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บทน า 
 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การ
มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานและสร้างงานภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based 
Society) และสังคมแห่งการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่
เป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งถือได้ว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือ กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความเป็นพลเมือง มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560 : 1-3) 
 วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ 
ประชาชนในชุมชนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นไป โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 วิทยาลัยชุมชน มีหนว่ยจัดการศึกษาเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มี
รูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงต้องมีสื่อประกอบการเรียนการสอน
ทั้งในรูปแบบชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยชุมชนให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนต่อไป (ส านักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน. 2557 : 3) 
 ผู้วิจัยไดพ้บปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงรายวิชา ตามการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
ไดศ้ึกษาแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้แก่การจัดท าเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะ
การใช้ชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในส่วนของเนื้อหา เพิ่มทักษะในการใช้ชีวิต
ให้มีความสุข การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะเอกสารประกอบการสอนเป็นสื่อที่มีความส าคัญ 
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ต่อการศึกษาตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทั้ง 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้จัดท าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต รหัสวิชา ศท
0202 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยชุมชนแพร่ขึ้น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ที่ได้จัดท าขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 
 
ค าส าคัญ 
ประสิทธิภาพ, ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 วิธีการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 125 คน โดยการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 17 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต รหัส
วิชา ศท0202 ที่ได้จัดท าขึ้น พบว่าพบว่าเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต รหัส
วิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 89.08/88.68 แสดง
ว่าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต รหัส
วิชา ศท0202 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา จันทร์เลขา (2557 : บทคัดย่อ) รายงานผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการตลาด ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการตลาด ระดับอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว ที่ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการตลาด ระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มีค่า 83.70/84.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปาริฉัตร กุลเกลี้ยง (2561) ได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติธุรกิจ ระดับอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนแพร่ การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาสถิติธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
วิชาสถิติธุรกิจระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 79.85/77.27 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 
75/75 ที่ก าหนดไว้ 
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