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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ               
จากธรรมชาติ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติและ 3) ศึกษา             
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ   
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3 จ านวน 43 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่                 
ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1)  ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.72/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ
จากธรรมชาติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียน             
ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ โดยรวมอยู่ในระดับ            
มากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรม, สร้างสรรค์งานประดิษฐ์, วัสดุธรรมชาติ 
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Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop a activities package for 
creating crafts with natural materials based on the standard criterion set at 80/80;                
2) to compare the students learning achievement before and after learning through a 
Learning Activities Package for creating crafts with natural materials 3) to explore the 
students satisfaction towards learning through a activities package for creating crafts 
with natural materials. The samples of this study were 43 for prathomsuksa 5/3 
students. The research instruments were a activities package for creating crafts with 
natural materials, achievement test, and satisfaction questionnaire. The statistics 
used to analyze the collected data were percentage, mean, standard deviation, and 
dependent samples t-test. Research findings were as follows: 1. The activities package 
for creating crafts with natural materials had an efficiency of 81.72/82.50 which was 
higher than criterion set at 80/80. 2. The students who learning achievement by using 
a learning activities package for creating crafts with natural materials after learning had 
higher achievement than before learning at the .01 level of statistical significance. And 
3. the satisfaction of the students towards the activities package for creating crafts 
with natural materials as a whole was at a high level. 
 
Keyword : Activities Package, creating crafts, natural materials 
 
บทน า 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้    
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและมีความสุข (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2551: 1) งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติเป็นงานหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ สาระส าคัญเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและครอบครัวเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง และการอาชีพท่ีเกี่ยวกับทักษะท่ีจ าเป็นต่อ
อาชีพ ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ เพราะสภาพท่ัวไปของสังคมไทย    
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มีสภาพก าลังเปล่ียนผ่านจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมเมือง ส่ิงของเครื่องใช้ เครื่องประดับท่ีสามารถ    
ซื้อหาได้จากร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้านักเรียนจึงขาดทักษะในงานฝีมือหรืองานประดิษฐ์ จึงควร
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักประดิษฐ์โดยการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะ ทักษะของนักคิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจในงานประดิษฐ์ การจัดโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดการค้นพบวิธีการ รูปแบบ น าเครื่องมือ เทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ ส่ิงประดิษฐ์
ท่ีคิดค้นมาต้องใช้งานง่าย ราคาถูก และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ประชาชนในพื้นท่ี
ส่วนมากเป็นเกษตรกร ท านา ไร่หญ้า บ่อเล้ียงปลา สวนผลไม้และหัตถกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนผูกพันอยู่กับธรรมชาติและสายน้ า เขตคลองสามวาสามารถรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสามวา. ม.ป.ป.: 13-14) 
การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนา
นันท์อุทิศ) จึงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมของคนในชุมชนท่ีส าคัญ คือ การท าหัวโขน เครื่องหนังปลากระเบน
หรือหนังจระเข้ ผ้าไหม จิตรกรรมผ้าไทยและอื่น ๆ ด้วยบริบทของท้องถิ่นในสังคมไทยมีความแตกต่าง
กัน แต่ละท้องท่ีมีความรู้บางอย่างท่ีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่
ละท้องถิ่นโดยองค์ความรู้สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมได้ ประกอบกับนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีก าหนดให้มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของชุมชน มีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้งานประดิษฐ์ของโรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) นั้นยัง
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและประสบการณ์ของผู้วิจัยพบว่า 
ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม ท้ังวิธีการจัดการเรียนรู้ และส่ือการ
เรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเนื้อหาตามหนังสือเรียน เนื้อหางานประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์ส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ัวไป วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องซื้อจากร้านค้า และไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน การประดิษฐ์
อื่นๆ ก็มีต าราและเอกสารเพื่อการค้นคว้าน้อย ส่วนใหญ่เป็นงานประดิษฐ์ระดับท่ีสูงขึ้นทั้งมัธยมศึกษา
หรืออุดมศึกษาตลอดจนแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ในโรงเรียนและชุมชนเริ่มหายาก แม้ว่างานประดิษฐ์จะเป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนก็ตามแต่การจะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจมีความ
เข้าใจเนื้อหาสาระอย่างถ่องแท้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้นั้นเป็นเรื่องค่อนข้าง
ยาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนต้องแสวงหากระบวนการเรียนรู้ท่ีจะดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ให้มีความสนใจ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ในสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น นอกจากการจัดกระบวนการ
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เรียนรู้ท่ีเหมาะสมแล้วการจัดหาส่ือและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ถือเป็น
ส่ิงท่ีส าคัญท่ีผู้สอนควรตระหนักเป็นอย่างยิ่ง 
 ชุดการสอน (instructional package) เป็นส่ือการสอนท่ีใช้กันมาแต่ด้ังเดิม บางกรณีใช้ค าว่า
ชุดการเรียนรู้หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดท่ีว่าเป็นส่ือการเรียนท่ีให้ครูเป็นผู้ใช้ ดังนั้น
นักการศึกษาจึงเปล่ียนใช้ค าว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือชุดกิจกรรมแทนเพื่อเน้นแนวการสอนท่ียึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ส่ือในชุดการสอนท่ีเป็นชุดของส่ือประสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมโดยการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ ให้ผู้เรียนศึกษาจากประสบการณ์
ท้ังหมด (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542: 27) ท้ังนี้การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมท าให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ลักษณะองค์รวมซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 5 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. พัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วย
วัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
สมมติฐาน 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วย
วัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า
ก่อนเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) จ านวน 5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 201 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์
อุทิศ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 43 คน  
 2. เนื้อหาในการวิจัย 
  เนื้อหาในการวิจัย เป็นเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 น ามาก าหนดขอบเขตเนื้อหาเป็น            
ชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 10 เรื่อง ดังนี้ 
  1. ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง การเตรียมเปลือกหอยเชอรี่ 
  2. ชุดกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การประดิษฐ์ท่ีทับกระดาษจากเปลือกหอยเชอรี่ 
  3. ชุดกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐ์ของท่ีระลึกจากเปลือกหอยเชอรี่ 
  4. ชุดกิจกรรมท่ี 4 เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเปลือกหอยเชอรี่ 
  5. ชุดกิจกรรมท่ี 5 เรื่อง การเตรียมกาบกล้วย 
  6. ชุดกิจกรรมท่ี 6 เรื่อง การประดิษฐ์กล่องทิชชูจากกาบกล้วย 
  7. ชุดกิจกรรมท่ี 7 เรื่อง การประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์จากกาบกล้วย 
  8. ชุดกิจกรรมท่ี 8 เรื่อง การเตรียมรังไหม 
  9. ชุดกิจกรรมท่ี 9 เรื่อง การประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหม 
  10. ชุดกิจกรรมท่ี 10 เรื่อง การประดิษฐ์พวงมาลัยจากรังไหม 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ        
จากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) จ านวน 5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 201 คน 
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  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนา
นันท์อุทิศ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling) โดยท่ีนักเรียนทุกห้องมีผลการเรียนไม่แตกต่าง กันเนื่องจากโรงเรียนได้จัด
นักเรียนแต่ละห้องแบบคละความสามารถของนักเรียน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 เล่ม 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ            
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 แผน ใช้เวลา             
ในการสอน 17 ช่ัวโมง 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ 
จากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 40 ข้อ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 5 จ านวน 20 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนท่ีได้สร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
  2. ด าเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 รวมระยะเวลา 17 ช่ัวโมง 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน 
  4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งาน
ประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ใช้
สูตร E1/E2 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ใช้สถิติที (t-test) 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วย
วัสดุจากธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 วิเคราะห์
โดยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย  
 1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ        
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 

การทดลอง N X  S.D. t p 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

43 
43 

22.86 
33.00 

3.17 
2.37 

8.84 .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คะแนน X  S.D. ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

8.17 
33.00 

0.85 
2.37 

81.72 
82.50 
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 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ด้วยวัสดุจากธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1. หัวข้อเรื่องมีความชัดเจน 4.53 0.67 มากท่ีสุด 
2. ค าแนะน าการใช้ชัดเจน 4.41 0.79 มาก 
3. ปกและส่วนประกอบภายในเล่มสวยงามน่าอ่าน 4.28 0.96 มาก 
4. การจัดล าดับหน้าถูกต้องและสะดวกในการค้นหา 4.53 0.72 มากท่ีสุด 
5. รูปเล่มมีความเหมาะสม 4.66 0.55 มากท่ีสุด 
6. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.25 1.08 มาก 
7. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม 4.44 0.80 มาก 
8. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้มากขึ้น 4.53 0.62 มากท่ีสุด 
9. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น 4.41 0.79 มาก 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.53 0.72 มากท่ีสุด 
11. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางแผนขั้นตอน 4.63 0.61 มากท่ีสุด 
12. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาสาระได้มากยิ่งขึ้น 4.50 0.80 มาก 
13. ช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีเรียนตามความต้องการ 4.25 0.95 มาก 
14. ช่วยให้นักเรียนทราบผลการเรียนทันทีหลังเรียนจบในเรื่องนั้น 4.59 0.67 มากท่ีสุด 
15. ช่วยให้นักเรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหาท่ีไม่เข้าใจได้ 4.66 0.60 มากท่ีสุด 
16. ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 4.66 0.55 มากท่ีสุด 
17. ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.56 0.67 มากท่ีสุด 
18. ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น 4.53 0.76 มากท่ีสุด 
19. นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการปฏิบัติงาน 4.47 0.80 มาก 
20. นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.72 0.52 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.51 0.75 มากท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระ           
การเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปรากฏผลดังนี้ 
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 1.  ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้                
การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.72/82.50 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ
จากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า                
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ
จากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวม              
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.51, S.D. = 0.75) 
 
อภิปรายผล 
 1.  ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้               
การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.72/82.50 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้ แสดงว่าชุดการสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์
การวิจัยสอดคล้องกับจินตนา สมศิลป์ และพรสิริ เอี่ยมแก้ว (2560: 155) เรื่องการพัฒนาชุดการสอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.20/82.25 สมบูรณ์ พันธุ (2560: 86-87) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 
85.10/82.57 รวิพัชร์ นิลพัฒน์ และคณะ (2563: 279) เรื่อง การใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการดูแลรักษาบ้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.94/80.00 เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน              
การพัฒนา มีรายละเอียดการอภิปรายดังนี้ 
  1.1 ชุดการสอนท่ีพัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการ และขั้นตอนจัดท าอย่างเป็นระบบตามแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ส าคัญท่ีเริ่มจากวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) ชุดกิจกรรม
หรือชุดการสอน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) งานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ และวัสดุจากธรรมชาติ การสร้างและพัฒนา
ชุดกิจกรรม ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ชุดกิจกรรมยังผ่านการ
ตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มทดลองเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของ
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ชุดกิจกรรม (E1/E2) โดยการทดลอง 3 ครั้ง กับนักเรียน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง และกลุ่มใหญ่ 
บันทึกผลการใช้ และน าผลท่ีได้มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จนได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดก่อนน าไปสอนจริง ชุดกิจกรรมเป็นเครื่องมือท่ีครูผู้สอนใช้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะการปฏิบัติงาน ชุดกิจกรรมไม่ได้จัดท าขึ้นส าหรับให้นักเรียนใช้ตามล าพัง แต่ใช้ส าหรับครูใน
การช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม ช่วยให้นักเรียนศึกษา และท าความเข้าใจส่ิง
ต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนทีละเล็กละน้อยตามล าดับจนเกิดการเรียนรู้ส่ิงท่ีกว้างขวางขึ้น ท้ังนี้ชุดกิจกรรม
จัดว่าเป็นนวัตกรรมท่ีไม่ซับซ้อนและยากจนเกินไปเพราะมีลักษณะและองค์ประกอบคล้ายกับกิจกรรม
การเรียนการสอนตามปกติท่ีนักเรียนคุ้นเคย ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี 
  1.2 ชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นผู้วิจัยเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ และการวัดและประเมินผล โดยได้พัฒนาตามขั้นตอนดังนี้                 
1) วัตถุประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน แยกเป็นวัตถุประสงค์ของบทเรียนแต่ละบท หรือ
หน่วยการเรียนรู้ 2) เขียนวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือส่ิงท่ีต้องการให้นักเรียนท าหลังจากจบบทเรียนแล้ว 
3) จัดเตรียมเนื้อหา และกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 4) วิธีการประเมินผล
เพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ 5) แจ้งผลให้นักเรียนทราบว่าตน
ท าได้มากน้อยเพียงใด และพยายามแนะแนวหรือช่วยเหลือนักเรียนท่ีท าไม่ได้ และ 6) ประเมินผลอีก
ครั้งว่า นักเรียนมีสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2559: 289) 
  1.3 ชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ได้พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ นักวิชาการ
เสนอแนะปัญหาการท าชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ไว้กล่าวคือชุดกิจกรรมจะต้องสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีการประยุกต์เนื้อหาและค าอธิบายรายวิชาตามความยากง่าย หรือ  
ความเหมาะสมกับเวลาและระดับช้ันท่ีสอน เขียนวัตถุประสงค์เป็นเชิงพฤติกรรม และหลากหลาย               
ท่ีสามารถวัดและประเมินได้ ข้อสอบเหมาะสมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างแท้จริง 
วิธีการสอนใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมและทันสมัย มีการสรุป                  
และประเมิน ผล เนื้ อหาของชุดกิ จกรรมแต่ละเล่มมี เนื้ อหาถูก ต้อง เหมาะสมกับ ผู้ เรียน                      
(นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ. 2553: 79-81) 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ
จากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า                
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สรุปได้ว่าชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้              
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถน าไปใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้ เป็นผลมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบองค์รวมการพัฒนา
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ศักยภาพของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ีส าคัญการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมมีการก าหนดกิจกรรมไว้อย่างชัดเจนองค์ประกอบของการเรียนรู้แต่ละเรื่องได้ถูก
ระบุไว้ในชุดการสอนนั้นตามล าดับขั้นของการเรียนรู้หรือการสอนของครู นอกจากนี้ผู้วิจัยมีการจัด
เตรียมการจัด การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ี เน้นการปฏิบั ติ  (active learning) โดยผู้วิ จัยได้มี โอกาสศึกษาหาความรู้                  
เรื่องหลักสูตรการงานอาชีพ งานประดิษฐ์ การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ การผลิตและจัดหาส่ือการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างละเอียดทุกแง่มุมท าให้เกิดความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมสามารถส่งเสริมนักเรียนเกิดความรู้อย่างครบถ้วน ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามจุดประสงค์ ค้นหาและปรับปรุงข้อบกพร่องระหว่างจัดกิจกรรมการเรียน ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 จัดท าขึ้นโดยเน้นความส าคัญทางด้านรูปแบบมากกว่าเนื้อหา เป็นรูปแบบท่ีสร้างความสนใจ หรือสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้เรียน (จินตนา ใบกาซูยี. 2542: 61) แตกต่างจากการเรียนในช้ันเรียนปกติหรือส่ือ
การเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ท่ีจะมุ่งเน้นความส าคัญของเนื้อหามากกว่ากิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของน้ าค้าง ยี่สุ่นซ้อน 
(2557: 134-135) เรื่องชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ผีเส้ือน้อยเกาะตู้เย็น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคลอง
บ้านพร้าว พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
สมทรง เอี่ยมไธสง (2557: 107-110) ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้โดยใช้ใบไม้ใน
ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ
จากธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวม             
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 12 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รองลงมาคือรูปเล่ม
มีความเหมาะสม และช่วยให้นักเรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหาท่ีไม่เข้าใจได้ ช่วยให้นักเรียนมี
ความสนใจในการเรียนมากขึ้น ท่ีมีค่าคะแนนเท่ากันตามล าดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมบูรณ์ 
พันธุ (2560: 86-87) ท่ีได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชุดฝึก
เสริมทักษะงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รวิพัชร์ นิลพัฒน์ และคณะ (2563: 279) ได้ศึกษาผลการใช้ชุด
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การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การดูแลรักษาบ้านของนักเรียน                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 การศึกษาพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. ก่อนน าชุดกิจกรรมไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมและ
คู่มือครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถใช้เอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์             
ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
  2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และ
เลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา เวลาเรียน และสภาพความเป็นจริงของ
โรงเรียนและชุมชน 
  3. ครูผู้สอนอาจจะปรับเนื้อหา กิจกรรม หรือเวลาการปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารประกอบ 
การเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ข้อค้นพบจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีข้อควร
ปรับปรุงคือ ควรเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการคิดให้มากขึ้น โดยผู้เรียน
อาจดัดแปลงผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างจากท่ีครูผู้สอนก าหนดได้ ดังนั้นควรน าทักษะกระบวนการคิดมาใช้
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งทางหนึ่ง 
  2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยท่ีหลากหลายหรือ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ยิ่งขึ้น 
  3. ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้การวิจัยและพัฒนา (R&D) ในเรื่องอื่นๆ 
หรือส่ือการเรียนรู้ประเภทอื่นๆ หรือเพิ่มตัวแปรอื่นในการศึกษา เช่น นวัตกรรม อายุ เพศ ขนาด
โรงเรียน ท่ีต้ังโรงเรียน เป็นต้น 
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