
เอกสารประกอบการเรียน

เร่ือง ดอกไมประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปที่  3

เลมที่  2

โดย
นศิากร   ใจเฉลียว

ครูชํานาญการ

โรงเรียนบานสบขุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน  เขต  2



คําชี้แจงการใชเอกสารประกอบการเรียน

คําชี้แจงสําหรับครูผูสอน
1. ครูผูสอนควรศึกษาเนือ้หาในเอกสารประกอบการเรยีนใหละเอียด
2. เตรียมเอกสารประกอบการเรยีนใหครบกับจํานวนนักเรยีน
3. ชีแ้จงวิธีการใชเอกสารประกอบการเรยีนใหนกัเรยีนเขาใจอยางชัดเจน เอกสารประกอบ

การเรยีนประกอบ ดวย  4 สวน คอื จุดประสงค ใบความรู ลําดับขั้นตอนการนวดแปง
ขนมปง และใบงาน  
4. ขณะที่นักเรยีนฝกปฏบิัติครูควรดูแลอยางใกลชิด เพื่อไมใหเกิดอันตรายจากการใชอุปกรณ
การนวดแปงขนมปง และสังเกตพฤติกรรมการปฏบิัติงานของนักเรยีน
5. เมื่อนักเรยีนเรยีนจบใหทํากิจกรรมในใบงาน เปนการทดสอบความรู
6.  ครูตรวจใบงานจากเฉลยในคูมือครูจากแผนการเรยีนรูที่  3
7. ครูบันทึกคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ี ตอเอกสารประกอบ

การเรยีนเลมที่  3

คําชี้แจงสําหรับนักเรยีน
1. เอกสารประกอบการเรยีนเลมนี้เปนเอกสารประกอบการเรียน เลมที่  3

เรื่อง ละเลงแปงขนมปงตั้งใจนวด 
2. นักเรยีนแบงกลุม เปน  4 กลุม  กลุมละ 4-5 คน ตามความสมัครใจ 
3. นักเรยีนศกึษาเอกสารประกอบการเรยีนตามลาํดับ ดังนี้

-ศึกษาจุดประสงค  เพื่อใหเกิดการเรยีนรูบรรลุวัตถุประสงค
- ศึกษาใบความรู  เพื่อเพ่ือเตรียมอุปกรณสําหรับการนวดแปงขนมปง
-ศึกษาลําดับขั้นตอนการนวดแปงขนมปง  เพื่อลงมือปฏิบัติการนวดแปงขนมปง
-ทํากิจกรรมในใบงาน เพื่อทดสอบความรู

4. อานคําแนะนําในการใชเอกสารในการใชเอกสารประกอบการเรยีนและปฏิบัติ  
ตามขั้นตอนอยางตั้งใจ ควรระวังความปลอดภัยในการใชอุปกรณ

5. ทํากิจกรรมในใบงานที่ 1-3
6. นักเรยีนตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง โดยไมลอกคําตอบจากเพื่อน  
7. นักเรยีนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน



ใบความรูที่  3

ละเลงแปงขนมปงตั้งใจนวด
หมายถงึ  การนําขนมปง มาตัดขอบที่เปนสีน้าํตาลออก บดใหเปนผงละเอียด

(เรยีกวาแปงขนมปง) นําไปรวมกับสวนผสมอีก  4 ชนิด นวดดวยมือ ใหเปนเนื้อ
เดียวกัน มีลกัษณะนุม เหนียว ไมติดมือ คลายดินน้ํามัน  เมื่อแหงจะไมแตก จะคง
รูปราง  และสีขาวนวลตามเนื้อขนมปง
คําแนะนํา แปงขนมปงเกบ็ถกูวิธีสามารถอยูไดเปนเดือนจะไมเสยี  กอนใชงาน
ตองนวดใหคลายความเยน็ แปงจะนิ่มเหมือนเดิม

วัสดุ
1. ขนมปง                           
2. แปงขาวโพด
3. โลชัน่ทาผิว
4. กาว

อุปกรณ
1.  ถวย  หรือชาม
2.  ชอนตวง
3.  ถวยตวง



ชื่อเรือ่ง             : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีน เรื่องดอกไมประดิษฐจากวัสดุ
ในทองถิ่น  สําหรบันักเรยีน ชัน้ประถมศึกษาปที่  3 โรงเรยีน
บานสบขุน จังหวัดนาน

ผูศึกษาคนควา  : นิศากร  ใจเฉลียว
ปที่ทําการวิจัย  : พ.ศ. 2552

บทคัดยอ
การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ

เรยีน เรื่อง ดอกไมประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น  ชัน้ประถมศึกษาปที่  3 2)เพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่  3 กอนและหลัง
การใช เอกสารประกอบการเรยีนกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
เรื่องดอกไมประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น  3)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรยีน
ที่มีตอเอกสารประกอบการเรยีน เรื่องดอกไมประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2552 
โรงเรยีนบานสบขุน อําเภอทาวังผา  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานาน เขต 2 จํานวน 17
คน ไดมาโดย   การเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเปนชั้นที่ผูรายงานเปนผูสอน ใชเวลา
ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่  1  ปการศึกษา  2552 ใชเวลาทดลอง  3 สปัดาห  รวม
ทั้งสิ้น 21 ชัว่โมง  

เครื่องมอืที่ใชไดแก  1)เอกสารประกอบการเรียน เรื่องดอกไมประดิษฐจากวัสดุใน
ทองถิ่น  กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวน 9 เลม  2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  ใชในการวัดความรู
ความสามารถ ของนักเรยีนกอนและหลังเรยีน ทั้งหมด จํานวน 30 ขอ  เปนแบบปรนัย  
ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก แลวนําผล    การใช มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมโดยใช คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และเปรียบเทียบผลการใช
โดยใชการทดสอบคาที  t-test    3)แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานทักษะ
กระบวนการ  และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  4)แบบประเมินผลงานนักเรยีน       
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีน ที่มีตอ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
ดอกไมประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น



ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนไปตามสมมติฐานที่
กําหนด  คือ เอกสารประกอบการเรียน เรื่องดอกไมประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น  กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เทากับ  89.88 / 83.14 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ผูรายงานไดกําหนดไว  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ที่เรียนโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียน  เรื่องดอกไมประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรู      
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่
ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียน ทั้ง  9 เลม โดย
เฉลี่ย ระดับ  4.83 คิดเปนรอยละ  96.61 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด  สรุปผล
การศึกษาคนควา แสดงวา การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องดอกไมประดิษฐ
จากวัสดุในทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  3 สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว   ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการ
เรียนในระดับมากที่สุด ดังนั้นครูผูสอนสามารถนําไปใชเปนสื่อ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
และผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง


