงานวิจัย
ขอขอบคุณ นาวาตรีสมศักดิ์ - ศนิชา อินทรเสมา ที่ใหความอนุเคราะหชว ยตรวจแกไข
บทคัดยอภาษาอังกฤษ และขอขอบคุณ ครูพันธุศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ ที่ชวยเหลือใหคําปรึกษาในการทํา
วิจัยครั้งนี้
สุดทายผูวิจยั ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ทีค่ อยเปนกําลังใจใหการสนับสนุน
ชวยเหลือผูวิจยั มาโดยตลอด
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