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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this research were to develop housework learning units 
using inquiry learning activities and to study the process and results of using the 
learning units to promote multicultural understanding and life quality skills of grade 
level 3 students.  The  target samples were 40 students of Hor Pra School in the first 
semester of the academic year 2009.  Five tools were used to collect data in the 
research. i.e. 1) Inquiry-oriented learning organizing plans in Housework course       
2) A learning behavior observation form  3) A multicultural understanding test          
4) Management and problem-solving skills evaluation forms.  The findings were as 
follows:  
 1. Two learning units were constructed, namely, “Food culture and 
Nutrition” and “Clothing culture” using the four-step inquiry teaching method, i.e. 1) 
Question raising   2) Data collection  3) Explanation and conclusion 4) Analysis for 
application. 
 2. The four steps of each learning unit were followed. All students actively 
participated in all steps and most of them could produce good-quality products in each 
learning step.  
 3. Students’ post-test scores of multicultural understanding were found to be 
higher than their pre-test scores at the statistical significance level at .05.  
 4. Students’ post-test scores of both management skills and problem-solving 
skills were also significantly higher than their pre-test scores at .05 level. 
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บทคัดยอ 

 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางหนวยการเรียนสาระงานบานโดยใชการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบคิดสืบคนและศึกษากระบวนและผลจากการใชหนวยการเรียนในการ
สงเสริมความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมและทักษะการดําเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 
ไดทําการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนหอพระ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2552  จํานวน 40  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยรวม 5 รายการ ดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู
รายวิชางานบานท่ีเนนกิจกรรมแบบคิดสืบคน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมระหวางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  3) แบบทดสอบความเขาใจดานพหุวัฒนธรรม 4) แบบประเมินทักษะการจัดการ และ          
5) แบบประเมินทักษะการแกปญหา  ผลการวิจัย  สรุปไดดังนี้    
 1. ไดพัฒนาหนวยการเรียนรายวิชางานบาน 2 หนวย เร่ือง “วัฒนธรรมอาหารและ
โภชนาการ” และ “วัฒนธรรมการแตงกาย” โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบคิดสืบคน 4 
ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันการต้ังประเด็นคําถาม 2) ข้ันรวบรวมขอมูล  3) ข้ันอธิบายและสรุป และ              
4) ข้ันวิเคราะหเพื่อการนําไปใช   
 2. การใชหนวยการเรียนท่ีพัฒนาข้ึนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบคิดสืบคน เปนไป
ตามลําดับข้ันตอนการสอน  นักเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนอยางกระตือรือรนทุกข้ันตอน และ
สวนใหญสามารถทําช้ินงานในแตละข้ันตอนไดดีตามเกณฑการประเมิน    
 3. ความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมของนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4. ทักษะการจัดการและทักษะการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนจาก
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  เชนกัน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


