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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ        

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ ชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน              

(3) ศกึษาความพงึพอใจในการใช้ชดุการสอน เรือ่ง งานเกษตรคูบ้่าน กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2555 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ�านวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่    

ชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 12 ชุด 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ�านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .35–.77 อ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20–.68 และ

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง 

งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานเกษตร คู่บ้านและชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

83.82/83.05   

 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01

 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน              

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ: ชุดการสอน งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาที่ 6

Abstract
 The purposes of this research were to develop instructional packages on the topic of agriculture 

for home subject group of career and technology for Prathom Suksa 6 students based on the standardized 

criteria of 80/80, to compare the students’ learning achievement before and after using the packages, and 

to study the students’ satisfaction on using the packages. The sample used in the study was of 45 Prathom 

Suksa 6 students in the second semester, academic year 2012 of Anubanubanubonnratchatani School,  
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under the jurisdiction of Ubon Ratchatani Educational Service Area Office 1, gained by a multistage random 

sampling. A one group pretest posttest design was used for the study. The instruments included 12  

instructional packages, the learning achievement test of multiple choices with 40 items. The difficulty indices 

of the test ranged from .35–.77, the discrimination indices ranged from .20–.68 and the reliability value was 

.93. The questionnaire for students’ satisfaction on using the packages was also employed. The data were 

analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and t-test.

 The research findings were as follows:

 1.  The developed packages aimed to improve cognitive knowledge and practical skills on agricul 

ture for home and were efficient since the criteria were found at 83.82/83.05 which exceeded the criteria 

of 80/80.

 2.  The students’ achievement after using the packages was significantly higher than that before 

using the packages at the .01 level of significance.

 3.  The students’ satisfaction on using the packages was at the highest level.

Keywords: Instructional Package, Agriculture for Home, Career and Technology Subject Group, Prathom  

  Suksa 6 (Grade 6)

บทน�า

 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี 

เป็นสาระที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เน้นการน�าเอา

เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย และ

เทคโนโลยีสากลมาใช้และประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต           

ในครอบครัวและสังคมและงานเพือ่การประกอบอาชีพ  ซึ่ง

เมือ่ผูเ้รยีนได้รบัการฝึกฝนตามกระบวนการเรยีนรูข้องกลุม่

สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว ผู้เรียน

จะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณภาพ และ ศีลธรรม 

การเรียนรู้จากการท�างานและการแก้ปัญหาของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงเป็นการเรียนรู้ที่

เกิดจากการบูรณการความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

ความดีที่หลอมรวมกันจนก่อให้เกิดเป็นคุณลักษณะของ 

ผู ้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตามตัวช้ีวัดท่ีก�าหนด 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 33) ปัจจุบันได้มีการน�า

เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีส่วนเสริมหรือสนับสนุนการเรียน

การสอนอย่างกว้างขวาง 

 ชุดการสอน คือเทคโนโลยีทางการศึกษาอีก         

รูปแบบหนึง่ทีใ่ห้ผูเ้รยีนศกึษาเนือ้หาและปฏบิตักิจิกรรมด้วย

ตนเองตามความสามารถเป็นรายบุคคล เพื่อให้บรรลุจุด

ประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยใช้สื่อและกิจกรรมหลายชนิด

ประกอบกันตามความเหมาะสม เพื่อฝึกให้นักเรียนมี 

ความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง มีระเบียบวินัย  

มีความซื่อสัตย์ ครูเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ มีการน�า

หลกัการทางจติวทิยามาใช้ประกอบในการเรยีน เพือ่ส่งเสรมิ

ให้ผูเ้รยีนได้รบัความส�าเรจ็ในการจดัการเรยีนการสอนกลุม่

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อจะให้

บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ จะต้องจดักระบวนการเรยีนการสอน

ใหม่ โดยมีนวัตกรรมชุดการสอน มาเป็นตัวกลางในการ

จัดการเรียนการสอน เพราะการสร้างสื่อ หรือน�านวัตกรรม

ชดุการสอนเข้ามาใช้ในการเรยีนการสอน จะช่วยให้นกัเรยีน

ได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติงาน

และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

การจดัการเรยีนการสอนงานเกษตรซึง่เป็นเนือ้หาสาระหนึง่ 

ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ที่โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่เลือกสอนและผู ้วิจัย 

เลือกมาศึกษา เพราะงานเกษตรเป็นหัวใจส�าคัญของ 

การพฒันาชนบท นกัเรยีนสามารถน�าความรูจ้ากงานเกษตร

ไปเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชพี ส่งเสรมิฐานะความเป็น

อยู ่ให้ดีขึ้น ตามแนวพระราชด�าริเกษตรพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีจิตส�านึกในการใช้พลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต

และครอบครัว แต่จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 ของ

นักเรียนที่เรียนในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 พบว่าระดับ

คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในภาพรวมยังต�่ากว่าเป้า

หมายที่สถานศึกษาก�าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65 ซ่ึงคะแนน
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เฉลี่ยที่ ได ้จาก ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2553 คือ 59.25 และ 62.09 ในปีการศึกษา 

2554 ตามล�าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

2554: 8) จากผลของคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้น

ฐาน  ดังนั้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต�่าของนักเรียน  

จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นต้องแก้ไขอย่างยิ่ง สถานศึกษาควรให้

ความส�าคัญต่อการพัฒนารูปแบบการสอนโดยมีนวัตกรรม

ต่างๆ มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ของนักเรียนจะมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่ ซึ่งถือเป็น

บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนโดยตรง 

 จากปัญหาผลการเรียนในวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ระดับคะแนนผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนในภาพรวมยงัต�า่กว่าเป้าหมายทีส่ถาน

ศึกษาก�าหนดไว้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

จากปัญหาความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่าง

ยิง่ทีจ่ะแก้ปัญหา และพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ในกลุม่

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ที่ 1 

มาตรฐานที ่1.1 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรือ่ง งานเกษตรคูบ้่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้ชดุการสอน เพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะพืน้ฐานส�าคญั 

ในการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ช่วยสร้าง

ความเข้าใจให้ชดัเจน เกดิการเรยีนรูไ้ด้เรว็ขึน้ และเป็นความ

รู้ที่คงทน เป็นคู่มือในการสอนท่ีดีของครูผู้สอน และเป็น

เอกสารส�าหรับการค้นคว้าของนกัเรยีน โดยจดักระบวนการ

เรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาสมรรถนะส�าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู ้เรียน และน�าไปสู ่การพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี  

มปัีญญา มคีวามสขุ มศีกัยภาพในการศกึษาต่อและประกอบ

อาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีส�าหรับนักเรียน   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดย

ใช้ชุดการสอนเรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระ การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี          

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ด้วยชุดการสอน เรื่อง            

งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ท�าการศึกษากับ         

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2555 โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ เครอืข่ายเมอืง 

1 อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ีสังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ�านวน 3 

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ�านวน 9 

ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 420 คน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

จ�านวน  8 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 380 คน โรงเรียน

มลูนธิวิดัศรอีบุลรตันศาสดาราม จ�านวน 8 ห้องเรยีน จ�านวน   

นักเรียน 350 คน รวม 1,150 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 45 คน 

ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage  

Random Sampling) โดยแบ่งประชากรทั้งหมดออกเป็น

ชั้นหรือกลุ่มก่อน แล้วจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับเป็นห้อง

ทดลองหาประสิทธิภาพชุดการสอนและเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการ

สอน ซึ่งมีล�าดับขั้นการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 1. สุ่มโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ ซึง่มบีรบิทใกล้เคียงกนั จ�านวน 

3 โรงเรียน และสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากได้โรงเรียน

อนุบาลอุบลราชธานี

 2. สุ่มห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี        

ซึ่งมีจ�านวน 9 ห้องเรียน และสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับ

สลากได้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดการสอนและการสอนโดยใช้

ชดุการสอน เรือ่ง งานเกษตรคูบ้่าน กลุม่สาระการงานอาชพี

และเทคโนโลยีส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความพึงพอใจ
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 ขอบเขตเนื้อหาแนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย

 เนือ้หาทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 

2 เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี แบ่งเนื้อหาออก

เป็น 3 สาระการเรียนรู้ 12 ชุดการสอน ดังนี้

 สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับและ

ผักสวนครัวจ�านวน 4 ชุด

 สาระการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

จ�านวน 4 ชุด

 สาระการเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่ง สตัว์เลีย้งแสนรกั จ�านวน 

4 ชุด

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอน          

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ซึ่งได้แบ่งตามเนื้อหาและคาบเวลา

ออกเป็นชุดย่อยๆ จ�านวน 12 ชุด และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ มี 

ความยากง่าย ตั้งแต่ .35–.77 ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 

–.68 ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั .93 และแบบวดัความพงึพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้

ชดุการสอนเรือ่ง งานเกษตรคูบ้่าน กลุม่สาระการเรยีนรูก้าร

งานอาชีพและเทคโนโลยี 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการทดลองจดักจิกรรมการเรยีนรู้

และเก็บข้อมูล ดังนี้

 1. จัดเตรียมชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้าง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) เป็นการทดสอบ

ก่อนเรียนทั้งรายวิชาโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ผลิตและพัฒนามาแล้ว จ�านวน 40 ข้อ มา

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างก่อน แล้วบันทึกคะแนนเป็นราย

บุคคล

 3. ด�าเนนิการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน สอน

ด้วยชดุการสอนโดยปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่�าหนดในแผนการ

จดัการเรียนรู ้บนัทกึคะแนนการท�ากิจกรรมในแต่ละชดุการ

สอนเป็นรายบุคคล

 4. ทดสอบหลงัเรยีนทัง้รายวชิา (Post-test) เมือ่

ด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว

ทั้ง 12 ชุด ได้ท�าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 40 ข้อ เช่นเดียวกับที่ใช้

สอบก่อนเรียนบันทึกผลการสอบไว้เป็นรายบุคคล

 5. เมื่อสิ้นสุดการเรียนด้วยชุดการสอนรายบุคคล

ทั้ง 12 ชุดแล้ว ให้นักเรียนท�าแบบวัดความพึงพอใจต่อชุด

การสอน เรื่องงานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน�ามา

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1.  วเิคราะห์หาประสิทธภิาพของชุดการสอนเรือ่ง 

งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยน�าคะแนนของ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการท�ากิจกรรมการเรียน    

ในแต่ละชุดการสอนทั้ง 12 ชุด มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย

ร้อยละ เทียบกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย

ร้อยละ ซึ่งผู้วิจัย ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ 

80/80 โดยใช้สตูร E1/E2 (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ 2550: 129)

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

ชุดการสอนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติการ

ทดสอบค่า t (t-test) แบบ Dependent (บญุชม ศรสีะอาด 

2545: 112) และใช้โปรแกรมค�านวณคอมพิวเตอร์

 3.  วเิคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอชดุ

การสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สรุปผลการวิจัย

 

 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลได้ ดังนี้

 1. ได้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาเรียน         

ตามเนือ้หา 12 ชัว่โมง มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาให้นกัเรียน

มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานเกษตรคู่บ้านและชุดการ

สอนมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.82/83.05 ซึง่มปีระสทิธภิาพ  

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

 2. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน

เรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอน 

เร่ือง งานเกษตรคูบ้่าน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน เรื่อง งาน

เกษตรคู ่บ้าน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากการสร้างชุดการสอน เรื่อง งานเกษตร 

คู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 

83.82/83.05 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80           

ผลการศึกษาครั้งนี้เนื่องมาจาก 

  1.1 ชุดการสอนท่ีน�ามาเป็นเครื่องมือในการ

ทดลองนั้น เป็นชุดการสอนท่ีสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ

สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน เรียงล�าดับขั้นตอน

การจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง ชดุการสอนทีส่ร้างขึน้นีม้กีระบวนการสร้างที่

ศกึษาปัญหาจากสภาพของผูเ้รยีน และได้ผ่านการตรวจสอบ

จากผูเ้ชีย่วชาญ ก่อนทีจ่ะน�าไปทดสอบประสทิธภิาพทัง้แบบ

หนึ่งต่อหนึ่ง และแบบกลุ่มย่อย จนท�าให้ชุดการสอน เรื่อง  

งานเกษตรคู ่บ ้าน สามารถพัฒนาเรียนได ้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับ บุญเก้ือ ควรหาเวช 

(2543: 47-48) สุวิทย์ ค�ามูลและสุนันทา สุนทรประเสริฐ 

(2550: 103) ท่ีกล่าวถึงการพัฒนาชุดการสอนท่ีมีข้ันตอน

การสร้างและพฒันาในรปูแบบเดยีวกนักบัผูว้จิยัสร้างขึน้จงึ

เป็นหลักประกันได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอนนี้  

จะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.2 การสร้างชุดการสอนมีความต่อเนื่องกัน

ตามล�าดับจากง่ายไปหายาก การแบ่งชุดการสอนออกเป็น

ชุดๆ เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ง่ายขึ้น ซึ่งท�าให้ชุดการสอน 

เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพสูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องงานวิจัย

ของ นิยมรัตน์ แตรบรรเลง (2551: บทคัดย่อ) ได้ท�าการ

วิจัยพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า           

ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 82.78/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ 80/80 ดังนั้น ชุดการสอน เรื่อง งานเกษตร 

คู่บ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มปีระสทิธภิาพ 83.82/83.05 สงูกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน ที่ก�าหนด 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยที่

ได้กล่าวมาแล้ว สามารถน�าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วยชดุการสอน เรือ่ง 

งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบหลงัเรยีนสงูกว่าการทดสอบก่อนเรยีน ซึง่สอดคล้อง

กบัสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง 

งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มต้นจากง่ายไปหายาก

และด�าเนนิไปตามล�าดบัขัน้ตอนอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้นกัเรยีน

เกิดการเรียนรู้ตามล�าดับขั้นซ่ึงจะช่วยให้การเรียนการสอน

ได้ผลสมบูรณ์ นักเรียนได้รับความรู้พร้อมๆ กับการปฏิบัติ

ไปทีละน้อยท�าให้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครูเป็น

ผูจ้ดัประสบการณ์การเรยีนทีด่ใีห้แก่นกัเรยีน มกีารแสดงผล

ย้อนกลบั ท�าให้นกัเรยีนเกดิความเข้าใจและจดจ�าเนือ้หาได้

ดีนอกจากนั้นมีกระบวนการเรียนการสอนด�าเนินไปตาม

ล�าดบัขัน้ตอน และเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้ท�ากจิกรรมด้วย

ตนเอง มีความท้าทายความสามารถในการเรียนรู้ และ

สามารถตรวจสอบทราบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทันที

เมือ่จบบทเรยีน นกัเรยีนกจ็ะเกดิความภาคภมูใิจ ซึง่เป็นการ

จูงใจให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุจิตรา ทิพย์สุข (2551: บทคัดย่อ) ได้ท�าการ

วิจัยพัฒนาชุดการสอน กลุ ่มสาระ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นเมือง ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ 4 ชุด 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ขวัญใจ  วงษาเสนา (2554: บทคัดย่อ) ได้

ท�าการวจิยัพฒันาชดุการสอน กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เสื้อผ้าที่สวมใส่ ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ

การสอนโดยใช้ชุดการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

ดังนั้น ชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน ช่วยให้นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก ่อนเรียน 
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สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว

 3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดยใช้ชดุ

การสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียน

ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  

มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยชุด 

การสอน เรื่องงานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 เนื่องมาจาก ชุดการสอน เรื่อง  

งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความยากง่าย มีสีสัน

สวยงาม มีรูปภาพประกอบที่เหมาะสม นอกจากน้ีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน เป็นการจัด

ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่นักเรียนยังไม่คุ้นเคยมากนัก 

เพราะส่วนใหญ่เรยีนจากครเูป็นส�าคญั แต่ชดุการสอนนีเ้น้น

ให้ผูเ้รยีนแสวงหาความรูด้้วยตนเอง จงึท�าให้ผูเ้รยีน มคีวาม

ตื่นเต้น กระตือรือร้น สนุกสนานในการเรียน ผู้เรียนจึง 

ไม่เกดิความเบือ่หน่าย ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัผลการศกึษา

ของ อมร สนิมค�้า (2550: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาและใช้ชุด

การสอนงานเกษตร กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึ

พอใจการเรียนด้วยชุดการสอนงานเกษตร กลุ่มสาระการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

รุ้งนภา รัตนพันธ์ (2550: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการสอน

วิชาเกษตร กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการ

วจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนด้วยชดุการ

สอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ

 1. ในการจดัการเรยีนรูด้้วยชดุการสอน เรือ่ง งาน

เกษตรคู ่บ้าน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูควรศึกษาและเตรียม

ทดลองปฏบิตัด้ิวยตนเองก่อน เพือ่ให้เกดิความพร้อมในการ

จัดการเรียนการสอนที่ต้องลงมือปฏิบัติ 

 2.  ครูผู้สอนต้องคอยให้ก�าลังใจนักเรียนและควร

ให้นักเรียนได้อภิปรายซักถาม ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้บรรยากาศ ใน 

การเรียนเป็นกันเองและมีความสุขในการเรียน

 3. ควรน� ารูปแบบของชุดการสอน เรื่ อ ง  

งานเกษตรคูบ้่าน ไปใช้ในรายวชิาและในระดบัชัน้ต่างๆ เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

 4. ควรพฒันาชดุการสอนในรปูแบบการเรยีนโดย

ใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ในการพฒันาการเรยีนการ

สอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง 

งานเกษตรคู่บ้านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 5. ควรเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของ

ผู้เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กับวิธีการ

เรียนแบบอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอน

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ส�าเร็จได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย์พจนย์ี เสงีย่มจติต์ ทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลอื

เอาใจใส่เป็นอย่างดี ให้ข้อเสนอแนะ ค�าแนะน�า ตรวจแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ โดยละเอียดตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ 

และช่วยเหลือในการปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 

เอกสารอ้างอิง

ขวัญใจ วงษาเสนา.  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง เสื้อผ้า 

 ทีส่วมใส่ กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ 

 เทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

 ป ีที่  6  วิทยานิพนธ ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554.

ไชยยศ เรืองสุวรรณ.  การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน. 

  มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 มหาสารคาม, 2550.

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, สถาบัน.  รายงานผล 

 การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต.ิ ชัน้ประถม 

 ศึกษาปีที่ 6 (อัดส�าเนา), 2554.

นิยมรัตน์ แตรบรรเลง.  การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระ 

 การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีส�าหรบั 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  วิทยานิพนธ์  

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อุบลราชธานี, 2551.



Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(1): January-June 2014 141

บญุเกือ้ ควรหาเวช.  นวตักรรมการศกึษา. กรงุเทพฯ: เจรญิ 

 วิทย์การพิมพ์, 2543.

บุญชม ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3. 

  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2545.

รุ้งนภา รัตนพันธ์. การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชางานเกษตร 

  กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและ 

 เทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 ปีที่ 5. สกลนคร: โรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎ์ 

 สามัคคี), 2550.

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:   

 โร งพิ มพ ์ ชุ มนุ มสหกรณ ์ การ เกษตรแห ่ ง 

 ประเทศไทย จ�ากัด, 2551.

สุจิตรา ทิพย์สุข.  การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการ 

 เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง อาหาร 

 พืน้เมอืงอสีาน ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

  ป ีที่  6. วิทยานิพนธ ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551.

สุวิทย์  มูลค�า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ.  การพัฒนา 

 ผลงานทางวิชาการสู ่การเลื่อนวิทยฐานะ. 

   กรุงเทพ: อี เค บุคส์,  2550.

อมร สนิมค�้า.  การพัฒนาและการใช้ชุดการสอนงาน 

 เกษตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 

 เทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

 ปีที่ 6.  อุดรธานี: โรงเรียนบ้านท่าเวียงค�า, 2550.



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 9(1): ม.ค.-มิ.ย. 2557142


