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ช่ือเรื่อง การพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระ   

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

75/75  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและ

หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎรพัฒนา) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 23 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 

การประดิษฐบายศรี แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน รอยละ และ t-test  

ผลการวิจัยพบวา   

  1) ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 83.89/83.86 ซ่ึง

สูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีกําหนดไว 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใช

ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี อยูในระดับมากท่ีสุด  

 

คําสําคัญ:  ชุดฝกทักษะ การประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
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ABSTRACT 

  

The purposes of this study were to: 1) develop a BAI-SRI Inventing Activity Package 

which had 75/75 efficiency criterion, utilized in Career and Technology Learning Substance Group for 

Mathayomsuksa 1 students. 2) compare the leaning achievement of students, before and 

after using the activity package, and 3) study satisfaction levels of students on learning the 

BAI-SRI Inventing Activity Package.  The sampling group was comprised of 23 students who were 

studying in Mathayomsuksa 1, Wadnhongsua school (Ratradpattana), under the supervision of    

the Office of Chachoengsao Primary Education Area 2. The instruments used in this research 

were the BAI-SRI Inventing Activity Package, lesson plan, learning achievement test, and a 

questionnaire. The statistics used in this research were means, standard deviation, percentage, 

and t-test. 

The results of study were as follows: 

 1) The efficiency criterion of the BAI-SRI Inventing Activity Package, as a whole, was 

83.89/83.86 which was higher than the 75/75 criterion. 

 2) The learning achievement of Mathayomsuksa 1 students was significantly higher 

than those before studying by using the BAI-SRI Inventing Activity Package at the .05 level. 

 3) The students had overall learning satisfaction towards studying by using the BAI-SRI 

Inventing Activity Package at the highest level. 
 

Keywords:  skill training package, BAI-SRI inventing, Career and Technology Learning 

Substance Group. 
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กิตติกรรมประกาศ 
    

   วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณได ดวยความอนุเคราะหจากผูมีพระคุณหลายทาน ผูวิจัย

ขอกลาวขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

   ขอกราบขอบพระคุณ ทานรองศาสตราจารยบังอร อนุเมธางกูร อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และ 

ทานผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จันทรสถิตยพร อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดกรุณาใหความรู 

ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการ การวัดผลประเมินผล แนวคิด ขอเสนอแนะ การดําเนินการวิจัย

ตามลําดับข้ันตอนอยางถูกตองและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ อยางละเอียด รอบคอบ พรอมท้ัง

ใหกําลังใจดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ  

  ขอกราบขอบพระคุณ ทานศึกษานิเทศกชญาภา อ่ิมสําราญ ทานรองผูอํานวยการกนิษฐา ใหมจันดี 

ทานอาจารยกิตติพร เฉลิมพลโยธิน และทานอาจารยสุนิสา เฉลิมพลโยธิน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยไดใหคําปรึกษา แนะนํา ขอเสนอแนะและแกไขขอบกพรอง

ตางๆ เปนอยางดี  

  ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยวิภา พิเนตร ผูซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในการปรึกษาการทํา

วิจัยครั้งนี้ พรอมท้ังเสียสละเวลาในการพัฒนาความรูใหกับผูวิจัยเปนอยางดี โดยใหคําปรึกษา แนะนํา 

ขอเสนอแนะ และแกไขขอบกพรองตางๆ เปรียบเสมือนมารดาคนท่ีสองของผูวิจัย 

  ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนบานหวยหิน ผูอํานวยการและคณะครู

โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) ทุกทานท่ีไดอํานวยความสะดวก เปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ 

สนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จ และขอขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้

เปนอยางดี 

  ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสายชล คุณแมถวิล นันทสูนยและครอบครัว ซ่ึงใหการอุปการะ 

ชวยเหลือ สนับสนนุ ใหกําลังใจท่ีดีเสมอมา 

   ขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารยทุกทาน ท่ีเก้ือกูลศิษย ประสิทธิ์ประสาทวิชา ทุกสาขา 

ทุกแขนง ทําใหผูวิจัยไดรวบรวม นํามาบูรณาการเปนงานวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือสานตอเจตนารมยตอไป 

  คุณประโยชนของวิทยานิพนธนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาบุพการี ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณ

ทุกทาน ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และความดีท้ังปวงแกผูวิจัย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 จากสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของคนไทยในปจจุบัน มีการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองเพ่ิมมาก

ข้ึนจากในอดีต ดวยการนอมนําแนวพระราชดําริเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชชีวิตประจําวัน 

เพ่ือการดํารงชีวิตท่ีสมบูรณตามวิถีไทยโดยการนําภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบานมาปฏิบัติและ

เพ่ือการลดตนทุนคาใชจาย รวมถึงการสรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดตลอดจนกลไกตางๆ ท่ีสามารถทํา

ใหประชาชนพ่ึงพาตนเองได กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีการนอมนําแนวพระราชดําริ

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาสงเสริมและบูรณาการเขากับการศึกษาในสถานศึกษา สอดแทรกใน

การเรียนการสอน เพ่ือเปนการพัฒนา ขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแตวัยเรียน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

22 มีความหมายสําคัญของการศึกษาวา เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ

สังคมโดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม สรางสรรค จรรโลง ความกาวหนา 

ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุน

ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ สามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 13) มาตรา 27 

บัญญัติวา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ

ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษา

ตอ ใหสถานศึกษามีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและประเทศชาติ สอดคลอง

กับมาตรา 7 วา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา และสงเสริมสิทธิ หนาท่ี 

เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความ

เปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ินของไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจน การอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค 
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ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และมาตรา 28 ระบุวา หลักสูตรตองมีลักษณะหลากหลาย 

ท้ังนี้ ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย

และศักยภาพ สาระของหลักสูตรท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลท้ังดาน

ความรู ความคิด ความสามารถความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม และจากการศึกษาจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร พบวาหลักสูตรตองการใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึงไดแก ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค รักการคนควา มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีจิตสํานึก ในการอนุรักษ ภูมิปญญาไทยและรัก

ทองถ่ินของตน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองและทองถ่ินในดานตางๆ โดยใหผูเรียน

เรียนรูเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน ซ่ึงคาดวาจะทําใหผูเรียนรูจักทองถ่ินของตนเอง

มากข้ึน เกิดความภูมิใจ ความรัก ความผูกพัน มีความรู ความสามารถในการคิด การจัดการและการ

แกปญหา ไดอยางเปนระบบท้ังเก่ียวกับตนเอง งานอาชีพและการพัฒนาสังคม แสวงหาแนวทางปฏิบัติ

ใหมๆ ไดผลงานท่ีดีข้ึนกวาเดิมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปชวยเหลือครอบครัวและชุมชนได ซ่ึงเนนให

เห็นถึงการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตองใชกระบวนการ การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ การจัดเตรียมทรัพยากรแหลงความรู รวมท้ังสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายประเภท     

 ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดมีการกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 เพ่ือเปนกรอบและทิศทางสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในการนําไป

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน มีการกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลางข้ึน เพ่ือใหโรงเรียนนํากรอบหลักสูตรทองถ่ินไปจัดทําการเรียนการสอน ท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ินและชุมชน จึงเห็นความจําเปนในการจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเปน

คนดี มีความรูความสามารถ มีทักษะในชีวิตประจําวันเก่ียวกับการทํางานดานการประดิษฐสิ่งของ

เครื่องใชท่ีมีความประณีตสวยงาม ตามกระบวนการงานประดิษฐ เนนการอนุรักษและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตามภูมิปญญาทองถ่ิน มีกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ิน สอดคลองกับบริบทของสังคม 

 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขอมูลในปการศึกษา 2555 มีนักเรียนท้ังหมด จํานวน 

122 คน ครูจํานวน 15 คน ตั้งอยูหมูท่ี 4 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ชุมชนบริเวณโรงเรียนประกอบดวยวัดจํานวน 1 วัด คือ วัดหนองเสือและครอบครัวในเขตชุมชน รวม

ท้ังหมดจํานวน 763 ครัวเรือน พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีการเกษตร อาชีพในชุมชนสวนใหญจึงเปน

เกษตรกร ชาวบานสวนใหญ มีเชื้อสายไทย-พวน มีความเชื่อวา ในการประกอบพิธีกรรม อันไดแก 

งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานข้ึนบานใหม พิธียกศาล พิธีสูขวัญพิธีไหวครู ครอบครู จะตองมีการ

อัญเชิญบายศรีในการประกอบพิธีกรรมทุกครั้ง รวมถึงงานบุญประจําปท่ีวัด อันไดแก งานปริวาสกรรม  

งานถวายเทียนในเขาพรรษา งานวันออกพรรษา งานวันลอยกระทง ซ่ึงเปนประเพณีไทยท่ีตองมีการ
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ประดิดประดอยดอกไมบายศรีท้ังสิ้น ท้ังนี้ผูท่ีสืบทอดมรดกการทําบายศรีท่ีถูกตองตามขนบธรรมเนียม

ในทองถ่ินก็ลดนอยลงตามยุคสมัย ทําใหบายศรีแตละประเภทมีราคาแพง ท้ังท่ีวัสดุหางายและมีมาก

ในทองถ่ิน  

 จากขอมูลท่ีกลาวมาแลวขางตน โรงเรียนสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมเปนหนวย

การเรียนรูรายวิชาใหมรายวิชาท่ีมีความเขมข้ึนอยางหลากหลาย โดยเลือกจากสาระการเรียนรูและ

จัดทํามาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูหรือรายวิชานั้นๆ และใหสถานศึกษานํารายละเอียด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เปนแนวในการเทียบเคียงตรวจสอบหรือปรับใช เปนสาระการเรียนรูรายป

หรือรายภาคของหลักสูตรสถานศึกษา โดยยืดหยุนตามธรรมชาติของแตละกลุมสาระการเรียนรูหรือ

ชวงชั้นใหสถานศึกษากําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู ในสวนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษาและสังคม  

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ และจัดประสบการณ

การเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพความตองการหรือปญหาของผูเรียน ชุมชนหรือทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถ

นําความรู ไปใชในการพัฒนาตนเอง เศรษฐกิจ อาชีพและสังคมท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต การพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ิน จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมของ

ชุมชนท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน ทําใหเกิดความรู ความเขาใจและความภาคภูมิใจ ในการพัฒนาตนเอง 

สามารถนําเอาภูมิปญญา องคความรูและทรัพยากรของทองถ่ิน มาใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด 

 ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย มุงใหผูเรียนพัฒนาตนเอง เนนการเรียนรูท่ีมีความหมาย

ตอผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของทองถ่ินตนเองในดานตางๆ รวมท้ังเกิดความรัก ความ

ผูกพันกับทองถ่ินและใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ปฏิบัติจริงในกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ซ่ึงมุงเนนความสําคัญในการเรียนจากการปฏิบัติจริงโดยฝกใหทํา คิด ศึกษาดวย

ตนเอง เนนกระบวนการทํางานและการจัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิดอยางสรางสรรค 

นอกจากความสําคัญขางตนแลวผูวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุมหนึ่ง มีความสนใจในงาน

ประดิษฐบายศรี เปนกลุมท่ีมีความรักการฝกฝน ความกระตือรือรน มีความพยายามในการทํางาน แต

ยังขาดความรู ทักษะ ประสบการณ ท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐ ประดับตกแตงอีกมาก 

เพ่ือใหสอดคลองกับสังคมในยุคปจจุบัน ความตองการของทองถ่ิน และเพ่ือใหเปนไปตาม

เจตนารมณดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรางชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ   

(รัฐราษฎรพัฒนา) ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาการงานอาชีพ ในกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สาขางานประดิษฐ เพ่ือใหนักเรียนท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน เรียนรูโดยการปฏิบัติ

เก่ียวกับงานอาชีพและการเรียนรูขอมูลทางวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีศึกษาจากเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร

นอกเหนือจากการศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสารตางๆ และเพ่ือนําทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร

ทองถ่ิน มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอผูเรียน ผูสอน สถานศึกษา ใหมีโอกาสไดเรียนรูเรื่องราวของ
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ชุมชน ทองถ่ินตนเอง รูจักอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน รักและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน เรียนรูสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน ตลอดจนสามารถแกปญหา พัฒนาชีวิต ครอบครัว 

พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและทองถ่ินของตน สนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะการทํางาน 

ทักษะการจัดการ สามารถนําภูมิปญญาพ้ืนบาน ภูมิปญญาไทย มาสรรคสรางและพัฒนาผลิตภัณฑ จะ

นําไปสูการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเอง เพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ ลดตนทุน 

เพ่ิมรายได ชวยเหลือสังคมดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และอีกท้ังเปนแนวทางในการศึกษา อันจะ

เปนประโยชนตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.2.1  เพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและ

หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี  

1.2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนดวย

ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี  

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 

 1.3.1 ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลการประเมินความสามารถในการ

ประดิษฐบายศรี เปนไปตามเกณฑรอยละ 75 

 1.3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะ

การประดิษฐบายศรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 1.3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะ

การประดิษฐบายศรี มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐ

บายศรี อยูในระดับมาก 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 1.4.1 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ในเขตอําเภอพนมสารคาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปการศึกษา 2555 จํานวน 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดหนองเสือ มีนักเรียน 23 คน  2) โรงเรียนวัดตนตาล 

มีนักเรียน 39 คน  3) โรงเรียนวัดหัวกะสังข มีนักเรียน 29 คน  4) โรงเรียนเขาหินซอน มีนักเรียน 45 คน  

5) โรงเรียนวัดนาเหลาบก มีนักเรียน 25 คน รวมท้ังหมดจํานวน 161 คน 

 1.4.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อําเภอ 

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 23 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling) เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแหงนี้ท่ีมีบริบททองถ่ิน ท่ีตั้งอยูในเขต

พ้ืนท่ีชนบท ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเปนกลุมนักเรียนท่ีอยูในความ

รับผิดชอบการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 1.4.3 ดานเนื้อหา เนื้อหาท่ีนํามาพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี เปนเนื้อหาท่ีเตรียม

ไปสูอาชีพ สาขางานประดิษฐท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีดังนี้  

ชุดฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี   

ชุดฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

ชุดฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 5 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตอ 

ชุดฝกทักษะท่ี 6 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตน 

 ผูวิจัยได กําหนดขอบเขตดานเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูขางตน ใหครอบคลุม

องคประกอบของการเรียนรู ดังนี้ 

 1) ดานความรูความเขาใจ ไดแก ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม

ท่ีเก่ียวของ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบายศรีและการประดิษฐบายศรี 

 2) ดานทักษะกระบวนการ ไดแก การประดิษฐสวนประกอบตางๆ ของบายศรีและ

การประกอบบายศรี 

 3) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ไดแก ความมีระเบียบวินัย2 7 ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทํางานและรักความเปนไทย 
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 1.4.4 ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

   1) ตัวแปรตน ไดแก การจัดกระบวนการเรียนรู ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐ

บายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

   2) ตัวแปรตาม ไดแก 

   (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

   (2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอชุดฝกทักษะ

การประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 1.4.5 ระยะเวลาในการทดลอง 

  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ระหวางเดือน

พฤศจิกายน 2555  ถึงเดือนมกราคม 2556 เปนเวลา 6 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ไมรวม

ระยะเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 

1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โครงสรางรายวิชาจากหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) เอกสาร หลักสูตรระยะสั้น งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดกระบวน 

การเรียนรูการประดิษฐบายศรี และรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส (ทิศนา แขมณี, 2545, 

หนา 244-245) นํามาเปนแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดใชเนื้อหาในหนวยการเรียนรูการประดิษฐของใช

จากวัสดุทองถ่ิน จากโครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 นํามาทําการวิเคราะหเปนเนื้อหายอยและนํา

ขอมูลท่ีศึกษาคนควา มาจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดังกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้  
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.6.1 การพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี หมายถึง การออกแบบสื่อการเรียน

และปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมการประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถ่ิน เรื่อง การประดิษฐ

บายศร ีใหมีคุณภาพโดยใชกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผูเชี่ยวชาญ และการนําไปทดลองใชกับ

กลุมตัวอยาง สําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมและรายบุคคลเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจและ

เพ่ิมพูนความสามารถ ประกอบดวยกิจกรรมในการฝกปฏิบัติ เรียงลําดับจากงายไปยาก โดยเนนการ

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการและสามารถนําความรูไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

 1.6.2 ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี หมายถึง สื่อการเรียนสําหรับใหนักเรียนเรียนรู มี

ความเขาใจและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรู เพ่ิมพูนความสามารถในการประดิษฐบายศรี แตละชุด

ประกอบดวย กิจกรรมในการฝกปฏิบัติ เรียงลําดับจากงายไปยาก โดยเนนการฝกปฏิบัติตามแนวคิด

การพัฒนาทักษะปฏิบัติของเดวีส  มีข้ันตอนวิธีการประดิษฐและสามารถนําความรูไปปฏิบัติจริงได

อยางถูกตอง โดยแยกเปนชุดยอย จํานวน 6 ชุด ไดแก 

ชุดฝกทักษะท่ี 1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี   

ชุดฝกทักษะท่ี 2  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

ชุดฝกทักษะท่ี 3  การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4  การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 5  การประดิษฐบายศรีตอ 

ชุดฝกทักษะท่ี 6  การประดิษฐบายศรีตน 

 

ตัวแปรตน 

     การจัดกระบวนการเรียนรูดวย

ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี   

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ตัวแปรตาม 

      1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดฝก

ทักษะการประดิษฐบายศร ี

      2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตอชุดฝกทักษะ 

การประดิษฐบายศรี  
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 1.6.3 กระบวนการเรียนรู หมายถึง การจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลย ีแนวคิด แนวทางการจัดการเรียนรู และผลท่ีเกิดกับผูเรียนของกระบวนการ

เรียนรูแตละวิธี แลวนํามาจัดการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนา ไดแก กระบวนการเรียนรูภาคทฤษฎีและ

กระบวนการเรียนรูภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

 กระบวนการเรียนรูภาคทฤษฎี คือ กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาดานความรู ความเขาใจใน

เรื่องความรูท่ัวไปเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวของ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบายศรี

และการประดิษฐบายศรีและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผู เรียน ดวยกระบวนการสรางความรู 

กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม และกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง โดยประเมินผล

จากการทําแบบทดสอบตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

 กระบวนการเรียนรูภาคปฏิบัติ คือ กระบวนการพัฒนาดานทักษะพิสัย โดยการลงมือทําจริง 

ตามรูปแบบการฝกทักษะปฏิบัติของเดวีส เปนการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนลงมือทํางานจริง โดยการ

กําหนดภาระงาน ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามโครงสรางแตละงาน โดยการศึกษา วิเคราะหภาระงาน 

โครงสรางของงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การลงมือปฏิบัติ โดยครูผูสอนใหคําแนะนํา สาธิตใหดูเปน

ตัวอยางผูเรียนฝกปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน ฝกฝนทักษะจนเกิดความชํานาญและประเมินผลงาน/

ปรับปรุงชิ้นงาน 

 1.6.4 บายศรี หมายถึง การประดิษฐใบตอง ใหมีลักษณะเปนรูปกรวย ทรงสูง ยอดแหลม 

มีลักษณะนามเรียกวา นิ้ว มาประกบโดยหันดานพับไปทางดานเดียวกัน เม่ือครบ 2 นิ้วแรก ก็จะมีใบตอง

หุมทับ เรียกวา ผานุง เพ่ือทับใหนิ้วสนิทกัน จากนั้นเม่ือมีนิ้วอ่ืนมาแนบ ก็จะมีการนุงผาทุกครั้งจนได

ครบ 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว 9 นิ้ว หรือมากกวา ท้ังนี้ตองดูวา พิธีการท่ีใชนั้นสมควรใชก่ีนิ้ว เม่ือใสนิ้วจน

ครบ จะเก็บชายใบตองใหเรียบรอย มีลักษณะนามเรียกวา องค  

 การประกอบบายศรี มีการจัดองคบายศรี เปนมุม 3 ทิศ 4 ทิศ และ 5 ทิศ โดยมีหลักการ

จัดท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

1) 3 ทิศ ใชกับบายศรีปากชามเทานั้น  

2) 4 ทิศ ใชกับบายศรีท่ัวไป  

3) 5 ทิศ ใชกับบายศรีตอ บายศรีตน และบายศรีในลักษณะการไหวครู    

 องคบายศรีท่ีนํามาประกอบเปนทิศ นั้นเรียกวา ตัวแม และระหวางทิศหรือระหวางองค ใช

องคท่ีมีจํานวนนิ้วท่ีนอยกวาลดหลั่นเปนเลขค่ี มาสับหวาง เรียกวา ตัวลูก ลักษณะจากฐาน มีลักษณะ

ใหญเล็กสอบข้ึนไปตามลําดับ มีกรวยครอบกลางชั้นบนสุด ตกแตงดวยดอกไมมงคล จัดลงในชาม พาน 

กระทง หลักหรือตนกลวย เปนสิ่งสําคัญในพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณเพ่ือบูชาเบื้องสูง ซ่ึงในปจจุบัน
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พุทธศาสนิกชนใชประกอบพิธีมงคลตามประเภทและขนาดของพิธี สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ กําหนดให

ประดิษฐบายศร ี3 ชนิด คือ บายศรีปากชาม 27บายศรีตอและบายศรีตน  

  1.6.5 การประดิษฐ หมายถึง การฉีก พับ มวน เย็บ และตัดแตงใบตอง เพ่ือเปนสวนประกอบ 

แตละชิ้นของบายศรี                                      

  1.6.6 การประกอบ หมายถึง การนําสวนประกอบของบายศรีท่ีประดิษฐไวแลว แตละสวนมา

จัดวางในภาชนะท่ีเตรียมไวเฉพาะบายศรีนั้นๆ เพ่ือรวมสวนประกอบใหมีลักษณะตามรูปแบบท่ีถูกตอง 

เหมาะสม 

  1.6.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีวัด

ไดจากแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือทดสอบนักเรียน

กอนและหลังเรียน โดยแบงเปนแบบทดสอบ 2 ฉบับ ดังนี้ 

  1) แบบทดสอบภาคทฤษฎี จํานวน 30 ขอ เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

  2) แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ มีลักษณะเปนแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ

มีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ 3 ระดับ มีการใหคะแนนในประเด็นดังตอไปนี้ 

(1) ทํางานตามลําดับข้ันตอน 

(2) ความถูกตองของชิ้นงาน 

(3) ความประณีต สวยงาม 

(4) การตัดสินใจแกปญหา 

(5) ทํางานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

  1.6.8 ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพกระบวนการตอประสิทธิภาพ 

ผลลัพธของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี ท่ีชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามอัตราสวนระหวาง

ประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ 

  75 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศร ี

โดยคิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมและการทําแบบทดสอบระหวางเรยีน 

  75 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี โดยคิด

เปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 1.6.9 ความพึงพอใจในการเรียนรู หมายถึง ความรูสึกสนใจ รูสึกชอบท่ีมีตอการจัดการเรียน 

การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึน 

 1.6.10 แบบบันทึกผลการเรียนรู หมายถึง เครื่องมือในการบันทึกคะแนนในการเรียนรู

ของนักเรียน ไดแก แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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1.6.11 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอน 

ท่ีฝกใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนทักษะยอยๆ ไดกอนแลวคอยเชื่อมโยงตอกันไปเปนทักษะ

ใหญ มีข้ันตอนในกระบวนการ ดังนี้  

       ข้ันท่ี 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา เปนข้ันท่ีใหผูเรียนไดเห็นทักษะหรือการกระทําท่ี

ตองการใหผูเรียนทําไดในภาพรวม โดยการสาธิตใหผูเรียนดูท้ังหมดตั้งแตตนจนจบ ทักษะหรือการสาธิต

นั้น จะตองเปนการกระทําในลักษณะท่ีเปนธรรมชาติ ไมชาหรือเร็วเกินปกติ กอนสาธิตครูควรใหคําแนะนํา 

แกผูเรียนในการสังเกต ชี้แนะจุดสําคัญท่ีควรใหความสนใจเปนพิเศษในการสังเกต 

        ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย เม่ือผูเรียนเห็นภาพรวมของการกระทําหรือ

ทักษะท้ังหมดแลว ผูสอนควรแตกทักษะท้ังหมดใหเปนทักษะยอยๆ หรือแบงสิ่งท่ีกระทําออกเปนสวน 

ยอยๆ และสาธิตสวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามไปทีละสวนอยางชาๆ  

 ข้ันท่ี 3 ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอยโดยไมมีการสาธิตหรือ

แสดงแบบอยางใหดู หากติดขัดจุดใด ผูสอนใหคําชี้แนะและชวยแกไขจนกระท้ังผูเรียนทําไดจึงเริ่มสาธิต

ทักษะยอยสวนตอไปจนทําได ทําเชนนี้เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกสวน 

 ข้ันท่ี 4 ข้ันใหเทคนิควิธีการ เม่ือผูเรียนปฏิบัติไดแลว ผูสอนอาจจะแนะนําเทคนิควิธีการท่ี

จะชวยใหผูเรียนนั้นทํางานไดดีข้ึน เชน ทําไดประณีตสวยงามข้ึน ทําไดรวดเร็วข้ึน ทําไดงายข้ึน หรือ

สิ้นเปลืองนอยลง เปนตน 

 ข้ันท่ี 5 ข้ันใหผูเรียนเชื่อมโยงทักษะยอยๆ เปนทักษะท่ีสมบูรณ เม่ือผูเรียนสามารถปฏิบัติ

แตละสวนไดแลวจึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยๆ ตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ และฝกปฏิบัติหลายๆ 

ครั้งจนสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณไดอยางชํานาญ 

 

1.7  ประโยชนของการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรางคุณประโยชนตางๆ ได ดังนี้ 

1.7.1 นักเรียนท่ีผานการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี สามารถนําความรูท่ีได 

ไปประยกุตใชในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 

1.7.2 นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความรูและทักษะในการประดิษฐบายศรี

เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอยอดงานประดิษฐอ่ืนตอไป 

1.7.3 ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีในครั้งนี้ เปนแนวทางในการเรียนการสอนของครู

และนักเรียน การฝกอบรมระยะสั้น การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมแมบาน เกษตรกร

และผูสนใจตอไป 
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บทท่ี  2 

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

   การวิจัยการพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้  

 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

 2.2 เอกสารท่ีเก่ียวกับหลักสูตร 

2.2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2.2.2 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

2.2.3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา)  

 2.3 เอกสารท่ีเก่ียวของกับชุดฝกทักษะ 

2.3.1 ความหมายของชุดฝกทักษะ 

2.3.2 ลักษณะของชุดฝกทักษะ 

2.3.3 ประโยชนของชุดฝกทักษะ 

2.3.4 หลักในการสรางชุดฝกทักษะ 

2.3.5 องคประกอบของชุดฝกทักษะ 

2.3.6 ข้ันตอนการสรางชุดฝกทักษะ 

2.3.7 ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ 

 2.4 เอกสารท่ีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2.4.1 การจัดการเรียนรู 

2.4.2 กระบวนการจัดการเรยีนรู 

2.4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูงานประดิษฐ 

2.4.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย 

2.4.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 2.5 ความรูเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี  

2.5.1 ประวัติ ความเปนมา  

2.5.2 ความหมายของบายศรี 

2.5.3 ลักษณะของบายศรี 

2.5.4 ประเภทของบายศรี



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

12 
 

2.5.5 การประดิษฐบายศรี 

2.5.6 การบูชาครูบายศรี 

 2.6 แผนการจัดการเรียนรู 

2.6.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 

2.6.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

2.6.3 องคประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

2.6.4 ข้ันตอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

    2.7 ความพึงพอใจ 

2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

2.7.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

2.7.3 แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

  2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

2.8.1 งานวจิัยในประเทศ 

2.8.2 งานวิจัยตางประเทศ 

    

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 

  จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 13) มีขอมูลท่ีเก่ียวกับการศึกษาดังนี้   

มาตรา 7 ระบุไววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา และสงเสริมสิทธิ 

หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจใน

ความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู 

และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

มาตรา 22 มีความหมายสําคัญของการศึกษาวา เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงาม

ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค 

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู

และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
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มาตรา 23 ระบุวา การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม

ของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

1) ความรูเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม เชน ครอบครัว ชุมชน 

ชาติและสังคมโลกรวมถึง ความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและ

ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลยั่งยืน 

3) ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและประยุกตใช  

ภูมิปญญา 

4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

มาตรา 27 บัญญัติวา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ ใหสถานศึกษา มีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวกับ

สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัวและประเทศชาติ  

มาตรา 28 ระบุวา หลักสูตรตองมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ ใหจัดตามความเหมาะสมของ   

แตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตร 

ท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ 

ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม 

ความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 

แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามีบทบาทในเรื่องของการจัดการเรียนรูมากยิ่งข้ึน

โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรูในสาระของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทองถ่ินและตองปรับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู รวมท้ังการประเมินผลใหสอดคลองกับเนื้อหาตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ดังนั้น ครู

อาจารยในสถานศึกษา จําเปนตองมีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวกับทองถ่ินเปนอยางดี 

จึงจะทําใหการจัดการศึกษาสามารถดําเนินไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้

ไดตอไป 
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2.2 เอกสารที่เกี่ยวกบัหลกัสูตร 

   

      2.2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 

3-32) เปนหลักสูตรท่ีเกิดจากการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ใหมีความ

เหมาะสม ชัดเจน ท้ังเปาหมายของหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผูเรียน กระบวนการนําหลักสูตรไปสู

การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 

สมรรถนะของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพ่ือใชเปน

ทิศทางในการจัดทําหลักสูตร ดังนี้ 

 1) วิสัยทัศน 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติให

เปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดาน รางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน

พลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ

ทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม

ศักยภาพ  

 2) หลักการ  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหลักสูตรท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน

ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

(2) เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

อยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 

(3) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

(4) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและ

การจัดการเรียนรู 

(5) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

(6) เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ   
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3) จุดหมาย   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มี

ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน 

เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย 

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง    

(2) มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี

และมีทักษะชีวิต  

(3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 

(4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมี

ความสุข     

4) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสารมีวัฒนธรรม

ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก ทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือ

ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล ความถูกตอง 

ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

(2) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู

หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

(3) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา อุปสรรคตางๆ 

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ

ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

(4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ 

ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยู



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

16 

รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยง

ตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม การรูจัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
(5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยี

ดานตางๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร 

การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสมและมีคุณธรรม 

5) คุณลกัษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
(1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 

(2) ซ่ือสัตยสุจริต 

(3) มีวินัย 

(4) ใฝเรียนรู 

(5) อยูอยางพอเพียง 

(6) มุงม่ันในการทํางาน 

(7) รักความเปนไทย 
(8) มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลอง

ตามบริบทและจุดเนนของสถานศึกษา 

6) มาตรฐานการเรียนรู 

การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุลตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

(1) ภาษาไทย 

(2) คณิตศาสตร 

(3) วิทยาศาสตร  

(4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(5) สุขศึกษาและพลศึกษา 

(6) ศิลปะ 

(7) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

(8) ภาษาตางประเทศ 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรมและ
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คานิยมท่ีพึงประสงคเม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ

ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการ

อะไร จะสอนอยางไรและประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบ

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกลาวเปน

สิ่งสําคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐาน    

การเรียนรูกําหนดเพียงใด 

7) ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละ

ระดับชั้นซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม นําไปใชในการ

กําหนดเนื้อหา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัด

ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียน ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดชั้นป เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษา

ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 3)             

(2) ตัวชี้วัดชวงชั้น เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(มัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6)  

8) ระดับการศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6) การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรก

ของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิด

พ้ืนฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคมและพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและวัฒนธรรม โดยเนน

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) เปนชวงสุดทายของการศึกษา

ภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ

สวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรคและคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มี

ทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดาน

ความรู ความคิด ความดีงามและมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐานในการประกอบ

อาชีพหรือการศึกษาตอ     

(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) การศึกษาระดับนี้เนน

การเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
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แตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด 

ข้ันสูง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุงพัฒนา

ตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ   

 9) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

             การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการ 

คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน

ใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนา และประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซ่ึงเปนเปาหมาย

หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูล และสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและความสําเร็จ

ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ

เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ  

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

     (1) การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผล ท่ีอยูในกระบวนการจัด 

การเรียนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมิน

อยางหลากหลาย  

     (2) การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินท่ีสถานศึกษาดําเนินการเพ่ือ

ตัดสินผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง

และชุมชน 

    (3) การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    (4) การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐาน

การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนใน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารับ

การประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพ่ือ
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นําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

ในระดับนโยบายของประเทศ 

 จากการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปวา ตองการ

สรางใหเยาวชนไทย เปนคนดี เปนคนเกงและมีความสุขในชีวิต 

 จุดเดนท่ีสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากจะ

กําหนดภาพความสําเร็จท่ีชัดเจนท่ีมุงสูตัวผูเรียน ยังมีจุดเดนอ่ืนท่ีสําคัญอีก 4 ประการ คือ  

  1) กําหนดตัวชี้วัดเปนชั้นป เพ่ือท่ีครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองจะไดทราบวา เม่ือ

ผูเรียนเรียนจบแตละปในแตละรายวิชา ผูเรียนควรจะมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคอะไรบาง  

  2) กําหนดสาระการเรียนรูแกนกลาง เพ่ือใหโรงเรียนทุกแหงสามารถนําไปจัดการเรียน

การสอนใหทัดเทียมกันได โดยสามารถจะเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูทองถ่ินได  

  3) กําหนดเกณฑมาตรฐานการจบหลักสูตรและแนวปฏิบัติการวัดผล เพ่ือใหโรงเรียน

สามารถนําไปใชวัดผลจากความสามารถจริงของผูเรียน  

  4) กําหนดใหผูเรียนใหบริการสังคม เพ่ือเปนกิจกรรมของผูเรียนท่ีตอเนื่องทุกป 

 จากจุดเดนดังกลาว หากโรงเรียนนําไปจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะดีข้ึนในทุกๆ ดาน 

      2.2.2 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู 

ความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู

เก่ียวกับการดํารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางสรางสรรคและแขงขัน

ในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางานและมีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน 

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 204-219) 

ดังนี้  

  1) สาระและมาตรฐานการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

เพ่ือใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษา

ตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญและมาตรฐานการเรียนรู สาระท่ีเปนความรูของกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการดํารงชีวิตประจําวัน ประกอบดวย  

 สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว   

        มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการ

ทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหา

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด ม.1/1 วิเคราะหข้ันตอนตามกระบวนการทํางาน 

ตัวชี้วัด ม.1/2 ใชกระบวนการกลุมในการทํางานดวยความเสียสละ 

ตัวชี้วัด ม.1/3 ตัดสินใจแกปญหา การทํางานอยางมีเหตุผล   

 

ตาราง 1  สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว  

ท่ีมา: (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกัคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หนา 6-50) 

 

 

สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี   

       มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสราง

สิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยี

ในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด ม.1/1 อธิบายหลักการทํางาน บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร 

ตัวชี้วัด ม.1/2 อภิปราย ลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด ม.1/3 ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

1. วิเคราะหข้ันตอนการ

ทํางานตาม

กระบวนการทํางาน   

2.  ใชกระบวนการกลุมใน

การทํางานดวยความ

เสียสละ  

3. ตัดสินใจแกปญหาการ

ทํางานอยางมีเหตุผล 

1. ข้ันตอนการทํางาน เชน การใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานบาน การจัดและตกแตงหอง การเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลีก 

คาสง รานสะดวกซ้ือและหางสรรพสินคา                      

2. การทํางานโดยใชกระบวนการกลุม เชน การเตรยีม ประกอบ จัดตกแตง

และบรกิารอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การประดิษฐของ

ใช ของตกแตง จากวัสดุในทองถ่ิน   

3. การแกปญหาในการทํางาน เชน การจัดสวนในภาชนะ การซอมแซม วัสดุ 

อุปกรณและเครื่องมือ /เครื่องใช 
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ตาราง 2  สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท่ีมา: (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หนา 6-50) 

   

 

 

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

1. อธิบายหลักการ

ทํางาน บทบาท

และประโยชนของ

คอมพิวเตอร 

 

 1. การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวยหนวยสําคัญ 5 หนวย ไดแก 

หนวยรับเขาหนวยประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก หนวยความจํา

รองและหนวยสงออก  

 2. คอมพิวเตอรมีบทบาทในการชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลและสังคมมากข้ึน 

 3. คอมพิวเตอรมีประโยชนโดยใชเปนเครื่องมือในการทํางาน เชน 

แกปญหา สรางงาน สรางความบันเทิง  ติดตอสื่อสาร  คนหาขอมูล 

2. อภิปราย ลักษณะ

สําคัญและ

ผลกระทบของ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 1. ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1.1 ชวยใหการทํางานรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา   

 1.2 ชวยใหการบริการกวางขวางข้ึน  

 1.3 ชวยดําเนินการในหนวยงานตางๆ   

     1.4 ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน    

  2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในดานตางๆ   เชน  คุณภาพชีวิตสังคม   

การเรียนการสอน   

3. ประมวลผลขอมูลให

เปนสารสนเทศ 

 1. ขอมูลและสารสนเทศ 

 2. ประเภทของขอมูล 

 3. วิธีการประมวลผลขอมูล 

 4. การจัดการสารสนเทศ  มีข้ันตอนดังนี้ 

     4.1 การรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูล ไดแก การเก็บรวบรวม

ขอมูลและการตรวจสอบขอมูล 

      4.2  การประมวลผลขอมูล ไดแก การรวบรวมเปนแฟมขอมูล            

การจัดเรียงขอมูล การคํานวณและการทํารายงาน 
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สาระท่ี 4 การอาชีพ   

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงาน

อาชีพ ใชเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ตัวชี้วัด ม.1/1 อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 

ตัวชี้วัด ม.1/2 มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

ตัวชี้วัด ม.1/3 เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ 

 

ตาราง 3  สาระท่ี 4 การอาชีพ 

ท่ีมา: (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกัคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หนา 6-50) 

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 1. อธิบายแนวทาง

การเลือกอาชีพ 

 2. มีเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ 

 3. เห็นความสําคัญ

ของการสรางอาชีพ 

1. แนวทางการเลือกอาชีพ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ                  

2. เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

การสรางรายไดจากการประกอบอาชีพสุจริต                     

3. ความสําคัญของการสรางอาชีพ 

การมีรายไดจากอาชีพท่ีสรางข้ึนและการเตรียมความพรอม    

 

2) คุณภาพผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดคุณภาพ

ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไวดังนี้ 

(1) เขาใจกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน    

มีทักษะ การแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการ

ทํางาน ท่ีเสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา 

(2) เขาใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค    

ในการแกปญหาหรือสนองความตองการ สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  

อยางถูกตองและปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายเพ่ือนําไปสูการสรางชิ้นงานหรือแบบจําลอง 

ความคิดและการรายงานผล เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการจัดการ

เทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีท่ีไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 
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(3) เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร หลักการ

และวิธีแกปญหา หรือการทําโครงงานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคนหา

ขอมูลและการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช

คอมพิวเตอร ในการแกปญหา สรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

นําเสนองาน 

(4) เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีและเห็นความสําคัญของการ

ประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา คุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับการมีงานทํา วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ 

มีทักษะพ้ืนฐาน ท่ีจําเปนสําหรับการประกอบอาชีพและประสบการณ ตออาชีพท่ีสนใจและประเมิน

ทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความรู ความถนัดและความสนใจ 

3) การจัดการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสาํคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ

ตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียน

เรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะ

อันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

(1) หลักการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ

ตามมาตรฐานการเรียนรูสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน 

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ

ทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรูและคุณธรรม 

(2) กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัย

กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เปนเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการคิดกระบวนการทาง

สังคม กระบวนการสรางความรู กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจาก

ประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการ

เรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการ

เรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนาเพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมาย

ของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตางๆ เพ่ือใหสามารถ

เลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(3) การออกแบบการจัดการเรียนรู ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจ

ถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและสาระการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิค

การสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(4) บทบาทของผูสอนและผูเรียน การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ

ตามเปาหมายของหลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 

ก. บทบาทของผูสอน 

ก) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู ท่ีทาทายความสามารถของผูเรียน 

ข) กําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ

กระบวนการ ท่ีเปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ค) ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรู ท่ีตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย 

ง) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรู 

จ) จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

ฉ) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม

กับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน 

ช) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมท้ัง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

ข. บทบาทของผูเรียน 

ก) กําหนดเปาหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

ข) เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู 

ตั้งคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวแกปญหาดวยวิธีการตางๆ 

ค) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใช

ในสถานการณตางๆ 

ง) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู 

จ) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรยีนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
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4) สื่อการเรียนรู 

สื่อการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หนา 22) เปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู 

ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูมี

หลายประเภท ท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรูตางๆ ท่ีมีในทองถ่ิน 

การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของ

ผูเรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใช

อยางมีคุณภาพจากสื่อตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวเพ่ือนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริม

และสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีหนาท่ีจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ควรดําเนินการดังนี้ 

(1) จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรูและ

เครือขายการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาและการ

แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

(2) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรู

ใหผูสอนรวมท้ังจัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

(3) เลือกและใชสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย

สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

(4) ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูท่ีเลือกใชอยางเปนระบบ 

(5) ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียน 

(6) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อและ

การใชสื่อการเรียนรูเปนระยะๆ และสมํ่าเสมอในการจัดทํา การเลือกใชและการประเมินคุณภาพสื่อ

การเรียนรูท่ีใชในสถานศึกษา ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับ

หลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรูการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหา

มีความถูกตองและทันสมัยไมกระทบความม่ันคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาท่ีถูกตอง 

รูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจงายและนาสนใจ 

 จากการศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร พบวา หลักสูตรตองการใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ซ่ึงไดแก การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รักการคนควา มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีจิตสํานึกใน

การอนุรักษภูมิปญญาไทยและรักทองถ่ินของตน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเอง และ

ของทองถ่ินในดานตางๆ โดยใหผูเรียนเรียนรูเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของทองถ่ิน ซ่ึงคาดวา
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จะทําใหผูเรียนรูจักทองถ่ินของตนเองมากข้ึน เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความรักและผูกพันกับทองถ่ินมี

ความรู ความสามารถในการคิด การจัดการและการแกปญหา ไดอยางเปนระบบท้ังเก่ียวกับตนเอง  

งานอาชีพและการพัฒนาสังคม แสวงหาแนวทางปฏิบัติใหมๆ ไดผลงานท่ีดีข้ึนกวาเดิม สามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปชวยเหลือครอบครัวและชุมชนได 

2.2.3  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา)  

การจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎร

พัฒนา)ไดนําหลักสูตรดังกลาว มาเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบการ

จัดการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้ 

1) ส

ารสนเทศเก่ียวกับโรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา)   

    โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตั้งอยูเลขท่ี 400 หมูท่ี 4 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เดิมเปนโรงเรียนประชาบาล อําเภอจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา เปนโรงเรียนประเภทบังคับสอนใหเปลา มีเนื้อท่ี 19 ไร โรงเรียนกอตั้งในป พุทธศักราช 

2481 เปดทําการสอนเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2481 ในปแรกท่ีกอตั้ง ใชศาลาวัดหนองเสือเปนหองเรียน 

ตอมาปพุทธศักราช 2491 กรรมการการศึกษาผูปกครองและเจาอาวาสวัดหนองเสือ จึงสรางศาลา 1 หลัง

ใหเปนอาคารเรียนและยกใหองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปพุทธศักราช 2509 สอนใน

ระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปท่ี 6 ปจจุบันมีอาคารเรียน 3 หลัง โรงเรียนไดเขารวมโครงการขยาย

โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยทําการเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2536 

มีนักเรียนรุนแรก จํานวน 34 คน ปการศึกษา 2539 เปนโรงเรียนเปาหมายปฏิรูปทางการศึกษาของ สปช.

ฉะเชิงเทรา ปจจุบัน เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 เปดการสอนในระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษา 2555 มีนักเรียน

ระดับปฐมวัย จํานวน 13 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 122 คน ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 124 คน 

รวมท้ังหมด 265 คน  

2) วิสัยทัศน    

 โรงเรียนวัดหนองเสือ มุงเนนใหผูเรียนมีความสมดุลท้ังทางรางกาย ความรูคุณธรรม 

มีจิตสํานึกความเปนไทย เปนกําลังสําคัญของชาติ มุงม่ันพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต มีเจตคติท่ีดีตอ

การศึกษาและการประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและความเปนไทย  

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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3) สมรรถนะของผูเรียน 

(1) ความสามารถในการสื่อสาร 

(2) ความสามารถในการคิด 

(3) ความสามารถในการแกปญหา 

(4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

(5) ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

4) คุณลักษณะอันพึงประสงค 

(1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 

(2) ซ่ือสัตย สุจริต 

(3) มีวินัย 

(4) ใฝเรียนรู 

(5) อยูอยางพอเพียง 

(6) มุงม่ันในการทํางาน 

(7) รักความเปนไทย 

(8) มีจิตสาธารณะ 

5) โครงสรางหลักสูตร 

โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 4  โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา)   

ท่ีมา: (ฝายวิชาการ โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา), 2553, หนา 3-4) 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160 120 120 120 

2. คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 120 120 120 

3. วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 120 120 120 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     -  ประวัติศาสตร 

     -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  หนาที่พลเมือง 

วัฒนธรรม การดํารงชีวิต เศรษฐศาสตร  ภูมิศาสตร 

120 

40 

 

80 

120 

40 

 

80 

120 

40 

 

80 

120 

40 

 

80 

120 

40 

 

80 

120 

40 

 

80 

160 

40 

 

120 

160 

40 

 

120 

160 

40 

 

120 

5. สุขศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

6. ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 80 80 80 

8. ภาษาตางประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 120 120 

 รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 880 880 840 840 840 880 880 880 

 รายวิชา/กิจกรรมท่ีจดัเพ่ิมเติม ไมมี ปละ 40 ชั่วโมง 200 200 200 

9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

- รักการอาน/แนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

- กิจกรรม ชุมนุม 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

- กิจกรรมวถิีพุทธ/สาธารณประโยชน 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

รวมไมนอยกวา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 
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ตาราง 5  โครงสรางหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา)   

ท่ีมา: (ฝายวิชาการ โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา), 2553, หนา 11) 

 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต 

(ชั่วโมง) 
 ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต

(ชั่วโมง) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440)  รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท 21101 ภาษาไทย 1.5 (60)  ท 21101 ภาษาไทย 1.5 (60) 

ค 21101 คณิตศาสตร 1.5 (60)  ค 21101 คณิตศาสตร 1.5 (60) 

ว 21101 วิทยาศาสตร 1.5 (60)  ว 21101 วิทยาศาสตร 1.5 (60) 

ส 21101 สังคมศึกษา 0.5 (20)  ส 21101 สังคมศึกษา 0.5 (20) 

พ 21101 สุขศึกษาฯ 1 (40)  พ 21101 สุขศึกษาฯ 1 (40) 

ศ 21101 ศิลปะ 1 (40)  ศ 21101 ศิลปะ 1 (40) 

ง 21101 การอาชีพฯ 1 (40)  ง 21101 การอาชีพฯ 1 (40) 

ต 21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60)  ต 21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100)  รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

ท 21101 การอานจับใจความ 0.5 (20)  ท 21101 การอานจับใจความ 0.5 (20) 

ค 21101 คณิต คิดเร็ว 1 0.5 (20)  ค 21101 คณิต คิดเร็ว 1 0.5 (20) 

ว 21101 โครงงาน 1 0.5 (20)  ว 21101 โครงงาน 1 0.5 (20) 

ง 21101 คอมพิวเตอรเบื้องตน 0.5 (20)  ง 21101 คอมพิวเตอรเบื้องตน 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

กิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมสาธารณประโยชน 

(60) 
20 

20 

15 

5 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

กิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมสาธารณประโยชน 

(60) 
20 

20 

10 

10 

รวมไมนอยกวา  1,200 ชั่วโมง รวมไมนอยกวา  1,200 ชั่วโมง 

 

6) โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สาระท่ีเปนความรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการ

ดํารงชีวิตประจําวนั ประกอบดวย  

 สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว   

สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี   

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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สาระท่ี 4 การอาชีพ   

 สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระเก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน 

ชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม เนนการ

ปฏิบัติจริงจนเกิดความม่ันใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพ่ือใหคนพบความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของตนเอง 

การดํารงชีวิต เปนงานในชีวิตประจําวัน ชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคม

วาดวยงานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ งานธุรกิจและงานอ่ืนๆ 

งานบาน เปนงานเก่ียวกับการทํางานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในครอบครัว ซ่ึง

ประกอบดวย บานและชีวิตความเปนอยูในบาน ผาและเครื่องแตงกาย อาหารและโภชนาการ โดย

เนนการปลูกฝงลักษณะนิสัยการทํางาน ทักษะ กระบวนการทํางาน การแกปญหาในการทํางาน มีความ

รับผิดชอบ สะอาด มีระเบียบ ประหยัด อดออม อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

งานเกษตร เปนงานท่ีเก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน ซ่ึงประกอบดวยการ

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต ปลูกฝงความรับผิดชอบ ขยัน อดทน การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

งานชาง เปนงานท่ีเก่ียวกับการทํางานตามกระบวนการของชาง ซ่ึงประกอบดวย

การบํารุงรักษา การติดตั้ง/ประกอบ การซอมแซมและการผลิตเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน 

งานประดิษฐ เปนงานเก่ียวกับการทํางานดานการประดิษฐสิ่งของเครื่องใชท่ีเนน

ความคิดสรางสรรค โดยเนนความประณีตสวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐและเทคโนโลยี 

เนนการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปญญาทองถ่ินและ

สากล 

งานธุรกิจ เปนงานท่ีเก่ียวกับการจัดการดานเศรษฐกิจของครอบครัว การเปน

ผูบริโภคท่ีฉลาด 

สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวกับการพัฒนาความ 

สามารถของมนุษยอยางสรางสรรค โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี สรางสิ่งของ 

เครื่องใชวิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ติดตอสื่อสาร คนหาขอมูล ใชขอมูลและสารสนเทศ แกปญหาหรือสรางงาน คุณคาและ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาระท่ี 4 การอาชีพ เปนสาระท่ีเก่ียวของกับทักษะท่ีจําเปนตออาชีพ เห็นความสําคัญ

ของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีตออาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต

และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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2) โครงสรางรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) 

ไดจัดโครงสรางหลักสูตรจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนเนื้อหาท้ังหมด 6 หนวยการเรียนรู ตลอดปการศึกษา ดังนี้ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรียนรูกระบวนการทํางาน 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การดูแลรักษาบาน 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 อาหารกับการดํารงชีวิต 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 การประดิษฐของใชจากวัสดุทองถ่ิน 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 โลกของอาชีพ 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูวิจัยไดแยกหนวยการเรียนรู 1-3 สาํหรับการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 1 และแยก

หนวยการเรียนรู 4-6 สําหรับการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 2 และใชเนื้อหาในหนวยการเรียนรูท่ี 4 

การประดิษฐของใชจากวัสดุทองถ่ิน นํามาทําการวิเคราะหเปนเนื้อหายอย ในการเรียนการสอนเรื่องการ

ประดิษฐบายศรี  และนําขอมูลท่ีศึกษา3 0คนควา มาพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีในครั้งนี้ 3 0 โดย

แบงเปน 6 เลม  เลมละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตอไปนี้ 

ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

ชุดฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี   

ชุดฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

ชุดฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 5 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตอ 

ชุดฝกทักษะท่ี 6 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตน 

 3) ความสําคัญ ธรรมชาติ และลกัษณะเฉพาะ 

      กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุ มสาระการเรียนรู ที ่มุ งพัฒนา

ผูเรียน ใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ

สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศตางๆ มาใชในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคาและมี

คุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการทํางาน 

เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตองาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเปนพ้ืนฐาน ไดแก 

ความขยัน ซ่ือสัตย ประหยัดและอดทน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถ ชวยเหลือตนเองและ

พ่ึงตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 
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 4) วิสัยทัศน และคุณภาพของผูเรียน 

  (1) วิสัยทัศนของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระท่ีเนนกระบวนการ

ทํางานและการจัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิดสรางสรรค มีทักษะการออกแบบงานและการ

ทํางานอยางมีกลยุทธ  โดยใชกระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนําเทคโนโลยีมา

ใชและประยุกตใชในการทํางานรวมท้ังการสราง พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม เนนการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานอยางประหยัดและคุมคาเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว กลุมการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีจึงกําหนดการเรียนรูท่ียึดงานกระบวนการจัดการและการแกปญหาเปนสําคัญบน

พ้ืนฐานของการใชหลักการและทฤษฎีเปนหลักในการทํางานและการแกปญหางานท่ีนํามาฝกฝนเพ่ือ

บรรลุวิสัยทัศนของกลุมนั้น เปนงานเพ่ือการดํารงชีวิตในครอบครัว สังคมและงานเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ซ่ึงงานท้ัง 2 ประเภทนี้ เม่ือผูเรียนไดรับการฝกฝนและปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู ของกลุมการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีแลว ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและศีลธรรม การเรียนรู

จากการทํางาน และการแกปญหาของกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเปนการเรียนรูท่ีเกิดจาก

การบูรณาการความรู ทักษะและความดีท่ีหลอมรวมกันจนกอเกิดเปนคุณลักษณะของผูเรียน ท้ังดาน

คุณภาพและศีลธรรมตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด 

 (2) คุณภาพของผูเรียน กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบ

องครวมเพ่ือใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังนี้ มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และเทคโนโลยีเพ่ือการทํางานและอาชีพ มีทักษะในการทํางาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหา 

ความรูเลือกใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน สามารถทํางานอยางมีกลยุทธ สราง

และพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ขยัน อดทน รักการทํางาน ประหยัด 

อดออม ตรงตอเวลา เอ้ือเฟอ เสียสละและมีวินัยในการทํางาน เห็นคุณคาความสําคัญของงานและ

อาชีพสุจริต ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

พลังงานเม่ือจบแตละชวงชั้น ผูเรียนตองมีทักษะการทํางานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ทํางาน

อยางเปนระบบและมีกลยุทธ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได เห็นคุณคาของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางใน

การประกอบอาชีพ เลือกใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับงานและอยางถูกตอง 

มีคุณธรรม สามารถคิด ออกแบบ สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวย

ความรับผิดชอบ ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดออม มุงม่ัน อดทน ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี   
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2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกบัชุดฝกทักษะ 

 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เอกสารท่ีเก่ียวของกับชุดฝกทักษะจากนักวิชาการ ซ่ึงใหความหมาย

ไวแตกตางกัน ดังนี้ 

2.3.1 ความหมายของชุดฝกทักษะ 

ชุดฝกทักษะเปนสื่อการสอนอยางหนึ่งท่ีมีความสาํคัญตอการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย ท่ีวางไว ซ่ึงเปนหนาท่ีโดยตรงท่ีครูจะตองจัดทําข้ึนมา เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน มีผูกลาวถึงความหมายของชุดฝกทักษะไวดังนี้ 

ถวัลย มาศจรัส, สมปอง  แวนไธสง และบังอร  สงวนหมู (2546, หนา 18) ไดใหความหมาย

ของแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ สรุปไดวา เปนกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูท่ีใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได

อยางเหมาะสม มีความหลากหลายและปริมาณเพียงท่ีสามารถตรวจสอบแลพัฒนาทักษะกระบวนการ

การคิด กระบวนการเรียนรู สามารถนําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญของสาระ

การเรียนรู รวมท้ังทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองได 

อัจฉริยา คูณคํา (2548, หนา 37) ไดสรุปวา ชุดฝกทักษะ หมายถึง สื่อการสอนท่ีสรางข้ึน

ใหนกัเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดทักษะความรูความเขาใจและมีประสบการณเพ่ิมมากข้ึน 

นนทชัย เวยสาร (2549, หนา 47) สรุปวา แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีจําเปนตอการฝกทักษะ

ของผูเรียนและการฝกใหผูเรียนมองเห็นปญหา นับเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญท่ีผูเรียนจะเกิดการ

สังเกตหรือไดรับขอเท็จจริงบางประการ เปนแนวทางสูการเรียนรูและการแกปญหาไดดวยตนเอง 

ชรินทร เนืองศรี (2551, หนา 48) สรุปความหมายของชุดฝกทักษะวา หมายถึง สื่อการ

สอนประเภทหนึ่งท่ีสรางข้ึนรวมกันไวเปนชุด สําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูความ

เขาใจ จนมีประสบการณและทักษะเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูเรื่องนั้นๆ มาแลว 

โดยการจัดกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจ 

จากการศึกษาขอมูลขางตน พอสรุปไดวา ชุดฝกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนสําหรับให

นักเรียนฝกปฏิบัติเปนกลุมและรายบุคคลเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจและเพ่ิมพูนความสามารถแต

ละชุดประกอบดวย กิจกรรมในการฝกปฏิบัติ เรียงลําดับจากงายไปยาก โดยเนนการฝกปฏิบัติเก่ียวกับ

ข้ันตอนวิธีการและสามารถนําความรูไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

2.3.2 ลักษณะของชุดฝกทักษะ 

การสรางชุดฝกทักษะท่ีดี มีคุณภาพ ตองคํานึงถึงลักษณะของชุดฝก ซ่ึงมีนักการศึกษา

กลาวถึงลักษณะของชุดฝกท่ีดี ไวดังนี้ 
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วิชัย เพ็ชรเรือง (2530, หนา 73; อางถึงใน ชรินทร เนืองศรี, 2551, หนา 49) ไดเสนอแนวคิด

เก่ียวกับลักษณะท่ีดีของชุดฝกทักษะไววา 

1) ชุดฝกทักษะแตละชุดควรใชจิตวิทยาเขามาชวย เชน มีการสรางแรงจูงใจใหเด็ก

อยากรูอยากเห็นและกระตือรือรนที่อยากจะทํากิจกรรมนั้นๆ และเมื่อจบการฝกแตละครั้ง ควรมี

การเสริมแรงใหเด็กทุกครั้ง เพ่ือท่ีเด็กจะไดอยากทําในกิจกรรมตอๆ ไป เม่ือตนเองประสบผลสําเร็จ 

2) การสรางชุดฝกทักษะแตละครั้ง ควรใหนักเรียนมีสวนรวมดวยเพ่ือเด็กจะไดเกิด

ความรูสึกภูมิใจท่ีเปนเจาของกิจกรรมและเต็มใจกระทํากิจกรรมนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมาย 

3) สํานวนภาษา ไมควรใชคํายากเกินไป เพราะเด็กจะเกิดความทอถอยและไมงายจน

เด็กเกิดความเบื่อหนาย 

4) ชุดฝกทักษะควรใหฝกในสิ่งท่ีเก่ียวของใกลชิดและมีความหมายตอผูเรียนเพ่ือท่ีเด็ก

จะไดนําไปใชในชีวิตประจําวันได และเด็กสามารถปรับเขาสูโครงสรางทางความคิดของเด็กไดงายข้ึน 

5) คําสั่ง หรือตัวอยางไมควรยาวเกินไป เพราะจะทําใหเด็กเขาใจยาก ท้ังนี้เพ่ือนักเรียน

จะไดศึกษาคนควาตนเองไดความตองการ 

กชกร ธิปตดี (2547, หนา 3-4) ไดสรุปเก่ียวกับลักษณะของชุดฝกทักษะท่ีดีไววา ลักษณะ

ของชุดฝกทักษะท่ีดีนั้น ควรมีลักษณะเขาใจงาย อธิบายท่ีชัดเจน เปนชุดฝกทักษะท่ีมีหลายรูปแบบ มี

ความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน ทาทายใหนักเรียนใชความสามารถและฝกดวย

ตนเอง ตรงตามลักษณะประเด็นปญหาท่ีตางก็มีความสําคัญอยางยิ่ง 

จรีรัตน ชาติสงา (2549, หนา 26) ไดกลาวเก่ียวกับลักษณะท่ีดีของชุดฝกทักษะไวดังนี้ 

1) สิ่งท่ีนํามาฝกทักษะตองมีในเนื้อหาในบทเรียน ท่ีเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น

ของนักเรยีน 

2) ควรเปนแบบท่ีทันสมัย สีสันสวยงาม เพ่ือใหนักเรียนมีความสุขในการฝกทักษะ

ดวยความสนุกสนาน ไมรูสึกเบื่อ 

3) ควรมีคําชี้แจงสั้นๆ ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ใหเขาใจ สามารถศึกษา หรือปฏิบัติ

ตามไดดวยตนเอง 

 อุไรวรรณ บุญลอม (2550, หนา 12) กลาววา ลักษณะของชุดฝกทักษะท่ีดีนั้น ควรมี

ลักษณะท่ีเขาใจงาย มีคําอธิบายท่ีชัดเจน เปนชุดฝกท่ีมีหลายรูปแบบ ทาทายใหนักเรียนใชความสามารถ

และฝกดวยตนเอง 

ชรินทร เนืองศรี (2551, หนา 50) สรุปวา ควรเปนชุดฝกท่ีเก่ียวของกับบทเรียนท่ีเรียน

มาแลว มีลักษณะท่ีเขาใจงาย มีคําอธิบายท่ีชัดเจน เปนชุดฝกทักษะท่ีมีหลายรูปแบบเหมาะสมกับวัยและ

ความ สามารถของนักเรียน มีคําแนะนําการใชชุดฝกท่ีชัดเจน สามารถศึกษาดวนตนเองได  
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River (1968, p. 97, อางถึงใน นันทนา คําสุข, 2552, หนา 61) ไดกลาวถึงลักษณะของชุดฝก

ท่ีดีไวดังนี้ 

1) ตองมีการฝกนักเรียนมากพอสมควรในเรื่องหนึ่งๆ กอนท่ีมีการฝกเรื่องอ่ืนตอไป 

ท้ังนี้ ชุดฝกควรสรางข้ึนเพ่ือการสอน มิใชเพ่ือการทดสอบ 

2) เปนชุดฝกท่ีเนนใหนักเรียนใชความคิดในการฝกเสมอ 

3) คําศัพทหรือประโยคท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวันของนักเรียน 

4) ชุดฝกควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการ

ปฏิบัติ 

5) ประโยคท่ีใช เปนชุดฝกสําหรับนักเรียน ควรเปนขอความท่ีกระชับ 

6) การฝกควรเนนใหนักเรียนสามารถนําสิ่งท่ีเรียนรูไปแลวในชีวิตประจําวัน 

7) ชุดฝกควรเปนการฝกแกปญหา ในโครงสรางใหม และสิ่งท่ีเรียนไปแลว 

จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยสรุปวา ลักษณะของชุดฝกทักษะท่ีดีนั้น ควรมีลักษณะเขาใจ

งาย กิจกรรมในการฝกปฏิบัติ เรียงลําดับจากงายไปยาก มีคําอธิบายท่ีชัดเจน มีรูปแบบการฝกทักษะท่ี

หลากหลาย มีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน ทาทายใหนักเรียนใชความสามารถและ

ฝกดวยตนเอง โดยเนนการฝกปฏิบัติเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการและสามารถนําความรูไปปฏิบัติจริงไดอยาง

ถูกตอง 

2.3.3 ประโยชนของชุดฝกทักษะ 

การสรางชุดฝกทักษะเพ่ือเปนสื่อในการเรียนและการสอนนั้น ผูวิจัยไดศึกษาประโยชนของ

ชุดฝกทักษะ ของนักวิชาการดังนี้ 

ถวัลย มาศจรัส, สมปอง แวนไธสง และบังอร สงวนหมู (2546, หนา 21) ไดสรุปประโยชน

ของแบบฝกทักษะ ไวดังนี้ 

1) เปนสื่อการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนใหแกผูเรียน 

2) ผูเรียนมีสื่อสําหรับฝกทักษะดานการอาน การคิด การคิดวิเคราะหและการเขียน 

3) เปนสื่อการเรียนรูสําหรับการแกปญหาในการเรียนรูของผูเรียน 

4) พัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติดานตางๆ ของผูเรียน 

 จรีรัตน ชาติสงา (2549, หนา 26) กลาววา แบบฝกทักษะมีประโยชน ดังนี้ 

1)  ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน 

2)  ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 

3)  ครูไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูเพ่ือชวยใหนักเรียนไดดีท่ีสุดตาม

ความสามารถของตน 

4)  ฝกใหนักเรียนมีความเชื่อม่ัน และสามารถประเมินผลงานของตนเองได 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

36 

5)  ฝกใหนักเรียนไดทํางานดวยตนเอง 

6)  ฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

7)  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะของ

ตนเองโดยไมตองคํานึงถึงเวลาหรือความกดดันอ่ืนๆ 

8)  แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางการออกแบบคงทน ลักษณะการฝกท่ีจะชวยให

เกิดผล ดังกลาว ไดแก ฝกทันทีหลังจากเรียนเนื้อหา ฝกซํ้าๆ ในเรื่องท่ีเรียนพัฒนาสื่อการเรียนรู 

ชรินทร เนืองศรี (2551, หนา 51) สรุปวา ชุดฝกทักษะมีประโยชนหลายประการ คือ ชวย

ประหยัดแรงงาน เวลา และลดภาระการสอนของครู เปนเครื่องมือการเรียนรู ซ่ึงนักเรียนจะไดรับ

ประสบการณจากการลงมือ ปฏิบัติดวนตนเอง ไดฝกทักษะอยางเต็มความสามารถของแตละบุคคล 

ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง 

Green & Petty (1971, p. 469, อางถึงใน นันทนา คําสุข, 2552, หนา 39) กลาววา ชุดฝกทักษะ

มีประโยชน ดังนี้ 

1) ชุดฝกทักษะเปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระครูไดมาก 

2) ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดียิ่งข้ึน 

3) ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหประสบผลสําเร็จทางจิตใจมากข้ึน 

4) ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน โดยมีการฝกซํ้าหลายๆ ครั้ง 

5) ชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนจบบทเรียนแลว 

6) ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง 

7) ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ ของนักเรียนไดชัดเจน 

8) ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มท่ี นอกเหนือจากท่ีเรียนในหนังสือเรียน 

9) ชวยประหยดัแรงงานและเวลาของครู 

10) ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง 

จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยสรุปวา ประโยชนของชุดฝกทักษะ คือ 1) ทําใหนักเรียน

เขาใจสิ่งท่ีเรียนรูไดดียิ่งข้ึน 2) ทําใหครูทราบความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอ

การเรียน 3) ผูสอนใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4) ฝกใหนักเรียนมีความ

ม่ันใจในการใชทักษะไดดี 5) ฝกใหนักเรียนทํางาน เรียนรู ฝกทักษะไดดวยตนเอง 6) ฝกใหนักเรียนมี

ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

2.3.4 หลักในการสรางชุดฝกทักษะ 

การสรางชุดฝกหรือแบบฝกสําหรับวิชาตางๆ ยอมไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับระดับชั้นและเนื้อหา 

อยางไรก็ตามในการสรางชุดฝกทักษะมีหลักและวิธีการ พอสรุปไดดังนี้ 

 ปราณี อยูคง (2546, หนา 18) ไดสรุปหลักการสรางชุดฝกทักษะ ไวดังนี้ 
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1) ใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก 

2) ใหมีจุดมุงหมายวา ฝกในดานใดแลวจัดใหเนื้อหาตรงกับจุดมุงหมาย 

3) ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก 

4) ในชุดฝกทักษะตองมีคําชี้แจงสั้นๆ เพ่ือใหเด็กเกิดความม่ันใจ 

5) ตองเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเด็ก 

6) ควรทําชุดฝกหลายๆ แบบเพ่ือสงเสริมใหเด็กไดคิด 

 ถวัลย มาศจรัส, สมปอง แวนไธสง และบังอร สงวนหมู (2546, หนา 20) ไดสรุปข้ันตอนใน

การสรางแบบฝกทักษะ ไวดังนี้  

1) ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝกทักษะ 

2) วิเคราะหเนื้อหาสาระสําคัญโดยละเอียดเพ่ือกําหนดจุดประสงค 

3) ออกแบบการจัดทําตามจุดประสงค 

4) สรางแบบฝกทักษะและสวนประกอบอ่ืนๆ ไดแก แบบทดสอบกอนฝก บัตรคําสั่ง 

ข้ันกิจกรรมท่ีผูเรียนตองปฏิบัติและแบบทดสอบหลังฝก 

5) นําแบบฝกทักษะ ไปใชในการจดักิจกรรมการเรียนรู 

6) ปรับปรุงพัฒนาใหสมบูรณ 

 กชกร ธิปตดี (2547, หนา 7) ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการออกแบบการจัดการเรียนการ

สอนหรือการจัดกิจกรรมของชุดฝกทักษะวา ควรหลีกเลี่ยงสิ่งตอไปนี้ 

1) กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนเชิงเสน และเปนลําดับข้ันตอนตายตัว 

2) การวางแผนเปนลักษณะจากบนลงลางหรือสั่งการอยางเปนระบบ 

3) วัตถุประสงคท่ีกําหนดแนะแนวทางในการพัฒนา 

4) ยึดผูเชี่ยวชาญเปนหลักในการพิจารณาออกแบบการจัดกิจกรรม 

5) เปนการจัดการเรียนการสอนในทักษะยอย 

6) กําหนดเปาหมายในการเรียนรู ในสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรูแลว 

7) การประเมินผลรวบยอดยากเกินไป 

 ชรินทร เนืองศรี (2551, หนา 57) สรปุวา หลักการสรางชุดฝกทักษะท่ีดี ไมควรมีรูปแบบท่ี

ตายตัว สอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก มุงสงเสริมความแตกตางระหวางบุคคล

เริ ่มฝกทักษะจากงายไปหายาก มีความเหมาะสมระหวางเวลากับความสนใจของเด็ก ชุดฝกมี

หลากหลายกิจกรรมและมีคําชี้แจงในการใชม่ีมีการกําหนดทิศทางไวเดนชัด 

 จากขอมูลขางตนสรุปวา ผูวิจัยมีความคิดเห็นตรงกับ ถวัลย มาศจรัส, สมปอง แวนไธสง 

และบังอร สงวนหมู (2546, หนา 20 คือ 1) ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝกทักษะ       

2) วิเคราะหเนื้อหาสาระสําคัญโดยละเอียดเพ่ือกําหนดจุดประสงค 3) ออกแบบการจัดทําตามจุดประสงค 
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4) สรางแบบฝกทักษะและสวนประกอบอ่ืนๆ 5) นําแบบฝกทักษะ ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ 

6) ปรับปรุงพัฒนาใหสมบูรณ 

2.3.5 องคประกอบของชุดฝกทักษะ 

ชุดฝกทักษะท่ีใชในการจัดกระบวนการเรียนรูในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา

องคประกอบ ของชุดฝกทักษะเพ่ือนํามาสรางชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี ไวดังนี้ 

Jame E. Duane (อางถึงใน สุริยัน เรือนวงค, 2552, หนา 22-25 ) กลาวไววาภายในชุดฝก

ทักษะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ คือ 

1) หลักการและเหตุผล 

2) รายละเอียดของเนื้อหา 

3) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

4) กิจกรรมการเรียนท่ีเปนทางเลือก 

5) กิจกรรมทางเลือกท่ีถูกขอ 

6) เครื่องมือประเมินผลกอนเรียน เครื่องมือประเมินผลตนเอง และเครื่องมือประเมินผล

หลังเรียน 

7) คูมือครู 

จากองคประกอบดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักการและเหตุผล (rationale) 

หลักการและเหตุผลจะอธิบายถึงจุดมุงหมายของชุดการสอนและความสําคัญของ

กระบวนวิชาท่ีผูเรียนศึกษา โดยจะเปนการดําเนินการในเรื่องของความตอเนื่องระหวางประสบการณ

ในการเรียนท่ีมีมากอนกับกรอบของการทํางานสําหรับประสบการณตอมาของผูเรียนในหลักการและ

เหตุผลควรบอกใหผูเรียนไดทราบวา อะไรคือสิ่งท่ีผูเรียนกําลังจะเรียนตอไปและทําไมเขาจึงควรเรียน 

2) รายละเอียดของเนื้อหา (content description) 

รายละเอียดของเนื้อหาวิชาจะชี้ใหเห็นถึงระดับความซับซอนของเนื้อหาวิชาและ

บอกใหทรายถึงความคิดรวบยอด ทักษะ หรือคุณคา ท่ีผูเรียนพึงจะสามารถแสดงออกมาภายหลังจาก

ที่เรียนจากชุดการสอนจบแลว นอกจากนี้ในรายละเอียดของเนื้อหาวิชายังรวมไปถึงขอบขายท่ี

สําคัญๆ ของเนื้อหาวิชาซ่ึงจะถูกกําหนดข้ึนโดยมีเนื้อหายอยๆ เดินตามขอบขายสําคัญของเนื้อหาวิชา

นี้ดวย ซ่ึงตามปกติแลวชุดการสอนสวนใหญจะถูกออกแบบข้ึนมาสําหรับความคิดรวบยอดเพียงหนึ่ง

ความคิดรวบยอดหรือความคิดรวบยอดเล็กๆ หลายๆ ความคิดรวบยอด 

3) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (behavioral objectives) 

วัตถุประสงคในชุดการสอนจะตองกําหนดออกมาในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ซ่ึงจะตองระบุวาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมอะไรข้ึน โดนจะตองเปนพฤติกรรมท่ีสามารถวัด
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และสังเกตเห็นได ภายใตเงื่อนไขอะไรที่ตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังกลาวและมาตรฐาน

ของพฤติกรรมนั้นจะเอาสักเทาไหร ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงคออกมาในรูปของวัตถุประสงค 

เชิงพฤติกรรมนี้จะชวยครูผูสอนในการเลือกใชและการผลิตสื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตลอดจนการประเมิน ผลการเรียนการสอนและตัวผูเรียนดวย นอกจากนี้ยังจะทําใหผูเรียนทราบ

วาหลังจากท่ีเรียนแลวเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางใด 

4) กิจกรรมการเรียนท่ีเปนทางเลือก (alternative learning activities) 

กิจกรรมการเรียนท่ีจัดใหกับผูเรียนควรสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนแตละคน

โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการเรียนภายในชุดฝกทักษะนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกกิจกรรม

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับรูปแบบการเรียน (learning style) ของผูเรียน นอกจากนี้กิจกรรม

ทางเลือกท่ีจัดข้ึนนั้นควรจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกวิธีการท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้เพ่ือท่ีผูเรียนจะได

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนอาจจะประกอบไปดวยการเขียน  

การอาน การดู การฟง การอภิปราย หรือการทําแบบฝกหัดใดๆ ก็ตามท่ีมีความสัมพันธกับการบรรลุผล

สําเร็จในการเรียนตามที่วัตถุประสงคของชุดตองการ นอกจากนี้ความรูในเรื่องความสามารถของ

ผูเรียนแตละคนและระดับความเขาใจยังจะชวยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนท่ีเปนทางเลือกท่ีจัด

ใหกับผูเรียนซ่ึงมีลักษณะแตกตางกันตามระดับความรูของผูเรียนนอกจากจะมีกิจกรรมการเรียนท่ีเปน

ทางเลือกแลว สิ่งท่ีจะตองมีมาพรอมๆ กับกิจกรรมการเรียนก็คือสื่อและวัสดุจํานวนมากมาย ซ่ึงใน

การที่ผูเรียนจะเกิดการรอบรูตามที่วัตถุประสงคกําหนดนั้น ผูเรียนควรจะสามารถเรียนรูกับ

แหลงขอมูลตางๆ เปนตนวา หนังสือ ฟลมภาพยนตรหรือฟลมสตริป เทปบันทึกเสียงหรือเทป

บันทึกภาพ สไลด บทเรียนโปรแกรมหรือชุดอุปกรณและเกมส การจัดกิจกรรมการเรียนที่เปน

ทางเลือกพรอมสื่อการสอนตางๆ มากมายเชนนี้จะชวยใหการเรียนรูท่ีเกิดจากการใชชุดการสอนและ

ชุดฝกทักษะมีความหลากหลายตามรูปแบบการเรียนและอัตราความสามารถในการเรียนของผูเรียน 

และโดยเฉพาะในชดการเรียนนั้นจะตองพยายามจัดกิจกรรมการเรียนและแหลงความรูใหเหมาะสม

กับความตองการของผูเรียนแตละคน พรอมกันนี้จะตองมีเคาโครงของกิจกรรมการเรียน รายละเอียด

ของการเรียนการสอนจัดใหแกผูเรียน ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนอยางอิสระจากชุดการ

สอนและชุดฝกทักษะไดสําเร็จและถาเปนไปไดหากมีการเสนอแนะลําดับข้ันเพ่ือท่ีผูเรียนจะสามารถ

รวมกันกับแหลงวัสดุไดแลวก็จะเปนประโยชนตอผูเรียน เพราะในการเรียนนั้นอาจจะมีผูเรียนบางคน

ท่ีเดินตามแผนท่ีไดจัดลําดับไว ในขณะท่ีอาจจะมีผูเรียนคนอ่ืนๆ เลือกกิจกรรมการเรียนและแหลง

ความรูท่ีผูเรียนเขาพอใจและสอดคลองกับความตองการหรือความสนใจของเขาเปนหลัก อยางไรก็

ตามเราคงตองเปดโอกาสใหมีการเลือกกิจกรรมการเรียนเพ่ือชวยผูเรียนในการตัดสินใจวา เขาจะเรียน

ไดอยางไร 

5) กิจกรรมทางเลือกท่ีถูกขอ (optional quest) 
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ในชุดฝกทักษะจะประกอบดวยทางเลือกท่ีผูเรียนขอหรือกิจกรรมทางดานทัศนคต ิ

ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถที่จะศึกษาไดลึกและละเอียดภายใตขอบเขตโครงสรางของกิจกรรม

การเรียน โดยกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนเหลานี้อาจจะเปนการขยายความคิดรวบยอดทักษะหรือคุณคา

ทางการเรียนภายในชุดหรือเปนการสํารวจท่ีลึกลงไปของความคิดรวบยอดท่ีสัมพันธ ทักษะและคุณคา 

ผูจัดทําชุดอาจจะเสนอแนะกิจกรรมหลายๆ อยางท่ีทาทายผูเรียนใหกระทํากิจกรรมตางๆ ภายใตชุด 

หรือกิจกรรมเหลานี้อาจจะเปนการทําใหผูเรียนไดสนุกสนาน และอาจจะใชสําหรับผูเรียนท่ีเริ่มเรียน 

ซ่ึงกิจกรรมทางเลือกท่ีผูเรียนขอนี้จะทําใหผูเรียนแสดงความรูสึกหรือพัฒนาทัศนคติ ความเชื่อหรือ

ความรูสึกเก่ียวกับเนื้อหาของชุด โดยผูเรียนจะประยุกตคุณคาที่ไดรับนี้ไปสูประสบการณชีวิตจริง 

นอกจากนี้กิจกรรมทางเลือกท่ีจะขอนี้จะชวยทําใหประสบการณการเรียนภายในชุดมีลักษณะพัฒนา

และสรางสรรคไดดีเทาๆ กับแบบฝกหัดการเรียนรูท่ีเนนพฤติกรรมการแสดงออก 

6) เครื่องมือการประเมินผลกอนเรียน การประเมินผลตนเอง และการประเมินผล

หลังเรียน (pre-evaluation, self-evaluation, post-evaluation instructions)  

ในการท่ีจะบอกความกาวหนาของผู เรียนและผู เรียนสามารถบรรลุผลตามท่ี

วัตถุประสงคสุดทายกําหนดไดนั้น จะมีเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลอยู 3 ประเภท ท่ีมีอยูภายใน

ชุดคือ 

     (1) แบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) แบบทดสอบกอนเรียนใชทดสอบเพ่ือท่ีจะ

ดูวามีวัสดุเนื้อหาหรือวัตถุประสงคขอใด ท่ีผูเรียนเขาทราบมากอนแลว และมีเนื้อหาใดท่ีผูเรียนเขายัง

ไมทราบการประเมินตรงนี้จะทําใหผูเรียนสามารถเลือกแหลงวัสดุความรูท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความ

ตองการ หรืออาจจะเปนการทดสอบเพ่ือออกจากชุดดังกลาวเพ่ือไปเรียนเนื้อหาในชุดตอไป 

     (2) แบบทดสอบตนเอง (self-test) แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบท่ีใชประเมิน

ผูเรียนในระหวางท่ีผูเรียนกําลังทํากิจกรรมการเรียน โดยแบบทดสอบตนเองนี้อาจจะเปนแบบทดสอบ

สั้นๆ หรือเปนเพียงคําสั่งสําหรับผูเรียนในการทบทวนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ท้ังนี้เพ่ือจะประเมิน

ความกาวหนาของผูเรียนท่ีจะบรรลุผลสําเร็จในการเรียนในวัตถุประสงคแตละขอ 

     (3) แบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ใชภายหลังจากท่ีผูเรียน เรียนจากชดุการสอน

หรือชุดฝกทักษะเสร็จแลว ท้ังนี้เพ่ือวัดวาผูเรียนมีความรูความสามารถเฉพาะตามท่ีวัตถุประสงคของ

ชุดท่ีกําหนดไวหรือไม ถาหากวาภายหลังจากท่ีผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวเขายังไมประสบ

ผลสําเร็จในการเรียน ผูเรียนอาจจะตองยอนกลับไปศึกษาจากกิจกรรมการเรียนใหมจนกระทั่งเขา

สามารถบรรลุผลสําเร็จตามท่ีวัตถุประสงคของชุดกําหนดไว ซ่ึงโดยความจริงแลวแบบทดสอบท้ัง 3 

ประเภท ดังกลาวขางตนจะมีความคลายคลึงกัน กลาวคือขอสอบแตละประเภทใชประเมินพฤติกรรม

ของผูเรียนตามท่ีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดกําหนดไว อยางไรก็ตามแบบทดสอบตางๆ ดังกลาว

ขางตนอาจจะเขียนออกมาในรูปของแบบทดสอบท่ีเขียนตอบลงในกระดาษ โดยเปนแบบเลือกตอบ
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หรืออาจจะออกมาในรูปแบบอ่ืน คือ ขอสอบแบบสัมภาษณ ขอสอบทดสอบการกระทํา แบบฝกหัดใน

หองปฏิบัติการหรือโครงการตางๆ ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลนี้อาจจะรวมหรือไมรวมคําถามใน

กิจกรรมท่ีผูเรียนขอ แตโดยปกติแลวเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลท้ัง 3 ประเภทจะใชกอนท่ีกิจกรรม

การเรียนท่ีผูเรียนขอจะเริ่มข้ึน 

7) คูมือครู (teachers’ guide) 

คูมือครูพัฒนาข้ึนมาตามชุดการสอนท้ังนี้เพ่ือท่ีจะใชขอมูลเพ่ิมเติม โดยเปนขอมูลท่ี

สัมพันธกับเนื้อหาและขอมูลเก่ียวกับการใชชุดภายในคูมือครูควรจะประกอบไปดวยการอธิบายวิธีใช 

ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะชวยใหครูผูสอนสามารถใชชุดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกันนี้จะตองมีคํา

เฉลยสําหรับแบบทดสอบทุกประเภทท่ีใชภายในชุดการสอนนี้ รายชื่อของสื่อการสอนท่ีจําเปนจะตอง

ใชในการสอนและการบรรยายถึงอุปกรณใดท่ีจําเปน หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีจะนํามาใชรวมกัน

กับชุดการสอนภายในคูมือของชุดการสอนโดยมากมักจะประกอบไปดวยสวนสําคัญตางๆ ดังนี้ 

(1) คํานํา 

(2) วัตถุประสงค 

(3) พ้ืนฐานความรูเดิม 

(4) เนื้อหา 

(5) สวนประกอบของชุด 

(6) คําชี้แจงสําหรับครูในการใชชุดการสอน 

(7) สิ่งท่ีครูหรือนักเรียนตองเตรียม 

(8) บทบาทของครูและนักเรียน 

(9) การจัดชั้นเรียน 

(10) แผนการสอน 

(11) เนื้อหาสาระ 

(12) แบบฝกปฏิบัติ 

(13) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (พรอมเฉลย) 

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดนําองคประกอบของ Jame E. Duane (อางถึงใน สุริยัน  เรือนวงค, 

2552, หนา 22-25 ) มาประยุกตใชเปนแนวทางในการสรางชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีในครั้งนี้ 

จึงสรุปไดวา ชุดฝกทักษะมีองคประกอบหลัก ไดแก 1) หลักการและเหตุผล 2) รายละเอียดของ

เนื้อหา 3) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 4) เนื้อหา/กิจกรรม 5) เครื่องมือประเมินผล และ 6) คูมือครู ใน

ชุดฝกทักษะ 1 เลม จึงประกอบดวยคําชี้แจงการใชชุดฝกทักษะ จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ

กอนเรียน เนื้อหา แบบฝกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลย และรายการอางอิง 
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2.3.6 ข้ันตอนการสรางชุดฝกทักษะ 

 เพ่ือใหชุดฝกทักษะเปนชุดฝกท่ีดี มีคุณภาพ ผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนการสรางชุดฝกทักษะ

ของ กชกร ธิปตดี และมานิต ยอดเมือง (2547, หนา 240) เพ่ือนํามาเปน ข้ันตอนท่ีสําคัญของการ

สรางชุดฝกทักษะ ไวดังนี้ 

1) กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ 

2) กําหนดหนวยการสอน 

3) กําหนดหัวเรื่อง 

4) กําหนดมโนทัศนและหลักการใหสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง 

5) กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง 

6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค 

7) กําหนดแบบประเมินใหตรงตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

8) เลือกและผลิตสื่อการสอน 

9) หาประสิทธิภาพของชุดฝก 

10) การใชชุดฝก 

 จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยไดนําข้ันตอนการสรางชุดฝกทักษะของกชกร ธิปตดีและ

มานิต ยอดเมือง (2547, หนา 240) มาเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 

 2.3.7 ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ 

  เพ่ือใหชุดฝกทักษะเปนชุดฝกท่ีดี มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนการหาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกทักษะดังนี้ 

  ชัยยงค พรหมวงศ (2537, หนา 194-195; อางถึงใน ชรินทร เนืองศรี, 2551, หนา 58) ได

กลาวถึงการกําหนดคาประสิทธิภาพ E1 เปนประสิทธิภาพของกระบวนการ E2 เปนประสิทธิภาพของ

ผลลัพธจะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงพอใจ โดยกําหนดเปน

เปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนทํางานและการ 1 5ประกอบ 1 5กิจกรรมของผูเรียนท้ังหมดตอเปอรเซ็นต

ของผลการทดสอบหลังเรียนท้ังหมด นั่นคือ E1 / E2 ใชเกณฑเนื้อหาเปนทักษะไว 80/80 วิธีคํานวณหา

ประสิทธิภาพ โดยใชวิธีการคํานวณธรรมดา 

E1 ไดจากการนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของผูเรียนท้ังหมด

รวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยเทียบสวนเปนรอยละ 

E2 ไดจากการนําคะแนนท่ีไดจากการทําขอสอบหลังการเรียนของผูเรียนท้ังหมด

รวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยเทียบสวนเปนรอยละ 
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 ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 

 ข้ันท่ี 1 แบบเดี่ยว ทดลองกับผูเรียน 1 คน โดยใชเด็กออน ปานกลางและเกง ครั้ง

ละ 1 คน นําคะแนนมาคํานวณหาประสิทธิภาพเพ่ือหาขอบกพรอง ท้ังในดานความชัดเจน ของคํา

ชี้แจง วิธีการทําในแตละชุดฝก ระยะเวลาท่ีใชในการฝกดวย แลวนําชุดฝกมาปรับปรุงแกไข 

 ข้ันท่ี 2 แบบกลุมยอย โดยคละเด็กเรียนออน ปานกลางและเกง มาทดลอง นําคะแนน

มาคํานวณหาประสิทธิภาพเพ่ือตรวจสอบความชัดเจน ความเขาใจและความสมบูรณของชุดฝก นํามา

ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจ พรอมท้ังปรับปรุงครั้งสุดทาย จนไดตามเกณฑ 80/80 

 ข้ันท่ี 3 นําชุดฝกมาทดลองกับกลุมทดลอง การยอมรับประสิทธิภาพ มี 3 ระดับ คือ 

1) สูงกวาเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดฝกสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวเกินกวา 5% ข้ึนไป 

2) เทาเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดฝกเทาเกณฑท่ีตั้งไวไมเกิน 5% หรือไมต่ํา

กวา 5%   

3) ต่ํากวาเกณฑ เม่ือประสิทธิภาพของชุดฝกตํ่ากวาเกณฑท่ีตั้งไว แตไมต่ํากวา 

5% ถือวายอมรับได 

 การยอมรับประสิทธิภาพ ใหถือความคลาดเคลื่อน 2.5-5 เปอรเซ็นต ในการกําหนด

เกณฑประสิทธิภาพของชุดฝกนั้น สําหรับเนื้อหาท่ีเปนความรูความจํา นิยมต้ังไว 80/80 ถึง 90/90 สวน

เนื้อหาท่ีเปนทักษะ หรือเจตคติ นิยมตั้งไวไมต่ํากวา 75/75 

  เผชิญ กิจระการ (2546, หนา 44–46) ไดใหความหมายของเกณฑประสิทธิภาพของ

ชุดฝกทักษะไว ดังนี้ 

1) เกณฑการหารประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดฝกท่ีจะชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับท่ีผูจัดทําชุดฝกทักษะพึงพอใจเพ่ือนําไปสอนผูเรียนไดตอไป 

เกณฑการหาประสิทธิภาพ เปนเกณฑท่ีผูสอนคาดวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมท้ังหมด

ตอเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียน คือ E1 / E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ตอประสิทธิภาพของผลลัพธ 

การท่ีจะกําหนดเกณฑ E1 / E2 ใหมีคาเทาใดนั้น ผูสอนเปนผูพิจารณาตามความ

คาดหมายเอง โดยปกติเนื้อหาท่ีเปนความรูความจําจะตั้งไว 80/80, 85/85 เปนตน สวนเนื้อหาท่ีเปน

ทักษะหรือเจตศึกษาอาจตั้งไวต่ํากวา เชน 75/75 อยางไรก็ตามไมควรต้ังเกณฑไวต่ํา เพราะตั้งเกณฑ

ไวเทาใดมักจะไดผลเทานั้น 

2) การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ เม่ือพัฒนาชุดฝกข้ึนเปนฉบับแลว ตองนําไป

หาประสิทธิภาพ จึงนําไปปรับปรุงแกไขตามข้ันตอน ดังนี้ 
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(1) ข้ัน 1:1:1 (แบบเดี่ยว) คือ นําชุดฝกทักษะไปทดลองใชกับผูเรียน 3 คนซ่ึงประกอบ 

ดวย คนเรียนเกง ปานกลาง และออน คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 

(2) ข้ัน 3:3:3 (แบบกลุม) นําชุดฝกทักษะไปทดลองใชกับผูเรียน 6-10 คนคํานวณหา

ประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 

(3) ข้ัน 1:100 (ภาคสนามหรือกลุมใหญ) คือ นําชุดฝกทักษะไปทดลองใชกับนักเรียน 

30-100 คน คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีข้ึน 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546, หนา 42-44) ไดกลาวถึง การหาประสิทธิภาพของชุดฝกวา เกณฑ

ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดฝกท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับท่ี

ผูผลิตชุดฝกพึงพอใจวา ถาหากชุดฝกมีประสิทธิภาพถึงระดับท่ีกําหนดแลวก็มีคุณคาท่ีจะนําไปใชได 

และคุมคาแกการลงทุนผลิตออกมา การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ กระทําไดโดยการหาประสิทธิภาพ 

พฤติกรรมผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดทาย (ผลลัพธ)  

1) ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง (transitional behavior หรือ E1) คือ ประเมินผล

ตอเนื่อง ประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ พฤติกรรม เรียกวา “กระบวนการ” (process) ของ

ผูเรียนท่ีสังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุม และรายบุคคล ซ่ึงไดแก งานท่ีมอบหมายและกิจกรรม

อ่ืนใดท่ีผูสอนกําหนดไว 

2) ประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย (terminal behavior หรือ E2) คือ ประเมิน

ผลลัพธ (products) ของผูเรียน โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน 

  การกําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการและ E2 คือ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ ซ่ึงการท่ีจะกําหนดเกณฑ E1/E2  มีคาเทาใดนั้น ผูสอนจะเปนผูพิจารณา 

โดยปกติเนื้อหาท่ีเปนความรู ความจํา มักต้ังคาไว 80/80, 85/85 และ 90/90 สวนเนื้อหาท่ีเปน

ทักษะ อาจจะตั้งไวต่ํากวานี้ เชน 75/75 เปนตน 

  กชกร ธิปตดี และมานิต ยอดเมือง (2547, หนา 240) กลาววา การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ

ของชุดฝก นิยมกําหนดไว 90/90 สําหรับเนื้อวิชาท่ีเปนความจําและไมตํ่ากวา 80/80 สําหรับวิชา

ทักษะ เชน ภาษา เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมคิดตามระยะเวลา ไมสามารถเปลี่ยนแปลงและวัดได

ทันที ท่ีเรียนเสร็จไปแลว 

  การทดลองประสิทธิภาพ โดยใชสูตรท่ีกลาวมา ตองดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 

   1) แบบหนึ่งตอหนึ่ง (1:1) นําชุดฝกไปทดลองใชกับผูเรียน 1-3 คน โดยทดลองกับ

เด็กเกง ปานกลาง และเด็กออน การทดลองแตละครั้งตองปรับปรุงสื่อการสอนใหดีข้ึน 

   2) แบบกลุม (1:10) นําชุดฝกท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองกับผูเรียน 6-10 คน ท่ีมี

ความสามารถคละกัน แลวทําการปรับปรุงใหดีข้ึน 
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   3) ภาคสนาม (1:100) นําชุดฝกไปทดลองใชในชั้นเรียนท่ีมีผูเรียนตั้งแต 30-100 คน 

หากการทดสอบภาคสนามไดคา E1  และ E2 ไมถึงเกณฑท่ีตั้งไว จะตองปรับปรุงชุดฝกและทําการทดลอง

หาประสิทธิภาพซํ้าอีก 

 จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยสรุปความคิดเห็นวา ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะควร

ตรวจสอบระหวางการฝกทักษะและหลังจากการฝกทักษะแลวจะตองวามีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด 

โดยใชสูตรคํานวณหาประสิทธิภาพ นํามาเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไว โดยใชเกณฑของ     

ชัยยงค พรหมวงศ (2537, หนา 194-195; อางถึงใน ชรินทร เนืองศรี, 2551, หนา 58) ซ่ึงประสิทธิภาพ E1 

คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ ซ่ึงการท่ีจะกําหนดเกณฑ 

E1/E2  โดยปกติแลวสําหรับเนื้อหา ท่ีเปนความรู ความจํา นิยมตั้งไว 80/80 ถึง 90/90 สวนเนื้อหา 

เปนทักษะ นิยมตั้งไวไมต่ํากวา 75/75 ท้ังนี้ ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) เปนชุดฝกทักษะท่ีเนนทักษะปฏิบัติ จึงต้ัง

ไว 75/75  ซ่ึงเปนเกณฑท่ีนิยมตั้งไวสําหรับดานทักษะพิสัย เหตุเพราะงานประดิษฐบายศรีนั้นเปน

งานท่ียากสําหรับผูเรียนท่ีไมเคยทํามากอน โดยเฉพาะการประดิษฐ พับ จีบ มวนใบตอง ท่ีเปนวัสดุ

ธรรมชาติท่ีแตกไดงาย 

 

2.4 เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวของ

กับงานประดิษฐนั้น เปนกิจกรรมสําคัญในการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะ ประสบการณ จาก

การปฏิบัติจริง ไดคิดคน แกไขปญหา ดวยตนเอง ซ่ึงจะประสบความสําเร็จไดนั้น ผูวิจัยไดศึกษา

ประเด็นหลักดังตอไปนี้  

2.4.1 การจัดการเรียนรู 

 แนวทางการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุมพัฒนากระบวนการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หนา 6) ไดระบุไวดังนี้ 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 สูการปฏิบัติ ท้ังนี้ การท่ีผูเรียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด หรือไม ข้ึนอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเหตุนี้ ครูผูสอนตองมีความรู ความเขาใจสิ่งท่ี

กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ซ่ึงเปนเปาหมายการจัดการเรียนรู โดยมีหลักการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการ

เรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง 

และการจัดการเรียนรูท่ีเนนคุณธรรม จรยิธรรม 
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 ในการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนตองจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี

หลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปน

สําหรับผูเรียนในการเตรียมเขาสูโลกอนาคต เชน การเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู 

กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการ

เรียนรูจากประสบการณจรงิ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการ

เรียนรูของตนเอง และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เปนตน อีกท้ังตองใหความสําคัญกับการใชสื่อ 

การพัฒนาสื่อ การใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและการวัดและการประเมินผลอยางหลากหลาย

ควบคูกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง  

 สรุปวา การจัดการเรียนรู เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ในการเสริมสรางประสบการณใหกับผูเรียน เพ่ือ 

ใหไดรับการพัฒนาตามกระบวนการอยางเต็มศักยภาพ โดยผูสอนควรเลือกการจัดการเรียนรูใหตรง

กับเนื้อหา ความถนัดของผูเรียน และความสนใจของผูเรียน  

  2.4.2 กระบวนการจัดการเรียนรู 

 กระบวนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น กลุม

พัฒนากระบวนการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หนา 15-28) ไดระบุไว ดังนี้ 

  การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น 

มุงหวังใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย

ของหลักสูตร อีกท้ังเปนกระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียนในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน

และอนาคต ดังนั้นครูผูสอนจะตองรูและเขาใจแนวคิด แนวทางการจัดการเรียนรู และผลท่ีเกิดกับ

ผูเรียนของกระบวนการเรียนรูแตละวิธี แลวนํามาจัดการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนใหเกิด

กระบวนการดังกลาว ไดแก  

1) การเรียนรูแบบบูรณาการ 

2) กระบวนการสรางความรู 

3) กระบวนการคิด 

4) กระบวนการทางสังคม  

5) กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา  

6) กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง  

7) กระบวนการปฏิบัติ  

8) กระบวนการจัดการ  

9) กระบวนการวิจัย  

10) กระบวนการเรียนรูของตนเอง  
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11) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

  สรุปวา จากกระบวนการเรียนรูท่ีกลาวมา ผูวิจัยนํากระบวนการเรียนรูดังกลาว มาเปน

แนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีจะทําใหผูเรียนไดรับการฝกฝน พัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตร ครูผูสอนจึงควรคัดสรรและเลือกนํามาใชในการ

จัดการเรียนรู การเลือกวาวิธีใดเหมาะสมท่ีสุด ตองพิจารณาจากวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมวา

ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอะไร สามารถนําพาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอัน

พึงประสงคใด ท้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชกระบวนการท่ีสอดคลองกับกระบวนการท่ี 7 คือ กระบวนการ

ปฏิบัติ ลงมือทํางานจริงดังนี้ 

แนวคิด  กระบวนการเรียนรู การปฏิบัติลงมือทําจริง เปนการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนลงมือ

ทํางานจริง โดยการกําหนดภาระงาน (task) ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามโครงสรางแตละงาน 

แนวทางการจัดการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนไดลงมือทํางานจริงตามแนวทาง ดังนี้ 

1) การศึกษาและวิเคราะหภาระงานและโครงสรางของงาน 

2) การวางแผนปฏิบัติงาน 

3) การลงมือปฏิบัติ โดยอาจดําเนินการดังนี้ 

(1) ครูผูสอนใหคําแนะนําและสาธิตใหดูเปนตัวอยาง 

(2) ผูเรียนฝกปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน 

(3) ผูเรียนฝกฝนทักษะความชํานาญ 

4) ข้ันประเมินผลงาน/ปรับปรงุชิ้นงาน 

   ผลท่ีเกิดกับผู เรียน กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จะทําใหผู เรียนสามารถ

ปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตอนของกระบวนการตางๆ ไดแก กระบวนการทํางาน กระบวนการตัดสินใจ 

กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม เปนตน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการทํางาน ไดชิ้นงาน/

ภาระงานเชิงประจักษ ไดสรางและพัฒนางานดวยวิธีการใหมๆ จนเกิดความคิดสรางสรรค 

2.4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูงานประดิษฐ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูการประดิษฐบายศรี เปนงานประดิษฐกลุมการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีมีเปาหมายการเรียนรูท่ีการพัฒนานักเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณลักษณะใหครบถวน  

กระทรวงศึกษาธกิาร (2545ข, หนา 20) ระบุไวดังนี้ 

1) ดานความรูความเขาใจในการทํางานประดิษฐ 

2) ดานทักษะในการทํางานประดิษฐ 

3) ดานเจตคติและคานิยมท่ีดีในการทํางานประดิษฐ 

4) ดานความสามารถในการจัดการและการพัฒนางานประดิษฐ 

คุณลักษณะแตละดานดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ดานความรูความเขาใจในการทํางานประดิษฐ คุณลักษณะท่ีตองการปลูกฝงและ

พัฒนาใหเกิดกับผูเรียนท่ีเรียนงานประดิษฐ ดานความรูความเขาใจ ประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังนี้ 

(1) มีความรูเรื่องงานประดิษฐท่ีเรียน และเห็นประโยชนของงานนั้นๆ 

(2) มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติงานประดิษฐ 

(3) มีความรูในการวิเคราะหงานประดิษฐ (ข้ันตน) 

(4) มีความรูในเรื่องราวการวางแผนการทํางานประดิษฐ (ตามวัย) 

(5) มีความรูในข้ันตอนการทํางานและกระบวนการทํางานประดิษฐ 

(6) มีความรูในบทบาทและหนาท่ีของการทํางานประดิษฐรวมกับผูอ่ืน 

(7) มีความรูในการทํางานประดิษฐท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2) ดานทักษะในการทํางานประดิษฐ (การลงมือปฏิบัติจริง) เปนคุณลักษณะท่ีตองการ

ปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนท่ีเรียนงานประดิษฐ ดานทักษะในการทํางานประดิษฐ (การลงมือ

ปฏิบัติจริง) ประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังนี้ 

(1) การวิเคราะหงานประดิษฐ 

(2) การวางแผนการทํางานประดิษฐ 

(3) การทํางานประดิษฐตามแผนท่ีวางไว 

(4) การทํางานตามหนาท่ีและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

(5) การใชเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานประดิษฐอยางถูกวิธีและปลอดภัย 

(6) ปฏิบัติงานประดิษฐคลองแคลวชํานาญการ 

(7) ประดิษฐอยางมีประสิทธิภาพ ทําเสร็จโดยประหยัดเวลาแรงงานและวัสดุ 

3) ดานเจตคติและคานิยมท่ีดีในการทํางานประดิษฐ เปนคุณลักษณะท่ีตองการปลูกฝง

และพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนท่ีเรียนงานประดิษฐ ดานเจตคติและคานิยมท่ีดีในการทํางานประดิษฐ ประกอบ 

ดวยลักษณะตางๆ ดังนี้ 

(1) เรียนรูงานประดิษฐดวยความพึงพอใจและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ 

(2) ตั้งใจทํางานประดิษฐจนงานสําเร็จ 

(3) ยินดีรับฟงคําแนะนําเก่ียวกับการทํางานประดิษฐและนําไปปฏิบัติตาม 

(4) ภูมิใจในผลงานท่ีทําสําเร็จ 

(5) ทํางานประดิษฐอยางเอาจริงเอาจัง มุงม่ันในงานและรับผิดชอบงานอยางเต็มท่ี 

(6) ยินดีท่ีจะแนะนําและชักชวนคนอ่ืนใหมาทํางานประดิษฐ 

(7) ชื่นชมการปฏิบัติงาน/ผลงานของผูอ่ืนดวยความจริงใจ 

(8) มีความตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการทํางานประดิษฐ 
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4) ดานความสามารถในการจัดการและการพัฒนางานประดิษฐคุณลักษณะท่ีตองการ

ปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนท่ีเรียนงานประดิษฐ ดานความสามารถในการจัดการและการพัฒนา

งานประดิษฐ ประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังนี้ 

(1) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (มีความคิดใหมๆ ของตนเองเก่ียวกับการปรบัปรงุงาน) 

(2) การปรับปรุงการปฏิบัติงานประดิษฐของตนเองใหดีข้ึน 

(3) ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

(4) ปรับปรุงผลงาน 

(5) พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษา ผูวิจัยไดนําหลักการของกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนแนวทางในพัฒนาการ

วิจัยครั้งนี้ จึงพอสรุปไดวา การจัดกระบวนการเรียนรูงานประดิษฐนั้น จะตองพัฒนาผูเรียนในดาน

ความรูความเขาใจ ดานทักษะในการทํางานประดิษฐ ดานเจตคติและคานิยมท่ีดีในการทํางานและ

ความสามารถในการพัฒนางาน ถึงการจดักิจกรรมการเรยีนรูการประดิษฐ  

2.4.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย 

ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยการใหนักเรียนปฏิบัติ เปนการพัฒนาดานทักษะพิสัย เพ่ือพัฒนาความสามารถของ

ผูเรียนในดานการปฏิบัติ ผูวิจัยไดคนควา ศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนรูปแบบท่ีมุง

ชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ การกระทําหรือการแสดงออกตางๆ จําเปนตอง

ใชหลักการ วิธีการท่ีแตกตางไปจากการพัฒนาทางดานจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัยอยางชัดเจน ในการวิจัย

ครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํารูปแบบการฝกทักษะปฏิบัติของเดวีสมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูดังนี้ 

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส (Davies’s instructional model for 

psychomotor domain)  

Davies (1971, หนา 50-56; อางถึงในทิศนา แขมณี, 2545, หนา 244-245) ไดนําเสนอแนวคิด

เก่ียวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไววา ทักษะสวนใหญจะประกอบไปดวยทักษะยอย จํานวนมาก การฝก

ใหผูเรียนสามารถทําทักษะยอยๆ เหลานั้นไดกอนแลวคอยเชื่อมโยงตอกันไปเปนทักษะใหญ จะชวยให

ผูเรียนประสบผลสําเร็จไดดีและรวดเร็วข้ึนมีวัตถุประสงค เพ่ือชวยพัฒนาความสามารถดานทักษะปฏิบัติ

ของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะท่ีประกอบดวยทักษะยอยจํานวนมาก มีข้ันตอนในกระบวนการ

เรียนการสอน ดังนี้ 

       ข้ันท่ี 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา ข้ันนี้เปนข้ันท่ีใหผูเรียนไดเห็นทักษะหรือการ

กระทําท่ีตองการใหผูเรียนทํา ไดในภาพรวม โดยการสาธิตใหผูเรียนดูท้ังหมดตั้งแตตนจนจบ ทักษะ

หรือการกระทําท่ีสาธิตใหผูเรียนดูนั้น จะตองเปนการกระทําในลักษณะท่ีเปนธรรมชาติ ไมชาหรือเร็ว
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เกินปกติ กอนการสาธิต ครูควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดสําคัญท่ีควรใหความ

สนใจเปนพิเศษในการสังเกต 

        ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย เม่ือผูเรียนไดเห็นภาพรวมของการกระทํา

หรือทักษะท้ังหมดแลว ผูสอนควรแตกทักษะท้ังหมดหรือแบงสิ่งท่ีกระทําออกเปนสวนยอยและสาธิต

สวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามไปทีละสวนอยางชาๆ  

 ข้ันท่ี 3 ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย ผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอยโดยไมมีการสาธิต

หรือกรแสดงแบบอยางใหดู หากติดขัดจุดใด ผูสอนควรใหคําชี้แนะและชวยแกไขจนกระท้ังผูเรียนทํา

ได เม่ือไดแลวผูสอนจึงเริ่มสาธิตทักษะยอยสวนตอไป และใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยนั้นจนทําได 

ทําเชนนี้เรื่อยไปจนกระท่ังครบทุกสวน 

 ข้ันท่ี 4 ข้ันใหเทคนิควิธีการ เม่ือผูเรียนปฏิบัติไดแลว ผูสอนอาจจะแนะนําเทคนิค

วิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนนั้นทํางานไดดีข้ึน เชน ทําไดประณีตสวยงามข้ึน ทําไดรวดเร็วข้ึน ทําไดงาย

ข้ึนหรือสิ้นเปลืองนอยลง เปนตน 

 ข้ันท่ี 5 ข้ันใหผูเรียนเชื่อมโยงทักษะยอยๆ เปนทักษะท่ีสมบูรณ เม่ือผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติแตละสวนไดแลวจึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยๆ ตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ ฝกปฏิบัติหลายๆ 

ครั้งจนสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณไดอยางชํานาญ 

จากการศึกษารูปแบบขางตน ผูวิจัยไดนํารูปแบบการฝกทักษะปฏิบัติของเดวีส มาเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

2.4.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จําเปนตองมีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูของผูเรียน ในอดีตการวัดและการประเมินผลสวนใหญใหความสําคัญกับการใชขอสอบซ่ึง

ไมสามารถสนองเจตนารมณการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนคิดลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการ

หลากหลาย เพ่ือสรางองคความรู  

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 21) ระบุวา ผูสอนตองตระหนักวาการเรียนการสอน

และการวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการเดียวกันและจะตองวางแผนไปพรอมๆ กัน ดังนี้ 

1) แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  

การวัดผลประเมินผลการเรยีนรูบรรลุผลตามเปาหมายของการเรียนรูท่ีวางไว ควรมี

แนวทางดังตอไปนี้  

(1) ตองวัดและประเมินผลท้ังความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ 

เจตคติ คุณธรรม คานิยม รวมท้ังโอกาสการเรียนรูของผูเรียน 

(2) วิธีวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
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(3) ตองเก็บขอมูลท่ีไดจากการวัดและประเมินผล ตามความเปนจริง และตองประเมิน 

ภายใตขอมูลท่ีมีอยู 

(4) ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตองนําไปสูการแปลผลและ

ขอสรุป ท่ีสมเหตุสมผล 

(5) การวัดและประเมินผลตองมีความเท่ียงตรงและเปนธรรมทั้งในดานของวิธี 

การวัดผล และโอกาสของการประเมิน 

2) วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล 

(1) เพ่ือวินิจฉัยความรูความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมของผูเรียนและเพ่ือสงเสริมผูเรียนใหพัฒนาความสามารถและทักษะไดเต็มตาม

ศักยภาพ 

(2) เพ่ือใชเปนขอมูลปอนกลับใหแกตัวผูเรียน วาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู

เพียงใด 

(3) เพ่ือใชขอมูลสรุปผลการเรียน รูและเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการ

เรียนรู การวัดและประเมินผลท่ีสามารถสะทอนผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียน และครอบคลุม

กระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ตามที่กลาวมาแลวจึงตองวัดและประเมินผลจาก

สภาพจริง (authentic assessment) 

3) การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนมีหลากหลาย เชน กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมการ

ปฏิบัติ กิจกรรมสํารวจภาคสนาม การทดลอง กิจกรรมการศึกษา คนควา กิจกรรมศึกษาปญหาพิเศษ

หรือโครงงาน ฯลฯ อยางไรก็ตาม ในการทํากิจกรมเหลานี้ตองคํานึงถึงวาผูเรียนแตละคนมีศักยภาพ

แตกตางกัน ผูเรียนแตละคนจึงอาจทํางานชิ้นเดียวกันไดสําเร็จในเวลาท่ีแตกตางกัน ผลงานท่ีไดก็อาจ

แตกตางกันดวย เม่ือผูเรียนทํากิจกรรมเหลานี้แลวก็ตองเก็บรวบรวมผลงาน เชน รายงาน ชิ้นงาน บันทึก 

และรวมถึงทักษะปฏิบัติตางๆ เจตคติ ความรัก ความซาบซ้ึง กิจกรรมท่ีผูเรียนไดทําและผลงานเหลานี้

ตองใชวิธีประเมินท่ีมีความเหมาะสมและแตกตางกันเพ่ือชวยใหสามารถประเมินความรู ความสามารถ

และความรูสึกนึกคิดท่ีแทจริงของผูเรียน การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพตอเม่ือมี

การประเมินหลายๆ ดานหลากหลายวิธี ในสถานการณตางๆ ท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง และตอง

ประเมินอยางตอเนื่องเพ่ือจะไดขอมูลท่ีมากพอท่ีจะสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน 

4) ลักษณะสําคัญของการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

(1) ประเมินกระบวนการคิดท่ีซับซอน ความสามารถในการปฏิบัติงานศักยภาพ

ผูเรียนในดานผูผลิตและกระบวนการท่ีไดผลผลิตมากกวาท่ีจะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรู

อะไรไดบาง 
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(2) เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพ่ือวินิจฉัยผูเรียนในสวนท่ีควรสงเสริม

และสวนท่ีจะแกไขปรับปรุง เพ่ือใหผูเรียนไดเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจความตองการ

ของแตละบุคคล 

(3) เปนการประเมินท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินงานของท้ังตนเอง

และของเพ่ือนรวมหอง เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักตนเอง เชื่อม่ันในตนเองสามารถพัฒนาตนเองได 

(4) ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและ

การวางแผนของผูสอนวาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ ความตองการของผูเรียนแตละ

บุคคลไดหรือไม 

(5) ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริง 

(6) ประเมินดานตางๆ ดวยวิธีท่ีหลากหลายในสถานการณตางๆ อยางตอเนื่อง

สรุปการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเทคโนโลยี เนนการวัด

และประเมินผลตามสภาพจริง คือ เม่ือจบแตละหนวยการเรียนรูแลวจะตองมีผลงานเชิงประจักษ ผลงาน

ท่ีเปนรูปธรรมออกมา ซ่ึงผลงานนั้นจะเปนสิ่งสะทอนความเปนจริงของผูเรียนวารูจริง ทําจริง ดีจริงหรือไม  

5) องคประกอบของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีหลัก 4 ประการ คือ 

(1) พฤติกรรมความสามารถ พฤติกรรมความสามารถเปนความรู ทักษะคุณงาม

ความดี ท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ซ่ึงดูไดจากผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายหนวย 

(2) เครื่องมือวัดท่ีหลากหลาย สัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดทักษะแฟมสะสมงาน 

สังเกตขณะปฏิบัติงาน บันทึกพฤติกรรม หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ก็ได ท่ีผูสอนจะคิดคนข้ึนมา 

(3) วิธีการวัดท่ีหลากหลาย วัดโดยเพ่ือน ผูสอน ผลงาน การปฏิบัติงานจากสถาน

ประกอบการวัดกอน ขณะและหลังเรียน เพราะฉะนั้นผูสอนสามารถเลือกวิธีการวัดไดหลากหลายท้ังนี้

ใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน ผูสอนและโรงเรียน 

(4) เกณฑ กําหนดโดยผูเรียน ผูสอน สถานประกอบการ ผูบริโภค มาตรฐานวิชาชีพ 

ชุมชน และทองถ่ินก็ได การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีเนนการวัดพฤติกรรมความสามารถ เครื่องมือการวัดจะตองหลากหลาย วิธีการวัดก็ตอง

หลากหลายดวยเชนกันจะตองมีเกณฑ ซ่ึงมาจากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะจากผูประกอบอาชีพเปน

สําคัญ 

 กลุมพัฒนากระบวนการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หนา 41-44) 

ระบุวา การวัดและประเมินผลการเรียนรู ถือเปนกระบวนการท่ีสําคัญซ่ึงตองปฏิบัติควบคูกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู บนพ้ืนฐานของการวัดและประเมินผล ซ่ึงตองใชหลายรูปแบบ ใหเหมาะสม

สอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีดี ตองอยูบนหลักการ

พ้ืนฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนา
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คุณภาพการเรียนรูของผูเรียนจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินผล

เพ่ือใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สะทอนสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและเกิดคุณลักษณะ   

อันพึงประสงคซ่ึงเปนเปาหมายหลักของการวัดและประเมินผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษา          

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดการวัดและประเมินผลไว 4 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ัง 4 ระดับ  

จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน และถือเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีตองใหความรวมมือในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู เพ่ือสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือและปรับปรุงแกไข ใหผูเรียนพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ ดังภาพ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การประเมินผลระดับชั้นเรียน 

*  ประเมินกอนเรยีน ระหวางเรียนและหลังเรียน 

*  เนนการประเมินตามสภาพจริง 

*  นําผลการประเมินไปแกไข ปรบัปรุงและพัฒนา   

   ผูเรียนอยางตอเน่ือง 

*  ปรับปรุงการเรยีนการสอน 

การประเมินผลระดับชาติ 

*  ประเมินผลคณุภาพผูเรยีน 

ในระดับชาต ิ

*  ใชวิธีการและเครื่องมือท่ี 

เปนมาตรฐาน 

*  นําผลการประเมินไป

วางแผนยกระดับคณุภาพการจัด

การศึกษาและสนับสนุน   

การตัดสินใจระดับนโยบายของ 

ประเทศ 

การประเมินผลระดับสถานศึกษา 

*  ประเมินการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

* ตรวจสอบผลการเรยีนของ  

ผูเรยีนรายป/รายภาค 

*  เปรียบเทียบกับเกณฑ ระดับ 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาต ิ

*  นําผลการประเมินไปปรับปรุง

นโยบาย หลักสูตร โครงการ

แผนพัฒนาเพ่ือประกันคณุภาพ

การศึกษา 

การประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

*  ประเมินคณุภาพผูเรยีนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

*  ใชวิธีการและเครื่องมือประเมินท่ีเปนมาตรฐาน 

*  นําผลการประเมินไปกําหนดนโยบาย แผนพัฒนา

โครงการและจดุเนนสถานศึกษา 

คุณภาพผูเรียน 

 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

 สมรรถนะสําคัญ 

ของผูเรียน 

 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 8 กลุมสาระ

การเรียนรู 
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ภาพ 2  แสดงความสัมพันธระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ท่ีมา: (กลุมพัฒนากระบวนการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553, หนา 42) 

 

1) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูระดับชั้นเรียน 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินซ่ึงผูสอน

ตองดําเนินการควบคูไปกับกระบวนการจัดการเรียนรูใหเปนปกติและสมํ่าเสมอ โดยใชวิธีการวัดและ

ประเมินผลอยางหลากหลาย ซ่ึงผูสอนอาจเปนผูประเมินเอง เพ่ือนผูเรียนประเมินกันเองหรือผูปกครองรวม

ประเมินเพราะการประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาใน

การเรียนรูอันเปนผลมาจากกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม มากนอยเพียงใด มีสิ่งใดไดรับ

การพัฒนาและมีสิ่งใดตองปรับปรุงและสงเสริม ท้ังนี้ตองครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สะทอน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนั้น การวัดและประเมินผลการเรียนรู

ระดับชั้นเรียน จึงกําหนดการประเมินเปน 3 ระยะ ไดแก การประเมินผลกอนเรียน ประเมินผลระหวาง

เรียนและประเมินผลหลังเรียน ดังนี้ 

(1) ประเมินผลกอนเรียน เปนการประเมินท่ีผูสอนดําเนินการประเมินเพ่ือตรวจสอบ

ความรู ทักษะ กระบวนการ ความพรอมตางๆ ของผูเรียน โดยวิธีท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมผูเรียนทุกคน

ใหมีความพรอม นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนรายบุคคล 

รายกลุมหรือรายหองเรียน ท้ังนี้การประเมินผลจําเปนตองใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิง

คุณภาพ เชน ขอสอบ วินิจฉัย แบบสอบถาม แบบสํารวจรายการ แบบสัมภาษณ ฯลฯ ซ่ึงจะชวยให

การจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี แตไมนําผลการ

ประเมินนี้ไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน 

(2) ประเมินผลระหวางเรียน เปนการประเมินท่ีผูสอนดําเนินการประเมินระหวาง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูหรือหนวยการเรียนรู เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการ

การเรียนรูของผูเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สะทอนสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียน นําไปสูการแกไข ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน และการพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน ตามศักยภาพรายบุคคล รายกลุมหรือรายหองเรียน การประเมินระหวางเรียนท่ีดําเนินการ

อยางถูกหลักวิชาและตอเนื่อง จะใหผลการประเมินท่ีสะทอนความกาวหนาในการเรียนรูตามศักยภาพ

ของผูเรียนอยางถูกตองและนาเชื่อถือ โดยผูสอนตองเลือกวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม สอดคลอง

กับภาระงานหรือกิจกรรมท่ีกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติ ท้ังนี้การประเมินผลจําเปนตองใชเครื่องมือท่ีมี
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คุณภาพ ใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบบันทึกและแบบสรุป

ความรู เปนตน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 

(3) ประเมินผลหลังเรียน เปนการประเมินท่ีผูสอนประเมินเพ่ือตรวจสอบ

ความสําเร็จของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สะทอนสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค เม่ือสิ้นสุดหนวยการเรียนรู รวมถึงปลายป/ภาค ผลท่ีไดเม่ือนําไป

เปรียบเทียบกับผลการประเมินกอนเรียน จะทําใหสามารถประเมินศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียน

และประสิทธิภาพในการสอนของผูสอน ขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลหลังเรียน เปนขอมูลท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขวีการเรียนรูของผูเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู

ของผูสอน หรือซอมเสริมใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด หรือใชในการตัดสินผลการเรียนหรือ

เลือนชั้นโดยใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ อาทิ แบบทดสอบ แบบประเมินภาคปฏิบัติ แบบประเมิน

ชิ้นงาน/ภาระงาน โดยใชเกณฑการประเมิน แฟมสะสมงาน เปนตน 

การประเมินผลท้ัง 3 ระยะดังกลาว เนื่องจากเปนการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความรู 

ทักษะ กระบวนการ ความพรอมดานตางๆ ของผูเรียน พัฒนาการเรียนรูและความสําเร็จของผูเรียน

ตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สะทอนสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เม่ือสิ้นสุดหนวยการเรียนรู หรือปลายป/ปลายภาค ผูสอนจึงตองคํานึงถึงการดําเนินการท่ีเปนระบบ

ตอเนื่อง เลือกใชวิธีการและเครื่องมือประเมินผลท่ีเหมาะสมกับชิ้นงาน/ภาระงานหรือกิจกรรม 

จากการศึกษา ผูวิจัยไดจัดการประเมินผลของผูเรียนดานทฤษฎีและดานทักษะปฏิบัติ โดย

ดานทฤษฎีนั้น จะประเมินกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน สวนดานทักษะปฏิบัตินั้น ผูวิจัยได

ทําการประเมินขณะท่ีผูเรียนทําการปฏิบัติฝกทักษะในระหวางเรียน และหลังเรียน  

 

2.5 ความรูเกี่ยวกับการประดิษฐบายศรี  

 

 หมูบานหนองเสือ ตั้งอยูตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนท่ีสวนใหญ

เปนพ้ืนท่ีการเกษตร อาชีพในชุมชนสวนใหญจึงเปนเกษตรกร มีการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตวและในวิถี

ชีวิตของชาวบาน มีการปลูกกลวย เพราะเปนพืชท่ีปลูกงาย มีประโยชนมากมาย ตั้งแตรากเหงา กาบกลวย 

หยวกกลวย ใบ หัวปลีและผล โดยเฉพาะใบตองมีประโยชนหลายอยาง เชน หอขนม หรือการประดิษฐ

เปนของใชในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในเทศกาลและงานพิธีของไทย กอปรกับชุมชนหมูบานหนองเสือ

มีชาวบานเชื้อสายไทย-พวน อาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงมีความเชื่อในการประกอบพิธีกรรม อันไดแก 

งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานข้ึนบานใหม พิธียกศาล พิธีไหวครูครอบครู เปนตน ซ่ึงมีการอัญเชิญ

บายศรีในการประกอบพิธีกรรมตางๆ อยูเสมอ ในกลางเดือนธันวาคมและกลางเดือนเมษายนของ

ทุกป ทางวัดหนองเสือไดจัดงานสรางถาวรวัตถุอยูเสมอ อาทิเชน เดือนธันวาคม 2552 มีพิธีหลอระฆัง 
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99 ลูก เดือนเมษายน 2553 มีพิธีถวายระฆัง 99 ลูก และพิธียกชอฟา 7 ชอ ข้ึนสูศาลาการเปรียญ

หลังใหม เดือนธันวาคม 2553 วางศิลาฤกษเมรุหลังใหม นอกจากนี้ ทุกวันท่ี 14-22 ธันวาคมของทุกป 

ทางวัดไดจัดงานปริวาสกรรม มีสมณะชีพราหมณ รวมประมาณ 200 รูป ท้ังนี้มีการอัญเชิญบายศรีใน

การประกอบพิธีกรรมทุกครั้ง อีกท้ังกิจกรรมของโรงเรียนที่จะตองเขารวมประเพณีกับทางวัดตาม

เทศกาลตางๆ ไดแก วันลอยกระทง งานถวายเทียนในเขาพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา 

เปนตน  

บายศรี เปนของสูง เปนสิ่งท่ีมีคาสําหรับชาวไทยต้ังแตโบราณมาจนถึงบัดนี้ นับแตแรกเกิด

จนเติบใหญ จะจัดพิธีสังเวยและทําขวัญในวาระตางๆ ซึ่งตองมีบายศรีเปนสิ่งสําคัญในพิธีนั้นๆ 

เปนศาสนพิธีของพราหมณ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบายศรี ของนักวิชาการ 

นักการศึกษา ดังนี้ 

2.5.1 ประวัติความเปนมา 

การประดษิฐบายศรีนั้น จัดเปนวัฒนธรรมของไทยอยางหนึ่ง ซ่ึงตองนํามาประกอบพิธีกรรม

หรือประเพณี ท้ังในพระราชวังและทองถ่ิน มีประวัติความเปนมายาวนาน ควรแกการศึกษา ท้ังนี้มี

นักการศึกษา หลายทานไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของบายศรี ดังนี้ 

ประไพ บัวสุคนธ (2549, หนา 61-62) กลาววา ในอดีต ท่ีผานมามนุษยพยายามเรียนรูท่ี

จะดํารงชีวิตอยูทามกลางธรรมชาติ โดยเนนความกลมกลืนในรูปแบบของการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 

รูจักหาวัสดุธรรมชาติมาปรับแตงชีวิตความเปนอยูภายใตกรอบของการรับ และการใหอยางเหมาะสม 

สิ่งของเครื่องใชตางๆ ท่ีมนุษยไดดัดแปลงมาจากธรรมชาติ ลวนแลวแตจะมีการนําไปใชใหเหมาะสม 

และมีความสมดุลกับธรรมชาติ เม่ือมนุษยเราไดคิดนําใบตอง ใบไมตางๆ มาหอขนมและอาหารตางๆ 

เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนคิดประดิษฐชิ้นงานใหมีรูปราง รูปทรงสวยงามและประณีตยิ่งข้ึน 

ศิลปะงานใบตองเริ่มมีมาตั้งแตสมัยใดนั้นไมปรากฏหลักฐานท่ีแนชัด กลาวกันวาพิธีบายศรีสูขวัญอาจ

มาพรอมกับพราหมณทมิฬชาวอินเดียท่ีอพยพมาสูสุวรรณภูมิ หนังสือเกาท่ีพบซ่ึงออกในสมัยพระเจา

อูทองกลาวไววา บาย เปนภาษาเขมร แปลวา ขาว ขาวอันเปนสิริมงคล ขาวขวัญ กลาวคือ ขาวท่ีหุง

ปรุงรสโอชาอยางดีเหมาะสมท่ีจะเปนเครื่องสังเวยใหเทวดาโปรด พิธีใดเปนพิธีเทวดาโดยตรงหรือ

ตองการท่ีจะอัญเชิญเทวดามาเปนประธาน ตองหาของสังเวยท่ีดีและมีสีสะดุดตา ชาวทมิฬจึงมีเคล็ด

ลับความเชื่อในขาวท่ียอมสีตามสีประจําองคเทวดา รวมถึงใชสีลอเทวดาฝายรายใหไปรวมตางหาก

ไมใหมาทําอัปมงคลใหโทษแกมณฑล พิธีและบุคคล ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยกับทมิฬไดมี

ความเปนมาอยางเดียวกัน เนื่องจากไดมีการถายทอดวัฒนธรรมตางๆ แกกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธี

บวงสรวงเทวดา มีขนมตมขาว มะพราวออน กลวย ขาวยอมสี เชน ขาวเหนียวดํา ขาวเหนียวแดง ก็

นํามาใชในพิธีไทยอยางชัดเจน นอกจากนี้ภาชนะบายศรีตองเปนกระทงท่ีสําหรับบรรจุอาหาร 

ภายหลังเอาพานซอนกันข้ึนไปแลวเอาของตั้งบนปากพาน เม่ือมีการถายทอดมาท่ีประเทศไทย ซ่ึงมี
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ศิลปศาสตรท่ีเจริญข้ึน กระทงใบตองก็ถูกประดิดประดอยใหสวยงามเปนกระทงเจิม ซ่ึงประดับ

ประดาตกแตง ท่ีปากกระทงใหมีความงดงามมีกระจัง มียอดแหลมตามศิลปะแบบไทยๆ ในสวนของ

วัฒนธรรม งานฝมือตางๆ ท่ีบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของไทยตองยอมรับวาบรรพบุรุษของเรา

ชางคิดและประดิษฐผลงายอันสวยงามท่ีทรงคุณคาเอาไวใหเยาวชนรุนหลังไดเห็นและเรียนรูกับ

ผลงานเหลานั้น เพ่ือชวยกันพัฒนาฝมือใหคงอยูสืบไป การนําวัสดุธรรมชาติมาใช เชน งานแกะสลัก

จากไม ผัก และผลไม งานจักสาน หรืองานประดิษฐไมใบตองท่ีมีอยูอยางเพียงพอมาแปรเปลี่ยนเปน

งานศิลปะ อันสุนทรีย คงชวยใหวัสดุเหลานั้นไมสูญสลายไป 

            บายศรี เปนสื่อท่ีสําคัญอยางหนึ่งถือเปนของสูงท่ีใชในพิธีบายศรีสูขวัญ เปนเครื่องเชิญขวัญ 

จะมี 2 ขนาดคือ บายศรีปากชาม ซ่ึงมีขนาดเล็ก และบายศรีตนจะมีขนาดใหญ การประดิษฐบายศรี

จะมีจํานวนชั้นเปนเลขค่ี คือ 3, 5, 7 และ 9 ตามขนาดและรูปแบบของงาน ตัวบายศรีจะทําจากใบตอง

และกลวยตานี ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีพิเศษ คือใบตองจะมีความมันและไมเปราะแตกงาย การพับกลีบจะมี

ลักษณะเรียวแหลม นํามาเย็บประกอบกันเปนชั้นๆ มีขนาดใหญ เล็ก สอบข้ึนไปตามลําดับชั้น ประดับ

ยอดหรือสวนอ่ืนๆ ดวยดอกไมสดเชน ดอกรัก ดอกพุด ดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกเข็ม ดอกหงอนไก 

ดอกบานไมรูโรย เปนตน สวนกลางมีลักษณะเปนกรวยแหลม สวนยอดกรวยในบายศรีบางแบบจะ

รอยมาลัยตุม แตบางแบบก็ใชดอกไมปก การบายศรีมีหลายรูปแบบสําหรับใชในโอกาสตางๆ กัน เชน 

เขาเฝาทูลเกลาฯ ถวาย ไหวครู ทําขวัญ ทําพิธีสังเวยเทวดา ตั้งศาลพระภูมิ แตงงาน ขอพรผูใหญ 

ทําพิธีขอขมา ตั้งเสาเอก หรือใชในงานมงคลตางๆ สําหรับภาคอีสานภายในพานบายศรีจะมี ชามขนม 

วางอยูในพานบายศรีดวย และสิ่งท่ีขาดไมไดก็คือ เสนดาย หรือฝาย สําหรับผูกแขนรับขวัญหรือสูขวัญ

อาจจะเพ่ิมใหมีเทียน วัดรอบศีรษะ ผาผืน แพรวา น้ําอบ น้ําหอม หวี กระจก สําหรับท่ีจะรับการบายศรี

สูขวัญ ซ่ึงเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทย  

รสสุคนธ  เมืองมา (2553, หนา 1) กลาวไววา ตั้งแตสมัยโบราณเปนตนมา ไดมีผูคิดประดิษฐ

ใบตองใหเปนกระทง บายศรีตลอดจนภาชนะใสสิ่งของ ทําใหเกิดการวิวัฒนาการกันมาเรื่อยๆ ไมมี

หลักฐานยืนยันไดวา งานใบตอง เริ่มข้ึนเม่ือใดหรือยุคใดใครเปนผูสอน มีเพียงหนังสือท่ีจะคนควาไดก็

คือ พระราชนิพนธเรื่อง พระราชพิธี 12 เดือน ซ่ึงวาดวยการลอยพระประทีปและบุคคลท่ีอางถึงและ

กลาวขวัญกันจนติดปาก ก็คือนางนพมาศหรือทาวศรีจุฬาลักษณ ซ่ึงไดคิดตกแตงโคมลอยประดับดวย

ดอกไมหลากสีสวยงาม และยังนําผลไมมาแกะสลักเปนพวกนกตางๆ เกาะตามกลีบดอกไม แตงดวย

ธูปเทียนสวยงาม จึงจดจํามาจนปจจุบันวา ในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเราไดมีความสามารถล้ําเลิศ

ยิ่งนัก ในการประดิษฐดอกไม ใบไม ตลอดจนผลไมและวัสดุอ่ืนๆ งานฝมือตางๆ มักจะมีตนกําเนิดจาก

ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยมีการนําลูกหลานเขาถวายตัว เพ่ือขอรับการฝกในศิลปวัฒนธรรม

ตางๆ เม่ือออกมาแลวก็ไดนํามาเผยแพรหรือประกวดประชันกันตอๆ ไปจนเปนท่ีแพรหลายในหมู

ประชากรท่ัวไป ดังนั้นผูท่ีคิดประดิษฐหรือสนใจในวิชานี้จึงพยายามประยุกตและพัฒนาใหมีรูปแบบ
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หลากหลาย เพ่ือเผยแพรเอกลักษณอยางหนึ่งของประเทศไทยเปนการยากท่ีจะตอบคําถามท่ีวางาน

ใบตองมีมาแตสมัยใดใครเปนผูริเริ่มและผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้ แมแตศาสตราจารย

พระยาอนุมานราชธนผูรอบรูทางศิลปะ ประเพณีไทยและสากลทานยังมิอาจจะบอกไดแนชัดลงไปวา

เกิดข้ึนเม่ือใด ใครคิด ใครสอนตอๆ มาเพียงแตอางหลักฐานท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ เรื่อง พระราชพิธ ี

12 เดือน ตอนท่ีวาดวยลอยพระประทีปกลาววา "การลอยพระประทีป ลอยกระทงนี้เปนงานนักขัตฤกษ

ท่ีรื่นเริงท่ัวไปของชนท้ังปวงไมเฉพาะแตการหลวงแตจะนับเปนพระราชพิธีอยางใดก็ไมได ดวยไมมีพิธี

สงฆ พราหมณอันใดเก่ียวของเนื่องในการลอยพระประทีปนั้นเวนไวแตจะเขาใจวาตรงกับคําท่ีวาลอย

โคมลงน้ําแตควรนับวาเปนประเพณีซ่ึงมีมาในแผนดินสยาม แตโบราณตั้งแตพระนครยังอยูฝายเหนือ 

ตอไปทรงอางถึง นางพนมาศ ซ่ึงมียศเปนทาวศรีจุฬาลักษณ พระสนมเอกแตครั้งพระเจาอรุณมหาราช 

คือ พระรวงซ่ึงเปนพระเจาแผนดินสยาม มีกรุงสุโขทัย เปนราชธานีทาวศรีจุฬาลักษณไดคิดตกแตง

โคมลอยใหงามประหลาดกวาโคมของพระสนมท้ังปวง ไดเลือกผกาเกสรสีตางๆ ประดับเปนรูปดอกไม

ซอนสีสลับใหเปนลวดลายแลวเอาผลพฤกษาลดาชาติ มาแกะจําหลักเปนรูปมยุระคณนกวิหคหงส 

ใหจับจิกเกสรบุปผชาติอยูตามกลีบดอกกระมุทเปนระเบียบ เรียบเรียงวิจิตรไปดวยสียอมสดสวางควร

ทอดทัศนายิ่งนัก ท้ังเสียบแซมเทียนธูปและประทีปน้ํามันเปรียง เจือดวยไขขอพระโคดวยหลักฐานอัน

นี้แสดงชัดวาบรรพบุรุษของเรามีศิลปะการประดิษฐดอกไม ใบไมผลไมและวัสดุตางๆ มากอนหนานี้ 

คือกอนสุโขทัยเปนราชธานีแตไมมีผูใดไดเขียนไว เปนหลักฐานใหอนุชนรุนหลังไดสืบคน  

ในสมัยรัตนโกสินทร สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเลาประทานวาเจาคุณตาน ี

ธิดาเจาพระยามหาเสนา (บุนนาค) ซึ่งเปนเจาจอมในรัชกาลที่ 1 และเปนพระมารดาของกรมหมื่น  

สุรินทรรักษเปนชางดอกไมมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น (ราว พ.ศ. 2359) เม่ือประมาณ 118 ปมานี้ 

กอนสมัยรัชกาลท่ี 5 และในรัชกาลท่ี 5 มีเจานายหลายพระองครวมท้ังบริวารมีฝมือในการ

ประดิษฐ ดอกไมรอยกรองมาลัยตาขาย วิมานเครื่องแขวน ดอกไมสด พานดอกไม ตลอดจนนําวัสดุ

อ่ืน เชน ข้ีผึ้งมาประดิษฐเปนดอกไมเทียมเลียนแบบดอกไมสด แตมิมีใครกลาวเฉพาะถึงงานใบตองไว

เลยคงมีใชเฉพาะเปนสวนประกอบงานดอกไมและใชเปน ภาชนะใสขนม อาหารเทานั้น 

เศรษฐมันตร กาญจนกุล (2553, หนา 7) กลาววา งานศิลปะท่ีเก่ียวกับใบตอง อันท่ีจริงมี

มานานมากแลว โดยเริ่มจากการนําสวนใบมาตัดเจียน แลวพับจับจีบเปนกลีบเปนลายใชหออาหาร

คาวหวาน และใชเพ่ือประกอบในงานพิธีกรรมตางๆ ท่ีคนไทยหรือคนในเอเชียนิยมใชกัน เรียกไดวา

นิยมมากกวาใบไมชนิดอ่ืนๆ แตหาใชวาจะใชเฉพาะใบตองแตเพียงอยางเดียวไม คงใชใบตองตัวหลักๆ 

แลวใชใบไม ดอกไม ก่ิงกานของพรรณไมอ่ืนๆ มาผสมผสานไปดวยกันเสมอ งานศิลปะท่ีประดิษฐจาก

ใบตองของคนไทยมีมากมาย ซํ้ายังแบงความประณีตในการประดิดประดอย ตามรูปแบบของงานท่ี

ตองการใช ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
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1) ประเภทท่ัวๆ ไป ท่ีชาวบานใชในชีวติประจําวัน เชน งานหออาหาร ประเภทคาวหวาน 

ท่ีบรรจงหอตามความรูสึกของชาง เชน หอหมก หอขนมสอดไส หอขนมเทียน หอขาวตมมัด 

2) ประเภทท่ัวๆ ไป ท่ีชาวบานใชในพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีตางๆ ท่ีนิยมใชกันมาก 

เชน พิธีบายศรีสูขวัญ (บางครั้งเรียก พิธีบายศรี, พีสูขวัญ, พิธีรับขวัญ, บายศรีในประเทศไทยเรามีเรียก

กันไปตามภูมิภาค เชน ภาคเหนือเรียก ใบสี, ใบสรี หรือใบสีนมแมว ภาคอีสานเรียก พานบายศรี พาขวัญ 

หรือขันบายศรี ภาคอีสานท่ีมีเชื้อสายมาจากกัมพูชา เรียกวา บายแสรย) ตกแตงเทียนพรรษา กระทง

สังฆทาน สลากภัตร พานพุม พุมคูสวด กรวยอุปชฌาย งานลอยกระทง พานขันหมาก พานหม้ัน พานรอง

ขนมมงคล งานบวช ฯลฯ 

3) ประเภทท่ีใชสําหรับพิธีการท่ีเก่ียวกับสํานักพระราชวัง ท่ีเห็นบอยมากในขาว

พระราชสํานัก คือ พานธูปเทียนแพ ตามธรรมเนียมในพระราชสํานัก ธูปเทียนแพท่ีใชเปนเครื่องสักการะ 

ถือเปนเครื่องสักการะชั้นสูง จัดมัดดวยมาลัยซีก ดานบนมีกระทงเจิมกลีบบัว ท่ีมีกรวยครอบอยู ภายใน

กรวยจะวางดวยดอกจําปสีเหลือนวลไว สวนกรวยท่ีครอบไวเพ่ือปองกันไมใหสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองมา

จับกลีบดอกไมและยังชวยใหดอกไมสด ไมเหี่ยวเฉางาย 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ประวัติความเปนมาของการประดิษฐบายศรีนั้น มีความเปนมา

อันยาวนาน แตไมมีใครทราบแนชัดวา เกิดข้ึนจากใคร เม่ือใด สถานท่ีใด ยังคงทราบเพียงวา เกิดได

อยางไรบาง ในสมัยใด ซ่ึงเปนเพียงขอมูลสวนหนึ่งเทานั้นและในปจจุบันบายศรีเปนท่ีนิยมนํามา

ประดิดประดอยใหสวยงาม วิจิตร ละเอียดลออมากข้ึน ใหไดชื่อวาเปนฝมือของคนไทยอยางแทจริง 

2.5.2 ความหมายของบายศรี 

บายศรี จัดเปนของสูงท่ีเคียงคูกับชีวิตคนไทย โดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเก่ียวกับขวัญ 

และมักจะไดยินคําวาบายศรีสูขวัญควบคูกันไปเสมอๆ แตกอนท่ีจะอธิบายเรื่องของบายศรีท่ีเก่ียวของ

กับวิถีชีวิตไทยในลักษณะตางๆ อธิบายความหมายของบายศรีเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ดังนี้ 

มณีรัตน จันทนะผะลิน (2531, หนา 143-152) ไดอธิบายความหมายบายศรี ไววา 

บาย  เปนคําเขมร แปลวา ขาวสุก 

บาย  ภาษาถ่ินอีสาน แปลวา จับ สัมผัส จับตอง 

ศร ี เปนคํามาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีวา สิร ิแปลวา ม่ิงขวัญ 

รวมคําวา บายศร ีแปลวา ขาวขวัญหรือสิ่งท่ีนําใหสัมผัสกับความดีงามตามความหมาย

ของชาวอีสาน กลาวคือ ภาชนะท่ีตกแตงสวยงามเพ่ือสําหรับใสอาหารคาวหวานในพิธีสังเวยบูชา และ

พิธีทําขวัญตางๆ ท้ังพระราชพิธีและพิธีราษฎร มีขนาดใหญ เล็ก สอบข้ึนไปตามลําดับชั้น พานบายศรี

มีชายชั้น ทําเปนชั้นค่ี เชน 3, 5, 7 และ 9 ชั้น 
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บายศรีตน 3 ชั้น ใชเปนเครื่องสมโภช สังเวยในพิธีมงคลตางๆ หรือสูขวัญในพิธี

สมรสของหลานเจานายฝายเหนือ ใชใบตองพับเปนกลีบหนานาคตัดกับตนกลวยเปน 3 ชั้น คาดเข็มขัด

มาลัยแบน ตกแตงดวยดอกไมสด 

บายศรีตน 5 ชั้น ใชในพิธีสําหรับเจานายท่ีทรงกรมหรือเสนาบดี บายศรีตนนี้เปน

บายศรีท่ีเรียกอีกอยางหนึ่งวา บายศรีตองรองทองขาว ซ่ึงแตละชั้นของบายศรีจะบรรจุดวยขนมหวาน 

หรือดอกไมท่ีมีชื่อเปนมงคล 

บายศรีตน 7 ชั้น ใหสําหรับเจานายชั้นเจาฟาและพระราชอาคันตุกะ ชั้นประธานาธิบดี 

เรียกอีกชื่อหนึ่งวา บายศรีกลีบหนานาค แตละชั้นจะประดับดวยดอกบัว ใชในพิธีสมโภชพระพุทธรูป 

บายศรีตน 9 ชั้น ใชสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ ในพิธีหรือพระราชพิธีท่ีเปนมงคลตางๆ 

สวนบายศรีชั้นเดียวหรือบายศรีท่ีใสขันน้ําพานรองใบเดียว ใชในพิธีของราษฎรท่ัวไป 

เปนบายศรีขนาดใหญ แตจัดในภาชนะท่ีใหญข้ึน เชน พาน โตก หรือตะลุม ไดแก บายศรีอีสานหรือ

บายศรีเชียงใหม การใสพานนี้จะใสพานใบเดียวหรือหลายใบตั้งซอนกันก็ได ข้ึนอยูกับขนาดของพิธีนั้นๆ 

พจนานุกรมไทยฉบับ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดอธิบายความหมายของบายศรี

วา บายศรี หมายถึง เครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทําดวยใบตองรูปคลายกระทงเปนชั้นๆ มีขนาดใหญ 

เล็ก สอบข้ึนไปตามลําดับ เปน 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น มีเสาปก ตรงกลางเปนแกน มีเครื่องสังเวย

วางอยูในบายศรี และมีไขขวัญเสียบอยูบนยอดบายศรีมีหลายอยาง เชน บายศรีปากชาม บายศรีใหญ 

พรยุพรรณ พรสุขสวัสด์ิ (2547, หนา 127) ไดใหความหมายบายศรีไววา บายศรี หมายถึง 

สิ่งท่ีทรงคุณคาถือเปนของสูง มี 2 ขนาด คือ บายศรีปากชาม ซ่ึงมีขนาดเล็ก และบายศรีตนจะมีขนาด

ใหญ การประดิษฐบายศรีจะมีจํานวนชั้นเปนเลขค่ี คือ 3, 5, 7 และ 9 ชั้น ตามขนาดและรูปแบบของ

งาน คือ บายศรีทําจากใบตองตานี การพับกลีบจะมีลักษณะเรียวและแหลมนํามาเย็บประกอบกันใน

รูปแบบตางๆ ประดับยอดหรือสวนอ่ืนๆ ดวย ดอกไมสด เชน ดอกรักดอกพุด ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ 

ดอกเข็ม ดอกหงอนไก ดอกบานไมรูโรย เปนตน สวนกลางมีลักษณะเปนกรวยแหลม 

การทําบายศรีมีหลายรูปแบบ สําหรับใชในโอกาสตางๆ กัน เชน เขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายไหว

ครู ทําขวัญ ทําพิธีสังเวยเทพเทวดา ตั้งศาลพระภูมิ แตงงาน กราบขอพรผูใหญ ทําพิธีขอขมา ตั้งเสาเอก 

หรือใชในงานพิธีมงคลตางๆ 

ภัทราวุธ ทองแยม (2548, หนา 6) สรุปความหมายของบายศรีไดวา ขาวมงคลท่ีแสดงถึงความ

รุงเรืองหรือภาชนะสําหรับใสของมงคล เพ่ือใชในพิธีตางๆ ดังนั้น บายศรีอาจจะมีรูปแบบใดก็ไดท่ีมีความ

สวยงามพิเศษ และสามารถใสของมงคลตางๆ ได หรือของสวยงามท่ีจัดตกแตงข้ึนตามรูปแบบโบราณ

นิยม หรือการสรางสรรครูปแบบใหมโดยมีของมงคลตางๆ ใสภาชนะวางไวรอบๆ บายศรีก็ได เชนกัน 
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จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา บายศรี หมายถึง การประดิษฐใบตองเปนนิ้ว เขาตัวเปน

ชั้นๆ ลักษณะคลายกระทง มีขนาดใหญเล็กสอบข้ึนไปตามลําดับ มีกรวยครอบกลางชั้นบนสุด จัดลงใน

ชาม พาน กระทง หลัก หรือตนกลวย ตกแตงดวยดอกไมมงคล เปนสิ่งสําคัญในพิธีกรรมทางศาสนา

พราหมณเพ่ือบูชาเบื้องสูง ปจจุบัน พุทธศาสนิกชนใชประกอบพิธีมงคลตามประเภทและขนาดของพิธี 

สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ กําหนดใหประดิษฐบายศรี 3 ชนิด คือ บายศรีปากชาม ซ่ึงตองใชประกอบ     

ทุกพิธีมงคล บายศรีตอและบายศรีตน เปนบายศรีที่มีประโยชนในงานพิธีมงคล เกี่ยวกับเทพเทวา 

ครูบาอาจารย การบวงสรวงและพิธีอุปสมบท 

 

 

 2.5.3 ลักษณะของบายศรี 

การทําบายศรีมีหลายลักษณะ สําหรับใชในโอกาสตางๆ กัน เชน เขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายไหวคร ู

ทําขวัญ ทําพิธีสังเวยเทพเทวดา ตั้งศาลพระภูมิ แตงงาน กราบขอพรผูใหญ ทําพิธีขอขมา ตั้งเสาเอก หรือ

ใชในงานพิธีมงคลตางๆ ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ดังท่ีนักวิชาการศึกษา ไดกลาวไวดังนี้ 

อภิรัติ โสฬศ (2548, หนา 114-115) ไดกลาวไววา บายศรีท่ีใชในพิธีของราษฎรสํานักวัฒนธรรม 

ฝายหญิงสภาวัฒนธรรมแหงชาติ มี 2 ลักษณะ คือ 

1) บายศรีปากชาม หมายถึง บายศรีขนาดเล็กท่ีบรรจุลงในชาม ใชเปนเครื่องสังเวย

เทวดา ตั้งศาลพระภูมิ ทําขวัญ เปนประเพณีของพราหมณ เครื่องสังเวยท่ีบรรจุลงในชามนอกจากตัว

บายศรีและแมงดาแลว จะประกอบไปดวย ขาวสุกปากหมอ ไขตม (ไขขวัญ) กลวย แตงกวา ดอกไม

ตกแตง 

2) บายศรีตน หมายถึง บายศรีขนาดใหญและมีชั้นของบายศรี คือ 3, 5, 7 และ 9 ชั้น

ข้ึนอยูกับการนําไปใช เชน ใชบูชาเทพยดา พิธีทําขวัญและไหวครู บายศรีสูขวัญจะใชบายศรีตน 7 หรือ 9 

ชั้น เปนสวนใหญ สวนทําขวัญแรกเกิดหรือทําขวัญเดือนจะใชบายศรี 3 หรือ 5 ชั้นนอกจากนี้ยังไดแบง

บายศรีออกเปน 4 ภาค มีดังนี้ 

(1) บายศรีภาคกลาง มีลักษณะเปนบายศรีตน ซ่ึงแบงเปนชั้นๆ ซ่ึงอาจจะใช 5 

ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้นก็ได ในแตละชั้นจะตกแตงดวยตัวบายศรีและดอกไม สวนบนของบายศรีจะ

ตกแตงดวยพุมดอกไม 

(2) บายศรีภาคใต มีลักษณะเปนกระโจมทําดวยโครงไมไผ ตกแตงดวยดอกไม ครอบ

ลงบนกระดง 4 ชั้น ท่ีตกแตงริมดวยใบตอง สวนบนของกระโจมไมไผตกแตงดวยเทียน 

(3) บายศรีภาคเหนือ มีลักษณะตัวบายศรีท่ีจัดประกอบดวยขันน้ําพานรอง 3 ชั้น

แตละชั้นจะมีตัวบายศรี 6 ตัว และตกแตงดวยดอกไมใหสวยงาม 
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(4) บายศรีภาคอีสาน มีลักษณะคลายกับบายศรีภาคเหนือตางกันตรงท่ีบายศรี

ภาคอีสานจะมียอดกรวยประกอบเทียนอยูดานบนบายศรี ซ่ึงบายศรีภาคเหนือจะไมมี และภาชนะท่ี

ใชภาคอีสานจะใชพานโตก ไมมีขันน้ํา 

อุมาวดี ทรัพยสิน (2551, หนา 43) กลาววา การทําบายศรี มี 2 อยาง คือ บายศรีหลักและ

บายศรีปากชาม  

1) บายศรีหลัก จะทําในงานท่ัวไป เชน งานมงคลตางๆ แตงงาน ทําขวัญผูใหญ ฯลฯ 

2) บายศรีปากชาม นั้นมักจะมีคูซาย-ขวา จะทําในพิธีบวงสรวงหลักเมือง หรือเจาท่ี

เจาทาง หรือยกครู ไหวครู ทางไสยศาสตร ในสมัยโบราณ การทําบายศรีจะทําในงานสําคัญเทานั้น 

และทําเปนสี่หลักขางตน แตเม่ือลวงนานมาประมาณ พ.ศ. 2500 ทางพุทธศาสนาใหมีหลักสูตรสอน

ศาสนาพิธีนั้น พานบายศรีก็มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามกาลสมัย มี 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น ตามคํา

สวดท่ีอัญเชิญเทพมาในงานพิธีนั้นๆ 

จากการศึกษาขอมูลขางตน สรุปวา บายศรีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน สามารถจําแนกเปน 2 

ลักษณะใหญๆ คือ 1) บายศรีปากชาม ซ่ึงเปนบายศรีท่ีจําเปนตองมีในทุกพิธีมงคล หากในพิธีใดไมมี

บายศรีใดๆ เลย ก็ตองมีบายศรีปากชามขาวไข (คาว) บูชาไวท่ีศาลเพียงตา 1 คู แตหากมีบายศรีอ่ืน

บูชาในพิธี ก็ตองมีบายศรีปากชามขาวไข (คาว) ท่ีศาลเพียงตา 1 คู และบายศรีปากชาม บัวดาวเรือง

(หอม) ไวท่ีโตะพิธีเคียงกับบายศรีอ่ืน 2) บายศรีตน อาจเรียกไดวา บายศรีหลัก หรือบายศรีชั้น  

เพราะเปนบายศรีท่ีมีความสูงในระดับชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น และ 9 ชั้น หากมีชั้นเดียวจะเรียกวา 

บายศรีตอ ซ่ึงตองเคียงคูกับบายศรีตนหรือบายศรีหลักทุกครั้ง การจําแนกรูปแบบของบายศรีตนกับ

บายศรีหลักก็มีอยูวา บายศรีตน จะใชตนกลวยท้ังตน ตามความสูงของชั้นบายศรี เปนหลักในการติด

กับตัวบายศรี สวนบายศรีหลัก จะใชไมเสนผานศูนยกลาง ไมเกิน 20 เซนติเมตร และใชแผนกระดาน

หรือโฟม ตามถนัดจัดเรียงคลายรูปฉัตร ตามความสูงของชั้นบายศรี การประดับตกแตงบายศรีจะใช

ดอกไมมงคล เชน ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกพุด ดอกบานไมรูโรย ดอกรัก เปนตน 

2.5.4 ประเภทของบายศรี แบงตามขนาดดังนี้ 

 1) บายศรีปากชาม เปนบายศรีขนาดเล็กใชชามขนาดยอมๆ ใบงามๆ เชน ชามเบญจ

รงค ถาหาชามท่ีสวยไมไดก็ใชตนกลวยเปนทอนแทนชาม เม่ือเสร็จพิธีก็นําไปจําเริญ หรือนําไปลอยน้ํา

เพ่ือความสงบรมเย็นของผูท่ีเปนเจาของพิธี 

 ว.จีนประดิษฐ (นามปากกา) (ม.ป.ป., หนา 18) ไดกลาวถึงบายศรีปากชามไววา บายสี 

เปนสิ่งสําคัญ จะจัดเครื่องสังเวย เครื่องไหวสักก่ีทีก็ตาม จะตองมีบายสีปากชามทีละ 1 คู ทุกๆ ท่ีตอง

ประดิษฐดวยใบตองเสียบดอกไมประดับใหสวยงาม เชน ดอกมะลิ ดอกพุฒ ดอกรัก ดอกบานมิรูโรย 

ดอกดาวเรือง ดอกกลวยไม ดอกจําปจําปา เยียมิรา เบ็ญจมาศ ดอกบัวหลวง เปนตน  
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 อุมาวดี ทรัพยสิน (2551, หนา 62-63) ไดกลาวถึงบายศรีปากชามไววา บายศรีปากชาม

นับเปนแมแบบของบายศรีแบบตางๆ ท่ีกลาวเชนนี้ เพราะการประดิษฐบายศรีปากชามเปนการพับ

มวนนิ้วท่ีงายในความคิดของคนท่ัวไป มีวิธีการทําท่ีไมยุงยากไมซับซอน ดังเห็นไดจากคนในสมัยกอน

ไดประดิษฐพบมวนเปนนิ้ว 5 ชั้น ซ่ึงนิ้วบายศรีท้ังนี้ เปรียบไดกับ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ 

เขาตัวบายศรีท้ังสามองค โดยท่ีตัว (องค) บายศรีจะกลัดไมเรียกวา ไมขัดบายศรี มีตัวเทวดา หรือ

เรียกกันวา ตัวแมงดา ท้ัง 3 ตัว วางสับหวางกับตัวบายศรี ซ่ึงตัวเทวดาหรือตัวแมงดานี้ เปรียบไดกับ

เทวดาท่ีคอยดูแลคุมครองผูท่ีทําการสักการบูชา ตรงกลางมีกรวยแหลมเสียบยอดดวยไขตม (ไขขวัญ

ในกรณีท่ีไหวบูชาดวยเครื่องสังเวยท่ีเปนคาว หากการไหวบูชาดวยเครื่องสังเวยท่ีเปนเจแลว ยอด

กรวยจะตองเปนดอกบัวหรือดอกดาวเรืองแทน) ภายในกรวยใสขาวปากหมอท่ีตัวแมงดาหรือตัว

เทวดานี้จะใสกลวยน้ําไท หรือกลวยน้ําวาผาซีกประกบกับแตงกวาผาซีกสับหวางตัวบายศรีท้ังสาม

ดานเชนเดียวกัน ในบางท่ี นอกจากจะใสขนมตมแดง ตมขาวและปดทับขนมดวยดอกไมอีกที เหลานี้เปน

แบบอยางของครูโบราณ ตอมาจึงมีการประยุกตดัดแปลงกันใหมีความวิจิตรบรรจงเพ่ิมข้ึนโดยท่ัวไปจะ

นําไปประกอบพิธีกรรมแบบงายๆ แตขาดเสียมิได หมายถึงทุกพิธีท่ีมีบายศรี จะตองมีบายศรีปากชามทุก

ครั้ง 1 คู ดอกไมท่ีใชประกอบจะใช ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกบานไมรูโรย ดอกมะลิ ดอกเฟองฟา 

ดอกไมเหลานี้มีชื่อท่ีเปนมงคล และเปนดอกไมท่ีมีมาแตโบราณ  

 บายศรีปากชามนี้มีตั้งแต 3 ชั้น 7 ชั้น และ 9 ชั้น ตามแตขนาดของภาชนะ และ

ขนาดของพิธีตามฐานะของครอบครัว หรือขนาดของงานพิธี ซ่ึงเปนงานของหมูคณะ เชน พิธี

บวงสรวง สังเวย บูชาครู เทพยดา อารักษท่ัวๆ ไป โดยแบงออกเปน 3 ขนาด ดังนี้ 

   (1) บายศรีปากชามชั้นตน เปนบายศรีท่ีใชในพิธีสูขวัญแบบงายๆ พิธีสังเวย

เทวดา นิ้วของบายศรีมีอยู 5 ชั้น (นิ้ว) พับหรือมวนเปนแบบกลีบหนาชางบาง กลีบหนานาคบาง หรือนิ้ว

มือนางบาง ตามแตผูทําจะถนัดในการพับมวนกลีบอยางไหน ตัวบายศรีมี 3 ตัว เชนเดียวกับตัวแมงดา

หรือตัวเทวดา มีกรวยขาวยอดไขขวัญ หรือยอดบัวรองดวยดาวเรืองและจัดลงในถวย หรือกระทงใบตอง

กลัดมุม 3 มุม 5 มุม หรือ 6 มุม ตามถนัด 

   (2) บายศรีปากชามชั้นกลาง เปนบายศรีท่ีใชสําหรับพิธีบวงสรวงเทพเทวา พิธี

ไหวครูตางๆ ลักษณะนิ้วบายศรีจะเปน 7 ชั้น (นิ้ว)  

   (3) บายศรีปากชามชั้นสูง เปนบายศรีท่ีใชสําหรับบวงสรวงเทพยดา พิธีไหวครู

ตางๆ หรือจะใชในการไหวบูชาพระบรมสารีริกธาตุ นิ้วของบายศรีจะเปนลักษณะนิ้วแม 9 ชั้น นิ้วลูก 

5 ชั้น จํานวน 3 องค 

รสสุคนธ เมืองมา (2553, หนา 3) ไดกลาวไววา บายศรีปากชาม ใชในการไหวครู ใช

ในงานบวงสรวง สังเวย บูชาเทวาอารักษ ใชในพิธีไหวครูของศิลปน เปนชางทุกสาขา พิธีการรับขวัญ 

พิธีฉลองตางๆ พิธีไหวครูดนตรี โขน ละคร ขับรอง ฟอนรํา ในการทําพิธีบูชาครูประจําป หรือการบูชา
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กอนจะมีการแสดงครั้งสําคัญนั้น ตองมีการตั้งเครื่องสังเวยบายศรี อัญเชิญบรรดาครูทั้งหลายมา

อวยชัยใหพร เริ่มจากปฐมบรมครูคือ สมเด็จพระบรมศาสดา มารดาบิดาคูสวดอุปชฌาย ครูอาจารยท่ี

ใหสรรพวิชา ทาวมหาพรหม บรมมหาเทวราช พระอิศวรจอม เทวาวรฤทธิ์ พระนารายณ พระอินทร 

พระขันธกุมาร พระพิฆเณศร พระปรปคนธัพ พระปญจสังขร พอแก พระพิราพ พระวิศวกรรม ฯลฯ 

โดยปกติตอง มีบายศรีปากชาม 7-9 ชั้น 3 คู วางเปนคูๆ ท่ีตั้งเครื่องสังเวย 3 สํารับจะลดจํานวนหรือ

จัดทําบายศรีใหญก็ข้ึนอยูกับโรงพิธี ดอกไมท่ีใชประดับตกแตงบายศรีปากชามตกแตงดวยดอกไมท่ีมี

สีสันงดงามและมีความเชื่อวา เปนสิริมงคลเชนดอกบัวดอกดาวเรืองดอกบานไมรูโรย  

บายศรีปากชาม เปนบายศรีขนาดเล็ก นําใบตองมามวนเปนรูปกรวย ใสขาวสุกขาง

ในตั้งกรวยคว่ําไวกลางชาม ขนาดใหญใหยอดแหลมของกรวยอยูขางบน และบนยอดใหใชไมเสียบไข

ตมสุกปอกเปลือกท่ีเรียกวา “ไขขวัญ” ปกไวโดยมีดอกไมเสียบตอข้ึนไปอีกที การจัดทําบายศรีเพ่ือ

ประกอบพิธีกรรมตอนเชา มักจะมีเครื่องประกอบบายศรี เปนอาหารงายๆ เชน ขาว ไข กลวยและ

แตงกวา แตถาหลังเท่ียงไปแลว ไมนิยมใสขาว ไข แตจะใชดอกบัวเสียบบนยอดกรวยแทน และใช

ดอกไมตกแตงแทนกลวยและแตงกวา สวนบายศรีใหญ หรือบายศรีตน จะเปนบายศรีท่ีมีขนาดใหญกวา

บายศรีปากชาม นิยมทําเปน 3 ชั้น 5 ชั้น และ 7 ชั้น หรือบางทีก็ทําถึง 9 ชั้นดวยเหตุวานําคติเรื่อง

ฉัตร มาเก่ียวของ ซ่ึงแทจริงแลวการทําบายศรีใหญหรือบายศรีตนนี้ไมมีการกําหนดชั้นตายตัว สุดแต

ผูทําจะเห็นวาสวยงาม ถาทําชั้นมากก็ถือวาเปนเกียรติมาก และในแตละชั้นของบายศรีมักใสอาหาร 

ขนม ดอกไม ธูปเทียนลงไปดวย ใชในการสักการบูชา เทพยดา ครูบาอาจารย ในการบวงสรวง เทพย

ดาในทุกๆพิธีกรรมจะขาดบายศรีปากชามไมได ซ่ึงหากผูท่ีประดิษฐบายศรีมีความเชื่อศรัทธา ตอสิ่งใด

แลวก็มักจะนอมนําคําสอนหรือความเชื่อตางๆ  มาประดิษฐบายศรีเปนชั้นๆ และแปลความหมาย

ตามนัยท่ีตนประสงคตอสิ่งศรัทธานั้นๆ ตัวอยางเชน 

3 ชั้น เพ่ือระลึกถึง พระรัตนตรัยมีองค 3 ในศาสนาพุทธ ไดแก พระพุทธ พระธรรม 

และพระสงฆ หรือเทพเจา 3 พระองค ในศาสนาฮินดู ไดแก พระศิวะ พระนารายณและพระพรหม  

5 ชั้น เพ่ือระลึกถึง ขันธท้ัง 5 หรือท่ีทางพระพุทธศาสนาเรียกวาเบญจขันธ ไดแก 

รูป เวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณ  

7 ชั้น เพ่ือระลึกถึงโพชฌงค 7 ซ่ึงเปนธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู ไดแก สติ ธัมมวิจยะ 

วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิและอุเบกขา 

9 ชั้น เชื่อเปนมงคลสูงสุดในการดําเนินชีวิตจะไดกาวหนารุงเรือง ไมวาจะทําการใดๆ 

นิยมเลข 9 มากกวาเลขอ่ืน เพ่ือระลึกถึงพุทธคุณ 9 หรือคุณของพระพุทธเจา 9 ประการ หรือนวารหาทิคุณ 

ไดแก  

(1) อรหัง (เปนผูบริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส เปนผูควรแนะนําสั่งสอนผูอ่ืน) 

(2) สัมมา สัมพุทโธ (เปนผูตรัสรูชอบเอง) 
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(3) วิชชา จรณสัมปนโน (เปนผูพรอมดวยวิชชาคือความรูและจรณะ) 

(4) สุคโต (เปนผูเสด็จไปดีแลว)  

(5) โลกวิทู (เปนผูรูแจงโลก) 

(6) อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ (เปนผูฝกคนไดดีเยี่ยมไมมีผูใดเทียมเทา) 

(7) สัตถา เทวมนุสสานัง (เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย)  

(8) พุทโธ (เปนผูตื่นและเบิกบานแลว คือ ทรงตื่นเองจากความเชื่อถือและขอ

ปฏบิัติท่ีถือกันมาผิดๆ ดวย ทรงปลุกผูอ่ืนใหพนจากความหลงงมงายดวย)  

(9) ภควา (ทรงเปนผูมีโชค คือ ทรงทําการใด ก็ลุลวงปลอดภัยทุกประการ)    

สวนในบายศรีแบบอ่ืนๆ ท่ีประดิษฐ อาจมีมากกวา 9 ชั้น แลวแตรูปแบบของ

บายศรี และมีความหมายท่ีแตกตางกันออกไป 

 2) บายศรีใหญ เปนบายศรีขนาดใหญท่ีใชในงานพิธีสําคัญ เชน บายศรีทูลพระขวัญ

ของชาวเชียงใหม ไดทํามาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บายศรีทูลพระขวัญ

ถวายตามพระอิสริยยศเปนประเพณีสืบตอกันมา  

 อุมาวดี ทรัพยสิน (2551, หนา 62-63) ไดจําแนกบายศรีใหญออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

 (1) บายศรีตน บายศรีต้ัง หรือบายศรีชั้น ใชตนกลวยเปนแกน ตอมามีการคิดทํา

แกนใหถาวรและม่ันคงยิ่งข้ึนจึงใชไมเนื้อแข็งเกลากลึงเปนตน มี 9, 7, 5 และ 3 ชั้น ดังนี้ 

บายศรีตน 9 ชั้น สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา 

พระบรมราชินีนาถ 

บายศรีตน 7 ชั้น สําหรับเจานายชั้นฟาและพระราชอาคันตุกะชั้นประธานาธิบดี 

บายศรีตน 5 ชั้น สําหรับเจานายท่ีทรงกรมหรือเสนาบดี 

บายศรีตน 3 ชั้น ใชในพิธีสมรสของชั้นหลานเจานายฝายเหนือ 

   (2) บายศรีใหญ เปนบายศรีท่ีมีขนาดใหญกวาบายศรีปากชามแตจัดทําใสในภาชนะท่ี

ใหญข้ึน เชน พาน โตก หรือ ตะลุม ไดแก บายศรีอีสานหรือบายศรีเชียงใหม การใสพานนี้จะใสพานใบ

เดียว หรือหลายใบตั้งซอนกันก็ได ข้ึนอยูกับพิธีนั้นๆ 

  สรุปวา บายศรี มี 2 ประเภท คือ บายศรีปากชามและบายศรีใหญ การประยุกตประดิษฐ

บายศรีปากชามใหสวยงามตามสมัยนิยมนั้น มีหลายลักษณะแตตองคงลักษณะความถูกตองของบายศรี

ปากชามไวเชนเดิม สวนบายศรีใหญ มีลักษณะเปนพุม ตน ใชภาชนะดวยพาน โตก ตนกลวย หลักทํา

ดวยไมเปนชั้นๆ ตั้งแต 3, 5, 7, 9 ชั้นข้ึนไปตามลักษณะของพิธี 

  2.5.5 การประดิษฐบายศรี 

  การประดิษฐบายศรีแตละชนิด  มีข้ันตอนการทําท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

      1) บายศรีปากชาม 
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    วัสดุอุปกรณ 

(1) ใบตองตานี 

(2) ไมไผเหลาเรียว ยาว 1 ฟุต 

(3) ไขตม          

(4) ดอกพุดตูม ดอกดาวเรือง และดอกบัวหลวงขาว 

(5) กลวย แตงกวา    

(6) ขาวสุกปากหมอ           

(7) ชามบายศรีหรือภาชนะรูปทรงกลม   

(8) มีด กรรไกร แม็กซ เบอร 10 และเบอร 35  

 

สวนประกอบบายศรีปากชาม  

(1) ใบตองสําหรับนิ้วยอด หรือแมบายศรีฉีกกวาง 5 นิ้ว จํานวน 3 ชิ้น 

(2) นิ้วรอง ฉีกกวาง 3 นิ้ว จํานวน 12 ชิ้น  

(3) ผานุง ฉีกกวาง 2 – 2.5 นิ้ว จํานวน  12 ชิ้น 

(4) กรวยฉีกกวาง 10 นิ้ว จํานวน 3 ชิ้น 

(5) แมงดา ฉีกกวาง 3.5 นิ้ว จํานวน 9  ชิ้น 

วิธีการประดิษฐกรวยแบบเรียบ 

(1) จับใบตองซอนสลับทางใหริมเสมอกัน แลวมวนริมจากซายเขามา 

(2) มวนจนสุดริมใบตองจะไดสนริมใบตองท้ังฉาก กลัดเข็มหมุด ตัดชายใหเสมอ

กันและเย็บใหแนน 

(3) ฉีกใบตองกวาง 1 ซ.ม. รอบปากกรวย  

(4) สานนมสาว ฉีกใบตองไมเกิน 0.5 ซ.ม. 2 ชิ้น จับตองสลับทางแข็งออนเฉียง

ออกจากกัน เย็บตรึงกับปากกรวยไวสลับกันไปมา เย็บตรึงชวงท่ีไขวกัน จะไดนมสาวอวบ  

วิธีพับนิ้วบายศรี  

(1) จับใบตองมุมบนซายมือพับเฉียงจากก่ึงกลางลงมา ¼ ของความกวาง   

(2) ทบใบตองตอกันมาประมาณ 5 ทบ 

(3) พับและปรับแตงใบตองท่ีเหลือทางดานซาย ทับมาทางดานท่ีพับแลว 1 ครั้ง  

(4) พับสวนท่ีเกินทางดานซาย กลับดานอีกครั้งใหเปนการจีบ ใหมีความกวาง

เสมอกันกับดานขวา โดยใหจีบท้ังสองขาง ขนานกับดานลางเปนรูป 3 เหลี่ยม แลวเย็บมุมลาง 

(5) นํานิ้วยอด 1 นิ้วและนิ้วรอง 4 นิ้วมาเรียงใหลดหลั่น เย็บตรึงใหแนน 

วิธีเขาองคบายศร ี
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(1) นํานิ้วยอด 1 นิ้ว นิ้วรอง 1 นิ้ว วางทาบกัน ใหดานจีบอยูดานบน ใหรอยเย็บ

ของนิ้วแมหางจากรอยเย็บของนิ้วรองประมาณ 1 เซนติเมตร 

(2) นําผานุงวางทาบดานหลังหลังตัวบายศรี ใชใบตองท่ีมีสนตองตรงเสมอกันทําผานุง 

(3) พับริมผานุงดานบนลงมา ดานขวาทับดานซายปรับแตงระดับใหเทากัน เย็บ

ตรึงใหแนน 

(4) นุงผานุงใหครบท้ัง 5 ชั้น ใหนิ้วลูกจัดระหางประมาณ 1 เซนติเมตร และเรียง

ใหตรง 

 

 

 

  การประกอบบายศรี 

   (1) นํากระทงขาวไขตม วางลงในชามขนาด 5 นิ้ว 

   (2) นํากรวยบายศรีวางครอบกระทงขาวไขตม 

   (3) นําบายศรีตัวแมขนาด 5 นิ้ว มาวางระหวางชองวาง ใหเปน 3 มุม เริ่มจุดแรก

ท่ีรอยตอหางสุดทายท่ีพับกรวย 

   (4) นําบายศรีตัวลูกขนาด 3 ชั้น มาวางระหวางชองวางของตัวแมใหครบ 3 มุม 

   (5) เสียบดอกดาวเรือง หรือดอกบัวระหวางชองวางท้ังหมด 

   (6) นําดอกดาวเรืองมาเสียบกับไมแหลม ขนาด 1 ฟุต เหลือปลายไมไวประมาณ 

3 เซนติเมตร เพ่ือเสียบดอกบัวเปนยอด (บัวยอดดาวเรือง) หามพับกลีบเด็ดขาด  

2) บายศรีตอ 

 วัสดุอุปกรณ 

(1) ใบตองตานี 

(2) ไมไผเหลาเรียว ยาว 1 ฟุต 

(3) ดอกพุดตูม ดอกดาวเรือง และบัวหลวงขาว 

(4) ตนกลวย ขนาดโดยรอบ 1 ฟุต สูง 50 เซนติเมตร  

(5) มีด กรรไกร ตะปู 1 นิ้ว แม็กซ เบอร 10 และเบอร 35   

สวนประกอบบายศรีตอ 

(1) ใบตองสําหรับนิ้วบายศรีฉีกกวาง 5 นิ้ว จํานวน 50 ชิ้น 

(2) ผานุง ฉีกกวาง 2 – 2.5 นิ้ว จํานวน  40 ชิ้น 

(3) กรวยฉีกกวาง 10 นิ้ว จํานวน 3 ชิ้น 

วิธีพับนิ้วบายศรี  
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(1) จับใบตองมุมบนซายมือพับเฉียงจากก่ึงกลางลงมาประมาณ 1/3 ของความกวาง   

(2) ทบใบตองตอกันมาประมาณ 3 ทบ 

(3) พับและปรับแตงใบตองท่ีเหลือทางดานซาย ทับมาทางดานท่ีพับแลว 1 ครั้ง  

(4) พับสวนท่ีเกินทางดานซาย กลับดานอีกครั้งใหเปนการจีบ ใหมีความกวาง

เสมอกันกับดานขวา โดยใหจีบท้ังสองขาง ขนานกับดานลางเปนรูป 3 เหลี่ยม แลวเย็บมุมลาง 

(5) นํานิ้วยอด 1 นิ้วและนิ้วรอง 4 นิ้วมาเรียงใหลดหลั่น เย็บตรึงใหแนน 

วิธีเขาองคบายศร ี

(1) นํานิ้วยอด 1 นิ้ว และนิ้วลูก 1 นิ้ว วางทาบกันโดยใหดานจีบอยูดานบน ใหรอย

เย็บของนิ้วแมหางจากรอยเย็บของนิ้วรองประมาณ 1 เซนติเมตร 

(2) นําผานุงวางทาบดานหลังหลังตัวบายศรีใชใบตองท่ีมีเสนตองตรงเสมอกัน 

(3) พับริมผานุงดานบนลงมา ดานขวาทับดานซายปรับแตงระดับใหเทากัน เย็บ

ตรึงใหแนน 

(4) นุงผานุงใหครบท้ัง 5 ชั้น ใหนิ้วลูกจัดระหางประมาณ 1 เซนติเมตร และเรียง

ใหตรง  

การประกอบบายศรี 

(1) กําหนดจุดทิศท่ีตอกลวยใหได 5 ทิศรูปดาวแลวใชตะปูปกจุดไว 

(2) นําบายศรีตัวแมขนาด 5 นิ้ว มาวางระหวางชองวาง ใหเปน 5 มุม ตามจุดท่ี

กําหนด  

(3) เสียบดอกดาวเรือง หรือดอกบัวระหวางชองวางท้ังหมด 

(4) นํากรวยบายศรีวางครอบกลางดานบนสุด 

(5) นําดอกดาวเรืองมาเสียบกับไมแหลม ขนาด 1 ฟุต เหลือปลายไมไวประมาณ 

3 เซนติเมตร เพ่ือเสียบดอกบัวเปนยอด (บัวยอดดาวเรือง) หามพับกลีบเด็ดขาด 

3) บายศรีตน 

 วิธีทําเชนเดียวกันกับบายศรีตอ เพียงแตเพ่ิมจาก 1 ชั้น เปน 3 ชั้น, 5 ชั้นหรือ 9 ชั้น 

ตามพิธี สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ใหทํา 3 ชั้น แตละชั้นจะหางกัน ประมาณ 20 เซนติเมตร 

2.5.6 การบูชาครูบายศร ี

ครูบาอาจารย เปนผูทําสําคัญมากชีวิตมนุษย เพราะการท่ีเราทําอะไรไดหลายประการ สวน

หนึ่งก็เพราะครูเปนผูชี้แนะนําทาง แมวาครูทานนั้นจะเปนครูคนท่ีเทาใดของเราก็ตาม เราจึงควรระลึก

ถึงพระคุณครูบาอาจารย ท้ังท่ีแบบเปนนามธรรมคือการเคารพบูชา รัก นับถือและแบบท่ีเปนรูปธรรม 

คือ การกราบไหว สักการบูชา มอบสิ่งท่ีทานตองการหรือทานชอบให ดังท่ีนักวิชาการ นักการศึกษา 

หลายทานไดกลาวไว ดังนี้ 
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อุมาวดี ทรัพยสิน (2551, หนา 43) ไดกลาวถึงการครูบายศรีวา หมายถึง ผูเริ่มคิดประดิษฐ

ทําบายศรี ท้ังครูผูรักษาสืบทอดมาจนถึงครู ผูสอนทําบายศรีแกเราคนปจจุบัน เรามักจะยินผูใหญพูด

เสมอวา บายศรีมีครูแรง คํานี้คงปรารถนาให ศิษยมีครู และระลึกถึงพระคุณอยูเปนนิตย ถาใครไมได

รับอนุญาตใหเรียนก็จะเรียนไมได ถาแอบทําบางคนถึงกับมีอาการเจ็บปวยไมสบายเปนไปตางๆ นานา 

ท้ังนี้ครูคงจะมีจุดประสงคเพ่ือเลือกลูกศิษยท่ีมีใจรักงานนี้อยางแทจริง อีกท้ังเปนผูมีความกตัญู เม่ือ

เรียนแลวจึงจะทําไดประณีตสวยงาม เพราะบายศรีเปนของสูง เปนเครื่องสังเวยเทวดา ไมควรจะทํา

สุกเอาเผากิน แตโบราณเม่ือนักเรียนฝกทําบายศรีเปนแลวครูตองทําพิธีครอบให จึงจะถือวา ใชได 

และอนุญาตใหไปทําบายศรีได พิธีครอบไมมีอะไรมาก เพียงแตครูจับมือศิษยสอนใหพับผานุงผืนลาง

ของตัวบายศรี แลวเอาไมขัดตรึงไวใหแนน ในปจจุบันนี้การทําบายศรีสอนเปนชั้นเรียนหลายๆ คน 

อาจเปนการเสียเวลามากโดยไมจําเปน ครูจึงไดกําชับสั่งวาเม่ือทําเปนแลว ถาอยากใชวิชานี้ตอไปและ

เกิดสิริมงคลแกผูทําตองทําบุญใสบาตร อุทิศสวนกุศลใหแกครูบายศรี เพ่ือความอํานวยอวยชัยเปน  

สิริมงคล สรรพวิชาการบังเกิดมีข้ึนแกผูเทอดพระคุณครู  

การทําบายศรีเปนวัฒนธรรมโบราณ ท่ีบรรพบุรุษไดเคยปฏิบัติกันสืบๆ มา ถือกันวาเปน

สิริมงคลอันดีแกการเปนอยู คือ สวัสดิภาพในการดํารงชีวิตของมนุษย แตการทําบายศรีนั้นตองอาศัย

นักปราชญผูฉลาดในวิธีการกระทําจึงเปนสิริมงคลได ถาทําไปสักวาทํา ไมมีพิธีการก็จะมีผลนอย เพราะ

การกระทําท้ังนี้เก่ียวกับจิตวิทยาอยางหนึ่ง ถาผูทําเปนผูฉลาดในพิธีการตั้งอกตั้งใจทําจริงๆ อยางนี้ จึง

ไดรับประโยชนในการกระทํานั้น โบราณถือวาบายศรีมีครูแรง ถาใครไมไดครอบ (อนุญาต) หามทําบายศรี 

อัปรียจะกิน ทําใหคนท้ังหลายกลัวไมกลาฝกทําตามลําพังหรือตามอยางครู โดยครูไมบอกอนุญาตใหเรียน 

ท้ังนี้คงมีจุดมุงหมายท่ีแฝงอยูคือ ใหเรียนหรือฝกหัดทําดวยความตั้งใจอยางดี เพ่ือใหไดสวยงามทําไดดีท่ีมี

ครูสอน เพราะบายศรีเปนของสูง เปนเครื่องสังเวยเทพเทวดา ไมควรทําสุกเอาเผากิน จึงไดมีการ

ปรามเอาไว กันคนที่ไมคอยประณีตไมตั้งใจจริงไมใหทํา อีกประการหนึ่ง เปนการปลูกฝงลักษณะ

นิสัยท่ีดีใหเกิดข้ึนแกลูกหลาน ใหรูจักเครารพครูอาจารย มีกตัญู ไมลบหลูคุณครูอาจารย จะเรียน

อะไร ทําอะไร ตองไดชื่อวาศิษยมีครู จึงจะเกิดความมั่นใจและทําไดดี สมัยโบราณจึงมีพิธีครอบการ

ทําบายศรี พิธีครอบของครูบายศรี ไมมีอะไรมากมายนัก เพียงใหจุดธูปอธิษฐานถึงครูบายศรี ตั้งแต

ครูคนแรกท่ีเปนผูคิดประดิษฐทํา และผูรักษาสืบตอมาจนถึงครูของเรา 

เศรษฐมันตร กาญจนกุล (2553, หนา 70) กลาววา ครู มีความหมายวา ผูสั่งสอนศิษย หรือ 

ผูถายทอดความรูใหแกศิษย ซ่ึงมีผูกลาววา ครู มาจากคําวา ครุ (คะ-รุ) ท่ีแปลวา หนัก อันหมายถึง 

ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น เปนภาระหนาท่ีหนักหนาสาหัส ไมนอยกวาคนๆ หนึ่ง

จะเติบโตเปนผูมีวิชาความรู และเปนคนดีของสังคม ซ่ึงในชีวิตของคนๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพอแม

ซ่ึงเปรียบเสมือนครูคนแรกของเราแลว การท่ีเด็กๆ จะดํารงชีพตอไปไดในสังคม จําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองมีครู ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู เพ่ือปูพ้ืนฐานไปสูหนทางทํามาหากินในภายภาคหนาดวย  
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ในความหมายของการไหวครู ก็คือ การท่ีศิษยแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย

อยางจริงใจ วาทานเปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรม ความรู ศิษยในฐานะผูสืบทอดมรดกทางวิชาการ

จึงพรอมใจกันปวารณาตัวรับการถายทอดวิชาความรูดวยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือใหบรรลุปลายทาง

แหงการศึกษาตามท่ีตั้งใจเอาไว ซ่ึงการไหวครูนี้ นอกจากจะเปนธรรมเนียมอันดีงาม ท่ีมีสวนโนมนาว

จิตใจคนใหรักษาคุณงามความดีและชวยธํารงรักษาวิทยาการใหสืบเนื่องตอไปแลว การท่ีศิษยแสดง

ความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแตเบื้องตน ก็มีสวนทําใหครูเกิดความรักความเมตตาตอศิษย อยาก

มอบวิชาความรูใหอยางเต็มท่ี และศิษยเองก็จะมีความรูสึกผูกพันใกลชิด เกิดม่ันใจวาตนจะมีผูคุมครอง

ดูแล สั่งสอนใหไปสูหนทางแหงความดีงามและความเจริญกาวหนาอยางแนนอน การจัดพิธีไหวครูมี

ขอกําหนดวา ใหกระทําพิธีเฉพาะวันพฤหัสบดีอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากพราหมณ ซ่ึงนับถือเทพเจา

นามพระพฤหัสบดีเปนเทพฤทธิ์ ในฐานะปุโรหิตาจารยท่ีเคารพนับถือของพระอินทรและเทวดาอ่ืนๆ 

จึงนิยมไหวครูกัน ในวันพฤหัสบดี มีตํานานท่ีถือวาพฤหัสบดีเปนวันครู นอกจากนี้ยังถือกันวา เวลา

กลางวันพระพฤหัสบดีเปนธาตุไฟและเปนธาตุน้ําในเวลากลางคืน เปนดาวพระเคราะหท่ีใหวิทยา

ความรูแกมนุษย เราจึงถือวาวันพฤหัสบดี เปนวันครู 

สรุปวา มนุษยเราแตทุกคน ตั้งแตแรกเริ่มเกิดมา จะตองมีครูบาอาจารยกันมากมายหลายทาน 

อยางสุดคณานับ หรืออาจจะนับไมถวน ไมท่ัวถึง คาดไมถึงกันก็ได ครูพักลักจําก็สําคัญนัก เพราะเราได

เรียนรูจากการไดดูไดเห็น เขาทําเปนท่ีพึงพอใจของเรา ประทับใจเรา เราก็จําแบบอยางเขามาทําบาง

จนกระท่ังไดผล จึงถือวาบุคคลนั้นเปนครูเชนกัน เรียกกันวา ครูพักลักจํา บายศรีก็ยังตองมีครู แมแต

เอาใบตองมามวนพับประดับดวยดอกไมตางๆ ก็ตาม ก็จะตองมีครูสอนหัด หรือครูพักลักจํา หรือเขา

แนะนํามาใหประดิษฐได โดยท่ีออกหัวคิดของตนเองบาง จําเขามาบาง จนกระท่ังเราทําไดดีและสวยงาม 

การบูชาครูบายศรีจะตองทําในวันพฤหัสบดี นิยมทํากันในเดือนเกา เพราะถือวาเลขเกานั้น เปนเลขมงคล 

เพ่ือแสดงความเคารพ ขอขมาลาโทษ และขอพร สําหรับผูท่ีไดร่ําเรียนการทําบายศรีจนเปนวิชาติดตัว

แลว ตองครอบครู ยกครู รับขันธครูบายศรี เพราะมีความเชื่อกันตั้งแตบรรพบุรุษวา ครูบายศรีนั้น 

มีครูแรงหากใครไมทําการครอบครู ยกครู รับขันธครู อยางใดอยางหนึ่งแลว จะเกิดเหตุวิบัติ แตหาก

ไดกระทําแลวจะเกิดสุข สงบ รมเย็น มีแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิตและครอบครัว 

 

2.6 แผนการจัดการเรียนรู 

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนจะตองมีการเตรียมตัวและมีการวางแผนอยาง

เปนระบบ ซ่ึงถือวาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายของหลักสูตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพและในการนําสื่อนวัตกรรมการเรียนรูตางๆ มาใชประกอบการเรียนการสอนก็จะทําให

การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 การจัดทําแผนการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูใหผูสอนนําหัวขอเรื่องท่ีสอนท่ีปรากฏในตารางการจัดทําหนวยการเรียนไปจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู เชน หากหัวขอท่ีสอนมี 6 หนวย ผูสอนอาจเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปน 6 แผนการจัดการ

เรียนรู หรืออาจจะเขียนไดมากกวา 6 แผนก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสาระของแตละหัวขอเรื่อง วามีมากนอย

เพียงใด แผนการจัดการเรียนรูควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ไดแก จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู 

กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการประเมินผลแหลงการเรียนรู และเพื่อใหครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความเขาใจในรายละเอียดของหัวขอขางตน จึงไดขยายความ

ของแตละหัวขอดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

  2.6.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 

 วัฒนาพร ระงับทุกข (2543, หนา 1) กลาววา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการหรือ

โครงการท่ีจัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาหนึ่ง เปนการเตรียม 

การสอนอยางมีระบบและเปนเครื่องมือท่ีชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงค

การเรียนรู และจุดหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพจากคําอธิบายความหมายของแผนการสอน 

หรือแผนการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือท่ีชวยกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

เพ่ือใหครูผูสอนสามารถดําเนินการสอนไปตามข้ันตอนตามหลักสูตร เพ่ือใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค

การเรียนรูได 

สําลี รักสุทธี (2544, หนา 42) อธิบายวา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการเตรียมการ

หรือโครงการทางวิชาการท่ีไดรับการจัดทําอยางเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใชในการปฏิบัติการสอนใน

รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งท่ีเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติมากท่ีสุดรวมท้ังสามารถเลือกกิจกรรมปฏิบัติตาม

ความสนใจ ความถนัดและพัฒนาการของผูเรียนดวย 

สุคนธ สินธพานนท (2545, หนา 19) กลาววา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การวางแผน

และเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู 

รุจิร ภูสาระ (2545, หนา 19) กลาววา แผนการเรียนรูเปนเครื่องมือแนวทางในการจัด

ประสบการณ การเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในสาระการเรียนรูของแตละกลุม 

วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545, หนา 1) ไดใหความหมายไววา แผนการจัดการเรียนรูเปน

แบบแผนท่ีกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับแนวการดําเนินการและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู มีสวนสําคัญประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม สื่อการ

เรียนและการวัดและประเมินผล  
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ถวลัย มาศจรัส, สมปอง แวนไธสง และบังอร สงวนหมู (2546, หนา 32) ใหความหมายของ

แผนการจัดการเรียนรูวา หมายถึง การนําวิชาการหรือกลุมประสบการณท่ีจะตองการสอนตลอด

ภาคเรียนมาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน โดยมีจุดประสงคการเรียน

การสอนเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อ การวัดผลประเมินผลโดยใหสอดคลองกับ

จุดเนนของหลักสูตรสภาพของผูเรียนและความพรอมของโรงเรียนและตรงกับชีวิตจริงในทองถ่ิน 

ปยาภรณ สรอยระยา (2547, หนา 37) ใหความหมายของ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

หมายถึง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในทุกๆ รายวิชาท่ีสอนไวลวงหนาเพ่ือใหไดผลตาม

จุดมุงหมายท่ีตั้งไว 

สุวิทย มูลคํา (2549, หนา 58; อางถึงใน วาสนา ศรัทธา, 2552, หนา 10) กลาววา แผนการ

จัดการเรียนรู หมายถึงแผนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูไวลวงหนาอยางเปน 

ระบบและจัดทําไวเปนลายลักษณอักษรโดยมีการรวบรวมขอมูลตางๆ มากําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดได โดยเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคท่ีจะใหผูเรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดานใด (สติปญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด ใชสื่อการสอน

หรือแหลงการเรียนรูใด และจะประเมินผลอยางไร 

จากการศึกษาขอมูลขางตน พอสรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การวางแผน   

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ไวลวงหนา โดยการวิเคราะหหลักสูตรและใหสอดคลองกับผูเรียนและเวลา 

ซ่ึงประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

สื่อ/แหลงเรียนรูและการวัดผลประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามท่ีคาดหวังไว 

2.6.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ไดแก ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระ

การเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล แหลงการเรียนรู และบันทึกหลังสอน

และเพ่ือใหครูผูสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความเขาใจในรายละเอียดของหัวขอ

ขางตน จึงไดขยายความของแตละขอ (กรมวิชาการ, 2544, หนา 55 - 56) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) วิเคราะหผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป/รายภาค ผลการเรียนรูใดจะอยูใน

แผนการจัดการเรียนรู ท้ังนี้ผลการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรู ตองครบท้ังดานความรู ทักษะ/

กระบวนการและคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 

2) วิเคราะหสาระท่ีเรียนรูจากผลการเรียนรู 

(1) เลือกและขยายสาระท่ีเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 

(2) สาระท่ีเรียนรูตองมีความเท่ียงตรง ปฏิบัติไดจริง ทันสมัยและเปนตัวแทนของ

ความรู  

(3) มีความสําคัญท้ังในแนวกวางและแนวลึก 
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(4) มีความนาสนใจสําหรับผูเรียน 

(5) สามารถเรียนรูไดงาย 

(6) จัดสาระท่ีเรียนรูใหเรียงลําดับจากงายไปหายากและมีความตอเนื่อง 

(7) จัดสาระท่ีเรียนรูใหสัมพันธกับกลุมวิชาอ่ืนๆ 

3) วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู 

(1) เลือกวิธีการนําเขาสูการเรียน 

(2) เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูวามุงไป

ในทิศทางใด 

(3) ใหผูเรียนทํากิจกรรมตามข้ันตอนของรูปแบบการเรียนรู ผูเรียนท่ีมีความสามารถ

แตกตางกัน ไมจําเปนตองทํากิจกรรมเหมือนกัน 

(4) ควรเนนกิจกรรมท่ีทําเปนทีมมากกวาทําตามลําพัง 

(5) กิจกรรมท่ีใหผูเรียนปฏิบัติตองนําเทคนิคและวิธีการตางๆ มาเปนเครื่องมือให

ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู 

(6) กิจกรรมท่ีปฏิบัติควรสอดคลองกับชีวิตประจําวันและชีวิตจริง 

(7) กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

(8) เปดโอกาสใหผูเรียนฝกฝนและถายทอดการเรียนรูไปสูสถานการณใหม พรอม

ท้ังทําใหเกิดความจําระยะยาว 

(9) ตรวจสอบความเขาใจ โดยใหผูเรียนสรุป ท้ังสงเสริมใหเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรู

และท่ีจะเรียนตอไป 

4) วิเคราะหกระบวนการประเมินผล 

(1) วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

(2) ใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

(3) เลือกใชเครื่องมือวัดท่ีมีความเชื่อม่ัน 

(4) แปลผลการวัดและการประเมินเพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุง 

5) วิเคราะหแหลงการเรียนรู ใหเรียนรูจากแหลงความรูหลากหลาย ท้ังในและนอก

หองเรียน เชน จากธรรมชาติ ความงาม ความจริง ความดี จินตนาการ เครือขายตางๆ 

6) บันทึก ใหมีการบันทึกไว หากไมสามารถจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู

ท่ีกําหนดได พรอมเหตุผลประกอบ หรือบันทึกผลการจัดการเรียนรู ฯลฯ  

 ภักตรา ดลเจือ (2548, หนา 20) กลาวถึงการทําแผนการจัดการเรียนรูวา ตองมีข้ันตอนดังนี้  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

74 

1) ศึกษาหลักสูตร ตองศึกษาอยางกวางขวางและอยางลึก ในวิชาและรายวิชาท่ีสอน 

เชน ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร เปาหมายสําคัญของหลักสูตร จุดประสงคของกลุมประสบการณ 

ศึกษาเนื้อหา กิจกรรมเสนอแนะจากคําอธิบายรายวิชา เปนตน 

2) วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา เวลาและกิจกรรม วิเคราะหไดจาก

คําอธิบายรายวิชา โดยใหสัมพันธกับจุดประสงคของวิชาและจุดประสงคของหลักสูตร 

3) หากลวิธีการสอน ตองสอดคลองกับหลักสูตร โดยใชทักษะ กระบวนการและทฤษฎี

การเรียนรูตางๆ ตลอดท้ังประสมประสานระหวางประสบการณและจินตนาการของผูสอนเอง คงจะไมมี

สอนใดวิเศษสุดในโลก แตวิธีการสอนท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูมากท่ีสุดจะตองยึด

หลักใหผูเรียน เปนผูปฏิบัติใหคนพบคําตอบดวยตนเอง ใหรูจักการวางแผนและฝกทักษะเปนกลุมและ

รายบุคคลเพ่ือใหนักเรียนไดเปนผูคิดเปน ทําเปนและเห็นชองทางในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การจัดทําสื่อการเรียนการสอน จะตองสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน

ซ่ึงอาจจะเปนสื่อท่ีใชอยูแลวหรือสื่อท่ีคิดข้ึนใหมก็ได แตตองใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาดวย 

5) จัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ใหสอดคลองกับหลักสูตร โดยเครื่องมือนั้น

จะตองวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในดานพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ตลอดท้ัง

ครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผนของนักเรียนท้ังจากสถานการณจริงและสถานการณจําลองดวย 

6) กําหนดโครงสรางสําหรับ 1 รายวิชา สามารถปฏิบัติได 2 ลักษณะ กลาวคือ โครงสราง 

อยางสังเขปและโครงสรางอยางละเอียด โครงสรางอยางละเอียดเปนการวางโครงสรางโดยสัมพันธ

จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา เวลา กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใหเห็น

ภาพรวมตลอดใน 1 รายวิชา สวนโครงสรางอยางสังเขปเปนการวางโครงสรางโดยสัมพันธกับจุดประสงค 

การเรียนรู เนื้อหาและเวลาเพ่ือใหเห็นภาพรวมท้ังใน 1 รายวิชา 

7) เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูขยายจากโครงสราง เปนการเขียนแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะนําไปใชแตละคาบ/ชั่วโมงอยางละเอียดและปฏิบัติไดจริง ท้ังนี้ โดยมี

สวนประกอบในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีจะชวยใหการดําเนินการสอนบรรลุเปาหมายตาม

จุดประสงคการเรียนรู ซ่ึงมีมากหลากหลายขอแตกตางกันไป แตสวนสําคัญท่ีขาดไมไดจะตองมีใน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ  

(1) สาระสําคัญ 

(2) จุดประสงคการเรียนรู 

(3) กิจกรรมการเรียนการสอน 

(4) สื่อการเรียนการสอน 

(5) การวัดผลและประเมินผล 
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สรุปวาผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกับภักตรา ดลเจือ จึงไดนําวิธีการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูของภักตรา ดลเจือมาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

2.6.3 องคประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนจําเปนจะตองรูถึงองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 

รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู และข้ันตอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงกรมวิชาการ (2544, 

หนา 49) กําหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูดวยสวนประกอบตางๆ ดังนี้ 

1) จุดประสงค 

2) สาระการเรยีนรู 

3) กระบวนการจัดการเรียนรู 

4) กระบวนการวดัและประเมินผล 

5) แหลงการเรียนรู 

นิคม ชมพูหลง (2544, หนา 18) กลาววาองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู เปน

สวนประกอบของแผนการจัดการเรียน ท่ีชวยใหการดําเนินการสอนบรรลุเปาหมายและเปนสวนท่ีขาดไมได

ประกอบดวย 

1) เนื้อหาสาระ 

2) จุดประสงคการเรียนรู 

3) กิจกรรมการเรียนการสอน 

4) สื่อการเรียนการสอน 

5) การวัดและประเมินผล 

กาญจนา วัฒาย ุ(2547, หนา 86–88) กลาวถึงองคประกอบของการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีสมบูรณควรประกอบดวยหัวขอสําคัญ คือ 

1) มาตรฐานการเรียนรู 

2) ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3) สาระการเรยีนรู 

4) จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ 

5) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

6) สื่อและแหลงเรียนรู 

7) กระบวนการวัดและประเมินผล 

8) กิจกรรมเสนอแนะ 

9) บันทึกหลังสอน 
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ทิศนา แขมมณี และคณะ (2548, หนา 16) ไดกลาววาถึงองคประกอบของแผนการจัดการ

เรียนรู ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

1) สาระสําคัญ 

2) จุดประสงคการเรียนรู 

3) กิจกรรมการเรยีนการสอน 

4) สื่อและอุปกรณ 

5) การวัดและประเมินผล 

6) บันทึกหลักสอน ซ่ึงไดระบุไว 3 ประการ ไดแก 

ก) ผลการเรียน 

ข) ปญหา 

ค) อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข 

จากการศึกษาในเรื่ององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู พอสรุปไดวา องคประกอบ

สําคัญของแผนการจัดการเรียนรู มีรูปแบบท่ีคลายกัน อาจแตกตางกันบางเล็กนอยในบางจุด แตก็

ยังคงความสําคัญในหัวขอหรือประเด็นท่ีสําคัญไว บางหัวขอมีความหมายเหมือนกันแตเขียนไมเหมือน 

กัน เชน สาระสําคัญ หรือแนวความคิดหลัก ดังนั้นในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอาจจัดทําได

หลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับความตองการและความเขาใจของครูผูสอนแตละคน และสามารถเพ่ิมเติม

หัวขออ่ืนลงไปไดอีกตามความเหมาะสม ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือก รูปแบบของ กาญจนา วัฒาย ุ

(2547, หนา 86–88) มากําหนดเปนองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูคือ มาตรฐานการเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรยีนรู จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู กระบวนการวัดและประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ บันทึกหลังสอน 

และไดปรับปรุงใหตรงตามหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู 

กระบวนการวดัและประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะและบันทึกหลังสอน 

2.6.4 ข้ันตอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดีนั้น ควรเขียนแผนการจัดการเรียนรู ใหมีข้ันตอนมี

จุดหมาย ตามหลักทฤษฎีของนักวิชาการ ท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควา ดังนี้ 

รุจิร ภูสาระ (2545, หนา 159) ไดเสนอแนะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ไวดังนี้ 

1) ทําความเขาใจ มาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูรวมท้ังแนวความคิดขอบเขต

ของกลุมสาระการเรียนรูนี้มาเปนกรอบในการทําแผนการเรียนรู 

2) เขียนจุดประสงคการเรียนรูในหนวยการเรียนรูเปนจุดประสงคปลายทางท่ีกลาวถึง 

(1) จุดประสงคของกลุมสาระการเรียนรู 
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(2) จุดประสงคจากคําอธิบายรายวิชา 

3) เขียนโครงสรางของกลุมสาระการเรียนรูท้ังหมดไดแก 

(1) หัวขอยอย (จําคําอธิบายรายวิชาและหนังสืออางอิง) 

(2) จํานวนตามในแตละหัวขอยอย 

(3) สาระสําคัญท่ีเนนความคิดรวบยอด/หลักการ/ทักษะ/ลักษณะนิสัย 

(4) จุดประสงคนําทางตามหัวขอยอย 

4) สรางแผนการเรียนรู 

 

 

 

จรีรัตน ชาติสงา (2549, หนา 21-23) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

ตามกระบวนการตางๆ ไวดังนี้ 

1) สาระสําคัญ   

สาระสําคัญท่ีกําหนดในการเขียนแผนการเรียนรู เปนการบอกความคิดรวบยอด ของ

เนื้อหาหลักการ วิธีการและความเปนเหตุเปนผลตอกัน หรือการสรุปแกนของเรื่อง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 

สาระ สําคัญก็คือ ขอความท่ีบงบอกใหรูวา หลังการจัดการเรียนรู แตละเรื่องตองการใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูอะไร ลักษณะใดท่ีตองการใหติดฝงไปกับผูเรียน การเขียนสาระสําคัญตองเขียนใหกะทัดรัดได

ใจความสมบูรณชัดเจน อาจเขียนเปนความเรียงหรือแบงเปนขอยอยๆ ก็ได 

2) จุดประสงคการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู เปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะชี้บอกวา ครูจะสอนอะไรนักเรียน

เกิดการเรียนรูอยางไร ระดับใด จุดประสงคการเรียนรูจึงเปนหัวใจสําคัญในการจัดการเขียนแผนการ

สอน จุดประสงคการเรียนรูท่ีดี ตองมีความเหมาะสมในดานเวลา เนื้อหา วัยของผูเรียน และท่ีสําคัญ

ตองสอดคลองกับสาระสําคัญ โดยท่ัวไปการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูเปน 2 ระดับ คือ 

(1) จุดประสงคการเรียนรูปลายทาง คือ จุดประสงคท่ีเปนเปาหมายสําคัญท่ีตอง 

การใหเกิดแกผูเรียนในการเรียนแตละเรื่อง มีลักษณะเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงระบุพฤติกรรม

ท่ีสังเกตได วัดได และตรวจสอบได เพ่ืองายตอการวัดและประเมินผล จุดประสงคปลายทาง กําหนด

จากเรื่องและสาระสําคัญของเนื้อหาท่ีจะสอนซ่ึงไดจากการวิเคราะหหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา 

(2) จุดประสงคการเรียนรูนําทาง คือ จุดประสงคท่ีวิเคราะหแตกมาจากจุดประสงค

ปลายทาง ออกเปนจุดประสงคยอย โดยกําหนดพฤติกรรมตัวบงชี้ท่ีคาดหวัง ใหเกิดแกผูเรียน และเกิด

การเรียนรูอยางเปนข้ันตอนจากจุดประสงคยอยไปถึงจุดประสงคปลายทาง 

3) เนื้อหาสาระ 
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(1) เขียนเนื้อหาสาระท่ีตองการใหนักเรียนรูในการสอนแตละแผน 

(2) เขียนเนื้อหาโดยสรุป อาจแบงเปนขอยอยๆ ก็ได 

(3) เนื้อหาท่ีเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน ควรพิมพเปนใบความรูให นักเรียนดวย 

4) กิจกรรมการเรยีนรู 

(1) การเขียนรายละเอียดในหัวขอนี้ เปนการแสดงกลวิธีในการสอนจะเปนสวนท่ี

แสดงถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ชํานาญการของผูสอนเปนสวนท่ีแสดงคุณคาของแผนการสอน 

ในหัวขอนี้ตองเขียนใหละเอียดบรรยายใหผูอานเปนภาพพจน ผูสอนแทนนําไปใชสอนไดมีลําดับ

ข้ันตอนหรือกระบวนการ ผูสอนตองศึกษาและนํากระบวนการตางๆ ตามหลักทฤษฎีมาผสมผสาน

ปรับใชใหเหมาะสม จัดสถานการณ กิจกรรม อุปกรณและสื่อตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ไปสูการบรรจุจุดประสงคไดงายและรวดเร็ว ใชกิจกรรมตื่นเตนชวนติดตามนํากิจกรรมใหมๆ ท่ีทาทาย

มาสอดแทรก แสดงความริเริ่มสรางสรรค 

(2) การเขียนควรเขียนเรื่องตามลําดับกิจกรรม ใหสอดคลองกับจุดประสงคนําทาง

ตั้งแตเริ่มสอน จนสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอน คือ บรรลุจุดประสงคปลายทางเนนกิจกรรมท่ีตอง

ใหนักเรียนเปนผูกระทํา คือยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ครูใชหลายกระบวนการผสมผสานกันจัดสภาพ

การเรียนการสอนใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวโดยไมจําเปนตองระบุชื่อ 

กระบวนการ หรือข้ันตอนของกระบวนการ 

5) สื่อและแหลงเรียนรู 

บอกชื่อ สื่อ อุปกรณท่ีจะใชประกอบการเรียนรูตามท่ีระบุไวในข้ันกิจกรรมการเรียนรู 

ถาไดทําใบความรู ใบงานหรือเอกสารประกอบเพ่ิมเติมอาจแนบตอทายแผนท่ีเปนเอกสารประกอบ

แผน แยกไวตางหากเพ่ือสะดวกในการใช การเตรียมสื่อและอุปกรณการสอน จะตองสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรูหากสื่อ ท่ีมีผูจัดทําเผยแพรอยูแลวไมตรงกับท่ีตองการใช ผูสอนควรจัดทําข้ึนใหม

เพ่ือใหไดสื่อท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีกําหนดไว ในการจัดสื่อข้ึนใชตองคํานึงถึงคุณสมบัติของสื่อท่ีดีคือ 

นาสนใจ ประหยัดชวยใหเกิดการเรียนรูไดเร็วและถูกตอง 

6) การวัดผลประเมินผล 

ระบุวิธีวัดผลและประเมินผลวาใชวิธีการใด เชน ตรวจแบบฝกหัด สังเกตพฤติกรรม

ซักถามหรือทดสอบ จัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไวทายแผนการสอนและแบบหรือรวมไวใน

ภาคผนวก 

7) กิจกรรมเสนอแนะ 

ระบุกิจกรรมหรืองานท่ีเสริมใหนักเรียนเกง และกิจกรรมหรืองานท่ีจะชวยเปนพิเศษ

สําหรับนักเรียนท่ีเรียนชา ระบุกิจกรรมเสนอใหนักเรียนท่ีมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ 

8) บันทึกผลหลังสอน 
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หัวใจสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู คือ บันทึกผลหลังสอนเพ่ือจะแสดงใหเห็นวา

การสอนหรือการจัดกิจกรรมมีปญหาอุปสรรคอะไร ซ่ึงควรดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) ผลการสอน บันทึกพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออก บันทึกความเหมาะสมของ

เนื้อหาวิชา กิจกรรม เวลา ท่ีมีอยูในแบบการสอนผลการสอนเปนไปตามท่ีคาดหวังหรือไม อยางไร 

(2) ปญหา อุปสรรค บันทึกขอบกพรอง สิ่งท่ีควรแกไขท่ีพบระหวางทําการสอน

เปนขอมูลนําไปปรับปรุงในครั้งตอไป 

(3) ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข บันทึกแนวทางแกไขขอบกพรองหรือปญหา อุปสรรค 

ลงชื่อผูสอน และวัน เดือน ป ท่ีใชแผนการสอนกํากับไว 

ในการศึกษาครั้งนี้ สรุปวา ผูวจิัยมีความเห็นสอดคลองกับจรีรัตน ชาติสงา จึงไดนําข้ันตอน

การเขียนแผนการจัดการเรียนรูมาประยุกตใชกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 

2.7 ความพึงพอใจ 

 

 ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือความคิดเห็น ไมวาจะเปนทางบวกหรือลบ ซ่ึงเปนผลจาก

ประสบการณ ความเชื่อ ความรูสึก ความพอใจ  ซ่ึงมีทฤษฎท่ีีแตกตางกันดังนี้ 

  2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจ มีนักวิชาการใหความหมายของความพึงพอใจ โดยท่ัวไป 

ดังนี้ 

โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ (2531, หนา 19; อางถึงใน วัญชลี ดานพนัง, 2551, หนา 32) 

ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจวา มาจากความตองการของมนุษย ความพึงพอใจเปน

ทัศนคติ อยางหนึ่ง ท่ีมีลักษณะ เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะทราบวา

บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตไดจากการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอน จึงเปนการ

ยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดโดยออม โดยการวัดความรูสึกหรือความคิดเปนของ

บุคคลเหลานั้นแทนการแสดงความคิดเปนนั้น จะตองตรงกับความรูสึกท่ีแทจริง จึงจะสามารถวัด

ความพึงพอใจนั้นได  

ประกอบ กุลบุตร (2541, หนา 42) ใหความหมายของความพึงพอใจในเชิงจิตวิทยาไว

หมายถึง ความพึงพอใจในการทํางาน คือทุกสิ่งทุกอยางท่ีสามารถลดความเครียดของผูทํางานให

นอยลง หากมีความเครียดมากจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจการทํางาน และความเครียดนี้มีผลมาจาก

ความตองการของมนุษย เม่ือมนุษยมีความตองการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกรองหาวิธีสนองความ

ตองการ เม่ือเกิดความตองการไดรับความตอบสนองความเครียดก็จะลดลงหรือหมดไปทําใหเกิดความ

พอใจในการทํางานได 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546, หนา 231-793) ใหความหมาย

ของความพึงพอใจไววาหมายถึง อาการ รัก ชอบใจ  

ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, หนา 15) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในการ

ตอบสนอง วาเปนความรูสึกพึงพอใจในการรวมกิจกรรม ข้ันตอบสนองตอนแรกๆ เปนเพียงยินยอม

และเต็มใจทําแตอาจจะไมพึงพอใจก็ได ความรูสึกในข้ันนี้จึงลึกลงไปอีก เปนการยินยอมแบบเต็มใจ 

และพึงพอใจจนเกิดความสนุกสนานพอใจ สนุกกับบทละคร วิทยุ โทรทัศน สนุกกับการสนทนาเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งสนุกกับการเลนเกมตัวเลข ฯลฯ การแสดงความสนุกสนานพอใจนั้น บางคนอาจจะแสดง

ออกมาใหเห็นไดอยางเปดเผยก็ได การประเมินดานความพึงพอใจ จึงตองระวังในการสอบวัดไวใหดี 

สุลักษณา อุนเมือง (2549, หนา 61) สรุปความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจวา ความรูสึก

ชื่นชอบหรือพึงพอใจ ในการเรียนจะมีความสัมพันธกันในทางบวก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกิจกรรมท่ีผูเรียนได

ปฏิบัตินั้น ทําใหผูเรียนไดรับการตอบสนองตามความตองการท้ังทางรางกายและจิตใจ เปนมนุษยท่ี

สมบูรณ โดยผูสอนจะตองคํานึงถึงองคประกอบในการเสริมสรางความพอใจในการเรียนรูของผูเรียน

ดวย 

มอรส (Morse, 1955, p. 27; อางถึงใน ศุภสิริ โสมาเกตุ, 2544, หนา 48) ไดใหความหมาย

ของความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีสามารถถอดความเครียดของผูที่ทํางานใหลดนอยลง 

ถาเกิดความเครียดมากจะทําให เกิดความไมพอใจในการทํางานและความเครียดนี้ จะมีผลมาจาก

ความตองการของมนุษย เม่ือมนุษยมีความตองการมากจะเกิดปฏิกริยาเรียกรองหาวิธีตอบสนอง

ความเครียดก็จะลดนอยลงหรือหมดไป ความพึงพอใจก็จะมากข้ึน 

แอปเปล ไวท (Applewhite, 1965, p. 6; อางถึงใน ประเทือง จันทไทย, 2545, หนา 56) 

กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีความหมายกวางรวมไป

ถึง ความพึงพอใจสภาพแวดลอมทางกายภาพดวย การมีความสุขท่ีทํางานรวมกันกับคนอ่ืนท่ีเขากันได 

มีทัศนคติท่ีดีตองานดวย 

กูด (Good, 1973, p. 161; อางถึงใน จรีรัตน ชาติสงา, 2549, หนา 33) ไดใหความหมาย

วา ความพึงพอใจหมายถึง สภาพหรือระดับความพึงพอใจท่ีเปนผลมาจากความสนใจและเจตคติของ

บุคคลท่ีมีตองาน 

จากความหมายความพึงพอใจท่ีมีผูใหความหมายไว พอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

สภาวะอารมณ ความรูสึกสวนตัวของแตละบุคคลวา สนใจ ชอบใจ พอใจ ยินดี หรือมีเจตคติท่ีดีท่ีมี

ปฏิกิริยาตอสิ่งเรา เปนผลตอเนื่องจากการท่ีบุคคลไดประเมินผลสิ่งนั้นตามความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับ

ความสําเร็จตามจุดมุงหมาย โดยแสดงออกดวยความตองการท่ีจะเขารวมกิจกรรมตางๆ มีความรูสึก

โนมเอียงท่ีจะเลือกทําในสิ่งหนึ่งอยางท่ีตั้งใจไว และยอมรับในคุณคาของสิ่งนั้นๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือสิ่ง
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เหลานั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลเหลานั้นได ท้ังนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอม

มีความแตกตางกันข้ึนอยูกับคานิยมและประสบการณท่ีไดรับ    

2.7.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

จัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนนั้น ผูสอนควรคํานึงถึงความพึงพอใจของผูเรียน ซึ่ง

ความพึงพอใจของผูเรียนนั้น มีความสําคัญดังท่ีนักวิชาการศึกษาไดกลาวไวดังนี้ 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หนา 100-101) ใหความสําคัญของความพึงพอใจวา 

1) เพ่ือความเขาใจเก่ียวกับแหลงของความพอใจและความไมพอใจตางๆ 

2) เพ่ือใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางความพอใจกับการปฏิบัติงาน 

 

3) เพ่ือเรียนรูวาสถานท่ีทํางานในบริเวณไหนท่ีคนงานมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจ 

4) เพ่ือเรียนรูถึงสัมพันธภาพของความพึงพอใจกับการฝกอบรม การขาดงาน การออก

จากงานอ่ืนๆ 

 สรุปวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น เปนสิ่งสําคัญทางดานจิตใจ ความรูสึกนึกคิด 

ท่ีมีผลอยางยิ่งตอการแสดงออกทางการกระทํา การสรางผลงาน หากกิจกรรมใด ทําใหผูฝกหรือผูเรียน

เกิดความรูสึกท่ีไมดี เปรียบเสมือนการถูกบังคับแลว การแสดงออก การสรางผลงานก็จะไมเปนท่ีนาพอใจ 

หรือไมสําเร็จดวยดีนั่นเอง  

 2.7.3 แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตาม การท่ีผูปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจตอการทํางานมากหรือ

นอยนั้น ข้ึนอยูกับแรงจูงใจในงานท่ีมีอยู การสรางสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุนใหเกิดกับผูปฏิบัติงานนั้นๆ 

เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว มีนักการศึกษาในสาขาตางๆ ทําการศึกษาคนควาและตั้งทฤษฏีเก่ียวกับ

แรงจูงใจในการทํางานนี้ได ดังนี้ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547; อางถึงใน เสรี วงศทวีลาภ, 2552, หนา 5) ไดกลาวถึง

แนวคิดความพึงพอใจของลูกคาวา ความพึงพอใจของลูกคา จะเกิดจากประสบการณจากการใหบริการ

อยางเต็มท่ีจนสุดความสามารถลูกคาจะรูสึกวาคุมคาท่ีไดมาใชบริการ ความพึงพอใจสําหรับการบริการ

นั้นสรางไดยากกวาสินคา เนื่องจากคุณภาพของสินคาเปนสิ่งที่พัฒนามาแลวอยูนิ่งไมเปลี่ยนแปลง 

แตคุณภาพการบริการข้ึนกับพนักงาน ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ และสถานการณตางๆ หรือลูกคา

ท่ีมาใชบริการบางรายอาจมีความตองการเฉพาะท่ีมากเกินความตองการท่ีพนักงานจะใหบริการได

อยางเต็มท่ี จึงทําใหเกิดความไมพอใจ ดังนั้น ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจมี 3 ประการ ดังนี ้

1) ผูรับบริการมีความตองการและความคาดหวังสําหรับการบริการท่ีแตกตางกันไป

ในแตละคน รวมท้ังความตองการนั้นยังเปลี่ยนไปสําหรับการบริการแตละครั้ง เชน คนท่ีนวดแผน

โบราณ ในครั้งแรกยอมตองการการนวดท่ีไมแรงนัก แตการนวดครั้งตอไปตองแรงข้ึน 
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2) ความพึงพอใจของลูกคาเปนผลจากความรู ความสามารถ ความพรอมในดานรางกาย

และอารมณ ในขณะใหบริการของผูใหบริการ รวมถึงความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน 

3) สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ตัวอยาง เชน อากาศ แสงแดด เกาอ้ี โตะ สิ่งเหลานี้มีผลตอ

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมารับประทานอาหาร หรือเขามาใชบริการในสถานท่ีท่ีมาใชบริการ ยิ่งไปกวา

นั้น ความพึงพอใจของลูกคายังมีผลจากจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการดวย แถวท่ียาวเหยียดของธนาคารใน

วันศุกรยอมสรางความไมอยากใชบริการ หรือหากจําเปนตองใชบริการในวันนั้นลูกคาจะมีแนวโนม

ของความไมพอใจสูงกวาปกติ สิ่งท่ีทําไดคือ ตองจัดการแถวอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือ 

แถวในธนาคารซ่ึงไดรับการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 กิลเมอร (Gilmer, 1966, p. 280; อางถึงใน ชนิดา ยอดดี, 2540, หนา 101) เปนแนวคิด

ความคาดหวัง คือ บุคคลจะพิจารณาความพึงพอใจในงานจากระดับข้ันความคาดหวังวาสอดคลองกับ

ความตองการเพียงใด ถาความคาดหวังนั้นสอดคลองกับความตองการก็จะมีความพอใจในงานสูง ดังนั้น 

กิลเมอรไดจําแนกองคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงานไว 10 ประการ คือ 

1) ความม่ันคงปลอดภัย ไดแก ความม่ันคงในการทํางาน การไดทํางานตามหนาท่ีอยาง

เต็มความสามารถไดรับความเปนธรรม 

2) โอกาสกาวหนาในการทํางาน ไดแก การมีโอกาสเลื่อนตําแหนง หรือมีโอกาสไดรับ

สิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางาน 

3) ความพอใจในการจัดการ ไดแก ความพึงพอใจในงานท่ีทําและความพึงพอใจในการ

จัดการ 

4) คาจาง คือ การท่ีผูทํางานมีความรูสึกพอใจในคาจางท่ีไดรับและรูสึกวาไดรับความ

ยุติธรรมเก่ียวกับคาตอบแทน 

5) ลักษณะงานท่ีทํา คือ การท่ีบุคคลไดทํางานตรงกับความรูความสามารถและความ

ตองการ 

6) การบังคับบัญชา คือ ระบบความสัมพันธตามโครงสรางการบริหารงานตามสายงาน

ตางๆ ขององคการท่ีชัดเจน และลักษณะการบริหารงานของผูบังคับบัญชาท่ีมีเหตุผลและยุติธรรม 

7) ลักษณะทางสังคม คือ การทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการท่ีมีความรัก 

ความสามัคคีและมีความรวมมือกันเปนอยางดี 

8) การคมนาคมและการสื่อสาร คือ การติดตอสื่อสารกันทุกรูปแบบท้ังภายในและ

ภายนอกองคการ มีความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจนและเปดเผย 

9) สภาพการทํางาน คือ บรรยากาศหรือสภาพแวดลอมในการทํางานเหมาะสม เชน 

แสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด น้ําดื่ม หองน้ําและจํานวนชั่วโมงในการทํางาน ฯลฯ 
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10) สิ่งตอบแทน คือ ผลประโยชนตางๆ ท่ีไดรับ ไมวาจะเปนบําเหน็จบํานาญตอบแทน

เม่ือออกจากงาน สวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเชาบานหรือมีท่ีพัก มีรถรับสงเปนตน 

 มาสโลว (Maslow, 1970, p. 68–80; อางถึงใน ศุภสิริ โสมาเกตุ, 2544, หนา 50) ไดเสนอ

ทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการ (hierarchy of needs) นับวาเปนทฤษฎีหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับอยาง

กวางขวาง ซ่ึงตั้งอยูบนสมมติฐานท่ีวา “มนุษยเรามีความตองการอยูเสมอ ไมมีท่ีสิ้นสุด เม่ือความตองการ

ไดรับการตอบสนองหรือความพึงพอใจอยางใดอยางหนึ่งแลว ความตองการสิ่งอ่ืนๆ ก็จะเกิดข้ึนมาอีก 

ความตองการของคนเราอาจซับซอนกัน ตามตองการอยางใดอยางหนึ่งยังไมหมดไป ความตองการอีก

อยางหนึ่งอาจเกิดข้ึนได” ความตองการของมนุษย มีลําดับข้ัน ดังนี้ 

1) ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการพ้ืนฐาน

ของมนุษยเนนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค

ความตองการพักผอน ความตองการทางเพศ 

2) ความตองการดานความปลอดภัย (safety needs) ความม่ันคงในชีวิตท้ังท่ีเปนอยู

ปจจุบันและอนาคต ความเจริญกาวหนา อบอุนใจ 

3) ความตองการดานสังคม (social needs) เปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญตอการเกิดพฤติกรรม

ตองการใหสังคมยอมรับตนเองเขาเปนสมาชิก ตองการความเปนมิตร ความรักจากเพ่ือนรวมงาน 

4) ความตองการมีฐานะ (esteem needs) มีความอยากเดนในสังคมมีชื่อเสียง 

อยากใหบุคคลยกยองสรรเสริญตนเอง อยากมีความเปนอิสรภาพ 

5) ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (self actualization needs) เปนความ

ตองการในระดับสูง อยากใหตนเองประสบผลสําเร็จทุกอยางในชีวิตซ่ึงไปไดยาก 

 สกอตต (Scott, 1970, p. 124; อางถึงใน ศุภสิริ โสมาเกตุ, 2544, หนา 49) ไดเสนอ

แนวคิดในเรื่องการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอการทํางานท่ีจะใหผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 

1) งานควรมีความสัมพันธกับความปรารถนาสวนตัว งานนั้นจึงความหมายสําหรับผูทํา 

2) งานนั้นตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได โดยใชระบบการทํางานและการ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือใหไดผลในการสรางสงจูงใจภายใน เปาหมายของงานจะตองมีลักษณะดังนี้ 

(1) คนทํางานควรมีสวนในการตั้งเปาหมาย 

(2) ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง 

(3) งานนั้นสามารถทําใหสําเร็จได 

เม่ือนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีสวนรวมใน

การเลือกเรียน ตามความสนใจและมีโอกาสรวมกัน ตั้งจุดประสงคหรือความมุงหมายในการทํากิจกรรม

ไดเลือกวิธีแสวงหาความรูดวยวิธีท่ีผูเรียนถนัดและสามารถคนหาคําตอบได 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

84 

 จากการศึกษาขางตน พอสรุปไดวา ความพึงพอใจของแตละบุคคลนั้น เกิดจากสิ่งจูงใจท่ี

เปนผลประโยชนไมวาจะเปนวัตถุ สิ่งของ เกียรติยศ การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบ 

ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนในแตละสถานการณนั้น องคกรหรือสถานศึกษาเปนผูกําหนดการทํางานหรือ

กิจกรรม ประสบการณนั้นๆ ข้ึน ตามแตละระดับวัยและความสามารถของบุคคลในสิ่งท่ีไดรับตาม

สถานการณ 

 

 

 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 

  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยการพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการศึกษาพบวามีการทําวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาชุดฝกทักษะและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐบายศรี ดังนี้ 

2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 

จรีรัตน ชาติสงา (2549, หนา 68-71) ทําการวิจัยการพัฒนาชุดฝกทักษะ เรื่อง การสาน กลุม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 เพ่ือหาคา

ดัชนีประสิทธิผล ของชุดฝกทักษะ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู กลุม

ตัวอยางท่ีใชในเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานทุงนางโอก ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2548 นักเรียน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนความี 4 ชนิด ไดแก แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 

6 แผน ชุดฝกทักษะเรื่องการสาน จํานวน 6 ชุด ทําการสอนชุดละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

สถิติใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาปรากฏวา 

ชุดฝกทักษะ เรื่อง การสาน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 

88.97/87.58 สูงกวาเกณฑ 85/85 ท่ีไดตั้งไว คาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 78.12 และความพึงพอใจของ

นักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 4.65 

ประไพ  บัวสุคนธ (2549, หนา 128-132) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง 

การทําพานบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียน

บานหนองแวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง 

การทําพานบายศรี มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด แผนการจัดการเรียนรู  มีประสิทธิภาพ 

87.09/83.33 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 0.73 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถ่ิน อยูใน
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ระดับมากท่ีสุด สรุปวา หลักสูตรทองถ่ินเรื่องการทําพานบายศรี เปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ สามารถทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน สรางความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและรวมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ควรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมตอไป 

สุลักษณา อุนเมือง (2549, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง 

การทําบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากการวิจัย

พบวาหลักสูตรไดพัฒนาในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การทําบายศรี กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว นักเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอน

หลักสูตรทองถ่ินในระดับมาก จึงควรนําไปใชสอนเรื่อง การทําบายศรีใหนักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 3 และปรับใชใหเหมาะสมกับกลุมผูสนใจเพ่ือพัฒนาอาชีพตอไป 

วันทนีย ไชยวัณณ (2550, หนา 37) ทําการวิจัยเรื่อง การสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 

การประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยสรุปวา 1) ไดแผนการจัดการ

เรียนรูเรื่อง การประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 9 แผน ใชเวลา 25 

ชั่วโมง ท่ีมีความเหมาะสมในการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู

เรื่อง การประดิษฐบายศรี คือ นักเรียนมีความรูและทักษะปฏิบัติการประดิษฐบายศรี คิดเปนคาเฉลี่ย

รอยละ 84.31 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดไวรอยละ 65.00 และมีความรูและทักษะการปฏิบัติอยูใน

ระดับดีมาก 

กาญจนา เฟองศรี (2551, หนา 88) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐบายศรีดวยใบตอง สําหรับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยท่ีใชสํารวจความตองการ

ของทองถ่ิน ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2550 จํานวน 25 คน ผูปกครอง นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 25 คน กรรมการสถานศึกษา จํานวน 9 คน และผูนําชุมชน จํานวน 2 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก หลักสูตรทองถ่ิน แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน แบบประเมินทักษะ

ปฏิบัติงานกับแบบประเมินคุณลักษณะการทํางาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 20 ขอ และแบบวัด

เจตคติตอการเรียนรู จํานวน 20 ขอ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมีคุณภาพอยูใน

ระดับดี  2) หลักสูตรทองถ่ิน มีประสิทธิผลตามเกณฑท่ีกําหนด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนมีผลการเรียนรวมผานเกณฑเฉลี่ยรอยละ 70 และนักเรียนมีเจตคติตอ

การเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

บุญหยาด พ้ืนทอง (2551, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐใบตอง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
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ผลการวิจัยพบวา 1) หลักสูตรทองถ่ิน ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับความสนใจและพัฒนา      

การเรียนรูของผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 2) หลักสูตรทองถ่ินมีประสิทธิภาพ 

82.61/82.56  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอนดวยหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐใบตอง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.1  

สุริยัน เรือนวงค (2552, หนา 42) ทําการวิจัย เรื่อง การสรางชุดการเรียนการสอน เรื่อง 

การประดิษฐถาดใบตอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ไดชุดการเรียนการสอน

ท่ีมีลักษณะเปนชุดสื่อประสมเรื่อง การประดิษฐถาดใบตอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง สื่อการเรียนรูของจริง รูปภาพ 

ใบความรู ใบงาน และแบบประเมินชิ้นงาน ท่ีมีความเหมาะสม สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 

ผลการใชชุดการเรียนการสอน พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐ

ถาดใบตองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 82.34 ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 70 โดยนักเรียนทุกคนผานเกณฑ และมี

คะแนนพฤติกรรมการเรียนรูเฉลี่ยเทากับ 82.37 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก 

กาญจนรัตน เวียงดินดํา (2553, หนา 82) ทําการศึกษาคนควา เรื่อง ผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐงานใบตอง ชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 5 โดยการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ ผลการศึกษาสรุปวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

สรางข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 86.37/85.10 สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 0.6720 ซ่ึงมีความหมายวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน

รอยละ 67.20 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานเนื้อหา ดานสื่อ

และอุปกรณการเรียน ดานการวัดประเมินผล อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

วราพร หรสิทธิ์ (2553, บทคัดยอ) ผลการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ 

เรื่อง บายศรีอีสาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการศึกษา

คนความีดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ เรื่อง บายศรีอีสาน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 

94.52/89.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู มีคาดัชนีประสิทธิผล 

เทากับ 0.8190 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 81.90 3) นักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

เกริกฤทธิ์ เสงมูล (2554, หนา 88) ทําการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

ทักษะกระบวนการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชาม 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานหนองไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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จํานวน 32 คน ผลปรากฏ ดังนี้ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ กลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชาม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 89.77/88.23 2) คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 0.7713 ซ่ึงหมายถึงผูเรียนมีความกาวหนาเพ่ิมข้ึนรอยละ 77.13  

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ท่ีเนนทักษะกระบวนการ เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

 

วิริยะสมร บัวทอง (2554, หนา 147) ทําการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

รูปแบบของเดวีสและรูปแบบท่ีเนนทักษะกระบวนการ ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ

ประดิษฐบายศรีความคิดสรางสรรคและเจตคติตอการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 สรุปวา 

1) แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบของเดวีสและรูปแบบท่ีเนนทักษะกระบวนการ มีประสิทธิภาพ 

83.18/82.29 และ 84.02/83.77 ตามลําดับ 2) คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามรูปแบบของเดวีสและรูปแบบท่ีเนนทักษะกระบวนการ เทากับ 0.6351 และ 0.6792 ตามลําดับ 

3) นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบของเดวีสและรูปแบบท่ีเนนทักษะกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความคิดสรางสรรคและเจตคติตอการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01  4) นักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบท่ีเนนทักษะกระบวนการมีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนท่ีเรียน

ตามรูปแบบของเดวีสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .017 แตนักเรียนท้ัง 2 กลุม มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนรูไมแตกตางกัน 

อนงค ทิวะสิงห (2554, หนา 103-104) ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวของเดวีส ที่มีตอการเรียนทักษะปฏิบัติของนักเรียน เรื่อง การปลูกไมดอกไมประดับในภาชนะ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 สรุปวา 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวของเดวีส ท่ีมีตอการเรียน

ทักษะปฏิบัติของนักเรียน เรื่อง การปลูกไมดอกไมประดับในภาชนะ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ประสิทธิภาพ

เทากับ 89.94/88.93 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 2) คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

เทากับ 0.7753 3) นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีทักษะการปฏิบัติงานโดยรวม

อยูในระดับดี 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน อยูในระดับมาก 

ชนันทวิไล ธงเชื้อ (2555, หนา 43) ทําการวิจัย เรื่อง การใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส ในรายวิชาสาระเพ่ิมผลิตภัณฑลายปกชาวเขา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม พบวา นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานโดยการใชรูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส ในภาพรวมอยูในระดับ ดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 85.71 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน จากรอยละ 53.21 เปนรอยละ 85.00 และนักเรียนมี
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ความคิดเห็นโดยรวมไปในทางท่ีสอดคลองกันอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ดานการใชสื่อการจัด

กิจกรรม ดานการวัดผลประเมินผล และดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรม รองลงมาอยูในระดับเห็น

ดวยมากในดานการจัดกิจกรรม 

2.7.2 งานวิจัยตางประเทศ 

เฟอรโรน (Ferrone, 2003, p. 1188-A) ไดออกแบบการวิจัยประเมินเพ่ือปรับปรุงสําหรับ

นักศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร ชั้นปท่ี 1 เพ่ือประเมินประสิทธิผลของทักษะปฏิบัติ ในสภาพแวดลอมหลัง

ปฏิบัติการท่ีกําหนดไว ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานท้ังวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ

ประเมินทักษะปฏิบัติของนักศึกษา และความสอดคลองระหวางผูตอบ โดยอาศัยการรับรูของแตละคน 

ทีมและคณะครูเก่ียวกับประสิทธิผลของทีม ในดานคณะกรรมการรับรองวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3 ดาน คือ 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการออกแบบและการทํางานเปนทีม ผลการศึกษาพบวา อาจารยรับรูวานักศึกษามี

ทักษะการเรียนรูนอยกวาท่ีนักศึกษารับรูมีความตองการท่ีจะ 1) ปรับปรุงทักษะการปฏิบัติท่ีไมเปน

เทคนิคระหวางนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรชั้นปท่ี 1  2) บูรณาการผลการสะทอนกลับเขาไวในกระบวนการ

เรียน 3) ทําใหกระบวนการประเมินเขมแข็งดวยการใชแผนติดตามท่ีเปาหมาย โดยเฉพาะท่ีความบกพรอง

ของทักษะปฏิบัติ และ 4) บูรณาการเครื่องมือประเมินและการปฏิบัติเขากับการพัฒนาหลักสูตรท่ีกําลัง

ดําเนินอยู 

การเซียโน (Graziano, 2003, p. 1160-A) ไดวิจัยการสรางธุรกิจเสมือนจริง คือ การจําลอง

สถานการณในการทํางานจริงโดยเนนการฝกประสบการณตรงซ่ึงนักศึกษาจะไดทดลองบริหารธุรกิจ

เสมือนจริงดวยตนเองไดปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ในการดําเนินงานธุรกิจท้ังดานการผลิตสินคาและบริการ

ในหลักสูตรใชการจัดการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงการเรียนรูจากประสบการณจริง จากการดําเนินงาน

ธุรกิจจําลองนั้นเอง การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามลําดับแนวคิด

ดังตอไปนี้ คือ การเรียนรูดวยประสบการณตรง การสรางกระบวนการเรียนรู การเรียนรูทักษะท่ีเนน

การแกปญหาและการพัฒนาผลการฝกปฏิบัติในระหวางเรียน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาไดรับประสบการณ

เกิดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

สตีฟเวนสัน (Stevenson, 2003, p. 1564) ไดศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบกระบวนการพัฒนา

และนําหลักสูตรไปใชสําหรับโปรแกรมหัตถกรรมไวท่ีวิทยาลัยหลายแหงในประเทศนอรเวยและประเทศ

ฟลแลนด ตลอดจนรายละเอียดท่ีปจจัยทางการศึกษาและการเมืองท่ีนัยสําคัญท่ีสุดเก่ียวของกับการถายทอด

และผลิตความรูพ้ืนเมืองท่ีสัมพันธกับงานหัตถกรรมของวิทยาลัยเหลานี้ปจจัยท่ีสัมพันธกับการสอน

หัตถกรรมในรูปแบบการเพ่ิมเปนการคาการกลาวครอบคลุมท่ัวๆ ไป และการเปลี่ยนไปใชเครื่องจักรมากข้ึน 

ในการศึกษาระบบโรงเรียนและการทําใหความคิดฝนทางวัฒนธรรมนั้นพบวา ใหความเสี่ยงทางศักยภาพตอ

การถายทอดความรูทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมได การศึกษาการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การสอนหัตถกรรมนี้

เปนเครื่องมือทางการศึกษาและทางการเมืองชนิดหนึ่ง ซ่ึงชวยพัฒนาและนิยามวัฒนธรรมสมัยใหมของ
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วิทยาลัยเพราะฉะนั้นความพยายามของวิทยาลัยดังกลาวท่ีจะนําความรูพ้ืนบานไปรวมเขาใหมากข้ึนสงผลตอ

การนําหลักสูตรพ้ืนบานสมัยใหมไปใช ซ่ึงสงเสริมความรูทางวัฒนธรรมโดยใชการสอนหัตถกรรมในวิทยาลัย 

แกรงเจอร (Granger, 2004, p. 1419) ไดศึกษาอุดมคติของงานหัตถกรรมของประเทศอังกฤษ

ในศตวรรษท่ี 19 และในยุคอุตสาหกรรม เพ่ือเขาเก่ียวของกับคําโตแยงของ จอหน รัสกิน, วิลเลี่ยม มอรริส 

(John Ruskin, William Morris) และสมาชิกของขบวนการศิลปะและหัตกรรมท่ีตอดานการใชเครื่องจักร

และการเปลี่ยนไปเปนอุตสาหกรรม เพราะผลงานเหลานี้นาขยะแขยงจากการออกแบบท่ีเลาทรายและ

ฝมือท่ีย่ําแยของผลผลิตข้ึนและคนตกตลึงจากคุณภาพชีวิตท่ีทําลายความเปนมนุษยสําหรับคนงานสวน

ใหญของประเทศอังกฤษ การศึกษาพบวาโดยแกนแทขอโตแยงเหลานี้สะทอนใหเห็นภารกิจอันลุมลึก เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตสําหรับคนงานแตละคนและสังคมโดยรวมการอภิปรายท่ัวไปสั้นๆ พบวา มีเสนทาง

อิทธิพลจากรัสกิน (Ruskin) โดยผานมอรริส (Morris) รวมท้ังสมาชิกขบวนการทางศิลปหัตกรรม 

ฮิลเลอร คอนเนล (Hiller Connell, 2004, p. 1147) ไดศึกษาเพ่ือวิจัยกรณีศึกษาเรื่อง สหกรณ

งานหัตถกรรมซ่ึงดําเนินงานอยูในประเทศท่ีพัฒนาแลวประเทศหนึ่ง เพ่ือใหเขาใจวิธีการสหกรณเหลานั้น

สรางแนวคิดในการพัฒนาอยางเพียงพอและสรางชุดตัวบงชี้ ท่ีเขากับการประเมินความพอเพียงกับ

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และทางสังคมวัฒนธรรมของทางสหกรณเครื่องหัตถกรรมนั้นผลการวิเคราะหคํา 

สรุปวา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติดาน

การประดิษฐบายศรีและใบตอง การเรียนดานภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส ท้ังในประเทศและตางประเทศมีการศึกษาเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียนดานทักษะปฏิบัติดวยสื่อการสอนท่ีดี ซ่ึงการประดิษฐบายศรีนั้น เปนทักษะท่ีตองใชศิลปะในการ

ประดิษฐท่ีละเอียดลออ จึงควรใชสื่อการสอนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียน 

เขาใจงาย มีทิศทางในการทํางานอยางมีข้ันตอนท่ีถูกตอง สามารถฝกทักษะของตนเองไดจากสื่อการสอน 

ซ่ึงการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะเปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียน เรียนโดยมี

แนวทาง หลักการและจุดมงหมายอยางตรงเปาหมาย แสดงใหเห็นวาเม่ือใชชุดฝกทักษะท่ีดีในกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาท่ีเนนทักษะปฏิบัติ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 

ผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ครั้งนี้ข้ึน  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะการประดษิฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยไดดําเนินการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

   3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

3.1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ในเขตอําเภอพนมสารคาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปการศึกษา 2555 จํานวน 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดหนองเสือ มีนักเรียน 23 คน 2) โรงเรียน

วัดตนตาล มีนักเรียน 39 คน 3) โรงเรียนวัดหัวกะสังข มีนักเรียน 29 คน 4) โรงเรียนเขาหินซอน 

มีนักเรียน 45 คน  5) โรงเรียน  วัดนาเหลาบก มีนักเรียน 25 คน รวมท้ังหมดจํานวน 161 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 23 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแหงนี้ท่ีมีบริบททองถ่ิน ท่ีตั้ง

อยูในเขตพ้ืนท่ีชนบท ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเปนกลุมนักเรียนท่ี

อยูในความรบัผิดชอบการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ มีดังนี้  

3.2.1 ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 6 ชดุ 

รวม 12 ชั่วโมง ดังนี้ 

ชุดฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี   

ชุดฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

ชุดฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 5 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตอ 

ชุดฝกทักษะท่ี 6 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตน 

3.2.2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐบายศรี ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม

ระยะเวลาทดลองท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง  

3.2.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงเปน 2 แบบ ไดแก 

1) แบบทดสอบภาคทฤษฎี มีลักษณะเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน 

2) แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ มีลักษณะเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ 

จํานวน 15 คะแนน 

3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

โดยจัดทําเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 35 ขอ 

 

3.3 การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

ผูวิจัยได ศึกษาคนควา กําหนดข้ันตอนในการดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ท่ีใชในการวิจัยตามลําดับ ดังนี ้
3.3.1 ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ 

(รัฐราษฎรพัฒนา) เปนชุดฝกทักษะท่ีพัฒนาท้ังดานทฤษฏีควบคูกับการฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเด็กมีการ

พัฒนาท้ังดานความรู ความเขาใจและดานการประดิษฐบายศรี มีเจตคติท่ีดีตอวัฒนธรรมในชุมชน 

สามารถนําเอารูปแบบการประดิษฐท่ีได ไปตอยอดความรูท่ีมีอยูเดิม ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

สงเสริมใหมีการแสดงออกท่ีถูกตอง  
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    ผูวิจัยจัดทําชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี โดยสรางชุดฝกทักษะ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ขอบขายของ

เนื้อหาและเวลา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จาก

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2) ศึกษารายละเอียดเนื้อหาท่ีจะนํามาสรางชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี จากคูมือ

การจดักิจกรรมการเรยีนรู คําอธิบายรายวิชา แผนการจัดการเรียนรูหรือแนวการสอน แบบเรียนและ

เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึงมี

โครงสรางของเนื้อหาจํานวน 6 หนวยการเรียนรู ดังนี้ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรียนรูกระบวนการทํางาน 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การดูแลรักษาบาน 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 อาหารกับการดํารงชีวิต 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 การประดิษฐของใชจากวัสดุทองถ่ิน 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 โลกของอาชีพ 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูวิจัยไดนําเนื้อหาในหนวยการเรียนรูท่ี 4 การประดิษฐของใชจากวัสดุทองถ่ิน นํามา

ทําการวิเคราะหเปนเนื้อหายอยและมาสรางเปนชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้  

3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหา สาระสําคัญและจุดประสงคการเรียนรูจาก

คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) พุทธศักราช 2553 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

4) ศึกษาวิธีสราง การใชชุดฝกทักษะจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Jame E. Duane; 

อางใน สุริยัน เรือนวงค, 2552, หนา 22-25) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางชุดฝกทักษะการประดิษฐ

บายศรีและคูมือ 

5) สรางคูมือการใชและชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

ชุดฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี   

ชุดฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

ชุดฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

ชุดฝกทักษะท่ี 5 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตอ 

ชุดฝกทักษะท่ี 6 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตน 
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6) ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีประกอบดวยคําชี้แจงการใชชุดฝกทักษะ จุดประสงค

การเรียนรู แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหา แบบฝกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบฝกทักษะ 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รายการอางอิง  

7) นําชุดฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณา 

ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมและเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

8) นําชุดฝกทักษะและแบบทดสอบ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 

ไดแก 

 (1) นางชญาภา (ฐณิญาภรณ) อ่ิมสําราญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 

 (2) นางสาวกนิษฐา ใหมจันดี ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) รองผูอํานวยการโรงเรียน

วัดคลองสวน (พิบูลยธรรมขันธ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ผูเชี่ยวชาญ

ดานการวัดและประเมินผล 

 (3) นางวิภา พิเนตร กศ.ม. (ภาษาไทย) ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดชายเคือง  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

นวัตกรรมการศึกษาและสถิติการวิเคราะห 

 (4) นายกิตติพร เฉลิมพลโยธิน กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ครูชํานาญการ 

โรงเรียนวัดหินดาษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ

และงานประดิษฐ 

 (5) นางสุนิสา เฉลิมพลโยธิน กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ครูชํานาญการ 

โรงเรียนบานทาโพธิ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผูเชี่ยวชาญดานการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและการใชสื่อการเรียนการสอน 

9) แกไขและปรับปรุง ตามท่ีไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ 

10) นําชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี และแบบทดสอบท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานหวยหิน จํานวน 3 คนและ 10 คน 

ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของภาษา เวลาและสภาพท่ัวไป ตามข้ันตอนดังนี้  

ข้ันท่ี 1 นําชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีไปใชกับนักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 

3 คน มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเทากับ 77.39/78.42 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75   

การทดลองในข้ันตอนนี้ พบวา นักเรียนใชเวลามากกวาท่ีกําหนดไว จึงทําการปรับปรุง 

เนื้อหา การใชภาษาและการดําเนินการจัดกิจกรรม จึงนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
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ข้ันท่ี 2 นําชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีไปทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 10 คน 

แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชจริง มีประสิทธิภาพ

เฉลี่ยเทากับ  80.11/81.64 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75  

การทดลองในข้ันตอนนี้ พบวา นักเรียนใชเวลาในการฝกทักษะ เกินเวลาไป

เล็กนอย เนื่องจากอุปกรณท่ีนักเรียนนํามาไมเพียงพอ จึงทําการปรับปรุงเนื้อหา การใชภาษาและ     

การดําเนินการจัดกิจกรรม 

    ข้ันท่ี 3 นําชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) จํานวน 30 คน พบวามีประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการ

ประดิษฐบายศรี เฉลี่ยเทากับ 83.89/83.84 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 

3.3.2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐบายศรี  โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม

ระยะเวลาทดลองท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง  มีข้ันตอนการสราง ดังนี้  

1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับขอบขาย 

หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง เวลาเรียน การวัดและประเมินผล มาตรฐานการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หนา 204) 

2) ศึกษาคูมือการจัดการเรียนรู หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เพ่ือวิเคราะหแนวทางการจัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา 1-58) 

3) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามแนวคิดของเดวีสและแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะ

กระบวนการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการจากหนังสือคูมือครู แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน (กรมวิชาการ, 2545, หนา 59-63) เทคนิคการสอนกลุมการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 1-25) หนังสือศาสตร  

การสอน (ทิศนา แขมมณี, 2548, หนา 141-145) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

4) วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หนา 12-13) ประกอบดวยโครงสรางของเนื้อหา

สาระการเรียนรูยอยท้ังหมด 6 สาระ ดังนี้ 
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สาระท่ี 1 เรียนรูกระบวนการทํางาน 

สาระท่ี 2 การดูแลรักษาบาน 

สาระท่ี 3 อาหารกับการดํารงชีวิต 

สาระท่ี 4 การประดิษฐของใชจากวัสดุทองถ่ิน 

สาระท่ี 5 โลกของอาชีพ 

สาระท่ี 6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูวิจัยไดแยกสาระท่ี 1-3 สําหรับการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 1 สาระท่ี 4-6 สําหรับ

การเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 2 และนําสาระท่ี 4 การประดิษฐของใชจากวัสดุทองถ่ิน นํามาวิเคราะห

เปนเนื้อหายอย ในการเรียนการสอนเรื่องการประดิษฐบายศรี ซ่ึงใชในการวิจัยครั้งนี้  

5) วิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหา สาระสําคัญและจุดประสงคการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู และตัวชี้วัด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากสาระท่ี 4 การประดิษฐของใชจากวัสดุ

ทองถ่ิน เรื่อง การประดิษฐบายศรี แบงเปน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตอไปนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐบายศรี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี   

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตอ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตน 

6) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

(1) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ

ตามแนวคิดของเดวีส (Davies’s instructional model for psychomotor domain) จากหนังสือ

ศาสตรการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2548 หนา 246)  

(2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี จํานวน 6 แผน เวลา 12 ชั่วโมง ไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนหลังเรียน รายละเอียดดัง

ตาราง  6 
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ตาราง 6  กําหนดการจัดการเรียนรู สาระท่ี 4 การประดิษฐของใชจากวัสดุทองถ่ิน เรื่อง การประดิษฐ

บายศรี กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี เรื่อง จํานวน (ชั่วโมง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรตัน 

การประดิษฐบายศรปีากชามนวรัตน 

การประดิษฐบายศรตีอ 

การประดิษฐบายศรีตน 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

(3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหา สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู ดัง

ตาราง 7 

 

ตาราง 7  วิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหา สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูของแผนการ

จัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐบายศรี 

 

เรื่อง เนื้อหา/สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู 

ความรูท่ัวไป

เก่ียวกับบายศรี 

 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี 

   1. ประวัติ ความเปนมา 

   2. ความหมายของบายศรี 

   3. ความสําคัญของบายศรี  

- ดานประเพณีและพิธีกรรม    

- ดานจิตใจ 

- ดานการสืบสานและการ

อนุรักษ 

- ดานการพัฒนาอาชีพ 

   4. การบูชาครูบายศรี 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติ

ความเปนมาของบายศรีได 

2. นักเรียนสามารถอธบิาย

ความหมาย ความสําคัญของบายศรีได 

3. นักเรียนสามารถนําบายศรีไป

ใชในพิธีกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตน

อยางถูกตองกับครูบายศรี  
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

เรื่อง เนื้อหา/สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู 

   ความรู

เบื้องตน

เก่ียวกับการ 

ประดิษฐ

บายศรี 

1. การเลือกอุปกรณและวัสดุท่ี

ใชในการประดิษฐบายศรี 

2. การเลือกและการดูแลรักษา

ใบตองใหคงทน  

3. ประเภทของบายศรี  

- บายศรีหลวง 

- บายศรีราษฎร 

4. ลักษณะของบายศรี สําหรับ

ใชในโอกาสตางๆ 

1. นักเรียนสามารถเลือกใชอุปกรณและวัสดุ 

ในการประดิษฐบายศรีไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 2. นักเรียนสามารถดูแลรักษาใบตองใหคงทนได 

3. นักเรียนสามารถแยกประเภทและลักษณะ

ของบายศรีแตละชนิด ไดอยางถูกตอง  

4. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ

ชั้นบายศรี ตามหลักความเชื่อ ความศรัทธา

ของตนเองได 

การ

ประดิษฐ

บายศรี 

ปากชาม

เบญจรัตน 

 

1. ประโยชนของบายศรีปากชาม

เบญจรัตน 

2. สวนประกอบบายศรีปากชาม

เบญจรัตน 

3. วัสดุ อุปกรณ ในการประดิษฐ

บายศรี 

4. การประดษิฐและประกอบ

บายศรีปากชามเบญจรตัน 

1. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของ

บายศรีปากชามเบญจรัตนได 

2. นักเรียนสามารถอธบิายสวนประกอบ

บายศรีปากชามเบญจรัตนได 

3. นักเรียนสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ใน

การประดิษฐบายศรีไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

4. นักเรียนสามารถประดิษฐและประกอบ

บายศรีปากชามเบญจรัตนได 

การ

ประดิษฐ

บายศรี 

ปากชาม

นวรัตน 

1. บายศรีปากชามนวรัตน 

2. ความหมายของชั้นบายศรี

บายศร ี

3. สวนประกอบของบายศรี   

ปากชามนวรัตน 

4. วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐ

บายศรี 

5. การประดิษฐบายศรี 

ปากชามนวรัตน 

1. นักเรียนสามารถนําบายศรีปากชาม

นวรัตนในชีวิตประจําวันได 

2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของชั้น

บายศรี ตามความศรัทธาของตนเองได 

3. นักเรียนสามารถอธบิายสวนประกอบ 

บายศรีปากชามนวรัตนได 

4. นักเรียนสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ใน

การประดิษฐบายศรีไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

5. นักเรียนสามารถประดิษฐและประกอบ

บายศรีปากชามนวรัตนได 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

เรื่อง เนื้อหา/สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู 

การประดิษฐ

บายศรีตอ 

 

1. ความหมายและ

ความสําคัญของบายศรีตอ 

2. รูปแบบการประดิษฐของ

บายศรีตอ 

3. สวนประกอบของบายศรีตอ 

4. วัสดุ อุปกรณในการ

ประดิษฐบายศรีตอ 

    5. การประกอบบายศรีตอ  

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและ

ความสําคัญของบายศรีตอได 

2. นักเรียนอธิบายความหมายโดยนัย ใน

การประดิษฐบายศรตีอ แตละรูปแบบได 

3. นักเรียนสามารถบอกสวนประกอบของ

บายศรีตอ ไดอยางถูกตอง  

4. นักเรียนสามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณ ใน

การประดิษฐบายศรีตอไดอยางถูกตอง 

5. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีประดิษฐ

บายศรีตอ ตามข้ันตอนไดถูกตอง 

การประดิษฐ

บายศรีตน 

1. บายศรีตนในพิธีทําขวัญนาค 

2. บายศรีตนในพิธีบวงสรวง 

บูชาเทพยดา ครูบาอาจารย 

3. บายศรีตนในพิธีหลวง    

4. สวนประกอบของบายศรีตน 

3 ชั้น 

5. วัสด ุอุปกรณในการ

ประดิษฐบายศรี  

6. การประกอบบายศรีตน 

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ รูปแบบ 

การเลือกใชบายศรีตนในการประกอบพิธีตางๆ 

ไดถูกตอง 

2. นักเรียนสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณใน

การประดิษฐบายศรีตนไดอยางถูกตอง 

3. นักเรียนสามารถอธิบายองคประกอบใน

การประดิษฐบายศรีตนไดถูกตอง 

 

(4) นําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา

และผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและใหคําแนะนําในสวนท่ีบกพรองและนํามา

ปรับปรุงแกไข 

7) นําแผนการจัดการเรียนรู ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบาน

หวยหิน จํานวน 3 คน 10 คน และ30 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของภาษา 

เวลา และสภาพท่ัวไป กอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปทดลองใชใน

ครั้งนี้ พบขอบกพรองและปญหาท่ีตองนําไปปรับปรุงแกไข คือ กิจกรรมการเรียนรูในแตละครั้งมีมาก
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เกินไปทําใหนักเรียนปฏิบัติและฝกทักษะไมทันตามเวลาท่ีกําหนด จึงไดปรับกิจกรรมโดยลดการฝก

ทักษะดวยการประดิษฐเปนการฝกทักษะดวยการทบทวนเนื้อหาในแบบฝกทักษะแทน และปรับการ

ทํากิจกรรมรายบุคคลเปนการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน ตามเนื้อหาเดิม ใหมีความเหมาะสมกับเวลา 

เพ่ือเปนประโยชนกับผูเรียน 

8) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแกไขแลว มาจัดพิมพเปนฉบับท่ีสมบูรณ เพ่ือ

นําไปใชสอนจริงกับกลุมตัวอยางตอไป  

3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) แบงออกเปน 2 ชุด 

ไดแก แบบทดสอบภาคทฤษฎี เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบวัดทักษะ

ภาคปฏิบัติ เปนแบบการวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ โดยมีข้ันตอนการสราง

และหาคุณภาพ ดังนี้ 

1) แบบทดสอบภาคทฤษฎี  

(1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นปและสาระ 

การเรียนรูแกนกลางรายชั้น  

(2) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากหนังสือพ้ืนฐานการวิจัย (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2551, หนา 69-91) หนังสือการวิจัยเบื้องตน 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 1-85) และการวัดผลการศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี (2546, หนา 220) 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย (พิสณุ ฟองศรี, 2554, หนา 1-177) สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัย 

(นพพร ธนะชัยขันธ, 2555, หนา 1-353) 

(3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวชี้วัด สาระการเรียนรูและจุดประสงคท่ัวไป 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ รวมท้ังหมด 30 ขอ ดังตาราง 8 
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ตาราง 8  วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวชี้วัด สาระการเรียนรู และจุดประสงคท่ัวไปของชุดฝกทักษะ 

  การประดิษฐบายศรี 

 

ตัวชี้วัด 
สาระการ

เรียนรู 
จุดประสงคท่ัวไป 

จํานวน

ขอสอบ 

  ม.1/1 วิเคราะห

ข้ันตอนตามกระบวน 

การทํางาน 

  ม.1/2 ใชกระบวน 

การกลุมในการทํางาน

ดวยความเสียสละ 

  ม.1/3 ตัดสินใจ

แกปญหาการทํางาน 

อยางมีเหตุผล 

  การ

ประดิษฐ

ของใช 

ของตกแตง

จากวัสดุ

ในทองถ่ิน 

 

 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา

คุณคา ของบายศรี การดูแลรักษาและการนําไปใชในชีวิต 

ประจําวันได 

10 

 2. ตดัสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล ทําใหเกิด

ทักษะในการประดิษฐ 

5 

 3. วิเคราะหข้ันตอนการประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน 

บายศรีปากชามนวรัตน บายศรีตอและบายศรีตนได 

10 

 4. ใชกระบวนการกลุมในการประดิษฐบายศรีไดสําเร็จ 5 

 

(4) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน

ท้ังหมด 40 ขอ  

(5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสรางข้ึน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษา 

แลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

(6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอตอผูเชี่ยวชาญชุดเดิมเพ่ือให

ผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคท่ัวไป โดยใชสูตร IOC ของ 

พิสณุ ฟองศรี (2554, หนา 155) พิจารณาความสอดคลอง ดังนี้ 

ใหคะแนน +1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค 

ใหคะแนน   0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค 

ใหคะแนน  -1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามจุดประสงค 

(7) คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50-1.00 ซ่ึงผลการประเมิน

ความสอดคลองพบวาขอสอบจํานวน 40 ขอ อยูในเกณฑ มีคา IOC ตั้งแต 0.60 - 1.00  

(8) นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผานการวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรง

แลวมาจัดพิมพ 
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(9) นําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานหวยหินท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง และผานการเรียนเรื่อง การประดิษฐบายศรีมาแลว เพ่ือหาคาความยากงาย(p) และคา

อํานาจจําแนก(r) เปนรายขอ (พิสณุ ฟองศรี, 2554, หนา 169) 

(10) นําผลคะแนนของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จํานวน 

30 คน มาหาอัตราสวนระหวางผูตอบถูกกับจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด (วันทนีย ไชยวัณณ, 2550 หนา 

29) พบวา ไดขอสอบจํานวน 33 ขอ ท่ีมีคาความยากงาย(p) อยูในเกณฑ 0.67 - 0.80 และคาอํานาจ

จําแนก(r) อยูในเกณฑ 0.25-0.63 จึงคัดเลือกไว 30 ขอ  

(11) นําผลการคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ 

มาหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) (นพพร 

ธนะชัยขันธ, 2555, หนา 312) พบวา แบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.78 

(12) นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 30 ขอ ไปใชจริงกับกลุม

ตัวอยาง 

2) แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ 

แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติเปนแบบวัดท่ีใชวัดทักษะการทํางานของผูเรียนหลังเรียน

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดบั จํานวน 1 ฉบับ ไดแก แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี

ข้ันตอนการสรางดังนี้ 

(1) ศึกษาการสรางและการใชแบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ ของนักเรียนมัธยมศึกษา  

ปท่ี 1 ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากหนังสือการสรางและพัฒนาเครื่องมือ

วิจัย (พิสณุ ฟองศรี, 2554, หนา 237-243) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบ

วัดทักษะภาคปฏิบัติ 

(2) ศึกษารายละเอียด เนื้อหา ท่ีจะนํามาสรางแบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ จากคูมือ  

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู คําอธิบายรายวิชา แผนการจัดการเรียนรูหรือแนวการสอน แบบเรียนและ

เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

(3) สรางแบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน

โดยใชมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 3 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 

ระดับการแปลความหมายของผลคะแนนตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4 ระดับ ปรับปรุงจากเกณฑการหาคาเฉลี่ยของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, 102 - 103) ดังตาราง 9 
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ตาราง 9  รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ประเด็น 

การประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

3 2 1 

1.ทํางาน

ตามลําดับ

ข้ันตอน 

มีการวางแผนการ

ทํางานตามข้ันตอนทุก

ข้ันตอน สําเร็จตาม

เปาหมาย 

มีการวางแผนการทํางาน 

ตามข้ันตอนทุกข้ันตอน งาน

ไมสําเร็จตามเปาหมาย 

ไมมีการวาง

แผนการทํางานไม

สําเร็จตามเปาหมาย 

2. ความ

ถูกตองของ

ชิ้นงาน 

ชิ้นงานถูกตอง ชิ้นงานสวนใหญถูกตอง ชิ้นงานไมถูกตอง 

3. ความ

ประณีต 

สวยงาม 

ชิ้นงานมีไมช้ํา ไมแตก 

ขนาดขององคประกอบ

เทากัน ชิ้นงานเรียงเปน

ระเบียบ สมํ่าเสมอ เรียง

ยอดเทากัน 

ชิ้นงานมีความช้ํา แตก

บางเล็กนอย ชิ้นงานเรียงกัน

คอนขางเปนระเบียบ บาง

ชิ้นงานเรียงยอดไมเทากัน 

ชิ้นงานไมมีความ

ประณีตสวยงาม 

ชิ้นงานไมเรียงกัน 

เรียงยอดไมสมํ่าเสมอ 

ไมเทากันเปนสวนมาก 

4. การ

ตัดสินใจ

แกปญหา 

ตัดสินใจแกปญหาการ

ทํางานอยางมีเหตุผล ดวย

ตนเองไดดี 

ตัดสินใจแกปญหาการ

ทํางาน โดยใหผูอ่ืนแนะนํา  

ตัดสินใจแกปญหา

ไมได ไมปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผูอ่ืน 

5. เสร็จ

ตามเวลาท่ี

กําหนด 

ทํางานเสร็จตามเวลาท่ี

กําหนด 

 เลยเวลาเล็กนอย เลยเวลาไปมาก 

ระดับการแปลความหมาย 

 รอยละ 93 - 100 ระดบัคะแนน  14 - 15  หมายถึง  ดีมาก 

รอยละ 74 - 93  ระดบัคะแนน  11 - 13  หมายถึง  ดี 

รอยละ 53 - 73   ระดบัคะแนน   8 - 10  หมายถึง  พอใช 

รอยละ 30 - 52   ระดบัคะแนน   5 - 7  หมายถึง  ปรับปรุง    

 

(4) นําแบบวัดทักษะภาคปฏิบัติท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธและ 

ผูเชี่ยวชาญชุดเดิมทําการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

(5) นําแบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ ไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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3.3.4 แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน ดวยชุดฝกทักษะ

การประดิษฐบายศรี เปนแบบสอบถามท่ีประเมินจาก 7 ประเด็นหลักตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1  1) ดานเนื้อหา  

2) ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 

3) ดานทักษะกระบวนการ 

4) ดานสื่อและแหลงการเรียนรู 

5) ดานกระบวนการวัดผล ประเมินผล 

6) ดานผลงาน 

7) ดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ตอนท่ี 2   ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎี แนวคิด เนื้อหาสาระ

ในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2) ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงค คําชี้แจงและวิธีการเขียน จากหนังสือการวิจัย

เบื้องตนของสมนึก ภัททิยธน ี(2544, หนา 27-42) และบุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 66-74) 

3) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 35 ขอ เปนขอคําถามท่ี

ครอบคลุม ตอความรูสึกความพึงพอใจตอการเรียนและการสอนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี แบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) จํานวน 35 ขอ โดยกําหนด

ระดับความพึงพอใจดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 100) 

5  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

2  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

1  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 

แลวนําไปเทียบกับเกณฑและแปลคาเฉลี่ยดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.51 –  5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  3.51 –  4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  2.51 –  3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.51 –  2.50  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.00 –  1.50  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
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4) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนที่สรางขึ้นเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาตรวจสอบขอความและภาษาท่ีใชเพ่ือความชัดเจน เหมาะสม

และแกไขตามท่ีไดรับคําแนะนํา 

5) เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (validity) 

โดยพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบสอบถามแตละขอกับเนื้อหาท่ีตองการวัด 

ทําเปนสวนประมาณคา IOC เลือกแบบสอบถามท่ีมีคาตั้งแต 0.50 ถึง 1.00 พบวาผานเกณฑทุกขอมี

คาเฉลี่ยตั้งแต 0.60 ถึง 1.00 จึงถือวาเปนแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปใชได โดยมีเกณฑ

การใหคะแนนดังนี้ 

+1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมชี้วัดดานความพึงพอใจ 

  0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมชี้วัดดานความพึงพอใจ    

1  เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับพฤติกรรมชี้วัดดานความพึงพอใจ 

6) ทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ กอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

 

3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 23 คน  

โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) ระหวางวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันท่ี 14 มกราคม 2556 

จํานวน 6 ชุดฝกทักษะ ชุดละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) ดําเนินการ

สอนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดังนี้ 

1) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี โดยผูวิจัยชี้แจง

รายละเอียดกอนการดําเนินการสอน ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 10  ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

               ปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

 

วัน / เดือน / ป เวลา 
จํานวน

ชั่วโมง 
รายการทดลอง 

19 พฤศจิกายน 2555 

26 พฤศจิกายน 2555 

3 ธันวาคม 2555 

10 ธันวาคม 2555 

17 ธันวาคม 2555 

24 ธันวาคม 2555 

7 มกราคม 2556 

14 มกราคม 2556 

14.00 - 15.00 น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 - 15.30 น. 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ทดสอบกอนเรียน เตรียมตัวผูเรียน 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี   

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

การประดิษฐบายศรีเบื้องตน 

การประดิษฐบายศรปีากชาม 

การประดิษฐบายศรตีอ 

การประดิษฐบายศรีตน 

ทดสอบหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

2) ทําการทดสอบกอนเรียน (pre-test) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ 

(รัฐราษฎรพัฒนา) จํานวน 23 คน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนจํานวน 30 ขอ 

เพ่ือทดสอบความรูเดิมของนักเรียนและเตรียมตัวผูเรียนในชั่วโมงถัดไป กอนเรียนดวยชุดฝกทักษะ 

การประดิษฐบายศรี พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนเทากับรอยละ 24.49 (รายละเอียดดังภาคผนวก ง หนา 159)  

3) ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) ประกอบดวยชุดฝกทักษะ จํานวน 6 ชุด เปนเวลา 6 วัน 

วันละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาท้ังหมด 12 ชั่วโมง พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนเทากับรอยละ 83.89 (รายละเอียด

ดังภาคผนวก ง หนา 157-159) 

4) เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน 

(post-test) จํานวน 30 ขอ พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนเทากับรอยละ 83.84 (รายละเอียดดังภาคผนวก ง 

หนา 157-160) 

5) ใหตัวแทนนักเรียน เลือกประดิษฐบายศรี 1 ชนิด ดวยการจับสลาก ปรากฏวาไดประดิษฐ

บายศรีปากชามนวรัตน จึงทําการแบงกลุมนักเรียน 

6) ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ ดวยการใหผูเรียนประดิษฐบายศร ี

ปากชามนวรัตน ตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ โดยไมตองดูข้ันตอนในชุดฝกทักษะ 

7) ผูวิจัยจดบันทึกและใหคะแนน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนเทากับรอยละ 83.76 (รายละเอียด 

ดังภาคผนวก ง หนา 158) 
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8) เม่ือผูเรียนประดิษฐเสร็จเรียบรอยแลว ใหแตละกลุมประเมินผลงานของตนเองและบอก

จุดเดน จุดดอยของผลงานและการทํางานรวมกัน 

9) ผูเรียนกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน ดวยชุดฝกทักษะ

การประดิษฐบายศรี จํานวน 35 ขอ พบวา มีคาเฉลี่ยท้ังฉบับเทากับ 4.72 ซ่ึงอยูในเกณฑ พึงพอใจมาก

ท่ีสุด (รายละเอียดดังภาคผนวก ง หนา 163-167) 

10) นําผลคะแนนท่ีไดกอนเรียน ระหวางการเรยีนและหลังเรียน มาวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

 

3.5.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) ตามเกณฑมาตรฐาน75/75 ดวยสูตร E1/E2 

3.5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี โดยหาคาเฉลี่ย( X ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และ t-test แบบ dependent sample 

3.5.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

โดยหาคาเฉลี่ย( X ) นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดวยสถิติดังนี้ 

3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

1) คาเฉลี่ย (arithmetic mean) ของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 105) ใช

สูตรดังนี้ 

   สูตร Χ  = 
n

x∑  

เม่ือ   Χ  แทน   คาเฉลี่ย 

  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

∑ x

n
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2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 

106) ใชสูตรดังนี้ 

   สูตร ..DS  = 
)1(

)( 22

−

− ∑∑
nn

xxn
 

   

เม่ือ   ..DS  แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  n  แทน   จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

3) รอยละ (percentage) ใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 104) 
 

   สูตร     100
n

f
P ×=  

 

เม่ือ     P   แทน     รอยละ 

    f    แทน     ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

    n       แทน     จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

   4) t-test แบบ dependent sample (สุนทรพจน ดํารงคพานิช, 2554, หนา 107) 

ใชสูตรดังนี้ 

      

( )
( )1

22

−

−
=

∑ ∑
∑

n
DDn

D
t

 
 

   เม่ือ t     แทน    คาสถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

     ดวยชุดฝ ึกทักษะการประดิษฐบายศรี    

D   แทน     คาผลตางของคะแนนกอนเรียนกับคะแนนหลังเรียน 

  n   แทน     จํานวนกลุมตัวอยาง 
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 3.6.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1) คาความตรง (validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละขอโดย

ใชสูตรหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค (พิสณุ ฟองศรี, 2554, หนา 

155) ใชสูตรดังนี้ 

  สูตร   IOC  = 
n

R∑    
 

เม่ือ    IOC     แทน   คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับ

จุดประสงคการเรียนรู 

        ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    n  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 

2) คาความยาก (difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พิสณุ ฟองศรี, 

2554, หนา 169) ใชสูตรดังนี ้ 
 

สูตร p = 
N
R      

   

เม่ือ     p   แทน   ความยากงายของคําถามแตละขอ 

 R  แทน จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นๆ 

 N  แทน   จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 

เกณฑคาความยากท่ีกําหนด คือ มีคาตั้งแต .20 - 0.80  

 

3)  คาอํานาจจําแนก (discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบอิงกลุม (พิสณุ ฟองศรี, 2554, หนา 169) ดังนี้ 
 

สูตร  r =   หรือ  r = 
   

เม่ือ      r แทน   คาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอ 

   H แทน จํานวนนักเรียนกลุมสูงท่ีตอบถูก 

   L แทน จํานวนนักเรียนกลุมต่ําท่ีตอบถูก 

 HN  แทน จํานวนนักเรียนกลุมสูง 

 LN  แทน จํานวนนักเรียนกลุมต่ํา 

เกณฑคาอํานาจจําแนกท่ีกําหนด คือ มีคาตั้งแต .20 - 1.00  

HN
LH −

LN
LH −
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4) คาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังฉบับจาก

ผลสอบครั้งเดียว โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (นพพร ธนะชัยขันธ, 2555, หนา 312)  
 

สูตร         

 

 เม่ือ ttr  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

   k  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

   p  แทน สัดสวนของผูตอบถูกในขอนั้น 

   q  แทน   สัดสวนของผูตอบผิดในขอนั้น และ q = 1 - p 

    แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูเขาสอบแตละคน

  

  =   
   

 เกณฑการตัดสิน 

  คา  มีคา 0.70 ข้ึนไป  หมายความวา แบบทดสอบมีความเท่ียงในระดับสูง 

  คา       มีคา 0.40-0.69   หมายความวา แบบทดสอบมีความเท่ียงในระดับสูง 

 คา       มีคา ต่ํากวา 0.40  หมายความวา แบบทดสอบมีความเท่ียงในระดับสูง 

 

 3.6.3 การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

1) การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี โดยคํานวณหาคา 

1E / 2E  ตามแนวของชัยยงค พรหมวงศ (2537, หนา 194-195; อางถึงใน ชรินทร เนืองศรี, 2551 

หนา 58) ดังนี้  

  สูตร 1E = 100×

∑

A
n

x

 

 

เม่ือ      แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

          แทน คะแนนรวมของการฝกทักษะระหวางเรียนและแบบทดสอบ

หลังเรียน 

          แทน คะแนนเต็มของการฝกทักษะระหวางเรียนและแบบทดสอบ 

       หลังเรียน 

           แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

∑ x

1E

A

n

2s

2s
)1(

)()( 22

−

− ∑∑
nn

xxn

ttr

ttr

ttr









−

−
= ∑

21
1 s

pq
k

krtt
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         สูตร    1002 ×=

∑

B
n

x

E  

 

เม่ือ   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะ

การประดิษฐบายศรี  

    แทน   คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีน 

   แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีน 

   แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

∑ x

2E

B

n
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

             ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดผลการวิเคราะหขอมูล 

ดังนี้ 

 

4.1 สัญลักษณที่ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล 

 

แทน ผลรวมของคะแนนสอบท่ีวัดไดจากกลุมตัวอยาง 

แทน คาเฉลี่ยของคะแนนสอบท่ีวัดไดจากกลุมตัวอยาง 

    S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบท่ีวัดไดจากกลุมตัวอยาง 

   % แทน อัตราสวนรอยละของคะแนนท่ีวัดไดจากกลุมตัวอยาง 

   n  แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 

   p แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

    * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

E1 แทน ประสิทธภิาพของกระบวนการของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐ 

บายศร ีโดยคิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมและการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 

  E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐ

บายศรี โดยคิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 

ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวาง 

กอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี  

ตอนท่ี 3 คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐ

บายศรี 

X

∑ x
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 

ตาราง 11 ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี ตามเกณฑ 75/75 

 

n=23 คะแนนเต็ม  S.D. % 

คะแนนทดสอบระหวางเรยีน 115 96.48 0.44 83.89 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 45 37.74 0.23 83.84 

 

จากตาราง 11 ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี วัดจากการทําแบบฝกทักษะ

ของชุดฝกทักษะและการปฏิบัติ ในระหวางเรียนคิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.89 และหลังเรียนคิด

เปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.84 แสดงวา ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีท่ีพัฒนา มีประสิทธิภาพ

โดยรวมเทากับ 83.89/83.84 รายละเอียดดังตาราง 12 

 

ตาราง 12  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี ระหวางเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 

 

ชุดท่ี  

(คะแนน) 

คะแนนทดสอบระหวางเรียน   คะแนนทดสอบหลังเรียน 

 

(45) 

 1  

(20) 

 2  

(20) 

 3  

(30) 

4  

(25) 

 5  

(10) 

 6  

(10) 

รวม 

(115) 

 386 392 276 240 203 208 2219 868 

 16.78 17.04 23.95 20.82 8.83 9.04 96.48 37.74 

     % 83.91 85.22 79.86 84.06 88.26 90.43 83.89 83.84 

ประสิทธิภาพ                            83.89/83.84 

 

จากตาราง 12  ผลการหาประสทิธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี พบวา ชุดฝกทักษะ

การประดิษฐบายศรีท่ีพัฒนา มีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 83.89/83.84 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด

ไว 75/75 (รายละเอียดดังภาคผนวก ง หนา 157-159) 

( )E1

( )E2

∑ X

( )EE 21 /

X

X
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ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี  

  

ตาราง 13  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียน   

  และหลังเรียน ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี  

 

n=23 คะแนนเต็ม  
S.D. ∑D  

2∑D  t p 

คะแนนกอนเรียน 30 7.35 0.13 
290 3822 21.89* .00 

คะแนนหลังเรียน 30 25.17 0.17 

  *p<.05  

 

จากตาราง 13 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนน

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เทากับ 7.35 คะแนน และคาเฉลี่ยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน เทากับ 25.17 คะแนน รายละเอียดดังตาราง 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตาราง 14  คะแนนความกาวหนาจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จํานวน 23 คน  

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 

คนท่ี คะแนนทดสอบกอนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน คะแนนความกาวหนา รอยละ 

1 7 27 20 66.67 

2 5 21 16 53.33 

3 8 26 18 60.00 

4 6 21 15 50.00 

5 3 19 16 53.33 

6 9 27 18 60.00 

7 11 21 10 33.33 

8 13 26 13 43.33 

9 9 21 12 40.00 

10 11 26 15 60.00 

11 10 30 20 66.67 

12 4 27 23 76.67 

13 4 20 16 53.33 

14 6 19 13 43.33 

15 7 27 20 66.67 

16 9 30 21 70.00 

17 10 28 18 60.00 

18 3 28 25 83.33 

19 10 30 20 66.67 

20 7 29 22 73.33 

21 9 28 19 63.33 

22 4 28 24 80.00 

23 4 20 16 66.67 
 

169 579 410 1389.99 
 

7.35 25.17 17.83 60.43 
 

0.13 0.17 0.17 12.84 

% 24.49 83.91 59.42  

X

..DS

∑ x



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

115 

 

 จากตาราง 14 คะแนนความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน หลังจากไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี มีคาเทากับ 59.42 หมายความวา นักเรียนมีความกาวหนา

ทางการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี เพ่ิมข้ึนรอยละ 59.42 

 

ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยชุดฝกทักษะ 

การประดิษฐบายศรี  

 

ตาราง 15  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

 

รายการประเมิน 
n = 23 

 
  

ระดับ อันดับท่ี 

ดานเนื้อหา 540 4.70 0.53 มากท่ีสุด 3 

ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 649 4.70 0.61 มากท่ีสุด 6 

ดานทักษะกระบวนการ 541 4.70 0.58 มากท่ีสุด 5 

ดานสื่อและแหลงการเรียนรู 660 4.78 0.41 มากท่ีสุด 1 

ดานกระบวนการวัดผล ประเมินผล 618 4.68 0.84 มากท่ีสุด 7 

ดานผลงาน 440 4.78 0.50 มากท่ีสุด 2 

ดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 324 4.70 0.56 มากท่ีสุด 4 

สรุปผล  4.72 0.58 มากท่ีสุด  

 

จากตาราง 15 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐ

บายศร ีแสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีโดยรวม

เทากับ 4.69 ซ่ึงอยูเกณฑความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ดานสื่อและแหลงการเรียนรู อันดับท่ี 2 คือ ดานผลงาน รองลงมาคือ ดานเนื้อหา 

ดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ดานทักษะกระบวนการ ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ตามลําดับ 

และอันดับท่ี 7 นักเรียนพึงพอใจมาก ไดแก ดานกระบวนการวัดผล ประเมินผล (รายละเอียดดังภาคผนวก จ 

หนา 163-167) 

X ..DS∑ x
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี   

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีข้ันตอนในการศึกษา

และสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 

  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี  

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนดวย

ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี   

 

 สมมติฐานการวิจัย 

 1) ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลการประเมินความสามารถในการ

ประดิษฐบายศรี เปนไปตามเกณฑรอยละ 75 

 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะ  

การประดิษฐบายศรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะ

การประดิษฐบายศรี มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศร ี

อยูในระดับมาก 

 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในกลุมโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ในเขตอําเภอพนมสารคาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   

ปการศึกษา 2555 จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนวัดหนองเสือ มีนักเรียน 23 คน 2) โรงเรียน
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วัดตนตาล มีนักเรียน 39 คน 3) โรงเรียนวัดหัวกะสังข มีนักเรียน 29 คน 4) โรงเรียนเขาหินซอน มี

นักเรียน 45 คน5) โรงเรียนวัดนาเหลาบก มีนักเรียน 25 คน รวมท้ังหมดจํานวน 161 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 23 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) ในการทําการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขางาน

ประดิษฐ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากท่ีต้ังของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแหงนี้ท่ีมี

บริบททองถ่ินอยูในชนบทและผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผูวิจัยเปน

ผูรับผิดชอบในการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือดังนี ้

1) ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 6 ชุด 

รวม 12 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเทากับ 83.89/83.84 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวเทากับ 75/75 

2) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐบายศรี โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามรูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏบิัติตามแนวคิดของเดวีส จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม

ระยะเวลาทดลองท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง   

3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 

(1) แบบทดสอบภาคทฤษฎี มีลกัษณะเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน มีคาความยากงาย (p) อยูในเกณฑ 0.67-0.80 คาอํานาจจําแนก (r) อยูใน

เกณฑ 0.25-0.63 และคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.81 

(2) แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ มีลักษณะเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ 

ไดแก แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 15 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.57 คิดเปนรอยละ 83.77 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการ

ประดิษฐบายศรี โดยจัดทําเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 35 ขอ คาเฉลี่ยเทากับ 

4.69 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

118 

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดดังนี้  

1) ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการฝกทักษะระหวางเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 96.48 คะแนน 

ซ่ึงคิดเปนรอยละ 83.89 และคะแนนจากการฝกทักษะหลังเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 37.74 คะแนน ซ่ึง

คิดเปนรอยละ 83.84 หมายความวา ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีท่ีพัฒนา มีประสิทธิภาพโดยรวม

เทากับ 83.89/83.84 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 75/75 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี จํานวน 30 คะแนน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคาเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เทากับ 7.35 

คะแนน คิดเปนรอยละ 24.49 และคาเฉลี่ยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เทากับ 25.17 

คะแนน คิดเปนรอยละ 83.91 ซ่ึงผลตางของคะแนนโดยเฉลี่ย เทากับ 17.82 คะแนน หมายความวา 

นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 59.42 จึง

สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐ

บายศร ีโดยรวมมีคาเฉลี่ย (     ) เทากับ 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 หมายความวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีอยูเกณฑความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 

5.2 อภิปรายผล 

  

 จากการศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้    

1) ประสิทธิภาพของของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ

เทากับ 83.89/83.84 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 75/75 ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาผูวิจัยได

ศึกษาและนําหลักการสรางชุดฝกทักษะโดยมีข้ันตอนการสรางท่ีมีระบบ กลาวคือ ศึกษาหลักสูตร แนวคิด 

ทฤษฏี หลักการ ศึกษาเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางละเอียดและวิเคราะหผูเรียน เพ่ือเปนแนวทาง

ในการสรางชุดฝกทักษะ โดยชุดฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใชภาพถายท่ีเปนภาพจริง ตามข้ันตอนอยาง

ละเอียดและภาพประกอบท่ีนาสนใจ มีความเปนปจจุบัน ซ่ึงเปนภาพท่ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากประสบการณ

X
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ท่ีไดพบเห็น รวมถึงการใชเนื้อหาและการออกแบบรูปเลมใหมีลักษณะของหนังสือเรียนและหนังสือเก่ียวกับ

งานประดิษฐท่ัวไป โดยนํารูปแบบการออกแบบรูปเลมของ เศรษฐมันตร กาญจนกุลโดย รัตนชตะ อินทรวิศิษฏ

และสนศักด สนสี และหนังสือหลักสูตรทองถ่ินของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ศนอ.) “ศ.อ.ศ.อ.”จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ เหมาะกับวัย เรียนรูและเขาใจงาย 

โดยเริ่มจากงายไปหายาก กลาวคือใหศึกษาขอมูลท่ัวไปเก่ียวบายศรีแลวจึงคอยเริ่มเรียนรูงานประดิษฐ

จากการเรียนรูจนถึงการลงมือปฏิบัติ จากทักษะระดับงายไปหายากโดยประยุกตการสอนตามหลักทฤษฎี

ทักษะปฏิบัติของเดวีส ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสุริยัน เรือนวงค (2552, หนา 42) ทําการวิจัย

เรื่อง การสรางชุดการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐถาดใบตอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี 6 พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐถาดใบตอง มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 82.34 และมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยเทากับ 82.37 เนื่องมาจากชุดการเรียนการสอนที่สรางข้ึน 

มีกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรูท้ังดานความรู ดานทักษะ

กระบวนการและดานคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค สอดคลองกับผลการศึกษาของสิริพร วัยสุวรรณ (2547, 

หนา 89) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน กลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพงานประดิษฐใบตอง 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 พบวา ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.5/83.6 เปนไปตามเกณฑ 

80/80 ท่ีกําหนดไว เนื่องมาจาก ในการจัดลําดับเนื้อหาสาระการเรียนของชุดการสอน 6 ชุด จัดเนื้อหา

จากงายไปยาก ซ่ึงเนื้อหาในชุดการสอน 3 ชุดแรก คอนขางงายและมีกระบวนการปฏิบัติท่ีใกลเคียงกัน 

ไมสลับซับซอนนัก ในขณะท่ีชุดการสอน 3 ชุดหลังนั้น ยากข้ึนมีกรรมวิธีในการปฏิบัติท่ีประณีตบรรจง

และละเอียดข้ึน ซ่ึงก็เปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรูท่ีตองเรียนจากสิ่งท่ีงายไปสูสิ่งท่ียาก สอดคลอง

กับงานวิจัยของภักตรา ดลเจือ (2548, หนา 68) พบวาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะ

กระบวนการ เรื่อง งานใบตอง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มี

ประสิทธิภาพเทากับ 86.03/88.06 เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนไดผานกระบวนการ

ตามข้ันตอนการสรางอยางมีระบบและวิธีการท่ีเหมาะสมอยางละเอียด สอดคลองกับอนงค ทิวะสิงห 

(2554, หนา 104) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวของเดวีส ท่ีมีตอการเรียนทักษะ

ปฏิบัติของนักเรียน เรื่อง การปลูกไมดอกไมประดับในภาชนะชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวาการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวของเดวีส มีประสิทธิภาพเทากับ 89.94/88.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

80/80 ซ่ึงเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวของเดวีส มุงเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติมาก

ท่ีสุด และเปนจัดกิจกรรมท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการปฏิบัติงานและสามารถนําไปใชจริง 

นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจากชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีกระบวนการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรูท้ังดานความรู ดานทักษะ กระบวนการและดาน

คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค ผูเรียนไดวิเคราะห เลือกวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดความคิด

สรางสรรคในการประดิษฐ ท่ีสอดคลองกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 3-4) ท่ีไดกําหนด
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วิสัยทัศนของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วาเปนสาระท่ีเนนกระบวนการทํางาน และการจัดการ

อยางเปนระบบ พัฒนาความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานอยางมีกลยุทธคณะกรรมการการปฏิรูปการ

เรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 11) ไดกําหนดบทบาทของนักเรียน 

วามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู โดยการศึกษาคนควา วิเคราะห ลงมือปฏิบัติ และสรุปองคความรูดวย

ตนเอง และมีอิสรภาพในการเรียนรูสิ่งท่ีตนเองสนใจและไดรับการสงเสริมใหพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สวน

ครูมีบทบาทปลุกเราสงเสริมแรงศิษยในทุกกิจกรรม ใหคนพบคําตอบและการแกปญหาดวยตนเอง รวมท้ัง

การรวมทํางานเปนกลุม จัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม วินัย ความรับผิดชอบในการทํางาน ผูเรียนมีโอกาส

ฝกการประเมินและปรับปรุงตนเอง ยอมรับผูอ่ืนสรางจิตสํานึกในความเปนพลเมืองและเปนพลโลก 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี จํานวน 30 คะแนน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคาเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เทากับ 7.35 

คะแนน คิดเปนรอยละ 24.49 และคาเฉลี่ยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เทากับ 25.17 

คะแนน คิดเปนรอยละ 83.91 ซ่ึงผลตางของคะแนนโดยเฉลี่ย เทากับ 17.82 คะแนน หมายความวานักเรียน

มีความกาวหนาทางการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 59.42 จึงสอดคลอง 

กับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการของกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกระบวนการท่ีปลูกฝงและพัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรมและ

มีจริยธรรม การเรียนรูจากการทํางานและแกปญหาของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูความสามารถ ทักษะและความดีหลอมรวมกันกอเกิดเปน

คุณลักษณะของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด ซ่ึงทักษะกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจะสงผลให

นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน แสดงใหเห็นวา ชุดฝกทักษะ

การประดิษฐบายศรเีปนสื่อการเรียนสอนมีความสําคัญอยางมากในการประดิษฐ อีกท้ังยังมีการเรียนรู

งานประดิษฐจากการปฏิบัติ โดยใชทฤษฎีทักษะปฏิบัติของเดวีส สงผลใหผูเรียนมีความต้ังใจมากกวา

การเรียนดวยการอานและทองจํา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ

วิริยะสมร บัวทอง (2554, หนา 147) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบของ

เดวีสและรูปแบบท่ีเนนทักษะกระบวนการ ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐบายศรี 

ความคิดสรางสรรคและเจตคติตอการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ผูเรียนมีความกาวหนา

ในการเรียนเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีเรียนตามรูปแบบของเดวีส และรูปแบบท่ีเนนทักษะกระบวนการ รอยละ 

63 และ 67 เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะปฏิบัติ ฝกใหผูเรียนสามารถ

ทําทักษะยอยๆ ไดกอนแลวคอยเชื่อมโยงกันเปนทักษะใหญ จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จไดดีและ

รวดเร็วข้ึน สอดคลองกับผลการศึกษาของเกริกฤทธิ์ เสงมูล (2554, หนา 90) ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 
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การประดิษฐบายศรีปากชาม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ผูเรียนมีความกาวหนาเพ่ิมข้ึนรอยละ 77.13 

เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการท่ี ทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง ใชทักษะกระบวนการตามความสามารถและความถนัดของตนเอง นอกจากนี้นักเรียนได

เรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจ เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินของนักเรียนและไดลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง มี

เพ่ือนและครูเปนผูติดตามดูแลและคอยใหคําชี้แนะ แกไขขอบกพรองจากการปฏิบัติงาน ทําใหมีการ

ปรับปรุงงานของตนเองอยูเสมอ มีการเปรียบเทียบและชื่นชมผลงานของนักเรียน สอดคลองกับผล

การศึกษาของภักตรา ดลเจือ (2548, หนา 67-71) ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรูท่ี

เนนทักษะกระบวนการ เรื่อง งานใบตอง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 6 พบวา การเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ ท่ีพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 71.99 

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนกระบวนการกลุม เนนทักษะ

กระบวนการ ชวยใหนักเรียนมีทักษะในการทํางานเปน และมีนิสัยรักการทํางาน  

3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐ

บายศรี โดยรวมมีคาเฉลี่ย      เทากับ 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 หมายความ

วา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีอยูเกณฑความพึงพอใจ

มากท่ีสุด ซ่ึงดานท่ีนักเรียนพึงพอใจมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ดานสื่อและแหลงการเรียนรู อันดับท่ี 2 

คือ ดานผลงาน รองลงมาคือ ดานเนื้อหา ดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ดานทักษะกระบวนการ 

ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ตามลําดับ และอันดับท่ี 7 นักเรียนพึงพอใจมาก ไดแก ดานกระบวนการ

วัดผลประเมินผล แสดงใหเห็นวาการท่ีนักเรียนเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานสื่อและแหลงเรียนรู 

รวมถึงผลงานของตนเองในอันดับ 1-3 อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมเรียนรู ดวยการปฏิบัติและเนน

ทักษะกระบวนการทักษะปฏิบัติของเดวีส เปนสิ่งเราความสนใจใหกับนักเรียนนอกเหนือการเรียนรู

ดวยการอาน เขียนและทองจํา ดวยการปฏิบัติ คิด ตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง ไดเรียนรูโดยการปฏิบัติ

จริง ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน และไดมีสวนรวมในการคิดวางแผน ออกแบบการปฏิบัติงาน 

ชวยเหลือเพ่ือนในกลุม มีโอกาสในการเสนอแนะและประเมินผลงาน ชื่นชมผลงานของตนเองและไดเรียนรู

จากสื่อท่ีเปนของจริง ใชความสามารถของตนเอง ท้ังในดานความรูและดานกระบวนการ เกิดความรูสึกท่ีดี

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ

เกริกฤทธิ์ เสงมูล (2554, หนา 90) ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชาม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการอยูในระดับมาก เนื่องมาจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ ในดานเนื้อหาสาระเปนเรื่องท่ีนาสนใจและเปนเรื่องท่ี

ไมยากเกินไปสําหรับนักเรียน ข้ันตอนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เหมาะสมกับวัย นักเรียนได

เรียนรูโดยการปฏิบัติจริง ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน และไดมีสวนรวมในการคิดวางแผน
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ออกแบบการปฏิบัติงานของกลุมไดชวยเหลือเพ่ือนในกลุม ไดมีโอกาสในการเสนอแนะและประเมินผล

งาน ไดชื่นชมผลงานของตนเองและไดเรียนรูจากสื่อท่ีเปนของจริง ไดใชความสามารถของตนเอง ท้ังใน

ดานความรูและดานกระบวนการในการเรียนรู เกิดความรูสึกท่ีดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู สอดคลอง

กับผลการศึกษาของวนัสนันท ประสันแพงศรี (2552, หนา 86) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การนวดแผนไทย ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของกาญจนรัตน เวียงดินดํา 

(2553, หนา 85) ศึกษาคนควา เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐงานใบตอง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรูท่ีกําหนดไวเปน

กิจกรรมท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหมากท่ีสุด โดยครูเปนเพียงผูคอยชี้นํา สงเสริมหรือกระตุนให

กิจกรรมดําเนินไปตามความมุงหมาย ผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทําสําเร็จดวยตนเอง เนนทักษะ

กระบวนการ มุงใหผูเรียนรับรูและนํากระบวนการไปใชไดจริง สงผลใหสามารถสรางผลงานท่ีมีคุณภาพ  

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการ

สอนและการศึกษาวิจัยตอไป 

5.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1) กอนนําชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีไปใช ครูผูสอนควรจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ

การเรียนตลอดจนเครื่องมือวัดผลใหพรอม และสรางความเปนกันเองกับนักเรียนและอธิบายวิธีสอนให

นักเรียนเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองในกลุม กอนท่ีจะใหผูเรียนจะเรียนรูตามรูปแบบท่ีกําหนดไว 

2) ครูผูสอนควรกระตุนใหกําลังใจแกนักเรียน เพ่ือใหมีความม่ันใจและกลาคิด กลาถาม 

อีกท้ังกลาเสนอแนวความคิดของตนเองใหเพ่ือนและครูผูสอนไดทราบ หากมีนักเรียนคนใดทําไดอยาง

ถูกตอง สวยงามแลว ครูผูสอนควรกระตุน สงเสริมใหเพ่ือนสอนเพ่ือน นักเรียนจะมีความสุขและ

ภาคภูมิใจในการทํางานประดิษฐมากข้ึน 

3) ควรมีการอธิบายหรือแจกแจงผลคะแนนการประเมินระหวางเรยีนใหนักเรียน

ทราบ ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีแรงกระตุนท่ีจะปรับปรุงงานหรือคะแนนใหดีข้ึน 

4) ครูผูสอนควรเตรียมวัสดุ อุปกรณในการประดิษฐไวใหพรอม เพราะในบางกรณีจะมี

นักเรียนท่ีไมนําวัสดุ อุปกรณมาตามท่ีตกลงกันไว 
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5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีชนิดอ่ืน เชน บายศรี

เทพ บายศรีพรหม บายศรีสูขวัญ เพ่ือตอยอดการประดิษฐบายศรีตอไป 

2) ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลการฝกทักษะประดิษฐบายศรี ท่ีมีตอนักเรียนใน

กลุมท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือบกพรองทางการเรียนรู 

3) ควรศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการเก่ียวกับวิธีการ

ประดิษฐบายศรีในกลุมเปาหมายอ่ืนๆ เชน จัดอบรมครู อาจารย กลุมแมบาน เยาวชนหรือผูสนใจ 
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รายการอางอิง 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

รายการอางอิง 
 

กชกร ธิปตดี.  (2547).  การเรียนรูกับการเรียนการสอน.  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน.ี 

กชกร ธิปตดี และมานิต ยอดเมือง.  (2547).  การออกแบบและผลิตวัสดุหลักสูตร.  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

กรมวิชาการ.  (2544).  ผังมโนทัศนและสาระการจัดการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ: กรม

วิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 

______.  (2545).  คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย.ี  กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.  (2544).  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ: 

คุรุสภา. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545ก).  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ: องคการ

รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.  

______.  (2545ข).  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 คูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ: องคการ

รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

______.  (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ: อักษรไทย. 

______.  (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

กลุมพัฒนากระบวนการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  (2553).  แนวทางการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

กาญจนรัตน เวียงดินดํา.  (2553).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐงานใบตอง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการเรียนรูท่ีเนน

ทักษะกระบวนการ. การศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

126 
 

กาญจนา เฟองศรี.  (2551).  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่อง การประดิษฐบายศรีดวยใบตอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน    

วัดอุทัย(เชาวนวิทยา).  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

กาญจนา วัฒาย.ุ  (2547).  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา.  นครปฐม: สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา. 

เกริกฤทธิ์ เสงมูล.  (2554).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชาม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1.  

การศึกษาคนควาแบบอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

จรีรัตน ชาติสงา.  (2549).  การพัฒนาชุดฝกทักษะ เรื่อง การสาน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ชนันทวิไล ธงเชื้อ.  (2555).  การใชรูปแบบการเรยีนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสในรายวิชาสาระ

เพ่ิมผลิตภัณฑลายปกชาวเขา สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

เชียงใหม.  การศึกษาคนควาแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ชนิดา ยอดดี.  (2540).  จิตวิทยาการทํางาน.  กรุงเทพฯ: เอมพันธ. 

ชรินทร เนืองศรี.  (2551).  การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนรอยกรอง “กาพยยานี 11” กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1.  วิทยานิพนธครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

ถวัลย มาศจรัส, สมปอง แวนไธสง และบังอร สงวนหมู.  (2546).  นวัตกรรมการศึกษา ชุดแบบฝกหัด

และแบบฝกเสริมทักษะ.  กรุงเทพฯ: ธารอักษร. 

ทัศนีย หลักเพ็ชร.  (2550).  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ เรื่อง บายศรี 

ปากชาม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6.  การศึกษา

คนควาแบบอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ทิศนา แขมณี.  (2545).  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะพิสัย[ออนไลน].  เขาถึงขอมูล วันท่ี 

15 กันยายน 2554. จาก http://musixmax.multiply.com/journal/item/46. 

______.  (2548).  ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ทิศนา แขมณี และคณะ.  (2548).  เมนจูานเด็ด แผนการจดัการเรียนรูคัดสรร.  กรุงเทพฯ: พัฒนาวชิาการ. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

127 
 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ.  (2540).  พฤติกรรมองคการ (พิมพครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  

นนทชัย เวยสาร.  (2549).  การพัฒนาชุดฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานในการใชเครื่องมือชาง สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3.  

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร. 

นพพร ธนะชัยขันธ.  (2555).  สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัย.  กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส (1989). 

นันทนา คําสุข.  (2552).  การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

นิคม ชมพูหลง. (2544).  วิธีการและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 

พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544. 

มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ. 

บุญชม ศรีสะอาด.  (2545).  การวิจัยเบื้องตน.  พิมพครั้งท่ี 7.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

______.  (2551).  พ้ืนฐานการวิจัยการศึกษา.  พิมพครั้งท่ี 4.  กาฬสินธุ: ประสานการพิมพ. 

______.  (2551).  วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย.  พิมพครั้งท่ี 4.  กาฬสินธุ: ประสานการพิมพ. 

บุญหยาด พ้ืนทอง.  (2551).  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เรื่อง การประดิษฐใบตอง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

ประกอบ กุลบุตร.  (2541).  การพัฒนาแผนการสอนการอานเชิงวิเคราะหภาษาไทยชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี 6.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ประเทือง จันทไทย.  (2545).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอโครงงาน วิชาสรางเสริม

ประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางการสอนโดยโครงงานแบบกลุมตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (STAD) และแบบกลุมตามความสนใจ.  วิทยานิพนธการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ประไพ บัวสุคนธ.  (2549).  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง การทําพานบายศรี กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานหนองแวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามหาสารคาม เขต 2.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

128 
 

ปราณี อยูคง.  (2546).  การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3.  

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

ปยาภรณ สรอยระยา.  (2547).  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะ

การสะกดคํายาก วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3.  การศึกษาคนควาแบบอิสระ

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 

เผชิญ กิจระการ.  (2544).  การวิเคราะหประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (E1/E2) 

การวัดผลการศึกษา.  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

______.  (2546).  ดัชนีประสิทธิผล.  มหาสารคาม: ภาควชิาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ฝายวิชาการ.  (2553).  หลักสูตรโรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎรพัฒนา) พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  ฉะเชิงเทรา: โรงเรียนวัดหนองเสือ. 

พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์.  (2547).  ตองนวลมวลบุปผา.  กรุงเทพฯ: แมบาน. 

พิสณุ ฟองศรี.  (2554).  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ (พิมพครั้งท่ี 3).  กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ 

ภักตรา ดลเจือ.  (2548).  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ เรื่อง

งานใบตอง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6.   

การศึกษาคนควาแบบอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ภัทราวุธ ทองแยม.  (2548).  บายศรีของสูงท่ีทรงคุณคา.  กรุงเทพฯ: แมบาน. 

มณีรัตน จันทนะผะลิน.  (2531).  หนังสือชุดมรดกไทย เลมท่ี 3 ฉบับปรับปรุงใหม งานใบตอง (พิมพ

ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง กรุฟ. 

รสสุคนธ เมืองมา.  (2553).  งานใบตอง[ออนไลน].  เขาถึงขอมูล วันท่ี 10 สิงหาคม 2554.  

จากhttp://www.rossukon-m.ob.tc/prawut.html. 

รัชนีย อุตมะ. (2552).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2. 

การศึกษาคนควาแบบอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต   

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: นานมีบุค

พับลิเคชั่นส. 

http://www.rossukon-m.ob.tc/prawut.html


สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

129 
 

รุจิร ภูสาระ.  (2545).  การแผนการจัดการเรียนรู.  กรุงเทพฯ: บุค พอยท. 

ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  (2543).  การวัดดานจิตพิสัย.  กรุงเทพฯ: สวุีริยาสาสน. 

ว.จีนประดิษฐ.  (ม.ป.ป).  พิธกีารทําขวัญบายสี พิธีเทพ สวดมนตชินบัญชรของสมเด็จพุทธาจารยโต.  

กรุงเทพฯ: เจริญกิจ. 

วราพร หรสิทธิ์.  (2553).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ เรื่อง บายศรีอีสาน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6.  การศึกษาคนควา

แบบอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 

วนัสนันท ประสันแพงศรี.  (2552).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการ กลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การนวดแผนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2.  การศึกษา

คนควาแบบอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

วัญชลี ดานพนัง.  (2551).  การพัฒนาหลักสูตรสาระทองถ่ินกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี หนวยการเรียนรูเรื่อง การทําบายศรี ชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

วัฒนาพร ระงับทุกข.  (2543).  แผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (พิมพครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ:  

แอลทีเพรส. 

วันทนีย ไชยวัณณ.  (2550).  การสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐบายศรี สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6.  การศึกษาคนควาแบบอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประถม 

ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วาโร เพ็งสวัสดิ์.  (2546).  การวิจัยในชั้นเรียน.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

วาสนา ศรัทธา.  (2552).  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการเทคนิคการใชคําถามสาระ      

การเรียนรูการจัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปาง.  

วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วิมลรัตน สุนทรโรจน.  (2545).  หลักสูตรทองถ่ิน มหาสารคาม.  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

130 
 

วิริยะสมร บัวทอง.  (2554).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบของเดวีสและรูปแบบท่ีเนนทักษะ

กระบวนการ ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐบายศรี ความคิดสรางสรรค

และเจตคติตอการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ศิริกนก สุวรรณธาดา.  (2550).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการสาระเทคโนโลยี

สารสนเทศ เรื่อง การใชซอฟตแวรประมวลผลคํา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4.  การศึกษาคนควา

แบบอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม. 

ศุภสิริ โสมาเกตุ.  (2544).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

เศรษฐมันตร กาญจนกุล.  (2553).  ศิลปะงานผาริบบิ้นประเพณี.  กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป. 

สมนกึ ภัททิยธนี. (2546).  การวัดผลการศึกษา.  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สิริพร วัยสุวรรณ.  (2547).  การพัฒนาชุดการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ งานประดิษฐใบตอง 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

สุคนธ สินธพานนท.  (2545).  การจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 

สุนทรพจน ดํารงคพานิช.  (2554).  สถิติเพ่ือการวิจัย Statistics for Research. คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุริยัน เรือนวงค.  (2552).  การสรางชุดการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐถาดใบตอง สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6.  การคนควาแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สุลักษณา  อุนเมือง. (2549).  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง การทําบายศรี กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานดงบัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

หนองคาย เขต 3. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

เสรี วงศทวีลาภ.  (2552).  ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด(มหาชน) สาขายอยคลองกรุ จังหวัดสมุทรสาคร.  การคนควาแบบอิสระบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

131 
 

แสงจันทร เขจรศาสตร. (2550). ชุดการเรียนหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐบายศรจีากผา. ศูนยการศึกษา 

นอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.) “ศ.อ.ศ.อ.”จังหวัดอุบลราชธานี. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  (2545).  แผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ. 2545-2549). 

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค. 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  

(2552).  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

สําลี รักสุทธี.  (2544).  เทคนิควิธีการเขียนหลักสูตร.  กรุงเทพฯ: เรืองแสงการพิมพ. 

อนงค ทิวะสิงห.  (2554).  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดวีส ท่ีมีตอการเรียนทักษะ

ปฏิบัติของนักเรียน เรื่อง การปลูกดอกไมประดับในภาชนะ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4.  การศึกษา

คนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม. 

อภิรัติ โสฬศ.  (2548).  ศิลปะการจัดดอกไมแบบไทย.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส. 

อัจฉริยา คูณคํา.  (2548).  การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 3.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน.ี 

อุมาวดี ทรัพยสิน.  (2551).  บายศรีเครื่องบูชาชั้นสูง. กรุงเทพฯ: วาดศิลป. 

อุไรวรรณ บุญลอม.  (2550).  การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพ่ือจับใจความของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการพัฒนาหลักสูตร

และการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

 

Ferrone, Jenny Kristina.  (2003).  Enabling Performance Skills: Assessment in Engineering 

Education.  Dissertation Abstracts International.  64(4). 

Grazaino, Richard.  (2003).  The Virtual Enterprise Simulation: Student’s Perceptions of An 

Experiential, Active Learning Strategy for Business and Career Education, Dissertation 

Abstracts International.  64(4). 

Granger, Tracy. (2004).  The Handicraft Ideal of Nineteenth Century England and the Industrial 

Age.  Masters Abstracts International.  42(5), 1419. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

132 
 

Hiller Connell, Kin Yvonne.  (2004).  Perceptions and Indicators of Sustainable Development 

A Case Study of a Canadian Handicraft Cooperative. Masters Abstracts 

International.  42(4), 1147. 

Stevenson, Charles Blair. (2003).  Modern Indignations Curriculum: Teaching Indigenous 

Knowledge  of Handicraft at Sami Colleges in Finland and Norway.  Masters 

Abstracts International. 41(6), 1564. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือ 

และเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

1. ผูเช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย 

2. หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ภาคผนวก  ข 

การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

- คาความเท่ียงตรง (IOC) 

- คาความยากงาย(p)  คาอํานาจจําแนก (r)   

- คาความเช่ือมั่น(reliability) KR-20 
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ตาราง 16  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางขอคําถามกับ    

  จุดประสงคท่ัวไป โดยผูเชี่ยวชาญ 

  

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  

 
IOC ผล 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

12 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

20 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

25 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

26 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 
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ตาราง 16 (ตอ) 

 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  

 
IOC ผล 

1 2 3 4 5 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

30 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

31 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

35 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

36 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

40 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใชได 

สรุปผล 0.94 ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑R

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

146 

 

ตาราง 17  ผลการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน      

ขอท่ี ตอบถูก ตอบผิด RU RI p r แปลผล 

1 23 7 7 5 0.77 0.25 ใชได 

2 22 8 8 6 0.73 0.25 ใชได 

3 22 8 7 5 0.73 0.25 ใชได 

4 28 2 8 8 0.93 0.00 ใชไมได 

5 29 1 8 8 0.97 0.00 ใชไมได 

6 22 8 8 4 0.73 0.50 ใชได 

7 24 6 8 6 0.80 0.25 ใชได 

8 22 8 8 3 0.73 0.63 ใชได 

9 22 8 7 4 0.73 0.38 ใชได 

10 23 7 7 5 0.77 0.25 ใชได 

11 28 2 7 8 0.93 -0.13 ใชไมได 

12 21 9 8 5 0.70 0.38 ใชได 

13 21 9 8 6 0.70 0.25 ใชได 

14 22 8 7 5 0.73 0.25 ใชได 

15 29 1 8 8 0.97 0.00 ใชไมได 

16 21 9 7 4 0.70 0.38 ใชได 

17 22 8 7 5 0.73 0.25 ใชได 

18 28 2 8 8 0.93 0.00 ใชไมได 

19 22 8 8 5 0.73 0.38 ใชได 

20 22 8 8 6 0.73 0.25 ใชได 

21 22 8 8 6 0.73 0.25 ใชได 

22 28 2 8 7 0.93 0.13 ใชไมได 

23 22 8 8 4 0.73 0.50 ใชได 

24 22 8 7 5 0.73 0.25 ใชได 

25 20 10 8 3 0.67 0.63 ใชได 

26 22 8 7 4 0.73 0.38 ใชได 

27 23 7 7 5 0.77 0.25 ใชได 

28 23 7 8 6 0.77 0.25 ใชได 
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ตาราง 17  (ตอ) 

 

ขอท่ี ตอบถูก ตอบผิด RU RI p r แปลผล 

29 22 8 7 5 0.73 0.25 ใชได 

30 21 9 8 6 0.70 0.25 ใชได 

31 20 10 8 5 0.67 0.38 ใชได 

32 29 1 7 9 0.97 -0.30 ใชไมได 

33 22 8 8 4 0.73 0.50 ใชได 

34 23 7 8 6 0.77 0.25 ใชได 

35 22 8 8 3 0.73 0.63 ใชได 

36 23 7 8 4 0.77 0.50 ใชได 

37 23 7 7 5 0.77 0.25 ใชได 

38 21 9 8 6 0.70 0.25 ใชได 

39 21 9 7 5 0.70 0.25 ใชได 

40 23 7 8 6 0.77 0.25 ใชได 

 0.77 0.27 ใชได 

 

จากตาราง 27 วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายขอโดยหาคาความยากงาย

และคาอํานาจจําแนก ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานหวยหินท่ีผานการเรียน 

เรื่อง การประดิษฐบายศรี จํานวน 30 คน จากขอสอบ 40 ขอ ผาน 34 ขอ จึงคัดเลือกไว 30 ขอ นํามาหา

คาความเชื่อม่ัน (reliability) KR-20 ดังนี้ 
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ตาราง 18  คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐ

บายศรี (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

คนท่ี x x2  คนท่ี x x2 

1 30 900  16 21 441 

2 30 900  17 21 441 

3 30 841  18 20 676 

4 28 784  19 20 400 

5 28 784  20 20 400 

6 28 784  21 19 361 

7 28 784  22 19 361 

8 27 729  23 17 289 

9 24 576  24 17 289 

10 24 576  25 16 256 

11 23 529  26 16 256 

12 23 529  27 16 256 

13 22 484  28 15 225 

14 22 484  29 15 225 

15 22 484  30 15 225 

   ∑x = 656 ∑ 2x =15269 

      

จากสูตร        S2  =  

 

  = 

 

  =      

 

  =      

 

  =  31.88 

( )
( )1
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nn

xxn
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6561526930 2

−
−×

870

430,336458,070−

870

27,734
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ตาราง 19  คาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังฉบับ   

  จากผลการสอบครั้งเดียว โดยใชสูตร  KR-20  ของคูเดอร-ริชารดสัน 

 

ขอท่ี ตอบถูก  p q pq 

1 23 0.77 0.23 0.18 

2 22 0.73 0.27 0.20 

3 22 0.73 0.27 0.20 

4 22 0.73 0.27 0.20 

5 22 0.73 0.27 0.20 

6 22 0.73 0.27 0.20 

7 23 0.77 0.23 0.18 

8 21 0.70 0.30 0.21 

9 21 0.70 0.30 0.21 

10 22 0.73 0.27 0.20 

11 21 0.70 0.30 0.21 

12 22 0.73 0.27 0.20 

13 22 0.73 0.27 0.20 

14 22 0.73 0.27 0.20 

15 22 0.73 0.27 0.20 

16 22 0.73 0.27 0.20 

17 22 0.73 0.27 0.20 

18 20 0.67 0.33 0.22 

19 22 0.73 0.27 0.20 

20 23 0.77 0.23 0.18 

21 22 0.73 0.27 0.20 

22 21 0.70 0.30 0.21 

23 20 0.67 0.33 0.22 

24 22 0.73 0.27 0.20 

25 23 0.77 0.23 0.18 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

ขอท่ี ตอบถูก  p q pq 

26 22 0.73 0.27 0.20 

27 23 0.77 0.23 0.18 

28 21 0.70 0.30 0.21 

29 21 0.70 0.30 0.21 

30 23 0.77 0.23 0.18 
  = 6.77 

 

  จากสูตร   rtt =  
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        =   
   

      = 1.03 

 

      = 1.03 x 0.78 

 

      = 0.81 
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ภาคผนวก ค 

การหาคุณภาพของแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถาม 

ดานความเท่ียงตรง (IOC)  
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ตาราง 20  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคของแบบทดสอบหลังเรียน  

  ชุดฝกทักษะท่ี 1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  

 
IOC ผล 

ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 0 +1 +1 +1 4 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุปผล 0.97 ใชได 

 

 

 

 

 

∑R
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ตาราง 21  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคของแบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดฝกทักษะท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  

 
IOC ผล 

ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุปผล 0.98 ใชได 

 

 

 

 

 

∑R
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ตาราง 22  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคของแบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดฝกทักษะท่ี 3 การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  

 
IOC ผล 

ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุปผล 1.00 ใชได 
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ตาราง 23  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคของแบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดฝกทักษะท่ี 4  การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  

 
IOC ผล 

ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุปผล 1.00 ใชได 
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ตาราง 24  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคของแบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดฝกทักษะท่ี 5 การประดิษฐบายศรีตอ โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  

 
IOC ผล 

ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

สรุปผล 0.94 ใชได 
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ตาราง 25  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคของแบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดฝกทักษะท่ี 6 การประดิษฐบายศรีตน โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ขอท่ี 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ  

 
IOC ผล 

ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 ทานท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุปผล 1.00 ใชได 
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ตาราง 26  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมชี้วัดดานความพึงพอใจของ 

นักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ขอท่ี 
ผลการพิจารณาผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

10 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 0 3 0.60 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

17 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ใชได 

18 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

19 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

23 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

25 +1 0 +1 +1 +1 4 1.00 ใชได 

 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

159 

 

ตาราง 26 (ตอ) 

 

ขอท่ี 
ผลการพิจารณาผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุปผล 4.57 0.91 ใชได 
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ภาคผนวก ง 

การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี (E1/E2) 
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ตาราง 27  ผลคะแนนจากการฝกทักษะระหวางเรียนของนักเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี  

 

เลขท่ี 
ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 ชุดท่ี 6  

 (115) 
% 

(20) (20) (15) (15) (10) (15) (10) (10) 

1 16 15 13 12 10 13 8 10 97 84.35 

2 13 12 11 9 10 10 8 8 81 70.43 

3 17 16 12 12 10 12 7 9 95 82.61 

4 17 17 9 10 7 10 8 7 85 73.91 

5 13 15 12 9 7 11 6 8 81 70.43 

6 17 16 13 12 8 13 9 8 96 83.47 

7 17 17 10 9 9 10 9 10 91 79.13 

8 19 18 14 12 9 10 10 9 101 87.83 

9 16 17 11 10 8 10 9 8 89 77.39 

10 15 16 12 10 9 11 10 10 93 80.87 

11 17 17 11 11 10 11 9 10 96 83.48 

12 15 17 13 12 8 13 9 10 97 84.34 

13 15 16 10 9 8 9 7 8 82 71.30 

14 13 15 9 9 7 10 8 8 79 68.69 

15 17 20 12 15 10 15 9 10 108 93.91 

16 19 20 15 14 9 15 9 10 111 96.52 

17 18 19 13 14 10 14 10 10 108 93.91 

18 18 17 15 12 10 14 10 10 106 92.17 

19 20 18 15 13 10 13 10 9 108 93.91 

20 19 18 13 15 8 15 10 8 106 92.17 

21 20 19 15 13 9 13 10 9 108 93.91 

22 18 19 15 13 9 13 10 10 107 93.04 

23 17 18 13 10 7 12 8 9 94 81.73 
 

386 392 286 265 202 277 203 208 2219 1929.50 
 

16.78 17.04 12.43 11.52 8.78 12.04 8.83 9.04 96.48 83.89 

% 83.91 85.22 82.90 76.81 87.83 80.29 88.26 90.43 83.89 

 

∑ x

∑ x

X
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ตาราง 28   คะแนนของนักเรียนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

 

คนท่ี 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 

(30) (15) (45) 

1 27 12 39 

2 21 12 33 

3 26 12 38 

4 21 11 32 

5 19 11 30 

6 27 13 40 

7 21 12 33 

8 26 13 39 

9 21 11 32 

10 26 12 38 

11 30 12 42 

12 27 13 40 

13 20 9 29 

14 19 9 28 

15 27 15 42 

16 30 15 45 

17 28 15 43 

18 28 15 43 

19 30 13 43 

20 29 15 44 

21 28 13 41 

22 28 14 42 

23 20 12 32 
 

579 289 868 

 
25.17 12.57 37.74 

% 83.91 83.76 83.84 

∑ x

∑ x

X
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ตาราง 29  ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (E1/E2) 

 

เลขท่ี 
คะแนนฝกทักษะระหวางเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน 

(115) (45) 

1 97 39 

2 81 33 

3 95 38 

4 85 32 

5 81 30 

6 96 40 

7 91 33 

8 101 39 

9 89 32 

10 93 38 

11 96 42 

12 97 40 

13 82 29 

14 79 28 

15 108 42 

16 111 45 

17 108 43 

18 106 43 

19 108 43 

20 106 44 

21 108 41 

22 107 42 

23 94 32 
 

2219 868 
 

96.48 37.74 

S.D. 0.44 0.23 

ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ 83.89 83.84 ( )E

∑ x

X
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ตาราง 30  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝก

ทักษะการประดิษฐบายศรี คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 

  คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน ความกาวหนา 

1 7 27 20 

2 5 21 16 

3 8 26 18 

4 6 21 15 

5 3 19 16 

6 9 27 18 

7 11 21 10 

8 13 26 13 

9 9 21 12 

10 11 26 15 

11 10 30 20 

12 4 27 23 

13 4 20 16 

14 6 19 13 

15 7 27 20 

16 9 30 21 

17 10 28 18 

18 3 28 25 

19 10 30 20 

20 7 29 22 

21 9 28 19 

22 4 28 24 

23 4 20 16 
 

169 579 410 
 

7.35 25.17 17.83 
 

0.13 0.17 0.17 

% 24.49 83.91 59.42 

∑ x
X

..DS

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

165 

 

Paired Samples Statistics 

Pair 1 mean n Std. Deviation Std. Error Mean 

ทดสอบหลังเรียน 25.1739 23 3.88063 .80917 

 ทดสอบกอนเรียน 7.3478 23 2.88584 .60174 

 

Paired Samples Correlations 

Pair 1  n Correlation Sig. 

ทดสอบหลังเรียน & ทดสอบกอนเรียน 23 .364 .088 

 

Paired Samples Test 

Pair 1 

Paired Differences 
t 

 

df 

 
Sig. 

(2-tailed) 
mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence  
Interval of the Difference 

Lower Upper 

ทดสอบหลังเรียน - 

ทดสอบกอนเรียน 
17.83 3.90 .81 16.13 19.51 21.89 22 .00 

 

ภาพ 3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

การหาคาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 

ดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศร ี
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ตาราง 31  คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

 

ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ รวม

คะแนน 5 4 3 2 1 

ดานเนื้อหา       

 1. นักเรียนรูสึกชอบท่ีไดมีความรูเก่ียวกับบายศรีและครูบายศรีเพ่ิมมากข้ึน 16 7 0 0 0 108 

2. การไดเรียนรูเก่ียวกับหลักการ วิธีการและข้ันตอนกระบวนการทํางาน         
 

   ทําใหนักเรียนสนุกกับการทํางานท่ีเปนระบบมากยิ่งข้ึน 14 7 2 0 0 104 

3. การเรียนรู การประดิษฐบายศรี เปนสิ่งท่ีดี เพราะนักเรยีนสามารถ               
 

   นําไปใชในชีวิตประจําวันใหเปนประโยชนไดจริง 20 3 0 0 0 112 

4. นักเรียนรูสึกวาการประดิษฐบายศรี ไมใชเรื่องยากจนเกินไป  15 7 1 0 0 106 

5. นักเรียนรูสึกวาเปนผูสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา            
 

   ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 20 1 2 0 0 110 

 

ดานกระบวนการจัดการเรียนรู      
 

6. นักเรียนรูสึกวา การมีความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาท่ีจะเรียนและ             
 

   จุดมุงหมายของการเรียน เปนทักษะสําคัญกอนลงมือปฏิบัต ิ 18 3 2 0 0 108 

7. นักเรียนรูสึกวา การปฏบิัติงานตามกระบวนการในการทํางาน ทําให           
 

    นักเรียนมีความรู ความเขาใจการปฏิบัติงานไดดีและเกิดทักษะเร็วข้ึน 19 3 1 0 0 110 

8. นักเรียนชอบท่ีไดปฏิบัติงานตามข้ันตอนและกระบวนการทํางาน 17 3 3 0 0 106 

9. นักเรียนชอบท่ีไดปฏิบัติงานดวยตนเอง ชวยสงเสริมใหเกิดความคิดใน      
 

    การปฏิบัติงานอยางเปนระบบและข้ันตอนอยางดี ในงานอ่ืนตอไป 16 5 2 0 0 106 

10. ในการปฏิบัติกิจรรมตางๆ ในชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี       
 

     เปนงานท่ีทาทายความสามารถของนักเรียน 17 4 2 0 0 107 

11. นักเรียนรูสึกมีความสุขในการทํางาน การสนทนา ซักถาม อภิปราย      
 

     และการเสนอแนะของครูผูสอนในการตอบคําถามตางๆ 21 1 1 0 0 112 
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ตาราง 31  (ตอ)  

 

ขอคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ รวม

คะแนน 5 4 3 2 1 

ดานทักษะกระบวนการ      
 

12. นักเรียนพอใจท่ีมีการวางแผนกอนการปฏิบัติงาน 22 1 0 0 0 114 

13. นักเรียนชอบท่ีไดปฏิบัติงานตามท่ีวางแผนไว 19 3 1 0 0 110 

14. นักเรียนรูสึกวาการทํางานดวยทักษะการปฏิบัติ ทําใหไดผลงาน     
 

     ท่ีมีคุณภาพ 17 4 2 0 0 107 

15. นักเรียนรูสึกวาการวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว  
    

 
     ทําใหปฏิบัติงานถูกตองตามข้ันตอนและเกิดความสะดวก      

 
     และคลองแคลวข้ึน 15 4 4 0 0 103 

16. นักเรียนรูสึกพึงพอใจทุกครั้งท่ีไดปฏิบัติงานเปนทีม 18 2 3 0 0 107 

      
 

ดานสื่อและแหลงการเรียนรู 
      17. นักเรียนยินดีท่ีไดนําใบตอง และดอกไมสดในทองถ่ิน มา      

 
     ประดิษฐเปนบายศรีปากชาม 21 2 0 0 0 113 

18. นักเรียนมีความยินดีและพรอมท่ีจะเตรียมวัสดุ อุปกรณ      
 

     ในการประดิษฐบายศรี มาประดิษฐบายศรีดวยตนเอง 16 3 4 0 0 104 

19. เนื้อหา ความรูในแตละชุดฝกทักษะ มีรายละเอียดท่ีชัดเจน  
           ทําใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระ ไดด ี 20 3 0 0 0 112 

20. จากการท่ีไดศึกษา เรียนรูการนําบายศรีไปใชในงานพิธีตางๆ       
 

      ในชุมชน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษา เรียนรูและ 
            การประดิษฐบายศรีมากข้ึน 22 1 0 0 0 114 

21. นักเรียนรูสึกชอบประดิษฐบายศรีดวยใบตองตามข้ันตอน 

      ตางๆ ในชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

 

23 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

115 

22. นักเรียนมีความเขาใจการเรียนรูจากสื่อท่ีเปนชุดฝกทักษะ 
           มากกวาการเรียนรูดวยตนเองโดยไมมีชุดฝกทักษะ 15 3 5 0 0 102 
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ตาราง 31 (ตอ)  

 

ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ รวม 

คะแนน 5 4 3 2 1 

ดานกระบวนการวัดผล ประเมินผล      
 23. นักเรียนชอบท่ีไดรูคะแนนเต็มในแตละกิจกรรมท่ีปฏิบัต ิเพ่ือจะ      

 
      ไดประเมินตนเองลวงหนา เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลว  13 7 3 0 0 102 

24. นักเรียนชอบ ท่ีไดทราบผลการทํางาน ท้ังดานความรู ดานทักษะ      
 

      การปฏิบัติและดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน  14 4 5 0 0 101 

25. นักเรียนชอบท่ีไดมีสวนรวมในการประเมินผลงานของตนเอง  16 3 4 0 0 104 

26. นักเรียนชอบท่ีไดมีสวนรวมในการประเมินผลงานของเพ่ือน ทําให      
 

      นักเรียนมองเห็นจุดเดน จุดดอยของผลงานตนเองเปนอยางดี  18 2 3 0 0 107 

27. การใชวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทําใหนักเรียนเขาใจ      
 

     ขอบขายของการทํางานไดชัดเจนข้ึน 14 5 2 2 0 100 

28. เกณฑท่ีนํามาใชในการประเมินคุณภาพของผลงานนักเรียนมีความ      
 

     ชัดเจน ทําใหนักเรียนเห็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานของ      
 

     ตนเองไดเปนอยางดี 15 5 3 0 0 104 
      

 

ดานผลงาน      
 

29. นักเรียนรูสึกยินดีท่ีสามารถประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตนได 20 3 0 0 0 112 

30. นักเรียนรูสึกยินดีท่ีสามารถประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตนได 21 1 1 0 0 112 

31. นักเรียนภูมิใจท่ีไดสรางผลงานท่ีเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 22 1 0 0 0 114 

32. นักเรียนภูมิใจท่ีไดประดิษฐบายศรีตามหลักครูบายศรีแบบโบราณ 
 

16 3 2 2 0 102 

ดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน      
 

33. นักเรียนคิดวา การประดิษฐบายศรีปากชาม เปนพ้ืนฐานในการ      
 

     ประดิษฐงานฝมือตางๆ และสามารถนําไปตอยอดความรู      
 

     ดานการประดิษฐใหละเอียดสวยงามยิ่งข้ึนได      19 4 0 0 0 111 

34. นักเรียนคิดวา สามารถนําความรูและทักษะในการประดิษฐ      
 

     บายศรีท่ีไดใหบริการ ชวยเหลือ ชุมชนในงานพิธีตางๆ ได 17 1 5 0 0 104 

35. นักเรียนยินดีท่ีจะปฏิบัติตามหลักพิธีของครูบายศรี หากตองการ      
 

     สรางรายไดแกตนเอง ดวยการประดิษฐบายศรี 17 6 0 0 0 109 
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ตาราง 32  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

 

ขอท่ี  
 

S.D. แปลผล 

1 108 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

2 104 4.52 0.67 มากท่ีสุด 

3 112 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

4 106 4.61 0.58 มากท่ีสุด 

5 110 4.78 0.60 มากท่ีสุด 

6 108 4.70 0.63 มากท่ีสุด 

7 110 4.78 0.52 มากท่ีสุด 

8 106 4.61 0.72 มากท่ีสุด 

9 106 4.61 0.66 มากท่ีสุด 

10 107 4.65 0.65 มากท่ีสุด 

11 112 4.87 0.46 มากท่ีสุด 

12 114 4.96 0.21 มากท่ีสุด 

13 110 4.78 0.52 มากท่ีสุด 

14 107 4.65 0.65 มากท่ีสุด 

15 103 4.48 0.79 มาก 

16 107 4.65 0.71 มากท่ีสุด 

17 113 4.91 0.29 มากท่ีสุด 

18 104 4.52 0.79 มากท่ีสุด 

19 112 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

20 114 4.96 0.21 มากท่ีสุด 

21 115 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

22 102 4.43 0.84 มาก 

23 102 4.43 0.73 มาก 

24 101 4.39 0.89 มาก 

25 104 4.43 0.99 มาก 

∑ x X
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ตาราง 32  (ตอ) 

 

ขอท่ี  
 

S.D. แปลผล 

26 107 4.65 0.71 มากท่ีสุด 

27 100 4.35 0.98 มาก 

28 104 4.52 0.73 มากท่ีสุด 

29 112 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

30 112 4.87 0.46 มากท่ีสุด 

31 114 4.96 0.21 มากท่ีสุด 

32 102 4.43 0.99 มาก 

33 111 4.83 0.39 มากท่ีสุด 

34 104 4.52 0.85 มากท่ีสุด 

35 109 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

 

ตาราง 33  สรุปความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

 

รายการประเมิน 
n = 23 

 
  

ระดับ อันดับท่ี 

ดานเนื้อหา 540 4.70 0.53 มากท่ีสุด 3 

ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 649 4.70 0.61 มากท่ีสุด 6 

ดานทักษะกระบวนการ 541 4.70 0.58 มากท่ีสุด 5 

ดานสื่อและแหลงการเรียนรู 660 4.78 0.41 มากท่ีสุด 1 

ดานกระบวนการวัดผล ประเมินผล 618 4.68 0.84 มากท่ีสุด 7 

ดานผลงาน 440 4.78 0.50 มากท่ีสุด 2 

ดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 324 4.70 0.56 มากท่ีสุด 4 

สรุปผล  4.72 0.58 มากท่ีสุด  

 

 

X ..DS

∑ x

∑ x

X
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ภาคผนวก  ฉ 

คูมือการใชชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศร ี

และตัวอยางชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศร ี
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คําแนะนําการใชชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

 

คําอธิบาย 

  การจัดกระบวนการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี ประกอบดวย 

    1. ชุดฝกทักษะ จํานวน 6 เลม  

    2. คูมือการใชชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี จํานวน 1 เลม 

  ในแตละชุดฝกทักษะจะประกอบดวยคําชี้แจงการใชชุดฝกทักษะ จุดประสงคการเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหา แบบฝกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียนและเฉลยทายเลม มีการฝกทักษะ

ดานทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ ตั้งแตความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐ

บายศรี การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน การประดิษฐ

บายศรีตอและการประดิษฐบายศรีตน ดวยการเรียนรูควบคูกับการแนะนําของครูผูสอน ใหนักเรียนได

เรียนรูไปพรอมๆ กับการปฏิบัติและทํากิจกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว โดยใชรูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส มาประยุกตใช 

 

วัตถุประสงค 

  เม่ือนักเรียนศึกษาชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี ครบท้ังชุดแลว นักเรียนสามารถ 

1. รูและเขาใจความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา คุณคาของบายศรี การดูแลรักษา

และการนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2. ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล ทําใหเกิดทักษะในการประดิษฐ 

3. วิเคราะหข้ันตอนการประดิษฐบายศรีได 

4. ใชกระบวนการกลุมในการประดิษฐบายศรีไดสําเร็จและมีเจตคติท่ีดีตอการประดิษฐบายศรี 

 

ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

 ชุดฝกทักษะท่ี 1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี   จํานวน   2  ชัว่โมง 

 ชุดฝกทักษะท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี  จํานวน   2  ชัว่โมง 

 ชุดฝกทักษะท่ี 3 การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน  จํานวน   2  ชัว่โมง 

 ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน  จํานวน   2  ชัว่โมง 

 ชุดฝกทักษะท่ี 5 การประดิษฐบายศรีตอ    จํานวน   2  ชัว่โมง 

 ชุดฝกทักษะท่ี 6 การประดิษฐบายศรีตน    จํานวน   2  ชัว่โมง 
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วิธีการศึกษา 

       1) การศึกษาชุดฝกทักษะและการทํากิจกรรม 

ชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี มีเนื้อหาจํานวน 6 ชุด มีวิธีการศึกษาการฝกทักษะดังนี้ 

1. ครูผูสอนและนักเรียน ทําความเขาใจและขอตกลงรวมกัน 

2. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน จํานวน 30 ขอ 

3. ศึกษาคําแนะนําการใชชุดฝกทักษะ เพ่ือทราบขอบขายเนื้อหาและวิธีการศึกษา จะไดวาง

แผนการเรียนรูไดอยางถูกตอง 

4. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือวัดความรูพ้ืนฐานของตนเอง  

5. ศึกษาความรูจากชุดฝกทักษะการประดิษฐแตละชุด ใหเขาใจ 

6. ทํากิจกรรมตามข้ันตอนในแบบฝกทักษะท่ีกําหนดใหถูกตอง 

7. ครูผูสอนใหคําแนะนํา ปรึกษา นักเรียนท่ียังไมเขาใจและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู

ในแตละชุดฝกทักษะ 

8. นักเรียนปฏิบัติตามขอแนะนําในเนื้อหาและกิจกรรมทุกข้ันตอนจนเกิดทักษะ ความชํานาญ 

โดยสังเกตจากผลงานของตนเอง เปรียบเทียบจากผลงานผูอ่ืนและตัวอยางของจริง แลวหาจุดดอยของ

ตนเองเพ่ือพัฒนาชิ้นงานใหมใหดียิ่งข้ึนตอไป ควรอานและฝกปฏิบัติไปพรอมๆ กัน และทําตามเทคนิคท่ี

ครูผูสอนแนะนํา 

9. ในตอนทายของเนื้อหาจะมีแบบฝกทักษะ ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะใหครบ แลวทํา

แบบทดสอบหลังเรียนตอไป จากนั้นใหนักเรียนเปรียบเทียบคําตอบท่ีถูกจากเฉลย แลวบันทึกคะแนนท่ี

ได เปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบกอนเรียน เพ่ือดูความกาวหนาและวัดความเขาใจของตนเอง 

10. ครูผูสอนและนักเรียน อภิปรายผลงานรวมกัน 

11. ครูผูสอนตรวจแบบฝกทักษะนักเรียนและบันทึกคะแนนท้ังหมด 

       2) การวัดผล ประเมินผลทางการเรียน 

1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน/หลังเรียน 

2. แบบทดสอบกอนเรยีน/หลังเรยีน 

การประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือวัดความรูเดิมของผูเรียนวามีความรู

ในเนื้อหาท่ีจะเรียนรูมากนอยเพียงใด ดังนั้น กอนเรียนรูจากชุดฝกทักษะ ขอใหผูเรียนทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนท่ีเตรียมไวใหในตอนตนกอนเขาบทเรียน  

เม่ือเรียนรูครบทุกตอนแลว ขอใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนท่ี

ใหไว ในตอนทายของชุดฝกทักษะ แลวใหตรวจคําตอบจากเฉลยแบบฝกทักษะและเฉลยแบบทดสอบ

กอนเรียน/หลังเรียนพรอมกันเพ่ือเปรียบเทียบความรูกอนเรียน หลังเรียน วามีความรูเพ่ิมมากข้ึนหรือไม 
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เพียงใด เพ่ือจะไดกลับไปทบทวนเนื้อหาท่ียังไมเขาใจ หากผูเรียนทําคะแนนไดต่ํากวารอยละ 75 ขอได

โปรดศึกษาในเรื่องนั้น ซํ้าอีก จนกวาจะสามารถทําคะแนนไดเพ่ิมข้ึน ไมต่ํากวารอยละ 75 

      3. วัดผลระหวางเรียน 

      ทฤษฎี  วัดผลของผูเรียนตามแบบฝกทักษะ เม่ือเรียนรูเนื้อหาและทํากิจกรรมตามชุดฝกทักษะ

แลว จากนั้นใหผูเรียนเปรียบเทียบคําตอบในเฉลยแบบฝกทักษะทายเลม เม่ือกิจกรรมท้ังหมดครบแลว 

ครูผูสอนใหคะแนนแบบฝกทักษะตามเกณฑพรอมบันทึกผล 

      ปฏิบัติ  วัดผลของผูเรียนตามกระบวนการฝกทักษะ ในชุดฝกทักษะท่ี 1, 3, 4 ตามเกณฑ 

  

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

วัน / เดือน / ป เวลา 
จํานวน

ชั่วโมง 
เนื้อหา 

19 พฤศจิกายน 2555 

26 ธันวาคม 2555 

3 ธันวาคม 2555 

7 ธันวาคม 2555 

11 ธันวาคม 2555 

24 ธันวาคม 2555 

7  มกราคม 2556 

14 มกราคม 2556 

 

14.00 - 15.00 น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

13.30 -15.30  น. 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรตัน 

การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

การประดิษฐบายศรีตอ 

การประดิษฐบายศรีตน 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
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ตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู 

      ตารางวิเคราะหระหวางจุดประสงคท่ัวไปกับขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

           สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 

           มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มี

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การดํารงชีวิตและครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู จุดประสงค 

ม.1/1  

วิเคราะหข้ันตอน

ตามกระบวนการ

ทํางาน 

ม.1/2  ใช

กระบวน การกลุม

ในการทํางานดวย

ความเสียสละ 

ม.1/3  

ตัดสินใจแกปญหา

การทํางานอยางมี

เหตุผล 

  การประดิษฐของใชของ

ตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

บายศรี 

2. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการ

ประดิษฐบายศรี 

3. การประดิษฐบายศรีปากชาม

เบญจรัตน  

4. การประดิษฐบายศรีปากชาม

นวรัตน  

5. การประดิษฐบายศรีตอ 

6. การประดิษฐบายศรีตน 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ 

ประวัติความเปนมา คุณคาของบายศรี  

การดูแลรักษาและการนําไปใชในชีวิต 

ประจําวันได 

2. ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยาง

มีเหตุผล ทําใหเกิดทักษะในการประดิษฐ 

3. วิเคราะหข้ันตอนการประดิษฐ

บายศรีปากชามเบญจรตัน บายศรีปากชาม

นวรัตน บายศรีตอและบายศรีตนได 

4. ใชกระบวนการกลุมในการ

ประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน  

บายศรีปากชามนวรัตน บายศรีตอและ

บายศรีตนไดสําเร็จ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานคําถามทีละขอแลวทําเครื่องหมาย  ทับตัวเลือกท่ีนักเรียนพิจารณาวา

ถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน เวลา 1 ช่ัวโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับบายศรี 

ก. โภชนาการอันเปนม่ิงมงคล 

ข. สิ่งสัมผัสแลวเปนมงคล 

ค. ภาชนะบรรจุอาหารเพ่ือใชในพิธีกรรม 

ง. ขาวขวัญท่ีเปนมงคล ใชประกอบในทุกพิธีกรรม 

2. ขอใดไมจัดอยูในบายศรีหลวง 

ก. บายศรีแกว  

ข. บายศรีเงิน 

ค. บายศรีทอง  

ง. บายศรีปากชาม 

3. บายศรีหลวงใชสําหรับใคร 

ก. พระมหากษัตริย  

ข. ประชาชนท่ัวไป 

ค. พระภิกษุ   

ง. ประชาชนท่ัวไปและพระภิกษุ 

4. งานประดิษฐดอกไม ใบตอง ท่ีปรากฏและบันทึกเปน

หลักฐานนั้น เกิดข้ึนในสมัยใด 

ก. สุโขทัย   

ข. อยุธยา 

ค. ลพบุรี   

ง. รัตนโกสินทร 

5. นางนพมาศ ไดประดิษฐโคมลอยน้ําในสมัยของ

พระมหากษัตริยพระองคใด 

ก. สมเด็จพระนารายมหาราช 

ข. สมเด็จพระเจาตากสิน 

ค. สมเด็จพระรวงเจา 

ง. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

6. ขอใดคือคุณคาของบายศรี 

ก. ใชในงานพิธีตางๆ  

ข. ชวยพัฒนาจิตใจ 

ค. สรางรายได  

ง. ถูกทุกขอ 

7. ความเชื่อใดเปนความหมายของดอกดาวเรืองท่ี 

ใสในบายศรี 

ก. เพ่ือความเจริญรุงเรือง 

ข. เพ่ือความสดชื่น 

ค. เพ่ือความอุดมสมบูรณ 

ง. การมีโชคลาภ 

8. เม่ือประดิษฐองคบายศรีเสร็จแลว จะตองทํา

อยางไร บายศรีจึงจะสดและเปนเงางาม 

ก. นําไปแชน้ําแข็ง    

ข. ตั้งไวในท่ีอากาศถายเท 

ค. นําไปแชน้ําและนําผาชื้นคลุมไว 

ง. ฉีดดวยน้ํามันมะกอกผสมน้ําเปลา เอ็ม 150 

9. เราไมควรนําบายศรีไปประกอบในงานพิธีใด 

ก. งานฌาปนกิจศพ       

ข. งานแตงงาน 

ค. งานไหวครูศิลป       

ง. งานอุปสมบท 

10. บายศรีท่ีใชกับประชาชนท่ัวไป คือบายศรีใด 

ก. บายศรีปากชาม   

ข. บายศรีธรรมจักร 

ค. บายศรีแกว เงิน ทอง  

ง. บายศรีตองรองทองขาว 
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11. ใบตองชนิดใดท่ีตองใชเวลาในการทํางานประดิษฐท่ี

รวดเร็วและเบามือ 

ก. ใบตองกลวยตานี       

ข. ใบตองกลวยหอม 

ค. ใบตองกลวยน้ําวา  

ง. ใบตองกลวยไข 

12. เพราะเหตุใดจึงนิยมใชใบตองในขอ 11 มาประดิษฐ

บายศรี 

ก. ใบตองมีความหนา        

ข. ใบตองมีความเหนียว 

ค. ใบตองมีความมัน        

ง. ใบตองมีความเปราะ 

13. ใบตองท่ีนิยมนํามาประดิษฐบายศรีควรมีลักษณะ

อยางไร 

ก. ผิวสีออกดําๆ       

ข. ผิวสีเหลืองๆ 

ค. ผิวสีเขียวผสมเหลือง      

ง. ผิวสีเขียวท่ัวกันท้ังใบ 

14. ไมแกนสําหรับยึดกรวยควรมีลักษณะอยางไร 

ก. ทําจากไมเนื้อแข็ง        

ข. ทําจากไมไผ 

ค. ทําจากเถาวัลย       

ง. ทําจากกานมะพราว 

15. ดอกไมชนิดใดท่ีนิยมนํามาตกแตงบายศรี 

ก. ดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกพุด 

ข. ดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกดาวกระจาย 

ค. ดอกดาวเรือง ดอกบานไมรูโรย ดอกแกว 

ง. ดอกดาวเรือง ดอกเฟองฟา ดอกราชพฤกษ 

 

 

16. การเขาองคบายศรีควรประดิษฐใหมีลักษณะ

อยางไร 

ก. ปลายกลีบเรียงเปนรูปดอกบัวตูม 

ข. ปลายกลีบเรียงเปนเสนโคง 

ค. ปลายกลีบเรียงเปนเสนทแยง 

ง. ปลายกลีบเรียงเปนครึ่งวงกลม 

17. การเขาองคบายศรีตองจัดใหดอกพุดมีลักษณะ

อยางไร 

ก. ดอกเรียงเสมอกัน 

ข. ดอกเรียงยอดตอยอด,แกมชนแกม 

ค. ดอกเรียงเปนเสนทแยง 

ง. ดอกเรียงเปนครึ่งวงกลม 

18. สวนท่ีอยูสูงสุดของบายศรีเรียกวาอะไร 

ก. องคบายศรี  

ข. ยอดบายศรี 

ค. แมงดา   

ง. กรวย 

19. ผานุงดานหลังของตัวบายศรีตองจัดใหมี 

ลักษณะอยางไร 

ก. จัดใหเรียงชิดกัน 

ข. จัดใหเรียงระยะหางเทากัน 

ค. จัดใหเรียงระยะหางเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ง. ไมจําเปนตองจัดใหเรียงกันก็ได 

20. สวนประกอบของบายศรีปากชามดังตอไปนี้ 

ตองประกอบเรียงตามลําดับข้ันตอนแรกอยางไรจึง

จะถูกตอง 

ก. กรวย แมงดา องคบายศรี  ดอกไม เครื่องสังเวย 

ข. กรวย องคบายศรี แมงดา ดอกไม เครื่องสังเวย 

ค. กรวย แมงดา องคบายศรี เครื่องสังเวย ดอกไม   

ง. กรวย องคบายศรี แมงดา เครื่องสังเวย ดอกไม 
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21. สวนประกอบใดของบายศรีทุกชนิด ท่ีประกอบเปน

ชิ้นสุดทาย 

ก. กรวย    

ข. ยอดบายศรี  

ค. แมงดา     

ง. เครื่องสังเวย 

22. บายศรีนวรัตน 1 องค ประกอบดวยนิ้วบายศรี 

จํานวน ก่ีนิ้ว 

ก. 3 นิ้ว   

ข. 5 นิ้ว 

ค. 7 นิ้ว   

ง. 9 นิ้ว 

23. บายศรีชนดิใด มีทิศหลักในการประกอบ จํานวน  

3 ทิศเทานั้น จะมากกวานี้ไมได 

ก. บายศรีปากชาม  

ข. บายศรีตอ 

ค. บายศรีหลัก  

ง. บายศรีตน 

24. ขอใดเปนสวนประกอบของบายศรีปากชาม 

เบญจรัตน 

ก. บายศรี 3 นิ้ว   3 องค  แมงดา 3 ตัว 

ข. บายศรี 5 นิ้ว   3 องค  แมงดา 3 ตัว 

ค. บายศรี 7 นิ้ว   4 องค  แมงดา 4 ตัว 

ง. บายศรี 9 นิ้ว   4 องค  แมงดา 4 ตัว 

 

 

 

 

 

 

25. วิธีการเขาองคบายศรีอุบลรัตน มีวิธีการนุงผา

อยางไร 

ก. นํานิ้วบายศรีมาประกบกัน หันหลังยอดบนหา

ตนเอง ใหยอดหางกันยอดตอยอด พับผานุง

ดานขวาและซายใหแนบสนิทกับดานขางของ

นิ้ว 

ข. พับผานุงเปนสามเหลีย่ม วางประกบดานขางนิ้ว

บายศรีท้ังสองดานแลวพับใหแนบชิดกับนิว้

บายศร ี

ค. วางผานุงทับนิ้วบายศรีดานลางแลวตลบมา

ดานบน 

ง. วางผานุงทับบนตัวลูกแลวพับตลบไปดานหลัง 

26. คุณประโยชนใด ท่ีไดจากการรวมกันประดิษฐ

บายศรี 

ก. มีน้ําใจ ระดมความคิด ชวยเหลือกันและกัน 

ข. ระดมความคิด  เห็นแกตัว  แบงปน 

ค. ชวยเหลือกัน  แกงแยงชิงดี สามัคคี 

ง. มีน้ําใจ  ผูกพัน อยากไดอยากมี 

27. ในการทํางานทุกชิ้นจะสําเร็จได เราควรมี

พฤติกรรมดังตอไปนี้ ยกเวน ขอใด 

ก. การวางแผนกอนทํางาน   

ข. ความตั้งใจ มุงม่ัน 

ค. ความรับผิดชอบ            

ง. การควบคุมการทํางาน 

28. การประดิษฐบายศรีตน จํานวน 1 ตน เราจะตองให

ความรวมมือในการประดิษฐสวนประกอบใดมากท่ีสุด 

ก. กรวยและตนบายศรี 

ข. ตนและฐานบายศรี 

ค. นิ้วและองคบายศรี 

ง. กรวยและฐานบายศรี 
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29. ใครเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสม ใน

การทํางานรวมกัน 

ก. เดช เปนผูประสานงานในการแบงหนาท่ี  

 ท่ีเพ่ือนถนัด 

ข. กร ประดิษฐกรวยเพียงอยางเดียวเทานั้น

เพราะไดรับหนาท่ีนี้ 

ค. ไหม เก็บเศษใบตองไวในถุงขยะเสมอ 

ง. มายด พับนิ้วบายศรีเสร็จแลวก็ชวยเพ่ือนพับ

นิ้วใหเสร็จดวยความตั้งใจ 

30. การประดิษฐบายศรีรวมกันเปนกลุม ทําใหเรา

สามารถพบความสําเร็จของผลงานไดเร็วข้ึน แตหาก

ขาดสิ่งสําคัญสิ่งนี้ อาจจะพบกับความสําเร็จไดยาก

หรือผลงานสําเร็จไดไมดี สิ่งนั้นคือสิ่งใด 

ก. ความรัก 

ข. ความดี 

ค. ความสามัคคี 

ง. ความมีน้ําใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล .................................................................................................... เลขท่ี .............  

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนน 
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กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ)             ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ชุดฝกทักษะท่ี 1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี                               เวลา 2 ชั่วโมง 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด 

  มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มี

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือ

การดํารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด ม.1/1 วิเคราะหข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน 

   ตัวชี้วัด ม.1/3 ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจมีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

   ตัวชี้วัด ม.1/2 มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

   ตัวชี้วัด ม.1/3 เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ 

 

สาระสําคัญ 

  การประดิษฐบายศรี เปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ซ่ึงเริ่มจากการพับ 

จีบ รอยดอกไม จากชางฝมือในวัง ไมมีหลักฐานท่ีมาชัดเจน ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ จัดทําข้ึน

เพ่ือใชในพิธีกรรมเก่ียวกับการบูชาพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา ครูบาอาจารย บายศรีมีลักษณะ 

รูปราง รูปทรง รูปแบบเปนเอกลักษณ ในปจจุบัน มีการสรางสรรค พัฒนาใหมีความสวยงาม วิจิตรยิ่งข้ึน 

นิยมใชบูชาพรอมกับเครื่องสังเวย ตามความเชื่อในพิธีกรรมนั้น ทุกองคประกอบของบายศรีมีความหมาย

อันเปนสิริมงคล มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิด ผูท่ีตองการศึกษาใหถองแท หรือประดิษฐ

บายศรีใหถูกตองสวยงามนั้น จําเปนตองมีการบูชาครูบายศรี ซ่ึงผูรูไดกลาวขานวา “สําคัญนัก จักขาดมิได” 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเปนมาของบายศรีได 

 2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญของบายศรีได 

 3. นักเรียนสามารถนําบายศรีไปใชในพิธีกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

 4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนอยางถูกตองกับครูบายศรี  

แผนการจัดการเรยีนรู ที่ 1 
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สาระการเรียนรู 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี 

   1. ประวัติ ความเปนมา 

   2. ความหมายของบายศรี 

   3. ความสําคัญของบายศรี  

- ดานประเพณีและพิธีกรรม    

- ดานจิตใจ 

- ดานการสืบสานและการอนุรักษ 

- ดานการพัฒนาอาชีพ 

   4. การบูชาครูบายศรี 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

  ข้ันนํา 

  ครูและนักเรียน รวมกันสนทนา เก่ียวกับวิถีชีวิต ในชุมชนของตน เก่ียวกับพิธีกรรมท่ีเปนพิธี

มงคล ความเชื่อท่ีไดรับการสืบทอดมา และประสบการณของนักเรียนเก่ียวกับงานประดิษฐ 

  ข้ันสอน 

  1. ครูนําภาพบายศรี และพิธีกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนสังเกต วา 

บายศรีแบบใด ควรใชในงานพิธีแบบใด และบายศรีท่ีมีชื่อเรียกเหมือนกัน แตลักษณะไมเหมือนกันนั้น 

แตกตางกันอยางไรบาง 

  2. ครูแนะนํานักเรียนในการใชชุดฝกทักษะและเนนหัวขอท่ีสําคัญ อธิบายสิ่งท่ีนักเรียนควร

สังเกต ในความเหมือน ความแตกตาง และสิ่งท่ีสามารถพัฒนาสรางสรรคเปนสิ่งใหมได 

  3. นักเรียนศึกษาชุดฝกทักษะ ในหัวขอ ประวัติ ความเปนมา ความหมายของบายศรี 

ความสําคัญของบายศรี และการบูชาครูบายศรี ดวยตนเอง  หากติดขัดจุดใด ครูใหคําชี้แนะและชวย

แกไขจนกระท่ังนักเรียนเขาใจ 

  4. เม่ือนักเรียนศึกษาชุดฝกทักษะแลว ครูอธิบายเกณฑการใหคะแนนแบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 

  5. นักเรียนทําแบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2  

  6. นักเรียนอานเฉลยแบบฝกทักษะท่ี 1 ท้ังหมด แลวเปรียบเทียบหาเหตุผลของคําตอบ

ระหวางคําตอบในเฉลยกับคําตอบท่ีนักเรียนตอบ จากนั้นครูจะแนะนําเทคนิควิธีการท่ีจะชวยใหนักเรียน

นั้นทํางานไดดีข้ึน รวดเร็วข้ึน งายข้ึน และหลักการจํา การสังเกต 
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  7. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

  8. เม่ือนักเรียนศึกษาชุดฝกทักษะจนครบ และสงงานครบทุกคน และใหนักเรียนดูเฉลย

คําตอบพรอมกับการหาคําตอบในชุดฝกทักษะตั้งแตตนจนจบไปพรอมๆ กัน เพ่ือเปนการทบทวน

ประสบการณท้ังหมด และทําความเขาใจใหตรงกัน 

  ข้ันสรุป 

  รวมกันอภิปราย สนทนา เก่ียวกับเนื้อหาในชุดฝกทักษะและรวมกันระดมความคิด ในการ

สรางสรรคชิ้นงานท่ีมีลักษณะการประดิดประดอย ท่ีเปนเอกลักษณท่ีคลายคลึงกัน รวมถึงความเปนไป

ไดในการพัฒนาฝมือใหเปนงานท่ีสรางอาชีพสุจริตตอไป 

 

ส่ือและแหลงการเรียนรู 

 1. ชุดฝกทักษะท่ี 1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี 

 2. แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบายศรี 

 3. ภาพบายศรี และพิธีกรรม ท่ีเก่ียวของกับบายศรี 

 

การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ตรวจแบบทดสอบกอนเรยีน / หลังเรียน 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 75  ข้ึนไป 
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กิจกรรมเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

ความคิดเห็นผูบริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

ลงชื่อ 

   (นายพัฒนสมวงศ  นิลพัทธ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ 

บันทึกผลหลังสอน 

ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหา / อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        

ลงชื่อ      

                             (นางสาวศรีไพร นันทสูนย) 

          ครูผูสอน 
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กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ)      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ชุดฝกทักษะท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศร ี     เวลา 2 ชั่วโมง 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด 

  มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มี

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือ

การดํารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด ม.1/1 วิเคราะหข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน 

 ตัวชี้วัด ม.1/3 ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจมีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

   ตัวชี้วัด ม.1/2 มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

   ตัวชี้วัด ม.1/3 เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 

  การประดิษฐบายศรีใหถูกตองตามหลักการประดิษฐแตโบราณนั้น ควรมีความรู ความเขาใจ ใน 

การเลือกอุปกรณใหถูกตอง เหมาะสม วัสดุท่ีใชในการประดิษฐบายศรีควรมีความเปนมงคล ไมมีตําหนิ 

รูจักเลือกใชและดูแลรักษาใบตองใหคงทน สวยงาม เม่ือมีความรูเบื้องตนดังนี้แลว ควรประดิษฐบายศรี

ตามประเภทของพิธีการและเจาของพิธีกรรมนั้น หากเปนพิธีสําหรับพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ 

หรือในพระราชวัง ควรใชบายศรีหลวง ไดแก บายศรีสํารับเล็ก (มีบายศรีแกว บายศรีทองและบายศรีเงิน) 

บายศรีสํารับใหญ และบายศรีตองรองทองขาว แตหากเปนพิธีของบุคคลท่ัวไปนั้น ควรใชบายศรีราษฎร

ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงไดแก บายศรีปากชาม บายศรีใหญ บายศรีตน  
 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถเลือกใชอุปกรณและวัสดุ ในการประดิษฐบายศรีไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

2. นักเรียนสามารถดูแลรักษาใบตองใหคงทนได 

3. นักเรียนสามารถแยกประเภทและลักษณะของบายศรีแตละชนิด ไดอยางถูกตอง  

4. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของชั้นบายศรี ตามหลักความเชื่อ ความศรัทธาของ

ตนเองได 

แผนการจัดการเรยีนรู ที่ 2 
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สาระการเรียนรู 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

       1. การเลือกอุปกรณและวัสดุท่ีใชในการประดิษฐบายศรี 

     2. การเลือกและการดูแลรักษาใบตองใหคงทน  

     3. ประเภทของบายศรี  

     4. ลักษณะของบายศรี  สําหรับใชในโอกาสตางๆ  

  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

  ข้ันนํา 

  ครูและนักเรียน รวมกันสนทนา เก่ียวกับตนไม ดอกไม ในชุมชนของตนท่ีมีความหมายใน

ความเปนสิริมงคล และควรแกการนํามาบูชาพระรัตนตรัย ตามความเชื่อท่ีไดรับการสืบทอดมา และ

ประสบการณของนักเรียนเก่ียวกับงานประดิษฐ 

  ข้ันสอน  

  1. ครูนําภาพบายศรี และพิธีกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนสังเกต วา 

บายศรีแบบใด ควรใชในงานพิธีแบบใด และบายศรีท่ีมีชื่อเรียกเหมือนกัน แตลักษณะไมเหมือนกันนั้น 

แตกตางกันอยางไรบาง 

  2. ครูแนะนาํนักเรียนในการใชชุดฝกทักษะ  และเนนหัวขอท่ีสําคัญ อธิบายสิ่งท่ีนักเรียนควร

สังเกต ในความเหมือน ความแตกตาง และสิ่งท่ีสามารถพัฒนาสรางสรรคเปนสิ่งใหมได 

  3. นักเรียนลงมือศึกษาชุดฝกทักษะ ดวยตนเอง  ในหัวขอการเรียนรูในชุดฝกทักษะท่ี 2 ดังนี้ 

       3.1 การเลือกวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการประดิษฐบายศรี 

       นักเรียนศึกษาวิธีการเลือกวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการประดิษฐบายศรีจนจบ ครอูธิบาย

วิธีการเลือกอุปกรณทีใชในการประดิษฐบายศรี พรอมกับนําชาม พาน ไมแกน ไมกลัด มาใหนักเรียนดู

เปนตัวอยาง และนําใบตองตานี ใบตองเทพรส รวมถึงใบตองชนิดอ่ืนมาใหนักเรียนดูเพ่ือสังเกต 

เปรียบเทียบ หาเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงควรใชใบตองตานี / ใบตองเทพรส ในการประดิษฐบายศรี 

       3.2 การเลือกและการดูแลรักษาใบตองใหคงทน  

  นักเรียนศึกษาวิธีการเลือกและการดูแลรักษาใบตองใหคงทนจนจบ จากนัน้ ให

นักเรียนนําใบตองท่ีเตรียมมา ทําตามข้ันตอนในหัวขอการเลือกและการดูแลรักษาใบตองใหคงทน 

       3.3 ประเภทและลักษณะของบายศรี  สําหรับใชในโอกาสตางๆ  

        นักเรียนศึกษาประเภทของบายศรี และลักษณะของบายศรี  สําหรับใชในโอกาส

ตางๆ  โดยละเอียด 
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  4. เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาจนจบแลว ครูแนะนําเทคนิควิธีการท่ีจะชวยใหนักเรียนนั้นทํางาน

โดยใชใบตองเปนวัสดุไดรวดเร็วข้ึน งายข้ึน และหลักการจํา การสังเกต แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี

นักเรียนปฏิบัติงาน  หากติดขัดจุดใด ครใูหคําชี้แนะและชวยแกไขจนกระท่ังนักเรยีนเขาใจ  

5. นักเรียนทําแบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี  เปน

รายบุคคล 

  6. เม่ือนักเรียนสงงานครบทุกคน ครูจงึเฉลย และใหนักเรียนเรียนรูชุดฝกทักษะตั้งแตตนจน

จบไปพรอมๆ กัน ตามขอคําถามในแบบฝกทักษะ  เพ่ือเปนการทบทวนประสบการณท้ังหมด และทํา

ความเขาใจใหตรงกัน 

  7. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

  8. นักเรียนตรวจคําตอบในใบเฉลยแบบทดสอบ และใหนักเรียนเรียนรูชุดฝกทักษะตั้งแตตน

จนจบไปพรอมๆ กัน ตามขอคําถามในแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือเปนการทบทวนประสบการณท้ังหมด 

และทําความเขาใจใหตรงกัน 

  ข้ันสรุป 

  รวมกันอภิปราย สนทนา สรุปเนื้อหาในชุดฝกทักษะและรวมกันระดมความคิด เก่ียวกับ

ประสบการณท่ีไดพบเห็นหรืออยูรวมเหตุการณในพิธีกรรมท่ีมีบายศรี แลกเปลี่ยนความคิดท่ี

นอกเหนือจากชุดฝกทักษะท่ี 2 และตอบขอซักถามของนักเรียน 

 

ส่ือและแหลงการเรียนรู 

1. ชุดฝกทักษะท่ี 2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

2. แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประดิษฐบายศรี 

3. ภาพบายศรี และพิธีกรรมตางๆ 

4. ชาม พาน ไมแกน ไมกลัด ใบตองตานี ใบตองเทพรส ใบตองชนิดอ่ืน 

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

   เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 75  ข้ึนไป 
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กิจกรรมเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

ความคิดเห็นผูบริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ลงชื่อ 

   (นายพัฒนสมวงศ  นิลพัทธ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ 

บันทึกผลหลังสอน 

ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ปญหา / อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

        ลงชื่อ      

                             (นางสาวศรีไพร นันทสูนย) 

                             ครูผูสอน   
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กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ)     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ชุดฝกทักษะท่ี 3 การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน    เวลา 2 ชั่วโมง 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด 

  มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มี

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือ

การดํารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด ม.1/1 วิเคราะหข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน 

  ตัวชี้วัด ม.1/3 ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจมีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

  ตัวชี้วัด ม.1/2 มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

  ตัวชี้วัด ม.1/3 เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ 

  

สาระสําคัญ 

           บายศรีปากชามเบญจรัตนเปนบายศรีขนาดเล็กใชชามขนาด 5 นิ้ว มีกรวยตรงกลาง ครอบถวย

ขาวขนาด 3 นิ้ว วางดวยไขปอกไวดานบน เปนบายศรีท่ีประดิษฐใหมี 3 ทิศ 1 ทิศ เรียกวา 1 องค องคละ 

5 นิ้ว ชองวางระหวางองคบายศรี จะใชแมงดาแบบตัด ตามธรรมเนียมครูบายศรีโบราณ แนบติดชามให

โคนแมงดา เสียบติดกับโคนกรวย แลวนํา เครื่องสังเวยมาวางไวระหวางแมงดากับกรวย จากนั้นตกแตง

ยอดดวยดาวเรืองและดอกบัวใหสวยงาม ใช 1 คู วางไวท่ีศาลเพียงตาหรือศาลเจาท่ี ในพิธีมงคลตามหลัก

พุทธศาสนา เม่ือเสร็จพิธีก็นําไปลอยน้ําหรือท้ิงไวสัก 3 วันแลวคอยไปลอยน้ํา ดวยความเชื่อท่ีวา ฝากพระ

แมคงคาใหดูแล เพ่ือความสงบ รมเย็น บายศรีปากชามนี้มีตั้งแต 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น ตามแตขนาด

ของภาชนะ และขนาดของพิธีตามฐานะของครอบครัว  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของบายศรีปากชามเบญจรัตนได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายสวนประกอบบายศรีปากชามเบญจรัตนได 

3. นักเรียนสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ในการประดิษฐบายศรีไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

4. นักเรียนสามารถประดิษฐและประกอบบายศรีปากชามเบญจรัตนได  

แผนการจัดการเรยีนรู ที่ 3 
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สาระการเรียนรู 

    การประดิษฐบายศรปีากชามเบญจรตัน 

1. ประโยชนของบายศรีปากชามเบญจรัตน 

2. สวนประกอบบายศรปีากชามเบญจรัตน 

3. วัสดุ อุปกรณ ในการประดิษฐบายศรี 

4. การประดิษฐและประกอบบายศรีปากชามเบญจรัตน 

       

กระบวนการจัดการเรียนรู 

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

  ข้ันนํา 

  ครูและนักเรียน รวมกันสนทนา เก่ียวกับบายศรีท่ีเคยพบเห็นในพิธีการตางๆ ในชุมชนของตน 

ตามความเชื่อท่ีไดรับการสืบทอดมา และประสบการณของนักเรียนเก่ียวกับการพับ จีบ มวนใบตอง  

  ข้ันสอน  

  1. นักเรียนศึกษาคําชี้แจงในการใชชุดฝกทักษะ 

  2. นักเรียนศึกษาชุดฝกทักษะท่ี 3 การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน ดวยตนเอง  ใน

หัวขอประโยชนของบายศรีปากชาม สวนประกอบของบายศรีปากชามเบญจรัตน และวัสดุ อุปกรณใน

การประดิษฐบายศรี 

  3. ครูนําบายศรีท่ีประกอบสําเร็จแลวมาใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง แลวใหนักเรียนสังเกต วา 

บายศรีเบญจรัตน มีลักษณะเดนอยางไร เพราะเหตุใดจึงชื่อเบญจรัตน ควรใชในงานพิธีแบบใด มี

สวนประกอบอะไรบาง 

  4. นักเรียนศึกษาเนื้อหา การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน ในหัวขอการเรียนรู ตาม

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

4.1 วิธีพับนิ้วบายศรี 

4.2 วิธีเขาองคบายศรี 

4.3 การทําแมงดาแบบตัดแตง 

4.4 การประดิษฐกรวยแบบเรียบ 

4.5 การประกอบบายศรีปากชามเบญจรัตน 

  5. เม่ือนักเรียนศึกษาจบทุกข้ันตอน ใหนักเรียนนําใบตองท่ีเตรียมมา จัดเตรียมบนโตะ แลวทํา

กิจกรรมตามข้ันตอน ตอไปนี้ 

  ข้ันท่ี 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา 

 5.1 ครูสาธิตการพับนิ้วบายศรีใหนักเรียนดูคราวๆ  จํานวน 1 นิ้ว 
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 5.2 ครูสาธิตเขาองคบายศรีใหนักเรียนดู จํานวน 1 องค 

 5.3 ครูสาธิตการตัดแมงดาแบบตัดแตงใหนักเรียนดู จํานวน 1 ตัว 

 5.4 ครูสาธิตการมวนกรวยแบบเรียบใหนักเรียนดู จํานวน 1 กรวย 

 5.5 ครูสาธิตการประกอบบายศรีปากชามเบญจรัตน ใหนักเรียนดู และใชคําถามยอนกลับ 

        ข้ันท ี่ 2 ข้ันสาธิตและใหนักเรียนปฏิบัติทักษะยอย, ข้ันท่ี 3 ข้ันใหนักเรียนปฏิบัติทักษะยอย, 

ข้ันท่ี 4 ข้ันใหเทคนิควิธีการ 

 5.6 ครูสาธิตการพับนิ้วบายศรี อยางชาๆ 1 นิ้วและใหนักเรียนทําตาม พรอมบอกเทคนิค

ในการสังเกต การทําใหสวยงาม รวดเร็ว และถูกตอง ตามข้ันตอนในชุดฝกทักษะ ดังตอไปนี้ 

1) ฉีกใบตองกวาง 3.5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว จํานวน 18 ชิ้น ใหโคนใบอยูดานขวามือ จับ

ใบตองมุมบนขวามือพับเฉียงจากก่ึงกลางลงมาประมาณ 1/6 ของความกวาง มียอดแหลมสามเหลี่ยม  

2) ทบใบตองตอกันมาประมาณ 4 ทบ 

3) พับดานซายสวนท่ีเหลือ เขามาสอดใตใบตองท่ีมวนไว 

4) พับสวนท่ีอยูดานซาย มาดานขวาใหแนบชิดนิ้วท่ีมวน 

5) พับสวนท่ียื่นเกินในขอ 4 กลับมาใหเปนรูปสามเหลี่ยมยอดแหลม ขนานกับนิ้วให

สวยงาม  แลวเย็บดวยแม็ก ตรงชายนิ้วดานลาง 

5.7 นักเรียนพับนิ้วบายศรีดวยตนเอง เชนเดิมใหครบ 15 นิ้ว แลวเก็บไว 

5.8 ครูสาธิตการเขาองคบายศรี อยางชาๆ 1 องคและใหนักเรียนทําตาม พรอมบอก

เทคนิคในการสังเกต การทําใหสวยงาม รวดเร็ว และถูกตอง ตามข้ันตอนในชุดฝกทักษะ ดังตอไปนี้ 

         1) นํานิ้วบายศรี 2 นิ้ว มาประกบกัน โดยหันดานหนาออก ใหยอดนิ้วลางอยูสูงกวา

ยอดนิ้วบนเล็กนอย  

     2)  ฉีกใบตอง “ผานุง” ขนาดกวาง 2.5 นิ้ว ยาวประมาณ 6 นิ้ว จํานวน 24 ชิ้น หัน

ดานนวลตองข้ึน วางทาบดานหลังหลังนิ้วและพับริมผานุงดานบนลงมา 1/3 ของความกวาง 

     3) พับผานุงดานขวาทับนิ้วท้ังสอง ใหแนบสนิทกับดานขางของนิ้ว 

        4) พับผานุงดานซายทับนิ้วท้ังสองและทับผานุงดานขวา ใหแนบสนิทกับดานขางของนิ้ว 

     5) เก็บใบตองท่ียื่นเกินออกมา โดยการพับและตัดชายใบตองดานใน เพ่ือไมใหใบตอง

หนา และเย็บดวยแม็กใหแนน 

        6) ทําเชนเดิม จนครบ 5 นิ้ว ใหระยะหางของผานุง หางกัน 1 เซนติเมตร เย็บตรึงให

แนน  จัดยอดใหเรียงตรงกัน เพ่ือความสวยงาม 

 5.9 นักเรียนเขาองคบายศรีดวยตนเอง เชนเดิมใหครบ 3 องค แลวเก็บไว 

 5.10 ครูสาธิตการตัดแมงดา อยางชาๆ 1 ตัวและใหนักเรียนทําตาม พรอมบอกเทคนิคใน

การสังเกต การทําใหสวยงาม รวดเร็ว และถูกตอง ตามข้ันตอนในชุดฝกทักษะ ดังตอไปนี้ 
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         1) ฉีกใบตอง กวาง 3.5 นิ้ว จํานวน 3 ชิ้น นํามาซอนกัน 

     2) พับทบใบตองตามความยาว  

     3) ตัดใบตองโคงมน ในลักษณะตามรูปในวิธีการทําแมงดาแบบตัดแตง 

        4) ขลิบใบตองลึกเขาไป 0.5 ซ.ม. และตัดยอด ตัดโคนแมงดา  

5.11 เม่ือนักเรียนตัดเสร็จ ใหคลี่ออก จะพบแมงดาแบบตัด จํานวน 3 ตัว แลวเก็บไว 

5.12 ครูสาธิตการมวนกรวย อยางชาๆ 1 กรวยและใหนักเรียนทําตาม พรอมบอกเทคนิค

ในการสังเกต การทําใหสวยงาม รวดเร็ว และถูกตอง ตามข้ันตอนในชุดฝกทักษะ ดังตอไปนี้ 

1)  ฉีกใบตองยาว 12 นิ้ว จํานวน 3 ชิ้น จับใบตองซอนสลับทางใหมุมยอดเสมอกัน 

ในลักษณะคลายพัด 

2) มวนริมจากขวาเขามาใหเปนรูปกรวยยอดแหลม 

3) มวนจนสุดริมใบตองจะไดสนริมใบตองตั้งฉาก อยูดานหลัง เย็บมุมดานลาง และ

ตัดชายใหเสมอกัน 

5.13  เม่ือนักเรียนตัดเสร็จ ใหนําไปครอบไวกลางชาม หรือกลางพาน ของตนเอง 

5.14 ครูนําสวนประกอบของบายศรีเบญจรัตนท้ังหมด มาประกอบลงในพานใหนักเรียนดู

และสังเกตดวยตนเอง 

  ข้ันท่ี 5 ข้ันใหนักเรียนเชื่อมโยงทักษะยอยๆ เปนทักษะท่ีสมบูรณ  

 5.15 นักเรียนประกอบบายศรีเบญจรัตน ดวยตนเองเปนรายบุคคล ตามข้ันตอนตอไปนี้  

1) เตรียมชามขนาดกวาง 5 นิ้ว จํานวน 1 ใบและขาวใสถวยน้ําจิ้ม จํานวน  1 ใบใส

ขาวพูน แลวนําไขตมปอกเปลือกมาวางตรงกลาง ใหมีลักษณะตั้งตรง 

2) นําถวยขาวปากหมอและไขตมท่ีเตรียมไว วางไวกลางชาม กอนนํากรวยท่ีเสียบ

ดวยไมไผไวตรงกลาง ใหไมไผโผลเกินยอดกรวย มาประมาณ 3 นิ้ว 

3) นําองคบายศรี มาวางใหเปน 3 ทิศ เม่ือมองจากดานบน ติดยอดนิ้วบายศรีนิ้วท่ี 1 

เขากับกรวย ดวยตะปูเข็ม ใหครบท้ัง 3 องค 

4) นําแมงดามาสับหวาง ระหวางชองวางท้ัง 3 โดยใหโคนแมงดาเสียบเขาไปในกรวย  

5) จัดดอกดาวเรือง หรือดอกไมมงคล ใสในชองวางท้ัง 2 ดาน ขางแมงดา 

6) ผากลวยและแตงกวา เปน 3 ซีก ดานแนวตั้ง แลวเสียบแนวตั้ง ระหวางกลาง

แมงดากับกรวย 

7) เสียบยอดกรวยดวยดอกดาวเรือง ตามดวยดอกบัวตูม 

 6. เม่ือนักเรียนสามารถประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน เสร็จเรียบรอยแลว ใหนําผลงาน

มาแสดงท่ีหนาชั้นเรียน พรอมเขียนชื่อ-นามสกุล วางเรียงตามเลขท่ี ของตนเอง  

 7. นกัเรียนทําแบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน 
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 8. ในระหวางท่ีนักเรียนท่ีแบบฝกทักษะท่ี 3  ใหครูตรวจผลงานนักเรียนและประเมินผลงาน 

พรอมท้ังจดบันทึกในสิ่งท่ีครูตองการแนะนํานักเรียนเพ่ิมเติม  

 9. เม่ือนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกคน ใหครูและนักเรียนเฉลยคําตอบรวมกัน 

 10. รวมกันอภิปราย ตอบขอซักถาม การแกไขปญหา แลกเปลี่ยนความคิด  

 11. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และเฉลยคําตอบรวมกัน เพ่ือเปนการทบทวน

ประสบการณท้ังหมด อีกครั้ง 

  ข้ันสรุป 

  รวมกันอภิปราย สนทนา ขอสังเกต ปญหา การแกปญหา ความคิด ความรูสึกในการทํางาน 

ความรูสึกท่ีมีตอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และกลาวถึงการตอยอดทางความคิดในทาง

สรางสรรคผลงานตอไป 

 

ส่ือและแหลงการเรียนรู 

1. ชุดฝกทักษะท่ี 3 การประดิษฐบายศรปีากชามเบญจรัตน 

2. แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตน 

3. วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐบายศรี 

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ตรวจแบบทดสอบกอนเรยีน / หลังเรียน 

2. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

3. ประเมินผลงานนักเรียน 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. แบบทดสอบกอนเรยีน / หลังเรียน 

2. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

3. แบบประเมินผลงานนักเรยีน 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 75  ข้ึนไป 
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กิจกรรมเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ความคิดเห็นผูบริหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ 

   (นายพัฒนสมวงศ  นิลพัทธ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ 

  

บันทึกผลหลังสอน 

ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหา / อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

ลงชื่อ      

                               (นางสาวศรีไพร นันทสูนย) 

                              ครูผูสอน 
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กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ)        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน                  เวลา 2 ชั่วโมง 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด 

  มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มี

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือ

การดํารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด ม.1/1 วิเคราะหข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน 

  ตัวชี้วัด ม.1/3 ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจมีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

   ตัวชี้วัด ม.1/2 มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

   ตัวชี้วัด ม.1/3 เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ 

  

สาระสําคัญ 

           บายศรปีากชามนวรัตนเปนบายศรีขนาดกลางใชชามขนาด 5 นิ้ว มีกรวยตรงกลาง เปนบายศรี

ท่ีประดิษฐใหองคบายศรีตัวแมมี 3 ทิศ และองคบายศรีตัวลูกแซมระหวางชองวางอีก 3 ทิศ รวมเปน 6 

ทิศ องคบายศรีตัวแม ประดิษฐ 9 นิ้ว และแซมดวยองคบายศรีตัวลูกท่ีประดิษฐใหมี 5 นิ้ว แทนการแซม

ดวยแมงดา ใชบูชา 1 คู ยอดกรวยใชดอกดาวเรืองยอดดอกบัวแทนการใชไขตม สวนเครื่องสังเวยนั้น จะ

แยกออกจากบายศรีใหเห็นชัด จัดสํารับไวตางหาก นิยมใชเครื่องสังเวยท่ีเปนเครื่องหอมและของหวาน 

ไมนิยมใชของคาว หากใชของคาวจะมีเพียงถวยขาว วางดวยไขปอกไวดานบนเทานั้น สวนจะเพ่ิมเติม

เครื่องสังเวยใหมากข้ึน ก็อยูท่ีเจาภาพจะจัดหามาบูชา 

  บายศรีปากชามนวรัตนนั้น สามารถนําข้ึนบูชาไดตลอดเวลา ไมจําแนกเชา-บาย เพราะมียอด

บายศรีเปนของหอม ไมมีขาวและไขท่ีสามารถบูดเนาได ตั้งบูชาไวไดถึง 3 วัน 7 วัน หรือจะไมเก็บเลยก็

ได ไมเสียหาย ใบตองและดอกไมจะแหงไปเอง จึงนิยมกันมากสําหรับผูจัดทําบายศรีและทางเจาภาพพิธี 

แตหากจะตองเก็บบายศรี ครูบาอาจารยทานก็สั่งสอนมาวา ใหท้ิงใหถูกท่ี โดยการนําไปลอยน้ําหลังจาก

เสร็จพิธีก็หรือท้ิงไวสัก 3 วันแลวคอยไปลอยน้ํา ดวยความเชื่อท่ีวา ฝากพระแมคงคาใหดูแล เพ่ือความ

สงบ รมเย็น  

แผนการจัดการเรยีนรู ที่ 4 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถนําบายศรีปากชามนวรัตนในชีวิตประจําวันได 

2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของชั้นบายศรี ตามความศรัทธาของตนเองได 

3. นักเรียนสามารถอธบิายสวนประกอบ บายศรีปากชามนวรัตนได 

4. นักเรียนสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ในการประดิษฐบายศรีไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

5. นักเรียนสามารถประดิษฐและประกอบบายศรีปากชามนวรัตนได  

 

สาระการเรียนรู 

    การประดิษฐบายศรปีากชามนวรัตน 

1. บายศรีปากชามนวรัตน 

2. ความหมายของชั้นบายศรีบายศรี 

3. สวนประกอบของบายศรปีากชามนวรัตน 

4. วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐบายศรี 

5. การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

       

กระบวนการจัดการเรียนรู 

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

  ข้ันนํา 

  ครูและนักเรียน รวมกันสนทนา เก่ียวกับพิธีมงคลตางๆ ท่ีมีการบูชาดวยบายศรี และสนทนา

ตอยอดจากหนวยการเรียนรูบายศรีปากชามเบญจรัตนเชื่อมโยงหนวยการเรียนรูบายศรีปากชามนวรัตน 

  ข้ันสอน  

  1. นักเรียนศึกษาคําชี้แจงในการใชชุดฝกทักษะ 

  2. นักเรียนศึกษาชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน ดวยตนเอง ในหัวขอ

บายศรีปากชามนวรตัน  ความหมายของชั้นบายศรี  สวนประกอบของบายศรีปากชามนวรัตนและวัสดุ 

อุปกรณในการประดิษฐบายศรี 

  3. ครูนําบายศรีท่ีประกอบสําเร็จแลวมาใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง แลวใหนักเรียนสังเกตวา 

บายศรีปากชามนวรัตน มีลักษณะเดนอยางไร เพราะเหตุใดจึงชื่อนวรัตน ควรใชในงานพิธีแบบใด มีสวน 

ประกอบอะไรบาง และแตกตางจากบายศรีปากชามเบญจรัตนอยางไร 

  4. นักเรียนศึกษาเนื้อหา การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน ในหัวขอการเรียนรู ตาม

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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   4.1 วิธีพับนิ้วบายศรี 

   4.2 วิธีเขาองคบายศรีนวรัตน 

   4.3 การประดิษฐกรวยแบบเรียบ 

   4.4 การประกอบบายศรีปากชามนวรัตน 

  5. เม่ือนักเรียนศึกษาจบทุกข้ันตอน ใหนักเรียนนําใบตองท่ีเตรียมมา จัดเตรียมบนโตะ แลวทํา

กิจกรรมตามข้ันตอน ตอไปนี้ 

      ข้ันท่ี 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา 

   5.1 ครูสาธิตการพับนิ้วบายศรีใหนักเรียนดูคราวๆ  จํานวน 1 นิ้ว 

   5.2 ครูสาธิตเขาองคบายศรีใหนักเรียนดู จํานวน 1 องค 

   5.3 ครูสาธิตการมวนกรวยแบบเรียบใหนักเรียนดู จํานวน 1 กรวย 

   5.4 ครูสาธิตการประกอบบายศรีปากชามนวรัตน ใหนักเรียนดูและใชคําถาม

ยอนกลับเสมอ 

           ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิตและใหนักเรียนปฏิบัติทักษะยอย, ข้ันท่ี 3 ข้ันใหนักเรียนปฏิบัติทักษะยอย, 

ข้ันท่ี 4 ข้ันใหเทคนิควิธีการ 

   5.5 ครูสาธิตการพับนิ้วบายศรี อยางชาๆ 1 นิ้วและใหนักเรียนทําตาม พรอมบอก

เทคนิคในการสังเกต การทําใหสวยงาม รวดเร็ว และถูกตอง ตามข้ันตอนในชุดฝกทักษะ ดังตอไปนี้ 

       1) ฉีกใบตองกวาง 3.5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว จํานวน 42 ชิ้น ใหโคนใบอยูดานขวามือ จับ

ใบตองมุมบนขวามือพับเฉียงจากก่ึงกลางลงมาประมาณ 1/6 ของความกวาง มียอดแหลมสามเหลี่ยม  

2) ทบใบตองตอกันมาประมาณ 4 ทบ 

3) พับดานซายสวนท่ีเหลือ เขามาสอดใตใบตองท่ีมวนไว 

4) พับสวนท่ีอยูดานซาย มาดานขวาใหแนบชิดนิ้วท่ีมวน 

5) พับสวนท่ียื่นเกินในขอ 4 กลับมาใหเปนรูปสามเหลี่ยมยอดแหลม ขนานกับนิ้ว

ใหสวยงาม  แลวเย็บดวยแม็ก ตรงชายนิ้วดานลาง ดังรูปในชุดฝกทักษะ 

    5.6 นักเรียนพับนิ้วบายศรีดวยตนเอง เชนเดิมใหครบ 42 นิ้ว แลวเก็บไว 

   5.7 ครูสาธิตการเขาองคบายศรี อยางชาๆ 1 องคและใหนักเรียนทําตาม พรอมบอก

เทคนิคในการสังเกต การทําใหสวยงาม รวดเร็ว และถูกตอง ตามข้ันตอนในชุดฝกทักษะ ดังตอไปนี้ 

  1) นํานิ้วบายศรี 2 นิ้ว มาประกบกัน โดยหันดานหนาออก ใหยอดนิ้วลางอยูสูง

กวายอดนิ้วบนเล็กนอย  

  2) ฉีกใบตอง “ผานุง” ขนาดกวาง 2.5 นิ้ว ยาวประมาณ 6 นิ้ว จํานวน 36 ชิ้น 

หันดานนวลตองข้ึน วางทาบดานหลังหลังนิ้วและพับริมผานุงดานบนลงมา 1/3 ของความกวาง 

   3) พับผานุงดานขวาทับนิ้วท้ังสอง ใหแนบสนิทกับดานขางของนิ้ว 
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4) พับผานุงดานซายทับนิ้วท้ังสองและทับผานุงดานขวา ใหแนบกับดานขางของนิ้ว 

5) เก็บใบตองท่ียื่นเกินออกมา โดยการพับและตัดชายใบตองดานใน เพ่ือไมให

ใบตองหนา และเย็บดวยแม็กใหแนน 

6) ทําเชนเดิม จนครบ 9 นิ้ว ใหระยะหางของผานุง หางกัน 1 เซนติเมตร เย็บตรึง

ใหแนน  จัดยอดใหเรียงตรงกัน เพ่ือความสวยงาม 

5.8 นักเรียนเขาองคบายศรีดวยตนเอง เชนเดิมใหครบ 3 องค แลวเก็บไว 

5.9 ครูสาธิตการมวนกรวยแบบเรียบ อยางชาๆ 1 กรวยและใหนักเรียนทําตาม 

พรอมบอกเทคนิคในการสังเกต การทําใหสวยงาม รวดเร็ว และถูกตอง ตามข้ันตอนในชุดฝกทักษะ 

ดังตอไปนี้ 

1)  ฉีกใบตองยาว 12 นิ้ว จํานวน 3 ชิ้น จับใบตองซอนสลับทางใหมุมยอดเสมอ

กัน ในลักษณะคลายพัด 

2) มวนริมจากขวาเขามาใหเปนรูปกรวยยอดแหลม 

3) มวนจนสุดริมใบตองจะไดสนริมใบตองตั้งฉาก อยูดานหลัง เย็บมุมดานลาง 

และตัดชายใหเสมอกัน 

 5.10 เม่ือนักเรียนตัดเสร็จ ใหนําไปครอบไวกลางชาม หรือกลางพาน ของตนเอง

  5.11 ครูนําสวนประกอบของบายศรีนวรัตนท้ังหมด มาประกอบลงในพานใหนักเรียน

ดูและสังเกตดวยตนเอง 

  ข้ันท่ี 5 ข้ันใหนักเรียนเชื่อมโยงทักษะยอยๆ เปนทักษะท่ีสมบูรณ  

 5.12 นักเรียนประกอบบายศรีนวรัตน ดวยตนเองเปนรายบุคคล ตามข้ันตอนตอไปนี้  

1) เตรียมชามขนาดกวาง 5 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 

2) นํากรวยท่ีเสียบดวยไมแกนไวตรงกลาง ใหไมไผโผลเกินยอดกรวยมา 3 นิ้ว 

3) นําองคบายศรีตัวแม ขนาด  9 นิ้ว มาวางใหเปน 3 ทิศ เม่ือมองจากดานบน 

โดยเริ่มวางองคแรกท่ีรอยตอของกรวย องคท่ี 2 และ 3 ใหเวียนไปทางซาย ติดยอดนิ้วบายศรีนิ้วท่ี 1 

เขากับกรวย ดวยตะปูเข็ม 

4) นําองคบายศรีตัวลูกมาสับหวาง ระหวางชองวางท้ัง 3 และใชเข็มหมุดเสียบ

ยอดองคบายศรีนิ้วแรก ไวกับกรวย 

5) นําดอกดาวเรือง หรือดอกบัว มาประดับในชองวาง ใหเต็ม และเสียบยอดดวย

ดอกดาวเรืองและดอกบัว เรียกวา ดาวเรืองยอดบัว (ดอกบัวนั้น หามพับกลีบจนเปนดอกบัวบาน

เด็ดขาด เพราะจะทําใหบายศรีไมมียอด) แลวฉีดดวยน้ํามันมะกอกใหท่ัว 

6) นํากลวยและแตงกวา มาผาซีกดานแนวนอนตามความยาว 3 ซีก นํากลวย 

แตงกวา ขาวยอดไข มาจัดใสถวย วางเปนเครื่องสังเวยใหสวยงาม 
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 7)  เม่ือนักเรียนสามารถประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน เสร็จเรียบรอยแลว ให

นําผลงานมาแสดงท่ีหนาชั้นเรียน พรอมเขียนชื่อ-นามสกุล วางเรียงตามเลขท่ี ของตนเอง  

 8)  นักเรียนทําแบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

 9)  ในระหวางท่ีนักเรียนท่ีแบบฝกทักษะท่ี 4  ใหครูตรวจผลงานนักเรียนและ

ประเมินผลงาน พรอมท้ังจดบันทึกในสิ่งท่ีครูตองการแนะนํานักเรียนเพ่ิมเติม  

 10) เม่ือนักเรียนทําแบบฝกทักษะครบทุกคน ใหครูและนักเรียนเฉลยคําตอบรวมกัน 

 11) รวมกันอภิปราย ตอบขอซักถาม การแกไขปญหา แลกเปลี่ยนความคิด  

 12) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และเฉลยคําตอบรวมกัน เพ่ือเปนการ

ทบทวนประสบการณท้ังหมดอีกครั้ง 

  ข้ันสรุป 

  รวมกันอภิปราย สนทนา ขอสังเกต ปญหา การแกปญหา ความคิด ความรูสึกในการทํางาน 

ความรูสึกท่ีมีตอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และกลาวถึงการตอยอดทางความคิดในทาง

สรางสรรคผลงานตอไป 

 

ส่ือและแหลงการเรียนรู 

 1. ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรปีากชามนวรัตน 

 2. แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

 3. วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล 

    วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ตรวจแบบทดสอบกอนเรยีน / หลังเรียน 

2. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

3. ประเมินผลงานนักเรียน 

    เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

2. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

3. แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล  นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 75  ข้ึนไป 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ความคิดเห็นผูบริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ 

(นายพัฒนสมวงศ  นิลพัทธ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ 

 บันทึกผลหลังสอน 

ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหา / อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        

ลงชื่อ      

                        (นางสาวศรีไพร นันทสูนย) 

                            ครูผูสอน   
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

 

คําชี้แจง  ใหผูประเมินใสเครื่องหมาย  ลงในชอง ตามเกณฑการประเมิน 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล 
1.

 ว
าง

แผ
น

กอ
นทํ

าง
าน

 

2.
มีค

วา
มต

ั้งใ
จ

ใน
กา

รทํ
าง

าน
 

3.
 ทั

กษ
ะ

กร
ะบ

วน
กา

ร

ทํา
งา

น 

4.
 ค

วา
ม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

5.
 ก

าร
ใช

วัส
ดุ

อุป
กร

ณ
 รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 คะแนน 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

 

เกณฑการประเมิน 

รอยละ 93 - 100 ระดบัคะแนน  14 - 15  คะแนน = ดีมาก 

รอยละ 74 - 93  ระดบัคะแนน  11 - 13  คะแนน = ดี 

รอยละ 53 - 73   ระดบัคะแนน   8 - 10  คะแนน = พอใช 

รอยละ 30 - 52   ระดบัคะแนน   5 - 7  คะแนน = ปรับปรุง 

 

ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน 

(นางสาวศรีไพร  นันทสูนย) 

วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............. 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

3 2 1 

1. วางแผนกอน

ทํางาน 

มีการวางแผนกอน

การทํางานและสามารถ

ปฏิบัติไดตามแผน 

มีการวางแผนกอน

การทํางานและ

สามารถปฏิบัติตาม

แผนไดครบบาง

รายการ 

มีการวางแผน

กอนการทํางานและ

สามารถปฏิบัติตาม

แผนไดไมครบ 

2. มีความตั้งใจใน

การทํางาน 

มีความตั้งใจทํางานดี

มาก 

ไมคอยตั้งใจในการ

ทํางาน 

ไมตั้งใจในการ

ปฏิบัติงาน 

3. ทักษะ

กระบวนการทํางาน 

มีทักษะการทํางาน

ตามข้ันตอนอยางดีมาก 

ไมตองใหคําแนะนํา 

มีทักษะการทํางาน

ตามข้ันตอน พอใช 

ไมมีทักษะการ

ทํางาน ขาดความ

รับผิดชอบ 

4. ความ

รับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบใน

การทํางานดีมาก 

มีความรับผิดชอบใน

การทํางานคอนขางดี 

ไมมีความ

รับผิดชอบในการ

ทํางาน 

5. การใชวัสดุ

อุปกรณ 

ใชวัสดุอุปกรณอยาง

ประหยัด 

ใชวัสดุอุปกรณ

คอนขางประหยัด 

ใชวัสดุอุปกรณไม

ประหยัด 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

 

คําชี้แจง ครูประเมินผลงานท่ีกําหนด และใสเครื่องหมาย  ลงในชอง ตามเกณฑการประเมิน 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

ทํางาน

ตามลําดับ

ข้ันตอน 

ความ 

ถูกตองของ

ชิ้นงาน 

ความ

ประณีต

สวยงาม 

การ 

ตัดสินใจ

แกปญหา 

ทํางาน 

เสร็จตาม

เวลา 

รวม 

15 

คะแนน 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

เกณฑการประเมิน 

รอยละ 93 - 100 ระดบัคะแนน  14 - 15  คะแนน = ดีมาก 

รอยละ 74 - 93  ระดบัคะแนน  11 - 13  คะแนน = ดี 

รอยละ 53 - 73   ระดบัคะแนน   8 - 10  คะแนน = พอใช 

รอยละ 30 - 52   ระดับคะแนน   5 - 7  คะแนน = ปรับปรุง 

 

ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน 

(นางสาวศรีไพร  นันทสูนย) 

วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............. 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

3 2 1 

1. ทํางาน

ตามลําดับข้ันตอน 

มีการวางแผนการ

ทํางานตามข้ันตอนใน

แบบฝกทักษะทุก

ข้ันตอนของงาน เสร็จ

ตามเปาหมาย 

มีการวางแผนการ

ทํางาน ตามข้ันตอนใน

แบบฝกทักษะทุกข้ันตอน 

งานไมเสร็จตามเปาหมาย 

ไมมีการวางแผน 

การทํางานทํางานไม

เสร็จตามเปาหมาย 

2. ความถูกตอง

ของชิ้นงาน 

ชิ้นงานถูกตอง ชิ้นงานสวนใหญถูกตอง ชิ้นงานไมถูกตอง 

3. ความประณีต 

สวยงาม 

ชิ้นงานมีไมช้ํา ไม

แตกขนาดของ

องคประกอบเทากัน 

ชิ้นงานเรียงเปนระเบียบ 

สมํ่าเสมอ เรียงยอด

เทากัน 

ชิ้นงานมีความช้ํา 

แตกบางเล็กนอย ชิ้นงาน

เรียงกันคอนขางเปน

ระเบียบ บางชิ้นงานเรียง

ยอดไมเทากัน 

ชิ้นงานไมมีความ

ประณีตสวยงาม 

ชิ้นงานไมเรียงกัน  

เรียงยอดไมสมํ่าเสมอ 

ไมเทากันเปนสวนมาก 

4. การตัดสินใจ

แกปญหา 

ตัดสินใจแกปญหา

การทํางานอยางมี

เหตุผล ดวยตนเองไดดี 

ตัดสินใจแกปญหาการ

ทํางาน โดยใหผูอ่ืนแนะนํา 

ตัดสินใจแกปญหา

ไมได ไมปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผูอ่ืน 

5. เสร็จตามเวลา

ท่ีกําหนด 

ทํางานเสร็จตามเวลา

ท่ีกําหนดพอดี 

เลยเวลาเล็กนอย เลยเวลาไปมาก 
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กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ)         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ชุดฝกทักษะท่ี 5 การประดิษฐบายศรีตอ          เวลา 2 ชั่วโมง 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มี

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือ

การดํารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด ม.1/1 วิเคราะหข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน 

  ตัวชี้วัด ม.1/3 ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจมีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

  ตัวชี้วัด ม.1/2 มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

  ตัวชี้วัด ม.1/3 เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ 

 

สาระสําคัญ 

บายศรีตอ ตามตําราโบราณ ใชตนกลวยเปนแกนหรือเปนตอ ใชบูชาคูกับบายศรีตน ไมวาบายศรี

ตนจะมีก่ีชั้น ก็จะตองมีบายศรีตอ 1 คู เสมอ ประดิษฐข้ึนเพ่ือสักการะ ขอขมา บวงสรวง เทพยดา ครูบา

อาจารยท่ีอยู ณ เบื้องลาง และตอนรับองคเทพท่ีอยูในชั้นภาคพ้ืนดิน เพ่ือใหทานเมตตาคอยปกปองสิ่งท่ี

ไมดีท้ังหลาย ในขณะท่ีเรากําลังทําพิธี หากเปนพระราชพิธีของหลวงจะไมใชบายศรีตอ หลักการท่ีใชใน

การประกอบตามแบบโบราณสวนใหญใชตนกลวยตัดเปนทอน (ปจจุบันอาจเปนฐานเหล็กหรือฐานไม) สูง

ประมาณ 15 นิ้ว หรือประมาณ 50 เซนติเมตร นิยมจัดทิศขององคบายศรี 2 ลักษณะ คือ แบบ 8 ทิศ และ

แบบ 10 ทิศ โดยรวมแลว มีความหมายเชนเดียวกัน เพียงแตการจัดบายศรีแบบ 10 ทิศนั้น จะมีทิศเบื้อง

บนและทิศเบื้องลาง เม่ือรวมกับ 8 ทิศแลว จะเปน 10 ทิศพอดี  ยอดของบายศรีตอ อาจตกแตงดวยกรวย 

บายศรีปากชาม  สับปะรด มะพราวออนและพานพุม โดยใหเหตุผลวา สับปะรด มีตามากเชนพญาพันตา 

ชวยดูแลปกปองอันตราย สวนมะพราวออน มีน้ําและเนื้อมะพราว ท่ีมีความสะอาด บริสุทธิ์ เปรียบเสมือน

สิ่งดีท้ังปวง ท่ีอยูในกะลาและมีเปลือกท่ีหนาเปนเกราะกําบังหอหุม ปองกันสิ่งไมดีท้ังปวง  

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู ที่ 5 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

207 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของบายศรีตอได 

 2. นักเรียนอธิบายความหมายโดยนัย ในการประดิษฐบายศรีตอ แตละรูปแบบได 

 3. นักเรียนสามารถบอกสวนประกอบของบายศรีตอ ไดอยางถูกตอง  

 4. นักเรียนสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการประดิษฐบายศรีตอไดอยางถูกตอง 

 5. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีประดิษฐบายศรีตอ ตามข้ันตอนไดถูกตอง  

 

สาระการเรียนรู 

 1. ความหมายและความสําคัญของบายศรีตอ 

2. รูปแบบการประดิษฐของบายศรีตอ 

     - การจัดบายศรีแบบ 8 ทิศ 

     - การจัดบายศรีแบบ 10 ทิศ 

3. สวนประกอบของบายศรีตอ 

    4. วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐบายศรีตอ 

 5. การประกอบบายศรีตอ  

  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

   ข้ันนํา 

 ครูและนักเรียน รวมกันสนทนา เก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ ท่ีมี

การนําบายศรีตอ มาประกอบพิธีตางๆ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 

   ข้ันสอน  

 1. ครูนําภาพบายศรีตอท่ีใชในพิธีกรรมตางๆ มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนสังเกต วา 

บายศรีตอ มีก่ีทิศ มีลักษณะแบบใดบาง แบบใดมีลักษณะเดน แบบใดนาจะประดิษฐงาย และในแต

ละแบบใชวัสดุอะไร เปนฐานและเปนตอบายศรี 

 2. ครูแนะนํานักเรียนในการใชชุดฝกทักษะและเนนหัวขอท่ีสําคัญ อธิบายสิ่งท่ีนักเรียนควร

สังเกต ในความเหมือน ความแตกตางจากชุดฝกทักษะท่ี 3 และ 4  

 3. นักเรียนลงมือศึกษาชุดฝกทักษะ ดวยตนเอง ในชุดฝกทักษะท่ี 5 มีหัวขอการเรียนรู ดังนี้ 

 3.1 ความหมายและความสําคัญของบายศรีตอ 

 3.2 รูปแบบการประดิษฐของบายศรีตอ 

             - การจดับายศรีแบบ 8 ทิศ 
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                 - การจดับายศรีแบบ 10 ทิศ 

       นักเรียนศึกษาความหมายและความสําคัญของบายศรีตอ และรูปแบบการประดิษฐ

ของบายศรีตอ จนจบ ครูอธิบายเพ่ิมเติม พรอมกับใหคําถามกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนเขาใจใน

แนวทางเดียวกัน 

3.3 สวนประกอบของบายศรีตอและวัสดุ อุปกรณในการประดิษฐบายศรีตอ 

นักเรียนศึกษาในหัวขอสวนประกอบของบายศรีตอและวัสดุ อุปกรณในการประดิษฐ

บายศรีตอ จากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติม พรอมกับนําคีม และฐานบัว มาใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง เพราะ

เปนอุปกรณท่ีเพ่ิมเติมจากการประดิษฐบายศรีปากชามท่ีนักเรียนเคยประดิษฐมาแลว 

3.4 การประดิษฐบายศรีตอ  

 นักเรียนศึกษาเนื้อหาในการประดิษฐบายศรีตอในหัวขอวิธีพับนิ้วบายศรี  วิธีเขาองค

บายศรีอุบลรัตน การประดิษฐกรวยแบบเรียบ และการประกอบบายศรีตอใหเขาใจ 

4. เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาจนจบแลว ครูสาธิตวิธีการเขาองคบายศรีอุบลรัตนใหนักเรียนดู

เปนตัวอยาง 1 องค พรอมแนะนําเทคนิควิธีการ หลักการสังเกต ท่ีจะชวยใหเขาองคไดงายข้ึน  

5. ครูและนักเรียน รวมกันประดิษฐองคบายศรีอุบลรัตน คนละ 1 องค  

6. รวมกันสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบขอซักถาม ท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ หรือท่ี

นักเรียนอยากรูเพ่ิม พรอมใหคําชี้แนะและชวยแกไขจนกระท่ังนักเรียนเขาใจ  

6. นักเรียนทําแบบฝกทักษะท่ี 5 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตอ  เปนรายบุคคล 

7. เม่ือนักเรียนสงงานครบทุกคน ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบและหาท่ีมาของคําตอบ 

โดยการใหนักเรียนเรียนรูชุดฝกทักษะตั้งแตตนจนจบไปพรอมๆ กัน ตามขอคําถามในแบบฝกทักษะ  

เพ่ือเปนการทบทวนประสบการณท้ังหมด และทําความเขาใจใหตรงกัน 

8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

9. นักเรียนตรวจคําตอบในใบเฉลยแบบทดสอบ และใหนักเรียนเรียนรูชุดฝกทักษะตั้งแตตน

จนจบไปพรอมๆ กัน ตามขอคําถามในแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือเปนการทบทวนประสบการณ

ท้ังหมด และทําความเขาใจใหตรงกัน 

   ข้ันสรุป 

 รวมกันอภิปราย สนทนา สรุปเนื้อหาในชุดฝกทักษะ รวมกันระดมความคิด เพ่ือตอยอดการ

ประดิษฐบายศรีตอ ในรูปแบบอ่ืนๆ แลกเปลี่ยนความคิดท่ีนอกเหนือจากชุดฝกทักษะท่ี 2 และนัด

หมายใหนักเรียนศึกษาคนควา เก่ียวกับบายศรีตน กอนการเรียนรู ในหนวยการเรยีนรูการประดิษฐ

บายศรีตนตอไป 
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ส่ือและแหลงการเรียนรู 

 1. ชุดฝกทักษะท่ี 5 การประดิษฐบายศรีตอ 

 2. แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตอ 

 3. ภาพบายศรีตอและพิธีกรรมตางๆ ท่ีมีบายศรีตอ 

  4. ใบตองตานี ใบตองเทพรส ดอกพุด แม็ก คีม ฐานบัว  

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ตรวจแบบทดสอบกอนเรยีน / หลังเรียน 

   เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล  นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 75  ข้ึนไป 
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กิจกรรมเสนอแนะ   

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความคิดเห็นผูบริหาร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ 

   (นายพัฒนสมวงศ  นิลพัทธ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ 

  

บันทึกผลหลังสอน 

ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

ลงชื่อ      

                             (นางสาวศรีไพร นันทสูนย) 

                             ครูผูสอน  
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กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ)          ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ชุดฝกทักษะท่ี 6 การประดิษฐบายศรีตน           เวลา 2 ชั่วโมง 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มี

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือ

การดํารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด ม.1/1 วิเคราะหข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน 

  ตัวชี้วัด ม.1/3 ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจมีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

  ตัวชี้วัด ม.1/2 มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 

  ตัวชี้วัด ม.1/3 เห็นความสําคัญของการสรางอาชีพ 

 

สาระสําคัญ 

บายศรีตน ตามลักษณะโบราณทําดวยใบตอง ตนกลวยเปนโครง ใชองคบายศรีติดรอบตน

กลวย เปนชั้นๆ ตั้งแต 3, 5,   7 ,   9  ชั้น ข้ึนไป อีก ตามความเชื่อของชั้นบนสวรรค ดูคลายตนไมยืนตน

หรือฉัตร มีดอกไมมงคลประดับโดยรอบ ยอดบายศรีจะเปนกรวย บายศรีปากชาม หรือเทียนชัยก็ได 

นําไปใชในพิธีตางๆ ไดแก พิธีทําขวัญนาค พิธีบวงสรวง บูชาเทพยดา ครูบาอาจารยและพิธีหลวง  

 บายศรีตนท่ีใชในพิธีทําขวัญนาค บางตนมีรูปสัตว เชน พญานาคพันรอบบายศรี จากชั้นลาง

ไปจนถึงชั้นบน บายศรีบางตนจัดเปนกลีบบัวคว่ําบัวหงาย ยอดสุดบายศรี เปนท่ีปกเทียนชัย บายศรี

ตนในพิธีบวงสรวง มักใชเปนเครื่องบูชาเทพยดาตามลัทธิพราหมณ ท่ีมิใชบูชาพระ หรือมักใชในงาน

ใหญท่ีครึกครื้น เชน ฉลองสมณศักด์ิ การบวงสรวง การไหวครู การวางศิลาฤกษ ฯลฯ สวนบายศรี

หลวง ไดแก บายศรีท่ีใชในพระราชพิธีตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับโบราณราชประเพณีและพระราชพิธีท่ี

จัดข้ึนในโอกาสพิเศษตางๆ แบงออกเปน 3  แบบ  คือ บายศรีตน บายศรีแกว เงิน ทอง และบายศรี

ตองรองทองขาว 

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู ที่ 6 
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จุดประสงคการเรียนรู 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ รูปแบบ การเลือกใชบายศรีตนในการประกอบพิธีตางๆ 

ไดถูกตอง 

 2. นักเรียนสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการประดิษฐบายศรีตนไดอยางถูกตอง 

 3. นักเรียนสามารถอธิบายองคประกอบในการประดิษฐบายศรีตน ไดถูกตอง 

 

สาระการเรียนรู 

 1. บายศรีตนในพิธีทําขวัญนาค 

2. บายศรีตนในพิธีบวงสรวง บูชาเทพยดา ครูบาอาจารย 

3. บายศรตีนในพิธีหลวง    

4. สวนประกอบของบายศรีตน 3 ชั้น 

5. วัสด ุอุปกรณในการประดิษฐบายศรี  

6. การประกอบบายศรีตน 

  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

    ข้ันนํา 

 ครูและนักเรียน รวมกันสนทนา เก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ ท่ีมี

การนําบายศรีตน มาประกอบพิธีตางๆ ตามท่ีไดนัดหมายกันไว ในหนวยการเรียนรูท่ีผานมา 

    ข้ันสอน  

 1. ครูนําภาพบายศรีตนท่ีใชในพิธีกรรมตางๆ มาใหนักเรียนดู และนําภาพท่ีนักเรียนนํามา ดู

รวมกัน แลวใหนักเรียนสังเกตวา บายศรีตน มีลักษณะแบบใดบาง แบบใดมีลักษณะเดน สวยงาม 

แบบใดนาจะประดิษฐงาย ในแตละแบบใชวัสดุอะไร เปนฐานและเปนตนบายศรี และใชในพิธี

อะไรบาง 

 2. ครูแนะนํานักเรียนในการใชชุดฝกทักษะและเนนหัวขอท่ีสําคัญ อธิบายสิ่งท่ีนักเรียนควร

สังเกต ในความเหมือน ความแตกตางจากการประดิษฐบายศรีตน  

 3. นักเรียนลงมือศึกษาชุดฝกทักษะ ดวยตนเอง ในชุดฝกทักษะท่ี 6 มีหัวขอการเรียนรู ดังนี้ 

3.1 บายศรีตนในพิธีทําขวัญนาค 

3.2 บายศรีตนในพิธีบวงสรวง บูชาเทพยดา ครูบาอาจารย 

3.3 บายศรีตนในพิธีหลวง    

   นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหัวขอท่ี 3.1 บายศรีตนในพิธีทําขวัญนาค 3.2 บายศรีตนในพิธี 
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บวงสรวง บูชาเทพยดา ครูบาอาจารย และ 3. บายศรีตนในพิธีหลวง  จนจบ จากนัน้ครูอธิบาย

เพ่ิมเติม ตอบขอซักถามนักเรียน พรอมท้ังใหขอคิด ขอสังเกต  

3.4 สวนประกอบของบายศรีตน 3 ชั้น 

3.5 วัสดุอุปกรณในการประดิษฐบายศรี  

          นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหัวขอท่ี 3.4 สวนประกอบของบายศรีตน 3 ชั้น และ 3.5 วัสดุ

อุปกรณในการประดิษฐบายศรี จนจบ จากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติม ใชคําถามยอนกลับ ตอบขอซักถาม

นักเรียน พรอมท้ังใหขอคิด ขอสังเกต องคบายศรีท้ัง 2 แบบ  

   3.6 การประดิษฐบายศรีตน 

      นักเรียนศึกษาเนื้อหาในการประดิษฐบายศรีตนในหัวขอวิธีพับนิ้วบายศรี  วิธีเขาองค

บายศรีนวรัตน  วิธีเขาองคบายศรีอุบลรัตน  การประดิษฐกรวยแบบเรียบและการประกอบบายศรีตน

ใหเขาใจ 

4. รวมกันสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบขอซักถาม ท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ หรือท่ี

นักเรียนอยากรูเพ่ิม พรอมใหคําชี้แนะและชวยแกไขจนกระท่ังนักเรียนเขาใจ  

5. นักเรียนทําแบบฝกทักษะท่ี 6 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตน  เปนรายบุคคล 

6. เม่ือนักเรียนสงงานครบทุกคน ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบและหาท่ีมาของคําตอบ 

โดยการใหนักเรียนเรียนรูชุดฝกทักษะตั้งแตตนจนจบไปพรอมๆ กัน ตามขอคําถามในแบบฝกทักษะ  

เพ่ือเปนการทบทวนประสบการณท้ังหมดและทําความเขาใจใหตรงกัน 

7. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

8. นักเรียนตรวจคําตอบในใบเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  และใหนักเรียนเรียนรู

ชุดฝกทักษะตั้งแตตนจนจบไปพรอมๆ กัน ตามขอคําถามในแบบทดสอบ เพ่ือเปนการทบทวน

ประสบการณท้ังหมด และทําความเขาใจใหตรงกัน 

ข้ันสรุป 

  9. รวมกันอภิปราย สนทนา สรุปเนื้อหาในชุดฝกทักษะท้ัง 6 ชุด พรอมท้ังรวมกันระดม

ความคิด แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือตอยอดการประดิษฐงานฝมือและบายศรีในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี

นอกเหนือจากบายศรีท่ีไดเรียนมาแลว  

 

ส่ือและแหลงการเรียนรู 

 1. ชุดฝกทักษะท่ี 6 การประดิษฐบายศรีตน 

 2. แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง การประดิษฐบายศรีตน 

 3. ภาพบายศรีตน และพิธีกรรมตางๆ ท่ีมีบายศรีตน 
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กระบวนการวัดผลประเมินผล 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ตรวจแบบทดสอบกอนเรยีน / หลังเรียน 

  เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 75  ข้ึนไป 
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กิจกรรมเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความคิดเห็นผูบริหาร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ 

   (นายพัฒนสมวงศ  นิลพัทธ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ 

  

บันทึกผลหลังสอน 

ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

ลงชื่อ      

                             (นางสาวศรีไพร   นันทสูนย) 

                             ครูผูสอน  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานคําถามทีละขอแลวทําเครื่องหมาย  ทับตัวเลือกท่ีนักเรียนพิจารณา 

วาถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับบายศรี 

ก. สิ่งสัมผัสแลวเปนมงคล 

ข. โภชนาการอันเปนม่ิงมงคล 

ค. ภาชนะบรรจุอาหารเพ่ือใชในพิธกีรรม 

ง. ขาวขวัญท่ีเปนมงคล ใชประกอบในทุกพิธีกรรม 

2. บายศรีท่ีใชกับประชาชนท่ัวไป คือบายศรีใด 

ก. บายศรีธรรมจักร   

ข. บายศรีปากชาม 

ค. บายศรีแกว ทอง เงิน  

ง. บายศรีตองรองทองขาว 

3. ขอใดคือคุณคาของบายศรี 

ก. สรางรายได  

ข. ชวยพัฒนาจิตใจ 

ค. ใชในงานพิธีตางๆ 

ง. ถูกทุกขอ 

4. งานประดิษฐดอกไม ใบตอง ท่ีปรากฏและบันทึกเปน

หลักฐานนั้น เกิดข้ึนในสมัยใด 

ก. ลพบุรี   

ข. อยุธยา 

ค. สุโขทัย  

ง. รัตนโกสินทร 

5. นางนพมาศ ไดประดิษฐโคมลอยน้ําในสมัยของใคร 

ก. สมเด็จพระรวงเจา 

ข. สมเด็จพระเจาตากสิน 

ค. สมเด็จพระนารายมหาราช 

ง. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

6. บายศรีหลวงใชสําหรับใคร 

ก. พระภิกษุ  

ข. ประชาชนท่ัวไป 

ค. พระมหากษัตริย  

ง. ประชาชนท่ัวไปและพระภิกษุ 

7. ขอใดไมจัดอยูในบายศรีหลวง 

ก. บายศรีทอง  

ข. บายศรีเงิน 

ค. บายศรีแกว 

ง. บายศรีปากชาม 

8. ความเชื่อใดเปนความหมายของดอกดาวเรืองท่ีใส

ในบายศรี 

ก. เพ่ือความสดชื่น 

ข. การมีโชคลาภ 

ค. เพ่ือความอุดมสมบูรณ 

ง. เพ่ือความเจริญรุงเรือง 

9. เม่ือประดิษฐองคบายศรีเสร็จแลว จะตองทํา

อยางไร บายศรีจึงจะสดและเปนเงางาม 

ก. แชน้ําแข็ง    

ข. แชน้ําผาชื้นคลุมไว 

ค. ตั้งไวในท่ีอากาศถายเท 

ง. ฉีดดวยน้ํามันมะกอก+น้ําเปลา+เอ็ม 150 

10. เราไมควรนําบายศรีไปประกอบในงานพิธีใด 

ก. งานอุปสมบท      

ข. งานแตงงาน 

ค. งานไหวครูศิลป       

ง. งานฌาปนกิจศพ 
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11. ใบตองชนิดใดท่ีตองใชเวลาในการทํางานประดิษฐท่ี

รวดเร็วและเบามือ 

ก. ใบตองกลวยไข       

ข. ใบตองกลวยหอม 

ค. ใบตองกลวยน้ําวา  

ง. ใบตองกลวยตานี 

12. เพราะเหตุใดจึงนิยมใชใบตองในขอ 11 มาประดิษฐ

บายศรี 

ก. ใบตองมีความมัน        

ข. ใบตองมีความเหนียว 

ค. ใบตองมีความหนา       

ง. ใบตองมีความเปราะ 

13.. ใบตองท่ีนิยมนํามาประดิษฐบายศรีควรมีลักษณะ

อยางไร 

ก. ผิวสีออกดําๆ       

ข. ผิวสีเหลืองๆ 

ค. ผิวสีเขียวผสมเหลือง      

ง. ผิวสีเขียวท่ัวกันท้ังใบ 

14. ไมแกนสําหรับยึดกรวยควรมีลักษณะอยางไร 

ก. ทําจากไมไผ       

ข. ทําจากเถาวัลย 

ค. ทําจากไมเนื้อแข็ง       

ง. ทําจากกานมะพราว 

15. สวนประกอบของบายศรีปากชามดังตอไปนี้  

ตองประกอบเรียงตามลําดับข้ันตอนแรกอยางไรจึงจะ

ถูกตอง 

ก. กรวย แมงดา องคบายศรี ดอกไม เครื่องสังเวย 

ข. กรวย องคบายศรี แมงดา ดอกไม เครื่องสังเวย 

ค. กรวย แมงดา องคบายศรี เครื่องสังเวย ดอกไม   

ง. กรวย องคบายศรี แมงดา เครื่องสังเวย ดอกไม 

 

16. ดอกไมชนิดใดท่ีนิยมนํามาตกแตงบายศรี 

ก. ดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกพุด 

ข. ดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกดาวกระจาย 

ค. ดอกดาวเรือง ดอกบานไมรูโรย ดอกแกว 

ง. ดอกดาวเรือง ดอกเฟองฟา ดอกราชพฤกษ 

17. การเขาองคบายศรีควรประดิษฐใหมีลักษณะ

อยางไร 

ก. ปลายกลีบเรียงเปนเสนโคง 

ข. ปลายกลีบเรียงเปนเสนทแยง 

ค. ปลายกลีบเรียงเปนครึ่งวงกลม 

ง. ปลายกลีบเรียงเปนรูปดอกบัวตูม 

18. สวนท่ีอยูสูงสุดของบายศรีคืออะไร 

ก. กรวย  

ข. แมงดา 

ค. ยอดบายศรี   

ง. องคบายศรี 

19. การเขาองคบายศรีตองจัดใหดอกพุดมีลักษณะ

อยางไร 

ก. ดอกเรียงเสมอกัน 

ข. ดอกเรียงยอดตอยอด,แกมชนแกม 

ค. ดอกเรียงเปนเสนทแยง 

ง. ดอกเรียงเปนครึ่งวงกลม 

20. ผานุงดานหลังของตัวบายศรีตองจัดใหมีลักษณะ

อยางไร 

ก. จัดใหเรียงชิดกัน 

ข. จัดใหเรียงระยะหางเทากัน 

ค. ไมจําเปนตองจัดใหเรียงกันก็ได 

ง. จัดใหเรียงระยะหางเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
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21. ขอใดเปนสวนประกอบของบายศรีปากชาม 

เบญจรัตน 

ก. บายศรี 3 นิ้ว จํานวน 3 องค+แมงดา  

   จํานวน 3 ตัว 

ข. บายศรี 5 นิ้ว จํานวน 3 องค+แมงดา  

   จํานวน 3 ตัว 

ค. บายศรี 7 นิ้ว จํานวน 4 องค+แมงดา  

   จํานวน 4 ตัว 

ง. บายศรี 9 นิ้ว จํานวน 4 องค+แมงดา  

   จํานวน 4 ตัว 

22. บายศรีนวรัตน 1 องค ประกอบดวยนิ้วบายศรี 

จํานวน ก่ีนิ้ว 

ก. 3 นิ้ว   

ข. 5 นิ้ว 

ค. 7 นิ้ว   

ง. 9 นิ้ว 

23. สวนประกอบใดของบายศรีทุกชนิด ท่ีประกอบเปน

ชิ้นสุดทาย 

ก. กรวย    

ข. แมงดา  

ค. ยอดบายศรี   

ง. นิ้วบายศรี 

24. บายศรชีนิดใด มีทิศหลักในการประกอบ จํานวน     

3 ทิศเทานั้น จะมากกวานี้ไมได 

ก. บายศรีตอ  

ข. บายศรีตน 

ค. บายศรีหลัก  

ง. บายศรีปากชาม 

 

 

 

25. วิธีการเขาองคบายศรีอุบลรัตน มีวิธีการนุงผา  

อยางไร 

ก. นํานิ้วบายศรีมาประกบกัน หันหลังยอดบนหา

ตนเอง ใหยอดหางกันยอดตอยอด พับผานุงดานขวา

และซายใหแนบสนิทกับดานขางของนิ้ว 

ข. พับผานุงเปนสามเหลี่ยม วางประกบดานขาง 

นิ้วบายศรีท้ังสองดานแลวพับใหแนบชิดกับนิ้วบายศรี 

ค. วางผานุงทับนิ้วบายศรีดานลางแลวตลบมา

ดานบน 

ง. วางผานุงทับบนตัวลูกแลวพับตลบไปดานหลัง 

26. คุณประโยชนใด ท่ีไดจากการรวมกันประดิษฐ  

บายศรี 

ก. มีน้ําใจ  ผูกพัน อยากไดอยากมี 

ข. ระดมความคิด เห็นแกตัว  แบงปน 

ค. ชวยเหลือกัน  แกงแยงชิงดี สามัคคี 

ง. มีน้ําใจ ระดมความคิด ชวยเหลือกันและกัน 

27. ในการทํางานทุกชิ้นจะสําเร็จได เราควรมี

พฤติกรรมดังตอไปนี้ ยกเวน ขอใด 

ก. ความรับผิดชอบ            

ข. ความตั้งใจ มุงม่ัน 

ค. การควบคุมการทํางาน  

ง. การวางแผนกอนทํางาน   

28. การประดิษฐบายศรีตน จํานวน 1 ตน เราจะตองให

ความรวมมือในการประดิษฐสวนประกอบใดมากท่ีสุด 

ก. นิ้วและองคบายศรี 

ข. ตนและฐานบายศรี 

ค. กรวยและตนบายศรี 

ง. กรวยและฐานบายศรี 
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29. ใครเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสม ในการทํางานรวมกัน 

ก. เดช เก็บเศษใบตองไวในถุงขยะเสมอ 

ข. กร ประดิษฐกรวยเพียงอยางเดียวเทานั้นเพราะไดรับหนาท่ีนี้ 

ค. ไหม เปนผูประสานงานในการแบงหนาท่ี ท่ีเพ่ือนถนัด 

ง. มายด พับนิ้วบายศรีเสร็จแลวก็ชวยเพ่ือนพับนิ้วใหเสร็จดวยความตั้งใจ 

30. การประดิษฐบายศรีรวมกันเปนกลุม ทําใหเราสามารถพบความสําเร็จของผลงานไดเร็วข้ึน แตหาก

ขาดสิ่งสําคัญสิ่งนี้ อาจจะพบกับความสําเร็จไดยากหรือผลงานสําเร็จไดไมดี  

สิ่งนั้นคือสิ่งใด 

ก. ความดี 

ข. ความรัก 

ค. ความสามัคคี 

ง. ความมีน้ําใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล .................................................................................................... เลขท่ี .............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนน 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขอ แบบทดสอบกอนเรียน  ขอ แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ก.  1. ข. 

2. ง.  2. ข. 

3. ก.  3. ง. 

4. ข.  4. ข. 

5. ค.  5. ก. 

6. ง.  6. ค. 

7. ก.  7. ง. 

8. ค.  8. ง. 

9. ก.  9. ข. 

10. ก.  10. ง. 

11. ก.  11. ง. 

12. ข.  12. ข. 

13. ง.  13. ง. 

14. ข.  14. ก. 

15. ก.  15. ข. 

16. ก.  16. ก. 

17. ข.  17. ง. 

18. ข.  18. ค. 

19. ข.  19. ข. 

20. ข.  20. ข. 

21. ข.  21. ข. 

22. ง.  22. ง. 

23. ก.  23. ค. 

24. ข.  24. ง. 

25. ก.  25. ก. 

26. ก.  26. ง. 

27. ง.  27. ค. 

28. ค.  28. ก. 

29. ข.  29. ข. 

30. ข.  30. ก. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

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

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้สรางข้ึนเพ่ือตองการศึกษาความพึงพอใจใหตรงกับความรูสึกท่ีแทจริงของ

นักเรียน 

2. การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งนี้ ไมมีผลเสียตอตัวนักเรียนไมวากรณีใดๆ ขอมูลท่ีไดจะ

วิเคราะหโดยภาพรวม 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้แบงขอคําถามออกเปน 7 ดาน จํานวน 35 ขอ ดังนี้ 

  3.1 ดานเนื้อหา    จํานวน  5  ขอ 

  3.2 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  จํานวน  6  ขอ 

  3.3 ดานทักษะกระบวนการ  จํานวน  5  ขอ 

  3.4 ดานสื่อและแหลงการเรียนรู  จํานวน  6  ขอ 

  3.5 ดานกระบวนการวัดผล ประเมินผล จํานวน  6  ขอ 

  3.6 ดานผลงาน    จํานวน  4  ขอ 

  3.7 ดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  จํานวน  3  ขอ 

 4. แบบสอบถามผลในแตละขอ ไดแบงความความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ 

  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 5. หลังจากท่ีอานขอความในแตละขอแลว ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง ใหตรงกับระดับความรูสึก

ของนักเรียนเพียงชองเดียว ในแตละขอ ดังตัวอยาง ขอ 0 

 6. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหขีดเสนทับเสนเดิมเสียกอน จึงเลือกใหมตามตองการ 

 

ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

  0. นักเรียนชอบประดิษฐบายศรีดวยใบตอง      
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานเนื้อหา 

1. นักเรียนรูสึกชอบท่ีไดมีความรูเก่ียวกับบายศรีและครูบายศร ีเพ่ิมมากข้ึน  

2. การไดเรียนรูเก่ียวกับหลักการ วธิีการและข้ันตอนกระบวนการทํางาน ทําให

นักเรียนสนุกกับการทํางานท่ีเปนระบบมากยิ่งข้ึน ............................................ 

3. การเรียนรู การประดิษฐบายศรี เปนสิ่งท่ีดี เพราะนักเรียนสามารถนําไปใช     

ในชีวิตประจําวนัใหเปนประโยชนไดจริง ............................................................ 

4. การไดเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการนําใบตองมาประดิษฐเปน

บายศรีนั้น ทําใหนักเรียนรูสึกวา การประดิษฐบายศรีไมใชเรื่องยากเกินไป  

5. การไดเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการนําใบตองมาประดิษฐเปน

บายศรีนั้น ทําใหนักเรียนรูสึกวา นักเรียนเปนผูสบืสานและอนรุักษ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ....................................... 

 

........ 

 

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

 

........ 

 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

........ 

 

 

........ 

ดานกระบวนการจดัการเรียนรู 

6. นักเรียนรูสึกวา การมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาท่ีจะเรียนและจุดมุงหมาย

ของการเรียน เปนทักษะสําคัญกอนลงมือปฏิบัติ .............................................. 

7. นักเรียนรูสึกวา การปฏิบัติงานตามกระบวนการในการทํางาน ทําใหนักเรียน   

มีความรู ความเขาใจการปฏิบัตงิานไดดีและเกิดทักษะเร็วข้ึน......................... 

8. นักเรียนชอบท่ีไดปฏิบัติงานตามข้ันตอนและกระบวนการทํางาน ................... 

9. นักเรียนชอบท่ีไดปฏิบัติงานดวยตนเอง ชวยสงเสริมใหเกิดความคิดในการ 

    ปฏิบัติงานอยางเปนระบบและข้ันตอนอยางดี ในงานอ่ืนตอไป ....................... 

10. ในการปฏิบัติกิจรรมตางๆ ในชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี เปนงานท่ี 

     ทาทายความสามารถของนกัเรยีน........................................................................ 

11. นักเรียนรูสึกมีความสุขในการทํางาน การสนทนา ซักถาม อภิปรายและ 

     การเสนอแนะของครูผูสอนในการตอบคําถามตางๆ ......................................... 

 

 

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

 

........ 

ดานทักษะกระบวนการ 

12. นักเรียนพอใจท่ีมีการวางแผนกอนการปฏิบัติงาน ........................................... 

13. นักเรียนชอบท่ีไดปฏิบัติงานตามท่ีวางแผนไว ................................................... 

14. นักเรียนรูสึกวาการทํางานดวยทักษะการปฏิบัติทําใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานทักษะกระบวนการ(ตอ) 

15. นักเรียนรูสึกวาการวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว ทําให   

     ปฏิบัติงานถูกตองตามข้ันตอนและเกิดความสะดวกและคลองแคลวข้ึน ............ 

16. นักเรียนรูสึกพึงพอใจทุกครั้งท่ีไดปฏิบัติงานเปนทีม.............................................. 

 

 

........ 

........ 

 

 

........ 

........ 

 

 

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

........ 

 

 

........ 

........ 

ดานส่ือและแหลงการเรียนรู 

17. นักเรียนยินดีท่ีไดนําใบตอง ดอกไมสดในทองถ่ิน มาประดิษฐบายศรีปากชาม ....  

18. นักเรียนมีความยินดี และพรอมท่ีจะเตรียมวัสด ุและอุปกรณในการประดิษฐ 

     บายศร ีมาประดิษฐบายศรดีวยตนเอง...................................................................... 

19. เนื้อหา ความรูในแตละชุดฝกทักษะ มีรายละเอียดท่ีชัดเจน ทําใหนักเรียนเกิด 

     ความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระ ไดเปนอยางด ี................................................... 

20. จากการท่ีไดศึกษา เรียนรูการนําบายศรีไปใชในงานพิธีตางๆ ในชุมชน ทําให 

     นักเรียนเห็นคุณคาในการศึกษา เรียนรูและการประดิษฐบายศรีมากข้ึน............ 

21. นักเรียนรูสึกชอบประดิษฐบายศรีดวยใบตองตามข้ันตอนตาง  ๆในชุดฝกทักษะ 

     การประดิษฐบายศร ี.................................................................................................... 

22. นักเรียนมีความเขาใจการเรียนรูจากสื่อท่ีเปนชุดฝกทักษะ มากกวาการเรียนรู 

     ดวยตนเองโดยไมมีชุดฝกทักษะ ................................................................................ 
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........ 

 

........ 

ดานกระบวนการวัดผล ประเมินผล 

23. นักเรียนชอบท่ีไดรูคะแนนเต็มในแตละกิจกรรมท่ีปฏิบัต ิเพ่ือจะไดประเมิน 

     ตนเองลวงหนา เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลว ................................................................ 

24. นักเรียนชอบ ท่ีไดทราบผลการทํางาน ท้ังดานความรู ดานทักษะการปฏิบัติ 

     และดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน ...................................................... 

25. นักเรียนชอบท่ีไดมีสวนรวมในการประเมินผลงานของตนเอง .............................. 

26. นักเรียนชอบท่ีไดมีสวนรวมในการประเมินผลงานของเพ่ือน ทําใหนักเรียน 

     มองเห็นจุดเดน จดุดอยของผลงานตนเองเปนอยางดี ........................................... 

27. การใชวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทําใหนักเรยีนเขาใจขอบขาย 

    ของการทํางานไดชัดเจนข้ึน ......................................................................................... 

28. เกณฑท่ีนํามาใชในการประเมินคุณภาพของผลงานนักเรียน มีความชดัเจน  

     ทําใหนักเรยีนเห็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานของตนเองไดเปนอยางดี ... 
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........ 

 

 

........ 

 

........ 

........ 
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ขอเสนอแนะ

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

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

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

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

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

 

 

     ลงชื่อ .................................................. ผูประเมิน 

(......................................................) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

 

 

ขอคําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 ดานผลงาน 

29. นักเรียนรูสึกยนิดีท่ีสามารถประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรัตนได ................. 

30. นักเรียนรูสึกยนิดีท่ีสามารถประดิษฐบายศรีปากชามนวรตันได ...................... 

31. นักเรียนภูมิใจท่ีไดสรางผลงานท่ีเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ............... 

32. นักเรียนภูมิใจท่ีไดประดิษฐบายศรีตามหลักของครูบายศรีแบบโบราณ ......... 

 

........ 

........

....... 

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

........ 

 

........ 

........

....... 

........ 

ดานการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

33. นักเรียนคิดวา การประดิษฐบายศรีปากชามเบญจรตันและบายศรีปากชาม 

     นวรัตน เปนพ้ืนฐานในการประดิษฐงานฝมือตางๆ และสามารถนําไปตอยอด 

     ความรูดานการประดิษฐใหละเอียดและสวยงามยิ่งข้ึนได................................... 

34. นักเรียนคิดวา สามารถนาํความรูและทักษะในการประดิษฐบายศรีท่ีได  

     ใหบริการ ชวยเหลือ ชุมชนในงานพิธีตางๆ ได .................................................... 

35. นักเรียนยนิดีท่ีจะปฏิบัติตามหลักพิธีของครูบายศรี หากตองการสรางรายได 

     แกตนเอง ดวยการประดิษฐบายศรี ....................................................................... 
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ตัวอยางชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดฝกทักษะที่  4  การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 
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คํานํา 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน เปนชุดฝก

ทักษะการประดิษฐบายศรีท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนการประดิษฐบายศรีปากชามตามแบบสมัยนิยมท่ีใช

จริงในปจจุบัน จะสังเกตเห็นไดชัดจากการนําองคบายศรีตัวลูกมาใชแทน

แมงดาซึ่งในชุดฝกทักษะนี้ เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ เพื่อเกิดทักษะ

การปฏิบัติไดดวยตนเอง นําหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชกับการ

เรียนการสอน สรางทัศนคติท่ีดี นําส่ิงท่ีตนเองไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 

มาใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ชี้ใหเห็นคุณคาของภูมิปญญาการประดิษฐ

ของทองถิ่นไทยท่ีสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ 

ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรี

ปากชามนวรัตน จะกอใหเกิดประโยชนแกนักเรียนและผูท่ีสนใจไดเปน

อยางดี 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา อีกท้ัง

ผูเขียนตําราทุกทาน ท่ีผูจัดทําไดนํามาเปนหลักฐานอางอิง ศึกษา คนควา 

เพื่อรวบรวมเปนความรูท่ีบรรจุในเอกสารเลมนี้จนสําเร็จ 

 

       

  ศรีไพร   นันทสูนย 
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คํานํา                 หนา 

คําชี้แจงการใชชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

จุดประสงคการเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน 

ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

1. บายศรีปากชามนวรัตน 

2. ความหมายของชั้นบายศรี 

3. สวนประกอบของบายศรีปากชามนวรัตน 

4. วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐบายศรี 

5. การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

- วิธีการพับนิ้วบายศรี 

- วิธีการเขาองคบายศรีนวรัตน 

- การประดิษฐกรวยแบบเรียบ 

- การประกอบบายศรีปากชามนวรัตน 

แบบฝกทักษะท่ี 4  การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี 4  การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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คําชี้แจงการใชชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรี 

ชุดฝกทักษะที่ 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 
 

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

    การใชชุดฝกทักษะการการประดิษฐบายศรี ชุดฝกทักษะท่ี 4 การประดิษฐ

บายศรีปากชามนวรัตน จะเกิดประโยชนสูงสุด  นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ เพื่อวัดความรู

พื้นฐานของตนเอง  

2. นักเรียนศึกษาความรูจากชุดฝกทักษะการประดิษฐบายศรีปากชาม

นวรัตน ใหเขาใจและทํากิจกรรมตามขั้นตอนในแบบฝกทักษะใหถูกตอง 

3. ผูสอนใหคําแนะนํา ปรึกษา นักเรียนท่ียังไมเขาใจและบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 

4. เมื่อนักเรียนประดิษฐเสร็จทุกขั้นตอนแลว ผูสอนบันทึกแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของนักเรียน 

5. ผูสอนและนักเรียน อภิปรายผลงานรวมกัน 

6. ใหนักเรียนทําแบบทําสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ จากนั้น ตรวจ

คําตอบ แลวบันทึกคะแนนท่ีได เปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบกอนเรียน เพื่อดู

ความกาวหนาและวัดความเขาใจของตนเอง 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ชุดฝกทักษะที่ 4 การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 
 

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

1. นักเรียนสามารถนําบายศรีปากชามนวรัตนในชีวิตประจําวันได 

2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของชั้นบายศรี ตามความศรัทธาของ

ตนเองได 

3. นักเรียนสามารถอธิบายสวนประกอบ บายศรีปากชามนวรัตนได 

4. นักเรียนสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ในการประดิษฐบายศรีไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม 

5. นักเรียนสามารถประดิษฐและประกอบบายศรีปากชามนวรัตนได 
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คําช้ีแจง : ใหนักเรียนพิจารณาคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด แลว   ลงในตัวเลือกท่ีกําหนดให 

1. บายศรีปากชามท่ีนํามาประกอบพิธีกรรมในเวลาหลังเท่ียงวัน จะใชยอดบายศรีท่ีเสียบดวยสิ่งใด 

 ก. ไขขวัญ   ข. ดอกบัวตูม   

 ค. ดอกบัวพับกลีบ    ง. ไมตองมีสิ่งใดเลย 

2. บายศรีปากชามนวรัตน เหมาะกับการประกอบในพิธีกรรมใด 

ก. พิธีมงคลสมรส   ข. พิธีอุปสมบท  

ค. พิธีข้ึนบานใหม  ง. ทุกพิธีมงคล 

3. การประดิษฐบายศรีใหมี 9 ชั้นหรือ 9 นิ้ว มีความหมายตามนัยตอไปนี้ ยกเวน ขอใด 

ก. พระรัตนตรัย  ข. พุทธคุณ 9 ประการ  

ค. มงคลสูงสุด  ง. ความกาวหนา 

4. บายศรีปากชามนวรัตน ใชสิ่งใด เสียบสับหวางชองวางขององคบายศรีตัวแม ลงในชาม 

ก. แมงดา   ข. ดอกไมมงคล  

ค. กลวย แตงกวา  ง. องคบายศรีตัวลูก 

5. บายศรีปากนวรัตน ไมมีสิ่งใด ประกอบลงในชาม 

ก. ดอกไมมงคล  ข. ดอกพุด   

ค. เครื่องสังเวย  ง. ยอดบายศรี 

6. องคบายศรีขนาด 9 นิ้ว ควรประกอบลงในชามขนาดเสนผานศูนยกลางก่ีนิ้ว  

ก. 3 นิ้ว   ข. 5 นิ้ว   ค. 7 นิ้ว   ง. 9 นิ้ว 

7. สิ่งใด ท่ีสามารถชวยใหสิ่งท่ีอยูบนยอดบายศรี ตั้งตรงได ไมหลนรวง ไมเอนเอียง 

ก. ไมจิ้มฟน   ข. สวนแหลมของยอดกรวย   

ค. ไมแกน   ง. การวางไวบนยอดแลวสวดมนต  

8. องคบายศรีตัวแมของบายศรีปากชามนวรัตน จะใชจํานวน ก่ีนิ้ว 

ก. 3 นิ้ว   ข. 5 นิ้ว   

ค. 7 นิ้ว   ง. 9 นิ้ว 

9. องคบายศรีตัวลูกของบายศรีปากชามนวรัตน จะใชจํานวน ก่ีนิ้ว 

ก. 3 นิ้ว   ข. 5 นิ้ว   ค. 7 นิ้ว   ง. 9 นิ้ว 

10.    จากภาพ เปนการประดิษฐสวนใด ของบายศรีปากชามนวรัตน 

ก. กรวย   ข. แมงดา  

ค. องคบายศรี     ง. ยอดบายศรี 

แบบทดสอบกอนเรียน 

1 
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1. บายศรีปากชามนวรัตน 

บายศรีปากชามนวรัตนเปนบายศรีขนาดกลาง  โดยการนําใบตอง 

มาฉีก พับเปนสามเหลี่ยมทรงกรวยแลวนํามาเย็บใหเรียงยอดสวยงาม  

จํานวน 9 นิ้ว หรืออาจเรียกวา 9 ชั้นก็ได จํานวน 3 ทิศ มีกรวยยอดแหลม 

วางกลางชามหรือพาน บนยอดใหใชไมแกนขนาดความยาว 1 ฟุต เสียบดวย 

ดอกดาเรืองและดอกบัวตูม การจัดทําบายศรีมักประกอบพิธีกรรมตอนเชา  

มีเครื่องสังเวยบายศรี  เปนอาหารงายๆ ไดแก ขาวยอดไข  กลวย แตงกวา ยาสูบ และขนมมงคลแตถา

หลังเท่ียงไปแลว ไมนิยมมีเครื่องสังเวย จะใชเพียงบายศรีนวรัตนแทน แมงดาก็จะดัดแปลงโดยการทํา

องคบายศรี 3 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว แทน ตามความเหมาะสม และใชดอกไมตกแตงแทนกลวยและแตงกวา  

ในทุกพิธีกรรม ตองมีบายศรีปากชาม 1 คู จะขาดไมได 

    การบูชาดวยบายศรีปากชาม ตามพิธีของชาวบานนั้น มักจะแยกสํารับเครื่องสังเวยไวตางหาก ออก

จากบายศรี โดยเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เครื่องไหว” ไดแก ไขตมปอกเปลือกต้ังไวบนขาวปากหมอท่ีบรรจุ

ลงในถวย กลวย แตงกวา มะพราว สับปะรด เผือกตม มันตม ขนมมงคล ตางๆ ไมนําของคาวข้ึนบูชา 

นอกจากไขตมเทานั้น 

 

2. ความหมายของช้ันบายศรี 

ความหมายของชั้นบายศรีมิไดมีการกําหนดไวตายตัว หากแตเปนเพียงผูท่ีประดิษฐ บายศรีมี

ความเชื่อศรัทธาตอสิง่ใดแลว มักจะนอมนําคําสอนหรือความเชื่อตางๆ มา ประดิษฐบายศรีเปนชั้นๆ 

และแปลความหมายตามนัยท่ีตนประสงคตอสิ่งศรัทธานั้นๆ ตัวอยาง เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดฝกทักษะที่  4  การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 

3 ช้ัน 

เพื่อระลึกถึง พระรัตนตรัยมีองค 3 

ในศาสนาพุทธไดแก พระพุทธ  

พระธรรม และพระสงฆ หรือเทพเจา 

3 พระองค ในศาสนาฮินดู ไดแก  

พระศิวะ พระนารายณ พระพรหม  

 

5 ช้ัน 

เพื่อระลึกถึง ขันธท้ัง 5  

หรือท่ีทางพระพุทธศาสนาเรียกวา 

เบญจขันธ ไดแก รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ  

 

2 
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9 ช้ัน 

เชื่อเปนมงคลสูงสุดในการ

ดําเนินชีวิตจะไดกาวหนารุงเรือง 

ไมวาจะทําการใดๆ มักนิยมเลข 9 

มากกวาเลขอื่น เพื่อระลึกถึง

พุทธคุณ 9 หรือคุณของพระพุทธเจา 

9 ประการ ไดแก   
 

7 ช้ัน 

 เพื่อระลึกถึง โพชฌงค 7 ซึ่ง

เปนธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู 

ไดแก สต ิ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปติ 

ปสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา  
 

 

๑. อรหัง (เปนผูบริสุทธ์ิ ไกลจากกิเลส)   

๒. สัมมาสัมพุทโธ (เปนผูตรัสรูชอบเอง)   

๓. วิชชา จรณสัมปนโน (เปนผูพรอมดวยวิชชาคือความรู และจรณะ)  

๔. สุคโต (เปนผูเสด็จไปดีแลว)  

๕. โลกวิทู (เปนผูรูแจงโลก)  

๖. อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ (เปนผูฝกคนไดดีเย่ียมไมมีผูใดเทียมเทา)  

๗. สัตถา เทวมนุสสานัง (เปนศาสดา ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย)  

๘. พุทโธ (เปนผูตื่นและเบิกบานแลว คือ ทรงตื่นเองจากความเชื่อถือ และขอ

ปฏิบัติท่ีถือกันมาผิดๆ ดวย ทรงปลุกผูอื่นใหพนจากความหลงงมงายดวย)  

๙. ภควา (ทรงเปนผูมีโชค คือ จะทรงทําการใด ก็ลุลวง ปลอดภัยทุกประการ) 
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1. องคบายศรีนวรัตน / ตัวแม (3 องค ประกอบดวยนิ้ว 9 นิ้ว) 

2. ตัวลูก / ตัวแซม (องคบายศรี 5 นิ้ว จํานวน 3 องค ค่ันระหวางชองวางท้ัง 3) 

3. กรวย (เปนสวนประกอบท่ีอยูกลางพาน) 

4. ดอกไมมงคล (ดอกดาวเรือง ดอกพุด ดอกบัว ดอกรัก ดอกเฟองฟา ฯลฯ) 

5. เครื่องสังเวย (ขาวปากหมอ ไขตมปอกเปลือก กลวยน้ําวาผา 3 ซีก แตงกวาผา 3 ซีก  ยาสูบ) 

6. ชาม (ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว) 

 

4. วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐบายศร ี 

1. ใบตองตานี / ใบตองเทพรส 

2. ไมแกน (ไมไผ เหลาปลายแหลมท้ังสองดาน) 

3. ชามบายศรี ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว 

4. มีด กรรไกร 

5. แม็ก เบอร 10,35 

6. เข็มหมุด ตะปูเข็ม  

7. ดอกไมมงคล 

8. น้ํามันมะกอกผสมน้ํา ใสขวดฉีด 

9. เครื่องสังเวย (ขาวปากหมอ ไขตมปอกเปลือก กลวยน้ําวา แตงกวา ยาสูบ) 

 

4 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

234 

5. การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน     

วิธีพับนิ้วบายศร ี 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฉีกใบตองกวาง 3.5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว จํานวน 42 ชิ้น ใหโคนใบอยูดานขวามือ จับใบตองมุมบนขวามือ

พับเฉียงจากก่ึงกลางลงมาประมาณ 1/6 ของความกวาง ใหมียอดแหลมสามเหลี่ยม ดังรูป  

 
   2. ใสดอกพุดท่ีสวนยอดและทบใบตองตอกันมาประมาณ 4 ทบ 

 

 
   3. พับดานซายสวนท่ีเหลือ เขามาสอดใตใบตองท่ีมวนไว 
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   4.  พับสวนท่ีอยูดานซาย มาดานขวาใหแนบชิดนิ้วท่ีมวน 

    

 
5. พับสวนท่ียื่นเกินในขอ 4 กลับมาใหเปนรูปสามเหลี่ยมยอดแหลม ขนานกับนิ้วใหสวยงาม   

แลวเย็บดวยแม็ก ตรงชายนิ้วดานลาง 

 
7. พับนิ้วเชนเดิมใหครบ 42 นิ้ว 

 

ดานหนา 

6 

ดานหลัง 
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   วิธีเขาองคบายศรนีวรัตน 

 

 

 

 

 

 

 

1. นํานิ้วบายศรี 2 นิ้ว มาประกบกัน โดยหันดานหนาออก ใหยอดนิ้วลางอยูสูงกวายอดนิ้วบนเล็กนอย  

 

 

 

 

            
 

2. ฉีกใบตอง “ผานุง” ขนาดกวาง 2.5 นิ้ว ยาวประมาณ 6 นิ้ว จํานวน 24 ชิ้น หันดานนวลตองข้ึน วาง

ทาบดานหลังหลังนิ้วและพับริมผานุงดานบนลงมา  ของความกวาง 

 
3. พับผานุงดานขวาทับนิ้วท้ังสอง ใหแนบสนิทกับดานขางของนิ้ว 

4. พับผานุงดานซายทับนิ้วท้ังสองและทับผานุงดานขวา ใหแนบสนิทกับดานขางของนิ้ว 

 

 

ดานนวลตอง 
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5.  เก็บใบตองท่ียื่นเกินออกมา โดยการพับและตัดชายใบตองดานใน เพ่ือไมใหใบตองหนาและเย็บ

ดวยแม็กใหแนน 

 

 
 

6. ทําเชนเดิม จนครบ 9 นิ้ว จํานวน 3 องค และ 5 นิ้ว จํานวน 3 องค ใหระยะหางของผานุง หาง

กัน 1 เซนติเมตร และเย็บตรึงใหแนน หากหันดานหลังองคบายศรีชนกัน จะพบวามีลักษณะ

คลายใบโพธิ์ หรือดอกบัวตูม  

 

 

 

 

 

 

 

7. จัดยอดใหเรียงตรงกัน เพ่ือความสวยงาม 
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การประดิษฐกรวยแบบเรียบ 

 

 

 

 

 

1. ฉีกใบตองยาว 12 นิ้ว จํานวน 3 ชิ้น จับใบตองซอนสลับทางใหมุมยอด เสมอกัน ในลักษณะคลายพัด 

 

 

 

 

 

 

 

2. มวนริมจากขวาเขามาใหเปนรูปกรวยยอดแหลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มวนจนสุดริมใบตองจะไดสนริมใบตองตั้งฉาก อยูดานหลัง เย็บมุมดานลาง และตัดชายใหเสมอกัน 
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   ข้ันตอนการประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน  

      
1. เตรียมชามขนาดกวาง 5 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 

2. นํากรวยท่ีเสียบดวยไมแกนไวตรงกลาง ใหไมไผโผลเกินยอดกรวย มาประมาณ 3 นิ้ว 

 

 
3. นําองคบายศรีตัวแม ขนาด  9 นิ้ว มาวางใหเปน 3 ทิศ เม่ือมองจากดานบน โดยเริ่มวางองคแรกท่ี

รอยตอของกรวย องคท่ี 2 และ 3 ใหเวียนไปทางซาย ติดยอดนิ้วบายศรีนิ้วท่ี 1 เขากับกรวย ดวย

ตะปูเข็ม 

 

 
4. นําองคบายศรีตัวลูกมาสับหวาง ระหวางชองวางท้ัง 3 และใชเข็มหมุดเสียบยอดองคบายศรีนิ้วแรก 

ไวกับกรวย 
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5. นําดอกดาวเรือง หรือดอกบัว มาประดับในชองวาง ใหเต็ม และเสียบยอดดวยดอกดาวเรืองและ

ดอกบัว เรียกวา ดาวเรืองยอดบัว (ดอกบัวนั้น หามพับกลีบจนเปนดอกบัวบานเด็ดขาด เพราะ 

จะทําใหบายศรีไมมียอด) แลวฉีดดวยน้ํามันมะกอกใหท่ัว 

 

 
6. นํากลวยและแตงกวา มาผาซีกดานแนวนอนตามความยาว เปน 3 ซีก 

 
7. นํากลวย แตงกวา ขาวยอดไข มาจัดใสถวย วางเปนเครื่องสังเวยใหสวยงาม 
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ตอนที่ 1 ใหนักเรียนอานประโยคตอไปนี้ หากขอใดกลาวถูก ใหใสเคร่ืองหมาย   

  หากขอใดกลาวผิด ใหใสเคร่ืองหมาย  ในชองวางที่กําหนดให ( 7 คะแนน) 

1........ บายศรีปากชามนวรัตน และทุกบายศรีปากชาม ตองบูชาเปนคูเสมอ 

2........ เมื่อประกอบบายศรีเสร็จแลว เมื่อมองจากดานบน จะมี 5 ทิศ เปนรูปดาว 

3........ การมวนกรวย ตองใชใบตองอยางนอง 3 ชิ้น เพื่อความหนาแนน 

4........ “ผานุง” ควรมีขนาดกวางกวา ใบตองท่ีมวนพับ “นิ้วบายศรี” 

5........ การนําบายศรีนวรัตนขึ้นบูชา เราจะไมนําเคร่ืองสังเวยใสลงไปในชามบายศรี 

6........ การฉีกใบตอง ไมจําเปนตองมีขนาดเทากันทุกชิ้น ก็มวนนิ้วบายศรีใหเทากันได 

7........ ดอกดาวเรือง จะเปนตัวชวย ในการหนุนองคบายศรีไมใหเอนเอียง หรือลม 

 

 

ตอนที่ 2  ใหนักเรียน เตมิคําลงในชองวางใหเปนประโยคที่ถูกตอง ( 8 คะแนน) 

1. บายศรีปากชามนวรัตน มีองคบายศรีตัวแม ......... ทิศ และองคบายศรีตัวลูก .......... ทิศ 

2. ดอกไมท่ีเรานํามามวนเปนยอดของนิ้วบายศรี คือ ดอก

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

3. เราควรผาซีกกลวยน้ําวา และแตงกวา ในลักษณะ 

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

4. การท่ีเราประดิษฐองคบายศรี  9 นิ้ว มีความหมายโดยนัย คือ 

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

5. องคบายศรีตัวลูก เรานํามาสับหวาง แทน 

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

6. เคร่ืองสังเวย (5 ชนิด) ไดแก 

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

7. หากพิธีกรรมท่ีตองใชบายศรีในเวลาหลังเท่ียงวัน เราไมควรนํา ....... มาเสียบยอด

บายศรี 

แบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง การประดิษฐบายศรปีากชามนวรัตน 
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8. ดอกไมท่ีนํามาใชแซมระหวางองคบายศรี แทนดอกดาวเรืองได (อยางนอย 5 ชนิด) 

ไดแก ...................................................................................................................................... 

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

  

 

 

 

 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด  ลงในกระดาษคําตอบ 

1. บายศรีปากชามนวรัตน เหมาะกับการประกอบในพิธีกรรมใด 

ก. พิธีมงคลสมรส   ข. พิธีอุปสมบท   

ค. พิธีข้ึนบานใหม  ง. ทุกพิธีมงคล 

2.                         จากภาพ เปนการประดิษฐสวนใด ของบายศรีปากชามนวรัตน 

       ก. กรวย   ข. แมงดา  

ค. องคบายศรี     ง. ยอดบายศรี 

3. องคบายศรีขนาด 9 นิ้ว ควรประกอบลงในชามขนาดเสนผานศูนยกลางก่ีนิ้ว  

ก. 3 นิ้ว    ข. 5 นิ้ว    

ค. 7 นิ้ว       ง. 9 นิ้ว 

4. บายศรีปากนวรัตน ไมมีสิ่งใด ประกอบลงในชาม 

ก. ดอกไมมงคล   ข. ดอกพุด   

ค. เครื่องสังเวย   ง. ยอดบายศรี 

5. สิ่งใด ท่ีสามารถชวยใหสิ่งท่ีอยูบนยอดบายศรี ตั้งตรงได ไมหลนรวง ไมเอนเอียง 

ก. ไมจิ้มฟน   ข. สวนแหลมของยอดกรวย   

ค. ไมแกน   ง. วางไวบนยอดแลวสวดมนต  

6. บายศรีปากชามนวรัตน ใชสิ่งใด เสียบสับหวางชองวางขององคบายศรีตัวแม ลงในชาม            

ก. แมงดา   ข. ดอกไมมงคล  

ค. กลวย แตงกวา  ง. องคบายศรีตัวลูก 

7. องคบายศรีตัวแมของบายศรีปากชามนวรัตน จะใชจํานวน ก่ีนิ้ว 

ก. 3 นิ้ว    ข. 5 นิ้ว    

ค. 7 นิ้ว         ง. 9 นิ้ว 

8.การใชบายศรีปากชามประกอบในพิธีกรรม ควรใชจํานวนเทาใด เปนอยางนอย 

แบบทดสอบหลังเรียน 
13 
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ก. 1 ชาม   ข. 1 คู    

ค. 2 คู         ง. 3 ชาม 

9. บายศรีปากชามทีน่ํามาประกอบพิธีกรรมในเวลาหลังเที่ยงวนั จะใชยอดบายศรีที่เสียบดวยสิ่งใด  

ก. ไขขวัญ   ข. เทียนชัย   

ค. ดอกบัวพับกลีบ     ง. ดอกดาวเรือง+บัวตูม 

10. การประดิษฐบายศรีใหมี 9 ชั้นหรือ 9 นิ้ว มีความหมายตามนัยตอไปนี้ ยกเวน ขอใด 

ก. พระรัตนตรัย   ข. พุทธคุณ 9 ประการ  

ค. มงคลสูงสุด   ง. ความกาวหนา   

 

 

ตอนท่ี 1 ใหนักเรียนอานประโยคตอไปนี้ หากขอใดกลาวถูก ใหใสเครื่องหมาย  หากขอใด 

กลาวผิด ใหใสเครื่องหมาย  ในชองวางท่ีกําหนดให (7 คะแนน) 

1.   บายศรีปากชามนวรัตน และทุกบายศรีปากชาม ตองบูชาเปนคูเสมอ 

2.    เม่ือประกอบบายศรีเสร็จแลว เม่ือมองจากดานบน จะมี 5 ทิศ เปนรูปดาว 

3.   การมวนกรวย ตองใชใบตองอยางนอง 3 ชิ้น เพ่ือความหนาแนน 

4.   “ผานุง” ควรมีขนาดกวางกวา ใบตองท่ีมวนพับ “นิ้วบายศรี” 

5.   การนําบายศรีนวรัตนข้ึนบูชา เราจะไมนําเครื่องสังเวยใสลงไปในชามบายศรี 

6.   การฉีกใบตอง ไมจําเปนตองมีขนาดเทากันทุกชิ้น ก็มวนนิ้วบายศรีใหเทากันได 

7.   ดอกดาวเรือง จะเปนตัวชวย ในการหนุนองคบายศรีไมใหเอนเอียง หรือลม 

 

 

ตอนท่ี 2  ใหนักเรียน เติมคําลงในชองวางใหเปนประโยคท่ีถูกตอง ( 9 คะแนน) 

1. บายศรีปากชามนวรัตน มีองคบายศรีตัวแม  3  ทิศ และองคบายศรีตัวลูก  3  ทิศ 

2. ดอกไมท่ีเรานํามามวนเปนยอดของนิ้วบายศรี คือ ดอก พุด                                  . 

3. เราควรผาซีกกลวยน้ําวา และแตงกวา ในลักษณะ    3 ซีก ตามยาว                        .   

4. การท่ีเราประดิษฐองคบายศรี  9 นิ้ว มีความหมายโดยนัย คือพุทธคุณ 9/ความกาวหนา  

5. องคบายศรีตัวลูก เรานํามาสับหวาง แทน  แมงดา                                            . 

6. เครื่องสังเวย (5 ชนิด) ไดแก ขาวสุก ไขตมปอกเปลือก กลวยน้ําวา แตงกวา ยาสูบ      . 

7. องคบายศรีท่ีสวยงาม เม่ือหันดานหลังชนกันแลวจะมีลักษณะคลายกับ ใบโพธิ์/บัวตูม 

8. หากพิธีกรรมท่ีตองใชบายศรีในเวลาหลังเท่ียงวัน เราไมควรนํา ไขตมปอกเปลือก มาเสียบ

ยอดบายศรี 
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9. ดอกไมท่ีนํามาใชแซมระหวางองคบายศรี แทนดอกดาวเรืองได (อยางนอย 5 ชนิด) ไดแก  

ดอกบัว   ดอกเฟองฟา    ดอกเข็ม    ดอกคูน    ดอกเยอบีรา    ดอกกลวยไม   ดอกรัก   ดอกกุหลาบ     

ดอกบานไมรูโรย  (ดอกไมมงคลทุกชนิด)                                                 . 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบกอนเรียน     แบบทดสอบหลังเรียน 

ขอ คําตอบ  ขอ คําตอบ 

1. ข.  1. ง. 

2. ง.  2. ก. 

3. ก.  3. ข. 

4. ง.  4. ค. 

5. ค.  5. ค. 

6. ข.  6. ง. 

7. ค.  7. ง. 

8. ง.  8. ข. 

9. ข.  9. ง. 

10. ก.  10. ก. 
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เฉลยแบบทดสอบท่ี 4  การประดิษฐบายศรีปากชามนวรัตน 
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