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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Development of Instructional Model using Constructivist theory  

to Develop Skills Training Series on Applied of Thai Blessing Ceremony 

Handy Craft Career and Technology Department  

for Matthayomsuksa 2 Students

	 	 	 	 	 	 สมบูรณ์	พันธุ1

	 	 	 	 	 	 Somboon	Punthu

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	2)	ออกแบบและพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรี	 สู่ขวัญ

ประยกุต์	กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	3)	ทดลอง

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่

ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	และ	

4)	 ประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริม

ทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)	ในภาคเรียนที่	

1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	1	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	35	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	

Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ

ประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	แผนการ

จัดการเรียนรู้	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	แบบสอบถามความพึงพอใจ	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ	

ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	สถติิทแีบบไม่อสิระ	(t-test	แบบ	Dependent	Samples)	และการวเิคราะห์

เนื้อหา	(Content	Analysis)

1 ครูช�านาญการพิเศษ, โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด).
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	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1.		 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	 หลักสูตรได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญทุกคนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย	 

ให้ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดจากบทเรียน	 ไม่ค่อยใช้สื่อ	 แหล่งเรียนรู้ส�าหรับเสริมทักษะการเรียนรู้	 ไม่ได้ฝึกให้ 

ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเท่าที่ควร	 และวิธีการสอนส่วนใหญ่ของครูจะสอนโดยยึด	 ครูเป็น

ศูนย์กลาง	 เน้นเนื้อหาที่มีในหลักสูตรเท่านั้น	 เน้นการให้ได้มาซึ่งค�าตอบที่ถูกต้อง	 โดยไม่ค�านึงถึงวิธีการคิด

หาค�าตอบ	ท�าให้นกัเรียนทีเ่รียนไม่เข้าใจต้ังแต่เริม่ต้นแล้วอาจจะไม่ต้องการทีจ่ะเรยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์	

	 2.		 รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า	 “MITAP	Model”	 มีองค์ประกอบคือ	 

หลักการ	วัตถุประสงค์	กระบวนการเรียนการสอน	สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้	 เงื่อนไขในการใช้แบบฝึกทักษะ	

และการขยายผล	ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน	5	ขั้นตอนคือ	1)	ขั้นวิเคราะห์ปัญหา	(M	=	Motivation)	

2)	ขั้นศึกษาข้อมูล	(I	=	 Information)	3)	ขั้นคิดสร้างองค์ความรู้เอง	(T	=	Think	up)	4)	ขั้นปฏิบัติการ	 

(A	=	Application)	และ	5)	ขั้นสรุปและประเมินผล	(P	=	Progress)	และรูปแบบการเรียนการสอนด้วย

ตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

	 3.		 ผลทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะ

งานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	85.10/82.57	เมื่อเทียบกับเกณฑ์	80/80	ปรากฏว่า	สูงกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้

	 4.		 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน	 ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ

หลงัเรียนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้เพือ่พฒันาชุดฝึกเสรมิทักษะงานประดิษฐ์

บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	2	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	โดย	หลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม

ขึ้น	 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือพัฒนา

ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

ค�าส�าคัญ :	1.	รูปแบบการเรียนการสอน	2.	ทฤษฎีการสร้างความรู้	3.	ชุดฝึกเสริมทักษะ

ABSTRACT

	 The	purposes	of	the	research	were	1)	to	study	the	foundation	information	on	the	

development	 of	 instructional	 model	 using	 constructivist	 theory	 to	 develop	 skills	 

training	series	on	applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	 

Department	for	Matthayomsuksa	2	students	2)	to	design	and	develop	instructional	model	

using	 constructivist	 theory	 to	 develop	 skills	 training	 series	 on	 applied	 of	 Thai	 blessing	 
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ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	Department	for	Matthayomsuksa	2	students	

3)	to	try	the	instructional	model	using	constructivist	theory	to	develop	skills	training	series	

on	applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	Department	for	

Matthayomsuksa	2	students	and	4)	to	evaluate	the	satisfaction	of	the	instructional	model	

using	 constructivist	 theory	 to	 develop	 skills	 training	 series	 on	 applied	 of	 Thai	 blessing	

ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	Department	for	Matthayomsuksa	2	students	

of	Nongyama	Municipal	School	(Local	Sport	School,	Roi-Et	Province)	in	the	first	semester	

of	the	academic	year	2016.	The	sampling	group	comprised	35	students	in	a	class,	selected	

by	cluster	random	sampling.	The	research	tools	were	skills	training	series	on	applied	of	

Thai	 blessing	 ceremony	 handy	 craft	 Career	 and	 Technology	 Department	 for	Matthay-

omsuksa	2,	lesson	plan,	achievement	test,	satisfaction	form.	The	statistic	used	percentage,	

mean	and	standard	deviation,	dependent	sample	t-test	and	content	analysis.	

	 The	results	of	the	research	were	as	follows	:

	 1.		 From	Basic	analysis,	core	curriculum	focuses	on	all	learners.	Everyone	can	learn	

and	develop	their	full	potential.	In	classroom	management,	teacher	still	uses	lecture	to	

teach.	 By	 giving	 students	 practice	 from	 lessons,	 rarely	 use	 teaching	materials,	 learning	 

resources	set	to	supplement	learning	skills	hardly	practice	learners	know	how	to	solve	

problems	 reasonably	well.	Teachers	 focus	on	teachers	or	 instructors.	 It	 is	 the	 teaching	

method	that	the	contents	are	only	in	curriculum,	emphasis	on	correct	answer	without	the	

process	of	the	thinking	way	to	get	the	answer.	Students	could	not	comprehend	at	the	first	

and	they	didn’t	want	to	learn	especially	handy	craft	in	Career	and	Technology	Department.

	 2.		 Instructional	model	was	developed	“MITAP	Model”	composited	of	principle,	

objective,	instructional	process,	learning	supplementary,	skills	training	form	under	condition	

and	expansion	which	consisted	of	5	steps	as	follow	;	1)	Motivation	2)	Information	3)	Think	

up	4)Application	and	5)Progress.	 The	 instructional	model	using	 constructivist	 theory	 to	

develop	skills	training	series	on	applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	

Technology	Department	for	Matthayomsuksa	2	was	appropriate	and	possible.

	 3.		 The	result	of	using	instructional	model	using	constructivist	theory	to	develop	

skills	training	series	on	applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	 

Department	for	Matthayomsuksa	2	was	efficaciously	at	85.10/82.57	revealed	higher	80/80	

than	the	specified	criterion.

	 4.		 The	result	of	satisfaction	of	students	caused	students	has	before	and	after	

learning	achievement	by	using	 constructivist	 theory	 to	develop	 skills	 training	 series	on	 

applied	of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	Career	and	Technology	Department	 for	
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Matthayomsuksa	2	was	statistically	significant	different	at	.05.	Level	of	post-learning	had	

learning	 achievement	 scores	 higher	 than	 pre-learning.	 Students’	 satisfaction	 towards 

instructional	model	using	constructivist	theory	to	develop	skills	training	series	on	applied	

of	Thai	blessing	ceremony	handy	craft	was	at	highest	level.

Keywords :	1.	Instructional	Model	2.	Constructivism	3.	Introductory

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 ในโลกปัจจบุนัมนษุย์ก�าลงัสนใจสิง่ทีอ่ยูด้่านนอกตัว	หรอืสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม	แต่ทิง้สิง่ทีเ่ป็นนามธรรมไป 

คณุค่าของความเป็นมนุษย์จึงถกูลดทอนโดยเน้นกระบวนการแยกส่วน	โดยเฉพาะในทางวทิยาศาสตร์ทีส่นใจ

กบัความแม่นย�า	(Precision)	และการผลติซ�า้	(Productivity)	ของวตัถกุารศกึษาทีเ่น้นการมองออกนอกตวั

และขาดการเชือ่มโยง	ท�าให้มนษุย์หลงลมืทีจ่ะพฒันาคณุภาพด้านในของตนเอง	ส่งผลให้โลกขาดการอยูร่่วม

กันอย่างสันติ	 ขาดความสุขที่แท้จริง	 เกิดความแปลกแยกระหว่างคนในสังคมและระหว่างมนุษย์กับสิ่ง

แวดล้อม	 และในภาวะท่ีโลกก�าลังตกอยู่ในวิกฤติเช่นนี้	 มีแต่การเรียนรู้แบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาด้านใน	

การวางพ้ืนฐานจิตใจและกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นองค์รวมอย่างแท้จริงและเน้นการส่งเสริมศักยภาพในการ

เข้าถึงความจริงความงามและความดี	(ธนา	นิลชัยโกวิทย์,	2551,	หน้า	1)	ซึ่งการเข้าถึงความจริง	ความงาม	

และความด	ีเป็นการปฏวิตัจิติส�านกึใหม่เป็นการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน	ในตนเอง	เปลีย่นแปลงเพือ่ให้หลดุ

จากความตดิขดัใหญ่	หรอืวกิฤตการณ์ของมนษุย์ชาตใินปัจจบุนั	(ประเวศ	วะส,ี	2550,	หน้า	27)	การเปลีย่น

ผ่านทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่	 จึงควรเป็นการศึกษาท่ีมุ่งสร้างให้เกิดสังคมคุณภาพ	 ท่ีเปี่ยมไปด้วยความรัก	

ความเมตตา	ความด	ีความงาม	และความจรงิเป็นสิง่เดยีวกนั	ท�าให้สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุเกดิสนัตภิาพในโลกได้

	 หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศักราช	2551	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี	

เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความเข้าใจ	มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	และรู้

เท่ากันการเปลี่ยนแปลง	สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต	การอาชีพและเทคโนโลยี	มาประยุกต์ใช้

ในการท�างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล	 เห็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ	 รักการท�างาน	 และมีเจตคติที่ดีต่อการท�างานสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง	 และมี

ความสุข	 ได้ก�าหนดรายละเอียดของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยไีว้	4	สาระ	คอื	สาระที	่1	การด�ารงชวีติและครอบครวั	สาระที	่2	การออกแบบและเทคโนโลยี	

สาระที่	3	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สาระที่	4	การอาชีพ	ซึ่งก�าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดการ

เรียนการสอนให้ครบทุกสาระในแต่ละชั้น	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2551,	หน้า	1)

	 งานประดษิฐ์	คอืกจิกรรมที่จดัท�าขึน้	คดิท�าขึน้	หรอืสร้างขึน้ให้มีลกัษณะเหมอืนของจรงิ	ซึง่มนุษย์

เรานั้นก็คงมีการประดิษฐ์มาอย่างช้านานแล้ว	 ก็มีความเป็นไปได้ว่าการประดิษฐ์นั้นก็อาจมาจากสมัย

ดึกด�าบรรพ์แล้วก็เป็นได้	เพราะว่ามนุษย์ยุคหินในสมัยนั้นก็มีการประดิษฐ์อาวุธ	จากก้อนหิน	บ้างก็ว่าน�ามา

เหลาให้แหลม	 บ้างก็ว่าน�ามาท�าให้ร้อนแล้วจี้สัตย์ต่าง	 ๆ	 จึงบอกได้ว่า	 คนเราก็มีการประดิษฐ์มาตั้งแต่

โบราณกาลแล้ว	งานประดิษฐ์จึงมีวิวัฒนาการมาอย่างเรื่อง	ๆ	สืบทอดต่อมาเรื่อย	ๆ	ดังที่เราศึกษาเราก็พบ
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เจอ	ว่ามนุษย์ยุคต่อมาคือมนุษย์ยุคส�าริดก็มีการ	ประดิษฐ์เหล็กมาท�าเป็นอาวุธโดยอาวุธนั้นคือสิ่งที่มีความ

แหลมคมมาก	และเหมาะสมกับการ	ล่าสัตว์ในยุคสมัยนั้น	จนปัจจุบันอาวุธชิ้นนั้นก็คือ	มีดหรือดาบ	ที่เกิด

ในสมยัของยคุส�ารดินัน้เอง	นอกจากการววิฒันาการข้างต้นแล้วนัน้	ยงัมกีารววิฒันาการสิง่ต่าง	ๆ 	รอบ	ๆ 	ตวั

เราไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร์	โทรทศัน์	และอืน่	ๆ 	อกีมากมายกต่็างล้วนเป็นสิง่ประดษิฐ์ทีต่่างกเ็กดิข้ึน	เพราะ

มนุษย์เป็นผู้ผลิต	คิดค้นและวิจัยเองทั้งนั้นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	เป็นงาน

ที่มีลักษณะสร้างสรรค์	 ด�าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้	 ทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย	์

วัฒนธรรม	และสังคม	และการใช้ความรู้เหล่านี้	เพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่	ๆ	(นรินทร์	สังข์

รักษา,	2556	หน้า	42,	อ้างถึงใน	นราศรี	ไววนิชกุล	และชูศักดิ์	อุดมศรี,	2533,	หน้า	12)	

	 โรงเรยีนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรียนกฬีาท้องถ่ินจังหวดัร้อยเอด็)	สงักดัส�านกัการศกึษาเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน	3	ระดับคือ	ระดับประถมศึกษา	ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้ส�ารวจข้อมูลของนักเรียน	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ท้ังจากการ

ประเมนิด้วยแบบวดัผลสมัฤทธิ	์และการประเมนิตามสภาพจรงิจากแผนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีน

รูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีพบว่า	ผูเ้รยีนมศีกัยภาพทีแ่ตกต่างกนั	การรบัรูเ้นือ้หาของแต่ละคนไม่เท่ากนั	

ประกอบกับการสอนในชัว่โมงทีม่เีวลาจ�ากดัผู้เรียนไม่สามารถเรยีนรูเ้นือ้หาได้อย่างครบถ้วนเท่าเทยีมกนั	จงึ

เป็นการยากทีจ่ะสอนให้ผูเ้รยีนเข้าใจในเนือ้หาทัง้หมดได้ทกุคน	ส่งผลต่อความรู	้ความเข้าใจในเนือ้หาอย่าง

ลึกซึ้งของผู้เรียนและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนเน้นเน้ือหาตามหนังสือ

เรียน	ส่ือทีม่อียูไ่ม่สามารถอธบิายให้เห็นภาพการท�างานจรงิ	ในการจดัการเรยีนการสอนของครยูงัใช้รปูแบบ

การสอนแบบบรรยาย	 ให้ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดจากบทเรียน	 ไม่ค่อยใช้สื่อ	 แหล่งเรียนรู้ส�าหรับเสริมทักษะ

การเรียนรู้	ไม่ได้ฝึกให้ผูเ้รยีนคดิแก้ปัญหาได้อย่างมเีหตผุลเท่าทีค่วร	และวธิกีารสอนส่วนใหญ่ของคร	ูจะสอน

โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง	เน้นเนื้อหาที่มีในหลักสูตรเท่านั้น	เน้นการให้ได้มาซึ่งค�าตอบที่ถูกต้อง	โดยไม่ค�านึง

ถงึวธิกีารคดิหาค�าตอบ	ท�าให้นกัเรยีนทีเ่รยีนไม่เข้าใจตัง้แต่เริม่ต้นแล้วอาจจะไม่ต้องการทีจ่ะเรยีน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับงานประดิษฐ์	 อีกท้ังการสอนเนื้อหา

เกี่ยวกับงานประดิษฐ์	 เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก	 เพราะต้องคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา	 เนื่องจากสื่อ

การน�าเสนอทีม่อียู่ไม่เอือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน	เช่น	ไม่มจีอโปรเจคเตอร์	เป็นต้น	จงึได้ศกึษาการสร้าง

แบบฝึกเสริมชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ในหลาย	 ๆ	 ตัวอย่าง	 พบว่า	 การเรียนรู้

จากการศึกษาและปฏิบัติจริงด้วยตนเองสามารถสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ผู้เรียน	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดขีึน้	ผูว้จัิยจึงได้สร้างชดุฝึกเสริมทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์ข้ึนมาส�าหรบันกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์

เป็นไปตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย	ีและเพือ่เกดิการพฒันา

ชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	ส�าหรบัน�าไปใช้ในการเรียนการสอนและน�าไปประยกุต์

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีทักษะ	ถูกต้อง	คล่องแคล่ว	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้

เพ่ือพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 2.2		เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุด

ฝึกเสริมทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย	ีส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 2.3		เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พัฒนาชดุฝึกเสรมิทกัษะ

งานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2

	 2.4		เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของรปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันา

ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 3.1		ได้รปูแบบการเรยีนการสอน	กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ีส�าหรับนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

	 3.2		ได้ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 3.3		เป็นแนวทางส�าหรับครูผู้สอน	ผู้บริหาร	และผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมทักษะและความรู้ของ

ผู้เรียน	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 และการส่งเสริมทางอาชีพ	 การพัฒนาการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

	 3.4	 เป็นข้อสนเทศส�าหรับสถานศึกษา	และหน่วยงานต้นสังกัดในการน�าไปประกอบการตัดสินใจ

ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	เพื่อพัฒนาผู้

เรยีนให้เกดิการพฒันาคณุภาพทางการศกึษาอนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพทางการศกึษาต่อไป

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึก

เสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	 (โรงเรียนกีฬาท้องถ่ินจังหวัด

ร้อยเอ็ด)	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	35	คน	เป็นหน่วยการวิเคราะห์	(Unit	of	Analysis)	

เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/1	โรงเรียนเทศบาลหนอง

หญ้าม้า	(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	35	คน	ซึ่งได้มา
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โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	

	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	แบบทดสอบ	

แบบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนตาม

ทฤษฎกีารสร้างความรู้เพือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรีสูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีน

รูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี	2	โรงเรยีนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรียน

กีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)	และการสนทนากลุ่ม

	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติที่ใช้ทดสอบที	 แบบไม่

อิสระ	และการวิเคราะห์เนื้อหา

5.  ผลการวิจัย

 5.1		การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความ

รู้เพื่อพัฒนาทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาทักษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีน

รูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	หลกัสตูรได้มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัทกุ

คนสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ	ในการจดัการเรยีนการสอนของครยูงัใช้รูปแบบการ

สอนแบบบรรยาย	 ให้ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดจากบทเรียน	 ไม่ค่อยใช้สื่อ	 แหล่งเรียนรู้ส�าหรับเสริมทักษะการ

เรยีนรู้	ไม่ได้ฝึกให้ผูเ้รียนคดิแก้ปัญหาได้อย่างมเีหตผุลเท่าทีค่วร	และวธิกีารสอนส่วนใหญ่ของครจูะสอนโดย

ยึดครูเป็นศูนย์กลาง	เน้นเนื้อหาที่มีในหลักสูตรเท่านั้น	 เน้นการให้ได้มาซึ่งค�าตอบที่ถูกต้อง	โดยไม่ค�านึงถึง

วิธีการคิดหาค�าตอบ	 ท�าให้นักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอาจจะไม่ต้องการท่ีจะเรียนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์	

 5.2		การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุด

ฝึกเสริมทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย	ีส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	พบว่า	 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีชื่อว่า	 “MITAP	Model”	 น�าไปด�าเนินการ

พัฒนา	ด�าเนินการหาระดับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน	จากครู	15	คน	ปรากฏว่า	มีความ

เหมาะสมและมีความเป็นไปได้	อยู่ในระดับมากที่สุด	( =	4.59,	S.D.	=	0.53)	ดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน

การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรี  

สู่ขวัญประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�าแนกตามองค์ประกอบ
n	=	15	คน

องค์ประกอบ/รายการ S.D.
ระดับ

ความเหมาะสม

หลักการ	

วัตถุประสงค์	

กระบวนการเรียนการสอน	

สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้	

การใช้ชุดฝึกเสริมชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ

ประยุกต์

4.57 

4.56 

4.69 

4.61 

4.56

0.45 

0.52 

0.38 

0.44 

0.32

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด

รวม 4.59 0.53 มากที่สุด

	 	 จากตารางที	่1	ผลการพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบการ

เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต	์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 โดยสอบถามคร	ู

จ�านวน	15	คน	ที่ร่วมการสนทนากลุ่ม	(Focused	Group	Discussion)	พบว่า	รูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้	อยู่ในระดับมากที่สุด	

 3.		 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึก	 เสริม

ทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 ผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนา

ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี

ส�าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่2	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	85.10/82.57	เมือ่เทียบกบัเกณฑ์	80/80ปรากฏ

ว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	ดังตาราง	2
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ตารางที่ 2  การหาประสิทธิภาพจากการทดลองกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

จ�านวน 35 คน ที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์

การหาประสิทธิภาพ n เกณฑ์ที่ใช้ ค่าประสิทธิภาพที่ได้ ผลการประเมิน

กลุ่มตัวอย่าง 35 80/80 85.10/82.57	 เป็นไปตามเกณฑ์

	 	 จากตารางที	่2	พบว่า	ประสทิธภิาพของชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 มีผลการประเมิน

ด้านกระบวนการ	(E
1
)	ของรปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทักษะ

งานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่2	ได้ค่าประสทิธภิาพ	85.10	และผลการประเมนิของผลลพัธ์	(E
2
)	ของรปูแบบการเรยีนการ

สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระ

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ได้ค่าประสทิธภิาพ	82.57	ซึง่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้	

 5.4		การประเมนิความพึงพอใจนกัเรยีนทีมี่ต่อการใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง

ความรู้เพือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสู่ีขวญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรู	้การงานอาชพี

และเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	พบว่า	ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีน	ท�าให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยหลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	 และความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงาน

ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	2	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ดังตารางที่	3	-	4	

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 

คะแนนทดสอบ n S.D. df t Sig

ก่อนเรียน 35 51.06 1.75
34 43.421** 0.000

หลังเรียน 35 33.03 1.43
**	แทน	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

  

	 	 จากตารางที่	3	พบว่า	นักเรียนกลุ่มทดลอง	จ�านวน	35	คน	ได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบ

ทดสอบก่อนเรียน	เท่ากับ	51.06	จากคะแนนเต็ม	60	คะแนน	และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบ

หลังเรียน	เท่ากับ	33.03	จากคะแนนเต็ม	40	คะแนน	แสดงว่า	นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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ตารางที่ 4 ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2/1 ทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนการสอนการ

ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์
n=	35	คน

รายการประเมินความพึงพอใจ S.D.
ระดับ 

ความพึงพอใจ
ล�าดับ

ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน
1.	 นักเรียนชอบเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้
2.	 รปูแบบการเรยีนการสอนนีท้�าให้เข้าใจเนือ้หาในการเรียนได้ง่าย
3.	 รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�าให้กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4.	 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท�าให้สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
5.	 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมการเรียนการสอน
6.	 รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถท�าให้นักเรียนคิดริเริ่มสิ่ง

แปลกใหม่ได้
7.	 รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองในการเรียน

4.55
4.62
4.47
4.56
4.54
4.49

4.53

0.77
0.48
0.59
0.52
0.61
0.49

0.58

มากที่สุด
มากที่สุด

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

3
1
7 
2 
4
6

5

รวม 4.54 0.61 มากที่สุด 1

ด้านบรรยากาศในการเรียน
8.	 รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเนื้อหาอยู่เสมอ
9.	 รูปแบบการเรียนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม
10.	การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนนี้สนุกสนาน
11.	บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด

4.56
4.49
4.53
4.46

0.48
0.55
0.49
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
6
2
3

ด้านบรรยากาศในการเรียน
12.	กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไม่ยุ่ง

ยากซับซ้อน
13.	นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
14.	กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียน	และ

นอกห้องเรียน

4.51

4.54
4.52

0.66

0.44
0.69

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

5

2
4

ด้านระยะเวลาในการเรียน
15.	รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�าให้เสียเวลาในการเรียนน้อย
16.	รปูแบบการเรยีนการสอนนีน้กัเรียนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง
17.	รูปแบบการเรียนการสอนนี้นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 
4.54 
4.56 
4.50

 
0.45 
0.58 
0.67

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก

 
2 
1 
3

รวม 4.53 0.54 มากที่สุด 3

ด้านการประเมินผลในการเรียน
18.	รปูแบบการเรยีนการสอนนีส้ามารถช่วยให้แก้ไขการเรยีนได้ดขีึน้
19.	รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู ้

เพิ่มเติมได้
20.	รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�าให้ทราบผลการประเมินทันที	 

ซึ่งท�าให้นักเรียนสนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้น

4.56
 

4.52
 

4.54

0.46
 

0.53
 

0.55

มากที่สุด
 

มากที่สุด
 

มากที่สุด

1
 
3
 
2

รวม 4.54 0.50 มากที่สุด 1

รวมทุกด้าน 4.54 0.57 มากที่สุด
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	 	 จากตารางที่	4	แสดงว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้	ชุดฝึก

เสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอื	

ด้านการจดักจิกรรมในการเรยีนและด้านการประเมินผลในการเรยีน	รองลงมาคอื	ด้านระยะเวลาในการเรยีน

และด้านบรรยากาศในการเรียน	ตามล�าดับ	

6.  ข้อเสนอแนะ

 6.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 6.1.1		จากการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ

พัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู ่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	อีกทั้งยังมีความ

รู้ในสาระอื่น	ๆ	ที่น�ามาบูรณาการ	การเรียนเข้ากับวิชางานประดิษฐ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี	 ท�าให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการฝึกทักษะการคิดโดยการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะงาน

ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ดังนั้น	 ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชพีและเทคโนโลย	ีควรน�าแนวทางการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าวไปประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนในกลุ่มสาระอื่น	ๆ	เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

	 	 6.1.2		เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริม

ทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	2	เป็นชดุฝึกทกัษะทีส่ามารถใช้แทนหนงัสอืได้	โดยเป็นชุดฝึกทักษะท่ีมาจากความต้องการ

ของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้นักเรียนมีความรู้นอกเหนือ	จากเรียนรายวิชาสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว	โดย

โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดท�าชุดฝึกเสริมทักษะขึ้นใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ในปีการศึกษา

ต่อไป

 6.2		ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 	 6.2.1		จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูเ้พือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรสีูข่วญั

ประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่พัฒนา

ขึ้นท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน	โดยหลังเรียน	มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม

ขึน้	แสดงว่า	รปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้เพ่ือพฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์

บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	2	เหมาะกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ก่อนสอนครูควรศึกษา

ขั้นตอนให้ละเอียด	และควรปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้

	 	 6.2.2		จากผลการวจัิย	พบว่า	นักเรียนมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎี

การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระ	การเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	อยู่ในระดับมากที่สุด	ในการสอนแต่ละครั้ง	
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ครูควรเตรียมแหล่งข้อมูลความรู้ให้แก่ผู้เรียน	 ทั้งอุปกรณ์	 สื่อการเรียนการสอน	 แบบทดสอบ	 หรือแบบ

ประเมินในการสอนแต่ละครั้งให้พร้อม	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้ตามต้องการ	 ก่อนน�า

แผนการจดัการเรยีนรูไ้ปใช้จรงิ	เพือ่ความสะดวกและให้เกดิผลตามสภาพความเป็นจรงิ	การจดักลุม่นักเรยีน

ควรเป็นกลุ่มคละความสามารถ	มทีัง้เก่ง	ปานกลาง	อ่อน	เพือ่ให้นกัเรยีนได้ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	นกัเรยีน

ที่เรียนอ่อนจะได้พัฒนาตนเอง	 ตามศักยภาพส่วนนักเรียนท่ีเรียนเก่งก็จะได้เพิ่มทักษะโดยการอธิบายหรือ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนในกลุ่มได้อีกด้วย

	 	 6.2.3		จากผลการวิจัย	พบว่า	นักเรียนมีความสนใจรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ดังนั้น	การที่จะท�าให้การจัดการเรียนการสอนมี

ผลการเรียนรู้ทีดี่และสอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน	ครผููส้อน	ควรสอดแทรกประสบการณ์ท่ีเกดิหรอื

เหตกุารณ์จรงิเข้ามาสอนในบางเนือ้หา	ฝึกให้นกัเรยีนแต่ละคนปรบัเปลีย่นบทบาทของตนเองในการท�างาน

ในกลุม่ให้สามารถแสดงความคดิเหน็	สามารถอภปิรายร่วมกบัสมาชกิคนอืน่	ๆ 	ได้	นอกจากนีก้ารจดักจิกรรม

การเรียนรู้ในแต่ละชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	ไม่ควรจ�ากัดเวลามากเกินไป	ควร

มีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและส่งเสริม	 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมกล้าแสดงออกเพื่อให้

นักเรียนได้ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างเต็มความสามารถและมีความสุข

	 6.3		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 6.3.1		ควรน�ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริม

ทกัษะงานประดิษฐ์บายศรสีูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ไปสร้างชุดฝึกเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ

	 	 6.3.2		ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์

บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	2	กับสื่อการสอนอื่น	ๆ	เช่น	การใช้ชุดสื่อประสม	เป็นต้น	เพื่อดูความแตกต่าง

	 	 6.3.3		ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎกีารสร้างความรู้เพือ่พฒันาชดุฝึกเสรมิทกัษะงานประดษิฐ์บายศรีสูข่วญัประยกุต์	กลุม่สาระการเรยีน

รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	กับตัวแปรอื่น	ๆ	เช่น	การคิดแก้ปัญหา	

การคดิเป็นเหตเุป็นผล	หรือเจตคติเชงิด้านสิง่ประดษิฐ์	ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูแ้ละความคดิสร้างสรรค์

ทางด้านสิ่งประดิษฐ์คิดค้นอื่น	ๆ
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เสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ	เทคโนโลยี	ส�าหรับ

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ฉบบันีส้�าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยดด้ีวยความกรณุา	ให้ค�าปรกึษาแนะน�าอย่างดยีิง่จาก

ผูเ้ชีย่วชาญประกอบด้วย	ดร.บรรจง	ลาวะล	ีอาจารย์	มหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	รอง

ศาสตราจารย์	 ดร.รภัสสา	 จันทาศรี	 อาจารย์	 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ดร.	สมศกัดิ	์นลิผาย	ผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	โรงเรยีนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรยีนกฬีาท้อง

ถิน่จงัหวดัร้อยเอด็)	นางพกิลุ	พรมเกตุ	รองผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	โรงเรยีนเทศบาลวดัสระทอง	และนางธนา

พร	ชเูรอืง	ครเูชีย่วชาญ	โรงเรยีน	เทศบาลวดัสระทอง	ทีไ่ด้กรณุาตรวจสอบเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย	แนะน�า

แก้ไข	ปรบัปรงุข้อบกพร่องในเชงิวชิาการ	เพือ่ความถกูต้องและสมบรูณ์	จนท�าให้	การวจิยัครัง้นีส้�าเรจ็ลงได้

ด้วยดี		

	 ขอขอบคุณ	บุคลากรโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)	ทุกคน

ที่อ�านวยความสะดวกและให้ก�าลังใจในการท�าการศึกษาวิจัย	และขอขอบใจนักเรียนทุกคน	ที่ให้ความร่วม

มือในการวิจัยครั้งนี้จนท�าให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ	

	 คุณค่าและประโยชน์จากการวิจัยฉบับนี้	ขออุทิศบูชาพระคุณบิดา	มารดา	ที่ให้ชีวิต	การอบรมสั่ง

สอน	ตลอดจนบรูพาจารย์ทกุท่านทีใ่ห้การศึกษา	เพือ่ช้ีน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการด�าเนนิ	ชีวติจนท�าให้ประสบ

ผลส�าเร็จในชีวิตตลอดมา


