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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 โลกได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมยัตามกาลเวลา  ตั้ งแต่ยุคสังคม
เกษตร ยุคปฏิวตัิอุตสาหกรรม  จนมาถึงยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะในยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร (IT)  มีผลท าให้ชีว ิตของมนุษย ์เป ลี่ยนแปลงไป  
ชาวโลกสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว  จนทัว่ทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็นชุมชนเดียวกนั  
คือ  ชุมชนมนุษยชาติการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม  การถ่ายเท
ทรัพยากร  การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลย ี ซ่ึงสังคมไทยก็ตกอยูภ่ายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจากผลของการเปล่ียนแปลงในสังคมโลกยุคโลกาภิวตัน์
จากความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวตัน์มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม  และเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดว้ย  (กรมวชิาการ, 2545 : 1)   
  สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วใน
ช่วงเวลาเกือบสองศตวรรษที่ผ่านมา  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
อย่างรวดเร็วตามไปด้วย  ปรากฏการณ์ที่ท  าให้เกิดภาวะโลกาภิวตัน์  จึงจ  าเป็นตอ้งปรับปรุง
การศึกษาอยา่งส าคญั คือ  การกา้วมัน่ทนัโลก  แต่จะอนุรักษเ์อกลกัษณ์ของความเป็นไทยไวใ้ห้คงมัน่  
ทั้ ง น้ี เพื่ อให้กระบวนการผสมผสานของใหม่กับของ เด ิม เ ป็นไปอย ่า งม ีป ระสิทธิภ าพ                 
และประสิทธิผล  การศึกษาจึงจ าเป็นต้องพฒันาคน  ให้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ  คนไทยจะต้องเป็นคนดี  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  เคารพ
จรรยาบรรณในวิชาเรียน  โดยยึดหลักผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้       
และพฒันาตนเองได ้  ส่ง เสริมให้ผู เ้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ            
ให้ความส าคญัต่อความรู้เ กี่ยวกบัตนเอง  และความสัมพนัธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้     
ความเข ้าใจและประสบการณ์  เ ร่ืองการจ ัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ      
และส่ิงแวดล ้อมอย ่างสมดุลย ัง่ย ืน   ความรู้ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์  ดา้นภาษาเน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  ความรู้และท ักษะในการประกอบอาชีพ  การด ารงชีวิตในสังคม
อย่างสันติสุข (จนัตรี  คุปตะวาทิน,  2550 : 13) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหาร     
และจดัการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  
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ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตร            
ตามวตัถุประสงค์ในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชน  และสังคมภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
ด ารงชีวติ  และการประกอบอาชีพ  เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  (เอกรินทร์  
ส่ีมหาศาล, 2546 : 175) 
 ดงันั้นการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีจุดหมายเก่ียวขอ้งกบั
การด ารงชีวติประจ าวนั  และการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้  และทกัษะในการท างาน  จึงไดก้ าหนด
ไวว้า่  การเรียนรู้ที่ยึดการท างาน  และการแก้ปัญหาเป็นส าคญับนพื้นฐานของการใช้หลกัการ
และทฤษฎี เป็นหลกัในการท างานและการแกปั้ญหา  เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จะท าให้ผู เ้ รียนได้พฒันาการเรียนรู้  
จากการท างาน และการแก้ปัญหา  รวมทั้งไดรั้บการปลูกฝังศีลธรรม  จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การบูรณาการ  ความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  และความดี   มีปัญญา  สามารถด ารงตนได้อย่าง
เป็นสุขมีศกัยภาพ (กรมวชิาการ, 2544 : 11) 

 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3  มีการจดัการเรียน        
การสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบตัร
วิชาชีพ รวมจ านวน  13 ห้องเรียนมีนกัเรียนทั้งส้ิน 445 คน  โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3   
ทุกคนต้องเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    
จากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีค่อนขา้งเรียนอ่อน  จากการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   ปีการศึกษา  2550  และปีการศึกษา  2551  ซ่ึงผูร้ายงานเป็นผูส้อน  
พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ  77.50  และ  76.00  ตามล าดบัซ่ึงต ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้้อยละ  80 ดงัตารางท่ี  1 
 ตารางท่ี  1  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นม ัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเ รียนบ่อกรุวิทยา   ส าน ักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต  3 ปีการศึกษา  2550 - 2551 

 

 
ปีการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายของโรงเรียน 
(ร้อยละ) 

2550 77.50    80 
2551 76.00 80 
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  จากตารางท่ี  1  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน  วิชางานประดิษฐ์   ง30223    
ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี  3  ในปีการศึกษา  2550  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 77.50   
และในปีการศึกษา  2551  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 76.00  ซ่ึงทั้งสองปี  ยงัมีผลสัมฤทธ์ิ
ต ่ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว ้ คือร้อยละ 80  จะเห็นได้ว ่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ยงัไม่เป็นท่ีพอใจจากการส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่าง  ๆ 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  สรุปไดว้า่ในวชิา ท่ีมีเน้ือหามากท าใหน้กัเรียนรู้สึกเบ่ือไม่อยากเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหา  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ผูร้ายงานจึงศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เพื่อมุ่งเน้น     
ให้นกัเรียน  มีความรู้  และความเขา้ใจ  สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชางานประดิษฐ์      
ง30223 ชั้นม ัธยมศึกษาปีที่  3  ให้สูง ข้ึน  เพราะเอกสารประกอบการเรียนเป็นนวตักรรม 
ทางการศึกษาอย่างหน่ึงที่มีคุณลกัษณะเหมาะสม ในการน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน  
เปิดโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยครูใช้ประกอบการสอน  ประกอบดว้ยเน้ือหา กิจกรรม สรุป    
การวดัและประเมินผล ช่วยประหยัดเวลาในการสอนของครู  ท าให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียน              
เป็นรายบุคคลมากข้ึน  และนักเรียนได้ลงมือปฏิบติัจริงมีการจดัประสบการณ์ตามล าดบัขั้น  เพื่อน า
นักเรียนไปสู่จุดหมาย  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถและตามศกัยภาพของตนเอง        
ซ่ึงสอดคล้องกบับุปผาพร  สุวรรณไตรย ์ (2549  :  บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  เร่ือง  การร้อยมาลยัของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน
บา้นเหล่าป่าเป้ด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร  พบว่า  (1)  เอกสารประกอบการเรียน
การสอน เร่ือง  การร้อยมาลยั  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี  5  ที่สร้างข้ึน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เท่ากบั  82.10/85.74  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไวค้ือ  80/80  (2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ   
หลงัเรียน พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  โดยค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (3)  ความคิดเห็นของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เร่ือง  การร้อยมาลยั โดยส่วนรวม   อยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ทุกขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ีย  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัพอใจมากท่ีสุด  และ
สอดคล้องกบั ณัชพล  กาฬภกัดี  (2550 : บทคดัย่อ) รายงานการพฒันาและผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า (ง40201) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ผลการวจิยั พบวา่ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 85.16/82.07 
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้80/80 ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
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ท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษา ปีท่ี 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดย
หลงัใชเ้อกสารประกอบการเรียนสูงกวา่ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียน และนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อเอกสารประกอบการเรียน วชิาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
      ผูร้ายงานได้ศึกษาค ้นคว ้ารายละ เอียด เ กี่ยวก ับ เอกสารประกอบการ เ รียน 
พบว่า มีคุณสมบตัิเหมาะสมต่อการน าไปใช้  เนื่องจากเอกสารประกอบการเรียนเป็นส่ือ       
ที่นิยมใช้น ามาประกอบการเ รียนการสอนนักเ รียนในระดับมัธยมศึกษา  เพราะ เอกสาร
ประกอบการเรียน เนน้การพฒันาดา้นความรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด และสติปัญญา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เป็นเคร่ืองมือส่งเสริม  การเรียนการสอน  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   และเอกสาร
ประกอบการเรียนยงัมีลกัษณะ ท่ีส่งเสริมความรู้  ทกัษะ ความคิดรวบยอด ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่
นักเรียนในการด าเนินชีวิต  ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผูร้ายงาน จึงสนใจท่ีจะผลิต
นวตักรรมเอกสารประกอบการเรียน ท่ีมีเน้ือหาสาระ มีภาพประกอบเร่ือง ท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจ 
กระตือรือร้นท่ีจะเรียน และเกิดการเรียนรู้  มีความรู้ ความเขา้ใจ  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  อนัจะเป็น
ผลดีต่อการเรียนไดต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 การพฒันาเอกสารประกอบการเรียนคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223     
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนใช้นวตักรรมและหลังใช้
นวตักรรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์ ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนบ่อกรุวทิยา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ ์ ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 การพฒันาเอกสารประกอบการเรียนคร้ังน้ีมีสมมุติฐานของการศึกษาดงัน้ี 
 1. เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์  ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3    
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนหลังจากเ รียน  โดยใช้เอกสารประกอบการ เรียน                       
วิชา งานประดิษฐ์  ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความแตกต่างกนั  
 3.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 3  มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตของการศึกษาประกอบดว้ย 
  1.  ประชากร  เป็นนกัเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3 ปีการศึกษา  2552 จ  านวน 78  คน ซ่ึงโรงเรียนจดัห้องเรียน  
โดยคละความสามารถ  
  2. กลุ่มตวัอย่าง   เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา   ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  ซ่ึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  
จ านวน  1  ห้องเรียน  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3/2  จ  านวน  30  คน  ซ่ึงเป็นห้องท่ี
ผูร้ายงานเป็นผูรั้บผดิชอบท าการสอน 
  3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
น าไปใชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพการเรียน  ปีการศึกษา  2552  จ านวน 15  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2  
ชัว่โมง  ระหวา่งเดือน  มิถุนายน  2552  ถึง  เดือน  กนัยายน  2552 
  4.   เอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  
ที่พฒันาและน ามาใช้ในคร้ังน้ี  มีเน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วย  ความรู้เก่ียวกับ    
งานประดิษฐ์  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์  แม่พิมพ์  แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์  
การท าแม่พิมพ์ยางเพื่อหล่อตุ๊กตา  การรีไซเคิล  การท าภาพนูนต ่ าจากกระดาษรีไซเคิล                 
งานประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ 
  5.   ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา   
 5.1  ตัวแป รต้น ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์ ง30223                
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
 5.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 
 5.2.1   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียน  วชิางานประดิษฐ ์ ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3    
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 5.2.2 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223          
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
 5.2.3   ความพึงพอใจของนัก เ รียนที่มีต่อ เอกสารประกอบการ เ รียน   
วิชางานประดิษฐ์  ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เอกสารประกอบการ เ รียน   หมายถึง   เอกสาร ที่สร้า ง ข้ึน เพื ่อให้น ัก เ รียน             
ใช้ประกอบการ เ รียน   ว ิชางานประดิษฐ์  ง30223 ชั้นม ธัยมศึกษา ปี ที ่  3  จ  านวน 8 เล ่ม  
ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกบังานประดิษฐ์  2) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ ์       
3) แม่พิมพ ์  4) แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์  5) การท าแม่พิมพ์ยางเพื่อหล่อตุ๊กตา  6) การรีไซเคิล            
7) การท าภาพนูนต ่าจากกระดาษรีไซเคิล  8) งานประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน โดย
พิจารณาจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน 
 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน   หมายถึง   ประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียน  วิชา งานประดิษฐ์  ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80  (E1/ E2) 
  80 ตวัแรก  (E1)  หมายถึง คะแนนการท าแบบฝึกหัดการปฏิบติัและแบบทดสอบ
หลงัเรียนในแต่ละเล่ม  จ  านวน 8 เล่ม  มารวมกนัเป็นคะแนนระหวา่งเรียนและน ามาเฉล่ียไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 80 
  80 ตวัหลัง (E2) หมายถึง  คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังจากการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนครบทุกเล่ม  ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนใช้นวตักรรม  
จ านวน  30  ขอ้  โดยคิดเป็นคา่ร้อยละไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  80 
 นกัเรียน  หมายถึง  ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  ปีการศึกษา  2552 
 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  หมายถึง  ชุดค าถามท่ีใชว้ดัดา้นความสามารถของ
นกัเรียนในดา้นความรู้  ทกัษะ โดยแยกออกเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของเอกสาร
ประกอบการเรียน  วชิางานประดิษฐ ์ ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  จ  านวน  8  เล่ม 
 ความพึงพอใจของนักเรียน  หมายถึง  ความรู้สึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  ปีการศึกษา  2552  ท่ีมีต่อ  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน  วชิางานประดิษฐ ์ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลทีม่ีต่อนักเรียน 
 1.  มีเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223 ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3            
ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้และฝึกทกัษะ 
 2. เป็นการส่ง เส ริมให้นัก เ รียนมีท ักษะในการค้นคว ้าหาความรู้ด้วยตน เอง                                        
และเกิดการเรียนรู้อย่างถาวร เปิดโอกาสให้ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 3.  นกัเรียนมีเอกสารอา้งอิงในการศึกษาคน้ควา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4.  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 5.   นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 ผลทีม่ีต่อครู 
 1.  ท าใหค้รูมีส่ือ  คือ  วิชางานประดิษฐ์  ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.  เป็นต้นแบบหรือแนวทางในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนในเน้ือหาอ่ืน ๆ        
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนต่อไป 


