
 

 
 

ช่ือเร่ือง   รายงานการใชเ้อกสารประกอบการเรียนรายวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                     (งานเกษตร) การปลูกพืชผกัสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ผู้วจัิย  นางรอฮานา   แยนา   
ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนราชพฒันา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
ปีทีท่ าการวจัิย  2558 

บทคดัย่อ 

 รายงานการวิจยัผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรายวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานเกษตร) การปลูก

พืชผกัสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

การปลูกพืชผกัสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ        

ในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี            

(งานเกษตร) การปลูกพืชผกัสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 8 คน 

โดยเลือกทั้ งหมดเป็นกลุ่มทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการเรียน 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวเิคราะห์ขอ้มูลหาค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉล่ียดว้ย Dependent t-test ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. เอกสารประกอบการเรียนรายวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูก

พืชผกัสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.21/82.00        

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผกัสวนครัวแบบพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผกัสวนครัวแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    

อยูใ่นระดบัมาก 
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พอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และรายงานการวิจัยตลอดจนให้ขอ้คิดต่างๆ เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ี

สมบูรณ์ 
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