
 
 

 

ช่ือเร่ือง         :   การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยตีามหลกัการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐอ์ยา่งสร้างสรรค์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนตลาดส ารอง 

ช่ือผูว้จิยั       :   นางเพชรรัตน์  นามมัน่ 
หน่วยงาน    : โรงเรียนตลาดส ารอง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี      

เขต 1  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา :    2559 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1)เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีตามหลกัการท างานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐ์อย่าง
สร้างสรรคข์องนกัเรียน ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 5  2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบ
การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลกัการท างานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐ์อยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ดงัน้ี  2.1 เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลกัการท างาน
แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80  2.2 ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองงาน
ประดิษฐ์ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการสอน  2.3 ประเมินทักษะการ
ปฏิบติังานประดิษฐ์อยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนระหวา่งเรียน  2.4 ประเมินความคิดสร้างสรรคใ์น
การปฏิบติังานประดิษฐ์ของนักเรียนหลังเรียน 2.5 ประเมินการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
ประดิษฐ์ของนกัเรียนหลงัเรียน   2.6 ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 5  โรงเรียนตลาดส ารอง ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 22 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจ ัยได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลกัการท างานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทกัษะการปฏิบติังาน
ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองงานประดิษฐ์
แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ใน
การปฏิบติังานประดิษฐ ์ แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานประดิษฐ์ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

  



 
 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่า  
t-test  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1) รูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลกัการท างานแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อส่งเสริมทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐอ์ยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือวา่ อาร์
ดีพีดีอีบี (RDPDEB Model) มีองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.หลักการ การ
จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานอาชีพ โดยใช้หลกัการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ส่งผลให้ผูเ้รียนปฏิบติังานอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์  2.วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมทกัษะการ
ปฏิบติังานอาชีพอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยผ่านกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม  3. กระบวนการเรียนการสอนมี  6  ขั้นตอน  ดงัน้ี  ขั้นท่ี  1 การร่วมรับรู้ 
(Receiving:  R)  จดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมกนัศึกษาความรู้อนัเป็นขอ้มูลพื้นฐานงาน
ประดิษฐ์ด้านนั้น ๆ ตลอดจนร่วมกนัศึกษาขั้นตอนการประดิษฐ์ และไดร่้วมกนัทดลองประดิษฐ์
ตามแบบท่ีครูได้ออกแบบไว ้จนเกิดความเขา้ใจและเห็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจน  ขั้นท่ี  2   
การร่วมคิดและตดัสินใจ (DecisionMaking :  D) จดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนร่วมกนัระดมความคิด
ในการประดิษฐ์งานนั้น ๆ อย่างหลากหลาย และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลโดยยึด
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการตดัสินใจสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  ขั้นท่ี  3  การร่วม
วางแผน (Planning :  P) จดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมกนัออกแบบช้ินงานการประดิษฐ์ ตาม
ความคิดสร้างสรรค์ และร่วมกันวางแผนการปฏิบติังาน โดยการก าหนดวสัดุอุปกรณ์ ก าหนด
ขั้นตอนปฏิบติังาน แบ่งความรับผิดชอบ  ขั้นท่ี  4  การร่วมปฏิบติั (Doing :  D) จดักิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนได้ร่วมกนัปฏิบติังานการประดิษฐ์ตามแผนท่ีวางไว ้และร่วมกนัสังเกตและสะทอ้นผล 
การปฏิบติัในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบติังานประดิษฐ์  ขั้นท่ี  5   การร่วมประเมินผล(Evaluating: 
E )จดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมกนัวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบติังานประดิษฐ์ โดยใช้
ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์หมวกความคิดหกใบ รวมทั้งร่วมกนัเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพฒันางาน  
ขั้นท่ี  6  การร่วมรับผลประโยชน์  (Benefit: B) จดักิจกรรมให้นกัเรียนร่วมกนัช่ืนชมผลงานของ
ตนเองและของกลุ่มอ่ืน ๆ ตลอดจนร่วมกนัเสนอแนะแนวทางในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สมาชิกในกลุ่มและประโยชน์ต่อส่วนรวม  และ 4.เง่ือนไขการน า
รูปแบบไปใช้ ได้แก่ ระบบสังคม(Social System) การเรียนรู้ตามรูปแบบตอ้งมีระบบสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ ดงัน้ี 1) นักเรียนต้องเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และการเรียนรู้ของกลุ่ม   
2) นกัเรียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั กลา้พูด กลา้เสนอความคิด กลา้ท่ีจะซกัถาม  3) นกัเรียน
ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนอย่างต่อเน่ืองกลา้ท่ีจะเสนอความคิด และกลา้ท่ีจะซกัถาม  4) นกัเรียน



 
 

 

ตอ้งมีทกัษะและกลา้ท่ีจะตั้งค  าถามเพื่อคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีอยากรู้เก่ียวกบังานสร้างสรรค ์ ระบบ
สนบัสนุน (Support System) การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบผูส้อนจะตอ้งจดัระบบสนบัสนุนดงัน้ี   
1) ผูส้อนเป็นผูจ้ดับรรยากาศการเรียนรู้ทั้งดา้นกายภาพและจิตภาพในเชิงบวก  2) ผูส้อนจดัเตรียม
วสัดุและอุปกรณ์การเรียนรู้ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียน  3) ผูส้อนจดับรรยากาศการ
เรียนให้อบอุ่น ผ่อนคลาย เป็นกนัเอง และมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงั 4) ผูส้อนตอ้ง
กระตุ้นให้นักเรียนใช้เทคนิคการระดมสมองในการระดมความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน
ประดิษฐอ์ยา่งจริงจงั  5) ผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียนกลา้ท่ีจะตั้งค  าถามในการวิเคราะห์และพฒันา
งานสร้างสรรคผ์ูส้อนจดัหาตวัอยา่งผลงานการประดิษฐอ์นัเป็นความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งหลากหลาย
เพื่อเป็นตน้ทุนการคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียน  หลกัการตอบสนอง การน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ไปใชต้อ้งค านึงถึงการตอบสนองต่อนกัเรียนในระหวา่งการเรียนรู้ตามรูปแบบดงัต่อไปน้ี 1) ผูส้อน
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการเรียนรู้ 2) ผูส้อนสนทนาซกัถามเพื่อกระตุน้
การคิดสร้างสรรค์ ของนกัเรียนอย่างต่อเน่ือง  3) ผูส้อนดูแล และติดตามให้นกัเรียนเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดผลงานการประดิษฐ์ท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค ์ และพบวา่รูปแบบการเรียนการ
สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทกัษะการ
ปฏิบติังานประดิษฐอ์ยา่งสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้งของรูปแบบสูง และเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

2) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลกัการท างาน
แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนตลาดส ารอง พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองงานประดิษฐ ์    
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตาม
หลกัการท างานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐ์อยา่งสร้างสรรคแ์ตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอน นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  นกัเรียนมีทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐ์
อยา่งสร้างสรรคร์ะหวา่งเรียนในระดบัสูงมาก และมีความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานประดิษฐ์
หลงัเรียนในระดบัสูงมาก ส่วนการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานประดิษฐ์ของนกัเรียนอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด และยงัพบอีกว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ
สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทกัษะการ
ปฏิบติังานประดิษฐอ์ยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 



 
 

 

 


