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กิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาการแกะสลักผัก
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ค ุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญและทักษะแห่งศตวรรษที ่  21 เป ็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
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คำนำ 

 
 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง ที่กรุณาให้คำปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปบูรณาการในทุกรายวิชาได้ต่อไป 
          

                                                                         
             สุกัลยา  ศิริน้อย 
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1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/ชื่อประเด็นท้าทาย 

เรื ่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22232 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียนร่วมกับวิธีการ
สอนแบบเน้นทักษะการปฏิบัติ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 

สภาพปัญหา/ที่มาและความสำคัญของปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น และ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย และความเป็นสากล รวมทั้งความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ กรมวิชาการ (2545: 4) ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  ความสำคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรมวิชาการ (2544: 10)  กล่าวว่า การศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา เป็นช่วงของการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา
ภาคบังคับ  เป็นการจัดการศึกษาที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้สำรวจตนเอง  พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน  พัฒนา
ความสามารถ  ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต  ทักษะเฉพาะด้าน  ทักษะในวิทยาการและ
เทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  เป็น
ผู้นำและเป็นผู้ให้บริการแก่ชุมชน  ตามบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  การ
จัดการศึกษาในระดับนี้  จึงเป็นงานระดับปฏิบัติที่สำคัญที่สุด  การพัฒนากระบวนการเรียนก ารสอน และ
นำไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุด 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานอาชีพ  มีทักษะการทำงานและการจัดการ  สามารถนำเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ใน
การทำงานได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  คุ้มค่า  สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ มีนิสัยรักการ
ทำงาน  สามารถร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการทำงาน  เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่องาน  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่  ความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัดและอดทน  อันจะนำไปสู่การทำให้
ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง พึ่งตนเองได้ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย  กรมวิชาการ (2544: 9) 
 อนึ่ง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแกะสลักผักและผลไม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน   
เสริมงามวิทยาคม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้านความรู้ความเข้าใจ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง ส่วนทักษะการปฏิบัติงาน นักเรียนให้ความสนใจ และมีผลงานอยู่ในระดับค่อนข้างดี และจาก
การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนยังขาดทักษะในการจดจำลายต่าง ๆ 
ในการแกะสลัก ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการฝึกทักษะการปฏิบัติ ครูผู้สอนจะต้องทำการสาธิต
และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่เสมอ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการมีสื่อการเรียนรู้ที ่ยังไม่
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เพียงพอ เหมาะสม ไม่ทันสมัย ไม่เร้าความสนใจ ขาดภาพประกอบและการลำดับขั้นตอนในการแกะสลักผัก
และผลไม้ท่ีชัดเจน เนื้อหาสาระต่าง ๆ อ่านแล้วเข้าใจยาก จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเกิดองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 จากสภาพปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความตั้งใจ เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ โดยได้ศึกษา ค้นคว้า สาระความรู้จากหนังสือ และเอกสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ และจัดทำเป็นเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้  รหัสวิชา ง 22232      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น ซึ่งผลจากพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ 
และฝึกทักษะในการแกะสลักผักและผลไม้ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้บรรลุผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพของ
นักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561) และความต้องการของนักเรียนต่อไป 

 จากความสำคัญของการจัดการศึกษาและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ ศึกษาจึงได้พัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22232 การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และทักษะ
กระบวนการทำงานของนักเรียน ดำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ 

1.   เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้  
 รหัสวิชา ง 22262 สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

2.   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน จากการใช้เอกสาร  
ประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 ที่พัฒนาขึ้น 

3.   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 
  การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 ที่พัฒนาขึ้น 

 

สมมติฐานการศึกษา 
 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ 
รหัสวิชา ง 22262  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาล าปาง ล าพูน   มีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร ประชากรเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ในโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน   
ปีการศึกษา 2564  จำนวนรวมทั้งสิ้น  12  คน  
                     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เลือกเรียน รายวิชาการ
แกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 จำนวน 12 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
       ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา   
การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
       ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา     
ง 22262  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
 
เนื้อหาสาระในการศึกษา 
        เป็นเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว ที่ว่าด้วย
งานประดิษฐ์ (สาระเพ่ิมเติม) จำนวน 8 หน่วยการเรียน ดังนี้  

  หน่วยที่  1   ความรู้ทั่วไปในการแกะสลักผักและผลไม้ 

  หน่วยที่  2 เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ 

  หน่วยที่  3  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ 

  หน่วยที่  4  การออกแบบการแกะสลักผักและผลไม้ 

  หน่วยที่  5  การเลือกแบบและวัสดุ 

  หน่วยที่  6  การประดิษฐ์ชิ้นงาน (การปฏิบัติ) 

  หน่วยที่  7 การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและการกำหนดราคาขาย 

  หน่วยที่  8  การจัดนิทรรศการ (แสดงผลงาน) 

 ระยะเวลาในการศึกษา  ทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของคำที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นิยามความหมายเฉพาะของคำ
ต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัส
วิชา ง 22262 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น จำนวน  8  หน่วย ในแต่ละ
หน่วยประกอบด้วยสาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้       
การวัดผลประเมินผล และแบบทดสอบประจำหน่วย 

2. การแกะสลักผักและผลไม้  หมายถึง การนำผักและผลไม้ที่มีความสมบูรณ์มาปอก คว้าน แกะเป็น
รูปร่างและลวดลายต่าง ๆ ให้สวยงาม ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือการใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3. แผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง เอกสารที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 2  เป็นแผนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

4. นักเรียน  หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

5. แบบทดสอบประจำหน่วย หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึน เพ่ือใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 
ในแต่ละหน่วยการเรียน  

6. คะแนนระหว่างเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทำแบบทดสอบประจำหน่วย และการ
ปฏิบัติกิจกรรม ในระหว่างการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผัก
และผลไม้ รหัสวิชา ง 22262   

7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เพื่อใช้ทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน จากการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการแกะสลักผัก
และผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 หน่วยที่ 1 – 8  รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262   

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความรู้ความสามารถที่เกิดจากการเรียนวิชาการแกะสลักผักและ
ผลไม้ของนักเรียน ที่ได้เรียนหน่วยการเรียน จากเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผัก 
และผลไม้ ง 22232  โดยวัดจากคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 

9. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262   

 
3. วิธีดำเนินการศึกษา 
 
 ในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา   
ง 22262  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้ 
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  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่กำลังเรียนในโรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปีการศึกษา 2564  
 
 กลุ่มตัวอย่าง   
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังเรียนในโรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2564  ที่เลือกเรียนรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 จำนวน 12 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling)  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยดังนี้ 
1.  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262    สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำนวน  8  หน่วย  จัดทำเป็นเล่ม จำนวน  8  เล่ม  ซึ่งผู้ศึกษา
ขอเรียกว่า “เอกสารประกอบการเรียน”  
2. แบบทดสอบประจำหน่วย เป็นแบบทดสอบเพื่อใช้คู่กับเอกสารประกอบการเรียน หน่วยละ 1 
แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ รวมเป็น  8  แบบทดสอบ  
3. แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
จำนวน 10 ข้อ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียน                 
เสริมงามวิทยาคม เพื่อประเมินเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  
3. ความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ เพื่อสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน  
4. แผนการจัดการเรียนรู้ เปน็คู่มือสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
หน่วยที่ 1 – 8 ผู้ศึกษาสร้างข้ึน (ในเอกสารประกอบการเรียน) 
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือใช้วัดความรู้
ความสามารถ เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบปรนัยประเภทเลือกตอบ     
4 ตัวเลือก มีจำนวน 30 ข้อ  
 

๔. การนำวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล) 
 

     ขั้นตอนการดำเนินการการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาแต่ละประเภท 
ตามล าดบั ดงัน้ี 
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การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือในการศึกษา มีกระบวนการ ดังภาพที ่3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑.วิเคราะห์หลกัสูตร ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒.ก าหนดจุดประสงค์การ เ รียน รู้  เ น้ือหา 
กิจกรรม  คาบเวลาเรียน 

๓. เอกสารประกอบการเรียน (ฉบบัรา่ง) 

๔.ใหผู้ท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบ/ใหข้อ้เสนอแนะ 

๕. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

๖.น าเคร่ืองมือไปทดลองใช ้

๗.ปรับปรุงแกไ้ข/จดัท าตน้แบบฉบบัสมบูรณ์ 

๘. น าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 

9. วิเคราะหข์อ้มลู 

๑๐. รายงานผล 

• เอกสารประกอบการเรียน 
• แบบทดสอบประจ าหน่วย 
• แผนการจดัการเรียนรู้ 

จดัท าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
• แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน 
• แบบสอบถาม 

ภาพที่ 3.1   กระบวนการสร้างและวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองที่ใช้ในการศึกษา 
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1. เอกสารประกอบการเรียน 

               11 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อศึกษาจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายเนื้อหาวิชา และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ วิชรายวชิาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 ศึกษาแนวดำเนินการในการปรับเพิ่ม
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ จากเอกสารที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 1.2 ศึกษารูปแบบกิจกรรมการฝึกทักษะ  จากหนังสือแบบเรียน และสาระสังเขป 
ออนไลน์ และเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด หลักการ การจัดการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการสร้างเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้ 
                3.3 สร้างเอกสารประกอบการเรียน และแบบทดสอบประจำหน่วย โดยนำรายละเอียดที่กำหนด
ไว้มาจัดทำเอกสารประกอบการเรียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วยการเรียน จัดภาพประกอบให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและกิจกรรม จัดทำแบบทดสอบประจำแต่ละหน่วย 1 แบบทดสอบ รวมเป็น 8 แบบทดสอบ รูปแบบ
เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นได้พัฒนาจากเอกสารทางวิชาการตามแนวทางของ วรรณวิไล พันธุ์สีดา 
(2549: 105) ประกอบด้วยหน่วยการเรียน ดังนี้ 
   หน่วยที่  1  ความรู้ทั่วไปในการแกะสลักผักและผลไม้ 
   หน่วยที่  2  เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ 
   หน่วยที่  3  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ 
   หน่วยที่  4  การออกแบบการแกะสลักผักและผลไม้ 
   หน่วยที่  5  การเลือกแบบและวัสดุ 
   หน่วยที่  6  การประดิษฐ์ชิ้นงาน (การปฏิบัติ) 
   หน่วยที่  7 การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและการกำหนดราคาขาย 
   หน่วยที่  8  การจัดนิทรรศการ (แสดงผลงาน) 
 1.4.  นำเอกสารประกอบการเรียนและแบบทดสอบประจำหน่วย ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ   ในโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำนวน  5  ท่าน ตรวจประเมินคุณภาพเกี่ยวกับรูปแบบ
โครงสร้าง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และกิจกรรม  แบบทดสอบประจำหน่วย  การจัดรูปเล่ม
รายละเอียดเนื้อหา สื่อการเรียนรู้  ความถูกต้องของสำนวนภาษาท่ีใช้  การวัดและประเมินผล  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และความทันสมัย สวยงาม น่าสนใจเหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด / ดีมาก 
         3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก / ดี 
         2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง / ปานกลาง 
         1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย / พอใช้ 

1.0 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด / ปรับปรุง 

 1.5  แก้ไขปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนและแบบทดสอบประจำหน่วยให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  5  ท่าน พิจารณาตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนเกี่ยวกับประเด็นตามข้อ 3.1.4 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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 1.6 แก้ไขปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรับปรุงการ
ใช้ภาษา การจัดลำดับเนื้อหา การจัดพิมพ์ให้ชัดเจนและอ่านง่ายขึ้น จัดให้มีรูปภาพประกอบเนื้อหาและ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยการเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น  
 1.7 ทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน คละกัน เพื่อทดสอบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้หลังจากเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น โดยทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และทดสอบหลังเรียน จากนั้นทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยการทดสอบเครื่องหมาย (sign test) ดังนี้ 
 -    สมมติฐาน  
   H0 : คะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับคะแนนทดสอบก่อนเรียน  
   H1 : คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

- ระดับนัยสำคัญ กำหนดให้         =  .01 
- นำคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาความแตกต่างเป็นรายคู่   

   ถ้าคะแนนหลังเรียนมากกว่าทดสอบก่อนเรียน ให้เครื่องหมายเป็น + (บวก)   
   ถ้าคะแนนหลังเรียนน้อยกว่าทดสอบก่อนเรียน ให้เครื่องหมายเป็น - (ลบ)   
   ถ้าคะแนนหลังเรียนเท่ากับคะแนนทดสอบก่อนเรียน ให้ค่าเป็น  0 

- จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนทั้ง  8  หน่วยการ
เรียน   

   ได้จำนวนคู่ที่มีเครื่องหมาย  + เท่ากับ 10 คู่   
   จำนวนคู่ที่มีเครื่องหมาย  –  เท่ากับ   0 คู่ 
   ดังนั้น  N = 10 + 0 = 10   เมื่อค่า X (จำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า) = 0 

- จากตารางการทดสอบ Binomial ที่ค่า  N = 10 , X = 0 ได้เป็น .001 
- เปรียบเทียบค่าที่ได้จากตารางกับค่าระดับนัยสำคัญ พบว่า ค่าท่ีได้จากตาราง (.001)  

มีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่ตั้งไว้ (.01) จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1   

   จึงสรุปได้ว่า คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน  โดยผลการ
ทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน  มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยที่ 1 - 8 
ในการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนกับนักเรียน 12 คน ด้วย sign test 
 

หน่วยที่ 
คะแนนหลังเรียน 

N X P มากกว่า 
ก่อนเรียน (+) 

น้อยกว่า 
ก่อนเรียน (-) 

1 10 0 10 0 .001** 
2 10 0 10 0 .001** 
3 10 0 10 0 .001** 
4 10 0 10 0 .001** 
5 10 0 10 0 .001** 
6 10 0 10 0 .001** 
7 10 0 10 0 .001** 
8 10 0 10 0 .001** 

  P > .01 
 จากตารางที่ 3.1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในหน่วยที่ 1 – 8 จำนวนคู่ของคะแนน         
ที่คะแนนหลังเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียน มีจำนวน 10 คู ่เท่ากันทั้ง 8 หน่วยการเรียน จำนวนคู่ของ
คะแนนที่คะแนนหลังเรียนน้อยกว่าคะแนนก่อนเรียน มีจำนวน 0 คู ่เท่ากันทั้ง 8 หน่วยการเรียน เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย sign test พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนมากกว่า
คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้ง 8 หน่วยการเรียน 

- การปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนหลังจากการทดลองใช้ โดยสภาพของตัว
เอกสารประกอบการเรียนไม่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม เนื่องจากในการทดลองใช้ไม่มี
ปัญหา  จึงจัดทำฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือใช้สำหรับวัดความรู้ 
ความสามารถ เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ ก่อนเรียนและหลังเรียน ตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เรื่อง  
การแกะสลักผักและผลไม้  การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 

2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือประมวลสาระชุดวิชา 
วิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หน่วยที่ 1 ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538: 46-77) และหลักการวิจัยทางการศึกษาของ ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ (2531: 146-189) 
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2.3 กำหนดเนื้อหาของแบบทดสอบ เนื้อหาที่ใช้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ เนื้อหาหน่วย   
การเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ทั้ง 8 หน่วย 

2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ เป็นข้อทดสอบแบบ
ปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน 40  ข้อ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้   
(ผลการเรียนรู้) ทั้ง 8 หน่วยการเรียน 

2.5 นำแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ ถูกต้อง  ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาข้อคำถามเทียบกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือ
ลักษณะพฤติกรรมที่วัด  กำหนดคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ 

   + 1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือ
พฤติกรรมที่วัด 
   0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือ
พฤติกรรมที่วัด 
   - 1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือ
พฤติกรรมที่วัด 
   นำผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ผลการวิเคราะห์ข้อสอบมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง .80 – 1.00 ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่
อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีสูงกว่า .50 
       - แก้ไขปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำแบบทดสอบให้
สมบูรณ์ และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  12  คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้เรียนหน่วยการเรียนจากเอกสาร
ประกอบการเรียน และทดสอบหลังเรียนแล้ว   
        - นำผลการทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกเป็น
รายข้อ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 50 % และเลือกเอาเฉพาะข้อทดสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง .20 - .80  
และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20  ขึ้นไป จำนวน 30 ข้อ (ภาคผนวก ง) 
   - นำแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ใช้สูตร KR-20 ของ คู
เดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Formula 20) กาญจนา วัฒายุ (2545: 192) ได้ค่าความเชื้อม่ัน
ข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.98  
 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการ
แกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาจากหนังสือประมวล
สาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน หน่วยที่ 3 ของสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 221–238) และนำมาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.2 กำหนดสิ่งท่ีจะประเมิน โดยวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ในการศึกษา และกำหนดโครงสร้างให้
ครอบคลุมสื่อท่ีใช้ในเอกสารประกอบการเรียน เนื้อหาและกิจกรรมที่ต้องทำในเอกสาร
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ประกอบการเรียน ลักษณะการเรียนรู้ แหล่งความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากเอกสาร
ประกอบการเรียน 

3.3 กำหนดรูปแบบท่ีจะใช้  กำหนดเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale)  5  ระดับ จำนวน  10  ข้อ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้
เอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ  การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติ
กิจกรรมได้ ในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  กาญจนา วัฒายุ 
(2545: 156) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

3.4 สร้างแบบสอบถาม เขียนแบบสอบถามฉบับร่างตามโครงสร้าง เนื้อหา และรูปแบบคำถาม
ตามท่ีกำหนด เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  

3.5 ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุง นำแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือตรวจสอบข้อคำถาม ครอบคลุมด้านวัตถุประสงค์ ครอบคลุมสิ่งที่จะประเมิน ความ
ชัดเจนของข้อคำถาม และภาษาท่ีใช้ 

3.6 ทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามในด้านความรู้ความเข้าใจ  การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติกิจกรรม พบว่า 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในหน่วยการเรียน การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติ
กิจกรรม 

3.7 สร้างเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  โดยปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และจัดทำ
แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำมาใช้สอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้  
 

4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.1 ศึกษาแนวการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จากเอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระก 

งานอาชีพของกรมวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544)  

4.2 นำจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและกิจกรรมในหน่วยการเรียน จากเอกสารประกอบการ
เรียนที่พัฒนาขึ้น นำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยวิเคราะห์และกำหนดขอบข่ายเนื้อหาดังนี้ 

4.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปในการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ความหมายของการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ประเภทของการแกะสลักผักและผลไม้ 
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4.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ 
- เทคนิคในการแกะสลักผักและผลไม้ 
- หลักการวิธีการในการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ขั้นตอนในการแกะสลักผักและผลไม้ 

4.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแกะสลักผักและ

ผลไม้ 
- ขั้นนตอน วิธีการ การเลือกใช้  การเก็บและการบำรุงรักษา 
- ความปลอดภัยในการทำงาน 

4.6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การออกแบบการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ความหมาย  ความสำคัญ ประโยชน์ของการออกแบบ 
- องค์ประกอบ หลักการ แนวทาง ในการออกแบบ 
- การออกแบบชิ้นงาน 

4.7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเลือกแบบและวัสดุ 
- ความหมาย  ความสำคัญ ของการเลือกแบบและวัสดุ 
- ประโยชน์ของการเลือกแบบและวัสดุ 
- การเลือกแบบและวัสดุ 

4.8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การประดิษฐ์ชิ้นงาน (การปฏิบัติ) 
- หลักการ วิธีการ และกระบวนการในการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ความหมายของคำต่าง ๆ ที่ใช้ในการแกะสลักผัก และผลไม้ 
- การฝึกปฏิบัติงานแกะสลักผักและผลไม้จากวัสดุประเภทต่าง ๆ 

4.9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและการกำหนดราคาขาย 
- ความหมาย ความสำคัญของการคิดคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาขายและ

บริการ 
- หลักการบริหารและการจัดการเบื้องต้น 
- ปฏิบัติการคิดคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาขายและบริการ (การจัดทำบัญชี

เบื้องต้น) 
5.7   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การจัดนิทรรศการ (แสดงผลงาน) 

- ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ 
- หลักการ วิธีการ และข้ันตอนในการจัดนิทรรศการ 
-  ปฏิบัติการจัดนิทรรศการ (นำเสนอผลงาน) 

                เรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา โดยกำหนดการจัดการเรียนการสอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปหา
เนื้อหาที่ยากข้ึนตามลำดับ 
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 กำหนดแนวคิด จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา สร้างและจัดเตรียม
สื่อการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียน สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และแบบประเมินการปฏิบัติงาน 
 นำแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร ด้านวิจัยทางการศึกษา และด้านการวัดผลประเมินผล ตรวจ ประเมินความเหมาะสม 
ความสอดคล้องด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา (รายนามใน 
 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยปรับปรุงการเขียนสาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม และการวัดและประเมินผล ให้
มีความชัดเจน 
 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอนกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำนวน 10 คน เพื่อทราบปัญหาในการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จากการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จัดการเรียนการ
สอน พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับคาบเวลาที่กำหนดไว้หน่วยการเรียนละ 2 คาบ ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตาม
เวลาที่กำหนด โดยเฉพาะเนื้อหา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะ ดังนั้น จึงปรับขยายคาบเวลาเพิ่มจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ละ 2 คาบ เป็น 2 - 4 คาบ โดยพิจารณาวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของสาระสำคัญ 
เนื้อหา และกิจกรรม 
 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจอีกครั้ง ก่อนนำไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
 
๕. ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 
22262   สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้นำเสนอสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 
การศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รายวิชาการแกะสลักผัก
และผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในครั้งนี้ ผู้
ศึกษานำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบทดสอบและนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคำ
บรรยาย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
 ตอนที่ 2   การวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน 
 ตอนที่ 3   การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน   
 
ตอนที่ 1   การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
 เนื่องจากต้นฉบับเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา 
ง 22262  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำนวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับ
รูปแบบโครงสร้างของเอกสารประกอบการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียน เนื้อหา/กิจกรรม
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การเรียนการสอน แบบทดสอบประจำหน่วย  การจัดรูปเล่ม รายละเอียดเนื้อหาหน่วยการเรียน สื่อการเรียนรู้ 
ความถูกต้องของสำนวนภาษาท่ีใช้ การวัดและประเมินผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
และความทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของเอกสาร
ประกอบการเรียน ผลปรากฏดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด / ดีมาก 
    3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก / ดี 
    2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง / ปานกลาง 
    1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย / พอใช้ 
    1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด / ปรับปรุง 

1.1 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรียน 
รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน     
เสริมงามวิทยาคม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1   ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรียน รายวิชาการ
แกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
จำแนกตามประเด็นการประเมิน 
ที่กำหนด 

ข้อ ประเด็นการประเมิน   SD ค่าระดับ 

1. รูปแบบ โครงสร้างเอกสารประกอบการเรียนฯ มี
ความเหมาะสม 

3.60 1.14 ดี 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียน มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรฯ 

4.60 0.84 ดีมาก 

3. เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และสภาพท้องถิ่น 

3.60 1.14 ดี 

4. แบบทดสอบประจำหน่วย ตรงตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

4.60 0.84 ดีมาก 

5. การจัดรูปเล่ม รายละเอียดเนื้อหาหน่วยการเรียน 4.60 0.84 ดีมาก 
6. สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 3.60 1.14 ดี 
7. ความถูกต้องของสำนวนภาษาท่ีใช้ 3.80 0.84 ดี 
8. การวัดและประเมินผลเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์

การเรียนรู้ 
3.60 0.84 ดี 

9. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ 3.60 1.14 ดี 
10. ความทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมในการ

นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
3.80 0.89 ดี 

 รวม 3.94 0.96 ดี 
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  จากตารางท่ี 4.1 แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ทั้ง 8 หน่วยการเรียน มีความเหมาะสมดีและดีมาก โดยมีความ
คิดเห็นในระดับดีมาก สอดคล้องกันใน 3 ประเด็น คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรฯ  แบบทดสอบประจำหน่วยตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และการจัด
รูปเล่มรายละเอียดเนื้อหาหน่วยการเรียน (= 4.60) เมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวม ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม (= 3.94) เมือ่เทียบกับเกณฑ์ 
อยู่ในระดับ ดี  

1.2  ความคิดเห็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม เกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา                  
ง 22262  สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2 
ตารางท่ี 4.2   ความคิดเห็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม เกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำแนกตามประเด็นการประเมินที่กำหนด 

 ประเด็นการประเมิน   S.D. 
ค่า

ระดับ 

1 รูปแบบ โครงสร้างเอกสารประกอบการเรียนฯ มีความ
เหมาะสม 

4.60 0.55 ดีมาก 

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียน มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับหลักสูตรฯ 

4.60 0.55 ดีมาก 

3 เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ และสภาพท้องถิ่น 

3.60 1.14 ดี 

4 แบบทดสอบประจำหน่วย ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.60 0.55 ดีมาก 
5 การจัดรูปเล่ม รายละเอียดเนื้อหาหน่วยการเรียน 3.80 0.84 ดี 
6 สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 3.60 1.14 ดี 
7 ความถูกต้องของสำนวนภาษาท่ีใช้ 3.60 1.14 ดี 
8 การวัดและประเมินผลเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
3.60 1.14 ดี 

9 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ 4.60 0.55 ดีมาก 
10 ความทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมในการนำไปใช้

ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
3.60 1.14 ดี 

 เฉลี่ย 4.02 0.87 ดี 
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 จากตารางท่ี 4.2 แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเสริม
งามวิทยาคม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผัก
และผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 8 หน่วยการเรียน  มีความเหมาะสม
ดีและดีมาก โดยครูผู้สอนทุกท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 4 ประเด็น คือ รูปแบบโครงสร้างเอกสาร
ประกอบการเรียนมีความเหมาะสม จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักสูตร แบบทดสอบประจำหน่วยตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนจะได้รับ มีค่าเฉลี่ย (= 4.60) เมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม มีค่าเฉลี่ยรวม 3.42 (= 4.02) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
 อยู่ในระดับ ดี  
 

ตอนที่ 2   การวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าในการเรียนรูข้องนักเรียน   
ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ได้จากการศึกษาการใช้เอกสาร

ประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของค่าเฉลี่ยจาก
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนเป็นรายหน่วยการเรียนด้วยค่า t (t - test) ที่ระดับ
นัยสำคัญ .01 ดังตารางที ่4.3 – 4.11 
 

5.8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำเสนอในตารางที่ 4.3 – 4.11 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน หน่วยที่ 1 
 เรื่อง ความรู้ทั่วไปในการแกะสลักผักและผลไม้ 
 

N = 20 
คะแนนทดสอบ (10 คะแนน) คะแนนความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน หลังเรียน (D) (D2) 

รวม 65 181 116 682 
เฉลี่ย ( ) 3.25 9.05 5.8 34.1 

SD 0.72 0.69   
t-test 11.978** 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 



19 
 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนรวมทุกคน ในหน่วยที่ 1  
มีค่าเฉลี่ย 3.25 (= 3.25) ส่วนคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 9.05 (= 9.05) ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า
ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 0.72 และ 0.69 ตามลำดับ แสดงว่าในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนมีคะแนน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดให้เหมือนกันทุกคนได้ คือ สามารถใช้สื่อ
หรือวิธีการสอนอย่างเดียวกันได้ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t - test พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ 

N = 20 
คะแนนทดสอบ (10 คะแนน) คะแนนความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน หลังเรียน (D) (D2) 

รวม 75 180 105 567 
เฉลี่ย 3.75 9.00 5.25 28.35 
SD 0.85 0.65   

t-test 6.333** 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนรวมทุกคน ในหน่วยที่ 2  
มีค่าเฉลี่ย 3.75 (= 3.75) ส่วนคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 9.00 (= 9.00) ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า
ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 0.85 และ 0.65 ตามลำดับ แสดงว่าในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนมีคะแนน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดให้เหมือนกันทุกคนได้ คือ สามารถใช้สื่อ
หรือวิธีการสอนอย่างเดียวกันได้ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t - test พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ 
 

N = 20 
คะแนนทดสอบ (10 คะแนน) คะแนนความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน หลังเรียน (D) (D2) 

รวม 69 185 116 690 
เฉลี่ย 3.45 9.25 5.80 34.50 
SD 0.69 0.72   

t-test 6.407** 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนรวมทุกคน ในหน่วยที่ 3  
มีค่าเฉลี่ย 3.45 (= 3.45) ส่วนคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 9.25 (= 9.25) ตามลำดับ 
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 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า
ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 0.69 และ 0.72 ตามลำดับ แสดงว่าในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนมีคะแนน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดให้เหมือนกันทุกคนได้ คือ สามารถใช้สื่อ
หรือวิธีการสอนอย่างเดียวกันได้ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t - test พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง การออกแบบการแกะสลักผักและผลไม้ 
 

N = 20 
คะแนนทดสอบ (10 คะแนน) คะแนนความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน หลังเรียน (D) (D2) 

รวม 83 182 99 499 
เฉลี่ย 4.15 9.10 4.96 24.95 
SD 0.75 0.64   

t-test 10.508** 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนรวมทุกคน ในหน่วยที่ 4  
มีค่าเฉลี่ย 4.51 (= 4.51) ส่วนคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 9.10 (= 9.10) ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า
ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 0.75 และ 0.64 ตามลำดับ แสดงว่าในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนมีคะแนน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดให้เหมือนกันทุกคนได้ คือ สามารถใช้สื่อ
หรือวิธีการสอนอย่างเดียวกันได้ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t - test พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน หน่วยที่ 5 เรื่อง การเลือกแบบและวัสดุ 

 

N = 20 
คะแนนทดสอบ (10 คะแนน) คะแนนความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน หลังเรียน (D) (D2) 

รวม 86 180 94 454 
เฉลี่ย 4.30 9.00 4.70 22.70 
SD 0.66 0.86   

t-test 7.320** 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนรวมทุกคน ในหน่วยที่ 5  
มีค่าเฉลี่ย 4.30 (= 4.30) ส่วนคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 9.00 (= 9.00) ตามลำดับ 
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 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า
ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 0.66 และ 0.86 ตามลำดับ แสดงว่าในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนมีคะแนน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดให้เหมือนกันทุกคนได้ คือ สามารถใช้สื่อ
หรือวิธีการสอนอย่างเดียวกันได้ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t - test พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน หน่วยที่ 6 เรื่อง การประดิษฐ์ชิ้นงาน (การปฏิบัติ) 
 

N = 20 
คะแนนทดสอบ (10 คะแนน) คะแนนความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน หลังเรียน (D) (D2) 

รวม 72 177 105 599 
เฉลี่ย 3.60 8.85 5.25 27.95 
SD 1.10 0.81   

t-test 12.871** 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนรวมทุกคน ในหน่วยที่ 6  
มีค่าเฉลี่ย 3.60 (= 3.60) ส่วนคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 8.85 (= 8.85) ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า
ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 1.10 และ 0.81 ตามลำดับ แสดงว่าในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนมีคะแนน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดให้เหมือนกันทุกคนได้ คือ สามารถใช้สื่อ
หรือวิธีการสอนอย่างเดียวกันได้ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t - test พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน หน่วยที่ 7 เรื่อง การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและการกำหนดราคาขาย 
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N = 20 
คะแนนทดสอบ (10 คะแนน) คะแนนความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน หลังเรียน (D) (D2) 

รวม 76 179 103 535 
เฉลี่ย 3.80 8.95 5.15 26.75 
SD 0.89 0.76   

t-test 12.871** 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4.9 แสดงว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนรวมทุกคน ในหน่วยที่ 7  
มีค่าเฉลี่ย 3.80 (= 3.80) ส่วนคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 8.95 (= 8.95) ตามลำดับ  
 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า
ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 0.89 และ 0.76 ตามลำดับ แสดงว่าในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนมีคะแนน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดให้เหมือนกันทุกคนได้ คือ สามารถใช้สื่อ
หรือวิธีการสอนอย่างเดียวกันได้ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t - test พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน หน่วยที่ 8 เรื่อง การจัดนิทรรศการ (แสดงผลงาน) 
 

N = 20 
คะแนนทดสอบ (10 คะแนน) คะแนนความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน หลังเรียน (D) (D2) 

รวม 78 180 102 526 
เฉลี่ย 3.90 9.00 5.10 26.30 
SD 0.85 0.79   

t-test 16.707** 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 4.10 จะเห็นว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนรวมทุกคน ในหน่วยที่ 8  
มีค่าเฉลี่ย 3.90 (= 3.90) ส่วนคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 9.00 (= 9.00) 
 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า
ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 0.85 และ 0.79 ตามลำดับ แสดงว่าในการทดสอบแต่ละครั้งนักเรียนมีคะแนน
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดให้เหมือนกันทุกคนได้ คือ สามารถใช้สื่อ
หรือวิธีการสอนอย่างเดียวกันได้ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t - test พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน หน่วยที่ 1 - 8 ของนักเรียนทั้งหมด 
 



23 
 

หน่วยที่ 
ผลการทดสอบก่อนเรียน 

(10 คะแนน) 
ผลการทดสอบหลังเรียน 

(10 คะแนน) t 

N   SD   SD 
1 20 3.25 0.72 9.05 0.69 11.978** 
2 20 3.75 0.85 9.00 0.65 6.333** 
3 20 3.45 0.69 9.25 0.72 6.407** 
4 20 4.15 0.75 9.10 0.64 10.508** 
5 20 4.30 0.66 9.00 0.86 7.320** 
6 20 3.60 1.10 8.85 0.81 12.871** 
7 20 3.80 0.89 8.95 0.76 21.505** 
8 20 3.90 0.85 9.00 0.79 16.707 

 ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 4.11 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนรวมทุกคน  
ในหน่วยที ่1, 3, 6, 2, 7 และ 9 มีค่าใกล้เคียงกัน คือ (= 3.25, 3.45, 3.60, 3.75, 3.80 และ 3.90) 
ตามลำดับ แต่ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน ในหน่วยที่ 4 และ 5 สูงกว่า 6 หน่วยที่กล่าวแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.15 และ 4.30 (= 4.15 และ 4.30) ตามลำดับ  
 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันทุกหน่วย โดยในหน่วยที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด (= 9.25) และค่าเฉลี่ยของคะแนนหน่วยที่ 6 และ 7 ต่ำกว่าทุกหน่วยเล็กน้อย (
= 8.85 และ 8.95) ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียนจากหน่วยที่ 4, 1, 2, 5 และ 8 (= 9.10, 9.05, 9.00, 9.00, 9.00) ตามลำดับ 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t - test พบว่า
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 8 หน่วย 
 

2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความสามารถของนักเรียน เรื่องการแกะสลักผักและ
ผลไม้ ก่อนและหลังเรียน 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความสามารถ เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ ก่อนและ
หลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำเสนอในตารางที่ 4.12 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t (t-test) จากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
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การทดสอบ N   SD t 

ก่อนเรียน 
20 

17.10 1.33 
5.049**    

หลังเรียน 25.75 1.29 
 ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 4.12 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความสามารถของนักเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความสามารถของนักเรียนก่อนเรียน คือ (= 25.75) และ (= 
17.10) โดยมีค่าเบี่ยงมาตรฐานในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใกล้เคียงกัน คือ 
(SD = 1.33) และ (SD = 1.29) ตามลำดับ  
 เมื่อทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า การจัดการเรียนการสอน เรื่องการแกะสลัก
ผักและผลไม้ โดยใช้สื่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
 
ตอนที่ 3   การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 ในการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นักเรียนจำนวน 12 คน ได้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ หลังจากที่ได้เรียนครบทั้ง 8 หน่วยการเรียนจบแล้ว  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา    
การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22232สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคมนำเสนอในตารางท่ี 4.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
ใช้เอกสารประกอบการเรียน ในภาพรวมและจำแนกตามข้อคำถามที่กำหนด  
 

ข้อคำถาม   SD ค่าระดับ 
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(N = 20) 
1. ชอบที่ได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ของตนเอง 
4.55 0.49 มากที่สุด 

2. ชอบสื่อการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

4.40 0.48 มาก 

3. มีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีไทย 
วัฒนธรรมความเป็นไทย 

4.30 0.70 มาก 

4. ชอบที่ได้มีโอกาสวางแผนกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียน 

4.40 0.71 มาก 

5. นักเรียนพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือน ๆ 

4.65 0.54 มากที่สุด 

6. พอใจในผลการเรียนรู้ของตนเองจากคะแนนผลการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

4.55 0.49 มากที่สุด 

7. พอใจที่ครูคอยช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความสะดวกใน
การทำกิจกรรม 

4.40 0.48 มาก 

8. ชอบที่ได้มีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ที่เรียน 4.70 0.57 มากที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.13 (ต่อ)  
 

ข้อคำถาม 
(N = 20)   SD ค่าระดับ 

9. พอใจที่ประดิษฐ์ชิ้นงานได้ดีขึ้น หลังจากได้เรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน 

4.60 0.66 มากที่สุด 

10. สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 4.50 0.72 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.51 0.71 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.13 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระดับของข้อคำถามทั้ง 10 รายการ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
4.51 (= 4.51) เมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ มากที่สุด  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับข้อคำถามที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ นักเรียนชอบที่
ได้มีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ที่เรียน (= 4.70) เมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ นักเรียนพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือน ๆ (= 4.65) นักเรียน
พอใจที่ประดิษฐ์ชิ้นงานได้ดีขึ้นหลังจากได้เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน (= 4.60) นักเรียนชอบที่ได้
ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และนักเรียนพอใจในผลการเรียนรู้ของตนเองจากคะแนน
ผลการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน (= 4.55) ตามลำดับ  
 ส่วนค่าเฉลี่ยระดับของข้อคำถามเก่ียวกับความรู้สึกพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ที่มีค่าต่ำกว่าทุกข้อ ได้แก่ นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีไทย 
วัฒนธรรมความเป็นไทย (= 4.30) เมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับมาก  
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สรุปผล 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน จากการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  ที่พัฒนาขึ้น 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผัก
และผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 ที่พัฒนาขึ้น  

 
สมมติฐานการศึกษา 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีดำเนินการศึกษา 
  การศึกษาเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา  
ง 22262  สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลำปาง เขต 2 มีดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน  
 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่มนักเรียนที่เป็นประชากร ที่เลือกเรียนรายวิชา
การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 รวมทั้งสิ้นจำนวน  12  คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเอกสาร  5  รายการ ดังนี้ 
1. เอกสารประกอบการเรียน วิรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262   สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2  มีจำนวน  8  หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการแกะสลักผักและผลไม้  
หน่วยที่ 2 เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้  หน่วยที่ 3 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแกะสลักผักและ
ผลไม ้หน่วยที่ 4 การออกแบบการแกะสลักผักและผลไม้  หน่วยที่ 5  การเลือกแบบและวัสดุ หน่วยที่ 6  
การประดิษฐ์ชิ้นงาน (การปฏิบัติ) หน่วยที่ 7  การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและการกำหนดราคาขาย และ
หน่วยที่ 8 การจัดนิทรรศการ (แสดงผลงาน) และแบบทดสอบประจำหน่วย หน่วยละ 1 แบบทดสอบ 
รวมเป็นจำนวน  8  แบบทดสอบ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้  เป็นคู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้
ศึกษาพัฒนาขึ้น  จำนวน  40  คาบ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ เป็นข้อทดสอบแบบปรนัย ประเภทเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ .20 - .80 และค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ .20 - .80 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ในโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เพ่ือประเมินเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียน จำนวน 10 รายการ 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและ
ผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10 ข้อ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทำการทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลา 30 นาที และดำเนินการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 
จำนวน 40 คาบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ก่อนดำเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้ชี้แจงนักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือตามแบบแผนการศึกษาท่ีกำหนด  

2. การดำเนินการศึกษา ผู้ศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามช่วงเวลาการ
สอนที่กำหนด โดยทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น เมื่อจบการเรียนในแต่ละหน่วย ได้ทดสอบหลังเรียน 
และเม่ือจบการเรียนทั้ง 8 หน่วยแล้ว ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
เอกสารประกอบการเรียน 

3. ระหว่างดำเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้นิเทศ ติดตาม และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุก
ครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. หลังดำเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้ทดสอบวัดความรู้หลังเรียน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน) ใช้เวลา 
30 นาที  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้ศึกษาได้นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนใน
ภาพรวมทั้งหมดด้วยค่าที (t-test) สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t–dependent) วิเคราะห์ความ
แตกต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียนและเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
sign test 
 สำหรับข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
เอกสารประกอบการเรียน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 
6. สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา   
ง 22262  สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม มีดังนี้ 
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 6.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน โดยรวม มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี และในทุกประเด็น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเอกสาร
ประกอบการเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตร  แบบทดสอบประจำหน่วยตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  การจัดรูปเล่มรายละเอียด
เนื้อหาหน่วยการเรียน ส่วนในเรื่องรูปแบบโครงสร้าง  เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และสภาพท้องถิ่น  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  สื่อการเรียนรู้เหมาะสม
กับเนื้อหาและกิจกรรม  ความถูกต้องของสำนวนภาษาที่ใช้  การวัดผลประเมินผลตรงตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และความทันสมัย สวยงาม น่าสนใจเหมาะสำหรับการนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี 
 6.2 ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และในทุกประเด็นมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 จากผลการศึกษาพบว่าครูผู้สอนทุกคน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียนสอดคล้องกันว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คือ รูปแบบโครงสร้าง  จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการ
เรียนเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร  แบบทดสอบประจำหน่วยตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และการจัด
ประสบการณ์การเรียนให้กับผู้เรียน ส่วนในเรื่องการจัดรูปเล่มรายละเอียดเนื้อหาหน่วยการเรียน  การวัดและ
ประเมินผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ความทันสมัย สวยงาม น่าสนใจเหมาะสำหรับการนำไปใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน  เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
สภาพท้องถิ่น  สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม และความถูกต้องของสำนวนภาษาท่ีใช้ 
ครูผู้สอนเห็นว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 ผลการทดสอบความก้าวหน้าในการเรียน นักเรียนที่เรียน การแกะสลักผักและผลไม้โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  นักเรียนจำนวน 12 คน แสดงความรู้สึกพึงพอใจต่อการใช้
เอกสารประกอบการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อจำแนกในแต่ละข้อคำถาม อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด 
 จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนทุกคน มีความพึงพอใจสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด จำนวน 6 
องค์ประกอบ คือ ชอบที่ได้มีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ที่เรียน  พอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
แสดงความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือน ๆ  พอใจที่ประดิษฐ์ชิ้นงานได้ดีข้ึนหลังจากได้เรียนด้วยเอกสารประกอบการ
เรียน  ชอบที่ได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  พอใจในผลการเรียนรู้ของตนเองจาก
คะแนนผลการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง และอีก 4 
องค์ประกอบ คือ ชอบสื่อการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอน  ชอบที่ได้มีโอกาสวางแผน
กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียน  พอใจที่ครูคอยช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความสะดวกในการทำกิจกรรม และ
ชอบที่ได้มีโอกาสวางแผนกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 



29 
 

อภิปรายผล 
 

 ผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา  
ง 22262   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ
และนำมาอภิปรายดังนี้ 
 -    ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม โดยภาพรวม และในทุกประเด็น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และระดับดีถึงดีมาก 
  จากผลการศึกษา ผู้ทรงคณุวุฒิมีความเห็นว่าดีมาก ในเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วย
การเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร  แบบทดสอบประจำหน่วยตรงตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และการจัดรูปเล่มรายละเอียดเนื้อหาหน่วยการเรียนมีความเหมาะสม อาจเป็นเพราะว่า ผู้ศึกษาได้
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ และนำมาเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้ โดยคำนึงถึงหลักการสำคัญ ๆ ของลักษณะเอกสารทางวิชาการดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับ วรรณวิไล  พันธุ์สีดา (2549: 105) สรุปว่า โครงสร้างของนวัตกรรมประเภทเอกสารที่
ครูผู้สอนส่วนใหญ่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย คำนำ และหน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละ
หน่วยจะกล่าวถึง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติ สรุปท้ายหน่วย และ
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบประจำหน่วย โดยรายละเอียดแต่ละส่วนเชื่อมโยงสอดคล้องสัมพันธ์กัน  

- ครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน            
รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยภาพรวม และในทุกประเด็น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และระดับดีถึงดีมาก 

 จากผลการศึกษา ครูผู้สอนมีความเห็นว่าดีมาก ในเรื่องรูปแบบโครงสร้างเอกสารประกอบการ
เรียน มีความเหมาะสม  จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร  
แบบทดสอบประจำหน่วยตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้ เรียนจะไดร้ับ
มีความเหมาะสม อาจเป็นเพราะว่า นอกจากเป็นไปตามเหตุผลที่ได้กล่าวในข้อ 2.1 แล้ว ในการกำหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน จะยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผู้กระทำ เป็นผู้
ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเน้นการคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น สอดคล้องกับ        วิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2525: 78) ที่กล่าวว่าบทบาทของครูต้องเปลี่ยนไปโดยยึดหลักการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการกระทำโดยผู้เรียน 
และไม่ใช่ผลจากวิธีการถ่ายทอดโดยตรง หน้าที่ของครูคือ การเตรียมสถานการณ์ที่สร้างโอกาสให้เกิดการ
เรียนรู้และเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และประการสำคัญ คือครูผู้สอนดังกล่าว ได้สัมผัส เห็นความเอาใจใส่ใน
การจัดการเรียนการสอนของผู้ศึกษาอย่างใกล้ชิด และประจักษ์ในผลการเรียนรู้ ผลงานการแกะสลักผักและ
ผลไม้ของนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง     
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนทั้ง 8 หน่วยการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น ประคอง
ศรี  สายทอง (2545: บทคัดย่อ)  การวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่
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ท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาคร  สะสม (2541: 
บทคัดย่อ)  การศึกษาการพัฒนาแผนการสอน เรื ่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยสร้างบทเรียนวีดีทัศน์เป็นสื่อประกอบในแผนการสอน พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้โดยผ่านเกณฑ์ในการประเมินทักษะปฏิบัติตาม
ที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนทุกบทเรียน ความ
คิดเห็นที่มีต่อวิชาการแกะสลักผักและผลไม้หลังเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีขึ ้น ตามลำดับ แสดงว่า  
เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ 
ด้วยเหตุผลดังนี้ 
 1 .เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น เป็นการพัฒนาโดยคำนึงถึงหลักการสร้างและพัฒนา
เอกสารทางวิชาการ ในการกำหนดรูปแบบ โครงสร้าง และส่วนประกอบ เอกสารประกอบการเรียนที่
พัฒนาขึ้นแต่ละหน่วยการเรียนประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และแบบทดสอบประจำ
หน่วย โดยรายละเอียดแต่ละส่วนเชื่อมโยงสอดคล้องสัมพันธ์กัน จึงทำให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2. เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น เป็นสื่อที่สร้างโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติในการแกะสลักผักและผลไม้ของนักเรียน โดยใช้หลักการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ   
 3. ด้านเนื้อหา ได้นำเสนอในรูปแบบของสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจ กระชับ ทำความเข้าใจได้ง่าย 
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามลำดับ และสามารถท่ีจะนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
ได้ 
 4. ด้านกิจกรรม ในเอกสารประกอบการเรียนพัฒนาขึ้น ได้กำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรมเพ่ือฝึก
ทักษะในการวางแผนการเรียน การคิดวิเคราะห์ การออกแบบ และการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยทำเป็นรายบุคคล 
เป็นกลุ่ม และทำพร้อมกันทั้งชั้นเรียน ทำให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูและกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน ซึ่งเป็น
การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะการสาธิตและ
การฝึกปฏิบัติจริง สังเกตได้ว่านักเรียนมีความสนใจ และกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมประเภทนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ว่า ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเอง ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือจะเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ครูต้องใช้สื่อการเรียนการสอนและ
กิจกรรมมากกว่าการบรรยาย และให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนด้วยตนเอง 
 5. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ปรากฏว่า
นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน มากถึงมากที่สุดในทุกองค์ประกอบ โดย
เรื่องท่ีนักเรียนพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ นักเรียนชอบที่ได้มีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ที่เรียน พอใจที่ได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือน ๆ พอใจที่ประดิษฐ์ชิ้นงานได้ดีขึ้นหลังจากได้เรียน
ด้วยเอกสารประกอบการเรียน และชอบท่ีได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีค่าเฉลี่ย  
(  = 4.80, 4.65, 4.60 และ 4.55) ตามลำดับ อาจเป็นเพราะว่า เนื้อหาสาระท่ีนำมาจัดทำหน่วยการ
เรียนเป็นเรื่องเก่ียวกับวิถีชีวิตและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมจัดให้นักเรียนได้วางแผนการ
เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักจะชอบและสนใจเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว สอดคล้องกับหลักการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม มีบทบาทในการเรียนรู้มากที่สุด ด้านกระบวนการ
เรียนรู้เน้นความสอดคล้องกับความถนัดและสนใจของผู้เรียน เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  การวัด
และประเมินผลตรงตามสภาพความจริง ซึ่ง พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2542: 20) กล่าวว่า การเรียนการสอนที่
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ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย เป็นวิธีการที่ให้อำนาจแก่ผู้เรียนซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประคองศรี  สายทอง (2545) ที่ศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นมีเนื้อหา รูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสม และนักเรียน
ร้อยละ 96.49 พอใจบทเรียนในเอกสารประกอบการเรียน 
 จากข้อค้นพบที่ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายข้างต้น กล่าวได้ว่า เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262   สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม สำนำงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะการนำเรื่องที่ผู้เรียนชอบ หรือสนใจมาจัดทำเป็นเนื้อหาสาระที่ชัดเจน 
พร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบที่เหมาะสม มีส่วนช่วยให้นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้ อยากแสดงความสามารถ ทำ
ให้การจัดกิจกรรมเรียนการสอนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ 

1. ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนนั้นมีข้ันตอนมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะหลาย
ด้าน เพื่อให้เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ 
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย ดังนั้น การจัดทำเอกสารประกอบการเรียน จึงควร
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้านการแกะสลักผักและ
ผลไม้ ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านศิลปะ เพ่ือตรวจสอบสาระสำคัญ เนื้อหาของหน่วยการเรียน 
ตรวจสอบลักษณะการกำหนดกิจกรรมการฝึกทักษะ การออกแบบชิ้นงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 
และการจัดรูปเล่ม 

2. จากผลการศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกหน่วยการเรียน รวมทั้งผลการประเมินความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่สอดคล้องกันว่าเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
หลักสูตรและท้องถิ่นเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมการเรียน แบบทดสอบประจำหน่วย และรูปแบบ
ของเอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเนื้อหาหน่วยการเรียน และชอบที่ได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง  ครูผู้สอนจึงสามารถนำผลการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสาร
ประกอบการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ของนักเรียนในโรงเรียนได้ โดยอาจนำเรื่องราวในท้องถิ่นหรือ
เนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจมาบูรณาการกับเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดทำเป็น
บทเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ จะทำให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้จัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและผู้เรียนมากข้ึน 
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3. ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22262  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในการศึกษานี้ 
พบว่า ควรปรับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยอาจปรับเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม และนักเรียนที่มี
จำนวนมากน้อยแตกต่างกัน หรือมีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งนักเรียนบางคนอาจเรียนรู้ช้า ทำให้ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น 

4. นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า พอใจที่ครูคอยช่วยเหลือ แนะนำ ให้
ความสะดวกในการทำกิจกรรมในระดับมาก มีจำนวนใกล้เคียงกับนักเรียนที่ชอบสื่อการเรียนรู้ที่ครู
และนักเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สำคัญของเรื่อง ผู้สอนควรให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึง หากนักเรียนยังไม่เข้าใจ 
ครูผู้สอนควรสาธิตซ้ำ โดยการแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน  

5. เมื่อนักเรียนจดจำขั้นตอน รูปแบบได้แล้ว จึงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติต่อไปหรืออาจจัดการเรียนการสอน 
โดยเริ่มจากกิจกรรมการฝึกทักษะปฏิบัติที่ง่าย ๆ ให้คุ้นเคยก่อน แล้วจึงจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติที่
ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น โดยตามหลักการสอนมีการเสนอรูปแบบบทเรียนได้ในหลาย ๆ แนวทาง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป การจัดทำเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัส

วิชา ง 22262  ควรคำนึงถึงเรื่องการปลูกฝังคุณลักษณะด้านจิตพิสัยให้แก่ผู้เรียนด้วย เช่น ความรัก
ท้องถิ่น ความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย เป็นต้น โดยเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีทั้งความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ลักษณะนิสัยที่ดี 

2. ควรทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนที่จัดทำขึ้นในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน หรือโรงเรียนในเขต
เมืองกับโรงเรียนนอกเขตเมือง เพ่ือศึกษาว่านักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันหรือไม่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียนแต่ละประเภทแตกต่าง
กันอย่างไร 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบบทเรียนลักษณะอ่ืน ๆ ที่ต่างไปจาก
การศึกษาครั้งนี้ 

 การศึกษาเพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา 
ง 22262  สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้นำเสนอสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

 

ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
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1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.94/84.79 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ที่ตั้งไว้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7306 แสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.06 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 
๗. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา 

1. นักเรียนเห็นคุณค่าของความมุ่งม่ันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น 
2. ครูสามารถใช้ผลการศึกษาไปใช้เป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องอ่ืนๆ 
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

ด้านอื่นๆ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชางานแกะสลักผักและผลไม้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
6. ได้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22232 ที่มีเนื้อหา

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว ที่ว่าด้วยงานประดิษฐ์และความต้องการของนักเรียน ที่ผ่าน
การทดลองใช้และมีคุณภาพ 

7. เป็นแนวทางในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในแขนงอ่ืน ๆ ต่อไปเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน 
จัดกิจกรรมและประสบการณ์สำหรับนักเรียนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

8. นักเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด ความสามารถ และฝึกปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองช่วยสร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

๘. เอกสารอ้างอิง 
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กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2536)  การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว 
_________. (2544)  คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_________. (2544 ก)  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

กรุงเทพมหานคร คุรุสภาลาดพร้าว 
_________. (2545)  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร  

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) 
_________. (2545 ก)  เอกสารแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  กรุงเทพมหานคร  คุรุสภา 

ลาดพร้าว 
_________. (2545 ข) รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของโรงเรียนเครือข่าย  กรุงเทพมหานคร  กองวิจัยทางการศึกษา 
_________. (2546) การจดัสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กรุงเทพมหานคร คุรุสภาลาดพร้าว 
กาญจนา  วัฒายุ  (2545)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ธนพรการพิมพ์ 
กิดานันท ์ มะลิทอง  (2531)  เทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมสมัย  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
จำนง  พรายแย้มแข  (2533)  เทคนิคการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้กับการซ่อมเสริม  

(ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) พิมพ์ครั้งที ่3 กรุงเทพมหานคร ไทยวัฒนาพาณิช 
ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์  (2539)  การพัฒนาหลักสูตร: หลักการแนวแนวปฏิบัติ  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์ 

อลีนเพรส 
ดำรงศักดิ์   นิรันต์  (2545)  ศิลปะการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน (แม่แบบโบราณ) กรุงเทพมหานคร บริษัทโอ

เดียนสโตร์ 
นคร  พันธุ์ณรงค์  (2538)  คู่มือการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3  เชียงใหม่  

ส.ศุภลักษณ์การพิมพ์  
นรา  สมประสงค์ และนิตยา  ภัสสรศิริ  (2544)  “ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง”  ใน  ประมวลสาระชุดวิชา

วิทยานิพนธ์ 2  หน่วยที่ 5  หน้า 5-19  พิมพ์ครั้งที่ 2  นนทบุรี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ ์ (2537)  ชุดผลงานทางวิชาการ ภาษาไทยนี้ดีจริงเอย  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

บันลือ  พฤกษะวัน (2531)  หลักสูตรและการบูรณาการการสอน  พิมพ์ครั้งที่ 2  กรุงเทพมหานคร  ไทย
วัฒนาพานิช 

บุญชม  ศรีสะอาด  (2545)  การวิจัยเบื้องต้น  พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพ่ิมเติม  กรุงเทพมหานคร   
สุวีริยาสาส์น 

บุญเสริม  สมชื่อ (2537)  “รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 (ค 102)” (อัดสำเนา) 
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ประคองศร ี สายทอง (2545)  “การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ ท่องเที่ยว 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหา
บัณฑิต  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  (2542)  “แนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียน 
เป็นศูนย์กลาง”  ใน จันทร์เพ็ญ เชื่อพานิช และ สร้อยสน สกลรักษ์ (คณะบรรณาธิการ) ประมวล
บทความการเรียนการสอนและวิจัยระดับมัธยมศึกษา ม.ป.ท. 

พูนทรัพย ์ เจริญสุข  (2538)  “รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนวิชาภาษาไทย (ท503) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
วารสารการวิจัยทางการศึกษา (เมษายน – ธันวาคม 2538) หน้า 78 – 85 

พูลสุข  ณัฏฐการณิก  (2546)  “การสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ว 645 หลักการเบื้องต้นใน 
                สร้างเอกสารประกอบการเรียน  
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อม

กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545” 
กระทรวงศึกษาธิการ  (2546)  กรุงเทพมหานคร 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์  (2531)  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)  
กรุงเทพมหานคร  สำนักพิมพ์เจริญผล 

พิตร  ทองชั้น  (2545)  “การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล”  ใน  ประมวลสาระชุดวิชา  การวิจัย
การบริหารการศึกษา  หน่วยที่ 3  หน้า 190-254  พิมพ์ครั้งที่ 4  นนทบุรี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

เพ็ญพรรณ  สิทธิไตรย์  (2528)   ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้  กรุงเทพมหานคร  บริษัทอักษรโสภณ 
จำกัด 

เย็นจิตต์  วงษาลังการ  (2531)  ศิลปะการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน  กรุงเทพมหานคร  สำนักพิมพ์ 
โอเดียนสโตร์ 

ราชบัณฑิตยสถาน  (2539)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  พิมพ์ครั้งที่ 6  
กรุงเทพมหานคร  อักษรเจริญทัศน์ 

รุจิร์  ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม  (2545)  การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา  กรุงเทพมหานคร  บุ๊ค 
พอยท์ 

ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2528)  หลักการวิจัยการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ศึกษาพรจำกัด 
วรรณวิไล  พันธุ์สีดา  (2549)  ผลงานทางวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะครู  กรุงเทพมหานคร   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์ 
วัฒนาพร  ระงับทุกข์  (2542)  แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พิมพ์ครั้งที ่2 กรุงเทพมหานคร 

บริษัท แอล ที เพรส 
วัลภา  รุ่งศิริแสงรัตน์ และเจริญศรี  เจริญวัฒน์  (2536)  ชุดฝึกทักษะการเขียนเอกสารประกอบการสอน  

พระนครศรีอยุธยา  สถาบันราชภัฏเทพสตรี  สหวิทยาลัยศรีอยุธยา (อัดสำเนา) 
วิชัย  วงษ์ใหญ่  (2525)  พัฒนาหลักสูตรและการสอน - มิติใหม ่ พิมพ์ครั้งที ่3  กรุงเทพมหานคร  

สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
ศรราม  ดีรอด  (2529)  แกะสลักงานวิจิตร  กรุงเทพมหานคร  วาดศิลป์ 
สาคร  สะสม  (2541)  “การพัฒนาแผนการสอน เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับชั้น   
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            ประถมศึกษาปีที่ 5”  การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
            ประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สุพัฒน์  พรหมรุกขชาติ  (2546)  “การสร้างและผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา 
            ง 30227  การผลติไม้ดอกไม้ประดับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์   
            เขต 2 

สุธิวงศ ์ พงศ์ไพบูลย์  (2522)  การเขียน  กรุงเทพมหานคร  สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช 
สุพิน  บุญชูวงศ ์ (2538)  หลักการสอนตรงตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พุทธศักราช 2536  พิมพ์ครั้งที ่

8  กรุงเทพมหานคร  ฝ่ายเอกสารและตำรา  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2539)  การเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ที่แท้จริงตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  สำนักงานโครงการพิเศษ 
_________. (2543)  ปฏิรปูการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญท่ีสุด  กรุงเทพมหานคร  คุรุสภาลาดพร้าว 
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2546)  คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2546  นนทบุรี  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สำนักพิมพ์แสงแดด  ( 2539 )  แกะสลักผักผลไม้อย่างง่าย   กรุงเทพมหานคร แสงแดด 
แสงอรุณ   เชื้อวงษ์บุญ  ( 2534 )  พ้ืนฐานการแกะสลัก  วารสารประดิดประดอยแนะแนวการสอน               

กรุงเทพมหานคร  บริษัทแม่บ้าน จำกัด 
แสงอรุณ   เชื้อวงษ์บุญ  ( 2541 )  การแกะสลักผักและผลไม้  กรุงเทพมหานคร  บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด 
โสภาพรรณ  อมตะเดชะ ( 2544 )  ศิลปะการแต่งผัก   กรุงเทพมหานคร  บริษัทอมรโปรดัคส์ จำกัด 
อนุกูล  พลศิริ และคณะ  (2545)  ชุดปฏิรูปการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์ประสานมิตร 
อมรรัตน์  เจริญชัย  (2546)  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน   

งานประดิษฐ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3  กรุงเทพมหานคร วัฒนาพานิช 
อรทัย  มูลคำ และคณะ (2542)  การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 

เป็นศูนย์กลาง  กรุงเทพมหานคร  ที.พี.พริ้น จำกัด 
อรรณพ  ตัญญู (ม.ป.ท.)  “รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนและแผนการสอนที่ใช้

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการผสมดินปลูก (ช 0155)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”  (อัดสำเนา) 

อาภา  จงจิตต์  (2534)  การแกะสลักผักและผลไม้  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ 
อัจฉรีย์  ยิ่งสมสุข  (2541)  “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนแบบ  
               ต่อชิ้นส่วน วิชาโครงงานอาหารและโภชนาการ”  การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตร 
               มหาบัณฑิต  สาขาอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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๙. ภาคผนวก 
ภาคผนวก  ก 

 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. สถิติพื้นฐาน 
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean:  ) ของคะแนน โดยใช้สูตรดังนี้ 

 

       =    


  

   เมื่อ         แทน คะแนนเฉลี่ย 
       แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
           แทน     จำนวนข้อมูล 
  หาค่าเฉลี่ย (Mean: ) จากแบบสอบถาม โดยใช้มาตรประมาณค่า แปลงจากค่าเฉลี่ย
เป็นค่าระดับดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด / ดีมาก 
     3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก / ดี 
     2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง / ปานกลาง 
     1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย / พอใช้ 
     1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด / ปรับปรุง 
 

1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนโดยใช้สูตร 

   SD     =    ( )
( )1

22

−

−

NN

xxN  

   เมื่อ  SD  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     2

 X  แทน ผลรวมกำลังสองของคะแนนทั้งหมด 
         N  แทน     จำนวนข้อมูล 
 

1.3 ค่าร้อยละ (Percentage) ของคะแนน โดยใช้สูตร 
 
 
 
 

 
 

                                 จ านวนของคะแนน   X   100 

ร้อยละของคะแนน      = ---------------------------- 

                                  จ านวนของคะแนน  ทั้งหมด 
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2. สถิติ 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 หาดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร 

   IOC  = 
N

R  

  เมื่อ     IOC  แทน   ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ 
    R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N  แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

2.2 หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร 

     
LH NN

LH
P

+

+
=  

  เมื่อ      P    คือ    ค่าความยาก 
H    คือ   จำนวนผู้ตอบในกลุ่มสูงที่เลือกตัวเลือกถูก 
L    คือ   จำนวนผู้ตอบในกลุ่มต่ำท่ีเลือกตัวเลือกถูก 

    NH   คือ   จำนวนผู้ตอบในกลุ่มสูงทั้งหมด 
    NL   คือ   จำนวนผู้ตอบในกลุ่มต่ำท้ังหมด 

2.3 หาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร  

     
N

LH
r

−
=  

  เมื่อ  r     คือ     ค่าอำนาจจำแนก 
H  คือ  จำนวนผู้ตอบในกลุ่มสูงที่เลือกตัวเลือกถูก 
L  คือ  จำนวนผู้ตอบในกลุ่มต่ำที่เลือกตัวเลือกถูก 
N  คือ  จำนวนผู้ตอบในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ำ 

2.4 วิเคราะห์ความเชื่อมั่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ โดยใช้ 
สูตร KR 20 (Kuder-Richardson Formula 20) กาญจนา วัฒายุ (2545: 192) 
 

     






 
−

−
=

2
1

1
t

tt
s

pq

n

n
  

  เมื่อ  n คือ จำนวนข้อ 
     p คือ สัดส่วนของคนทำถูกแต่ละข้อ 
     q คือ  สัดส่วนของคนท่ีทำผิดในแต่ละข้อ (1-p) 
     2

ts  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

3. การทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติของความก้าวหน้า 
 

3.1 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ในภาพรวม โดยใช้สูตร t – test (t 
– dependent ) ดังนี้ 
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2 2( )

1

D
t

n D D

n

=
−

−



 
 

    ( )1−= ndf  
  เมื่อ    t      แทน ค่าสถิติทดสอบ เพื่อทราบความมีนัยสำคัญ 
       D    แทน ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
          ของนักเรียนแต่ละคน 

   n      แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
 

3.2 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยการทดสอบเครื่องหมาย (sign 
test) ดังนี ้
  การทดสอบนัยสำคัญใช้ค่า 2 ค่า คือค่า (X) และค่า (N) ไปเปิดตารางความน่าจะเป็น 
(Probability) 
   ค่า (X) คือ จำนวนคู่ที่มีเครื่องหมายน้อยกว่า 
   ค่า (N) คือ จำนวนคู่ที่มีเครื่องหมายบวกและลบรวมกัน 
 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของผลการจัดการเรียนการสอน กำหนดเกณฑ์ดังนี้ 
 

  C.V.  =  100


SD  

 
  C.V.    หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  
  ต่ำกว่า 10 %   หมายถึง ผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  10 – 15 %      หมายถึง ผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
  สูงกว่า 15%    หมายถึง ผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียน สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ / ครูผู้สอน  

 
 

 
แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การแกะสลักผักและผลไม้  รหัส ง 22232 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
............................................................................................................................. ................................ 

คำชี้แจง        
แบบประเมินฉบับนี้ ใช้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และครูผู้สอน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของเอกสาร

ประกอบการเรียน วิชา ง 30225 การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม 

2.  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ✓ ลงในช่องระดับความเหมาะสม ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน หรือ
กรอกข้อความลงในช่องที่กำหนด โดยกำหนดเกณฑ์ระดับความเหมาะสม ดังนี้ 

  5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด / ดีมาก 
  4 หมายถึง เหมาะสมมาก / ดี 
  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง / ค่อนข้างดี 
  2 หมายถึง เหมาะสมน้อย / พอใช้ 
  1 หมายถึง เหมาะสมน้อยมาก / ปรับปรุง 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบ โครงสร้างเอกสารประกอบการเรียนฯ      
2 จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียน มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับหลักสูตรฯ 
     

3 เนื้อหา / กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ และสภาพท้องถิ่น 

     

4 แบบทดสอบประจำหน่วย ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้      
5 การจัดรูปเล่ม รายละเอียดเนื้อหาหน่วยการเรียน      
6 สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม      
7 ความถูกต้องของสำนวนภาษาท่ีใช้      
8 การวัดและประเมินผล เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
     

9 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ      
10 ความทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมในการนำไปใช้

ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
     

 
 

ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ / ครูผู้สอน 
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ข้อควรปรับปรุงแก้ไข / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
ลงชื่อ………………………………….. ผู้ประเมิน 

(……………………………………..) 
ตำแหน่ง………………………………………… 

วันที่…………………………………. 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชา การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22232 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
คำสั่ง จงเขียนเครื่องหมาย  (X)  ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง หน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด  
1.   การแกะสลัก  หมายถึง? 
   ก.  การเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยเขียนลวดลายลงบนวัสดุ 
   ข.  การเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยติดพิมพ์ลวดลายติดบนวัสดุ 
   ค.  การเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยใช้เครื่องมือแกะหรือขูดวัสดุ 
   ง.  การเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยใช้มือดัดวัสดุ 
 
2.  ข้อใดจำแนกประเภทของการแกะสลักได้ถูกต้อง? 
           ก.  งานแกะสลักของอ่อน  การแกะสลักไม้  การแกะสลักน้ำแข็ง  การแกะสลักเทียน 
            ข.  การแกะสลักของอ่อน  การแกะสลักไม้  การแกะสลักน้ำแข็ง  การแกะสลักสบู่ 
           ค.  การแกะสลักของอ่อน  การแกะสลักไม้  การแกะสลักน้ำแข็ง  การแกะสลักหินอ่อน  

 ง.   การแกะสลักของอ่อน  การแกะสลักไม้  การแกะสลักน้ำแข็ง  การแกะสลักวุ้นเย็น  
 

3.  หลักสำคัญในการแกะสลักผักและผลไม้ตรงกับข้อความใด? 
      ก.  การเลือกซื้อและความสะอาด                    
       ข.  การรักษาคุณค่าทางโภชนาการและความสะอาด                        

            ค.  ความสวยงาม คงทน และความสะอาด                                                              
            ง.  การออกแบบและการรักษาคุณค่าทางโภชนาการ 
 
4.  การแกะสลักผักและผลไม้ของไทย ได้เริ่มปรากฏขึ้นในสมัยใด?                                                                                            
  ก.  สมัยกรุงสุโขทัย                          

         ข.  สมัยกรุงศรีอยุธยา 
         ค.  สมัยกรุงธนบุรี                                                             
         ง.  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์   
   

5.  จุดประสงค์ที่สำคัญท่ีสุดในการแกะสลักผักและผลไม้คือ ข้อใด?    
         ก.  เพ่ือให้กรอบ                          
         ข.  เพ่ือให้รสอร่อย 
         ค.  เพ่ือให้น่ารับประทาน                                                            

ง.  เพ่ือสงวนคุณค่าทางอาหาร    
  

6.  เทคนิคในการเก็บรักษาละมุดที่แกะสลักแล้วให้มีสีสวยงามไม่แห้งดำคือข้อใด?                                                                                            
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ก.  ควรชุบน้ำเชื่อมใส่ตู้เย็นไว้ 
ข.  ควรชุบน้ำส้มสายชูใส่ตู้เย็นไว้ 
ค.  ควรชุบน้ำมันพืชใส่ตู้เย็นไว้                           
ง.  ควรชุบน้ำด่างทับทิมใส่ตู้เย็นไว้ 
 

7.  ข้อความใด ไม่ควรปฏิบัติ ในการแกะสลักผักประเภทแครอท? 
       ก.  นำไปแช่น้ำเกลือก่อนการแกะสลัก    

               ข.  นำไปแช่น้ำมะนาวก่อนการแกะสลัก 
              ค.  นำไปแช่น้ำอุ่นก่อนการแกะสลัก                        

       ง .  นำไปแช่น้ำเย็นก่อนการแกะสลัก  
       

8.  การแกะสลักผักประเภทใดไม่ควรแช่น้ำเพราะจะทำให้คันและมีเมือก? 
        ก.  หัวหอมใหญ่                  
        ข.  แตงกวา 
         ค.  มะเขือเทศ                              
         ง.   เผือก 
 

9.  ข้อใดคือเทคนิคในการเก็บรักษาผักผลไม้ที่แกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว? 
                ก.  คลุมด้วยผ้าขาวบางที่ชุบน้ำหมาด ๆ             
               ข.  แช่น้ำเก็บไว้         
              ค.  เอาใบตองคลุมไว้                                          
               ง.  เอากระดาษคลุมไว้ 
 
10.  อุปกรณ์ที่จำเป็นมากที่สุดในการแกะสลักผักและผลไม้คือข้อใด?                                                                                                                                                                                       

ก.  มีดแกะสลัก 
ข.  ช้อน 

  ค.  เขียง   
ง.  ถาด 
 

11.  มีดแกะสลักควรทำจากวัสดุประเภทใด? 
         ก.  สแตนเลส                               
       ข.  ไม ้
         ค.  เหล็ก                                                         
       ง.  อลูมิเนียม 
 
 
 

12.  มีดคว้านมีลักษณะตรงกับข้อใด? 
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                ก.  ใบมีดสั้น แหลม                                                        
               ข.  ใบมีดยาวเรียวโค้ง           
                ค.  ใบมีดปลายแหลมสั้น                                                
                ง. ใบมีดโค้งงอ 
 
13.  หลักการดูแลรักษามีดแกะสลักตรงกับข้อใด? 
                ก.  เมื่อใช้แล้วควรทาน้ำมันเก็บไว้                                 
               ข.   ควรแช่น้ำไว้  
                ค.   ควรทำสะอาดก่อนใช้และหลังใช้                              
                ง.   ควรห่อให้มิดชิด 
 
14.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการออกแบบได้ถูกต้อง?     

  ก.  การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานที่สัมผัสได้   
  ข.  การใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงาน 
  ค.  การถา่ยทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน      

ง.  การร่างแบบ    
    

15.  การออกแบบมีความสำคัญต่อมนุษย์ อย่างไร? 
        ก.  พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  ของมนุษย์ให้ดีขึ้น     
        ข.  ช่วยให้บุคลากรด้านการออกแบบมีงานทำ 
       ค.  ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศได้อย่างมาก   
      ง.   พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ทันสมัยมากขึ้น 
 

16.  นักออกแบบที่ดีควรมีคุณสมบัติตรงกับ ข้อใด? 
            ก.  มีความคิดสร้างสรรค์                                                      
            ข.  มีจิตนาการเป็นอิสระ 

      ค.  มีใจรักศิลปะและการออกแบบ                   
       ง.   มีความละเอียด 
 

17.  ในการออกแบบควรคำนึงถึงหลักการใดเป็นอันดับแรก? 
ก.  ประโยชน์ใช้สอย                                                            

  ข.  มีจิตนาการ 
  ค.  วัสดุที่ใช้ทำ                                               

ง.   ความทนทานและสวยงาม 
 
 
 

18.  ผักและผลไม้ที่นิยมนำมาแกะสลักได้แก่ข้อใด?  
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              ก.  น้อยหน่า  มะม่วง  ชมพู่                               
              ข.  มะม่วง  แตงโม  แครอท 
               ค.  กล้วย  ส้มโอ  ถั่วฝักยาว              
               ง.   ฟักทอง  ถั่วฝักยาว  ส้มเขียวหวาน 
 
19.  ลายเครือเถามีลักษณะคล้ายคลึงกับลายใดมากที่สุด? 
                ก.  ลายรวงข้าว                                                               
               ข.  ลายไทย 
                ค.  ลายดอกรักเร่                                                              
                ง.  ลายคดกริช  
 
20.  ลายดอกรักเร่นิยมแกะสลักในลักษณะใด? 

ก.  แกะกลางร่องให้บาง ๆ                                              
ข. แกะกลางร่องให้ลึก ๆ 
ค. แกะเนื้อให้เป็นรอยหยัก                                             
ง. แกะเป็นช่อหรือเป็นพวง 

 
21.  ลายพื้นฐานในงานแกะสลักมีทั้งหมดกี่ลายอะไรบ้าง? 
              ก.   มี 1 ลาย คือลายดอกข่า                                               
             ข.   มี 2 ลาย คือ ลายดอกข่า, ลายคดกริช 
             ค.   มี 3 ลาย คือลายดอกข่า, ลายดอกรักเร่, ลายคดกริช        
              ง.    มี 4 ลาย คือดอกข่า, ดอกรักเร่, คดกริช, รวงข้าว 
22.  การแกะสลักผักและผลไม้ เป็นการแกะสลักวัสดุประเภทใด? 
               ก.  เนื้ออ่อน                                                              
             ข.  เนื้อแข็ง 
              ค.  เนื้อโลหะ                                                              
               ง.   เนื้อไม้   
 
23.  ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้? 
               ก.  มีดบาง                                                              
               ข.  มีดปลายแหลม 
               ค.  มีดพร้า                                                              
               ง.   ข้อ ก และ ข   
 
 
 
 
24.  การแกะสลักผักและผลไม้ จำแนกลักษณะงาน  ตามวิธีการแกะสลัก ได้กี่แบบ? 
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                 ก.  2  แบบ                                                              
                 ข.  3  แบบ 
                 ค.  5  แบบ                                                              
                 ง.   6  แบบ   
 
25.  ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินการ? 

        ก.   ผู้บริโภคหรือลูกค้า                                                         
        ข.   กำไร 

               ค .  แหล่งวัตถุดิบ                       
จ. วิธีการขาย 
ฉ.  

26.  ข้อใดเป็นเทคนิควิธีการขาย? 
             ก.  หากมีผู้ซื้อจำนวนมากให้รีบขายสินค้าโดยแจกบ้างแถมบ้าง  
              ข.  ยอมขาดทุนบางส่วนดีกว่ามีสินค้าคงค้าง                                              
              ค.  กักตุนสินค้าไว้จำหน่ายในเวลาขาดแคลน                              
              ง.  หากมีคู่แข่งขันต้องขายราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน  
 
27.  สิ่งสำคัญในการกำหนดราคาขายคือข้อใด? 

        ก.  ต้นทุนสินค้า                                                                   
        ข.  ค่าใช้จ่าย 

               ค.  จำนวนผู้ซื้อ                                     
               ง.  ข้อ ก และ ข ถูก 
 
28.  ข้อใดคือความหมายของการจัดนิทรรศการ? 

       ก.   การจัดแสดงผลงาน                                 
                ข.   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
       ค.   การนำเสนอผลงาน     
       ง.    การจำหน่ายสินค้า 
 

29.  การจัดนิทรรศการมีกี่ประเภท? 
               ก.   1   ประเภท                                                                
               ข.   2   ประเภท 
               ค.   3   ประเภท                                                               
               ง.   4   ประเภท   
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30.  องค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดของการจัดนิทรรศการตรงกับข้อใด? 

ก. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ชม) 
ข. เนื้อหา 
ค. ค่าใช้จ่าย  
ง. เทคนิคในการจัด 

 
** **  **  **  **  **  **  ** ** 
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เฉลยข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชา การแกะสลักผักและผลไม้  รหัส ง 22232  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
ข้อที่ 1 2 3 4 5 

คำตอบที่ถูก ค ค ง ก ค 
ข้อที่ 6 7 8 9 10 

คำตอบที่ถูก ก ง ง ก ก 
ข้อที่ 11 12 13 14 15 

คำตอบที่ถูก ก ข ค ง ข 
ข้อที่ 16 17 18 19 20 

คำตอบที่ถูก ก ค ข ก ข 
ข้อที่ 21 22 23 24 25 

คำตอบที่ถูก ง ก ง ข ข 
ข้อที่ 26 27 28 29 30 

คำตอบที่ถูก ก ง ก ค ก 
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ภาคผนวก ง 
                                 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชา การแกะสลักผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 22232  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 
คำชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ให้นักเรียนเป็นผู้ตอบ มี   2   ตอน คือ  
      ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนตัว ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างหรือทำเครื่องหมาย   ✓ใน ❍ 
      ตอนที่ 2    ความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การแกะสลักผักแลผลไม้ 

รหัสวิชา ง 22232  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ให้ทำเครื่องหมาย   ✓ ลงในช่องระดับความ
พึงพอใจ ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือความรู้สึกของนักเรียน โดยกำหนดเกณฑ์ความพึง
พอใจ ให้มีความหมายเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ความหมายของระดับความพึงพอใจ  

5    หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   
4      หมายถึง      มีความพึงพอใจมาก    
3    หมายถึง      มีความพึงพอใจปานกลาง    
2     หมายถึง      มีความพึงพอใจเล็กน้อย   
1     หมายถึง      มีความพึงพอใจน้อยที่สุด   

ตัวอย่าง 
 

ข้อ ข้อคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
0. ชอบเรียนการงานอาชีพ      

 
แสดงว่าผู้ตอบ มีความพึงพอใจมาก กับข้อความที่ว่า “ชอบเรียนการงานอาชีพ” 
 
 
 

 
 
1.  เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ……   โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  

  2.  เพศ   ❍ ชาย  ❍ หญิง 
 

ส าหรับนักเรียน 

ตอนที่ 1   ข้อมลูส่วนตัว 
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โปรดอ่านข้อความในข้อคำถามแต่ละข้อ 
แล้วพิจารณาว่า ตรงกับสภาพที่เป็นจริงหรือความรู้สึกของนักเรียนเพียงใด โดยทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่อง
ระดับความพึงพอใจ 
 

ข้อ ข้อคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. นักเรียนชอบที่ได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความ

สนใจของตนเอง 
     

2. นักเรียนชอบสื่อการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

     

3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีไทย 
วัฒนธรรมความเป็นไทย 

     

4. นักเรียนชอบที่ได้มีโอกาสวางแผนกิจกรรมในแต่ละหน่วย
การเรียน 

     

5. นักเรียนพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความ
คิดเห็นร่วมกับเพ่ือน ๆ 

     

6 นักเรียนพอใจในผลการเรียนรู้ของตนเองจากคะแนนผล
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

     

7. นักเรียนพอใจที่ครูคอยช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความสะดวก
ในการทำกิจกรรม 

     

8 นักเรียนชอบที่ได้มีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ที่เรียน      
9. นักเรียนพอใจที่ประดิษฐ์ชิ้นงานได้ดีข้ึน หลังจากได้เรียน

ด้วยเอกสารประกอบการเรียน 
     

10. นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง      
 

สุกัลยา  ศิริน้อย  ...โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2   ความพงึพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชาการแกะสลักและผลไม้ 

รหัสวิชา ง 22232 
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เอกสารประกอบการเรียน 
การแกะสลกัผกัและผลไม้ 

หน่วยที่ 6 เร่ือง การประดิษฐ์ช้ินงาน (การปฏิบัติ) 
 

   
 

 

1.  เอกสารประกอบการเรียน การแกะสลกัผักและผลไม้ 
           หน่วยที่ 6  เร่ือง การประดิษฐ์ช้ินงาน (การปฏิบัติ) 
      ประกอบด้วยเน้ือหา  ดังต่อไปนี้ 

- หลกัในการแกะสลักผักผลไม้ 
- การแกะสลักผักและผลไม้ 
- ความหมายที่เกีย่วกบัการแกะสลกัผักผลไม้ 
- ล าดับข้ันการฝึกแกะสลักผักและผลไม้ 
- กระบวนการปอก คว้านและการแกะสลักผักและผลไม้   

2. กจิกรรมทบทวนประจ าหน่วยที่  6  เร่ือง การประดิษฐ์ช้ินงาน (การปฏิบัติ)จ านวน  3  
ข้อ  ( 10 คะแนน) 

3. แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนจ านวน 10 ข้อ  พร้อมกระดาษค าตอบ 
ข้อละ 1 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 
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1. ครูศึกษาเน้ือหาท่ีต้องสอนให้ละเอยีดพอสมควร  และศึกษาเอกสารประกอบการเรียน              

ให้รอบคอบ 
2. ก่อนสอนครูเตรียมเอกสารประกอบการเรียน ไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อย  และให้เพยีงพอ                  

กบัจ านวนนักเรียน  ยกเว้นแต่ส่ือการสอนท่ีต้องใช้ร่วมกันในห้องเรียน 
3. ก่อนสอนครูต้องให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสียก่อน  ตรวจดูแบบทดสอบ                                     

พร้อมทั้งกระดาษค าตอบให้เพยีงพอกบัจ านวนนักเรียน 
4. เตรียมกจิกรรมทบทวนประจ าหน่วยท่ี 6 ส าหรับนักเรียนทุกคน 

5. ก่อนสอนครูต้องชี้แจงให้นักเรียนรู้เกีย่วกบับทบาทของนักเรียนในการใช้เอกสารประกอบการ
เรียน (ดูบทบาทของนักเรียน) 

6. ในขณะท่ีนักเรียนทุกคนประกอบกจิกรรม  ครูไม่ควรพูดเสียงดัง  หากมีอะไรจะพูด                  
ต้องพูดเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล  ต้องไม่รบกวนกจิกรรมของนักเรียนในห้อง 

7. ขณะท่ีนักเรียนประกอบกจิกรรม  ครูต้องเดินดูการท างานของนักเรียนแต่ละคน                        
อย่างใกล้ชิด หากมีนักเรียนคนใดมีปัญหา  ครูควรจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ                             
จนปัญหานั้นคลีค่ลาย 

8. เม่ือนักเรียนท ากจิกรรมเสร็จแล้ว ให้นักเรียนท ากจิกรรมทบทวนประจ าหน่วยท่ี 6  
             ท่ีครูจัดเตรียมไว้                             

9. หลงัจากการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนชุดเดียว                           
กบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

10. หลงัจากนักเรียนได้เรียนเน้ือหาทุกคนเรียบร้อยแล้ว  ให้ครูเกบ็กระดาษค าตอบ                           
ของนักเรียนไว้  เพ่ือดูการเปลีย่นแปลงทางพฤติกรรม  และความก้าวหน้าทางการเรียน 
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1. ครูจะต้องตรวจเอกสารประกอบการเรียนว่ามีครบถ้วนทุกกจิกรรมหรือไม่                       
เช่น เน้ือหาในเอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 6  เร่ือง การประดิษฐ์ช้ินงาน 
(การปฏิบัติ)                                  

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  พร้อมด้วยเฉลย 
3. กระดาษค าตอบ 
4. กจิกรรมทบทวนประจ าหน่วยที่ 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ครูต้องเตรียม 

 

                              

                … 

                        …. 



55 
 

 
 
 
 

ครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียนต่อไปนี ้
 
1. ใหน้ักเรียนน าเอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 6  เร่ือง การประดิษฐ์ชิ้นงาน มาอ่าน 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนจะน าเข้าสู่บทเรียน 
3. พยายามตอบค าถาม ท่ีอยู่ในกจิกรรมทบทวนประจ าหน่วยท่ี 6 ท่ีปรากฏไว้ในเอกสาร

ประกอบการเรียนไม่ใช่ข้อสอบ  แต่เป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมการเรียนของ                   
วิชาการแกะสลกัผักและผลไม้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4. เม่ือตอบปัญหาจากกจิกรรมทบทวนประจ าหน่วยท่ี 6 แล้วให้นักเรียนทดสอบ 
หลงัเรียน 

5. เวลามีการเปลี่ยนช่ัวโมงหรือหลงัจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนแล้วให้นักเรียน 
เกบ็เอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อย ถ้าหากมีอะไรเกดิการช ารุดเสียหายต้องรีบแจ้งให้ครู
ทราบทันที 

6. นักเรียนต้องใช้เอกสารประกอบการเรียนอย่างระมัดระวัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของนักเรียน 

อ๋อ… หน้าที่ของเรา
เป็นอย่างนีน้ี่เอง 
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      1.    ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 
2.  ประเมินผลจากผลงานของนักเรียนในการท ากจิกรรมทบทวนประจ า  
       หน่วยที่ 6 
3.  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท า 

 
 
 
 
 
 

                                        นีพ่วกเราท าได้เยี่ยมมากเลย…เพ่ือน ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
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ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน 

ทดสอบก่อนเรียน 

ข้ันการเรียนรู้ 

ข้ันสรุป 

ทดสอบหลงัเรียน 

แจ้งผลการสอบ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 

     พบครู 

ซ่อมเสริม 

แผนภูมิการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
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   เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง “การแกะสลกัผกัและผลไม”้  รายวิชา การแกะสลกัผกัและ
ผลไม ้ รหัสวิชา ง 23262 ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จดัท าขึ้นเพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  สอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีจุดประสงคใ์ห้นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ ฝึกทกัษะ และสร้างนิสัยรักการ
ท างาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่องาน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเป็นพื้นฐาน อนั
จะน าไปสู่การมีความสามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่ งตนเองไดต้ามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ย
เน้ือหา และกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เหมาะสมกับประสบการณ์ในปัจจุบันเอกสารประกอบการเรียน “การ
แกะสลกัผกัและผลไม”้ มีทั้งหมด 8 หน่วย ดงัน้ี 

  หน่วยท่ี  1 เร่ือง ความรู้ทัว่ไปในการแกะสลกัผกัและผลไม ้
  หน่วยท่ี  2 เร่ือง เทคนิคในการแกะสลกัผกัและผลไม ้ 
  หน่วยท่ี  3 เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแกะสลกัผกัและผลไม ้
  หน่วยท่ี  4 เร่ือง การออกแบบการแกะสลกัผกัและผลไม ้ 
  หน่วยท่ี  5 เร่ือง การเลือกแบบและวสัดุ  
  หน่วยท่ี  6 เร่ือง การประดิษฐ์ช้ินงาน (การปฏิบัติ) 
  หน่วยท่ี  7 เร่ือง การคิดค านวณค่าใชจ่้ายและการก าหนดราคาขาย  
  หน่วยท่ี  8 เร่ือง การจดันิทรรศการ (แสดงผลงาน)  

  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยน้ี สร้างขึ้นเพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
ซ่ึงนกัเรียนจะไดป้ระโยชน์จากบทเรียนตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ดว้ยการปฏิบติัตามค าแนะน า 
ดงัน้ี 

 

 

  

     

 
     

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

1. นกัเรียนอ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ก่อนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
2. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแลว้บนัทึกคะแนนไว ้
3. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาสาระของบทเรียนตามล าดบั เม่ือเขา้ใจแลว้ใหท้ าแบบฝึกหดั 

หรือตอบค าถามทุกขอ้ 
4. ท ากิจกรรมทบทวนประจ าหน่วยแลว้ จึงตรวจดูเฉลยในภาคผนวก ถา้ตอบผิดให้

นกัเรียนกลบัไปศึกษาเน้ือหาสาระของบทเรียน และตอบค าถามอีกคร้ัง เม่ือตอบ
ถูกตอ้งแลว้ จึงศึกษาเน้ือหาสาระต่อไป 

5. นกัเรียนตอ้งมีความซ่ือสัตยต์่อตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
หรือแบบทดสอบ 
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 หลงัจากไดศึ้กษาเอกสารประกอบการเรียน “การแกะสลกัผกัและผลไม”้ หน่วยที่ 6   
เร่ืองการประดิษฐ์ช้ินงาน (การปฏิบัติ) ผูเ้รียนจะมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

 
1.  บอกหลกัการ วิธีการและประโยชน์ของการแกะสลกัผักและผลไม้ได้ 
2.  เลือกใช้วัสดุเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการแกะสลักผักผลไม้ได้ 
3.  วางแผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
 

 
 
 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : สุกลัยา   ศิรินอ้ย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง (2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
 

 
 

 
1.  หลกัในการแกะสลักผักผลไม้ 

 
1. ตอ้งลา้งผกัผลไมใ้หส้ะอาด 
2. มีดท่ีใชต้อ้งเป็น มีดสแตนเลส หรือมีดทองเหลือง  ถา้ใชมี้ดเหลก็จะท าใหผ้กัผลไม้

นั้นด า 
3. การแกะสลกัตอ้งพยายามรักษาคุณค่าทางอาหาร โดยไม่ควรแกะสลกัมากเกินไป  

และไม่ควรแช่น ้านานเกินไป 
4. เลือกแบบในการแกะสลกัใหเ้หมาะสมกบัการน าไปจดัตกแต่งจานอาหาร เช่น ควรใช้

รูปดอกไมใ้นการจดัตกแต่งจานอาหารเพื่อรับประทาน  ไม่ควรน ารูปสัตวท่ี์ไม่
เหมาะสมมาตกแต่งจานอาหาร  เช่น  รูปหนู และถา้แกะสลกัทั้งผลก็ใชต้กแต่งบนตะ
อาหารหรือจดัลงถาดเวลามีงานจดัเล้ียง 

5. การเลือกผกัท่ีน ามาแกะสลกัเพื่อเป็นผกัจ้ิมตอ้งใหเ้หมาะสม  เช่น  หลน  ใชก้ระชาย
กบัขมิ้นขาวแกะสลกั 

6. การแกะสลกัผกัเป็นเคร่ืองจ้ิมตอ้งใหมี้ขนาดช้ินพอเหมาะท่ีจะรับประทานสะดวก 
7. ผกัท่ีน ามาแกะสลกัตกแต่งตอ้งรับประทานกบัอาหารชนิดนั้นได ้ และเป็นผกัท่ีไม่

เห่ียวง่าย  เช่น  แครอท  หวัไชเทา้ 
8. ตอ้งแกะสลกัดว้ยความระมดัระวงั  โดยไม่ใหผ้กัผลไมน้ั้นช ้า 
9. ผลไมท่ี้น ามาแกะสลกัตอ้งไม่สุกมาก  และลวดลายท่ีแกะสลกัตอ้งท าไดล้วดเร็ว  เพื่อ

ไม่ใหเ้สียคุณค่าทางอาหาร 
10. เวลาแกะตอ้งเบามือและระมดัระวงัไม่ใหผ้ลไมช้ ้า 

 
 
 

การประดิษฐ์ช้ินงาน (การปฏิบัติ)     

เน้ือหาหน่วยที ่ 6 
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2.  การแกะสลกัผักและผลไม้ 
การแกะสลกัผกัและผลไมถื้อเป็นงานแกะสลกัวสัดุเน้ืออ่อน  จ าแนกลกัษณะของงาน

ตามวิธีการแกะสลกั  ไดด้งัน้ี คือ 
 1. รูปร่องลึก เป็นการเซาะเน้ือวสัดุใหเ้ป็นร่องลึกตามลวดลายหรือลกัษณะงานท่ี
ออกแบบไว ้
 2. รูปนูน เป็นการแกะสลกัเน้ือวสัดุนูนข้ึนจากพื้น คือ การแกะสลกัพื้นใหต้ ่าลง ใหต้วั
ลายนูนสูงข้ึนมา 
 3. รูปลอยตวั เป็นการแกะสลกัท่ีมองเห็นไดโ้ดยรอบทุกดา้น 
 
3.  ความหมายที่เกีย่วกบัการแกะสลกัผักผลไม้ 
  -   ความหมายของการปอก  คว้าน  และการแกะสลกัผักผลไม้สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
         1.   การ  หมายถึง  งาน ส่ิงท่ีท าหรือเร่ืองท่ีท า 
         2.   ปอก  หมายถึง  เอาเปลือกหรือส่ิงท่ีห่อหุม้ออก 
         3.   ควา้น  หมายถึง  เอาส่ิงมีคมแหวะใหก้วา้งแขวะใหเ้ป็นช่อง เพื่อเอาขา้งในออก 
         4.   แกะ หมายถึง เอาเลบ็มือค่อยๆ แคะ เพื่อใหห้ลุดออก 
         5.   สลกั  หมายถึง  แกะหรือเจาะ  ท าใหเ้ป็นลวดลายหรือรูปภาพดว้ยวิธีใชส่ิ้วสกดั ตดั 
ตอก ดุน 
         6.   ผลไม ้ หมายถึง  ลูกไม ้ผลของตน้ไม ้
         7.   การปอกควา้น  หมายถึง  การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท าใหส่ิ้งท่ีตอ้งการ
หลุดออกจากกนั 
         8.   การแกะสลกัผกัผลไม ้ หมายถึง  การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท าใหผ้กั
และผลไมเ้กิดลวดลายตามตอ้งการ  
 
 
 
 
 
 

 -   ความหมายของค าต่าง ๆ ที่มีความหมายเกีย่วข้องกบัวิธีการแกะสลัก  ดังต่อไปนี้ 
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         1.   การกรีด  หมายถึง    ขีดใหเ้ป็นรอยหรือใหข้าด 
         2.   การเฉือน หมายถึง   เชือดแบ่งเอาแต่บางส่วน 
         3.   การจัก  หมายถึง  ท าใหเ้ป็นแฉกหรือหยกั ๆ คลา้ยฟันเล่ือย 
         4.   การเกลา  หมายถึง  ท าส่ิงท่ียงัขรุขระใหเ้กล้ียงข้ึน  หรือไดรู้ปทรงดีข้ึน 
         5.   การบาด  หมายถึง  เอาส่ิงท่ีไม่ตอ้งการออกโดยวิธีฝานบาง ๆ หรือกวาดออก 
         6.   การฝาน  หมายถึง  ตดั เฉือน แฉลบใหเ้ป็นแผน่ หรือเป็นช้ินเป็นอนั 
         7.   การเซาะ  หมายถึง  ท าใหก้ร่อน หรือร่อยหรอเขา้ไปทีละนอ้ย 
         8.   การตัด  หมายถึง  ท าใหข้าดดว้ยของมีคม 
         9.   การหั่น  หมายถึง  เอาของวางลงบนท่ีรองรับแลว้ตดัใหเ้ป็นช้ินเลก็ ๆ 
       10.   การฉลุ  หมายถึง  ปรุ สลกั 
 
4.  ล าดับขั้นการฝึกแกะสลกัผักและผลไม้ 
           1.    ฝึกออกแบบ  โดยร่างแบบในกระดาษเพื่อวางแผนวา่จะแกะรูปแบบอยา่งไร  ใชว้สัดุ
อะไรบา้ง  จะจดัอยา่งไร  และจะตอ้งใชง้บประมาณเท่าไร  เม่ือออกแบบแลว้พิจารณา วา่การจดั
องคป์ระกอบของภาพสวยงามตามความตอ้งการหรือไม่ 

2. ฝึกเกลาใหไ้ดรู้ปทรงตามท่ีออกแบบไว ้
3. ฝึกแกะสลกัวิธีเซาะร่อง 
4. ฝึกแกะสลกัใบไมแ้บบต่างๆ 
5. ฝึกแกะสลกัดอกไมช้นิดปลายกลีบแหลม 
6. ผกัแกะสลกัดอกไมช้นิดปลายกลีบมน 

ข้อเสนอแนะ  ควรฝึกตามขั้นตอนเพ่ือให้เกดิทักษะและแกะสลักได้อย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากผักและผลไม้เหี่ยวเร็ว 
 

5. กระบวนการปอก คว้านและการแกะสลกัผักและผลไม้   
           กระบวนการปอก  ควา้น และการแกะสลกัผกัและผลไม ้ ไม่มีความยุง่ยาก แต่ตอ้งเขา้ใจ
ในวิธีการต่างๆ  ซ่ึงมีหลกัการปฏิบติัแกะสลกัดงัน้ี 
 

1. ลา้งมือและผลไมใ้หส้ะอาด 
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2. ใชอุ้ปกรณ์ใหถู้กวิธี และถูกประเภท 
3. มีดทุกชนิดตอ้งคมอยูเ่สมอ 
4. การวางแผนในการปฏิบติังาน 

- ก าหนดวตัถุประสงค ์
- การเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ 

5. ปฏิบติัตามขั้นตอนของการแกะสลกัและสงวนคุณค่าของผลไม ้
- ศึกษาขั้นตอนการปอกควา้นและแกะสลกั 
- ปฏิบติัตามวิธีการอยา่งเขา้ใจ 
- ดูแลรักษาผลไมแ้กะสลกัขณะแกะสลกั 

6. การดูแลรักษาก่อนใชง้านจริงและการน าผลไมแ้กะสลกัไปใช ้ 
ประโยชน์ 

7. ลา้งอุปกรณ์และเก็บรักษาอุปกรณ์ 
8. ท าความสะอาดพื้นท่ีการท างาน 
9. สรุปผลการปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สุกลัยา   ศิรินอ้ย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง (2564) 
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 การสร้างสรรคผ์ลงานประดิษฐ์ (งานแกะสลกั)  เม่ือได้เรียนรู้ในภาคปฏิบติัแลว้   เรายงั

ตอ้งเขา้ใจถึง  กระบวนการจดัการ (วิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบติังาน)  ผลงานซ่ึงเป็นหัวใจ
ส าคญัท่ีจะท าให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ย่างราบร่ืนและพร้อมจะน าผลงานออกจ าหน่าย  
เพื่อสร้างรายไดแ้ก่ตนเองและครอบครัวต่อไป 
 
 
 
                                    
                         
 

 
 
 
 

ท่ีมา : สุกลัยา   ศิรินอ้ย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง (2564) 

 
พวกเราคงจะทราบกระบวนการขัน้ตอน 
ในการแกะสลกัผกัผลไมไ้ปแลว้นะคะ !  
ตอนน้ีลงมือฝึกปฏิบตัิไดห้รือยงัคะ....... 

                                              
 
 
 

สรุปท้ายหน่วยท่ี  6 
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นักเรียนโปรดตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง . . .  
 

1.    จงอธิบาย หลกัการการแกะสลกัผักผลไม้ ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.    จงอธิบายกระบวนการในการแกะสลกัผักและผลไม้ ?  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………............................. 
 
3.    จงอธิบายความหมายของค าต่อไปนี้ 
           3.1   การเกลา หมายถึง? 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
        3.2   การเซาะหมายถึง? 
……………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

กจิกรรมทบทวนประจ าหน่วยที่  6 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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เอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชา การแกะสลกัผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 23262 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยที่  6   เร่ืองการประดิษฐ์ช้ินงาน (การปฏิบัติ) 
เวลา  10 นาที   คะแนน 10 คะแนน 

................................................................................................................................... 

    ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย   X  ลงในกระดาษค าตอบ  ตรงขอ้ท่ีเห็น   
     วา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.  บอกหลกัการ วิธีการและประโยชน์ของการแกะสลกัผักและผลไม้ได้ 
2.  เลือกใช้วัสดุเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการแกะสลกัผักผลไม้ได้ 
3.  วางแผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
 

1.  การแกะสลกัผักและผลไม้ เป็นการแกะสลกัวัสดุประเภทใด? 
              ก.  เน้ืออ่อน                                                              
              ข.  เน้ือแขง็ 
              ค.  เน้ือโลหะ                                                              
              ง.   เน้ือไม ้  
 

2.  ข้อใดคือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแกะสลกัผักและผลไม้? 
              ก.  มีดบาง                                                              
              ข.  มีดปลายแหลม 
              ค.  มีดพร้า                                                              
              ง.   ขอ้ ก และ ข   
 
 
 
 
 
3.  การแกะสลกัผักและผลไม้ จ าแนกลกัษณะงาน  ตามวิธีการแกะสลกั ได้กีแ่บบ? 
                ก.  2  แบบ                                                              

ค าช้ีแจง 
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                ข.  3  แบบ 
                ค.  5  แบบ                                                              
                ง.   6  แบบ   
 

4.  ข้อใดคือลกัษณะของงานแกะสลกัผักและผลไม้? 
                ก.  รูปร่องลึก  รูปร่องต้ืน 

    ข.  รูปนูน  รูปมน  รูปโคง้ 
                ค.  รูปร่องลึก  รูปนูน  รูปลอยตวั 
                ง.  รูปโคง้  รูปแบน  รูปนูน 

 

5.  การแกะสลกัจะสวยงามวิจิตรบรรจงได้ต้องอาศัยส่ิงใดเป็นส าคัญ? 
  ก.   เวลา   

  ข.  วสัดุท่ีน ามาแกะสลกั 

  ค.   เคร่ืองมือ   

  ง.   การฝึกฝนจนช านาญ 

 

6.  การปอกคว้าน หมายถึง ข้อความใด ? 
           ก.  การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท าให้ส่ิงท่ีตอ้งการหลุดออกจากกนั 

   ข.  การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท าใหส่ิ้งท่ีตอ้งการติดกนัอยา่งสวยงาม             
          ค.  การท าใหช้าดจากกนัดว้ยของมีคม 

           ง.   การท าใหเ้ป็นแฉกหรือหยกั ๆ คลา้ยฟันเล่ือย 
 

7.  มันฝร่ัง เม่ือปอกเปลือกแล้วควรท าอย่างไรจึงจะไม่ด า? 
           ก.   แช่ในน ้าเกลือ  
           ข.   แช่ในน ้าเยน็ 

           ค.   แช่ในน ้ามะนาว  

           ง.   แช่ในน ้าอุ่น 

 

 

8. ผักประเภท แครอท เม่ือแกะสลกัเสร็จแล้วควรท าอย่างไร? 
          ก.   แช่ในน ้าเกลือ  

          ข.   แช่ในน ้าเยน็ 
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          ค.   แช่ในน ้ามะนาว  

          ง.   แช่ในน ้าอุ่น 

 

9.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานแกะสลกัควรดูแลอย่างไร? 
           ก.   เก็บรักษาไวใ้หมิ้ดชิด 

           ข.   ใหใ้ชง้านไดดี้และปลอดภยั  
           ค.   ระมดัระวงัในการใชง้าน 

           ง.    เก็บรักษาไวใ้หพ้น้จากมือเด็ก 

 

10.  พืชผักชนิดใดเหมาะท่ีจะน ามาแกะสลกัเป็นดอกกุหลาบมากท่ีสุด? 
        ก.   มะเขือเทศ  

           ข.   มะระ 
           ค.   มะเขือ 
           ง.    แตงกวา 
 

 

ช่ือ...........................................นามสกุล........................................ช้ัน............เลขท่ี......... 
 

    

                  
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สุกลัยา   ศิรินอ้ย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง (2564) 

 
                                                         
 

 

เอกสารประกอบการเรียน   

แบบทดสอบหลงัเรียน 
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รายวิชา การแกะสลกัผักและผลไม้ รหัสวิชา ง 23262 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยที่  6    การออกแบบการแกะสลกัผักและผลไม้ 

เวลา  10 นาที   คะแนน 10 คะแนน 
...................................................................................................................................  

      ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย   X  ลงในกระดาษค าตอบ  ตรงขอ้ท่ีเห็น  
                              วา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. บอกหลกัการ วิธีการและประโยชน์ของการแกะสลกัผักและผลไม้ได้ 
2. เลือกใช้วัสดุเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการแกะสลกัผักผลไม้ได้ 
3. วางแผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
 

1.  การแกะสลกัผักและผลไม้ เป็นการแกะสลกัวัสดุประเภทใด? 
              ก.  เน้ือโลหะ                                                              
              ข.  เน้ือแขง็ 
              ค.  เน้ืออ่อน                                                              
              ง.   เน้ือไม ้  
 

2.  ข้อใดคือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแกะสลกัผักและผลไม้? 
              ก.  มีดบาง                                                              
              ข.  มีดปลายแหลม 
              ค.  ขอ้ ก และ ข  
              ง.   มีดพร้า        
 
 
 
 
                                                      
 

3.  การแกะสลกัผักและผลไม้ จ าแนกลกัษณะงาน  ตามวิธีการแกะสลกั ได้กีแ่บบ? 
              ก.  5  แบบ                                                              

ค าช้ีแจง 
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              ข.  6  แบบ 
              ค.  2  แบบ                                                              
              ง.   3  แบบ   
 

4.  ข้อใดคือลกัษณะของงานแกะสลักผักและผลไม้? 
ก. รูปร่องลึก  รูปนูน  รูปลอยตวั 
ข. รูปร่องลึก   รูปร่องต้ืน 

ค. รูปนูน  รูปมน  รูปโคง้ 
ง. รูปโคง้  รูปแบน  รูปนูน 

 

5.   การแกะสลกัจะสวยงามวิจิตรบรรจงได้ต้องอาศัยส่ิงใดเป็นส าคัญ? 
              ก.   เวลา   

 ข.   การฝึกฝนจนช านาญ 

 ค.   เคร่ืองมือ   

 ง.   วสัดุท่ีน ามาแกะสลกั 
 

6.  การปอกคว้าน หมายถึง ข้อความใด? 
  ก.  การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท าใหส่ิ้งท่ีตอ้งการติดกนัอยา่งสวยงาม                 
         ข.  การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท าใหส่ิ้งท่ีตอ้งการหลุดออกจากกนั 

          ค.  การท าใหช้าดจากกนัดว้ยของมีคม 

           ง.   การท าใหเ้ป็นแฉกหรือหยกั ๆ คลา้ยฟันเล่ือย 
 

7.    มันฝร่ัง เม่ือปอกเปลือกแล้วควรท าอย่างไรจึงจะไม่ด า ? 
          ก.  แช่ในน ้าอุ่น  

          ข.  แช่ในน ้าเยน็ 

          ค.  แช่ในน ้ามะนาว  
          ง.  แช่ในน ้าเกลือ 
 

 

8.  ผักประเภท  แครอท เม่ือแกะสลกัเสร็จแล้วควรท าอย่างไร? 
          ก.   แช่ในน ้าเกลือ  

          ข.   แช่ในน ้ามะนาว 
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          ค.   แช่ในน ้าเยน็  

          ง.   แช่ในน ้าอุ่น 

 

9.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานแกะสลกัควรดูแลอย่างไร ? 
           ก.   เก็บรักษาไวใ้หมิ้ดชิด 

           ข.   เก็บรักษาไวใ้หพ้น้จากมือเด็ก 

           ค.   ระมดัระวงัในการใชง้าน 

           ง.    ใหใ้ชง้านไดดี้และปลอดภยั  
 

10.  พืชผักชนิดใดเหมาะท่ีจะน ามาแกะสลกัเป็นดอกกุหลาบมากท่ีสุด? 
        ก.   แตงกวา  

           ข.   มะระ 
           ค.   มะเขือ 
           ง.    มะเขือเทศ  

 

 

ช่ือ...........................................นามสกุล........................................ช้ัน............เลขท่ี......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สุกลัยา   ศิรินอ้ย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง (2564) 
 

กระดาษค าตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน   

หน่วยที่  6   การประดิษฐ์ช้ินงาน (การปฏิบัติ) 
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ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  10 ข้อ   ( 10 คะแนน) 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
                                 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษค าตอบ 
แบบทดสอบหลงัเรียน   

หน่วยที่  6   การประดิษฐ์ช้ินงาน (การปฏิบัติ) 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
 2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

รวม     



73 
 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  10 ข้อ   ( 10 คะแนน) 
 

 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
                                 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
 2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

รวม     
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ขอแสดงความยนิดกีบันกัเรียน 
ทีท่ าถูกตัง้แต่ 6 ขอ้ 6 คะแนน ขึ้นไป 

เพราะนัน่แสดงวา่ ... นกัเรียนผ่านเกณฑแ์ลว้ หมายความวา่ 
นกัเรียนเขา้ใจเร่ือง การแกะสลกัผกัและผลไม ้ หน่วยที่ 6 

ความรูท้ัว่ไปในการแกะสลกัผกัและผลไม ้
... แตถ่า้นกัเรียนท าคะแนนไดน้อ้ยกวา่ 5 คะแนน 

ขอใหน้กัเรียนกลบัไปศึกษาใหม่ 
แลว้ลองท า แบบทดสอบดูอีกครัง้นะคะ ... 


