
 
 

 

บทความเผยแพร่ทางวารสารส่ิงพมิพ์ 
สอนงานอาชีพอย่างไรให้นักเรียนเกดิความคดิสร้างสรรค์ 

 

ในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นช่วงเวลาท่ีทา้ทายความสามารถของมนุษย ์เพราะเป็นยุคท่ีโลกตอ้ง
เผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัขอ้มูลข่าวสารทุกอย่างก็ไม่ไดจ้  ากดั
อยูเ่พียงเฉพาะรอบตวัเราอีกต่อไป แค่เพียงคลิกท่ีปลายน้ิว เราก็สามารถกา้วขา้วพรมแดนไปไดทุ้ก
ซอกทุกมุมโลก ซ่ึงแวดวงทางการศึกษาทัว่โลกต่างกา้วพน้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ครูเป็น
ศูนยก์ลาง มาเป็นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทศัน์ใหม่ เรียกไดว้่าเป็นการจดัการศึกษายุคฐานแห่ง
เทคโนโลยี หรือ Technology Based Paradigm ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่าในยุคศตวรรษท่ี 21 จะเห็น 
การเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงส่งผลกระทบท่ีส าคญัภายในและภายนอกประเทศในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของคนในชาติท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ 
การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็ว และความซบัซอ้นจ าเป็นตอ้งสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อเตรียมความพร้อมของคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม
กล่าวคือ ต้องพฒันาคนไทยให้มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และต่อเน่ืองในเร่ืองการศึกษา ทกัษะ 
การท างาน และการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวยัมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ และสติปัญญา ตลอดจนมีระเบียบวินยั มีจิตส านึกวฒันธรรมท่ีดีงามและรู้ค่าความเป็น
ไทย ในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ซ่ึงเป็นทกัษะชีวิตท่ีส าคญัของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ทกัษะ
การอ่าน ทกัษะการเขียน ทกัษะการคิดเลข ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะ
การแกปั้ญหา และทกัษะการท างานเป็นทีม ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดกบั
ผูเ้รียน เน่ืองจากในศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนการสอนจะไม่ได้มุ่งเป้าหมายส าคญัท่ีนักเรียน
จะตอ้งไดค้วามรู้ แต่เป้าหมายส าคญัคือ การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่
ความรู้ท่ีตอ้งการ และทกัษะเหล่าน้ีเป็นทกัษะพื้นฐานของผูเ้รียนในการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการ
แกปั้ญหา และทกัษะการท างานเป็นทีมเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้
วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ในปัจจุบนัจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ สะทอ้นให้เห็นวา่การจดักระบวนการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีจะส่งเสริมหรือพฒันาทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐ์อย่าง
สร้างสรรคย์งัไม่ประสบความส าเร็จ ตวัช้ีวดัส าคญัท่ีบ่งบอกวา่ ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่
นั้น ก็คือ ผลงานท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์ทางดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนกัเรียน ทั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นกระบวนการคิดหรือวิธีคิดและความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นผลผลิตหรือ



 
 

 

ช้ินงาน ซ่ึงมีนอ้ยมาก สภาพดงักล่าวบ่งบอกถึงความอ่อนดอ้ยในการจดัการเรียนการสอนของครูท่ี
จดักระบวนการเรียนการสอนไม่ไดมุ้่งเนน้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ โดยการปฏิบติั (Active Learning) 
โดยเฉพาะการไดฝึ้กปฏิบติัเร่ืองราวท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหาและพฒันาอาชีพเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Authentic learning) ซ่ึงเป็นทางหลกัในการ
จดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีจะส่งเสริมทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐ์
อยา่งสร้างสรรคข์องผูเ้รียนจึงเป็นงานเร่งด่วนท่ีจะตอ้งด าเนินการ  
 จากปัญหาดังกล่าวได้มีนักวิชาการศึกษาและครูผู ้สอนหลายท่านได้พยายามคิดค้น
นวตักรรมการจดักระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
ประดิษฐ์ของนกัเรียน หน่ึงในจ านวนหลาย ๆ ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยเ์พชรรัตน์  นามมัน่  ครูช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนตลาดส ารอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยตีามหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือส่งเสริมทกัษะการปฏิบัติงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี  2  การร่วมคิดและตดัสินใจ (DecisionMaking :  D) จดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนร่วมกนัระดม
ความคิดในการประดิษฐ์งานนั้น ๆ อย่างหลากหลาย และร่วมกนัตดัสินใจในการประดิษฐ์ช้ินงาน
นั้นอยา่งสร้างสรรค ์และมีเหตุผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นท่ี  3 การร่วมวางแผน 
(Planning :  P)จดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมกนัออกแบบช้ินงานการประดิษฐ์ ตามความคิด
สร้างสรรค์ และร่วมกันวางแผนการปฏิบติังาน โดยการก าหนดวสัดุอุปกรณ์ ก าหนดขั้นตอน
ปฏิบติังาน แบ่งความรับผิดชอบ  ขั้นท่ี 4  การร่วมปฏิบติั(Doing :  D)จดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนได้
ร่วมกนัปฏิบติังานการประดิษฐต์ามแผนท่ีวางไว ้และร่วมกนัสังเกตและสะทอ้นผลการปฏิบติัในแต่
ละขั้นตอนของการปฏิบติังานประดิษฐ์  ขั้นท่ี 5 การร่วมประเมินผล (Evaluating : E )จดักิจกรรม

      โดยมีขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน 6 
ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การร่วมรับรู้ (Receiving :  R)  
จดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัศึกษาความรู้
อันเป็นข้อมูลพื้นฐานงานประดิษฐ์ด้านนั้ น ๆ 
ตลอดจนร่วมกนัศึกษาขั้นตอนการประดิษฐ์ และ
ได้ร่วมกันทดลองประดิษฐ์ตามแบบท่ีครูได้
ออกแบบไว้ จนเกิดความเข้าใจและเห็นแนว
ทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน 



 
 

 

เพื่อให้นักเรียนไดร่้วมกนัวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบติังานประดิษฐ์ โดยใช้ทฤษฎีการคิด
วิเคราะห์หมวกความคิดหกใบ รวมทั้ งร่วมกันเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพฒันางาน  ขั้นท่ี 6  
การร่วมรับผลประโยชน์  (Benefit: B) จดักิจกรรมให้นกัเรียนร่วมกนัช่ืนชมผลงานของตนเองและ
ของกลุ่มอ่ืน ๆ ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง สมาชิกในกลุ่มและประโยชน์ต่อส่วนรวม  รูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าวมี
ช่ือว่า อาร์ดีพีดีอีบี (RDPDEB Model) ผลจากการน ารูปแบบการเรียนการสอน ไปทดลองใช้กบั
นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนตลาดส ารองพบว่าหลงัการทดลองนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนพฒันาข้ึนจากก่อนการทดลอง และนักเรียนมีทกัษะการปฏิบติังานประดิษฐ์อย่าง
สร้างสรรค์ระหว่างเรียนอยู่ในระดบัสูงมาก  ส่วนความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานประดิษฐ์
หลงัเรียนพบวา่อยูใ่นระดบัสูงมากเช่นเดียวกนั ขอ้คน้พบดงักล่าวเกิดจากการน าเอาหลกัการแนวคิด
การมีส่วนร่วมมาใชแ้ละท่ีส าคญันกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติังานทุกขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก 
และย ังค้นพบอีกว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบอาร์ดีพีดีอีบี 
(RDPDEB Model)  ในระดบัมากท่ีสุด นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุขจากการคิดและปฏิบติัจริงใน
ลกัษณะของ Active Learning ซ่ึงเป็นบรรยากาศการจดัการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค์ในยุค
ศตวรรษท่ี 21 อย่างไรก็ตามในการน ารูปแบบอาร์ดีพีดีอีบี (RDPDEB Model) ไปใช้ ครูผูส้อน
จะตอ้งถือปฏิบติัตามเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใชอ้ยา่งเคร่งครัด โดยครูผูส้อนจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีใน
ลกัษณะของโคช้ (coach) โดยคอยสนบัสนุนส่งเสริม กระตุน้ให้นกัเรียนกลา้ท่ีจะตั้งค  าถามเพื่อการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และกล้าท่ีจะตัดสินใจเลือกการสร้างสรรค์งานอย่างมีเหตุผล   
การคน้พบรูปแบบอาร์ดีพีดีอีบี (RDPDEB Model) นบัเป็นการคน้พบรูปแบบการเรียนการสอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีมีคุณค่าต่อการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของครูวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยแีละครูวชิาอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียน โดยเฉพาะท าให้ผูเ้รียนเกิดความคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานซ่ึงเป็นทกัษะท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด เพราะเป็นทกัษะชีวิต
จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งท่ีจะน ารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตาม
หลักการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียน (RDPDEB Model)  เผยแพร่ให้ครูผูส้อนและผูท่ี้มีความสนใจน าไปใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอย่างมีขั้ นตอน และน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติท่ีดี 
 
 

                                                               เพชรรัตน์  นามมัน่   
                                                           ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนตลาดส ารอง  
                              สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
                           ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

 

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 
 



 
 

 

ช่ือผลงาน : การพฒันาผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชง้านเป็นฐาน (Work Based Learning) 

ผูจ้ดัท า : นางเพชรรัตน์  นามมัน่ 
หน่วยงาน : โรงเรียนตลาดส ารอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
                           เขต 1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา : 2559 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชง้านเป็นฐาน (Work Based Learning)  มีวตัถุประสงค ์  1) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนงานอาชีพเกษตรกรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชง้านเป็นฐาน  2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมของ
นักเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน 4) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมโดยใชง้าน
เป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนตลาดส ารอง  ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 22 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้งานอาชีพ
เกษตรกรรมดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชง้านเป็นฐาน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนงาน
อาชีพเกษตรกรรมแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังานอาชีพเกษตรกรรม  และแบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมโดยใชง้านเป็นฐาน  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ร้อยละ (%)  และทดสอบค่าที (t - test)  

ผลการศึกษา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนงานอาชีพเกษตรกรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5หลงั
เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01    

2. ผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรม ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชง้านเป็น
ฐานอยูใ่นระดบัสูงมาก  

3. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชง้านเป็นฐานอยู่ใน
ระดบัดีมาก 



 
 

 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้งานอาชีพ
เกษตรกรรมโดยใชง้านเป็นฐานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

 
 



 
 

 

 


