ก

บทคัดย่อ
เรื่อง

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิถีไทยมาลัยดอกไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้รายงาน
ธนิดา ต้นทอง
ปีการศึกษา
2558

ในการรายงานการพั ฒ นาชุ ดฝึ กทั กษะวิ ถี ไทยมาลั ยดอกไม้ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ
วิถี ไทยมาลั ย ดอกไม้ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนจากชุดฝึกทักษะวิถีไทยมาลัย
ดอกไม้ และการสอนแบบปกติ 3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ใช้ชุดฝึกทักษะ
วิถีไทยมาลัยดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้รายงานใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาลบูรพาอุบล อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้องเรียน โดยใช้
การสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) จั บ ฉลากให้ เป็ น กลุ่ ม ทดลอง 1 ห้ อ งเรี ย น คื อ
นักเรียน ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 5/1 จํานวน 29 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้ องเรียน คือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 จํานวน 29 คน
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ น เครื่อ งมือที่ ผู้ รายงานสร้างขึ้น เอง ประกอบด้วย 1)
ชุดฝึกทักษะวิถีไทยมาลัยดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 จํานวน 12 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 1 ฉบับ 3) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ประจํา
ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 12
ฉบั บ 4) แบบประเมิน เจตคติ ต่อการเรีย นกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้การงานอาชี พ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน จํานวน 1 ฉบับ และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ใช้ชุดฝึกทักษะวิถีไทย
มาลัยดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 1
ฉบับ

ข
รู ป แบบของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองโดยใช้ รู ป แบบ Pretest-Posttest
Control Group Design ดํ าเนิ น การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์สํ าเร็จ รูป แล้ ว
นําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะวิ ถี ไทยมาลั ย ดอกไม้ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.30/83.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิถีไทยมาลัยดอกไม้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จาก
ชุดฝึกทักษะวิถีไทยมาลัยดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะวิถีไทยมาลัยดอกไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด

ค
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