ชื่อเรื่อง

รายงานการพัฒนาผลการเรียนรูว ิชาหุนยนตทํามือ เรื่อง หุนยนตวิ่งเร็ว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โดยใชชุดแบบ
ฝกทักษะการสรางหุนยนตทํามือ ในการเรียนการสอนแบบวัฎจักร 4 MAT

ผูรายงาน วีระวัฒน วิทยอุดม
ปการศึกษา 2555

บทคัดยอ
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการเรียนรูวิชาหุนยนตทํามือ เรื่อง หุนยนตวิ่ง
เร็วโดยใชชุดแบบฝกทักษะการสรางหุนยนตทํามือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4/10 ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะกระบวนการกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจ และเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและ
หลังเรียนวิชาหุนยนตทํามือ เรื่อง หุนยนตวิ่งเร็ว โดยใชชุดแบบฝกทักษะการสรางหุนยนตทํามือ ใน
ดา นผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น กลุมเป าหมายคือ นักเรีย นชั้นมั ธยมศึก ษาปที่ 4/10 ภาคเรี ยนที่ 1
ปการศึกษา 2555 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ที่เรียนวิชาหุนยนตทํามือรหัส
ง31261จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษา ไดแก แผนการจัดการเรียนรู วิชาหุนยนตทํามือ ง31261 เรื่อง หุนยนตวิ่งเร็ว จํานวน
6 แผนการเรียนรู ชุดแบบฝกทักษะการสรางหุนยนตทํามือในการเรียนการสอนแบบวัฎจักร 4 MAT
แบบทดสอบเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เรื่อง หุนยนตวิ่งเร็วจํานวน 50 ขอ
แบบประเมินทักษะกระบวนการทํางานกลุม แบบประเมินความมีวินัยและแบบวัดความพึงพอใจสถิติ
ที่ใช ในการวิเคราะห ขอมูล ได แก คา รอยละ คา เฉลี่ย คา สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานและสถิติ t-test
(Dependent sample)
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลการเรียนรูเรื่อง หุนยนตวิ่งเร็ว วิชาหุนยนตทํามือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อําเภอศีขรภูมิ จังกวัดสุรินทร โดยใช
ชุดแบบฝกทักษะการสรางหุนยนตทํามือ
1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีกอนเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผานเกณฑ 3 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ไมผานเกณฑ 33 คน คิดเปนรอยละ 91.67 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กอนเรียนอยูในระดับต่ํา ( = 14.39 ; S.D.=8.13) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ
70 พบวาต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิตติที่ระดับ .05 และกรณีหลังเรียน ผานเกณฑ 32 คน
คิดเปนรอยละ 88.89 ไมผานเกณฑ 4 คน คิดเปนรอยละ 11.11 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนอยูในระดับปานกลาง ( = 40.33 ; S.D.=3.99) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตติที่ระดับ .05
1.2 ดา นทักษะการทํ า งานกลุ ม พบวา นั ก เรี ย นมี ทักษะในการทํ า งานกลุม ผ า น
เกณฑ รอยละ 70 จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูผานเกณฑ โดยนักเรียนมีทักษะ

การทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( = 17.63 ; S.D.=1.14) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนนักเรียนมีทักษะ
การทํางานกลุมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตติที่ระดับ .05
1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียน ผานเกณฑ รอยละ 70
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยนักเรียนมีวินัยอยูในระดับสูง
( = 8.49 ; S.D.=0.58) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนนักเรียนมีวินัยสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตติที่ระดับ .05
1.4 ดานความพึ งพอใจ พบว า นั กเรีย นมีความพึ งพอใจ ผานเกณฑ รอยละ 70
จํานวน 29.87 คน คิดเปนรอยละ 82.97 และไมผานเกณฑ จํานวน 6.13 คน คิดเปนรอยละ
17.03 ในภาพรวมนั ก เรี ย นมี ค ะแนนความพึ ง พอใจ ในการเรี ย นอยู ใ นระดั บ มาก ( =4.16;
S.D.=0.69) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องหุนยนตวิ่งเร็ว วิชาหุนยนตทํามือ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อําเภอศีขรภู มิ
จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดแบบฝกทักษะการสรางหุนยนตทํามือ กอนและหลังเรียนในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคะแนนพัฒนาการอยางเห็นไดชัด ( = 25.94 ; SD=7.81)

