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การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล  
จังหวัดแพร* ประสบความสําเร็จลุล*วงด�วยดี เพราะได�รับการช*วยเหลือจากบุคคลต*าง ๆ ที่ให�คําแนะนํา 
คําปรึกษา ช*วยเหลือแก�ไขข�อบกพร*องต*าง ๆ จนเสร็จสมบูรณ8 ผู�วิจัยขอขอบพระคุณในความเมตตา
เป:นอย*างสูงมา ณ โอกาสนี้ และควรนํามากล*าวยกย*องดังนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู�บริหารสถานศึกษา นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* ท่ีให�การสนับสนุน ส*งเสริมในการพัฒนาตนเองอย*างดียิ่ง และ
ให�คําแนะนําในการจัดทํารายงานผลการวิจัยคร้ังนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.สุจินต8 สว*างศรี ผู�อํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลพบุรีป+ญญานุกูล 
จังหวัดลพบุรี ผศ.สาธร แก*นมณี อาจารย8พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร* 
ดร.อรอนงค8 วูวงศ8 อาจารย8ประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร* นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์ อาจารย8ประจําสาขาวิชา
ออกแบบสิ่งทอ คณะศิลปกรรมและสถาป+ตยกรรมศาสตร8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
จังหวัดเชียงใหม* และนางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สาขาการศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม* ผู�เชี่ยวชาญที่กรุณาให�คําแนะนํา และพิจารณาแก�ไข
เคร่ืองมือในการวิจัย ตลอดจนให�คําแนะนําในการจัดทํารายงานผลการวิจัยคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ นายจรัญ ตันมา ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร* 
นายสมนึก วันละ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคแพร* นางมาลินี วรรณวงค8 รองผู�อํานวยการ
ฝBายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม* นางนงคราญ ดวงตา รองผู�อํานวยการ
ฝBายบริหารงานวิชาการโรงเรียนน*านป+ญญานุกูล จังหวัดน*าน และนางภาวนา จันทราภานนท8 หัวหน�า
ฝBายบริหารงานวิชาการโรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* ผู�ทรงคุณวุฒิที่กรุณาได�ให�ข�อเสนอแนะ
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 ขอขอบพระคุณ นางมาลา วารินทร8 นายบุญโต มาอุ*น และนางสาวบันเทิง รัตนะ ผู�เป:น
ภูมิป+ญญาท�องถ่ินที่ให�ความรู� ให�คําแนะนําเร่ืองทักษะการตัดเย็บ ตลอดจนให�ความร*วมมือในการจัด  
การเรียนการสอนงานตัดเย็บในคร้ังนี้ 
 ขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวของข�าพเจ�าที่คอยให�กําลังใจ และให�การสนับสนุนใน
การปฏิบัติงานมาโดยตลอด 
 สุดท�ายนี้ ผู�วิจัยขอขอบพระคุณผู�บริหาร คณะครูโรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* และ
เพื่อนร*วมงานทุกคนที่ให�การสนับสนุน และให�กําลังใจจนประสบความสําเร็จ ตลอดจนนักเรียนที่มี
ส*วนเก่ียวข�องทุกคน และอีกหลายท*านซ่ึงไม*สามารถกล*าวนามที่ให�ความร*วมมือในการวิจัยคร้ังนี้ 
 คุณค*าและประโยชน8ของการศึกษาน้ี ขอมอบบูชา และขอแสดงความระลึกถึงพระคุณ บิดา 
มารดา ตลอดจนครู อาจารย8ทุกท*านที่ได�ประสิทธ์ิประสาทความรู�แก*ผู�วิจัย  
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ชื่อเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะ 
 การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5  
 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* 
 
ผู�วิจัย    นางสุมล ศรีใจ 
 
ป�การศึกษา 2561 
 

บทคัดย�อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค7ของการวิจัย (1) เพื ่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* (2) เพื่อสร�างและหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 
(3) เพื่อศึกษาผลการใช�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 
โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* โดยมีประชากรท่ีใช�ในการวิจัย เปBนนักเรียนที่มีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญา ระดับเรียนได� มีระดับสติป+ญญาระหว*าง 61 - 67 ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 ที่เรียนรายวิชา
ทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ป1การศึกษา 2561 จํานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง รูปแบบวิจัยผู�วิจัยใช�
แบบวิจัยกลุ*มเดียววัดก*อนเรียนและหลังเรียน (One Group  Pretest - Posttest Design) ตามกรอบ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การจัดเก็บและรวบรวมข�อมูลดําเนินการโดย
การสนทนากลุ*ม การสัมภาษณ7 การรวบรวมข�อมูลจากเอกสาร การประเมินความรู� ทักษะการปฏิบัติ 
และพฤติกรรมนักเรียน เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสัมภาษณ7 แบบประเมินคุณภาพรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� แบบประเมินคุณภาพชุดฝ!กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ แบบทดสอบวัดความรู� แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินชิ้นงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� และแบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห7ข�อมูลโดยนําข�อมูลจากการสนทนากลุ*ม การสัมภาษณ7 และการวิเคราะห7 สังเคราะห7
ข�อมูลจากเอกสารมาสร�างข�อสรุปอุปนัย และนําคะแนนที่ได�จากเครื่องมือมาวิเคราะห7ข�อมูลโดยใช�
ค*าเฉลี่ย (   ) ส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค*าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ค*าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
ค*าร�อยละ และค*าร�อยละพัฒนาการ  

ผลการวิจัยพบว*า 
 รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ที่ได�จากผลการศึกษาค�นคว�า วิเคราะห7 สังเคราะห7 
ป+ญหา แนวคิด ทฤษฎี และข�อมูลจากการสนทนากลุ*ม ข�อมูลจากการสัมภาษณ7ได�รูปแบบการเรียน
การสอนที่มีองค7ประกอบ 5 ส*วน คือ 1) หลักการ 2) จุดมุ*งหมาย 3) เนื้อหา 4) กิจกรรมการเรียน 
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การสอน มี 5 ขั้นตอน ได�แก* (4.1) ขั้นการสาธิต (4.2) ขั้นการเลียนแบบ (4.3) ขั้นการฝ!กปฏิบัติ 
(4.4) ข้ันการสะท�อนผล (4.5) ข้ันการปรับปรุงพัฒนา และ 5) การวัดและประเมินผล  

คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ จากการประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิ มี  
ความเห็นด�วยกับองค7ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บทุกองค7ประกอบ ผลการประเมิน
พบว*า มีระดับความคิดเห็นอยู*ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค*าเฉลี่ย (   ) เท*ากับ 4.66 ส*วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท*ากับ 0.36 และคุณภาพจากการตรวจสอบโดยผู�เชี่ยวชาญ มีค*าดัชนีความสอดคล�องเฉลี่ยเท*ากับ 
0.86 สูงกว*าเกณฑ7มาตรฐาน 0.50 

คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช�ในการศึกษาการพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียน มีค*าดัชนี
ความสอดคล�องเฉลี่ยเท*ากับ 0.92 สูงกว*าเกณฑ7มาตรฐาน 0.50 
 คุณภาพของชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ มีค*าดัชนีความสอดคล�องเฉลี่ยเท*ากับ 0.98 สูงกว*า
เกณฑ7มาตรฐาน 0.50 
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
มีค*าประสิทธิภาพเท*ากับ 83.60/83.04 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว*าเกณฑ7มาตรฐานท่ีกําหนด 80/80 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด�านความรู� ความเข�าใจหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก*อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท*ากับ 21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน และ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท*ากับ 42.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากก*อนเรียน 21.40 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ย
ร�อยละ 73.79   
 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานในการใช� การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ7 เคร่ืองมือ 
ในการตัดเย็บอยู*ในระดับดี โดยมีค*าเฉลี่ยเท*ากับ 3.30  
 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานตัดเย็บหลังฝ!กสูงกว*าก*อนฝ!ก ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 
ก*อนการฝ!กมีคะแนนเฉลี่ยเท*ากับ 13.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และหลังการฝ!กมีคะแนน 
เฉลี่ยเท*ากับ 17.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียนหลัง
การฝ!กเพิ่มข้ึนจากก*อนการฝ!ก 4.14 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียน เฉลี่ยร�อยละ 62.53 
 นักเรียนมีคุณภาพชิ้นงานหลังการปฏิบัติงานการตัดเย็บอยู*ในระดับดี โดยมีค*าเฉลี่ยเท*ากับ  
3.19 
 นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนรู� อยู*ในระดับดีมาก โดยมีค*าเฉลี่ยเท*ากับ 3.41 และมีพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน อยู*ในระดับดีมาก โดยมีค*าเฉลี่ยเท*ากับ 3.55 
 จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว*ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติ 
ทักษะการตัดเย็บ เปBนวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียนที่มีความบกพร*อง 
ทางสติป+ญญาได�อย*างมีประสิทธิภาพ  
 

 

X 
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สารบัญ 
 
    หน
า 
กิตติกรรมประกาศ  ก 
บทคัดย�อ   ข 
สารบัญ     ง 
สารบัญตาราง  ช 
สารบัญแผนภาพ ญ 
สารบัญแผนสถิติ ฎ 
สารบัญภาพ ฏ 
บทที่ 1 บทนํา   1 
 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  1 
 วัตถุประสงค�ของการวิจัย 6 
 สมมติฐานของการวิจัย 6 
 ขอบเขตการวิจัย 6 
 นิยามศัพท�เฉพาะ 7 
 ประโยชน�ท่ีคาดว/าจะได1รับ 8 
 ข1อจํากัดของการวิจัย 8 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 9 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข
อง 10 
 การสอนเด็กที่มีความบกพร/องทางสติป�ญญา  11 
 การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในสถานศึกษา 35 
 รูปแบบการเรียนการสอน 43 
 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 51 
 การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 60 
 เอกสารท่ีเก่ียวข1องกับชุดฝ>กทักษะ 69 
 ความรู1เก่ียวกับการตัดเย็บ 83 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข1อง 91    
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 105 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 106 
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห�ข1อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนา 107 
                รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ (Research : R1) 
 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บและเคร่ืองมือที่ใช1 111 
                           ในการวิจัย (Development : D1) 
 ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองและศึกษาผลการใช1รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 132 
                           โดยใช1ชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ (Research : R2) 



จ 
 

สารบัญ (ต�อ) 
 
   หน
า 
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (ต/อ) 
 ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงและนําเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 140 
                           งานตัดเย็บ โดยใช1ชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ (Development : D2)  
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห-ข
อมูล   143 

ตอนท่ี 1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช1ชุดฝ>กปฏิบัติ   145 
             ทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร/องทางสติป�ญญา 
              ชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 5 โรงเรียนแพร/ป�ญญานุกูล จังหวัดแพร/ 

 - ตอนที่ 1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห�ข1อมูลพ้ืนฐาน   145 
 - ตอนที่ 1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ   148 
 ตอนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช1ในการศึกษา 157 
  การพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
                  - ตอนที่ 2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 157 
  ของเคร่ืองมือที่ใช1ในการศึกษาการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ  
  - ตอนที่ 2.2 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 158 
  งานตัดเย็บ โดยใช1ชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บด1วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 159 
                          โดยใช1ชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  - ตอนที่ 3.1 ผลการทดสอบความรู1ความเข1าใจและเปรียบเทียบ 159 
   ผลการทดสอบก/อนเรียนและหลังเรียน 
  - ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบ 166 
  ผลการประเมินก/อนการฝ>กและหลังการฝ>ก  
  - ตอนที่ 3.3 ผลการประเมินคุณภาพชิ้นงาน 169 
  - ตอนที่ 3.4 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู1 170 
  - ตอนที่ 3.5 ผลการสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 171 
 ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บผู1เรียนเป�นรายบุคคล 172 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข
อเสนอแนะ    184 
 สรุปผลการวิจัย 184 
 อภิปรายผลการวิจัย    187 
 ข1อเสนอแนะ    196 
บรรณานุกรม   197 
ภาคผนวก    207 

ภาคผนวก ก รายชื่อผู1เชี่ยวชาญ ผู1ทรงคุณวุฒิและหนังสือตอบรับ   208 
ภาคผนวก ข รายชื่อภูมิป�ญญาท1องถ่ินในการตัดเย็บ     220 



ฉ 
 

สารบัญ (ต�อ) 
 
   หน
า 
ภาคผนวก (ต/อ) 

ภาคผนวก ค เคร่ืองมือที่ใช1ในการศึกษา      222 
ภาคผนวก ง การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ     264 
ภาคผนวก จ การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  280 

 โดยใช1ชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ      
ภาคผนวก ฉ การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู1    284 
ภาคผนวก ช ภาพกิจกรรม       300 
ภาคผนวก ซ การเผยแพร/ผลงาน       322 

ประวัติผู
วิจัย    345 
 
 
 
 
 

 



ช 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่    หน�า 
 1 แสดงลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร�องทางสติป ญญา   17 
 2  แสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู(ของมาตรฐานการเรียนรู( ทอ 1.1     38 
  รายวิชาการตัดเย็บ ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 5 
 3 แสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู(ของมาตรฐานการเรียนรู( ทอ 2.1     39 
  รายวิชาการตัดเย็บ ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 5 
 4 แสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู(ของมาตรฐานการเรียนรู( ทอ 2.2     40 
 รายวิชาการตัดเย็บ ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 5 
 5 แสดงการวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว�างสาระการเรียนรู(      40 

 และจุดประสงค6การเรียนรู(มาตรฐานการเรียนรู(ท่ี ทอ 1.1 
 6 แสดงการวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว�างสาระการเรียนรู(      41 
  และจุดประสงค6การเรียนรู( มาตรฐานการเรียนรู(ท่ี ทอ 2.1 
 7 แสดงการวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว�างสาระการเรียนรู(      42 
 และจุดประสงค6การเรียนรู( มาตรฐานการเรียนรู(ที่ ทอ 2.2 
 8 แสดงผลการวิเคราะห6 สังเคราะห6 แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 148 
  และประเด็นจากการสัมภาษณ6 
 9 แสดงผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  153 
 10 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล(องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 155 
 11 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล(องของเคร่ืองมือที่ใช(ในการศึกษาการพัฒนา 157 
  ทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติป ญญา    
 12  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  158 
  โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ    
 13  เปรียบเทียบผลการทดสอบก�อนและหลังเรียนด(วยรูปแบบการเรียนการสอน  159 
  งานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 14 เปรียบเทียบผลการทดสอบก�อนและหลังเรียนด(วยรูปแบบการเรียนการสอน  160 
  งานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
  กิจกรรมที่ 1 ความสําคัญของการตัดเย็บ     
 15 เปรียบเทียบผลการทดสอบก�อนและหลังเรียนด(วยรูปแบบการเรียนการสอน  162 
  งานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
  กิจกรรมที่ 2 ลักษณะและส�วนประกอบของจักรเย็บผ(า  
 16 เปรียบเทียบผลการทดสอบก�อนและหลังเรียนด(วยรูปแบบการเรียนการสอน  163 
  งานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
  กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ6และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ  
  



ซ 
 

 สารบัญตาราง (ต�อ) 
 
ตารางที่           หน�า 
 17 เปรียบเทียบผลการทดสอบก�อนและหลังเรียนด(วยรูปแบบการเรียนการสอน  165 
  งานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บทุกแบบทดสอบ 
 18 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานในการใช( การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ 166 
  อุปกรณ6 เคร่ืองมือในการตัดเย็บของนักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติป ญญา 
 19 เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการตัดเย็บก�อนและหลังการฝBก   167 
  ด(วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 20 ผลการประเมินคุณภาพชิ้นงานหลังการปฏิบัติกิจกรรม    169 
 21 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู(ในการฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ   170 
 22 ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  171 
 23 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บโดยผู(ทรงคุณวุฒิ 265 
 24 ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช(ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ  266 
 25 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 267 
  ของแบบสัมภาษณ6ผู(ทรงคุณวุฒิ 
 26 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 267 
  ของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 27 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 269 
  ของชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
 28 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 271 
  ของแผนการจัดการเรียนรู(รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 29 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 273 
  ของแบบทดสอบวัดความรู( ชุดที่ 1 คู�มือชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 30 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 275 
  ของแบบทดสอบวัดความรู( ชุดที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ความสําคัญของการตัดเย็บ 
 31 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 276 
  ของแบบทดสอบวัดความรู( ชุดที่ 3 กิจกรรมที่ 2 ลักษณะและส�วนประกอบ 
  ของจักรเย็บผ(า 
 32 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 277 
  ของแบบทดสอบวัดความรู( ชุดที่ 4 กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ6และเคร่ืองมือ 
  ในการตัดเย็บ 
 33 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 278 
  ของแบบประเมินผลการเรียนรู( 
 34 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 279 
  ของแบบสังเกตพฤติกรรม 



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 
ตารางที่           หน�า 
 35 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ   281 
  โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว 
 36 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ   282 
  โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ�ม 
 37 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ   283 
  โดยใช(ชุดฝBกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม 
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บทที่ 1  
 

บทนํา 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 
  "การศึกษา" นับวามีความสําคัญมากตอการพัฒนาบุคลากรตลอดจนไปถึงเป!นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาสวนอ่ืน ๆ ด(วย เพราะไมวาจะทําการพัฒนาสวนใดต(องเร่ิมมาจากการพัฒนาคนเสียกอน 
ดังนั้นการพัฒนาคนสามารถทําได(หลากหลายรูปแบบ สวนที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาคนคือการให(
การศึกษา ดังน้ันการพัฒนาประเทศต(องพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาคนโดยต(องคํานึงถึงการศึกษา
เป!นสําคัญรัฐบาลของประเทศไทยได(ให(ความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความต(องการ
พิเศษเป!นอยางยิ่ง ดังเห็นได(จากการกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แก(ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 สิทธิและหน(าท่ีทางการศึกษา ในมาตรา 10 
ได(กําหนดไว(วา การจัดการศึกษาต(องจัดให(บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไมน(อยวา 12 ป@ท่ีรัฐต(องจัดให(อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใช(จาย การจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลท่ีบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปBญญา อารมณC สังคม การสื่อสารและการเรียนรู( หรือ
มีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือ บุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได( หรือ ไมมีผู(ดูแล หรือ ด(อยโอกาส 
ต(องจัดให(บุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสได(รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป!นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการ
ในวรรคสอง ให(จัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใช(จายและให(บุคคลดังกลาวมีสิทธิ
ได(รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑCและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต(องจัดด(วย
รูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
ในมาตรา 22 ได(กําหนดไว(วา การจัดการศึกษาต(องยึดหลักวาผู(เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู(และ
พัฒนาตนเองได( และถือวาผู(เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต(องสงเสริมให(ผู(เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 23 ได(กําหนดไว(วา การจัดการศึกษาต(องเน(น
ความสําคัญทั้งความรู( คุณธรรม กระบวนการเรียนรู(และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา ตลอดจนถึงเร่ืองความรู(และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข และมาตรา 24 ได(กําหนดไว(วา การจัดกระบวนการเรียนรู(ต(องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให(สอดคล(องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผู(เรียน ฝIกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณC และการประยุกตCใช( จัดให(ผู(เรียนได(เรียนรู(จากประสบการณCจริง  
ฝIกการปฏิบัติให(ทําได( คิดเป!น ทําเป!น รักการอานและเกิดการใฝKรู(อยางตอเนื่อง จัดการเรียนรู(
โดยประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผู(ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผู(เรียน
ตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) 
 



 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได(ตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิของคนพิการใน
การรับบริการทางการศึกษาตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ใน
มาตรา 5 ที่กําหนดไว(วา เพื่อให(คนพิการได(รับการศึกษาโดยไมเสียคาใช(จายตั้งแตแรกเกิดหรือพบ
ความพิการจนตลอดชีวิตพร(อมทั้งได(รับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต(องการจําเป!นพิเศษ
ของบุคคลน้ัน รวมทั้งได(รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล(อง 
กับความต(องการจําเป!นพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล ซ่ึงสอดคล(องกับนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร และจัดการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาสําหรับคนพิการในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 
- 2561) ข้ึน โดยมีนโยบาย 4 ประการ คือ 1) คนพิการได(รับการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค โดย
เพิ่มโอกาสให(คนพิการได(รับบริการทางการศึกษา 2) คนพิการได(รับการศึกษาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู( การวัดและประเมินผลให(เหมาะสมสําหรับคนพิการ 3) การมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยสงเสริมให(ทุกองคCกรและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการอยางตอเน่ือง 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการ โดยพัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

การจัดการศึกษาพิเศษข้ันพ้ืนฐาน มีอุดมการณCของการจัดการศึกษาที่มุงเน(นการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยผู(มีความพิการให(มีคุณลักษณะที่พึงประสงคC ทั้งในฐานะเป!นพลเมืองไทยและ
พลเมืองของโลก ทั้งนี้เพื่อเป!นรากฐานที่พอเพียงสําหรับการพัฒนาศักยภาพของผู(พิการ ซึ่งในที่น้ี
หมายถึงความพิการ 4 ประเภท คือ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได(ยิน ความพิการ
ทางรางกาย และความพิการทางสติปBญญา ให(ดํารงชีวิตด(วยตนเองอยูในครอบครัวและสังคมได(อยางมี
ความสุข รวมทั้งเพ่ือให(สามารถประกอบอาชีพได(ตามศักยภาพ และเป!นผู(ใฝKรู(ใฝKเรียนตลอดชีวิต อันจะ
เป!นการเสริมรากฐานสังคมไทยให(เป!นสังคมที่แข็งแกรง มีความเป!นประชาธิปไตย มีความสมานฉันทC
เอื้ออาทรเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาสําหรับผู(พิการทางสติปBญญาจําเป!นต(องเน(นให(มีทักษะทางด(านอาชีพ ให(มีเจตคติที่ดี
ตอการประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงสอดคล(องกับแนวทางในการดําเนินงานตามจุดเน(นของสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ท่ีสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และความมุงหมายของการจัด
การศึกษาเพื่อมุงพัฒนาคนไทยให(เป!นมนุษยCที่สมบูรณC ทั้งรางกาย จิตใจ สติปBญญา ความรู( และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผู(อื่นได(อยางมีความสุข 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2553) 

จากแนวคิดทักษะแหงอนาคตใหม ที่เป!นทักษะที่จําเป!นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด(วย 
1) ทักษะการเรียนรู(และนวัตกรรม 2) ทักษะด(านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ3) ทักษะชีวิตและ
การทํางาน (ไสว ฟBกขาว, 2561: ออนไลนC) ซ่ึงเป!นทักษะท่ีมีความจําเป!นในยุคปBจจุบัน การเรียนรู(ของ
ผู(เรียนด(วยการผสมผสานทักษะที่จําเป!นเหลานี้เข(าด(วยกันจะกอให(ผู(เรียนมีความพร(อมที่จะรับมือ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปBจจุบันได( ประกอบกับแนวคิดของการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของ
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กระทรวงศึกษาธิการ, (2554: 6) ที่ได(กลาวไว(วา การจัดการศึกษาต(องเป!นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศ เปQาหมายต(องชี้ชัดและสอนให(คนในพื้นที่มีงานทําภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแล(ว 
ดังนั้น แตละสถานศึกษาต(องพัฒนาหลักสูตรด(านงานอาชีพท่ีมีความแตกตาง หลากหลาย สอดคล(อง
ตามศักยภาพของแตละพื้นที่และตามความสนใจของผู(เรียน การจัดการศึกษาเพ่ือตอบโจทยCการใช(ชีวิต
และการมีงานทําถือเป!นโจทยCสําคัญของการจัดการศึกษาในกลุมเยาวชนท่ีรัฐบาลให(ความสําคัญ โดย
เปQาหมายสําคัญประการหน่ึงคือการพัฒนานักเรียนให(มีความพร(อมทางทักษะอาชีพ ท้ังด(านการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาสอดคล(องกับพ้ืนท่ีจังหวัด การสงเสริมให(เยาวชนได(เตรียมพร(อมด(านอาชีพ
เปQาหมายของการจัดการศึกษาจึงไมใช “เรียนเพื่อรู(วิชา” แตเป!นการเรียนเพื่อ “การมีอาชีพ” และ
เป!นไปเพื่อการพัฒนาคนให(ตรงกับความต(องการของตลาดแรงงาน (ธันวCธิดา วงศCประสงคC, 2558: 1) 
การฟUVนฟูสมรรถภาพในบุคคลที่มีภาวะบกพรองทางสติปBญญา โดยการฟUVนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ 
(Vocational Rehabilitation) เมื่ออายุ 15 - 18 ป@ เป!นสิ่งที่จําเป!นมากตอการประกอบอาชีพใน
วัยผู(ใหญ ควรชวยเหลือให(ได(มีอาชีพท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือให(บุคคลปBญญาออนสามารถดํารงชีวิตอิสระ 
(Independent Living) ในสังคมได(อยางคนปกติ (Normalization) (นพวรรณ ศรีวงคCพานิช และ
คณะ, 2557: ออนไลนC) การจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจําเป!นอยางยิ่งที่จะต(องพัฒนา
ความรู( ทักษะและเจตคติอันดีผานการศึกษา การฝIกอบรมและการปฏิบัติงานเพื่อชวยให(ผู(เรียนมี
ประสบการณCที่จะตัดสินใจในการศึกษาตอและการทํางานตอไปได(ในอนาคต ทั้งนี้หากผู(เรียนขาด
ความรู(ความเข(าใจและขาดการเตรียมความพร(อมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ความล(มเหลว หรือ
ข(อผิดพลาดที่พบซ่ึงกอให(เกิดปBญหาทางด(านสังคมท่ีตามมาคือ 1) ปBญหาของการให(คุณคาของงาน 
(Work Values) 2) ปBญหาจริยธรรมในการทํางาน (Work Ethic) หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional 
Ethic) และ 3) นิสัยการทํางาน (Work Habits) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554: 4 - 5) 
 การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปBญญา เพื่อการประกอบอาชีพ
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได(ต(องทําให(นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของความรู(
จากโรงเรียนกับชีวิตจริง ให(นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรู(ตามความสนใจ และมีความหมายชวยให(
นักเรียนมีความรู( เจตคติ และทักษะที่จําเป!นในอนาคต เพ่ือเตรียมพร(อมตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได( 
ซึ่งสถานศึกษาและครูต(องให(ความสําคัญกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู(ที่ชวยเพิ่มโอกาสให(
นักเรียนได(มี 1) การสร(างแรงจูงใจ ความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการประกอบอาชีพ 
(Career Motivation) 2) การสร(างความเข(าใจในอาชีพ (Career Orientation) 3) การสํารวจโลก
แหงอาชีพในยุคปBจจุบัน และศักยภาพ และความสนใจของตนเอง (Career Exploration) และ 
4) การเตรียมสูเส(นทางการประกอบอาชีพ (Career Preparation) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 6) 
เนื่องจากนักเรียนที่มีความต(องการพิเศษแตละคน มีลักษณะการเรียนรู(และข(อจํากัดท่ีแตกตางกัน 
ดังน้ัน การพิจารณาทักษะในการสอนจึงมีความสําคัญสําหรับครูในการเตรียมแผนการพัฒนานักเรียน 
โดยทักษะที่จําเป!นตอนักเรียนท่ีมีความต(องการพิเศษท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ ทักษะการเตรียมงานอาชีพ 
จุดมุงหมายการเตรียมฝIกงานอาชีพมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตให(ชวยเหลือตนเองได( ปรับตัวอยูรวมในสังคม
และชุมชนได(อยางมากที่สุดตามวัย มีลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคCเพ่ือการทํางาน ทํางานได(อยางอิสระ 
ประยุกตCสิ่งที่เรียนไปสูสิ ่งที่เป!นจริงในชีวิต และเรียนรู(ที่จะทํางานรวมกับผู(อื่น Ysseldyke and 
Algozzine (1995) อ(างถึงใน (วรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทรC, 2554: 205) ฉะนั้น การจัด 
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การศึกษาเพื่อให(นักเรียนได(เตรียมพร(อมในการประกอบอาชีพจึงเป!นสิ่งท่ีสําคัญที่จะสงเสริมให(นักเรียน
มีทักษะชีวิตและสามารถประกอบอาชีพดูแลตนเองได( สอดคล(องกับ (สุจินตC สวางศรี, 2552: 96) 
กลาววาการสอนทักษะงานพื้นฐานอาชีพแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญาเป!นสิ่งที่จําเป!น
อยางมากตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตอยางอิสระ (Independent Living) การฝIก
ทักษะการงานพื้นฐานอาชีพจะชวยปลูกฝBงนิสัยที่ดีให(แกนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญาให(มี
ความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ตลอดจนแบงเบาภาระของพอแมในการทํางานบ(าน  

โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร มีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ
สําหรับนักเรียนในโรงเรียน โดยมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เน(นให(นักเรียนได(ฝIกทักษะอาชีพ
จัดให(มีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีตอบสนองการฝIกทักษะอาชีพทั้งในห(องเรียน และนอกห(องเรียน 
โดยได(ดําเนินการอยางตอเนื่องจนเป!นเอกลักษณCของโรงเรียน คือ การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ซ่ึง
เป!นการสนองนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ผู(วิจัยในฐานะครูผู(สอนกลุมทักษะอาชีพ
ได(มีสวนรวมในการพัฒนาทักษะอาชีพให(กับนักเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อมุงเน(นให(นักเรียนสามารถ
ประกอบอาชีพได(เม่ือจบการศึกษาของโรงเรียน โดยคํานึงถึงนักเรียนเป!นสําคัญท่ีสุด ปBจจัยปQอนที่มี
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ได(แก หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับผู(เรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปBญญาพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมทักษะอาชีพ เป!นหลักสูตรที่กําหนดจุดหมาย
พัฒนานักเรียนให(เกิดการเรียนรู( การทํางานอยางเป!นระบบ มีทักษะในการทํางาน ประกอบอาชีพ
พ่ึงพาตนเองได( อยูกับครอบครัว สังคมได(อยางมีความสุขและยั่งยืน (โรงเรียนแพรปBญญานุกูล, 2560: 3) 
ในการจัดการเรียนการสอนในกลุมทักษะอาชีพของโรงเรียนแพรปBญญานุกูล ได(มีการจัดการเรียนการสอน 
งานผ(าหม(อห(อม ซึ่งเป!นเอกลักษณCของจังหวัดแพร สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา 
โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร และมีงานอาชีพเพิ่มเติมงานตัดเย็บ จากการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนสามารถปฏิบัติการย(อมผ(าหม(อห(อมได( แตกระบวนการในการผลิตชิ้นงานโดยการตัดเย็บชิ้นงาน
เพื่อการนําไปย(อมนั้น นักเรียนไมสามารถปฏิบัติได( สงผลให(กระบวนการทํางานอาชีพไมครบวงจร 
นักเรียนไมสามารถเย็บผ(าเพื่อการย(อมห(อมได( อีกทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือมุงสูการสร(างอาชีพ
ของนักเรียนนั้นยังขาดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปBญญาในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ สงผลให(นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการตัดเย็บต่ํา 
(โรงเรียนแพรปBญญานุกูล, 2560: 33) 
 จากการวิเคราะหCสภาพปBญหาการจัดการเรียนการสอนครูสอนด(วยวิธีการบอกเลา อธิบาย
และสาธิตแบบรวบยอด ซ่ึงยังไมเพียงพอตอการพัฒนาทักษะของนักเรียน การสอนของครูทําให(นักเรียน
ขาดทักษะการจัดการ ขาดทักษะในกระบวนแก(ปBญหาในการทํางาน ขาดการวิเคราะหCผลการปฏิบัติงาน 
ของตนเอง ขาดความเข(าใจการปฏิบัติงานข้ันตอนยอย ๆ จึงทําให(การปฏิบัติงานไมประสบผลสําเร็จ 
ขาดการเชื่อมโยงข้ันตอนยอย ๆ เป!นทักษะการปฏิบัติงานที่สมบูรณCได( ครูจึงต(องหาเทคนิครูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีจะเพิ่มความเข(าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมโยงสูการปฏิบัติงานเป!นทักษะ
ที่สมบูรณCได(อยางเป!นธรรมชาติ ดังที่ (บุญรอด ชาติยานนทC, 2558: 207) กลาววา ในการฝIกสอน
ทักษะงานพื้นฐานอาชีพนั้นควรเน(นในกิจกรรมการปฏิบัติในการทํางานจริง ซึ่งจะเป!นการชวยให(
นักเรียนพัฒนาความสามารถในการทํางานได(เร็วข้ึน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน(นผู(เรียนเป!นสําคัญ 
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ผู(เรียนได(ลงมือปฏิบัติจริงทําให(ผู(เรียนได(รับประสบการณCตรง รู(จักการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และ
สามารถเอาความรู(ไปประยุกตCใช(ในชีวิตจริงได( และ (นวลจิตตC เชาวกีรติพงศC, 2535 อ(างถึงใน ทิศนา 
แขมมณี, 2560: 296) กลาววา การเรียนการสอนวิชาอาชีพสวนใหญจะเน(นทักษะปฏิบัติ โดยอาศัย
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ การพัฒนาผู(เรียนให(เกิดทักษะปฏิบัติที่ดีนั ้น 
ผู(สอนควรเร่ิมตั้งแตการวิเคราะหCงานที่จะให(ผู(เรียนทํา โดยแบงงานออกเป!นสวนยอย ๆ และลําดับงาน
จากงายไปสูยาก แล(วให(ผู(เรียนได(ฝIกทํางานยอย ๆ ให(มีความรู(เข(าใจงานท่ีจะทํา เรียนรู(ลักษณะนิสัย
ที่ดีในการทํางาน ฝIกทํางานด(วยตัวเองในสถานการณCที่ใกล(เคียงกับการทํางานจริง ทําหลาย ๆ คร้ัง
จนกระท่ังชํานาญ สามารถทําได(เป!นอัตโนมัติ การสอนทักษะการตัดเย็บเป!นเร่ืองที่ยากและซับซ(อน 
สงผลตอความเข(าใจของนักเรียนเป!นอยางยิ่ง การทราบถึงปBญหาดังกลาวกอให(เกิดผลดีตอการหา
แนวทางสงเสริมพัฒนาให(นักเรียนมีทักษะและปฏิบัติการตัดเย็บได( จากความสําคัญท่ีกลาวมาข(างต(น 
ผู(วิจัยในฐานะครูผู(สอนจึงได(ศึกษาค(นคว(าหาความรู(ในเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการฝIก
ทักษะปฏิบัติ พบวาการเรียนการสอนที่ใช(ชุดฝIกปฏิบัติสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอาชีพ และ
สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให(ดีข้ึนอีกด(วย ดังเชน งานวิจัยของ ศรีไพร นันทะสูนยC, (2556: 
116 - 118) พบวา ชุดฝIกทักษะการประดิษฐCบายศรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป@ที่ 1 สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช(ชุดฝIกทักษะการประดิษฐCบายศรีได( งานวิจัยของ พรธณา เจือจารยC, 
(2560: 38) พบวา วิธีการจัดการเรียนรู(โดยใช(แบบฝIกทักษะ เร่ือง การใช(เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft 
word 2016 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป@ที่ 3 สงผลให(นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงข้ึน และงานวิจัยของ เอกรัฐ อินทรCทิพยC, (2560: บทคัดยอ) พบวา ชุดฝIกทักษะงานประดิษฐC
จากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา สามารถพัฒนาให(
นักเรียนมีความก(าวหน(าในการเรียน จึงเป!นประเด็นที่นาสนใจศึกษาค(นคว(าเพื่อหาคําตอบ ในการนํา
ทักษะปฏิบัติมาประยุกตCพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ประกอบการใช(ชุดฝIกปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บ ซึ่งเป!นรูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะที่ผู(วิจัยได(ออกแบบสําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปBญญาในการเรียนการสอนทักษะงานอาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
การตัดเย็บ อีกทั้งเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู( และพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการตัดเย็บ สําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา ชั้นมัธยมศึกษาป@ที่ 5 โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร 
นักเรียนจะได(รับการฝIกให(มีความรับผิดชอบในการเรียนรู( มีการทํางานเป!นข้ันตอน เสริมสร(างประสบการณC 
การเรียนรู(ให(กับนักเรียนอยางกว(างขวาง เป!นการเน(นกระบวนการเรียนรู(แบบปฏิบัติการที่ให(นักเรียน
ได(ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บอยางมีความหมาย ผู(วิจัยมีความเชื่อม่ันวารูปแบบการเรียนการสอนงาน
ตัดเย็บ ประกอบการใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บจะชวยเพิ่มคุณภาพกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครู และยกระดับทักษะในการปฏิบัติงานการตัดเย็บของนักเรียนให(สูงขึ้น สงเสริมให(
นักเรียนเกิดทักษะอยางถาวรและยั ่งยืน อันจะนําไปสู การนําความรู(ที ่ได(รับไปใช(ประโยชนCใน
ชีวิตประจําวัน เพิ่มทักษะในการทํางาน และนําไปใช(เป!นแนวทางในการประกอบอาชีพหารายได(
เลี้ยงดูตนเองได(ในอนาคตตอไป 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปBญญา ชั้นมัธยมศึกษาป@ที่ 5 โรงเรียนแพรปBญญานุกูล 
จังหวัดแพร 
 2. เพื่อสร(างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา ชั้นมัธยมศึกษาป@ท่ี 5 โรงเรียนแพรปBญญานุกูล 
จังหวัดแพร ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑC 80/80 
 3. เพ่ือศึกษาผลการใช(รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปBญญา ชั้นมัธยมศึกษาป@ที่ 5 
โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑC 80/80 และผลการใช(รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ เพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปBญญา ชั้นมัธยมศึกษาป@ที่ 5 
โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร ทําให(ผู(เรียนมีความรู( ความเข(าใจเร่ืองการตัดเย็บ และมีทักษะ
การปฏิบัติงานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ได(กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากรท่ีใช(ในการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช(ในการวิจัยครั้งนี้ ได(แก นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา ในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาป@ท่ี 5 ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ในภาคเรียนท่ี 2 ป@การศึกษา 2561 
โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร จํานวน 5 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรที่ใช(ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีประกอบด(วย  
 2.1 ตัวแปรต(น ได(แก รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝIกปฏิบัติทักษะ

การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปBญญา ชั้นมัธยมศึกษาป@ที่ 5 โรงเรียนแพรปBญญานุกูล 
จังหวัดแพร  

 2.2 ตัวแปรตาม ได(แก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด(านความรู( ความเข(าใจ ทักษะปฏิบัติ 
การตัดเย็บ คุณภาพชิ้นงานจากการตัดเย็บ พฤติกรรมการเรียนรู( พฤติกรรมการปฏิบัติงาน สําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา ชั้นมัธยมศึกษาป@ที่ 5 โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร 
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3. ระยะเวลาท่ีใช(ในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการวิจัย โดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สร(างเคร่ืองมือ
ที่ใช(ในการวิจัย และทดลองใช(กับกลุมทดลองในภาคเรียนที่ 2 ป@การศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 1 
ป@การศึกษา 2561 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ป@การศึกษา 2561 กับประชากร 
ที่ใช(ในการวิจัย ในการใช(รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
กับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปBญญา ชั้นมัธยมศึกษาป@ท่ี 5 โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร 
จํานวน 5 คน ใช(เวลาในการดําเนินการทดลอง 84 ชั่วโมง 
  
นิยามศัพท�เฉพาะ  
 เพื่อให(เกิดความเข(าใจท่ีตรงกัน ผู(วิจัยได(นิยามศัพทCเฉพาะที่ใช(ในการวิจัย ดังน้ี 
 1. นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป@ท่ี 5
โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร จํานวน 5 คน ท่ีเรียนทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ในภาคเรียนที่ 2 
ป@การศึกษา 2561 ที่มีข(อจํากัดทางด(านสติปBญญา การเรียนรู(และการปรับตัวในการฝIกทักษะอาชีพ 
มีระดับสติปBญญาระหวาง 61 – 67 อยูในเกณฑCบกพรองทางสติปBญญาระดับเล็กน(อยสามารถเรียนรู(ได( 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ หมายถึง แบบแผนของการสอนงานตัดเย็บที่ยึด
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน(นทักษะปฏิบัติ ซ่ึงแสดงความสัมพันธCขององคCประกอบและข้ันตอนใน
การจัดการเรียนการสอนอยางเป!นระบบ เป!นแบบแผนของการสอนที่ผู(วิจัยได(พัฒนาข้ึนเฉพาะสําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร  
 3. ทักษะการตัดเย็บ หมายถึง ความรู( ความเข(าใจในการตัดเย็บที่สงผลถึงความสามารถใน
การปฏิบัติการตัดเย็บโดยใช(จักรเย็บผ(าไฟฟQา ทักษะการใช(วัสดุ อุปกรณC เคร่ืองมือในการตัดเย็บด(วย
ความชํานาญจนเกิดชิ้นงานเป!นที่ปรากฏ 
 4. การพัฒนาทักษะการตัดเย็บ หมายถึง ผลจากการใช(รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
โดยใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บทําให(นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตัดเย็บได(อยางชํานาญ และมีชิ้นงานปรากฎอยางชัดเจน ตลอดจนแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงคCในการเรียนรู(และการปฏิบัติงาน จากการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ประเมินชิ้นงาน 
และพฤติกรรมของนักเรียนในแตละกิจกรรม 
 5. ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ หมายถึง ชุดฝIกปฏิบัติทักษะในการตัดเย็บเป!นสื่อการสอน
ที่ครูผู(สอนสร(างข้ึน เพ่ือให(สอดคล(องกับเน้ือหาวิชาและตอบสนองความต(องการของผู(เรียน โดยออกแบบ 
กิจกรรมให(ผู(เรียนได(ลงมือปฏิบัติด(วยตนเอง ตามระบบอยางเป!นข้ันตอน เพ่ือมุงให(ผู(เรียนเกิดการเรียนรู(
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป!นกิจกรรมที่เน(นทักษะการปฏิบัติการตัดเย็บด(วยจักรเย็บผ(าไฟฟQา การใช(
จักรเย็บผ(า การใช( บํารุงรักษา จัดเก็บวัสดุ อุปกรณCและเคร่ืองมือ การตัดเย็บพ้ืนฐาน และการสร(าง
ชิ้นงานที่ออกแบบอยางเป!นขั้นตอนจนสําเร็จรูป สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป@ที่ 5 โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร ประกอบด(วย เนื้อหา จํานวน 3 หนวย
การเรียนรู( 13 กิจกรรม  
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 6. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
หมายถึง คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บที่ใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่สามารถชวยให(นักเรียนเกิดการเรียนรู(และทักษะปฏิบัติตามจุดประสงคC
ถึงระดับเกณฑCที่ผู(วิจัยกําหนดไว(ในระดับเกณฑCประสิทธิภาพ คือ 80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป!นร(อยละของการทําแบบทดสอบและคะแนน
จากการประเมินทักษะปฏิบัติท(ายกิจกรรมการตัดเย็บทุกกิจกรรม  
 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป!นร(อยละของการทําแบบทดสอบและคะแนน
จากการประเมินทักษะปฏิบัติหลังการเรียนด(วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝIก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 
ประโยชน�ที่คาดว+าจะได-รับ 

 1. ได(รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญา 
โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร ท่ีสามารถใช(จัดการเรียนการสอนได(อยางมีคุณภาพ 
 2. ได(รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพรองทางสติปBญญาท่ีมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑCท่ีกําหนด 80/80  

 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะในการตัดเย็บสูงข้ึน จากการเรียนด(วย
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 
ข-อจํากัดของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีหาประสิทธิภาพ (E�/E�) ของเคร่ืองมือท่ีใช(ในการวิจัยจากกลุมทดลองเป!น
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปBญญาที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ(า ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องจากจํานวนประชากรในระดับชั้นเดียวกันกับกลุมประชากรที่ใช(ในการวิจัยไมเพียงพอ
ตอการทดลองหาประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข(องเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนที่เน(น
ทักษะปฏิบัติและการสร(างชุดฝIกทักษะ นํามาสร(างเป!นกรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช(ชุดฝIกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปBญญา ช้ันมัธยมศึกษาป@ท่ี 5 โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร สรุปภาพได(ดังนี้ 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน 
ที่เน-นทักษะปฏิบัติ 

 

(Fitts, 1964; Dave, 1967; 
Joyce and Weil, 1972;  
Simpson, 1972;  
นวลจิตตC เชาวกีรติพงศC, 2535) 
 

 
 

หลักการสร-างชุดฝ5กทักษะ 
 

(สุวิทยC มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2552; 
สุคนธC สินธพานนทC, 2553;  
สําลี รักสุทธี, 2553;  
เกริก ทวมกลาง และจินตนา ทวมกลาง, 2555;  
ชัยยงคC พรหมวงศC, 2556) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
 

   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด(านความรู( ความเข(าใจ 
   2. ทักษะการปฏิบัติงานตัดเย็บ 
   3. คุณภาพชิ้นงานจากการตัดเย็บ 
   4. พฤติกรรมในการเรียนรู(ของนักเรียน 
   5. พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักเรียน 

รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน 

 

   1. ข้ันการสาธิต 
   2. ข้ันการเลียนแบบ 
   3. ข้ันการฝIกปฏิบัติ 
   4. ข้ันการสะท(อนผล 
   5. ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 
 

ชุดฝ5กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 

ส่ือการสอนท่ีครูผู(สอนสร(างข้ึน 
เพ่ือให(สอดคล(องกับเน้ือหาวิชาและตอบสนอง 

ความต(องการของผู(เรียน โดยจัดกิจกรรม 
ให(ผู(เรียนได(ลงมือปฏิบัติด(วยตนเอง  

ตามระบบอยางเป!นข้ันตอน  

 

หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผู(เรียน 
ที่มีความบกพรองทางสติปBญญา  

โรงเรียนแพรปBญญานุกูล จังหวัดแพร  
พุทธศักราช 2553  

(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560  
กลุมทักษะอาชีพ  

 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาชุดฝ&กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ เพื่อเป+นแนวทางในการดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนและชุดฝ&กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา ขอนําเสนอ
ตามลําดับ ดังน้ี 

1. การสอนเด็กที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา 
  1.1 ความหมายของภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา 
  1.2 ประเภทและลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา 
  .1 3 หลักการสอนและเทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา 
 2. การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
  2.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ0มทักษะอาชีพ 
        2.2 หลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา  
โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 
        2.3 หลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา  
โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560  
กลุ0มทักษะอาชีพ 
          2.4 คําอธิบายรายวิชา ทักษะอาชีพการตัดเย็บ 
  2.5 การวัดผลและประเมินผลกลุ0มทักษะอาชีพ 
 3. รูปแบบการเรียนการสอน 
  3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  3.2 การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 
  3.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 4. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
  4.1 ความหมายของทักษะปฏิบัติ 
  4.2 การสอนทักษะปฏิบัติ
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 5. การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 
    5.1 ความหมายของการวัดและการประเมินการปฏิบัติ 
    5.2 ประเภทและลักษณะของการวัดและการประเมินการปฏิบัติ 
    5.3 เกณฑFการให�คะแนน 
    5.4 การออกแบบการวัดและประเมินทักษะปฏิบัติ 
 6. เอกสารที่เก่ียวข�องกับชุดฝ&กทักษะ 

  6.1 ความหมายของชุดฝ&กทักษะ 
  6.2 ข้ันตอนและหลักการสร�างชุดฝ&กทักษะ 

  6.3 ลักษณะของชุดฝ&กทักษะท่ีดี 
  6.4 ประโยชนFของชุดฝ&กทักษะ 
  6.5 การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดฝ&กทักษะ 

 7. ความรู�เก่ียวกับการตัดเย็บ 
   7.1 การตัดเย็บด�วยจักรเย็บผ�า 
    7.2 พ้ืนฐานการตัดเย็บ 
 8. งานวิจัยที่เก่ียวข�อง 
   8.1 งานวิจัยในประเทศ 
   8.2 งานวิจัยต0างประเทศ 
 
1. การสอนเด็กท่ีมีความบกพร องทางสติป#ญญา 

ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา 
 ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา เป+นภาวะที่มีพัฒนาการบกพร0อง ซึ่งทําให�มีข�อจํากัดด�าน
สติป1ญญาการเรียนรู� และการปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวัน ในป1จจุบันใช�คําว0า “บกพร0องทาง
สติป1ญญา (Intellectual Disabilities)” แทน “ภาวะป1ญญาอ0อน (Mental Retardation)” (ยุวดี วิริยางกูร,  
2553: 13) เด็กที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญามักมีป1ญหาเกือบทุกด�านในชีวิตประจําวัน และป1ญหา
การเรียน เน่ืองจากเด็กมีข�อจํากัดหรือเพดานในการเรียนรู� ทําให�ไม0สามารถทําสิ่งต0าง ๆ ได�เท0ากับ
เพื่อนในวัยเดียวกันเป+นภาวะท่ีสมองหยุดพัฒนาหรือพัฒนาอย0างไม0สมบูรณF ทําให�เกิดความบกพร0อง
ของทักษะทุกด�านในระยะพัฒนาการและส0งผลกระทบต0อระดับเชาวนFป1ญญาทุกด�านของเด็ก 
 1.1 ความหมายของภาวะบกพร องทางสติป#ญญา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550: 61) กล0าวว0า บุคคลท่ีมีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญา หมายถึง บุคคลท่ีมีพัฒนาการล0าช�ากว0าปกติ เม่ือวัดระดับเชาวFป1ญญาต่ํากว0าเกณฑF
ปกติ (IQ = 70 หรือต่ํากว0า) จะมีความสามารถในการปรับตัวบกพร0องอย0างน�อย 2 ด�าน ใน 10 ด�าน 
ดังน้ี  
 1. การสื่อความหมาย 

 2. การดูแลตนเอง 
 3. การดํารงชีวิตภายในบ�าน 
 4. ทักษะทางสังคม / การมีปฏิสัมพันธFกับผู�อ่ืน 
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 5. การรู�จักควบคุมตนเอง 
 6. การรู�จักใช�สาธารณสมบัติในชุมชน 
 7. การเรียนรู�ทางวิชาการ 
 8. การทํางาน  
 9. การใช�เวลาว0าง  
 10. การรักษาสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 

 ราชกิจจานุเบกษา (2552: 46) กําหนดประเภทของบุคคลพิการ โดยบุคคลท่ีมีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญา ได�แก0 บุคคลท่ีมีความจํากัดอย0างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ในป1จจุบัน 
ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติป1ญญาต่ํากว0าเกณฑFเฉลี่ยอย0างมีนัยสําคัญร0วมกับความจํากัด
ของทักษะการปรับตัวอีกอย0างน�อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได�แก0 การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง
การดํารงชีวิตภายในบ�าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธFกับผู�อ่ืน การรู�จักใช�ทรัพยากรในชุมชน 
การรู�จักดูแลควบคุมตนเอง การนําความรู�มาใช�ในชีวิตประจําวัน การทํางาน การใช�เวลาว0าง การรักษา
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได�แสดงอาการดังกล0าวก0อนอายุ 18 ปf 
 พูนพิศ อมาตยกุล และคณะ (2555: 172 - 173) ตามคําจํากัดความของ American Association 
of Mental Retardation (AAMR) จะกล0าวโดยรวมได�ว0า ภาวะป1ญญาอ0อน หมายถึง ผู�ที่เกิดมา
มีภูมิป1ญญาด�อยกว0าคนทั่วไป โดยจะแสดงความด�อยหรือพัฒนาการช�า เช0น เติบโตช�า ทําอะไรด�วย
ลําพังตนเองได�ช�าไม0สมอายุ รวมแล�วจะแสดงอาการ “ช�า” ไม0สมอายุอยู0 9 ประการด�วยกัน หากใคร
แสดงอาการเหล0าน้ี คือมีการพัฒนา “ช�ากว0าคนทั่วไป” ตั้งแต0สองประการใน 9 ประการแล�ว ให�สงสัย 
หรือสรุปได�ว0าเป+น Mental Retardation 
  อาการแสดงท่ีว0าช�ากว0าคนท่ัวไปทั้ง 9 น้ัน คือ 
 1. การสื่อความหมายล�มเหลว (Communication Failure) การสื่อความหมายไม0สมอายุ 
เช0น สอนพูดช�า (อายุ 2 ขวบแล�วยังไม0ได�จนคําเดียว) หรือถ�าพูดได�จะพูดไม0ชัดมาก การพูดผิดปกติ
อาจจะรุนแรงไปจนถึงพูดไม0ได� ไม0สนใจที่จะสื่อความ ไม0เข�าใจกิริยาที่คุณพ0อคุณแม0สั่งสอน หรือดุว0า 
ไม0สามารถเรียกชื่อบุคคลหรือแม�แต0จะเอ0ยคําพูดเรียกแม0 ก็เรียกไม0ถูก เม่ือเข�าร0วมกลุ0มกับเด็กรุ0น
เดียวกันก็จะส่ือสารกันไม0ได� 
 2. ดูแลตนเองไม0ได� (Self Care Problems) เช0น แต0งตัวเองไม0ได� บอกความต�องการใน
การขับถ0ายไม0ได� อาบน้ําด�วยตัวเองไม0ได� ไม0รู�ว0าสบู0มีไว�ใช�ทําอะไร เม่ือหิวหาน้ําหาขนมมากินเองไม0ได�
ทั้ง ๆ ที่มีขวดนมวางพร�อมให�อยู0แล�ว คนเลี้ยงต�องจับใส0ปากจึงจะดูดกิน ใช�คํารวมว0าไม0สามารถทํา
กิจกรรมช0วยตนเองได� 
 3. มีป1ญหาในการใช�ชีวิตประจําวันในบ�าน (Home Living Problems) เช0น การกินอยู0
ไม0รู�ว0าอะไรกินได�หรือไม0ได� ใช�ช�อนตักอาหารเข�าปากไม0ได� ห�องจะมืดหรือสว0างไม0เห็นความแตกต0างกัน 
มีป1ญหาไม0รู�ความแตกต0างระหว0างเสื้อกับกางเกง ต�องดูแลช0วยเหลืออย0างใกล�ชิดตลอดเวลา ไม0รู�จัก
การใส0รองเท�า 
 4. มีป1ญหาในทางสังคม (Social Skill Problems) เช0น เข�ากลุ0มเล0นร0วมสนุกกับเพื่อน
ในกลุ0มอายุเดียวกันไม0ได� ยิ้มหัวเราะกับคนไม0เป+น ยิ้มเร่ือยเปrsอย ไม0สนใจว0าใครจะมาใครจะไป 
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 5. ใช�สิ่งของต0าง ๆ ร0วมในกลุ0มกับคนอ่ืนไม0ได� (Problems in Community Uses) เช0น ใช�
สนามเล0นร0วมกับคนอ่ืนไม0ได� ใช�ห�องน้ําร0วมกับคนอ่ืนไม0ได� กินอาหารร0วมโตvะกับคนอ่ืนไม0ได� ไม0รู�จัก
เร่ืองการทิ้งขยะลงถัง ทั้ง ๆ ท่ีสอนแล�วสอนอีกก็ไม0มีทางจะเข�าใจ 
 6. มีป1ญหาในเร่ืองการทํากิจกรรมบางอย0างโดยลําพังตนเอง ไม0รู�ทิศทางท่ีพึงทํา (คือ ขาด 
Self Direction) เช0น ถ�าปล0อยให�เล0นตามลําพัง จะซนเร่ือยเปrsอยไปไม0มีจุดหมาย ถ�าปล0อยให�เดิน
ก็จะเดินเร่ือยเปrsอยไปตามลําพังไม0รู�ทิศทางท่ีจะไป คนพวกน้ีมักจะหลงทางหรือหายออกไปจากบ�าน
เป+นประจํา ผลเสียคือคนป1ญญาอ0อนมักถูกหลอกลวงโดยง0าย 
 7. ไม0รู�จักดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให�ตนเอง (Health Safety Problems) เช0น ไม0รู�จัก
และไม0เคยจําได�ว0าไฟ เตารีดหรือกาต�มน้ํานั้นเป+นของร�อนมีอันตราย จึงมักมีป1ญหาอุบัติเหตุไฟไหม�
น้ําร�อนลวกอยู0เสมอ ๆ มักเป+นต�นเหตุทําให�เกิดไฟไหม�ถ�าปล0อยให�อยู0บ�านคนเดียว เม่ือเป+นสาวไม0รู�จัก
การใช�ผ�าซับประจําเดือน ไม0เข�าใจวิธีการแปรงฟ1นด�วยตนเอง ล�างมือถูสบู0ด�วยตนเองไม0ได� อาบน้ําเอง
ไม0ได�จนอายุพร�อมเข�าโรงเรียนก็ยังแต0งตัวเองไม0เป+น 
 8. ไม0สามารถเรียนรู�กิจกรรมที่เป+นเร่ืองราวได� (Functional Academic Problems) เช0น 
เขียนหนังสือไม0ได� อ0านไม0ออก เขียนรูปง0าย ๆ เช0น วงกลมหรือกากบาทไม0ได� คิดเลขง0าย ๆ ไม0ได� 
ไม0สนใจเรียนรู� ไม0สนใจดูรูป ไม0เห็นความแตกต0างระหว0างสัตวFจริง ๆ กับตุvกตารูปสัตวF จึงมักถูกสัตวF
กัดข0วน เม่ือให� ของเล0นไปเล0นก็ไม0รู�ว0าจะเล0นอย0างไร เพราะไม0รู�หน�าท่ีของของเล0นชนิดน้ัน ๆ เช0น 
ให�ปrนก็ไม0รู�ว0าใช�ยิง 
 9. ไม0รู�จักเร่ืองการงาน ไม0มีความคิดเร่ืองการจะทําอะไรให�เป+นชิ้นเป+นอัน ทําอะไรไม0เป+น
สักอย0าง เช0น ให�เอาขยะไปทิ้งก็ทําไม0ถูก ให�เอาเสื้อผ�าที่ใส0แล�วไปใส0ลงในตะกร�าเพ่ือเตรียมจะซักก็ไม0รู�
หน�าท่ี ไม0รู�จักเร่ืองงานอดิเรกเพื่อการพักผ0อนหย0อนใจ 
 อาการแสดงท้ัง 9 ประการที่ตําราฝร่ังอเมริกันกล0าวมานี้ ใช�วิเคราะหFได�ตั้งแต0เด็กเล็กจนถึง
อายุไม0เกิน 18 ปf โดยเฉพาะใช�วัดกับคนที่ไม0มีความชัดเจนเร่ืองบุคลิกและมีพฤติกรรมป1ญญาอ0อน 
และคนที่ยังไม0ได�มีการตรวจวัด IQ เราจะใช�พฤติกรรมท้ัง 9 ข�อนี้เป+นเคร่ืองตัดสิน ระดับสติป1ญญาได�
อย0างคร0าว ๆ  
 สมาคมนักจิตเวชอเมริกัน American Psychiatric Association ตั้งข�อกําหนดในการวินิจฉัย
ว0าคนที่เป+นป1ญญาอ0อนจะมีความผิดปกติ ทําอะไรไม0ได�สมอายุใน 4 ประเด็นหลัก ด�วยกันคือ 
 1. Inadequate Communication Skill คือ มีป1ญหาในการสื่อความหมาย 
 2. Lack of Daily Living Skills คือ มีป1ญหาในกิจกรรมการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 3. Lack of Personal Independence คือ มีป1ญหาในการช0วยตนเอง พ่ึงตนเอง 
 4. มีอาการและการแสดงพฤติกรรม (ใน 9 ข�อนั้น) ก0อนอายุครบ 18 ปf 

ศรียา นิยมธรรม (2555: 9) กล0าวว0า เด็กท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา หมายถึง เด็ก
ป1ญญาอ0อนเนื่องจากมีระดับเชาวนFป1ญญาต่ํากว0าเกณฑFปกติ มีพัฒนาการล0าช�าท้ังด�านร0างกาย ภาษา 
ความคิด เด็กกลุ0มนั้นบางประเภทได�รับการวินิจฉัยล0าช�า คือจะเริ่มสังเกตได�เมื่อเข�าสู0วัยเรียนจาก
การเรียนไม0ทันเพื่อน สอบตก ซํ้าชั้น ถ�าเป+นเด็กที่มีรูปร0างผิดแปลกเด0นชัดหรือมีประวัติครอบครัวท่ี
อยู0ในภาวะเสี่ยง ก็จะได�รับการวินิจฉัยโดยเร็ว ตัวอย0างเช0นเด็กกลุ0มอาการดาวนFซินโดรม เป+นต�น 
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 สมเกตุ อุทธโยธา (2560: 42 – 43) กล0าวว0า สมาคมอเมริกันว0าด�วยความบกพร0องทาง
สติป1ญญา (American Association on Intellectual Development Disability – AAIDD) (2007) 
ได�ให�คําจํากัดความของเด็กท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญาว0า 
 ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา หมายถึง ภาวะความบกพร0องที่มีขีดจํากัดเด0นชัด ทั้งด�าน
การทํางานของสมอง (Intellectual functioning) และพฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive behavior) 
ที่ครอบคลุมทักษะทางสังคมและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และความบกพร0องนี้จะต�องเกิดก0อนอายุ 
18 ปf 
 การทํางานของสมองหรือเรียกว0า สติป1ญญา หมายถึง ศักยภาพของการทํางานของสมองทั่ว ๆ ไป 
เช0น การเรียนรู� การให�เหตุผล การแก�ไขป1ญหา และอ่ืน ๆ ตัวบ0งชี้หน่ึงของการประเมินการทํางานของ
สมองคือ การทดสอบทางเชาวFป1ญญา (IQ Test) โดยทั่วไปผลที่ได�จากการทดสอบจะอยู0ประมาณ 70 – 75 
หรือต่ํากว0าลงไป จึงจะบ0งบอกว0ามีขีดจํากัดความสามารถด�านการทํางานของสมอง 
 แบบทดสอบมาตรฐานยังสามารถกําหนดข�อจํากัดของพฤติกรรมการปรับตัว ที่ประกอบด�วย 
3 ทักษะ ได�แก0 
 1. ทักษะด�านความคิดรวบยอด (Conceptual skills) ประกอบด�วย ทักษะด�านภาษาและ
วรรณกรรม เงิน เวลา ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตัวเลข และการควบคุมตนเอง 
 2. ทักษะทางสังคม (Social skills) ประกอบด�วย ทักษะการมีปฏิสัมพันธFกับผู�อ่ืน ความรับผิดชอบ 
ต0อสังคม การนับถือตนเอง การสํานึกผิดชอบชั่วดี การตระหนักต0อป1ญหาและการแก�ป1ญหาสังคม 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การไม0ละเมิดสิทธิของผู�อ่ืนและปกป�องสิทธิของ
ตนเอง 
 3. ทักษะการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน (Practical skills) ประกอบด�วย การดํารงชีวิต
ประจําวัน การดูแลสุขภาพส0วนบุคคล การช0วยเหลือตนเอง ทักษะด�านอาชีพ การท0องเท่ียวและการใช�
ยานพาหนะ ตารางของกิจวัตรประจําวัน การดูแลความปลอดภัย การใช�เงิน และการติดต0อสื่อสาร 
 โดยพื้นฐานนักวิชาชีพที่ทําการทดสอบจะทําการทดสอบผู�ทดสอบหลาย ๆ ด�าน และควร
พิจารณาถึงป1จจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ทดสอบ เช0น สภาพแวดล�อมของชุมชน ครอบครัว เพ่ือนบ�าน 
บุคคลท่ีเก่ียวข�อง วัฒนธรรม ภาษาและความแตกต0างทางวัฒนธรรมในการติดต0อสื่อสาร เพื่อค�นหา
ข�อจํากัดและหาทางช0วยเหลือสนับสนุนในความต�องการจําเป+นพิเศษเป+นรายบุคคลไป 
 จากแนวคิดข�างต�น สรุปได�ว0าเด็กที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา หมายถึง เด็กที่มี
ภาวะพัฒนาการล0าช�ากว0าปกติ มีขีดจํากัดความสามารถด�านการทํางานของสมอง มีความสามารถ
ทางด�านสติป1ญญาและการปรับตัวบกพร0อง มีระดับเชาวนFป1ญญาต่ํากว0าเกณฑFปกติ IQ เท0ากับ 70 
หรือต่ํากว0า โดยความบกพร0องจะต�องเกิดก0อนอายุ 18 ปf 

 1.2 ประเภทและลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร องทางสติป#ญญา 
กรมวิชาการ อ�างถึงใน (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2550: 6) กล0าวว0า ในระบบ

การศึกษาแบ0งระดับความบกพร0องทางสติป1ญญาของผู�เรียนตามความต�องการจําเป+นพิเศษและ
ความสามารถท่ีแตกต0างกันในแต0ละบุคคลเป+น 3 ระดับ ดังนี้ 
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 1. ระดับเรียนได� หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับน�อย โดยเฉพาะใน
กลุ0มอาการดาวนF มีพัฒนาการด�านการฟ1ง พูด และเขียนล0าช�า มีความสามารถในการทํางานเชิง
ปฏิบัติการมากกว0าด�านวิชาการ สามารถเรียนร0วมชั้นปกติได� ถ�ามีรูปแบบการช0วยเหลือท่ีเหมาะสม 

 2. ระดับฝ&กได� หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับปานกลางถึงรุนแรง 
มีความก�าวหน�าในการเรียนรู�จํากัดอยู0เฉพาะทักษะพื้นฐาน ท่ีจําเป+นในการฟ1ง พูด อ0าน เขียน และนับ
จํานวนเท0านั้น จําเป+นต�องเรียนในช้ันพิเศษ ในโรงเรียนท่ัวไป หรือโรงเรียนศึกษาพิเศษ 

 3. ระดับที่ไม0สามารถเรียนหรือฝ&กได� หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา
ระดับรุนแรงมาก ช0วยเหลือตัวเองได�น�อยมากหรือไม0ได�เลย ต�องอยู0ในความดูแลของบุคลากรทาง
การแพทยFและต�องมีคนคอยดูแลช0วยเหลืออย0างใกล�ชิด จําเป+นต�องได�รับการช0วยเหลือในสถาบัน
เฉพาะเท0านั้น 
 กุลยา ก0อสุวรรณ (2553: 34) กล0าวว0า สมาคมว0าด�วยภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาแห0ง
อเมริกา ได�ใช�คะแนนระดับสติป1ญญามาช0วยอธิบายภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาโดยใช�คะแนน 
Cutoff ที่ 70 ซ่ึงได�มีการแบ0งตามระดับความรุนแรงดังนี้  
 1. ความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับเล็กน�อย (Mild Intellectual Disabilities) ซ่ึงมีระดับ
สติป1ญญา ระหว0าง 50 - 69 

 ผลของความบกพร0อง : มีความยากลําบากในการเรียนรู� สามารถทํางานได� สามารถสร�าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู�อ่ืนได� สามารถทําประโยชนFให�แก0สังคมได� 
 2. ความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual Disabilities) 
ซ่ึงมีระดับสติป1ญญา ระหว0าง 35 - 49 
 ผลของความบกพร0อง : มีพัฒนาการล0าช�าอย0างเห็นได�ชัดในวัยเด็ก สามารถทําทักษะต0าง ๆ 
ได�บ�างพอควร เช0น การดูแลตนเอง ทักษะการสื่อสารและทักษะทางวิชาการ แต0ต�องการความช0วยเหลือ
ในระดับต0าง ๆ เพ่ือให�สามารถดํารงชีวิตและทํางานได�ในชุมชน 
 3. ความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับรุนแรง (Severe Intellectual Disabilities) ซ่ึงมี
ระดับสติป1ญญา ระหว0าง 20 - 34 
 ผลของความบกพร0อง : ต�องการความช0วยเหลืออย0างต0อเน่ือง 
 4. ความบกพร0องทาง สติป1ญญาระดับรุนแรง (Profound Intellectual Disabilities) ซ่ึงมี
ระดับ สติป1ญญาต่ํากว0า 20 
 ผลของความบกพร0อง : แสดงให�เห็นถึงความจํากัดอย0างรุนแรงในด�านการดูแลตนเอง 
การขับถ0าย การสื่อสาร การเคลื่อนไหว และต�องการความช0วยเหลืออย0างมากและต0อเนื่องตลอดเวลา   
  สถาบันราชานุกูล (2555: 8 - 9) กล0าวว0า The Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder-DSM IV ได�จัดประเภทของภาวะความบกพร0องทางสติป1ญญาตามระดับการแบ0ง
เชาวนFป1ญญา ( Intelligent Quotient-IQ) ของ Wechsler Intelligence Scale for Children – 
Revised (WISC-R) ซ่ึงเป+นเคร่ืองมือในการทดสอบเชาวนFป1ญญา แบ0งระดับเชาวนFป1ญญา ดังนี้ 
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 ค0าตัวเลข IQ การแบ0งระดับเชาวนFป1ญญา 
  130 ข้ึนไปจัดอยู0ในกลุ0มสติป1ญญาอัจฉริยะ 
  120 - 129 จัดอยู0ในกลุ0มสติป1ญญาฉลาดมาก 
  110 - 119 จัดอยู0ในกลุ0มสติป1ญญาค0อนข�างฉลาด 
  90 - 109 จัดอยู0ในกลุ0มสติป1ญญาอยู0ในเกณฑFปกติ (Normal) 
  80 - 89 จัดอยู0ในกลุ0มสติป1ญญาต่ํากว0าเกณฑF (Low Average) 
  70 - 79 จัดอยู0ในกลุ0มสติป1ญญาคาบเส�น (Borderline) 
  50 - 69 จัดอยู0ในกลุ0มที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับน�อย (Mild Intellectual 
Disability) 
  35 - 49 จัดอยู0ในกลุ0มท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับปานกลาง (Moderate 
Intellectual Disability) 
  20 - 34 จัดอยู0ในกลุ0มที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับมาก (Severe Intellectual 
Disability) 
  ต่ํากว0า 20 จัดอยู0ในกลุ0มที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับรุนแรง (Profound 
intellectual disability) 
 นพวรรณ ศรีวงคFพานิช และคณะ (2557: ออนไลนF) ได�กล0าวถึง ลักษณะทางคลินิกของ
ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา ดังนี้ พัฒนาการล0าช�า เป+นอาการที่สําคัญของภาวะบกพร0องทาง
สติป1ญญา ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญายิ่งรุนแรงมากเท0าใดความล0าช�าของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏ
ให�เห็นเร็วข้ึนเท0าน้ัน ลักษณะทางคลินิกของภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาแบ0งตามระดับได�ดังนี้ 
 1. ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาระดับรุนแรงมาก 
           พัฒนาการล0าช�าชัดเจนตั้งแต0เล็ก ๆ ทั้งในด�านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อาจจะ
ฝ&กการช0วยเหลือตนเองได�บ�าง แต0ต�องอาศัยการฝ&กอย0างมาก ส0วนใหญ0พบว0ามีพยาธิสภาพ ต�องการ
การดูแลตลอดเวลา ตลอดชีวิต แม�จะเป+นผู�ใหญ0แล�วก็ตาม 

2. ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาระดับรุนแรง 
พบความผิดปกติของพัฒนาการตั้งแต0ขวบปfแรก มักมีพัฒนาการล0าช�าทุกด�าน โดยเฉพาะ

พัฒนาการด�านภาษา สื่อความหมายได�เพียงเล็กน�อยหรือพูดไม0ได�เลย บางรายเร่ิมพูดได�เม่ือเข�าสู0วัย
เรียน มีป1ญหาในการเคลื่อนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพมากกว0า 1 อย0าง มีทักษะการป�องกัน
ตนเองน�อย มีความจํากัดในการดูแลตนเอง ทํางานง0าย ๆ ได� ส0วนใหญ0ต�องการการดูแลอย0างใกล�ชิด
หรือต�องช0วยในทุก ๆ ด�านอย0างมากตลอดชีวิต 

3. ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาระดับปานกลาง 
มักได�รับการวินิจฉัยต้ังแต0วัยก0อนเรียน เม่ืออายุประมาณ 2 - 3 ปf โดยพบว0าอาจมีความแตกต0าง

ของระดับความสามารถในด�านต0าง ๆ เช0น กลุ0มอาการดาวนFล0าช�าในด�านการใช�ภาษา กลุ0มอาการ 
วิลเลี่ยม (Williams Syndrome) บกพร0องในทักษะการเรียนรู�ท่ีเก่ียวข�องกับมิติสัมพันธF (Visuo-Spatial 
Processing Skills) และบางรายมีความสามารถทางภาษาเด0น ในบางรายพบพยาธิสภาพชัดเจน 
สามารถเรียนได�ถึงชั้นประถมศึกษาปfท่ี 2 - 3 ในวัยเรียนมักต�องการการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถ
เรียนรู�การเดินทางตามลําพังได�ในสถานที่ที่คุ�นเคย ใช�ชีวิตในชุมชนได�ดีทั้งการดํารงชีวิตและการงาน 
แต0ต�องการความช0วยเหลือปานกลางตลอดชีวิต ประมาณร�อยละ 20 ดํารงชีวิตอยู0ได�ด�วยตนเอง 
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4. ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาระดับเล็กน�อย 
มักได�รับการวินิจฉัยเม่ือเด็กเข�าสู0วัยเรียนแล�ว เนื่องจากในวัยก0อนเรียนพัฒนาทักษะทาง

สังคมและการสื่อความหมายได�เพียงพอ ส0วนใหญ0เรียนได�ถึงชั้นประถมศึกษาปfท่ี 6 หรือสูงกว0า เม่ือ
เป+นผู�ใหญ0สามารถทํางาน แต0งงาน ดูแลครอบครัวได� แต0อาจต�องการความช0วยเหลือบ�างเป+นคร้ังคราว
เมื่อมีป1ญหาชีวิตหรือหน�าที่การงาน มักไม0พบสาเหตุทางพยาธิสภาพ ส0วนใหญ0จะสัมพันธFกับป1จจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจสถานะยากจนหรือด�อยโอกาส ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของป1จจัยด�าน
สิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต0อภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา 
  สมเกตุ อุทธโยธา (2560: 48 - 49) กล0าวถึง World Health Organization – WHO. (2002) 
ว0าลักษณะของเด็กที่มีภาวะความบกพร0องทางสติป1ญญา จากการจัดตามระดับความรุนแรงของ
ภาวะความบกพร0องทางสติป1ญญา โดยใช� International Classification Diseases-ICD-10 Edition 4 
Revised ขององคFการอนามัยโลก จําแนกลักษณะของเด็กที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาไว� ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา 
 

ระดับความรุนแรง ระดับ IQ ลักษณะเฉพาะ 
ระดับภาวะความบกพร0อง 
ทางสติป1ญญา น�อย 
(Mild intellectual disability) 

50 – 70 มีการพัฒนาด�านภาษา และการสื่อความหมายได� 
ช0วยเหลือตนเองได� เช0น การทําความสะอาด
ร0างกาย การแต0งตัว การรับประทานอาหาร 
การทํางานบ�าน สามารถเรียนในระดับประถม 
ศึกษาและเรียนวิชาชีพง0าย ๆ ได� ประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได� ด�านพฤติกรรม อารมณF สังคม
ต�องการความช0วยเหลือ และแก�ไขจะมีลักษณะ
คล�ายกับบุคคลที่มีสติป1ญญาปกติ 

ระดับภาวะความบกพร0อง 
ทางสติป1ญญา ปานกลาง 
(Moderate intellectual 
disability) 

35 – 49 มีพัฒนาการทางภาษาค0อนข�างจํากัด บางคน
สนทนาง0าย ๆ ได� มีทักษะด�านการดูแลตนเอง
และการเคลื่อนไหวล0าช�า มีความสามารถพอท่ี 
จะเรียนทักษะพื้นฐานที่จําเป+นง0าย ๆ ได� เช0น 
การอ0าน การเขียน และการนับเลขได� สามารถ
ฝ&กหัดเก่ียวกับการทํางาน กิจวัตรประจําวัน 
พัฒนาความสามารถทางสังคมในการสร�าง
ปฏิสัมพันธF การสื่อสารความหมายกับผู�อ่ืน    
การเข�าร0วมสังคมกับผู�อ่ืนได� 
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ตารางที่ 1 (ต0อ) 
 

ระดับความรุนแรง ระดับ IQ ลักษณะเฉพาะ 
ระดับภาวะความบกพร0อง 
ทางสติป1ญญา รุนแรง 
(Severe intellectual 
disability) 

20 – 34 มีลักษณะคล�ายคลึงกับบุคคลท่ีมีภาวะ 
ความบกพร0องทางสติป1ญญาระดับปานกลาง  
แต0จะมีความสามารถทางด�านภาษาน�อยกว0า  
ส0วนใหญ0จะมีป1ญหาของความบกพร0องทางด�าน
การเคลื่อนไหว หรือความบกพร0องด�านอ่ืน ๆ  
ที่เกิดร0วมด�วยอย0างชัดเจน ต�องการ 
ความช0วยเหลือและแนะนําอย0างใกล�ชิด 

ระดับภาวะความบกพร0อง 
ทางสติป1ญญา รุนแรงมาก 
(Severe intellectual 
disability) 

น�อยกว0า 20 มีความสามารถทางด�านภาษาน�อย  
การสื่อความหมายได�เพียงแสดงท0าทางง0าย ๆ 
ส0วนใหญ0จะเคลื่อนไหวน�อยหรือไม0เคลื่อนไหว  
ไม0สามารถควบคุมตนเองได� การดูแลตนเอง
ระดับพ้ืนฐานทําได�เพียงเล็กน�อย หรือทําไม0ได�เลย 
จําเป+นต�องได�รับการช0วยเหลือและแนะนํา
อย0างใกล�ชิด 

ภาวะความบกพร0อง 
ทางสติป1ญญา อ่ืนๆ 
(Other intellectual 
disability) 

ทําการประเมิน 
เชาวนFป1ญญา

ตามปกติ 
ได�ยากหรือ 
ไม0สามารถ 

ทําได� 

มีความบกพร0องทางกาย หรือทางประสาทรับรู�
เกิดข้ึนร0วมด�วย เช0น ตาบอด หูหนวก หรือ 
มีความผิดปกติทางพฤติกรรมอย0างรุนแรง 
 

ระบุประเภทภาวะ 
ความบกพร0องทางสติป1ญญา
ไม0ได� (Intellectual disability  
unspecified) 

ระบุไม0ได� มีข�อมูลไม0เพียงพอที่จะแยกประเภทได� 
เช0นเดียวกับประเภทข�างต�นได� 

 
จากแนวคิดข�างต�น สรุปได�ว0า ประเภทและลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา

แบ0งตามระดับเชาวนFป1ญญา (Intelligent Quotient - IQ) แล�วจัดตามระดับความรุนแรงของภาวะ
ความบกพร0องทางสติป1ญญา ในระบบการศึกษาแบ0งระดับความบกพร0องทางสติป1ญญาของผู�เรียน
ตามความต�องการจําเป+นพิเศษและความสามารถท่ีแตกต0างกันในแต0ละบุคคล เด็กที่มีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญาจะมีพัฒนาการทางภาษา ทักษะด�านการดูแลตนเอง ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป+น ทักษะใน
การเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคมที่แตกต0างกันออกไปตามระดับความสามารถ 
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 .1 3 หลักการสอนและเทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร องทางสติป#ญญา 
 การสอนเด็กที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญานั้นมีนักวิชาการด�านการศึกษาพิเศษได�ให�
แนวทางหลักการในการสอนที่มีความเหมาะสมอย0างหลากหลายวิธี ในการจัดการสอนจะบรรลุ
จุดประสงคFได�นั้น ครูผู�สอนจะต�องเลือกวิธีการสอนและสื่อการสอนให�เหมาะสมกับเน้ือหาโดยจะต�อง
คํานึงถึงความแตกต0างระหว0างบุคคล ทําให�ไม0สามารถบ0งชี้ได�ว0าวิธีการสอนแบบใดที่ได�ผลดี การสอน
จึงอาจต�องประยุกตFและผสมผสานวิธีการสอนเพื่อให�เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งผู�วิจัยได�ศึกษาจาก
นักการศึกษาได�ดังน้ี   
  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551: 24 - 25) กล0าวถึงเทคนิคท่ีช0วยสนับสนุนให�เด็ก
เกิดการเรียนรู� คือ 
  1. การวิเคราะหF (Task Analysis) เป+นวิธีการสอนท่ีเหมาะกับเด็กพิเศษอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงครูจะ
วางแผนการสอนเป+นอย0างดี ท้ังเป�าหมาย และแบ0งกิจกรรมหรืองานใดงานหนึ่งเป+นข้ันตอนย0อย ๆ 
จากขั้นตอนแรกไปจนขั้นสุดท�ายจนเด็กทําได�สําเร็จ พร�อมทั้งกําหนดจุดประสงคFเชิงพฤติกรรมของ
แต0ละข้ันตอนอย0างครบถ�วน เช0น การใช�โทรศัพทFประกอบด�วยข้ันตอนต0อไปน้ี คือ การหาหมายเลข
โทรศัพทFในสมุดโทรศัพทF การจําหมายเลขโทรศัพทFได� การมองเห็นความเหมือนกันระหว0างตัวเลขใน
สมุดโทรศัพทF และตัวเลขบนแป�นหมุน การหมุนหมายเลขโทรศัพทFและการพูดคุยทางโทรศัพทF เป+นต�น 
 ดังนั้น การวิเคราะหFงานจึงจัดเป+นเทคนิคการสอนอย0างหนึ่งที่ครูจะต�องนํามาใช�เพื่อให�
การสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน รู�ว0าเด็กมีป1ญหาตรงไหน เด็กทําข้ันตอนใดไม0สําเร็จ เปลี่ยนและปรับปรุง
อะไรบ�าง ท่ีจะช0วยให�เด็กทํางานที่ได�รับมอบหมายได�สําเร็จ ผลประโยชนFที่เด็กได�รับ คือ 
  1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
 2) มีทัศนคติที่ดีต0อการเรียน 
 3) บรรยากาศในการเรียนดี 
 4) มีความม่ันใจในตัวเอง 
 5) รู�จักช0วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 6) ยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน 
 2. การกระตุ�นให�เด็กทําตาม (Prompting) หมายถึง การกระตุ�นให�เด็กในขณะเด็กประกอบ
กิจกรรมการเรียน เพ่ือให�เด็กเรียนรู�ได�ดีข้ึน เม่ือการเรียนเกิดข้ึนแล�วครูอาจลดการกระตุ�นลงเม่ือ
พฤติกรรมการเรียนรู�ของเด็กคงที่แล�วครูจึงหยุดการกระตุ�น การกระตุ�นอาจทําได�หลายทาง เช0น 
 1) การกระตุ�นทางกาย (Physical Prompts) เป+นการช0วยเหลือเด็กในการเคลื่อนไหว 
เช0น เด็กเอื้อมหยิบของไม0ถึงครูช0วยอุ�มเด็กขึ้นจนเด็กเอื้อมหยิบของได� เป+นต�น หรือการจับมือเด็ก
เขียนหนังสือในคร้ังแรกครูจะจับมือเด็กแล�วลากเส�นจนเป+นตัวอักษร คร้ังต0อไปครูลดความช0วยเหลือลง 
ครูอาจเพียงแต0จับมือเด็กและเด็กลากเส�นเอง เม่ือเด็กเขียนได�ดีแล�วครูให�เด็กเขียนหนังสือโดยไม0ต�องจับ 
 2) เป+นการกระตุ�นเด็กโดยใช�เสียง เช0น ในการเรียนเร่ืองสี ครูสอนสีไปแล�ว 3 สี คือ 
น้ําเงิน แดง เหลือง เด็กตอบสีเหลืองไม0ค0อยได� ครูจะถามว0าสีอะไร เม่ือเด็กไม0ตอบครูควรบอกว0าสีเหลือง
ด�วยเสียงอันดังช�า ๆ ครูถามเช0นนี้หลายคร้ัง และตอบหลายคร้ัง ในการตอบคร้ังต0อ ๆ มาครูลดความดัง
ของเสียงลงทีละน�อยจนไม0มีเสียงเลยในที่สุด 
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 3) การเน�น (Highlighting) เป+นการเน�นด�วยเสียงหรือด�วยเส�นก็ได� การเน�นด�วยเสียง
ได�แก0 การเปล0งเสียงคําตอบดัง ๆ เป+นต�น การเน�นด�วยเส�น เช0น ขีดเส�นสีขาวรอบเคร่ืองมือ (ในโรงฝ&กงาน) 
ที่เป+นอันตรายแล�วอธิบายเด็กให�เข�าใจ จนกระทั่งเด็กเข�าใจดีแล�วลบเส�นออก เป+นต�น 
 4) การเสริมแรง มีท้ังการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ ในการเสริมแรง
ทุกคร้ังจะต�องมีการตั้งเป�าหมายหรือที่กําหนดไว�ทุกคร้ัง วิธีการเสริมแรงเด็กท่ีมีความบกพร0องทาง
สติป1ญญาระดับฝ&กได�นั้นมีวิธีการหลายวิธี ซ่ึงแล�วแต0สถานการณF ในการทํากิจกรรมเสริมประสบการณF
แต0ละคร้ังเด็กจะมีศักยภาพที่แตกต0างกัน ฉะนั้นการให�การเสริมแรงจึงถือว0าเป+นการกระตุ�นให�เด็กรู�สึก
มีความสุขต0อการปฏิบัติกิจกรรมต0าง ๆ ไม0ว0าจะเป+นการเสริมแรงแบบเดิมทุกคร้ัง การเสริมแรงตาม
ช0วงเวลาที่แน0นอน การเสริมแรงตามช0วงเวลาท่ีไม0แน0นอน การเสริมแรงคร้ังท่ีแน0นอน การเสริมแรง
ตามจํานวนคร้ังที่ไม0แน0นอน หรือแบบสุ0ม เด็กจะเกิดกําลังใจและสนุกสนานในการทํากิจกรรมต0าง ๆ 

กุลยา ก0อสุวรรณ (2553: 164 - 171) กล0าวว0า ลักษณะการเรียนรู�ของเด็กท่ีมีภาวะบกพร0อง
ทางสติป1ญญามีลักษณะสําคัญ เช0น ลักษณะการเรียนรู�จากสิ่งท่ีเป+นรูปธรรมได�ดีกว0านามธรรม ความจํา 
การควบคุมตนเอง การนําความรู�ที่ได�เรียนแล�วไปใช�ในโอกาสต0าง ๆ เป+นต�น 
 1. ลักษณะการเรียนรู�จากสิ่งท่ีเป+นรูปธรรม 
 เด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาเรียนรู�จากสื่อหรือเนื้อหาที่เป+นรูปธรรมได�ดี ยิ่งส่ือนั้น
เป+นรูปธรรมมากเท0าใด ยิ่งทําให�เด็กเหล0านี้สามารถเรียนรู�และจําได�ดีข้ึนเท0านั้น เด็กเหล0าน้ีจึงเรียนรู�
สิ่งต0าง ๆ จากของจริงหรือสิ่งมีชีวิตรอบตัวเขาได�ดีกว0าสิ่งที่เป+นรูปภาพ ตัวหนังสือ หรือการท่ีครูพูด
บรรยาย ดังนั้น หากครูผู�สอนเข�าใจลักษณะของเด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาแล�ว ครูก็จะ
สามารถจัดการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณFท่ีช0วยให�เด็กเกิดการเรียนรู�อย0างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. ความจํา 
 ความจําเป+นตัวแปรสําคัญที่ส0งผลต0อการเรียนรู�ของเด็กท่ัวไปและเด็กที่มีภาวะบกพร0องทาง
สติป1ญญา ยิ่งภาวะบกพร0องทางสติป1ญญานั้นรุนแรงมากเท0าใด เด็กจะยิ่งมีป1ญหาในด�านความจํา
มากข้ึนเท0านั้น ซ่ึงความจําน้ันเก่ียวข�องกับความจําระยะสั้น และความจําระยะยาว 
 ความจําระยะสั้น คือ ความสามารถในการจําข�อมูลที่เพิ่งได�ยินหรือได�เห็นมาในระยะเวลาสั้น 
เป+นวินาทีหรือนาที แต0เร่ืองความจําระยะสั้นของบุคคลท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาน้ันยังเป+นเร่ือง
ที่กําลังศึกษากันอย0างมาก อย0างไรก็ตามครูสามารถปรับกระบวนการสอนของตนเพื่อช0วยให�เด็กจํา
ได�ดีข้ึน ดังนี้  
  2.1) ควรสอนเด็กให�บ0อยที่สุดเท0าที่จะเป+นไปได� โดยการสอนนั้นต�องสอนในสถานการณF
ที่เกิดข้ึนจริง เพื่อให�เด็กสามารถนําไปใช�จริงได� 
  2.2) ลดสิ่งเร�าที่อาจหันเหความสนใจ หรือทําให�เด็กวอกแวก แล�วเพิ่มสิ่งเร�าท่ีดึงดูด
ความสนใจในงานท่ีเด็กต�องทํา 
  2.3) สอนเนื้อหาทีละเร่ืองอย0างชัดเจน ด�วยสื่อและอุปกรณFที่น0าสนใจตั้งแต0เร่ิมแรก 
  2.4) เร่ิมจากข้ันตอนง0ายก0อน แล�วค0อยเพ่ิมความยากข้ึนไปเร่ือย ๆ 
  2.5) หลีกเลี่ยงการใช�สื่อและอุปกรณFที่ไม0จําเป+น เพราะจะทําให�เด็กหันไปสนใจ
สิ่งเร�าอ่ืนท่ีไม0เก่ียวข�องกับการเรียนรู�ในขณะนั้น 
  2.6) เรียกชื่อสื่อและอุปกรณFที่เป+นสิ่งเร�านั้นให�ชัดเจน 
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  2.7) หากครูใช�การเสริมแรง ครูควรวางแผนเพ่ือลดการเสริมแรงลง เด็กจะได�ไม0
คาดหวังว0าจะต�องได�การเสริมแรงทุกคร้ัง 
  2.8) ฝ&กทักษะที่เก่ียวข�องกับความจําระยะสั้นบ0อย ๆ  
  2.9) ขยายการใช�สื่อและอุปกรณFที่ได�ฝ&กไปแล�วในสถานการณFอ่ืนเพ่ิมเติม แต0ครูต�อง
ช0วยให�การเรียนการสอนแต0ละคร้ังเป+นประสบการณFทางบวก คือให�เด็กได�รับความสําเร็จทุกคร้ัง 
 นอกจากป1ญหาการเรียนรู�ของเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาจะเก่ียวข�องกับความจํา
ระยะสั้นแล�ว เด็กเหล0าน้ียังมีป1ญหาทางด�านอภิป1ญญา (Metacognition) ด�วย ป1ญหาด�านอภิป1ญญา 
หมายถึง ความสามารถในการเลือกวิธีแก�ป1ญหาในสถานการณFต0าง ๆ และประเมินผลว0าวิธีนั้น ๆ 
ได�ผลหรือไม0เพื่อท่ีจะเลือกใช�ในคร้ังต0อไปเม่ือเจอป1ญหาในลักษณะเดียวกัน 
 3. การกํากับตนเอง 
 ความบกพร0องอีกประการหนึ่งของเด็กเหล0านี้ คือ การรู�จักกํากับหรือควบคุมตนเอง การกํากับ
ตนเองเป+นความสามารถในการกําหนดหรือควบคุมพฤติกรรมของตัวเอง บุคคลน้ันจะต�องมีทักษะใน
การเลือกวิธีการเรียนรู� ตัวอย0างเช0น เมื่อใกล�วันสอบ เด็กรู�ว0าจําเป+นจะต�องเตรียมตัวดูหนังสือสอบ 
จะเลือกวิธีการใดที่ช0วยให�เขาจําเน้ือหาที่จะต�องสอบได� เช0น การท0องเสียงดัง การอ0านในใจ การจดโน�ต
ใจความสําคัญ เป+นต�น ซึ่งเด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาไม0สามารถเลือกวิธีการเหล0านี้มาใช�ให�
เป+นประโยชนFได� 
 4. ลักษณะการเรียนรู�และการนําไปใช�ในสถานการณFอ่ืน 
 เด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาสามารถเรียนรู�ในอัตราท่ีช�ากว0าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน 
วิธีการท่ีจะสามารถส0งเสริมให�เด็กเรียนรู�ได�เร็วข้ึนดังน้ี 
  4.1) จัดประสบการณFที่ช0วยให�เด็กได�รับความสําเร็จ และหลีกเลี่ยงประสบการณFใน
การเรียนรู�ที่ล�มเหลว 
  4.2) นําเสนอเน้ือหาจากง0ายไปหายาก อย0างค0อยเป+นค0อยไปตามลําดับ 
  4.3) นําเสนอเน้ือหาที่เป+นรูปธรรมก0อน แล�วจึงพัฒนาไปสู0เร่ืองที่เป+นนามธรรม 
  4.4) ช0วยให�เด็กเรียนรู�การนํากฎต0าง ๆ ไปใช� และส0งเสริมให�เกิดการแผ0ขยาย คือ
การนําความรู�ที่ได�เรียนไปใช�ในสถานการณFใหม0 ๆ 
  4.5) ให�การเสริมแรงเม่ือเด็กสามารถจัดการแก�ป1ญหาในสถานการณFที่ยากได�สําเร็จ 
  การนําความรู�ที ่ได�เรียนมาไปใช�ในสถานการณFอื่นเป+นเรื่องสําคัญสําหรับเด็กที่มี
ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา เนื่องจากเป+นข้ันตอนหน่ึงของการเรียนรู�ตามลําดับ คือ เร่ิมจากการเรียนรู�
ทักษะใหม0 การทําทักษะนั้นด�วยความชํานาญ การรักษาความรู�จากการเรียนรู�นั้นไว�ให�ได� และการนํา
ความรู�ไปใช�ในสถานการณFอ่ืน ๆ ซ่ึงป1จจัยต0อไปน้ีสามารถช0วยให�เด็กสามารถท่ีจะนําความรู�ไปใช�กับ
สถานการณFต0าง ๆ ได�ดีข้ึน 
 4.5.1) อายุเป+นป1จจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีมีผลต0อการนําความรู�ที่ได�เรียนไปใช� 
ไม0ว0าเด็กปกติหรือเด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาก็ตาม ยิ่งมีอายุน�อยเท0าใด เด็กยิ่งสามารถนํา
ความรู�ที่เรียนไปใช�ในสถานการณFอ่ืนได�ดีข้ึนเท0าน้ัน ดังน้ันการเรียนการสอนตั้งแต0ยังเล็กจะช0วยให�เด็ก
เรียนรู�ได�ง0ายข้ึน ดังแนวคิดที่ว0า “ยิ่งสอนเร็วเท0าไรยิ่งดี” 
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 4.5.2) เด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาสามารถนําความรู�ที่ได�เรียนไปใช�กับ
สถานการณFอ่ืนได�เร็ว หากสถานการณFใหม0น้ันใกล�เคียงกับสถานการณFที่ได�เรียนรู�มาแล�ว ดังนั้น ครูจึง
ควรจัดสถานการณFที่ช0วยให�เด็กได�เรียนรู�ในสถานการณFใหม0อย0างค0อยเป+นค0อยไป 
 4.5.3) ไม0ว0าเด็กจะเคยเรียนรู�ในสถานการณFนั้นมาแล�วหรือไม0ก็ตาม เด็กท่ีมีภาวะ
บกพร0องทางสติป1ญญาจะเรียนรู�ได�ง0ายข้ึน หากสิ่งที่เรียนรู�นั้นมีความหมายและเป+นประโยชนFต0อตนเอง 
  ประเด็นที่กล0าวมาท้ังสามประการข�างต�นนี้ช0วยให�พ0อแม0 ผู�ปกครอง หรือผู�สอน
เด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาสามารถนําไปเป+นแนวปฏิบัติในการสอนเด็กเหล0านี้ให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได� 
 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญานับเป+นป1ญหาสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําให�เด็กไม0สามารถเข�าเรียนต0อในชั้นมัธยมศึกษาได� เด็กเหล0านี้มีป1ญหาท้ังด�านทักษะ
การอ0าน การเขียน และทักษะทางคณิตศาสตรF แต0เด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาจําเป+นต�อง
อ0านได� เพ่ือให�สามารถใช�ชีวิตในสังคมได� ป�องกันตนเอง เพื่อความอยู0รอดของตนเอง โดยเฉพาะอย0างยิ่ง
คําที่เป+นประโยชนFในสถานการณFต0าง ๆ และในการใช�ชีวิตร0วมกับผู�อ่ืน ตัวอย0างของคําที่จะเป+นประโยชนF
กับเด็กเหล0าน้ี ได�แก0 คําว0า ห�องน้ําหญิง ห�องน้ําชาย ทางออกฉุกเฉิน ไวไฟ อันตราย ห�ามเข�า บันไดหนีไฟ 
เป+นต�น 
 ส0วนทักษะทางคณิตศาสตรFก็เช0นเดียวกัน ถึงแม�เด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาไม0สามารถ 
คิดคํานวณโจทยFป1ญหาที่ยุ0งยากซับซ�อนได� แต0เขาจําเป+นต�องเรียนทักษะพื้นฐานที่จําเป+นสําหรับชีวิต
ของเขา เช0น ทักษะการใช�เงิน ทักษะที่เก่ียวกับเวลา ทักษะการบวกและลบง0าย ๆ เป+นต�น นอกจากน้ี 
ครูและผู�ปกครองสามารถนําอุปกรณFอ่ืนมาสอนเพ่ือให�เขาใช�ชีวิตได�ง0ายข้ึน เช0น การสอนเด็กท่ีมีภาวะ
บกพร0องทางสติป1ญญาให�ใช�เครื่องคิดเลข ทําให�เด็กสามารถดําเนินชีวิตในชุมชนได�เอง นอกจากนี้ 
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การให�โอกาสเด็กได�ฝ&กในสถานการณFที่เด็กต�องนําทักษะท่ีเรียนรู�ไปใช�
จริงทันที เพราะจะช0วยให�เด็กมีแรงจูงใจในการเรียนรู�มากข้ึน อย0างไรก็ตามผู�สอนต�องไม0ลืมว0าการสอน
เด็กเหล0านี้ต�องเร่ิมจากเรื่องที่ง0ายไปสู0เร่ืองยาก เร่ิมจากการสอนในสิ่งที่เป+นรูปธรรมไปสู0การสอนใน
สิ่งท่ีเป+นนามธรรมเสมอ 
 6. แรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเป+นป1จจัยสําคัญประการหนึ่งที่ช0วยให�บุคคลประสบความสําเร็จได� แต0บุคคลที่มี
ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญานั้นมักขาดแรงจูงใจในการเรียน ในการทํางาน คนเหล0าน้ีจึงมักทํางาน
ที่ได�รับมอบหมายไม0สําเร็จ ไม0รู�จักคิดริเร่ิมในการทําสิ่งต0าง ๆ ด�วยตนเอง และไม0รับผิดชอบ เป+นต�น 
แต0ลักษณะดังกล0าวนี้อาจเกิดจากประสบการณFท่ีทําสิ่งต0าง ๆ ล�มเหลวมาตั้งแต0ในอดีต ไม0ว0าเร่ือง
ที่บ�าน เช0น การติดกระดุมหรือการร�อยเชือกรองเท�า และประสบการณFที่ล�มเหลวในโรงเรียน เช0น การทํา
การบ�านไม0ได� เป+นต�น ประสบการณFดังกล0าวทําให�เด็กเหล0าน้ีเกิดความขยาด ไม0กล�าเสี่ยงที่จะทําอะไร
ต0อไป เพราะกลัวว0าจะได�รับความล�มเหลวดังเช0นท่ีผ0านมา เด็กเหล0าน้ีจึงพัฒนาความคิดว0า ถึงแม�เขา
จะใช�ความพยายามมากเท0าใดก็ไม0สําเร็จ ดังน้ัน พ0อแม0 ผู�ปกครอง หรือครูที่สอนเด็กเหล0านี้จึงจําเป+น 
ต�องจัดโอกาสให�เด็กได�เรียนรู�สิ่งต0าง ๆ ท่ีจะช0วยให�เขารู�สึกประสบความสําเร็จในสถานการณFต0าง ๆ 
ให�มากที่สุดเท0าท่ีจะเป+นไปได� อย0าปล0อยให�เด็กล�มเหลวอยู0เร่ือย ๆ การสอนในระดับที่เหมาะสมกับ
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ความสามารถของเด็กจะช0วยให�เด็กเกิดการเรียนรู�และเกิดความม่ันใจไปพร�อม ๆ กัน ถึงแม�เด็กเหล0าน้ี
จะมีความก�าวหน�าทีละน�อย แต0เขาก็สามารถเรียนรู�ได� ดังนั้น ครูจึงไม0ควรเปรียบเทียบความก�าวหน�า
ของเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญากับเด็กคนอ่ืนในห�องเรียน แต0ควรเปรียบเทียบความก�าวหน�า
ของตัวเด็กเอง ซ่ึงจะช0วยให�เด็กมีกําลังใจในการเรียนรู�และตัวครูเองก็เกิดกําลังใจในการสอนมากข้ึน 
 7. วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา 
 การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญานี้อาจเป+นป1ญหา
สําหรับครูผู�สอนอย0างมาก เนื่องจากเนื้อหาสาระที่สอนในชั้นเรียนมักเป+นสาระทางวิชาการ เช0น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรF เป+นต�น ทําให�เด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาอาจเรียน
ตามเพื่อนไม0ทัน ยิ่งเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาระดับรุนแรงด�วยแล�ว วิชาเหล0าน้ีอาจไม0เป+น
ประโยชนFสําหรับเด็กเหล0านี้มากนัก ครูจึงจําเป+นต�องกําหนดเนื้อหาท่ีจะสอนให�เหมาะสมกับเด็กเหล0าน้ี 
  7.1) การสอนทักษะวิชาการที่เป+นประโยชนF (Functional Academic Skills) 
  เด็กที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาส0วนใหญ0มีความบกพร0องระดับเล็กน�อย เด็กเหล0าน้ี
สามารถเรียนในชั้นเรียนปกติได�หากได�รับการช0วยเหลือที่เหมาะสม ถึงแม�ทักษะทางวิชาการ เช0น 
ภาษาไทย คณิตศาสตรF และสังคมเป+นทักษะท่ีเด็กต�องเรียนรู� แต0เด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา 
อาจไม0สามารถเรียนรู�ทักษะเหล0าน้ีในเวลาที่กําหนดเช0นเด็กทั่วไป จึงต�องใช�เวลาเรียนรู�นานกว0า ดังนั้น 
ครูควรปรับหลักสูตรให�เหมาะสมกับความสามารถและความจําเป+นของเด็ก ทักษะวิชาการบางอย0าง 
เช0น ภาษาต0างประเทศอาจไม0มีความจําเป+นสําหรับเด็กเหล0านี้เลย นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญคือ ครู
จะสอนอย0างไรให�เด็กสามารถนําทักษะทางวิชาการที่เรียนรู�แล�วนั้นไปใช�ในชีวิตประจําวันของเด็กได� 
และเด็กเหล0านี้ยังจําเป+นต�องเรียนเร่ืองการสื่อสาร การเดินทางไปที่ต0าง ๆ ด�วยตนเอง การแก�ป1ญหา 
และการจัดการตัวเองด�วย 
   ส0วนเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาระดับปานกลางหรือรุนแรงนั้นต�องเรียนรู�
ทักษะที่เป+นประโยชนFสําหรับการใช�ชีวิตในชุมชนมากกว0า ทักษะภาษาไทยท่ีจําเป+นคือ การอ0านและ
เข�าใจความหมายของคําท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อมรอบตัว ซ่ึงจะเป+นประโยชนFในชีวิตจริง เช0น ข้ึน ลง 
เป�ด ป�ด ข�างนอก ข�างใน ร�อน เย็น ห�องนํ้าหญิง ห�องน้ําชาย ทางเข�า ทางออก อันตราย ระวัง สารเคมี 
ไวไฟ ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน ตํารวจ ระวังเด็ก โรงเรียน ทางข�าม รถโรงเรียน ห�ามเข�า เฉพาะเจ�าหน�าที่ 
ห�องอาหาร ห�องนํ้า บันไดเลื่อน เป+นต�น ส0วนทักษะทางคณิตศาสตรFที่จําเป+นสําหรับเด็กที่มีภาวะ
บกพร0องทางสติป1ญญา ได�แก0 การบอกเวลา และการใช�เงิน เป+นต�น อย0างไรก็ตาม ครูต�องสอนด�วย
วัตถุจริงในสถานการณFจริง เพื่อช0วยให�เด็กนําทักษะที่ได�เรียนรู�แล�วไปใช�จริงได�ง0ายข้ึน 
  7.2) การสอนทักษะการปรับตัว 
  ทักษะการปรับตัวที่จําเป+นสําหรับเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาในวัยเรียน
ส0วนใหญ0 ได�แก0 การเคลื่อนไหว การสื่อสาร การเรียนรู�ทักษะทางวิชาการที่มีความหมายสําหรับเด็ก 
การดูแลและจัดการตนเอง และทักษะทางสังคม 
  ทักษะการดูแลตนเอง ถือเป+นทักษะจําเป+นท่ีช0วยให�เด็กมีชีวิตอยู0อย0างอิสระและพึ่งพา
ผู�อ่ืนน�อยที่สุด ซ่ึงทักษะการดูแลตนเองท่ีสําคัญ ได�แก0 การรับประทานอาหาร การอาบน้ํา การแต0งกาย 
การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง รวมถึงการรู�จักกํากับและควบคุมตนเองด�วย 
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  ส0วนทักษะทางสังคมนั้น มีตั้งแต0การดูแลตนเองเพ่ือให�เกิดทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
เด็กต�องสามารถดูแลตนเองในด�านการแต0งกาย เช0น ร0างกายและเสื้อผ�าสะอาด แต0งกายด�วยเสื้อผ�า
ที่เหมาะสมตามกาลเทศะ เด็กจึงจะสามารถสร�างสัมพันธภาพกับผู�อ่ืนได� ดังนั้น ทักษะทางสังคมจึงต�อง
เน�นภาพลักษณFของเด็ก มารยาทในสังคม เช0น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการมี
ปฏิสัมพันธFกับผู�ใหญ0 การใช�เวลาว0างให�เป+นประโยชนF และการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม เป+นต�น 
  7.3) การใช�เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณFหรือผลิตภัณฑFใด ๆ ที่สามารถ
เพิ่มความสามารถในการทํางานของบุคคลที่มีความบกพร0องได� เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
แบ0งเป+นหลายประเภท ดังนี้  
 7.3.1) เทคโนโลยีท่ีช0วยด�านการเคลื่อนไหว เช0น รถเข็น ลิฟทF ไม�เท�าเลเซอรF อุปกรณF
ในการช0วยขับ เป+นต�น 
 7.3.2) เทคโนโลยีสําหรับที่น่ังและการจัดทํา เช0น อุปกรณFในการเลือกและการใช�
รถเข็น เป+นต�น 
 7.3.3) คอมพิวเตอรF เช0น เคร่ืองคอมพิวเตอรFที่ใช�ในการพิมพF แป�นพิมพF และ
อุปกรณFในการควบคุมสิ่งแวดล�อม เช0น การปรับพัดลมด�วยรีโมทคอนโทรล เป+นต�น 
 7.3.4) ของเล0นและเกม 
 7.3.5) เทคโนโลยีท่ีใช�ในกิจวัตรประจําวัน เช0น เคร่ืองยก ลิฟทF นาฬิกาปลุก เป+นต�น 
 7.3.6) อุปกรณFในการสื่อสาร เช0น เดลต�าทอลFคเกอรF ไดนาวอกซF และการสื่อสาร
ด�วยรูปภาพ เป+นต�น 
  นอกจากอุปกรณFที่กล0าวมาแล�ว ยังมีเทคโนโลยีประเภทหน่ึงท่ีทําให�ผู�คนท่ัวโลก
สามารถติดต0อกันได�อย0างง0ายดายและรวดเร็ว น่ันคือการสื่อสารท่ีเรียกว0า อีเมลF (e-mail) อย0างไรก็ตาม 
สําหรับเด็กที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญามักจะถูกแยกออกจากผู�อ่ืนแม�กระท่ังการสื่อสาร แต0ใน
ป1จจุบันน้ีมีโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว0า e - Buddies ซ่ึงเป+นโปรแกรมที่จับคู0ระหว0างเด็กท่ีมีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญาและเด็กปกติในการสื่อสารทางอีเมลF โปรแกรมนี้ท่ีได�กลายมาเป+นส0วนหนึ่งในโรงเรียน
และในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา 
 7.4) การพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสม 
 หลักสูตรท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาในวัยเรียนนี้เป+นสิ่ง
สําคัญ เนื่องจากครูจะได�สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับเด็กที่มีภาวะบกพร0อง
ทางสติป1ญญาแต0ละคนได� อย0างไรก็ตามในการพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กนั้น ครูจําเป+นต�อง
คํานึงถึงตัวแปรต0าง ๆ ท่ีมีผลต0อการจัดหลักสูตรของครูด�วย ซ่ึงมีดังต0อไปนี้ 
 7.4.1) ตัวแปรด�านตัวเด็ก 
 - ระดับสติป1ญญาและความสามารถของเด็ก ครูจําเป+นต�องทราบถึงความสามารถ
ของเด็กเพื่อให�สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได�อย0างเหมาะสม 
 - ความพร�อมด�านการเรียนทักษะทางวิชาการ ครูต�องพิจารณาว0าเด็กแต0ละคน
ที่เข�าเรียนนั้นมีความพร�อมด�านทักษะทางวิชาการมาบ�างหรือไม0 หากไม0เคยได�รับการเตรียมตัวมาก0อน 
ครูอาจจําเป+นต�องจัดการสอนเพื่อเตรียมความพร�อมก0อนที่จะสอนเนื้อหาจริงท่ีเตรียมไว� 
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 - แรงจูงใจ แรงจูงใจเป+นสิ่งสําคัญในการสอนทักษะใหม0ให�กับเด็กที่มีภาวะ
บกพร0องทางสติป1ญญา ดังน้ัน หากครูสามารถสรรหาหรือเลือกสิ่งท่ีเป+นแรงจูงใจของเด็กได� จะช0วยให�
เด็กเรียนรู�ได�ง0ายข้ึน 
 - ปฏิสัมพันธFทางสังคมกับเพ่ือนและผู�ใหญ0 ครูต�องสังเกตปฏิสัมพันธFระหว0าง
เด็กกับเพื่อนคนอ่ืนในชั้นเรียน และกับครูคนอ่ืนด�วย เพราะข�อมูลเหล0านี้เป+นประโยชนFต0อการวางแผน
อย0างเหมาะสม 
 - พฤติกรรมการควบคุมตนเอง พฤติกรรมนี้เป+นป1จจัยสําคัญที่ทําให�เด็กเรียน
ในชั้นเรียนรวมได�อย0างมีประสิทธิภาพ หากเด็กไม0รู�จักควบคุมตนเอง เด็กอาจแสดงพฤติกรรมที่เป+น
ป1ญหาในชั้นเรียนได� 
 7.4.2) ตัวแปรด�านผู�ปกครอง 
 - ความคาดหวังของผู�ปกครองท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ความคาดหวังของ
ผู�ปกครองเป+นสิ่งสําคัญอย0างมากสําหรับการเรียนของเด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา เพราะหาก
ผู�ปกครองคาดหวังสูงเกินไป เด็กย0อมไม0สามารถไปถึงได� ทําให�เกิดความเครียดท้ังเด็กและผู�ปกครอง 
แต0หากผู�ปกครองคาดหวังต่ําเกินไปเด็กจะไม0พยายามทําในสิ่งยากมากข้ึนและไม0เกิดการเรียนรู�เลย 
 - การสนับสนุนช0วยเหลือที่ผู�ปกครองให�แก0เด็กท้ังในด�านการเงิน อารมณF และ
ด�านวิชาการเป+นสิ่งสําคัญ ครูจําเป+นต�องรับรู�และปรับความช0วยเหลือให�เหมาะสมกับแต0ละครอบครัว
ด�วย เช0น ผู�ปกครองท่ีไม0มีความรู�เลยก็ไม0สามารถช0วยสอนการบ�านให�เด็กได� หรือหากผู�ปกครองอารมณF
ไม0คงที่ครูจําเป+นต�องให�คําปรึกษาแนะนําผู�ปกครองหรือสนับสนุนด�านจิตใจให�แก0เด็ก เป+นต�น 
 - การเห็นความสําคัญของการศึกษา หากผู�ปกครองเห็นความสําคัญทางการศึกษา
ผู�ปกครองจะร0วมมือกับครูในการวางแผนการจัดการศึกษาให�แก0เด็กเป+นอย0างดี 
 - อิทธิพลจากความเช่ือและวัฒนธรรม ครูจําเป+นต�องเข�าใจและยอมรับความเชื่อ
และวัฒนธรรมของครอบครัวของเด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาด�วย 
 7.4.3) ตัวแปรด�านชั้นเรียนปกติ 
 - การยอมรับของเพ่ือนและครู เด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาจะเรียน
รวมกับเพ่ือนที่เป+นเด็กปกติได�น้ัน ต�องมีการเตรียมตัวหลายฝ�าย ท้ังตัวครู ตัวเด็กท่ีมีภาวะบกพร0อง
ทางสติป1ญญา และเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน หากทุกฝ�ายได�รับการเตรียมตัวมาอย0างดีแล�ว จะช0วยให�
การเรียนของเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาประสบความสําเร็จได� 
 - การสนับสนุนจากผู�บริหารในการจัดการเรียนรวม ดังที่กล0าวแล�วว0า ผู�บริหาร
เป+นผู�มีอิทธิพลหลักในการจัดการเรียนรวม หากผู�บริหารเข�าใจ ยอมรับ และให�การสนับสนุนแล�ว 
การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถแตกต0างกันในชั้นเรียนก็เป+นไปได�ด�วยดี 
 - ความยืดหยุ0นของหลักสูตร หลักสูตรนับเป+นสิ่งสําคัญในการจัดการเรียน
การสอนให�แก0เด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา ดังน้ัน หากหลักสูตรมีความยืดหยุ0น ครูจะสามารถ
ปรับให�เหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการพิเศษของเด็กได� การเรียนรวมของเด็กที่มีภาวะ
บกพร0องทางสติป1ญญาจึงจะประสบผลสําเร็จในที่สุด 
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 - การช0วยเหลือด�วยการปรับเปลี่ยนองคFประกอบต0าง ๆ ในห�องเรียน นอกจาก
การปรับเปล่ียนและความยืดหยุ0นของหลักสูตรแล�ว สื่อ อุปกรณF สถานที่ ที่น่ังในห�องเรียน ฯลฯ ล�วนมี
อิทธิพลต0อการเรียนในชั้นปกติของเด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาท้ังสิ้น 
 - ความยืดหยุ0นของตารางเรียน เด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาบางคน
ไม0สามารถเรียนในวิชาต0าง ๆ ได�ทุกวิชา และไม0มีความจําเป+นจะต�องเรียนในทุกวิชาด�วย ตัวอย0างเช0น 
วิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป+นวิชาที่ยากและมีประโยชนFกับเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาน�อยมาก 
เด็กควรได�เรียนวิชาอ่ืน เช0น ภาษาไทย แทน ดังนั้น หากตารางเรียนของเด็กสามารถยืดหยุ0นได�บ�าง 
จะทําให�เด็กสามารถเรียนได�ง0ายข้ึน และเป+นประโยชนFกับเด็กมากข้ึน 
 - ทางเลือกในการฝ&กอาชีพ เด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาในระดับ
มัธยมศึกษาควรมีโอกาสในการเลือกฝ&กอาชีพที่เหมาะสมและสามารถนําไปใช�ได�จริงในอนาคตก็จะ
เป+นประโยชนFแก0เด็กอย0างมาก 
 7.4.4) ตัวแปรด�านชั้นเรียนพิเศษ 
 - จํานวนของเด็กที่มีความบกพร0องในชั้นเรียน หากเด็กจําเป+นต�องเรียนใน
ชั้นเรียนพิเศษ ครูควรคํานึงถึงจํานวนของเด็กที่มีความบกพร0องในห�องน้ันด�วย หากห�องหนึ่งมีเด็กมาก
เกินไป เด็กทุกคนในห�องจะไม0ได�รับประโยชนFเท0าที่ควร เนื่องจากครูไม0สามารถตอบสนองความต�องการ
พิเศษของเด็กแต0ละคนได�ทั่วถึง 
 - การมีครูผู�ช0วยหรือเพ่ือนที่เป+นคนสอนแทนครูในบางโอกาส บุคลากรที่ให�
การช0วยเหลือเป+นสิ่งจําเป+นอย0างยิ่งในชั้นเรียนพิเศษ ซ่ึงส0วนใหญ0ครูจะมีครูการศึกษาพิเศษทําหน�าท่ี
เป+นครูหลัก และมีครูพ่ีเลี้ยงเป+นผู�ช0วยในห�องหน่ึงคน 
 - ความพร�อมสื่อและอุปกรณFในการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณFต0างๆ เป+นสิ่งจําเป+นสําหรับการเรียนในชั้นเรียนพิเศษ เพราะจะช0วยให�ครูสามารถสอนเด็กที่มี
ภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาได�อย0างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 - ครูได�รับการฝ&กอบรม ครูที่สอนในชั้นเรียนพิเศษควรเป+นครูการศึกษาพิเศษ
ที่ได�รับการฝ&กอบรมด�านการสอนเด็กที่มีความต�องการพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งครูเหล0านี้มีวิธีการและ
เทคนิคในการสอนเด็กเหล0านี้เป+นอย0างดี 
 - บริการอื่นสําหรับเด็ก เด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาบางคนอาจ
ต�องการบริการพิเศษด�านอ่ืน เช0น การฝ&กพูด กิจกรรมบําบัด ฯลฯ ซ่ึงครูจําเป+นต�องทราบเพื่อวางแผน
ให�สอดคล�องกับความต�องการของเด็กเหล0านี้ 
 ดังนั้น หากครูพิจารณาป1จจัยต0าง ๆ ที่เป+นตัวแปรในการจัดการศึกษาให�แก0เด็กที่มีภาวะ
บกพร0องทางสติป1ญญาให�ครบถ�วน และนํามาประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษาอย0างรอบคอบแล�ว
จะช0วยให�ครูสามารถให�การศึกษาเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาในชั้นเรียนได�อย0างมีประสิทธิภาพ 
 วรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทรF (2554: 206 - 215) กล0าวว0า การสอนทักษะท่ี
จําเป+นแก0ผู�เรียนที่มีความต�องการพิเศษที่มีประสิทธิภาพน้ัน ควรเป+นวิธีการท่ีครูและบุคคลท่ีเก่ียวข�อง
กับผู�เรียนได�ร0วมกันกระตุ�น สนับสนุน ส0งเสริม และพัฒนาในทุกทักษะ เพื่อให�เด็กได�มีโอกาสพัฒนา
พฤติกรรมและการเรียนรู�ใกล�เคียงเด็กปกติในวัยเดียวกันมากที่สุด โดยมีหลักการสําคัญเป+นแนวทาง 
ดังน้ี 
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 1. ใช�วิธีสอนหลากหลายตามรูปแบบการเรียนรู�ของผู�เรียน ความต�องการพิเศษของผู�เรียน
มี หลายลักษณะ เช0น ในด�านสติป1ญญา ระดับการเรียนรู� ความจํา ลืมง0าย อาจต�องฝ&กซํ้าเป+นระยะ ๆ 
ป1ญหาการถ0ายโยงการเรียนรู� ขาดความเข�าใจเร่ืองนามธรรมสนใจเฉพาะข�อมูล ไม0สามารถแก�ป1ญหา
ได�อย0างเป+นระบบ ดังน้ัน การฝ&กฝนทักษะในด�านใดจึงควรเลือกวิธีการฝ&กฝนให�เหมาะสมกับผู�เรียน 
โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะท่ีจําเป+นให�แก0ผู�เรียน ดังนี้ 
  1.1) ใช�วิธีวิเคราะหFงาน (Task Analysis) ผู�สอนต�องประเมินความพร�อมก0อน รู�ขอบเขต
ทักษะที่จะฝ&กฝน จัดแบ0งเน้ือหา และลําดับข้ันการสอนเป+นข้ันตอนย0อย ตามระดับความสามารถของ
นักเรียนเท0าที่จําเป+น ระบุทักษะย0อยที่เป+นข้ันตอนสําคัญไว�ว0าคืออะไร สอนให�เด็กทํางานท่ีกําหนดให�
สําเร็จ แก�ไขดัดแปลงเคร่ืองมือ อุปกรณFและปรับการสอนตามความจําเป+น 
  พัฒนาการสอนเป+นข้ันตอนทีละน�อย ครูให�รายละเอียดในการสอน อธิบายซํ้า ให�
ตัวอย0างมากๆ ถามคําถาม พยายามช0วยเหลือ แก�ไข มอบหมายงานในระดับไม0ยากเกินไป ฝ&กอย0าง
ต0อเนื่อง เด็กก็จะประสบความสําเร็จ และมีความม่ันใจในตนเอง 
  ประโยชนFที่ได�จากการวิเคราะหFงาน ทําให�ครูตัดสินใจว0า จะสอนอะไรต0อจากเนื้อหา
ที่สอนไปแล�ว ทําให�ครูรู�ว0าเด็กมีป1ญหาตรงไหน เด็กทําข้ันตอนใดไม0สําเร็จ ทําให�ครูแยกข้ันตอนย0อยท่ี
จําเป+น เพ่ือช0วยให�เด็กทํางานแต0ละชิ้นได�สําเร็จ 
  1.2) การสอนตรง (Direct Instructional Approach) เป+นวิธีการหนึ่งที่ได�นํามาใช�
ปรับพฤติกรรมในด�านสัมพันธภาพกับเพื่อน องคFประกอบสําคัญในการฝ&กฝนทักษะทางสังคม คือ 
กําหนดเป�าหมายหรือพฤติกรรมที่พบ ประเมินป1ญหาป1จจุบัน และพัฒนาเป+นระบบ เพ่ือสอนพฤติกรรมใหม0 
หรือปรับปรุงพฤติกรรมเดิม 
  1.3) การฝ&กฝนทักษะในเร่ืองใด ควรมีความชัดเจนเป+นรูปธรรม คงเส�นคงวา มิฉะนั้น
เด็กจะเกิดความไม0เข�าใจ แก�ไขพฤติกรรมที่ไม0พึงประสงคFทันทีที่พบเห็นและให�ปฏิบัติทันที 
  1.4) วิธีสอนแบบสาธิต แสดงตัวอย0างพฤติกรรมท่ีพึงประสงคF แนะนําสิ่งท่ีควรปฏิบัติ 
เช0น การแสดงความเคารพ วิธีการไหว� การพูดจาสุภาพมีหางเสียง ครับ ค0ะ เป+นต�น โดยให�ปฏิบัติ
เป+นประจําในชีวิตประจําวัน 
  1.5) ฝ&กให�เด็กคิดอย0างมีเหตุผล ให�ได�เรียนรู�วิธีการที่เหมาะสมท่ีจะอยู0ร0วมกับผู�อ่ืนใน
สังคม สิ่งสําคัญครูควรให�โอกาสทําความเข�าใจ ให�เรียนรู�ในสถานการณFต0าง ๆ และปรับพัฒนาการ
ผู�เรียนให�ดีข้ึนเป+นลําดับ 
  1.6) ต�องพิจารณาว0าป1ญหาใดท่ีเกิดจากการแสดงออกของเด็กในการเข�าร0วมสังคม 
ถ�าเป+นความบกพร0องด�านการปฏิสัมพันธFทางสังคม ใช�การสอนตรงว0าควรจะแสดงออกอย0างเหมาะสม
ในกลุ0มเพ่ือนอย0างไร ครูอาจจะต�องสร�างกลุ0มเพื่อนให� หรืออาจใช�การเล0นเป+นสถานการณFช0วยพัฒนา
ทักษะทางสังคมได�เป+นอย0างดี 
  1.7) มีการออกแบบจัดเตรียมสิ่งแวดล�อมและกิจกรรมในชั้นเรียน โดยปกติในชั้นเรียน
ทั่วไปจะพบว0ามีเด็กหลายประเภทหลายลักษณะทั้งป1ญหาการปรับตัวด�านพฤติกรรมและสังคม บางคน
อาจมีพฤติกรรมแยกตัวจากกลุ0มเพื่อนด�วยสาเหตุต0าง ๆ จึงควรจัดให�มีการส0งเสริมการปฏิสัมพันธF
ทางสังคมและความร0วมมือในระหว0างกันในชั้นเรียนอย0างเหมาะสม 
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  1.8) จัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล�อมท่ีโรงเรียนให�มีระเบียบ มีกฎกติกา มีข�อตกลงกับเด็ก
อย0างเหมาะสมกับพฤติกรรม ถ�าจําเป+นจัดให�เด็กนั่งข�างหน�าหรือนั่งใกล�โตvะครู กรณีผู�เรียนที่สมาธิสั้น
วอกแวกง0าย ให�น่ังห0างประตูและหน�าต0าง เพ่ือตัดสิ่งเร�าใจจากภายนอกห�องเรียน  
  1.9) พัฒนาการนับถือตนเอง (Self - Esteem) เป+นบทบาทสําคัญที่ครูและผู�เก่ียวข�อง
ควรสร�างให�เกิดข้ึนกับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่รู�สึกว0าล�มเหลว มีความทุกขF และขาดความม่ันใจ
ในคุณค0าความเป+นมนุษยFของตนเอง ครูช0วยเหลือโดยระมัดระวัง ไม0แสดงปฏิกิริยาและมีปฏิสัมพันธF
ทางลบ และเม่ือเด็กมีความม่ันใจมากข้ึนจะเร่ิมมีส0วนร0วมในการบอกป1ญหาของตนเอง 
  1.10) การบอกให�นักเรียนปฏิบัติสิ่งใด ขณะพูดควรสบตากับเด็กใช�คําสั่งท่ีชัดเจน 
เป+นข้ันตอน เข�าใจง0าย หลีกเลี่ยงการสั่งทีละหลาย ๆ อย0างพร�อมกัน ยกเว�นผู�สอนเห็นว0านักเรียนมี
ความพร�อมพอสมควรแล�ว และสังเกตว0าเด็กเข�าใจหรือไม0 ถ�าไม0เข�าใจต�องอธิบายซํ้า  
  1.11) เด็กที่มีความอดทนต่ํา ควบคุมตัวเองได�น�อย และทํางานช�า ควรกําหนดงาน
หรือกิจกรรมให�ทําทีละน�อย คอยตรวจสอบช0วยเหลือดูความก�าวหน�า ผู�สอนควรใจเย็นเพื่อทํา
ความเข�าใจเด็ก 
  1.12) ฝ&กฝนทักษะการเล0น การรับรู�ทางอารมณFและสีหน�าท0าทาง ให�เข�าใจการแสดงออก 
ของเพื่อน ครูควรอธิบายความหมายและวิธีการแสดงและการปฏิสัมพันธFกับผู�อ่ืน 
  1.13) ฝ&กพัฒนาการด�านภาษาและการพูด ฝ&กการออกเสียงพูด เป+นคํา เป+นประโยค  
ฝ&กเรียกชื่อ ตอบคําถาม เล0าเร่ือง บางคนอาจขาดจินตนาการให�เด็กบอกเล0าเร่ืองราวจากภาพกิจกรรม 
ในครอบครัว ถามเร่ืองง0ายๆในชีวิตประจําวัน สร�างบรรยากาศให�รู�สึกว0าการพูดเป+นเร่ืองง0าย ให�พูดใน
เร่ืองท่ีสนใจ กระตุ�นการพูดในหลายสถานการณF หรือจัดเรียนนอกสถานท่ี เป+นต�น 
  1.14) ใช�รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะความจําเป+นของเด็กแต0ละคน และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร0วมกันเพ่ือช0วยเหลือและร0วมมือกันพัฒนาผู�เรียน 
  1.15) ควรจัดกิจกรรมที่ให�เด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรม เพื่อการทบทวนความรู� 
ความเข�าใจ และฝ&กการตัดสินใจ เนื่องจากเด็กบางคนขาดทักษะการตัดสินใจ ไม0ม่ันใจ ต�องการผู�ชี้แนะ
และบอกให�ทําตลอดเวลา กิจกรรมนี้จะช0วยส0งเสริมให�เด็กเพิ่มความเชื่อม่ันในตนเอง โดยให�เรียนรู�
จากสิ่งที่ทําได�ก0อน จัดให�สัมพันธFกับความรู�ใหม0ที่จะสอน ให�โอกาสเด็กฝ&กฝนเรียนซํ้าด�วยวิธีการท่ี
แตกต0าง ใช�วิธีการบูรณาการทักษะและกิจกรรมการเรียนรู�หลายด�าน ซึ่งจะช0วยเพิ่มทักษะที่จําเป+น
ฝ&กให�เด็กเกิดความเข�าใจมากข้ึน 
  1.16) ใช�วิธีเพ่ือนช0วยสอน โดยทํากิจกรรมร0วมกัน เป+นวิธีที่เด็กจะได�เรียนรู�การทํางาน
ร0วมกับผู�อ่ืนและพัฒนาตนเอง 
  1.17) ให�นักเรียนตรวจสอบตนเอง เพื่อให�รู�ว0าตนกําลังทําอะไรอยู0 ถูกต�องหรือไม0 
หากไม0ถูกต�องจะแก�ไขอย0างไร 
  1.18) ครูควรบอกให�นักเรียนรู�วิธีปฏิบัติตัวท่ีครูคาดหวัง เช0น ไม0ตั้งใจทํางาน หมายถึง
อะไร พฤติกรรมมีลักษณะใด เช0น มองออกไปนอกหน�าต0างขณะที่ครูสอน หันไปคุยกับเพื่อน ลุกจาก
ที่น่ังโดยไม0ได�ขออนุญาต ครูอาจสอนหรืออธิบายโดยวิธีการสาธิต 
  1.19) แสดงตัวอย0างในชั้นเรียน ครูอธิบายบอกวิธีท่ีควรว0าเป+นอย0างไร ผู�เรียนอาจ
ช0วยกันบอกวิธีที่ควรปฏิบัติ แล�วให�ปฏิบัติพร�อมตรวจสอบตนเอง 
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  1.20) ใช�สถานการณFจริงให�เด็กควบคุมตนเอง หากปฏิบัติได�จะช0วยให�มีความตั้งใจ
เรียนเพ่ิมข้ึน มีผลให�สามารถเรียนดีข้ึนด�วย 
  1.21) ควบคุมตรวจสอบความเข�าใจในเร่ืองที่สอน เช0น ถามคําถามให�ผู�เรียนตอบ 
อธิบายสาธิตวิธีการทํา ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนเพ่ือควบคุมสมาธิ และกระตุ�นการทํางานของ
ผู�เรียน 
  1.22) สอนโดยแสดงภาพประกอบ ช0วยให�เด็กสามารถจดจําเร่ืองราว บทบาทหรือ
สถานการณFท่ีครูต�องการสอนเน�นให�เด็กจดจําได�ดีข้ึน 
  1.23) ระหว0างการสอน ควรมีการประเมินผู�เรียนเป+นระยะเพื่อตรวจสอบความรู�
ความเข�าใจ ฝ&กฝนสมํ่าเสมอ โดยอาจยืดหยุ0นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความพร�อมของผู�เรียน 
มีความคาดหวังท่ีเหมาะสม เพื่อการกําหนดทักษะการเรียนรู�ใหม0หรือปรับปรุงรูปแบบแนวทางสําหรับ
การฝ&กฝนในระยะต0อไป เพ่ือช0วยให�เด็กสามารถทํางานที่ได�รับมอบหมายได�สําเร็จ 
  1.24) ควรคํานึงถึงกระบวนการรับรู� รูปแบบการเรียนรู�ท่ีจะนําไปสู0การแก�ไขปรับปรุง
ลักษณะที่บกพร0องและส0งเสริมความสามารถ หรือจุดเด0นท่ีปรากฏในตัวของผู�เรียน 
 2. ใช�การเสริมแรงทางบวกในการฝ&กพฤติกรรม การกระตุ�นและเสริมแรงทางบวกเป+นหลัก
พ้ืนฐานของการเรียนรู� การกระตุ�นเป+นการเร�าและขยายการตอบสนองที่พึงประสงคFเพ่ิมข้ึน การเสริมแรง
ทางบวก นําไปสู0การเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงคFเพ่ือให�ผู�เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นอีก 
  2.1) การเสริมแรงหรือการลงโทษ ควรอยู0บนหลักการและข�อตกลงท่ีชัดเจนเหมาะสม
กับพฤติกรรมเป�าหมาย ต�องมีความหมายสําหรับเด็กโดยมีการฝ&กฝนและอธิบายให�เข�าใจแนวทาง 
การปฏิบัติท่ีถูกต�อง 
  2.2) สร�างแรงจูงใจ ปรับพฤติกรรมการเรียนที่ไม0พึงประสงคF ให�แรงเสริมเม่ือเด็กทํา
ถูกต�อง เม่ือทําผิดแนะนํา แก�ไข ให�กําลังใจ บอกวิธีที่ถูกต�อง 
  2.3) ใช�ตัวเสริมแรงร0วมกับการชมเชย เช0น เม่ือนักเรียนสามารถช0วยเหลือตนเองใน
กิจกรรมที่กําหนด ทํางานที่ครูมอบหมายสําเร็จ หรือปฏิบัติตัวได�เหมาะสม ให�รูปภาพดาวทอง
พร�อมกับใบหน�ายิ้มของครู หรืออาจเป+นรางวัลเล็ก ๆ น�อย ๆ หรือสิ่งของบางสิ่งบางอย0างที่เด็กต�องการ
ตามเง่ือนไขที่ตกลงกัน เช0น ดินสอมีชื่อของนักเรียน 
  2.4) หาโอกาสมอบหมายให�เด็กทํางานร0วมกัน เพ่ือฝ&กทักษะการทํางานกลุ0ม ควรจัดกลุ0ม
อย0างเหมาะสม ให�ช0วยเหลือกัน ยอมรับความคิดเห็นความสามารถของเพื่อนแต0ละคน ฝ&กความมีน้ําใจ
ต0อกัน การใช�คําพูดที่เหมาะสมในการสื่อสารภายในกลุ0ม เป+นต�น 
  2.5) พยายามทําทุกสิ่งทุกอย0างส0งเสริมความรู�สึกภูมิใจ ม่ันใจในตนเองให�กับเด็ก 
ผู�เรียนท่ีมีความต�องการพิเศษส0วนใหญ0มีแนวโน�มจะลดคุณค0าของตัวเอง และวิตกกังวลว0าตนเองมี
ความสามารถทําสิ่งต0าง ๆ น�อย วิธีที่จะช0วยได� คือ แสดงให�เด็กรู�ว0าครูผู�สอนมีความรู�สึกเชิงบวก 
(Positive Feeling) มีผลช้ีว0าการมีความรู�สึกทางบวกต0อบุคคลใด บุคคลน้ันก็จะได�รับความรู�สึกท่ี
คล�าย ๆ กันนี้ด�วย 
  2.6) หลีกเลี่ยงสถานการณFที่นําไปสู0ความคับข�องใจของผู�เรียน มีข�อบ0งชี้ว0าผู�เรียน
ที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา แม�จะมีความพยายามเท0าใดก็ตามก็มีข�อจํากัดในความอดทนต0อ
ความคับข�องใจ จึงควรปรับให�เด็กทํางานตามความสามารถและผ0อนคลาย ให�กิจกรรมน�อยลง หรือ
มอบหมายงานที่นักเรียนรู�สึกประสบความสําเร็จ เป+นต�น 
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 3. การจัดชั้นเรียนและการจัดกลุ0ม เป+นการเตรียมสภาพแวดล�อม และรูปแบบชั้นเรียนท่ีเอ้ือ
ต0อการพัฒนาและฝ&กฝนทักษะในหลาย ๆ ด�าน ป1จจัย 2 ประการ ในการพิจารณาคือ ขนาดของกลุ0ม 
(Group Size) และประเภทของกลุ0ม (Group Type) จํานวนนักเรียนแต0ละกลุ0มมีความแตกต0างและ
เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของชั้นเรียน (Class Size) 
  การแบ0งประเภทของการจัดกลุ0ม 3 ลักษณะ มีดังน้ี 
  3.1) จัดกลุ0มตามระดับการเรียนการสอน (Instructional Level) เป+นวิธีที่ใช�มากที่สุด 
โดยลดความแตกต0างของความสามารถ มีอัตราการเรียนและลักษณะการเรียนคล�ายกัน 
  3.2) จัดกลุ0มตามทักษะเฉพาะ (Skill – Specific Grouping) เป+นการสอนตาม
ความต�องการเป+นรายบุคคล แบ0งกลุ0มตามจุดประสงคFระยะสั้น ขนาดของกลุ0มเปลี่ยนแปลงตาม
ความจําเป+นของจํานวนนักเรียนที่ต�องการสอนทักษะ เมื่อเด็กสามารถผ0านทักษะจากกลุ0มหนึ่งก็
เปลี่ยนไปเรียนกลุ0มอ่ืนต0อไป 
  3.3) จัดกลุ0มแตกต0าง (Heterogeneous Grouping) เป+นการรวมเด็กที่มีระดับของ
ทักษะและความสามารถที่แตกต0างกันจัดให�อยู0ในกลุ0มเดียวกัน 

4. มีความร0วมมือระหว0างบ�านและโรงเรียน การประสานความร0วมมือระหว0างครู ผู�ปกครอง 
และผู�มีส0วนเกี่ยวข�องกับนักเรียน มีความสําคัญต0อการวางแผนการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนข�อมูล
ช0วยเหลือส0งเสริมการเรียนรู�สําหรับเด็ก 

การทํางานร0วมกันช0วยให�ผู�ปกครองมีพ้ืนฐานการส0งเสริมความต�องการของเด็ก หรือช0วยให�
ข�อเสนอแนะที่จําเป+น ช0วยทบทวนบทเรียน ช0วยให�การเสริมแรง รับทราบข�อตกลงต0าง ๆ มีส0วนร0วม
ตัดสินใจและแก�ป1ญหา เพ่ือประโยชนFสูงสุดแก0เด็กรวมทั้งเป+นการสร�างสัมพันธภาพท่ีดีระหว0างบ�าน
และโรงเรียน 
 นพวรรณ ศรีวงคFพานิช และคณะ (2557: ออนไลนF) กล0าวว0า การช0วยเหลือบุคคลท่ีมีภาวะ
บกพร0องทางสติป1ญญาเพื่อให�สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได�ใกล�เคียงกับคนปกติมากที่สุดให�ช0วยตัวเองได� 
ไม0เป+นภาระแก0ครอบครัวและสังคมมากเกินไป และสามารถประกอบอาชีพได� จึงต�องมีการฟr�นฟูสมรรถภาพ
ในบุคคลที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา ดังน้ี 

1. การฟr�นฟูสมรรถภาพทางการแพทยF (Medical Rehabilitation) 
การฟr�นฟูสมรรถภาพทางการแพทยFในช0วงแรกเกิด – 6 ปf ได�แก0 การส0งเสริมป�องกัน บําบัด 

รักษา และฟr�นฟูสมรรถภาพ นอกจากการส0งเสริมสุขภาพเช0นเด็กปกติ การบําบัดรักษาความผิดปกติ
ที่อาจพบร0วมด�วย เช0น โรคลมชัก Cretinism, PKU, Cerebral Palsy, โรคหัวใจพิการแต0กําเนิดหรือ
ภาวะพร0องไทรอยดFฮอรFโมนที่พบในกลุ0มอาการดาวนF ให�การส0งเสริมพัฒนาการเพื่อพัฒนาทักษะด�าน
กล�ามเนื้อมัดใหญ0 กล�ามเนื้อมัดเล็ก และสติป1ญญา ภาษา สังคม และการช0วยเหลือตนเองเพื่อให�เด็ก
มีความพร�อมในการเข�าสู0ระบบการศึกษา การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ เช0น อรรถบําบัด กายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบัด เป+นต�น 

การส0งเสริมพัฒนาการ (Early Intervention) 
การส0งเสริมพัฒนาการ หมายถึง การจัดโปรแกรมการฝ&กทักษะท่ีจําเป+นในการเรียนรู� เพื่อนําไป 

สู0พัฒนาการปกติตามวัยของเด็ก จากการวิจัยพบว0า เด็กที่ได�รับการฝ&กทักษะที่จําเป+นในการพัฒนา
แต0เยาวFวัยจะสามารถเรียนรู�ได�ดีกว0าการฝ&กเม่ือเด็กโตแล�ว ทันทีท่ีวินิจฉัยว0าเด็กมีภาวะบกพร0องทาง
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สติป1ญญา เช0น เด็กกลุ0มอาการดาวนF หรือเด็กท่ีมีอัตราเสี่ยงสูงว0าจะมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา 
เช0น เด็กคลอดก0อนกําหนด มารดาตกเลือดคณะตั้งครรภF เป+นต�น สามารถจัดโปรแกรมส0งเสริมพัฒนาการ
ให�เด็กกลุ0มน้ีได�ทันที โดยไม0ต�องนําเด็กมาไว�ที่โรงพยาบาล โปรแกรมการส0งเสริมพัฒนาการ คือ การจัด
สภาพแวดล�อมให�เอ้ืออํานวยต0อการเรียนรู�ของเด็ก บิดามารดา และคนเลี้ยงดู มีบทบาทสําคัญยิ่งใน
การฝ&กเด็กให�พัฒนาได�ตามโปรแกรมอย0างสมํ่าเสมอ ผลสําเร็จของการส0งเสริมพัฒนาการจึงข้ึนอยู0กับ 
ความร0วมมือและความตั้งใจจริงของบุคคลในครอบครัวของเด็กมากกว0าผู�ฝ&กท่ีเป+นนักวิชาชีพ 
(Professional Staff) 

กายภาพบําบัด 
เด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญามักจะมีพัฒนาการด�านการเคลื่อนไหวร0างกาย (Motor 

Development) ช�ากว0าวัย นอกจากน้ีเด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาขนาดหนักและหนักมาก 
ส0วนใหญ0ก็จะมีความพิการทางระบบประสาทส0วนกลาง (Central Nervous System) ด�วยทําให�มี 
การเกร็งของแขน ขา ลําตัว จึงจําเป+นต�องแก�ไขอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เพ่ือช0วยลดการยึดติด
ของข�อต0อ และการสูญเสียกล�ามเนื้อ เด็กจะช0วยตัวเองได�มากข้ึน เม่ือเจริญวัยข้ึน 

กิจกรรมบําบัด 
การฝ&กการใช�กล�ามเน้ือมัดเล็ก ได�แก0 การใช�มือหยิบจับสิ่งของ ฝ&กการทํางานของตาและมือ

ให�ประสานกัน (Eye-Hand Co-Ordination) เด็กสามารถหยิบจับสิ่งของ เช0น จับถ�วยกินน้ํา จับ
แปรงสีฟ1น หยิบช�อนกินข�าว การรักษาทางกิจกรรมบําบัด จะช0วยให�การดําเนินชีวิตประจําวัน เป+นไป
อย0างราบร่ืนและสะดวกข้ึน 

อรรถบําบัด 
เด็กที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาเกินกว0าร�อยละ 70 มีป1ญหาการพูดและการสื่อความหมาย

กระบวนการฝ&กในเร่ืองนี้ มิใช0เพ่ือให�เปล0งสําเนียงเป+นภาษาที่คนทั่วไปเข�าใจเท0าน้ัน แต0จะเร่ิมจากเด็ก
ต�องฝ&กใช�กล�ามเนื้อช0วยพูด บังคับกล�ามเนื้อเปล0งเสียง ออกเสียงให�ถูกต�อง ซ่ึงการฝ&กพูดต�องกระทํา
ตั้งแต0เด็กอายุต่ํากว0า 4 ปf จึงจะได�ผลดีที่สุด 

2. การฟr�นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Educational Rehabilitation) 
ในช0วงอายุ 7 – 15 ปf มีการจัดการศึกษาโดยมีแผนการศึกษาสําหรับแต0ละบุคคล (Individualized 

Educational Program : IEP) ในโรงเรียนซ่ึงอาจเป+นการเรียนในชั้นเรียนปกติเรียนร0วม หรือมีการจัด
การศึกษาพิเศษ ในประเทศไทยโรงเรียนที่รับเด็กท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญามีอยู0ทั่วไปทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และในต0างจังหวัด แต0ในทางปฏิบัติก็ยังไม0เพียงพอที่จะรับเด็กกลุ0มนี้ 

3. การฟr�นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation) 
เม่ืออายุ 15 - 18 ปf เป+นการฝ&กวิชาชีพและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน เป+นสิ่งจําเป+นมาก

ต0อการประกอบอาชีพในวัยผู�ใหญ0 ได�แก0 ฝ&กการตรงต0อเวลา รู�จักรับคําสั่งและนํามาปฏิบัติเอง โดย
ไม0ต�องมีผู�เตือน การปฏิบัติตนต0อผู�ร0วมงานและมารยาทในสังคม เม่ือเข�าวัยผู�ใหญ0ควรช0วยเหลือให�ได� 
มีอาชีพที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให�บุคคลป1ญญาอ0อน สามารถดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living) 
ในสังคมได�อย0างคนปกติ (Normalization) อาชีพที่บุคคลที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาสามารถทําได�ดี 
ได�แก0 อาชีพงานบ�าน งานบริการ งานในโรงงาน งานในสํานักงาน เช0น การรับส0งหนังสือ ถ0ายเอกสาร 
เป+นต�น ในประเทศไทยหน0วยงานที่ให�บริการด�านนี้ยังมีน�อย 
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 กุลยา ก0อสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 – 227) กล0าวว0า หลักการสอนที่พบว0า
ได�ผลดีสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ได�แก0 
 1. หลัก 3 R มีองคFประกอบดังนี้ 

1.1) Repetition (ทําซํ้า ๆ) หลังจากครูสอนทักษะหนึ่งแล�ว ครูให�นักเรียนฝ&กทําสิ่งนั้น
ซํ้า ๆ จนเกิดความชํานาญ 

1.2) Routine (ทําเป+นกิจวัตร) เม่ือนักเรียนเกิดความชํานาญในทักษะนั้นแล�ว ครูให�
นักเรียนทําสิ่งน้ันเป+นประจําในชีวิตประจําวัน 

1.3) Relaxation (ผ0อนคลาย) ขณะที่สอนและฝ&กฝน ครูสร�างบรรยากาศให�ผ0อนคลาย 
สนุกสนาน เพ่ือให�นักเรียนเกิดความอยากเรียน 
 2. การสอนโดยใช�ประสาทสัมผัสทั้งห�า ยิ่งได�ใช�ประสาทสัมผัสหลายช0องทาง บุคคลบกพร0อง
ทางสติป1ญญายิ่งเรียนรู�ได�มากข้ึน ครูท่ีดีจึงพยายามจัดกิจกรรมให�เด็กได�เรียนรู�ผ0านการใช�ประสาท
สัมผัสมากกว0า 1 ด�านในเวลาเดียวกัน 
 3. การสอนในสถานการณFจริง หลังจากเรียนรู�สิ่งต0าง ๆ ในห�องเรียนแล�ว บุคคลบกพร0อง
ทางสติป1ญญาส0วนใหญ0ไม0สามารถนําความรู�นั้นไปใช�ในชีวิตจริงได� การสอนในสถานการณFจริงท่ี
หลากหลายทําให�นักเรียนที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญานําความรู�ไปใช�ในชีวิตจริงได�มากขึ้น 
นอกจากน้ีขณะสอนในสถานการณFใหม0 ครูควรชี้ให�นักเรียนเห็นว0าเขากําลังดึงความรู�ชุดใดออกมาใช� 
และสถานการณFเก0าและสถานการณFใหม0เชื่อมโยงกันอย0างไร เพ่ือให�เขาเรียนรู�วิธีการเชื่อมโยงความรู�
หรือประสบการณFชุดอ่ืนด�วยตนเองในอนาคต 
 4. การสร�างแรงจูงใจ ครูผู�สอนต�องสร�างให�เขารู�สึกว0าเขาทําได� เพื่อให�เกิดกําลังใจ และเกิด
ความอยากทํา/อยากเรียน เม่ือนักเรียนเหล0านี้ใช�ความพยายามมากข้ึนเขาย0อมทําได�ดีข้ึน จึงกล0าวได�ว0า
แรงจูงใจมีความสําคัญอย0างมากสําหรับนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา  
 5. การวิเคราะหFงาน (Task Analysis) หมายถึง การแบ0งงานหรือทักษะที่ซับซ�อนให�เป+น
ข้ันตอนย0อย ๆ แล�วสอนทีละข้ันตอน โดยผู�เรียนต�องสามารถทําข้ันตอนก0อนหน�าได�จึงจะเรียนข้ันตอน
ต0อไป ในการสอนผู�เรียนท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญาระดับรุนแรงหรือเด็กที่มีภาวะบกพร0องทาง
สติป1ญญาและอายุน�อย ครูยิ่งต�องวิเคราะหFงานให�ละเอียดยิ่งข้ึน นักเรียนท่ีมีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา
เรียนรู�ได�คร้ังละไม0มากเนื่องจากป1ญหาด�านความจําระยะสั้นและจดจ0อได�ไม0นาน การวิเคราะหFงาน
จึงมีประโยชนFหลายประการ เช0น 1) ผู�สอนเห็นข้ันตอนการสอนที่ชัดเจนว0าต�องเร่ิมจากการสอนเร่ือง
อะไรก0อน และข้ันต0อไปคืออะไร 2) ครูสอนทีละขั้นตอน ดังนั้น เม่ือครูพบว0านักเรียนยังติดขัดใน
ข้ันตอนใด ครูสามารถแก�ไขหรือสอนซ0อมเสริมเฉพาะข้ันตอนนั้น 3) ครูมีจุดประสงคFเชิงพฤติกรรมชัดเจน 
จึงวัดผลการเรียนได�ง0าย และ 4) ผู�สอนและผู�เรียนไม0เครียดเพราะแต0ละข้ันตอนเป+นทักษะง0าย ๆ 
เป�าหมายจึงไม0สูงเกินไป ผู�เรียนจึงบรรลุวัตถุประสงคFได�ง0ายทําให�ผู�เรียนและผู�สอนเกิดกําลังใจ 
 6. การปรับแต0งพฤติกรรม (Shaping) หมายถึง การสอนพฤติกรรมใหม0ด�วยการเสริมแรง
พฤติกรรมที่ใกล�เคียงกับพฤติกรรมเป�าหมาย จนกว0าบุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมเป�าหมายได�อย0าง
ถูกต�องด�วยตนเอง 
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 7. การสอนแบบลูกโซ0 (Chaining) พฤติกรรมที่ควรสอนด�วยวิธีลูกโซ0เป+นพฤติกรรมที่ต�อง
ทําต0อเนื่องกันไปจนจบ เช0น การอาบน้ํา การแปรงฟ1น การหุงข�าว เป+นต�น วิธีการสอนแบบลูกโซ0มี 
2 แบบ ได�แก0 การสอนแบบลูกโซ0เดินหน�า (Forward Chaining) และการสอนแบบลูกโซ0ย�อนกลับ 
(Backward Chaining) โดยแต0ละวิธีมีรายละเอียดดังนี้ 
  7.1) การสอนแบบลูกโซ0เดินหน�า คือ ครูสอนให�เด็กทําขั้นตอนแรกแล�วครูช0วยทํา
ข้ันตอนที่เหลือจนจบกระบวนการ ครูสอนเพิ่มทีละข้ันจนกว0าเด็กจะทําได�เองทุกข้ันตอน 
  7.2) การสอนแบบลูกโซ0ย�อนกลับ คือ ครูทําข้ันตอนแรก ๆ ให�แล�วจึงสอนให�เด็กทํา
ข้ันตอนสุดท�าย ครูค0อย ๆ ลดข้ันตอนท่ีครูทําให� เพ่ือให�เด็กทําเองได�มากข้ึน จนเด็กทําได�เองทุกข้ันตอน 
 8. การใช�ตัวแบบ (Modeling) เป+นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพอย0างมาก โดยเฉพาะกับ
ผู�เรียนที่มีภาวะบกพร0องทางสติป1ญญา เพราะทําให�ผู�เรียนได�เห็นและเข�าใจง0าย อีกท้ังครูยังใช�วิธีนี้ได�
บ0อยเท0าที่ต�องการ ครูอาจเป+นตัวแบบเองโดยการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ให�เด็กเห็นหรือใช�เพื่อนเป+น
ตัวแบบก็ได� นอกจากนี้ ตัวแบบอาจมีคนเดียวหรือหลายคน สิ่งสําคัญคือ ตัวแบบควรแสดงพฤติกรรม
เป�าหมายในสถานการณFจริงเพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจง0ายและทําตามได�ทันที 
 9. การสอนตรง (Direct Instruction) เป+นวิธีการสร�างให�ผู�เรียนเกิดความชํานาญในเร่ืองท่ี
เรียน โดยครูสอนอย0างมีขั้นตอนและลําดับชัดเจน ครูเป+นผู�นํากิจกรรมต0าง ๆ ที่วางแผนไว�แล�วเป+น
อย0างดีและตรวจผลงานของเด็กอย0างใกล�ชิดเพื่อช0วยให�เด็กเรียนรู�ได�ดีท่ีสุด มีข้ันตอนดังนี้ 
  9.1) การนําเข�าสู0บทเรียน หมายถึง การเชื่อมโยงส่ิงท่ีกําลังจะสอนเข�ากับชีวิตจริง 
สิ่งที่นักเรียนรู�จัก หรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ เพื่อดึงความสนใจของผู�เรียนให�จดจ0ออยู0กับเร่ืองที่ครูกําลัง
จะสอน 
  9.2) การสอนเน้ือหา หมายถึง การนําเสนอสิ่งที่จะสอนด�วยวิธีการต0าง ๆ เพ่ือให�
ผู�เรียนเข�าใจเน้ือหานั้น โดยครูควรใช�วิธีการสอนและสื่อการสอนที่น0าสนใจ หลากหลาย และเหมาะสม
กับความสามารถในการเรียนรู�ของนักเรียน ครูควรสอนอย0างกระชับและตรงประเด็น ไม0อ�อมค�อม 
เพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจเนื้อหานั้นได�ง0ายข้ึน 
  9.3) การทบทวน หมายถึง การใช�วิธีการต0าง ๆ ช0วยย้ําเน้ือหาท่ีสอนไปแล�วอีกคร้ัง 
เพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจและจําเนื้อหาน้ันได�ดียิ่งข้ึน 
  9.4) การฝ&กฝนโดยมีครูชี้แนะ หากครูยังไม0แน0ใจว0านักเรียนเข�าใจสิ่งที่ตนสอนหรือไม0 
ครูควรทดสอบความเข�าใจของนักเรียนโดยมีครูเป+นผู�ตรวจสอบคําตอบ หากครูพบว0านักเรียนยังเข�าใจ 
ไม0ถูกต�อง ครูควรเฉลยคําตอบเพ่ือให�นักเรียนเรียนรู�จุดท่ีผิดและสิ่งที่ถูกก0อนที่ครูจะปล0อยให�นักเรียน
ฝ&กฝนด�วยตนเอง 
  9.5) การฝ&กฝนอย0างอิสระ หลังจากครูม่ันใจว0านักเรียนทําได�อย0างถูกต�องแล�ว ครูจึง
ให�นักเรียนได�ฝ&กฝนเพ่ือสร�างความชํานาญ โดยครูไม0ต�องดูแลใกล�ชิด 
  9.6) การสรุป เม่ือครูสอนแล�ว ทดสอบความเข�าใจแล�ว และให�นักเรียนฝ&กฝนเพื่อ
สร�างความชํานาญแล�วครูสรุปเน้ือหาและกิจกรรมในคาบนั้น ๆ เพื่อให�นักเรียนทราบถึงใจความสําคัญ
ที่ครูต้ังไว�เป+นวัตถุประสงคFหลักของการสอนในคร้ังนั้นและเพื่อให�นักเรียนเลือกจําประเด็นสําคัญได�
ถูกต�อง 
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 10. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง การที่บุคคลนั้นแสดง 
พฤติกรรมหนึ่งแล�วได�รับสิ่งที่พึงพอใจ ทําให�พฤติกรรมนั้นมีแนวโน�มที่จะเกิดขึ้นอีก สิ่งที่พึงพอใจ
อาจเป+น 1) ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ ซ่ึงหมายถึง ส่ิงที่บุคคลน้ันพึงพอใจอยู0แล�วโดยไม0ต�องเรียนรู�หรือผ0าน
การวางเงื่อนไข หรือ 2) ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ หมายถึง ตัวเสริมแรงที่ต�องผ0านการวางเงื่อนไขและต�อง
เรียนรู�เสียก0อน บุคคลน้ันจึงจะเกิดความพึงพอใจเม่ือได�รับ ดังน้ัน หลังจากครูสอนพฤติกรรมใหม0แล�ว
บุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมเป�าหมาย ครูควรให�สิ่งที่นักเรียนชอบเพื่อให�นักเรียนแสดงพฤติกรรมน้ันบ0อยข้ึน
หรือทําสิ่งน้ันให�ดียิ่งข้ึน 
 11. การกระตุ�นเตือนและการลดการช0วยเหลือ (Prompting) หมายถึง การให�สัญญาณเพ่ือ
เตือนให�บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมเป�าหมาย การกระตุ�นเตือนแบ0งเป+น 4 ระดับ ได�แก0 
  11.1) การกระตุ�นเตือนทางกาย เช0น การจับมือทํา หรือ การแตะตัวผู�เรียน 
  11.2) การกระตุ�นเตือนทางวาจา เช0น การเรียกช่ือ หรือ การบอกให�ทํางานนั้น 
  11.3) การกระตุ�นเตือนด�วยการทําแบบอย0างให�ดู 
  11.4) การกระตุ�นเตือนด�วยท0าทาง เช0น การชี้ การทําท0าทางให�ผู�เรียนแสดง
พฤติกรรมนั้น 
 ในช0วงแรก ผู�สอนอาจเร่ิมจากการกระตุ�นเตือนระดับสูงก0อน เม่ือผู�เรียนเร่ิมทําพฤติกรรม
นั้นได�บ�างแล�ว ผู�สอนค0อย ๆ ลดการกระตุ�นเตือนลงทีละระดับ (Fading) จนผู�เรียนแสดงพฤติกรรมนั้น
ได�เองโดยไม0ต�องกระตุ�นเตือนในท่ีสุด 
 12. เพื่อนช0วยสอน (Peer Tutoring) เพื่อนเป+นทรัพยากรในห�องเรียนท่ีมีค0าอย0างมาก ครู
จึงควรให�เพื่อนในห�องมีโอกาสช0วยเหลือเพื่อนที่มีภาวะทางบกพร0องทางสติป1ญญาหรือเรียนรู�ช�า วิธี
เพื่อนช0วยสอน เป+นการจับคู0ระหว0างผู�เรียน (นักเรียนที่มีความสามารถต่ํากว0า) และผู�สอน (นักเรียนท่ี
มีความสามารถสูงกว0า) หรือจับกลุ0มแบบคละความสามารถเพ่ือให�เพื่อนที่มีความสามารถสูงช0วยเหลือ
เพ่ือนท่ีมีความสามารถต่ํากว0า วิธีการน้ีเป+นประโยชนFในการสอนทักษะวิชาการและการจัดการพฤติกรรม 
เพื่อนผู�สอนต�องได�รับการอบรมก0อนทําหน�าที่สอน ผู�สอนและผู�เรียนจึงจะได�ประโยชนFสูงสุด 

จากแนวคิดข�างต�น สรุปได�ว0า การสอนเด็กที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ต�องพัฒนาให�
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได�ใกล�เคียงกับคนปกติมากที่สุดและสามารถประกอบอาชีพได� โดยใช�
วิธีสอนที่หลากหลายตามรูปแบบการเรียนรู�และความต�องการพิเศษของผู�เรียน การสอนจะต�องเน�นให�
เป+นรูปธรรมมากที่สุดในสถานการณFต0าง ๆ ท่ีเร่ิมจากง0ายไปหายาก แบ0งเป+นข้ันตอนย0อย ๆ สร�างแรงจูงใจ
ให�การเสริมแรงกับนักเรียนอย0างสมํ่าเสมอ สอนและทบทวนความรู�เดิมซํ้า ๆ และประเมินผลความก�าวหน�า
ของนักเรียนตลอดเวลา สภาพแวดล�อม สื่อ อุปกรณF และแหล0งเรียนรู�ท่ีมีความพร�อม ตลอดจนบุคคล
ต0าง ๆ รอบข�างมีส0วนสําคัญที่จะช0วยให�การสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนFสูงสุดกับนักเรียน 
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2. การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
 ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะผู�ท่ีมีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญาน้ันจะมุ0งเน�นให�นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได�ด�วยตนเอง 
และมีเป�าหมายสูงสุดคือการประกอบอาชีพหารายได�ด�วยตนเอง ดังน้ันจึงมีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะ
สําหรับผู�พิการแต0ละประเภท เพ่ือให�มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการ และให�นักเรียนได�รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงประกอบด�วยรายละเอียดดังนี้  
 2.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร องทางสติป#ญญา 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ มทักษะอาชีพ 

กลุ มทักษะอาชีพ 
มาตรฐานการเรียนรู� 
ทักษะอาชีพ  
สาระที่ 1 การทํางานและนิสัยการทํางาน 
มาตรฐาน ทอ 1.1  เข�าใจการทํางานและการใช�เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณF เทคโนโลยีใน 

การทํางานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต0ออาชีพ 
ตัวชี้วัด 
1. รู�จักงาน จําแนกประเภทของงาน ระบุข้ันตอนการทํางานและปฏิบัติตามข้ันตอนได� 
2. รู�จักเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณF ใช�เคร่ืองมือในการทํางานได� 
3. เก็บและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช� วัสดุ อุปกรณFท่ีใช�ในการทํางานอย0างเหมาะสม

และเป+นระบบ 
สาระที่ 2 อาชีพและการประกอบอาชีพ 
มาตรฐาน ทอ 1.2  การแสวงหาอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองและความต�องการของท�องถ่ิน 
ตัวชี้วัด 
1. เลือกอาชีพท่ีสนใจและศึกษาข�อมูลในการฝ&กปฏิบัติ 
2. เข�าร0วมกิจกรรมส0งเสริมทักษะอาชีพและฝ&กปฏิบัติอาชีพที่ตนเองสนใจ 
มาตรฐาน ทอ 2.2  มีประสบการณF เห็นแนวทางในงานอาชีพ และคุณลักษณะที่ดีต0ออาชีพ 
ตัวชี้วัด 
1. ฝ&กทักษะในการทํางานและแก�ป1ญหาในการทํางาน 
2. สร�างผลงานจากการทํางานตามความสนใจเห็นคุณค0าในชิ้นงานและเกิดความภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
3. พัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติงานท้ังด�านบุคลิกภาพ การมีวินัย และมีปฏิสัมพันธFที่ดี

กับบุคคลอ่ืน 
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       2.2 หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร องทางสติป#ญญา  
โรงเรียนแพร ป#ญญานุกูล จังหวัดแพร  พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 

 กลุ มทักษะอาชีพ 
 วิสัยทัศน@กลุ มทักษะอาชีพ 

 หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มทักษะอาชีพ สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร0องทางด�านสติป1ญญา 
มุ0งพัฒนาผู�เรียนทุกคน ให�มีทักษะอาชีพ พึ่งพาตนเอง อยู0กับครอบครัว สังคมได�อย0างมีความสุขและ
ยั่งยืน 
 หลักสูตรกลุ0มทักษะอาชีพเป+นหลักสูตรที่มุ0งให�ผู�เรียนที่มีความบกพร0องทางด�านสติป1ญญา
ให�มีโอกาสได�รับการพัฒนาด�านทักษะอาชีพอย0างเสมอภาค และมุ0งเน�นพัฒนาผู�เรียนเป+นรายบุคคล
ตามศักยภาพ 

 หลักสูตรกลุ0มทักษะอาชีพเป+นหลักสูตรมุ0งพัฒนาผู�เรียนทุกคนให�มีทักษะในการช0วยเหลือ
ตนเอง ทักษะการทํางานและการประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองได� อยู0กับครอบครัวและสังคมได�อย0างมี
ความสุข และเพื่อให�ผู�เรียนมีทักษะอาชีพพื้นฐาน ทักษะอาชีพเพิ่มเติมดังนี้ 
  1. มีทักษะการทํางาน ในงานพ้ืนฐานอาชีพและงานอาชีพเพิ่มเติม 
  2. มีคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมในการทํางาน และการประกอบอาชีพ 
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค0านิยมที่พึงประสงคF เห็นคุณค0าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป+นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยFทรงเป+นประมุข 
  6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษFวัฒนธรรม และภูมิป1ญญาไทย การอนุรักษFและพัฒนาสิ่งแวดล�อม
มีจิตสาธารณะที่มุ0งทําประโยชนFและสร�างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู0ร0วมกันในสังคมอย0างมีความสุข 

  หลักสูตรสถานศึกษา กลุ0มทักษะอาชีพสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร0องทางด�านสติป1ญญา 
พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 มุ0งพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงคF 
เพื่อให�สามารถอยู0ร0วมกับผู�อื่นในสังคมได�อย0างมีความสุข ในฐานะเป+นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
มีความรักชาติ ศาสนF กษัตริยF มีความซ่ือสัตยFสุจริต มีวินัย ใฝ�เรียนรู� อยู0อย0างพอเพียง มุ0งม่ันในการทํางาน 
รักความเป+นไทย มีจิตสาธารณะ ช0วยเหลือตนเองได� ไม0เป+นภาระของครอบครัวและสังคม นอกจากน้ี
ผู�ท่ีนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช�สามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคFเพิ่มเติมให�สอดคล�องตาม
บริบทและจุดเน�นของตนเอง 

คุณภาพของผู�เรียน 
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ0มทักษะอาชีพ ผู�เรียนจะมีความรู� ความเข�าใจที่ถูกต�อง 

มีเจตคติและค0านิยมเก่ียวกับงานอาชีพ และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน ประกอบอาชีพได�ตามศักยภาพ 
พ่ึงพาตนเองอยู0กับครอบครัวและสังคมได�อย0างมีความสุขอย0างยั่งยืน 
 เม่ือจบการเรียนรู�กลุ0มทักษะอาชีพในแต0ละช0วง ผู�เรียนมีคุณภาพ ดังนี้ 
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จบช วงที่ 1 (ประถมศึกษาปAท่ี 6) 
  - เลือกใช�วัสดุ อุปกรณF เคร่ืองมือในการทําความสะอาดห�องเรียนได�อย0างถูกวิธี 
   - ใช�วัสดุ อุปกรณF เคร่ืองมือในการทําความสะอาดได�อย0างปลอดภัย 
   - บํารุงรักษา และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณFทําความสะอาดในห�องเรียนได�อย0างถูกวิธี 
   - ฝ&กประสบการณFการทํางานที่เหมาะสม เช0น การทําความสะอาดห�องเรียน การจัดห�องเรียน 
หรือห�องนอน การเก็บเสื้อผ�า การจัดตู�เสื้อผ�า 
   - มีทักษะพ้ืนฐานในการทํางาน เช0น การกวาดบ�าน การล�างจาน การช0วยเตรียมประกอบ
อาหาร การจัดวางเก็บเสื้อผ�า รองเท�า การเพาะเมล็ด การประดิษฐFของใช�ของตกแต0งจากใบตองและ
กระดาษ ฯลฯ 
  - แสดงผลผลิตงานของตนเอง 
  - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงต0อเวลา ขยัน ซ่ือสัตยF ประหยัด
และอดทน   
  - มีมารยาทในการทํางานร0วมกับผู�อ่ืน เช0น การทํางานในห�องเรียน การทํางานในโรงเรียน 
  - เห็นคุณค0าในช้ินงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  - ใช�พลังงานและทรัพยากรอย0างประหยัด เช0น การประดิษฐFของเล0นจากเศษวัสดุเหลือใช� 
จบช วงที่ 2 (มัธยมศึกษาปAที่ 3) 
   - เลือกใช�วัสดุ อุปกรณFและเทคโนโลยีอย0างเหมาะสมในการทํางานอาชีพ งานเกษตร งานช0างไม� 
งานตัดผม งานป1�นฝุ�นไม� งานผ�าและเคร่ืองแต0งกาย 
  - ใช�วัสดุอุปกรณFเคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการทํางานอาชีพได�อย0างปลอดภัย 
  - บํารุงรักษา และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณFในการทํางานอาชีพได� 
 - มีความรู�พื้นฐานเก่ียวกับการทํางาน งานเกษตร งานช0างไม� งานตัดผม งานป1�นฝุ�นไม� งานผ�า
และเคร่ืองแต0งกาย 
 - ฝ&กทํางานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนตามความสนใจและความสามารถ งานเกษตร งานช0างไม� 
งานตัดผม งานป1�นฝุ�นไม� งานผ�าและเคร่ืองแต0งกาย 
 - การจัดการผลผลิต 
 - ซ้ือ ขาย และทําบัญชีตามศักยภาพ 
 - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงต0อเวลา ขยัน ซ่ือสัตยF ประหยัด
และอดทน   
 - มีมารยาทในการทํางานร0วมกับผู�อ่ืนในครอบครัวและชุมชน เช0น ทํางานบ�าน ทํางานในชุมชน 

 - เห็นคุณค0าในช้ินงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
จบช วงท่ี 3 (มัธยมศึกษาปAท่ี 6) 
   - เลือกใช�วัสดุอุปกรณFและเทคโนโลยีอย0างเหมาะสมในการทํางานอาชีพ เช0น การถนอม
อาหาร งานขนม งานสานตะกร�า งานซ0อมรถมอเตอรFไซดF งานเคร่ืองป1�นดินเผา งานผ�า 
   - ใช�วัสดุอุปกรณFเคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการทํางานอาชีพได�อย0างปลอดภัย 
   - การบํารุงรักษา ซ0อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณF และจัดเก็บวัสดุอุปกรณFในการทํางานอาชีพได� 
   - มีความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการทํางานและอาชีพ เช0น การถนอมอาหาร งานขนม งานสาน
ตะกร�า งานซ0อมรถมอเตอรFไซดF งานเคร่ืองป1�นดินเผา งานผ�า 
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  - การฝ&กประสบการณFการทํางานอาชีพตามความถนัดและท่ีตนสนใจที่สอดคล�องกับอาชีพ
ของครอบครัวหรือชุมชน เช0น การถนอมอาหาร งานขนม งานสานตะกร�า งานซ0อมรถมอเตอรFไซดF 
งานเคร่ืองป1�น ดินเผา งานผ�า 
   - การจัดการผลผลิต 
   - การซ้ือ ขาย และทําบัญชีตามศักยภาพ 
   - ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงต0อเวลา ขยัน ซ่ือสัตยFประหยัด
และอดทน   
  - มีมารยาทในการทํางานร0วมกับผู�อ่ืนในครอบครัวและชุมชน เช0น ทํางานบ�าน ทํางานในสถานท่ี 
ฝ&กประสบการณF 
   - เห็นคุณค0าในช้ินงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   - ใช�พลังงานและทรัพยากรอย0างประหยัด เช0น การซ0อมแซมอุปกรณFของใช�ในบ�าน การประดิษฐF
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช�ในท�องถ่ิน 
 2.3 หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร องทางสติป#ญญา  
โรงเรียนแพร ป#ญญานุกูล จังหวัดแพร  พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560  
กลุ มทักษะอาชีพ รายวิชาการตัดเย็บ 
 กลุ มทักษะอาชีพ รายวิชาอาชีพการตัดเย็บ ช้ันมัธยมศึกษาปAที่ 5 
 จากการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให�มีความเหมาะสมกับนักเรียน สอดคล�องกับความต�องการ
ของผู�ปกครอง และชุมชนแล�ว เพื่อให�นักเรียนได�เรียนรู�วัฒนธรรมของชุมชนและท�องถิ่นของตนเอง
ให�เกิดความภูมิใจในภูมิป1ญญาไทย และอนุรักษFไว�ซ่ึงงานฝfมือที่งดงาม สถานศึกษาจึงกําหนดให�นักเรียน
ได�เรียนรู�เก่ียวกับการตัดเย็บ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 5 มีสาระการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับมาตรฐาน
การเรียนรู�และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
สาระท่ี 1 การทํางานและนิสัยการทํางาน 
มาตรฐาน ทอ 1.1  เข�าใจการทํางานและการใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณF เทคโนโลยีในการทํางาน
อาชีพและมีเจตคติท่ีดีต0ออาชีพ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู�ของมาตรฐานการเรียนรู� ทอ 1.1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา

สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 
พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 กลุ0มทักษะอาชีพ รายวิชาการตัดเย็บ  
ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 5 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู� 

1. รู�จักงาน จําแนกประเภทของงาน ระบุข้ันตอน 
   การทํางานและปฏิบัติตามข้ันตอนได� 

1. ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการตัดเย็บ 
2. เทคนิคในการตัดเย็บเบื้องต�น 
3. การฝ&กทักษะการตัดเย็บและสร�างชิ้นงาน 
   การเย็บผ�าด�วยจักร 
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ตารางท่ี 2 (ต0อ) 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู� 
2. รู�จักเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณF ใช�เคร่ืองมือ 
    ในการทํางานได� 

1. การเลือก วัสดุ อุปกรณF เคร่ืองมือและ 
    เทคโนโลยี ในการตัดเย็บ 
2. การใช� วัสดุ อุปกรณF เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
   ในการตัดเย็บ 
3. ความปลอดภัยในการใช�เคร่ืองมือ วัสดุ  
    อุปกรณF และเทคโนโลยีในการทํางาน 

3. เก็บและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช� วัสดุ 
   อุปกรณFท่ีใช�ในการทํางานอย0างเหมาะสมและ 
   เป+นระบบ 

1. การบํารุงรักษาเคร่ืองมือในการทํางาน 
2. การจัดเก็บเคร่ืองมือในการทํางานอย0างถูกวิธี 

 
สาระท่ี 2 อาชีพและการประกอบอาชีพ 
มาตรฐาน ทอ 1.2   การแสวงหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและความต�องการของท�องถ่ิน 

 
ตารางที่  3  แสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู�ของมาตรฐานการเรียนรู� ทอ 2.1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา

สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 
พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 กลุ0มทักษะอาชีพ รายวิชาการตัดเย็บ 
ชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 5 

  
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู� 

1. เลือกอาชีพที่สนใจและศึกษาข�อมูล 
    ในการฝ&กปฏิบัติ 

1. ศึกษาข�อมูลความรู�ในการฝ&กปฏิบัติ 
 

2. เข�าร0วมกิจกรรมส0งเสริมทักษะอาชีพและ 
    ฝ&กปฏิบัติอาชีพที่ตนเองสนใจ 

1. การฝ&กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บสู0อาชีพ 
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สาระท่ี 2 อาชีพและการประกอบอาชีพ 
มาตรฐาน ทอ 2.2   มีประสบการณF เห็นแนวทางในงานอาชีพ และคุณลักษณะท่ีดีต0ออาชีพ 
 
ตารางที่  4  แสดงตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู�ของมาตรฐานการเรียนรู� ทอ 2.2 ตามหลักสูตรสถานศึกษา

สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 
พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 กลุ0มทักษะอาชีพ รายวิชาการตัดเย็บ 
ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 5 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู� 

1. ฝ&กทักษะในการทํางานและการแก�ป1ญหาใน 
   การทํางาน 

1. ทักษะในการทํางานและการแก�ป1ญหาใน 
   การทํางาน 

2. สร�างผลงานจากการทํางานตามความสนใจ 
   เห็นคุณค0าในชิ้นงานและเกิดความภาคภูมิใจ 
    ในผลงานของตนเอง 

1. การเห็นคุณค0าในชิ้นงานและเกิด 
   ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

3. พัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติงานทั้งด�าน 
   บุคลิกภาพ การมีวินัย และมีปฏิสัมพันธFที่ดี 
   กับบุคคลอ่ืน 

1. การปฏิบัติตนและมารยาทในการทํางาน 
2. คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน 
 

 
การวิเคราะห@ความสัมพันธ@ระหว างสาระการเรียนรู�และจุดประสงค@การเรียนรู� 
สาระท่ี 1 การทํางานและนิสัยการทํางาน 
มาตรฐาน ทอ 1.1  เข�าใจการทํางานและการใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณF เทคโนโลยีในการทํางาน
อาชีพและมีเจตคติท่ีดีต0ออาชีพ 
 
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหFความสัมพันธFระหว0างสาระการเรียนรู�และจุดประสงคFการเรียนรู� 
มาตรฐานการเรียนรู�ท่ี ทอ 1.1 
 

 
 

สาระการเรียนรู� จุดประสงค@การเรียนรู� 
1. ความรู�พื้นฐานเก่ียวกับการตัดเย็บ 
 

1. นักเรียนบอกความสําคัญของการตัดเย็บได� 

2. เทคนิคในการตัดเย็บเบื้องต�น 
 

 
 

1. นักเรียนบอกวิธีการทํางานพ้ืนฐานในการตัดเย็บ 
    ด�วยจักรได� 
2. นักเรียนบอกข้ันตอนการตัดเย็บตะเข็บ 
    แบบต0าง ๆ ได� 
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ตารางที่ 5 (ต0อ) 
 

 
สาระท่ี 2 อาชีพและการประกอบอาชีพ 
มาตรฐาน ทอ 1.2   การแสวงหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและความต�องการของท�องถ่ิน 
 
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหFความสัมพันธFระหว0างสาระการเรียนรู�และจุดประสงคFการเรียนรู�  
มาตรฐานการเรียนรู�ท่ี ทอ 2.1 
 

สาระการเรียนรู� จุดประสงค@การเรียนรู� 
1. ศึกษาข�อมูลความรู�ในการฝ&กปฏิบัติ 
 

1. นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจ สามารถอธิบายถึง 
   ความสําคัญของการปฏิบัติการตัดเย็บได� 
 

2. การฝ&กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บสู0อาชีพ 1. นักเรียนปฏิบัติทักษะการตัดเย็บได�ด�วยตนเอง 
 
 

สาระการเรียนรู� จุดประสงค@การเรียนรู� 
3. การฝ&กทักษะการตัดเย็บและสร�างชิ้นงาน 
   การเย็บผ�าด�วยจักร 

1. นักเรียนปฏิบัติการทํางานพื้นฐานในการเย็บผ�า  
   ด�วยจักรได�  
2. นักเรียนปฏิบัติการสร�างชิ้นงานจากการเย็บผ�า 

   ด�วยจักรได� 
4. การเลือก วัสดุ อุปกรณF เคร่ืองมือและ 
   เทคโนโลยีในการตัดเย็บ 

1. นักเรียนบอกวัสดุ อุปกรณFและเคร่ืองมือ 
    ในการตัดเย็บได� 

5. การใช� วัสดุ อุปกรณF เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
   ในการตัดเย็บ 

1. นักเรียนใช�วัสดุ อุปกรณF และเคร่ืองมือใน    
    การตัดเย็บได� 

6. ความปลอดภัยในการใช�เคร่ืองมือ วัสดุ 
   อุปกรณF และเทคโนโลยีในการทํางาน 

1. นักเรียนบอกวิธีการใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณF 
   และเทคโนโลยีในการทํางานอย0างปลอดภัยได� 
2. นักเรียนใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณF และเทคโนโลยี 
   ในการทํางานได�อย0างปลอดภัย 

7. การบํารุงรักษาเคร่ืองมือในการทํางาน 
 

1. นักเรียนบอกวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และ 
    อุปกรณFในการตัดเย็บได� 

8. การจัดเก็บเคร่ืองมือในการทํางาน 
    อย0างถูกวิธี 
 

1. นักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณF และ 
    เคร่ืองมือในการตัดเย็บได� 
2. นักเรียนจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณF และเคร่ืองมือ 
    ในการตัดเย็บได�อย0างถูกวิธี 



42 
 

สาระท่ี 2 อาชีพและการประกอบอาชีพ 
มาตรฐาน ทอ 2.2   มีประสบการณF เห็นแนวทางในงานอาชีพ และคุณลักษณะท่ีดีต0ออาชีพ 

 
ตารางที่ 7  แสดงการวิเคราะหFความสัมพันธFระหว0างสาระการเรียนรู�และจุดประสงคFการเรียนรู�       
มาตรฐานการเรียนรู�ท่ี ทอ 2.2 
 

สาระการเรียนรู� จุดประสงค@การเรียนรู� 
1. ทักษะในการทํางานและการแก�ป1ญหาใน 
    การทํางาน 

1. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการตัดเย็บ 
2. เม่ือเกิดป1ญหาขณะการทํางานนักเรียนสามารถ 
   แก�ป1ญหาได�อย0างเหมาะสม 

2. การเห็นคุณค0าในชิ้นงานและเกิด 
   ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

1. นักเรียนบอกคุณค0าของชิ้นงานของตนเองและ 
    ข�อบกพร0องท่ีจะต�องนําไปแก�ไขได� 

3. การปฏิบัติตนและมารยาทในการทํางาน 
 

1. นักเรียนบอกคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดี 
    ในการทํางานได� 

4. คุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน 
 

1. นักเรียนแสดงมารยาทและคุณลักษณะที่ 
   พึงประสงคFในการทํางานได� 

 
 2.4 คําอธิบายรายวิชา ทักษะอาชีพการตัดเย็บ 

ทักษะอาชีพการตัดเย็บ ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 5 
 ศึกษา วิเคราะหF งานการตัดเย็บ ความสําคัญ รูปแบบ ประเภท ผลิตภัณฑF เคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณF วิธีการ และข้ันตอนการตัดเย็บด�วยจักร 
 เลือกใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณF ให�เหมาะสมกับการทํางานการตัดเย็บด�วยจักร เขียนแบบ
การตัดเย็บ ฝ&กปฏิบัติการตัดเย็บด�วยจักรและสร�างผลิตภัณฑFจากการตัดเย็บด�วยจักรตามศักยภาพ
ความสนใจและความถนัด ใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณFในการทํางานได�อย0างปลอดภัย ดูแล บํารุงรักษา 
และจัดเก็บเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณFหลังจากการใช�งานได�อย0างถูกวิธี 
 ชื่นชมและเห็นคุณค0าของงานตัดเย็บซ่ึงเป+นงานศิลปหัตถกรรมภูมิป1ญญาท�องถ่ิน มีทักษะใน
การทํางานท่ีดี และเห็นคุณค0าของการใช�พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย0างประหยัด 
 

 2.5 การวัดผลและประเมินผลกลุ มทักษะอาชีพ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู� โรงเรียนได�ดําเนินการวัดและประเมินผลในลักษณะต0าง ๆ 

ดังต0อไปนี้ 
  1. การวัดและประเมินผลก0อนเรียน 
  กําหนดให�ครูผู�สอนวัดและประเมินผลก0อนเรียน เพ่ือให�ทราบข�อมูลเบื้องต�นของ
นักเรียน สําหรับนําไปจัดกระบวนการเรียนรู�ให�เหมาะสมและสอดคล�องกับศักยภาพของนักเรียน 
ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป+นสําคัญ แต0จะไม0นําผลประเมินน้ีไปใช�พิจารณา
ตัดสินผลการเรียนรู� 
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  2. การวัดและประเมินผลระหว0างเรียน 
  การวัดและประเมินผลระหว0างเรียนเป+นการประเมินที่มุ0งตรวจสอบพัฒนาการของ
นักเรียนว0าบรรลุจุดประสงคFการเรียนรู�ตามแผนการจัดการเรียนรู�ที่ครูได�วางแผนไว�หรือไม0 เพื่อนํา
ข�อมูลที่ได�จากการประเมินไปปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร0องของนักเรียนและส0งเสริมให�นักเรียนมีความรู�
ความสามารถ และเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ 

3. การวัดและประเมินผลหลังเรียน 
  เป+นการประเมินนักเรียนในเรื่องที่ได�เรียนจบแล�ว เพื่อตรวจสอบว0านักเรียนเกิด
การเรียนรู�ตามตัวชี้วัดหรือไม0 เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก0อนเรียนว0านักเรียนเกิด
พัฒนาการข้ึนมากน�อยเพียงใด ทําให�สามารถประเมินได�ว0านักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู�เพียงใด
และกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดข้ึนมีประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนอย0างไร 
  4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ปลายปf 
  เป+นการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนตามตัวช้ีวัดรายปf 
ทุกชั้นปf การวัดและประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงคFเพื่อการสรุปตัดสินความสําเร็จของนักเรียน
เป+นสําคัญแล�ว ยังใช�เป+นข�อมูลสําหรับปรับปรุง แก�ไข ซ0อมเสริมนักเรียนที่ไม0ผ0านการประเมินตาม
ตัวชี้วัดให�เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนรู�ตามตัวชี้วัดอย0างครบถ�วนสมบูรณF 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ปลายปf สามารถใช�วิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินได�
อย0างหลากหลายให�สอดคล�องกับตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ กิจกรรมและช0วงเวลาในการประเมิน อย0างไร
ก็ดีเพื่อให�การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ดังกล0าวมีส0วนเกี่ยวข�องสัมพันธFและสนับสนุนการเรียน
การสอน จึงให�นําผลการวัดและประเมินผลระหว0างเรียนไปใช�เป+นข�อมูลในการวัดและประเมินผล
ปลายปf โดยสัดส0วนการวัดและประเมินผลระหว0างเรียนมากกว0าการวัดและประเมินผลปลายปf 
 จากที่กล0าวมาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในสถานศึกษา สรุปได�ว0า
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพให�กับเด็กท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญาในสถานศึกษาต�องมี
การจัดหลักสูตรชัดเจน การกําหนดหลักสูตรต�องให�มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการของนักเรียน
สอดคล�องกับความมุ0งหวังของผู�ปกครอง สภาพความเป+นอยู0ในชุมชน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญาแล�วควรเน�นให�ฝ&กทักษะอาชีพที่เป+นอาชีพอิสระ หรือเป+นอาชีพหลักของชุมชน หรือ
อาชีพท่ีมีอยู0ในท�องถ่ิน เพื่อความสะดวกต0อการประกอบอาชีพ และการจัดจําหน0ายผลผลิต ส0งผลให�
ดํารงชีวิตอยู0ในสังคมได�ด�วยตนเอง ในส0วนของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ต�องสอดคล�อง
กับศักยภาพของนักเรียน ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป+นสําคัญ โดยมีการวัด
และประเมินผลก0อนเรียน ระหว0างเรียน และหลังเรียนเป+นการประเมินพัฒนาการความก�าวหน�าของ
นักเรียน  
 
3. รูปแบบการเรียนการสอน 
 3.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน มีความหมายที่หลากหลายแตกต0างกันไป ดังท่ีนักการศึกษากล0าวไว� 
ดังน้ี 
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 เซเลอรF และคณะ (Saylor and others, 1981: 271) กล0าวว0ารูปแบบการสอน (Teaching 
model) หมายถึง แบบ (Pattern) ของการสอนที่มีการจัดกระทําพฤติกรรมขึ้นจํานวนหนึ่งที่มี
ความแตกต0างกัน เพ่ือจุดหมายหรือจุดเน�นที่เฉพาะเจาะจงอย0างใดอย0างหน่ึง 
 ดริสโคล (Driscoll, 1994: 333) กล0าวว0ารูปแบบการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีเป+น
ลําดับข้ันตอนที่ใช�สําหรับเป+นแนวทางในการจัดเง่ือนไขเพ่ือการเรียนรู�อันจะนําสู0ผลการเรียนรู�ท่ี
เฉพาะเจาะจง 
 เอกเกน และคอชัค (Eggen and Kauchak, 2006: 21) กล0าวว0ารูปแบบการสอน หมายถึง 
กลวิธีการสอนเฉพาะท่ีได�รับการออกแบบโดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู�และการจูงใจเพ่ือช0วย
ให�ผู�เรียนบรรลุจุดประสงคFการเรียนรู�เฉพาะ รูปแบบการสอนจะบรรยายสภาพทั่วไปของการดําเนินการ
ที่ครูทําเพื่อช0วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� โดยมิได�เป+นลักษณะของการสั่งการให�ครูต�องทําตามทุกอย0าง 
รูปแบบการสอนเป+นแนวทางทั่วไปสําหรับชี้แนะการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงไม0สามารถแทนท่ี
ทักษะหรือความชํานาญการของผู�ที่มีความเชี่ยวชาญได� 
 จอยซF เวลลF และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009: 2) กล0าวว0ารูปแบบการสอน 
คือ แผน (plan) หรือ แบบ (pattern) ที่สามารถใช�เพ่ือการสอนโดยตรงในห�องเรียน หรือการสอน
เป+นกลุ0มย0อย หรือเพื่อจัดสื่อการเรียนการสอนต0าง ๆ รวมถึงหนังสือ ภาพยนตรF เทปบันทึกเสียง 
โปรแกรมคอมพิวเตอรFช0วยสอน และหลักสูตรรายวิชา เป+นต�น ซ่ึงแต0ละรูปแบบการสอนจะให�แนวทาง
ในการจัดการเรียนรู�ท่ีจะช0วยให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงคFต0าง ๆ กัน และสอนให�ผู�เรียนเป+นผู�เรียนที่มี
คุณภาพ (Powerful Learning) 
 ทิศนา แขมมณี (2560: 222) ได�เสนอความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว0า หมายถึง 
สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนอย0างเป+นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต0าง ๆ โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน
โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต0าง ๆ เข�าไปช0วยทําให�สภาพการเรียนการสอนน้ันเป+นไปตาม
หลักการที่ยึดถือ 
 จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า รูปแบบการเรียนการสอนเป+นแบบแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีกระบวนการเป+นลําดับข้ันตอน มุ0งเน�นจัดประสบการณFการเรียนรู� โดยใช�เทคนิควิธีการสอนต0าง ๆ 
เพ่ือให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงคFที่เฉพาะเจาะจงตอบสนองจุดมุ0งหมายที่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงช0วยให�นักเรียน
ได�เรียนรู�อย0างมีประสิทธิภาพ 

3.2 การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน  
 รูปแบบการเรียนการสอนจะมีความเหมาะสมและส0งเสริมพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนได�ดี
นั้นการออกแบบเป+นสิ่งที่สําคัญท่ีผู�ออกแบบจะต�องคํานึงถึง ซ่ึงนักการศึกษาได�กล0าวถึงการออกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอน และให�ความหมายไว�ดังนี้ 
 ดิค และแครี (Dick and Carey, 1985: 5) ให�ความหมาย การออกแบบการเรียน คือ 
กระบวนการวางแผนการเรียนการสอนอย0างเป+นระบบเพื่อให�บรรลุเป�าหมายการเรียนการสอนท่ี
ต�องการ โดยตอบคําถามให�ได�ว0าจะสอนอะไรและสอนอย0างไรจึงจะบรรลุเป�าหมาย และจะทราบได�
อย0างไรว0าบรรลุเป�าหมายแล�ว 
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 แชมบอช และมาเกลียโร (Shambaugh and Magliaro, 1997: 24) ให�ความหมายของ
การออกแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการเชิงระบบท่ีใช�ในการวิเคราะหFความต�องการของผู�เรียน 
เพื่อจัดหาสิ่งที่จะช0วยให�นักออกแบบการเรียนการสอนสร�างสิ่งที่เป+นไปได�เพ่ือตอบสนองความต�องการ
ของผู�เรียน 
 สมิธ และราแกน (Smith and Ragan, 1999: 2) ให�ความหมายการออกแบบการเรียน
การสอน คือ กระบวนการที่เป+นระบบในการนําหลักการเรียนรู�และหลักการสอนไปวางแผนส่ือ วัสดุ 
อุปกรณFการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 กาเย0 เวเกอรF โกลาส และเคลเลอรF (Gagne', Wager, Golas and Keller, 2005: 1) ให�
ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนไว�ว0า เป+นการนําหลักการเรียนรู�ไปออกแบบเหตุการณF
ที่ประกอบด�วยกิจกรรมต0าง ๆ ที่กําหนดข้ึนอย0างมีเป�าประสงคFชัดเจน หรือท่ีเรียกว0าการเรียนการสอน
ให�มีประสิทธิภาพเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตามที่คาดหวัง 
 จากความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนที่นักการศึกษาได�ให�แนวคิดไว�นั้นจะเห็น
ได�ว0าเป+นกระบวนการนําหลักการเรียนรู�และหลักการสอนไปวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
อย0างเป+นระบบ ออกแบบสื่อ วัสดุ และอุปกรณFที่เหมาะสม มีเป�าประสงคFในการพัฒนาการเรียนรู�ของ
ผู�เรียน โดยกระบวนการทั้งหมดผ0านการวิเคราะหFผู�เรียนเป+นสําคัญ ในการออกแบบการเรียนการสอน
มีหลักการพื้นฐาน องคFประกอบและลักษณะสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู�ออกแบบการเรียน
การสอนควรให�ความสําคัญ เพื่อให�การออกแบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ ดังท่ีนักการศึกษาได�เสนอ
แนวคิดไว� ดังนี้ 
 คิปเลอรF (Kibler, 1970: 45 - 53) ได�เสนอรูปแบบการเรียนการสอน ว0ามีองคFประกอบ 
ดังน้ี 
 1. จุดมุ0งหมายในการเรียนการสอน เป+นผลผลิตทางการเรียนการสอนท่ีมุ0งหวังให�เกิดในผู�เรียน 
ซ่ึงมีความครอบคลุมพฤติกรรมทางด�านสติป1ญญา (Cognitive Domain) ด�านจิตใจ (Affective Domain) 
และด�านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) 
 2. การวัดพฤติกรรมพื้นฐาน เป+นการตรวจสอบความพร�อม ความรู�พ้ืนฐานและทักษะเบ้ืองต�น
ของนักเรียนก0อนการเรียนการสอนจริง 
 3. การจัดกระบวนการเรียนการสอน เป+นการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู�เรียน 
โดยเร่ิมต�นที่พฤติกรรมของผู�เรียน โดยเร่ิมที่พฤติกรรมพ้ืนฐานต0อเน่ืองจนถึงพฤติกรรมปลายทาง 
 4. การประเมินรวมเป+นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบว0าการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคF
เพียงใด มีวิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมเพียงใด 
 เมเกอรF (Mager, 1975: 2) ได�นําเสนอแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สามัญ (A Common Model of Instructional Design) โดยการตั้งคําถามพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบ
การเรียนการสอนท่ีจะต�องหาคําตอบดังนี้ 
 1. เรากําลังจะไปไหน (อะไรคือเป�าหมายของการเรียนการสอน) 
 2. เราจะบรรลุเป�าหมายได�อย0างไร (อะไรคือกลยุทธFและสื่อกลาง)  
 3. เราจะรู�ได�อย0างไรว0าบรรลุเป�าหมาย (เคร่ืองมือการประเมินเป+นอย0างไร เราจะประเมิน
และปรับปรุงวัสดุ อุปกรณFการสอนอย0างไร) 
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 จากคําถามนํามากําหนดเป+นกิจกรรมท่ีต�องปฏิบัติในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
เป+น 3 ข้ันตอนที่มีความสัมพันธFเชื่อมโยงกันดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 การวิเคราะหFการเรียนการสอน เพื่อกําหนดเป�าหมายที่จะไป สิ่งที่ผู�ประเมินควร
วิเคราะหF ได�แก0 สภาพแวดล�อมหรือบริบทในการเรียนรู� (Learning Contexts) ตัวผู�เรียน (Lerner) 
และภาระงาน (Learning Task) หรือส่ิงที่ผู�เรียนควรรู�และควรทําได� 
 ข้ันที่ 2 การออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือตอบคําถามว0าเราจะไปถึงเป�าหมายได�อย0างไร 
ข้ันนี้เป+นข้ันท่ีผู�ออกแบบการเรียนการสอนจะต�องพิจารณาถึงส่ือและกิจกรรมการเรียนรู�ต0าง ๆ ที่ใช�
สร�างประสบการณFให�กับผู�เรียน นอกจากนั้นยังต�องคํานึงถึงการจัดลําดับก0อนหลังของการนําเสนอ
กิจกรรม และการบริหารชั้นเรียน เช0น จะจัดให�ผู�เรียนเรียนรู�อย0างไร การเรียนเป+นกลุ0มใหญ0 กลุ0มย0อย 
หรือการเรียนเป+นรายบุคคล เป+นต�น ข้ันน้ีจึงเป+นข้ันท่ีผู�ออกแบบต�องพิจารณาว0าจะดําเนินการเรียน
การสอนอย0างไร 
 ข้ันที่ 3 การประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อตอบคําถามว0าจะรู�ได�อย0างไรว0าไปถึงเป�าหมาย
แล�ว ข้ันน้ีเป+นการประเมินทางการเรียนการสอนและผลการเรียนรู�ท่ีเกิดข้ึน การประเมินผลสามารถ
แบ0งได� 2 ระยะ คือ การประเมินระหว0างดําเนินการหรือการประเมินความก�าวหน�า (Formative 
Evaluation) และการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) คือ การประเมินหลังเสร็จสิ้น
การดําเนินการ การประเมินความก�าวหน�ามีจุดมุ0งหมายเพื่อนําข�อมูลมาใช�ในการพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอน ส0วนการประเมิน ผลสรุปมีจุดมุ0งหมายเพ่ือตัดสินผลการดําเนินการและตัดสินผล
การเรียนรู�ว0าได�บรรลุเป�าหมายอย0างไร 

จอยซF และเวลลF (Joyce and Weil, 2009: 9) กล0าวว0า รูปแบบการเรียนการสอนแต0ละ
รูปแบบควรประกอบด�วยองคFประกอบสําคัญ 4 ส0วน ดังนี้ 

ส0วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) ประกอบด�วย
เป�าหมายของรูปแบบ (Goal) ข�อตกลงเบื้องต�น (Assumptions) หลักการสําคัญ (Major Concepts) 
ที่เป+นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 

ส0วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ (Model of Teaching) มี 4 องคFประกอบ
สําคัญ ได�แก0 

 1. ข้ันตอนของรูปแบบ (Syntax) เป+นการจัดลําดับข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนแต0ละรูปแบบจะมีข้ันตอนเฉพาะของแต0ละรูปแบบที่แตกต0างกันไป 

 2. ระบบสังคมหรือปฏิสัมพันธFทางสังคม (Social System) เป+นการอธิบายถึงบทบาท
และความสัมพันธFระหว0างผู�สอนและผู�เรียนท่ีแตกต0างกันไปในแต0ละรูปแบบการเรียนการสอน อาทิเช0น 
ในบางรูปแบบการเรียนการสอนผู�สอนมีบทบาทเป+นผู�อํานวยความสะดวก เป+นผู�จัดสถานการณF เป+น
ผู�ให�ความรู�ให�แก�ผู�เรียน เป+นต�น 

 3. หลักการของการแสดงการโต�ตอบหรือตอบสนอง (Principles of Reaction) เป+น
การบรรยายถึงการตอบสนองระหว0างผู�เรียนกับผู�สอนในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช0น การให�
รางวัลแก0ผู�เรียนเม่ือเขาสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีต�องการได� หรือการสร�างบรรยากาศการเรียนรู�ท่ี
เป+นอิสระจากการไม0ถูกประเมินว0า ถูกหรือผิด มีสิ่งสําคัญที่ผู�สอนควรคํานึงก็คือ การเลือกใช�หลักการ
ของการแสดงการตอบสนองให�เหมาะสม กับบทบาทของผู�เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ๆ   
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 4. ระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน (Support System) เป+นการบอกเงื่อนไข
ต0าง ๆ หรือสิ่งจําเป+นที่เอื้อต0อการสอนด�วยรูปแบบการเรียนการสอนนั้น อาทิเช0น การสอน การฝ&ก
ทักษะปฏิบัติ ผู�เรียนจะได�ฝ&กปฏิบัติในสถานที่และใช�อุปกรณFที่ใกล�เคียงกับสภาพการทํางานจริง 
 ส0วนที่ 3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช� (Application) เป+นการแนะนําและ
การใช�รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เช0น จะใช�กับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสมและใช�กับ
เด็กระดับใด เป+นต�น 
 ส0วนท่ี 4 ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผู�เรียนทั้งทางตรงและทางอ�อม (Instructional and Nurturant 
Effects) เป+นการบรรยายให�รู�ว0าถ�าจัดการเรียนรู�ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้แล�วจะเกิดผลอะไรบ�าง
กับผู�เรียน ซ่ึงผลทางตรง คือผลการเรียนรู�ที่ผู�เรียนได�รับจากการจัดการเรียนการสอนตามข้ันตอนของ
รูปแบบการเรียนการสอน ส0วนผลทางอ�อม คือผลท่ีผู�เรียนได�รับอันเกิดจากสภาพแวดล�อมจากการจัด 
การเรียนการสอน เป+นผลท่ีแฝงอยู0กับผลการสอน อาทิเช0น การสอนที่ให�ผู�เรียนได�อยู0ในบรรยากาศ
แข0งขัน ทําให�ผู�เรียนได�รับผลทางตรงก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทางอ�อมก็คือทําให�ผู�เรียน
แยกจากกัน จากผลที่จะเกิดขึ้นกับผู�เรียนดังกล0าว ผู�สอนจึงควรนํามาพิจารณาการเลือกใช�รูปแบบ
การเรียนการสอน 
 เอเรนดรF (Arends, 1997: 7) กล0าวว0า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบด�วย 4 
องคFประกอบ คือ  

1. หลักการตามทฤษฎีท่ีใช�เป+นแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู� 
2. ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 
3. วิธีการสอนท่ีจะทําให�การจัดการเรียนรู�บรรลุวัตถุประสงคF 
4. สิ่งแวดล�อมในการจัดการเรียนรู�ที่จะนําไปสู0ผลการเรียนรู�ที่ต�องการ 

 คีฟสF (Keeves, 1997: 386 – 387) ได�กล0าวว0ารูปแบบโดยท่ัวไปจะต�องมีองคFประกอบท่ี
สําคัญ ดังนี้ 
 1. รูปแบบจะต�องนําไปสู0การทํานาย (Prediction) ผลท่ีตามมาสามารถพิสูจนFทดสอบได� 
กล0าวคือ สามารถนําไปสร�างเคร่ืองมือเพ่ือไปพิสูจนFทดสอบได� 
 2. โครงสร�างของรูปแบบจะต�องประกอบด�วยความสัมพันธFเชิงสาเหตุ (Causal Relationship) 
ซ่ึงสามารถใช�อธิบายปรากฏการณF/เร่ืองนั้นได� 
 3. รูปแบบจะต�องสามารถช0วยสร�างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) 
และความสัมพันธF (Interrelations) รวมทั้งช0วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะหาความรู� 
 4. รูปแบบควรจะประกอบด�วยความสัมพันธFเชิงโครงสร�าง (Structural Relationships) 
มากกว0าความสัมพันธFเชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships) 
 แอนเดอรFสัน (Anderson, 1997: 521 - 522) ได�กล0าวว0าองคFประกอบของรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนประกอบด�วย 3 องคFประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงคF และหลักฐานที่แสดงถึง
การยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบนั้น 
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ทิศนา แขมมณี (2560: 222) กล0าวว0า รูปแบบการเรียนการสอนจําเป+นต�องมีองคFประกอบ
สําคัญ ดังนี้ 

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อท่ีเป+นพ้ืนฐานหรือเป+นหลักของรูปแบบ 
การสอนนั้น ๆ 

2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล�อง
กับหลักการที่ยึดถือ 

3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคFประกอบและความสัมพันธFขององคFประกอบของระบบ
ให�สามารถนําผู�เรียนไปสู0เป�าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 

4. มีการอธิบายหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต0าง ๆ อันจะช0วยให�กระบวน 
การเรียนการสอนน้ัน ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 รูปแบบการเรียนการสอนจะต�องได�รับการพิสูจนF ทดสอบ สามารถทํานายผลได�และมี
ศักยภาพในการสร�างความคิดรวบยอดและความสัมพันธFใหม0 ๆ ได� 

จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเป+นปฏิบัติการท่ีเป+น
ระบบ มุ0งสู0กระบวนการเรียนการสอนท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต0อผู�เรียน รูปแบบการเรียนการสอน
จะต�องมีทฤษฎี แนวคิด ที่เป+นหลักของรูปแบบ จัดองคFประกอบและความสัมพันธFขององคFประกอบ
ของระบบให�สามารถนําผู�เรียนไปสู0เป�าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ มีวิธีสอนและเทคนิค
การสอนต0าง ๆ ครูผู�ออกแบบการเรียนการสอนจะต�องพิจารณาเลือกวิธีการและเทคนิคการสอนท่ี
จะส0งผลกับผู�เรียนในทางท่ีดีและพัฒนาข้ึนจากการสอนและการฝ&กปฏิบัติ รูปแบบการเรียนการสอน
จะต�องได�รับการพิสูจนF ทดสอบจนมีประสิทธิภาพที่จะใช�เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน ทําให�ได�
แนวทางในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู�เรียนและเป+นกระบวนการท่ีมีลักษณะ 
เฉพาะสามารถพิสูจนFได�ว0า สามารถนําผู�เรียนไปสู0เป�าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 

 

 3.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนน้ันมีแนวคิด หลักการและข้ันตอนที่นักการศึกษาหลาย
ท0านได�กล0าวไว�ดังนี้ 

ทิศนา แขมมณี (2560: 201 - 204) ได�กล0าวถึง ข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบการสอนไว�
ดังน้ี 
 1. กําหนดจุดมุ0งหมายของระบบ ระบบทุกระบบจะต�องมีจุดมุ0งหมายของตน ดังนั้นใน
การสร�างระบบใด ๆ สิ่งสําคัญประการแรกก็คือ ต�องกําหนดจุดมุ0งหมายของระบบให�ชัดเจน 
 2. การศึกษาหลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือกําหนดองคFประกอบหรือแนวทางในการจัดการ
ความสัมพันธFขององคFประกอบได�รอบคอบข้ึนซ่ึงจะช0วยทําให�รูปแบบมีความม่ันคงข้ึน 
 3. การศึกษาสภาพการณFและป1ญหาที่เก่ียวข�องจะช0วยให�ค�นพบองคFประกอบที่สําคัญท่ีช0วย
ให�ระบบมีประสิทธิภาพเมื่อนําไปใช�จริง ป1ญหาและอุปสรรคต0าง ๆ เป+นสิ่งที่ต�องนํามาพิจารณาใน
การจัดองคFประกอบต0าง ๆ และจัดความสัมพันธFขององคFประกอบท้ังหลาย การนําข�อมูลจากความเป+นจริง
มาใช�ในการสร�างรูปแบบจะช0วยขจัดหรือป�องกันป1ญหาอันจะทําให�ระบบนั้นขาดประสิทธิภาพเมื่อ
นําไปใช�จริง 
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 4. การกําหนดองคFประกอบของระบบ ได�แก0 การพิจารณาว0ามีอะไรบ�างท่ีสามารถช0วยให�
เป�าหมายหรือจุดมุ0งหมายบรรลุผลสําเร็จ ผู�มีประสบการณFมากย0อมมองเห็นป1ญหาต0าง ๆ ได�มากจึงมัก
กําหนดองคFประกอบระบบได�อย0างละเอียดรอบคอบกว0าผู�มีประสบการณFน�อย ผู�มีความรู�และความคิด
สร�างสรรคFมากย0อมเห็นแนวทางที่จะช0วยให�เป�าหมายบรรลุผลสําเร็จได� จึงมักกําหนดองคFประกอบท่ี
จะเอ้ืออํานวยให�ระบบประสบความสําเร็จได� นอกจากนั้น การกําหนดองคFประกอบหรือตัวแปรของ
ระบบสามารถใช�วิธีการทดสอบทางสถิติเข�ามาช0วยคัดสรรหาองคFประกอบท่ีสําคัญ ๆ ได�ด�วย 
 5. การจัดกลุ0มองคFประกอบ ได�แก0 การนําองคFประกอบที่กําหนดไว�มาจัดหมวดหมู0เพื่อ
ความสะดวกในการคิดและดําเนินการในข้ันต0อไป 
 6. การจัดความสัมพันธFขององคFประกอบ ข้ันนี้เป+นข้ันท่ีต�องใช�ความคิด ความรอบคอบมาก 
จะต�องพิจารณาว0าองคFประกอบใดเป+นเหตุและเป+นผลข้ึนต0อกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมาก0อนมาหลัง 
สิ่งใดสามารถดําเนินการคู0ขนานกันไปได� ข้ันน้ีอาจเป+นข้ันที่ใช�เวลาในการคิดพิจารณามาก ซ่ึงนอกจาก
จะอาศัยหลักตรรกะแล�ว ยังสามารถใช�วิธีการทดสอบทางสถิติเข�ามาช0วยหาความสัมพันธFระหว0างตัวแปร
ทั้งหลายได�ว0า อะไรสัมพันธFกันโดยตรงหรือโดยอ�อม 
 7. การจัดผังระบบ เม่ือจัดความสัมพันธFขององคFประกอบได�ลงตัวแล�ว สามารถนําเสนอ
ความคิดของตนเองออกมาเป+นผังจําลองความคิดของตน ซ่ึงในข้ันน้ีอาจจัดเป+นผังแสดงลําดับข้ันตอน 
ซึ่งลําดับขั้นตอนนี้ก็คือผลของการกําหนดองคFประกอบของระบบ และการจัดความสัมพันธFของ
องคFประกอบนั่นเอง หรืออาจนําเสนอเป+นผังระบบที่สมบูรณF ซ่ึงประกอบด�วยส0วนสําคัญ 5 ส0วนคือ 
ตัวป�อน กระบวนการ ผลผลิต กลไกควบคุม และข�อมูลป�อนกลับ 
 8. การทดลองใช�ระบบ ข้ันตอนดังกล0าวเป+นข้ันตอนหลักในการคิดและเขียนผังระบบออกมา
ให�ชัดเจน ระบบที่คิดจะต�องผ0านการคิดพิจารณาอย0างรอบคอบทั้งทางด�านทฤษฎี/หลักการ และ
การปฏิบัติจริง อย0างไรก็ตามถึงแม�ว0าระบบท่ีสร�างข้ึนจะได�ผ0านกระบวนการอย0างรอบคอบเพียงใด 
ก็ยังไม0สามารถกล0าวได�ว0าเป+นระบบที่ดีมีประสิทธิภาพจนกว0าจะได�นําไปทดลองใช�และใช�จริง เพ่ือศึกษา
ผลท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นการนําระบบไปทดลองใช�จึงเป+นสิ่งจําเป+น 
 9. การประเมินผลระบบ ได�แก0 การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช�ระบบ ระบบใด
ใช�แล�วได�ผลตามเป�าหมายหรือใกล�เคียงกับเป�าหมายมากท่ีสุด ระบบน้ันจึงจะเรียกได�ว0าเป+นระบบที่ดี
มีประสิทธิภาพ 
 10. การปรับปรุงระบบ ระบบท่ีมีประสิทธิภาพส0วนใหญ0จะต�องผ0านการทดลองและประเมินผล
มาแล�ว ผลการทดลองใช�จะให�ข�อมูลที่เป+นประโยชนFต0อการปรับปรุงให�ดีข้ึน 
 จอหFนสัน และโฟวF (Johnson and Foa, 1989: 21) กล0าวว0า การพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรู� เป+นกระบวนการท่ีประกอบด�วยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอนคือ 
 1. กําหนดความต�องการ 
 2. ออกแบบวิธีการเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งท่ีต�องการ 
 3. การนําวิธีการไปทดลองใช�เพื่อหาประสิทธิภาพ 
 4. การประเมินผลลัพธF 
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 ดิค และแคร่ี (Dick and Carey, 1991: 2 -7) ที่กล0าวถึงข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรู�ว0าประกอบด�วย 4 ข้ันตอน คือ 
 1. การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง โดยการวิเคราะหFป1ญหาหรือประเมิน
ความต�องการเพื่อให�ได�รายละเอียดที่เกี่ยวข�องกับป1ญหา รวมถึงการวิเคราะหFผู�เรียน ความแตกต0าง
ระหว0างบุคคลและรูปแบบการเรียนของผู�เรียน 
 2. ข้ันการพัฒนา ข้ันนี้จะจําแนกเป+นการพัฒนาเน้ือหาความรู� กระบวนการเรียนการสอน 
แบบทดสอบ สื่อและวัสดุการสอน เช0น การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�ควรทําเป+นแผนการจัดการเรียนรู�
ว0าจะดําเนินการอะไรบ�าง 
 3. ข้ันการนําไปทดลองใช� 
 4. ข้ันการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงในแต0ละข้ันตอนให�ดีข้ึนและตรงตามวัตถุประสงคF 
 จอยซF และเวลลF (Joyce and Weil, 1996: 149 - 159) กล0าวว0า หลักการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน ประกอบด�วย 
 1. รูปแบบการสอนต�องมีทฤษฎีรองรับ เช0น ทฤษฎีด�านจิตวิทยาการเรียนรู� เป+นต�น  
 2. เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแล�วก0อนนําไปใช�อย0างแพร0หลายต�องมีการวิจัยเพื่อทดสอบ
ทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนําไปใช�ในสถานการณFจริง และนําข�อค�นพบมาปรับปรุงแก�ไข 
 3. การพัฒนารูปแบบการสอนอาจออกแบบให�ใช�ได�อย0างกว�างขวางหรือเพื่อวัตถุประสงคF
เฉพาะอย0างใดอย0างหนึ่งก็ได� 
 4. การพัฒนารูปแบบการสอนจะมีจุดมุ0งหมายหลักท่ีถือเป+นตัวตั้งในการพิจารณาเลือกรูปแบบ
ไปใช� กล0าวคือ ถ�าผู�ใช�นํารูปแบบการสอนไปใช�ตรงกับจุดมุ0งหมายหลักก็จะทําให�เกิดผลสูงสุด แต0ก็
สามารถนํารูปแบบน้ันไปประยุกตFใช�ในสถานการณFอ่ืน ๆ ถ�าเห็นว0าเหมาะสม 
 ดิค และแคร่ี (Dick and Carey, 2012 อ�างถึงใน พัชราวลัย อินทรFสุข, 2560: 61) เสนอ
แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังนี้ 
 1. ระบุเป�าหมายในการจัดการเรียนการสอน เป+นการกําหนดพฤติกรรมที่ต�องการ ผู�เรียน
สามารถทําได�หลังจากเรียนรู�ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 2. วิเคราะหFการเรียนการสอน เป+นการกําหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรู�ต0าง ๆ ที่ช0วยให�
ผู�เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู�ท่ีบรรลุเป�าหมาย 
 3. วิเคราะหFคุณลักษณะและบริบทของผู�เรียน เป+นบริบทเก่ียวกับทักษะท่ีผู�เรียนมีอยู0และ
จะได�รับการพัฒนาต0อไป 
 4. เขียนจุดประสงคFเชิงปฏิบัติการ เป+นจุดประสงคFที่ระบุพฤติกรรมที่ผู�เรียนสามารถปฏิบัติได�
ตามเกณฑFท่ีกําหนดไว� 
 5. พัฒนาเคร่ืองมือสําหรับการวัดและประเมินผล เป+นเคร่ืองมือท่ีวัดจุดประสงคFเชิงปฏิบัติการ
เป+นหลัก 
 6. พัฒนากลวิธีการเรียนการสอน เป+นกลวิธีการเรียนการสอนที่ช0วยให�ผู�เรียนบรรลุจุดประสงคF
เชิงปฏิบัติการ เน�นข้ันการสอน การฝ&กปฏิบัติ การให�ข�อมูลป�อนกลับ และการทดสอบ 
 7. จัดทําและเลือกวัสดุการเรียนการสอน เพื่อส0งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู� 
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 8. ออกแบบและดําเนินการประเมินผลย0อยในกระบวนการเรียนการสอน เป+นการประเมินผล
การเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถนําผลมาทบทวนปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
 9. ปรับปรุงแบบการเรียนการสอน จากผลการประเมินย0อยและการประเมินผลรวมของทั้ง
รูปแบบการเรียนการสอน 

จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เป+นการพัฒนาและออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือใช�ในการสร�างการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� 
ซ่ึงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนครูจะต�องวิเคราะหFแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง สภาพป1ญหา
และผู�เรียน เพื่อการกําหนดเป�าหมายในการจัดการเรียนการสอน กําหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรู� 
กําหนดจุดประสงคF พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล โดยจัดความสัมพันธFขององคFประกอบต0าง ๆ 
เหล0านี้อย0างเป+นระบบเชื่อมโยงสัมพันธFกันอย0างเป+นเหตุและผลต0อกัน มีการประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนโดยผู�เชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช� เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนแล�วจึงปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนให�เหมาะสมจนเป+นที่น0าพอใจสามารถนําไปใช�ได�จริง ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผู�วิจัยได�ประยุกตF
แนวคิดข�างต�นมากําหนดข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 4 ขั้นตอน คือ 
1) การศึกษาวิเคราะหFข�อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 3) การทดลองและศึกษา
ผลการใช�รูปแบบการเรียนการสอน และ 4) การปรับปรุงและนําเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน  

 
4. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

การจัดการเรียนรู�ที่เน�นทักษะปฏิบัติ ที่สามารถพัฒนาผู�เรียนให�เกิดความรู�และทักษะปฏิบัติ
ต�องใช�หลักการ วิธีการ และรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติท่ีแตกต0างกัน ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
จึงต�องเน�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�และมีทักษะปฏิบัติงานอย0างสูงสุดตามลักษณะงาน 

4.1 ความหมายของทักษะปฏิบัติ   
ทักษะปฏิบัติ ในแต0ละอาชีพมีความแตกต0างกันในลักษณะและธรรมชาติของแต0ละอาชีพ 

จากการศึกษาถึงความหมายของทักษะปฏิบัติ ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท0านได�ให�ความหมายของทักษะ
ปฏิบัติไว�คล�ายคลึงกัน ดังนี้ 
 จรินทรFทิพยF ศรีทับทิม (2551: 27) กล0าวว0า ทักษะ คือ การกระทําที่มีการตอบสนองต0อ
สิ่งเร�า โดยการตอบสนองน้ัน ๆ มีลักษณะต0อเน่ืองเป+นการประสานงานกันของการเคลื่อนไหวของ
กล�ามเนื้อตั้งแต0 2 ส0วนข้ึนไป มีการแสดงออกท่ีเป+นกระบวน (Response Pattern) และเป+นแบบของ
พฤติกรรมที่กระทําไปด�วยความราบเรียบถูกต�อง รวดเร็วและแม0นยํา ซึ่งเป+นผลมาจากการพัฒนา
ความสามารถของตน 
 วีระ ไทยพานิช (2551: 15) กล0าวว0า การฝ&ก (Drill) หมายถึง การกระทําซํ้า ๆ หรือการทํา
แบบฝ&กหัดเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill) การปฏิบัติ (Practice) คือการปฏิบัติจริงในสิ่งที่เรียนมาบ0อย ๆ ก็จะ
เป+นการกระทําซํ้า ๆ จุดมุ0งหมายสําคัญของการฝ&กปฏิบัติซํ้า ๆ เพ่ือลงมือกระทําจริงและเป+นการเรียนรู�
จากประสบการณFตรง 
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 อภิชาติ อนุกูลเวช (2551: 64) ให�ความหมายของทักษะปฏิบัติ คือ ความสามารถความชํานาญ
ของกล�ามเน้ือที่กระทําออกมาอย0างถูกต�อง คลองแคล0ว และรวดเร็ว ต�องอาศัยการฝ&กหัดอย0างเหมาะสม 
ทําให�เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552: 551) อธิบายว0าทักษะ หมายถึงความชํานาญ 
หรือความสามารถในการกระทําหรือการปฏิบัติหรือการปฏิบัติอย0างใดอย0างหนึ่ง ซึ่งอาจหมายถึง
ร0างกาย สติป1ญญา หรือสังคม ท่ีเกิดจากการฝ&กฝนหรือการกระทําบ0อย ๆ 
 อาภรณF ใจเที่ยง (2553: 176) ได�สรุปความหมายของทักษะไว�ว0าเป+นความสามารถใน
การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได�อย0างถูกต�อง คล0องแคล0ว ชํานาญและมีประสิทธิภาพ 
 ทิศนา แขมมณี (2557: 11) กล0าวว0าทักษะกระบวนการปฏิบัติ (Performance Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการกระทํา หรือการปฏิบัติงานใด ๆ อย0างเป+นลําดับข้ันตอน เพ่ือให�งานนั้น
สําเร็จตามวัตถุประสงคFของการกระทํา ทักษะนี้สามารถสังเกตเห็นได�โดยตรงจากพฤติกรรมการแสดงออก
ของผู�กระทํา เช0น ทักษะการพูด อ0าน เขียน ทักษะการเย็บป1กถักร�อย ทักษะการทํางานช0าง ทักษะ
การวาดรูป เล0นดนตรี และอ่ืน ๆ อีกมาก  
 กมลวรรณ ตังธนกานนทF (2559: 1) กล0าวว0า ทักษะการปฏิบัติ หมายถึงการเคลื่อนไหว
ทางกายภาพ การควบคุมการเคลื่อนไหวของร0างกาย และการใช�ทักษะที่เก่ียวข�องกับการเคลื่อนไหว 
ซึ่งประกอบด�วยการเคลื่อนไหวของร0างกายและการประสานสัมพันธFของทักษะต0าง ๆ ซึ่งอาจเป+น
การเคลื่อนไหวของร0างกายแบบพ้ืนฐาน หรือเป+นการแสดงการปฏิบัติงานตามกระบวนการต0าง ๆ ก็ได� 
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติจึงต�องอาศัยการฝ&กฝน 

แกรFริสัน (Garrison, 1972: 640) กล0าวว0า ทักษะเป+นแบบของพฤติกรรมท่ีกระทําไปด�วย
ความราบเรียบ (Smoothly) ถูกต�อง รวดเร็ว และแม0นยํา ซ่ึงเป+นผลมาจากการพัฒนาความสามารถ
ของคน 

กูด (Good, 1973: 536) ได�ให�ความหมายของทักษะว0า หมายถึง การเรียนรู�การปฏิบัติ
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ทําให�คล0องแคล0วและถูกต�องแม0นยํา ทั้งในด�านกิจกรรมทางกาย หรือทางสมอง 
 กาเย0, บริกสF และเวเกอรF (Gagne', Briggs and Wager, 1988: 20) กล0าวว0า ทักษะปฏิบัติ 
(Skill) คือ การจัดลําดับการดําเนินงานจากการผสมผสานการเคลื่อนไหวส0วนต0าง ๆ ของร0างกายเข�า
ด�วยกันเพ่ือให�เกิดการปฏิบัติและผลงาน เป+นการทํางานของกลไกทางร0างกายร0วมกับการสั่งงานของ
สมอง ระบบประสาทและกล�ามเน้ือร0วมกันเป+นอย0างดี ทักษะจะแสดงออกมาให�ทราบได� จากการแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติให�เกิดผลผลิตที่ตอบสนองความต�องการ ด�วยการเคลื่อนไหวกลไกทาง
ร0างกายอย0างต0อเนื่อง 
 จากความหมายดังกล0าวข�างต�น สรุปได�ว0า ทักษะการปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทําการฝ&กฝนซํ้า ๆ อย0างเป+นข้ันตอน จนเกิดความชํานาญ สามารถ
ปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู�อย0างเป+นระบบ เป+นการพัฒนาความสามารถของบุคคลให�เกิดความชํานาญ 
และความคงทนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
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4.2 การสอนทักษะปฏิบัติ 
การสอนทักษะปฏิบัติ เป+นการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ช0วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�

จากการปฏิบัติฝ&กทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหาหรือในรายวิชาปฏิบัติ โดยครูผู�สอนเป+นผู�แนะนําให�แก0
นักเรียน การสอนทักษะปฏิบัติ ต�องสร�างการฝ&กปฏิบัติ เพื่อช0วยให�ผู�เรียนมีความคล0องแคล0วในทักษะ
การปฏิบัติงาน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติหลายรูปแบบที่ให�ผู�เรียนฝ&กทักษะปฏิบัติ
ตามลักษณะของแต0ละวิชาท่ีแตกต0างกัน โดยการสอนทักษะปฏิบัติมีรูปแบบท่ีเน�นการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ@ซัน 
(Instructional Model Based on Simpson’s Processes for Psycho-Motor Skill 
Development) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
 ซิมพFซัน (Simpson, 1972 อ�างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2560: 244 - 245) กล0าวว0า 
ทักษะเป+นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข�องกับพัฒนาการทางกายของผู�เรียน เป+นความสามารถในการประสาน
การทํางานของกล�ามเนื้อหรือร0างกายในการทํางานที่มีความซับซ�อนและต�องอาศัยความสามารถ
ในการใช�กล�ามเนื้อหลาย ๆ ส0วน การทํางานดังกล0าวเกิดขึ้นได�จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งต�อง
มีความสัมพันธFกับความรู�สึกที่เกิดข้ึน ทักษะปฏิบัติน้ีสามารถพัฒนาได�ด�วยการฝ&กฝน ซึ่งหากได�รับ
การฝ&กฝนที่ดีแล�ว จะเกิดความถูกต�อง ความคล0องแคล0ว ความเชี่ยวชาญชํานาญการ และความคงทน 
ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตได�จากความรวดเร็ว ความแม0นยํา ความแรงหรือ
ความราบร่ืนในการจัดการ 
 2) วัตถุประสงคFของรูปแบบ 
 เพื่อช0วยให�ผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือทํางานที่ต�องอาศัยการเคลื่อนไหว หรือ 
การประสานงานของกล�ามเนื้อท้ังหลายได�อย0างดี มีความถูกต�องและมีความชํานาญ 
 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันการรับรู� (Perception) เป+นข้ันการให�ผู�เรียนรับรู�ในสิ่งที่จะทําโดย
การให�ผู�เรียนสังเกตการทํางานน้ันอย0างตั้งใจ 
 ข้ันท่ี 2 ขั้นการเตรียมความพร�อม (Set) เป+นขั้นการปรับตัวให�พร�อมเพื่อ
การทํางานหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางด�านร0างกาย จิตใจ อารมณF โดยการปรับตัวให�พร�อมท่ีจะ
เคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณFที่ดีต0อการท่ีจะทําหรือแสดงทักษะ
นั้น ๆ 
 ข้ันที่ 3 ข้ันการแสดงตอบภายใต�การควบคุม (Guided Response) เป+นข้ันท่ี
ให�โอกาสแก0ผู�เรียนในการตอบสนองต0อสิ่งที่รับรู� ซ่ึงอาจใช�วิธีการให�ผู�เรียนเลียนแบบการกระทํา หรือ
การแสดงทักษะน้ัน หรืออาจใช�วิธีการให�ผู�เรียนลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกระท้ังสามารถ
ตอบสนองได�อย0างถูกต�อง 
 ข้ันท่ี 4 ขั้นการให�ลงมือกระทําจนกลายเป+นกลไกที่สามารถกระทําได�เอง 
(Mechanism) เป+นข้ันท่ีช0วยให�ผู�เรียนประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อม่ันในการกระทํา
สิ่งน้ันๆ 
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 ข้ันท่ี 5 ขั้นการกระทําอย0างสมบูรณFแบบ (Complex Overt Response) 
เป+นข้ันท่ีช0วยให�ผู�เรียนได�ฝ&กฝนการกระทํานั้น ๆ จนผู�เรียนสามารถกระทําทุกข้ันตอนของทักษะนั้น
อย0างถูกต�อง สมบูรณFแบบ และด�วยความม่ันใจ 
 ข้ันท่ี 6 ขั้นการปรับปรุง/ประยุกตF (Adaptation) เป+นขั้นที่ช0วยให�ผู�เรียน
ปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของตนให�ดียิ่ง ข้ึน และประยุกตFทักษะท่ีตนได�รับการพัฒนาใน
สถานการณFต0าง ๆ 
 ข้ันที่ 7 ขั้นการคิดริเร่ิม (Origination) เป+นขั้นที่ผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือ
กระทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย0างชํานาญและสามารถประยุกตFใช�ในสถานการณFที่หลากหลายจนเร่ิมเกิด
ความคิดใหม0 ๆ ในการกระทําหรือปรับการกระทํานั้นให�เป+นไปตามที่ตนต�องการ 
 4) ผลที่ผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู�เรียนจะสามารถกระทําหรือแสดงออกอย0างคล0องแคล0ว ชํานาญในสิ่งท่ีต�องการ
ให�ผู�เรียนทําได� นอกจากน้ันยังช0วยพัฒนาความคิดสร�างสรรคF และความอดทนให�เกิดข้ึนในตัวผู�เรียนด�วย 
 

 2. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดฟ (Dave’s Instructional Model 
for Psychomotor Domain) มีสาระสําคัญ ดังนี้  
 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
 เดฟ (Dave, 1967: 96 – 99 อ�างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2560: 245 - 246) ได�
จัดลําดับข้ันของการเรียนรู�ทางด�านทักษะปฏิบัติไว� 5 ข้ัน ได�แก0 การเลียนแบบ การลงมือกระทําตาม
คําสั่ง การกระทําอย0างถูกต�องแม0นยํา การแสดงออกและการกระทําอย0างเป+นธรรมชาติ 
 2) วัตถุประสงคFของรูปแบบ  
 รูปแบบน้ีมุ0งช0วยให�ผู�เรียนเกิดความสามารถทางด�านทักษะปฏิบัติต0าง ๆ กล0าวคือ 
ผู�เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทําอย0างถูกต�องแม0นยํา และชํานาญ 
 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันการเลียนแบบ (Imitation) เป+นข้ันที่ให�ผู�เรียนสังเกตการกระทําท่ี
ต�องการให�ผู�เรียนทําได�ซ่ึงผู�เรียนย0อมจะรับรู�หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต0าง ๆ ได�ไม0ครบถ�วน แต0อย0างน�อย
ผู�เรียนจะสามารถบอกได�ว0า ข้ันตอนหลักของการกระทําน้ัน ๆ มีอะไรบ�าง 
 ข้ันที่ 2 ขั้นการลงมือกระทําตามคําสั่ง (Manipulation) เมื่อผู�เรียนได�เห็น
และสามารถบอกขั้นตอนของการกระทําที่ต�องการเรียนรู� แล�วให�ผู�เรียนลงมือทําโดยไม0มีแบบอย0าง
ให�เห็น ผู�เรียนอาจลงมือทําตามคําสั่งของผู�สอน หรือทําตามคําสั่งที่ผู�สอนเขียนไว�ในคู0มือก็ได� การลงมือ
ปฏิบัติตามคําสั่งน้ี แม�ผู�เรียนจะยังไม0สามารถทําได�อย0างสมบูรณF แต0อย0างน�อยผู�เรียนก็ได�ประสบการณF
ในการลงมือทํา และค�นพบป1ญหาต0าง ๆ ซ่ึงช0วยให�เกิดการเรียนรู� และการปรับการกระทําให�ถูกต�อง
สมบูรณFข้ึน 
 ข้ันที่ 3 ข้ันการกระทําอย0างถูกต�องแม0นยํา (Precision) ข้ันนี้เป+นข้ันท่ีผู�เรียน
จะต�องฝ&กฝนจนสามารถจะทําสิ่งน้ัน ๆ ได�อย0างถูกต�องสมบูรณF โดยไม0จําเป+นต�องมีแบบอย0างหรือมี
คําสั่งนําทาง การกระทํา การกระทําที่ถูกต�อง แม0นยํา ตรง พอดี สมบูรณFแบบ เป+นสิ่งที่ผู�เรียนจะต�อง
ทําได�ในข้ันนี้ 
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 ข้ันที่ 4 ข้ันการแสดงออก (Articulation) ข้ันนี้เป+นข้ันท่ีผู�เรียนฝ&กฝน การปรับ/
ประยุกตFทักษะท่ีได�เรียนรู�มาในสถานการณFใหม0 ๆ ซ่ึงผู�เรียนอาจต�องผสมผสานทักษะหลาย ๆ ทักษะ
ในการกระทํา 
 ข้ันท่ี 5 ขั้นการกระทําอย0างเป+นธรรมชาติ (Naturalization) ข้ันนี้เป+นขั้นท่ี
ผู�เรียนสามารถกระทําสิ่งนั้น ๆ อย0างสบาย ๆ เป+นไปอย0างอัตโนมัติโดยไม0รู�สึกว0าต�องใช�ความพยายาม
เป+นพิเศษ ซ่ึงต�องอาศัยการปฏิบัติบ0อย ๆ ในสถานการณFต0าง ๆ ที่หลากหลาย 
 4) ผลที่ผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู�เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด�านทักษะปฏิบัติ จนสามารถกระทําได�อย0างถูกต�อง
สมบูรณF  
 

 3. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามองค@ประกอบของทักษะ 
(Instructional Model for Psychomotor Domain Based on Skill Components)  
มีสาระสําคัญ ดังน้ี (ทิศนา แขมมณี, 2560: 246 - 247) 
 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
 รูปแบบนี้เกิดจากแนวคิดเก่ียวกับองคFประกอบของทักษะปฏิบัติท่ีว0า ทักษะส0วนใหญ0 
จะประกอบไปด�วยทักษะย0อย ๆ จํานวนมาก การฝ&กให�ผู�เรียนสามารถทําทักษะย0อย ๆ ให�ได�ก0อนแล�ว
ค0อยเชื่อมโยงต0อกันเป+นทักษะใหญ0 จะช0วยให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะได�ดีและรวดเร็วข้ึน 
 2) วัตถุประสงคFของรูปแบบ 
 รูปแบบน้ีมุ0งช0วยพัฒนาความสามารถด�านทักษะปฏิบัติของผู�เรียน โดยเฉพาะ
อย0างยิ่ง ทักษะที่ประกอบไปด�วยทักษะย0อยจํานวนมาก 
 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา ข้ันนี้เป+นข้ันที่ผู�เรียนได�เห็นทักษะหรือ
การกระทําที่ต�องการให�ผู�เรียนทําได�ในภาพรวม โดยการสาธิตให�ผู�เรียนดูทั้งหมด ตั้งแต0ต�นจนจบ 
ทักษะหรือการกระทําที่สาธิตให�ผู�เรียนดูนั้น จะต�องเป+นการกระทําในลักษณะที่เป+นธรรมชาติ ไม0ช�า
หรือเร็วเกินปกติ ก0อนการสาธิต ครูควรให�คําแนะนําแก0ผู�เรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดสําคัญที่ควร
ให�ความสนใจเป+นพิเศษในการสังเกต 
 ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตและให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย0อย เมื่อผู�เรียนได�เห็นภาพรวม
ของการกระทําหรือทักษะทั้งหมดแล�ว ผู�สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให�เป+นทักษะย0อย ๆ หรือแบ0งสิ่ง
ที่กระทําออกเป+นส0วนย0อย ๆ และสาธิตส0วนย0อยแต0ละส0วนให�ผู�เรียนสังเกต และทําตามไปทีละส0วน
อย0างช�า ๆ 
 ข้ันที่ 3 ข้ันให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย0อย ผู�เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย0อย โดยไม0มี
การสาธิตหรือมีแบบอย0างให�ดู หากติดขัดจุดใด ผู�สอนควรให�คําชี้แนะ และช0วยแก�ไขจนกระท่ังผู�เรียน
ทําได� เม่ือได�แล�วผู�สอนจึงเร่ิมสาธิตทักษะย0อยส0วนต0อไป และให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย0อยนั้นจนทําได� 
ทําเช0นนี้เร่ือยไปจนกระทั่งครบทุกส0วน 
 ข้ันที่ 4 ข้ันให�เทคนิควิธีการ เม่ือผู�เรียนปฏิบัติได�แล�ว ผู�สอนอาจแนะนําเทคนิค
วิธีการท่ีจะช0วยให�ผู�เรียนสามารถทํางานนั้นได�ดีข้ึน เช0น ทําได�ประณีตสวยงามข้ึน ทําได�รวดเร็วข้ึน ทําได�
ง0ายข้ึน หรือสิ้นเปลืองน�อยลง เป+นต�น 



56 
 

 ข้ันที่ 5 ขั้นให�ผู�เรียนเชื่อมโยงทักษะย0อย ๆ เป+นทักษะที่สมบูรณF เมื่อผู�เรียน
สามารถปฏิบัติแต0ละส0วนได�แล�ว จึงให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย0อย ๆ ต0อเนื่องกันตั้งแต0ต�นจนจบและฝ&ก
ปฏิบัติหลาย ๆ คร้ัง จนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณFได�อย0างชํานาญ 
 4) ผลที่ผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 ผู�เรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะได�อย0างดี มีประสิทธิภาพ 
 

 4. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ ดี เชคโค (De Cecco’s Instructional 
Model for Psychomotor Domain) มีสาระสําคัญดังน้ี   
 ดี เชคโค (De Cecco, 1968 อ�างถึงใน ชัยวัฒนF สุทธิรัตนF, 2559: 365) ได�เสนอแนวคิด
การสอนให�นักเรียนเกิดทักษะไว� 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1) วิเคราะหFทักษะท่ีจะสอน ครูต�องวางแผนที่จะสอนโดยวิเคราะหFงาน (Task 
Analysis) พิจารณาทักษะท่ีจะสอนว0ามีรายละเอียดอย0างไร ใช�ทักษะอะไรบ�างและทักษะนั้น ๆ ต�อง
อาศัยกลไกส0วนหน่ึงส0วนใดของร0างกายและจะฝ&กด�วยวิธีใด 
 2) ประเมินความสามารถเบื้องต�นของผู�เรียนที่เกี่ยวกับทักษะที่จะสอนเป+น
การตรวจสอบว0าผู�เรียนมีความรู�ความสามารถพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนทักษะที่จะสอนเพียงใด
หรือไม0 ถ�ายังขาดความรู�ความสามารถที่จําเป+นต0อการเรียนพ้ืนฐานก็จัดให�ตามความเหมาะสม 
 3) เตรียมการฝ&ก ว0าควรจะฝ&กในด�านใดบ�าง ส0วนใดต�องฝ&กมากหรือน�อย ฝ&กทักษะ
ที่ผู�เรียนยังขาดอยู0และส0งเสริมส0วนที่ผู�เรียนมีอยู0แล�ว ให�เกิดความชํานาญยิ่งข้ึน 
 4) ข้ันอธิบายและสาธิตทักษะ ให�ผู�เรียนได�ดูตัวอย0างให�สังเกตเอง อาจใช�ภาพยนตรF
ฉายหมุนเวียนให�ผู�เรียนทําตามเนื่องจากว0าภาพยนตรFมีคุณค0ายิ่งในข้ันแรกของการเรียนกับข้ันสุดท�าย
ของการเรียน และเม่ือนักเรียนมีทักษะในข้ันสูงก็อาจหันมาพิจารณารายละเอียดจากภาพยนตรFอีก
คร้ังหน่ึง 
 5) จัดภาวะเพื่อการเรียนทักษะ 3 ประการให�คือ 
  5.1 จัดลําดับสิ่งเร�าและการตอบสนอง ให�ผู�เรียนปฏิบัติให�ถูกต�องตามลําดับ
ก0อนหลัง เม่ือมีสิ่งเร�าให�ตอบสนองทันทีให�มีจังหวะต0อเนื่องกันไปและสอนให�เข�าใจถึงการทํางาน
ประสานกันของส0วนต0าง ๆ 
  5.2 ลองฝ&กเน�นทักษะย0อยท่ีสําคัญ ปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร0องในส0วนที่ผิด 
เพื่อให�เกิดความคล0องแคล0วว0องไว และมีการจัดแบ0งเวลาฝ&ก 
  5.3 จัดให�แรงเสริมในส0วนที่ทําถูกต�องดีแล�วโดยให�รู�ผลของการปฏิบัติ 
(Feedback) ซ่ึงมี 2 ทางคือ การรู�ผลจากภายนอก (Extrinsic Feedback) คือ จากคําบอกกล0าวของ
ครูว0าดีหรือบกพร0องอย0างไรควรแก�ไขอย0างไร ซ่ึงเม่ือผู�เรียนมีพัฒนาการก�าวหน�าไปถึงข้ันที่จะเพิ่มพูน
ความชํานาญเขาจะรู�โดยการสังเกตด�วยตนเอง เป+นการรู�ผลจากภายใน (Intrinsic Feedback) 
 

 5. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของฟcททส@ (Fitts’s Instructional 
Model for Psychomotor Domain) มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 ฟ�ททสF (Fitts, 1964 อ�างถึงใน อภิชาติ อนุกูลเวช, 2551: 72) ได�ให�ข�อแนะนําการพัฒนา
ทักษะการกระทําท่ีชํานาญจะเกิดข้ึนภายใต�ข้ันตอนการพัฒนาทักษะไว� 3 ข้ันตอน คือ 
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 1) ขั้นความรู�ความเข�าใจ (The Cognitive Phase) เป+นขั้นตอนที่จะบอกถึง
ทักษะและความรู�ทางทฤษฏีที่เก่ียวข�อง ซ่ึงผู�สอนควรให�ข�อมูลแก0ผู�เรียนในด�านต0าง ๆ ได�แก0 ต�องทํา
อะไรบ�างต�องดูและหลีกเลี่ยงในเร่ืองอะไรบ�าง กระบวนการท่ีต�องทํางาน อะไรท่ีจําเป+นที่ต�องรู� ต�อง
ระมัดระวังอะไรบ�าง และระดับมาตรฐานที่ต�องการ ผู�เรียนควรจะให�ความสนใจเป+นพิเศษในด�าน
การวิเคราะหFข�อผิดพลาดต0าง ๆ ข้ันความรู�ความเข�าใจนี้ควรจะกระทําในช0วงเวลาสั้น ๆ 
 2) ข้ันปฏิบัติ (The Associative Phase) เป+นการกระทําการเพ่ือให�ได�พฤติกรรม
ในรูปแบบที่ถูกต�อง ทักษะจะเกิดขึ้นได�เม่ือลงมือปฏิบัติการ ข�อผิดพลาดหรือพฤติกรรมท่ีไม0ถูกต�อง
ควรได�รับการจํากัด ข้ันปฏิบัตินี้ผู�สอนควรจัดให�ผู�เรียนในด�านต0าง ๆ ได�แก0 การสาธิตทักษะที่จะฝ&ก
เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�เลียนแบบทักษะ ฝ&กหัดทักษะนั้นด�วยสถานการณFจริงและสถานการณFจําลองให�
ความรู�และข�อมูลเก่ียวกับผลของทักษะ และให�คําแนะนําและช0วยเหลือยามจําเป+น ข้ันตอนนี้ควรจะ
เร่ิมต�นต0อจากข้ันความรู�ความเข�าใจ และควรกระทําติดต0อไปเป+นระยะ 
 3) ข้ันชํานาญ (The Autonumous Phase) เป+นข้ันที่ปฏิบัติทักษะนั้นรวดเร็ว
และถูกต�อง ตลอดจนโอกาสจะกระทําผิดก็จะไม0เกิดข้ึน ทักษะท่ีเกิดข้ึนเป+นการเพิ่มพูนความชํานาญ
เป+นอัตโนมัติมากข้ึน ในข้ันนี้เรียกว0าข้ันผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงต�องใช�การปฏิบัติมาก ๆ การฝ&กทักษะในข้ันน้ี
ถือว0าได�บรรลุถึงข้ันสุดท�ายของระดับ Taxonomy ในทักษะพิสัย ซ่ึงในข้ันน้ีผู�สอนควรจัดให�ผู�เรียนได�
กระทําในด�านต0าง ๆ ได�แก0 การฝ&กทักษะจนถึงระดับเกินพอ เรียนรู�วิธีเอาชนะความเครียดและ
การสอดแทรกต0าง ๆ เพิ่มพูนความเร็ว และความถูกต�อง และบรรลุถึงประสบการณFในระดับมาตรฐาน
ที่ต�องการ ในข้ันนี้ผู�เรียนแต0ละคนอาจจะแสดงผลสําเร็จท่ีแตกต0าง ซ่ึงความแตกต0างกันน้ีมักจะข้ึนอยู0
กับความสามารถ ความสนใจ นิสัย อารมณF และความขยันหม่ันเพียรของผู�เรียน 
 

 6. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน�นทักษะปฏิบัติสําหรับครูวิชาอาชีพ มีสาระสําคัญ 
ดังน้ี (ทิศนา แขมมณี, 2560: 296 - 298) 
 1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
 นวลจิตตF เชาวกีรติพงศF (2535) ได�พัฒนารูปแบบน้ีเพื่อการเรียนการสอนวิชา
อาชีพสายต0าง ๆ ซ่ึงส0วนใหญ0จะเน�นทักษะปฏิบัติ โดยอาศัยแนวคิดและหลักการเก่ียวกับการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติ 9 ประการ ซ่ึงมีสาระโดยสรุปว0า การพัฒนาผู�เรียนให�เกิดทักษะปฏิบัติท่ีดีนั้น ผู�สอนควร
เร่ิมต้ังแต0การวิเคราะหFงานท่ีจะให�ผู�เรียนทํา โดยแบ0งงานออกเป+นส0วนย0อย ๆ และลําดับงานจากง0าย
ไปสู0ยากแล�วให�ผู�เรียนได�ฝ&กทํางานย0อย ๆ แต0ละส0วนให�ได� แต0ก0อนที่จะลงมือทํางาน ควรให�ผู�เรียนมี
ความรู�ในงานถึงข้ันเข�าใจในงานนั้นเป+นอย0างน�อย รวมทั้งได�เรียนรู�ลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางานด�วยแล�ว
จึงให�ผู�เรียนฝ&กทํางานด�วยตัวเองในสถานการณFที่ใกล�เคียงกับการทํางานจริง โดยจัดลําดับการเรียนรู�
ตามลําดับตั้งแต0ง0ายไปยาก คือเร่ิมจากการให�รับรู�งาน ปรับตัวให�พร�อม ลองทําโดยการเลียนแบบ ลองผิด
ลองถูก(ถ�าไม0เกิดอันตราย) แล�วจึงให�ฝ&กทําเอง และทําหลาย ๆ คร้ังจนกระท่ังชํานาญ สามารถทําได�
เป+นอัตโนมัติ ขณะฝ&กผู�เรียนควรได�รับข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการปรับปรุงงานเป+นระยะ ๆ และผู�เรียน
ควรได�รับการประเมินทั้งทางด�านความถูกต�องของผลงาน ความชํานาญในงาน(ทักษะ) และลักษณะ
นิสัยในการทํางานด�วย 
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  2) วัตถุประสงคFของรูปแบบ 
  รูปแบบนี้มุ0งพัฒนาความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับงานที่ทํา และเกิดทักษะสามารถท่ี
จะทํางานนั้นได�อย0างชํานาญตามเกณฑFรวมท้ังมีเจตคติท่ีดีและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางานด�วย 
  3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  รูปแบบการเรียนการสอนน้ี กําหนดยุทธวิธีย0อยไว� 3 ยุทธวิธี เพ่ือให�ผู�สอนได�
เลือกใช�ให�เหมาะสมกับเง่ือนไขของสถานการณFต0าง ๆ รวมทั้งได�ให�ลําดับข้ันตอนในการดําเนินการท่ี
เหมาะสมกับแต0ละยุทธวิธีด�วย ดังรายละเอียดต0อไปนี้ 
  ยุทธวิธีที่ 1 การสอนทฤษฎีก0อนสอนงานปฏิบัติ 
  การดําเนินการมีข้ันตอนดังน้ี 
   1.1 ข้ันนํา เป+นข้ันแนะนํางาน และกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดความสนใจ และ 
เห็นคุณค0าในงานนั้น 
   1.2 ข้ันให�ความรู� เป+นข้ันให�ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับงานท่ีจะทํา ซ่ึงครู
สามารถใช�วิธีการใด ๆ ก็ได� แต0ควรเป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ซักถามจนกระทั่งผู�เรียนเกิดความเข�าใจ 
   1.3 ข้ันให�ฝ&กปฏิบัติ เป+นข้ันท่ีให�ผู�เรียนลงมือทํางาน ซ่ึงเร่ิมจากการให�ผู�เรียน
ทําตามหรือเลียนแบบ หรือให�ลองผิดลองถูก (ถ�าไม0เกิดอันตราย) ต0อไปจึงให�ลองทําเอง โดยครูคอยสังเกต
และให�ข�อมูลป�อนกลับเป+นระยะ ๆ จนกระทั่งทําได�ถูกต�องแล�วจึงให�ฝ&กทําหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่ง
ทําได�ชํานาญ 
   1.4 ข้ันประเมินผลการเรียนรู� เป+นข้ันท่ีผู�สอนประเมินทักษะปฏิบัติ และ
ลักษณะนิสัยในการทํางานของผู�เรียน 
   1.5 ขั้นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู� เป+นขั้นที่ผู �สอนจะรู�ว0า
การเรียนรู�ของผู�เรียนมีความยั่งยืนหรือไม0 หากผู�เรียนสามารถปฏิบัติงานได�อย0างชํานาญ ผู�เรียนก็ควร
จะจําสิ่งท่ีเรียนรู�ได�ดีและนาน 
  ยุทธวิธีที่ 2 การสอนงานปฏิบัติก0อนสอนทฤษฎี 
   2.1 ข้ันนํา ปฏิบัติเช0นเดียวกับยุทธวิธีท่ี 1 
   2.2 ขั้นให�ผู�เรียนปฏิบัติและสังเกตการณF ให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติงานและ 
มีการสังเกตการณF ให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติ มีการสังเกตการณFปฏิบัติและจดบันทึกข�อมูลไว� 
   2.3 ข้ันวิเคราะหFการปฏิบัติและสังเกตการณF ร0วมกันวิเคราะหFพฤติกรรม 
การปฏิบัติ และอภิปรายผลการวิเคราะหF 
   2.4 ขั้นเสริมความรู� จากผลการวิเคราะหFและอภิปรายการปฏิบัติ ผู�สอน
จะทราบว0าควรเสริมความรู�อะไรให�แก0ผู�เรียน จึงจะเป+นประโยชนFแก0ผู�เรียนในการปฏิบัติ 
   2.5 ข้ันให�ผู�เรียนปฏิบัติงานใหม0 เม่ือรู�จุดบกพร0องและได�ความรู�เสริมท่ีจะ
ใช�ในการแก�ไขข�อบกพร0องแล�ว จึงให�ผู�เรียนปฏิบัติงานใหม0อีกคร้ังหนึ่ง 
   2.6 ข้ันประเมินผลการเรียนรู� ปฏิบัติเช0นเดียวกับยุทธวิธีที่ 1 
   2.7 ข้ันประเมินผลความคงทนของการเรียนรู� ปฏิบัติเช0นเดียวกับยุทธวิธีที่ 1 
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  ยุทธวิธีที่ 3 การสอนทฤษฎีและปฏิบัติไปพร�อม ๆ กัน 
   3.1 ข้ันนํา 
   3.2 ข้ันให�ความรู�ให�ปฏิบัติและให�ข�อมูลย�อนกลับไปพร�อม ๆ กัน 
   3.3 ข้ันให�ปฏิบัติงานตามลําพัง 
   3.4 ข้ันประเมินผลการเรียนรู� 
   3.5 ข้ันประเมินผลความคงทนของการเรียนรู�งานปฏิบัติ 
  เงื่อนไขที่ใช�ในการพิจารณาเลือกยุทธวิธีสอน 
  ยุทธวิธีที่ 1 เหมาะสําหรับการสอนเนื้อหาของงานปฏิบัติท่ีมีลักษณะซับซ�อน หรือ
เสี่ยงอันตราย และลักษณะของเนื้อหาสามารถแยกส0วนภาคทฤษฎีและปฏิบัติได�อย0างชัดเจน 
  ยุทธวิธีที่ 2 เหมาะสําหรับเน้ือหางานปฏิบัติที่มีลักษณะไม0ซับซ�อนหรือเป+นงาน
ปฏิบัติท่ีผู�เรียนเคยมีประสบการณFมาบ�างแล�ว เป+นงานท่ีมีอัตราการเสี่ยงต0ออันตรายกับชีวิตน�อย 
  ยุทธวิธีท่ี 3 เหมาะสําหรับบทเรียนที่มีลักษณะของเนื้อหาภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
ที่ไม0สามารถแยกจากกันได�เด็ดขาด 
  4) ผลที่ผู�เรียนจะได�รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ทางด�านทฤษฎีถึงขั้นความเข�าใจ และประสบผลสําเร็จใน
ด�านการพัฒนาทักษะในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให�มีคุณภาพได�ถึงเกณฑFที่ต�องการ รวมทั้งได�แสดง
พฤติกรรมของการมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางานด�วย 
 

 7. การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของจอยซ@ และเวลล@ มีสาระสําคัญ ดังนี้  
(นิตยา เต็งประเสริฐ, 2557: 33) 
 จอยซF และเวลลF (Joyce and Weil, 1972) ได�กล0าวถึงองคFประกอบในกระบวนการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติ  
 1. มีชิ้นงานต�นแบบ 
 2. อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานอย0างละเอียดและชัดเจน 
 3. การสาธิต การปฏิบัติงานอย0างละเอียดและชัดเจน 
 4. การสาธิต การทํางานซํ้าอีกคร้ังตั้งแต0ต�นจนจบ 
 5. การแสดงการปฏิบัติแต0ละข้ันตอนอย0างง0าย ๆ และทําให�ดูอย0างช�า ๆ 
 6. การเป�ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ลงมือทําเอง ต้ังแต0ต�นจนจบในสายตาครู และครูเป+นพ่ีเลี้ยง 
 7. การเป�ดโอกาสให�ผู�เรียนทํางานเองตามลําพัง แล�วนําผลงานที่ทําได�มาตรวจสอบกับ
ชิ้นงานต�นแบบ 
 จากรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติดังกล0าวข�างต�นเป+นรูปแบบท่ีพัฒนาให�ผู�เรียน
มีความสามารถในด�านการปฏิบัติ มีทักษะกระบวนการในการทํางานจนเกิดความชํานาญ โดยรูปแบบ
การเรียนการสอนได�แบ0งเป+นทักษะย0อย ๆ และลําดับข้ันตอนจากง0ายไปยาก โดยในการจัดการเรียน
การสอนได�สร�างความรู� ความเข�าใจ สาธิตการปฏิบัติงาน และให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติซํ้า ๆ จนเกิด
ความชํานาญกระท่ังสามารถปฏิบัติได�อย0างอัตโนมัติ ตลอดจนวิเคราะหFการปฏิบัติงานเพื่อสะท�อนผล
การปฏิบัติงาน วางแผน การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให�ดียิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู� ประสบการณF 
ผสมผสานทักษะหลาย ๆ ทักษะมาประยุกตFใช�ด�วยความชํานาญ เกิดเป+นความคงทน ซึ่งการจัด 
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การเรียนการสอนตามแนวทางท่ีเน�นทักษะปฏิบัติน้ีมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ
ในงานวิจัยนี้ ซึ่งเป+นทักษะที่เน�นการปฏิบัติ ที่ต�องพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับ
งานตัดเย็บ  
 
5. การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู�เป+นการประเมินงานหรือกิจกรรมที่นักเรียนได�ปฏิบัติใน
ระหว0างการเรียนรู� เพื่อให�ทราบถึงผลการพัฒนาของนักเรียน การจัดกิจกรรมที่เน�นการปฏิบัติและ
กิจกรรมที่มีผลงานปรากฏหลังการเรียนรู�นั้นการประเมินผลการเรียนรู�ที่เหมาะสมเป+นการประเมิน
ภาคปฏิบัติหรือการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงสามารถวัดผลและประเมินผลได�อย0างชัดเจน 
 5.1 ความหมายของการวัดและการประเมินการปฏิบัติ 

ชวลิต ชูกําแพง (2553: 132 - 133) กล0าวว0าความหมายของการประเมินการปฏิบัติงานมี
ส0วนประกอบท่ีสําคัญ 2 ส0วนคือ  

1. ตัวงาน/กิจกรรม เป+นส0วนที ่กําหนดให�ผู �เรียนได�ทําหรือปฏิบัติแสดงตามคําสั่งตาม
รายการหรือความต�องการให�ทําตลอดจนเหตุการณF สถานการณFในชั้นเรียนปกติที่กระตุ�นให�ผู�เรียน
แสดงออกตามปกติ 

2. เกณฑFการให�คะแนน เป+นส0วนที่ครูผู�สอนต�องนํามาใช�ประกอบการพิจารณา ผลงานใน
การปฏิบัติ หรือการแสดงออกของผู�เรียน แล�วประเมินค0าออกมาเป+นคะแนนตามกฎเกณฑFการให�
คะแนนที่สร�างข้ึน 

ชัยวัฒนF สุทธิรัตนF (2553: 487) การประเมินตามสภาพจริงเป+นการประเมินผลผู�เรียนที่ใช�
วิธีการที่หลากหลาย เน�นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ�อน (Complex Thinking) ทักษะการทํางาน 
ความสามารถในการแก�ป1ญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงอยู0บนพ้ืนฐานของ
เหตุการณFจริงในชีวิตจริง เน�นพัฒนาการที่ปรากฏให�เห็นทั้งในและนอกห�องเรียน โดยมีผู�เก่ียวข�องใน
การประเมินหลายฝ�าย และเกิดข้ึนได�ในทุกบริบทเท0าท่ีจะเป+นไปได�รวมทั้งเป+นการประเมินท่ีมีลักษณะ
แบบไม0เป+นทางการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 86) กล0าวถึงการประเมินการปฏิบัติว0าการประเมินการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) เป+นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู�สอนมอบหมายให�ผู�เรียน
ปฏิบัติงานเพ่ือให�ทราบถึงผลการพัฒนาของผู�เรียน การประเมินลักษณะน้ีผู�สอนต�องเตรียมสิ่งสําคัญ 2 
ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมที่จะให�ผู�เรียนปฏิบัติ เช0น การทําโครงการ/ โครงงาน 
การสํารวจ การนําเสนอ การสร�างแบบจําลอง การท0องปากเปล0า การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตรF 
การแสดงละครการจัดนิทรรศการ เป+นต�น และเกณฑFการให�คะแนน (Scoring Rubric) การประเมิน
การปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรม 
 เพชราวดี จงประดับเกียรติ (2555: ออนไลนF) ได�กล0าวถึงความหมายของการประเมินผล
การเรียนด�านการปฏิบัติ การประเมินผลการเรียนด�านปฏิบัติ หมายถึง การประเมินผลพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีอยู0ในรูปของการกระทําที่แสดงออกมาให�ครูสามารถสังเกตได� เช0น พูด อ0าน วาดรูป เย็บผ�า 
ว0ายนํ้า โดยจะต�องให�นักเรียนแสดงพฤติกรรมในสถานการณFท่ีสอดคล�องกับความเป+นจริง แล�วสังเกต
จากวิธีการ และผลงานท่ีผู�ถูกวัดแสดงออกมา การประเมินผลการปฏิบัติ เป+นการประเมินที่มุ0งให�ผู�เรียน
ปฏิบัติตามภาระงานที่ครูมอบหมาย โดยเน�นที่การลงมือปฏิบัติมากกว0าการตรวจสอบด�านความรู� 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2558: 2) กล0าวถึงความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติไว� ดังนี้ 
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป+นการวัดคุณภาพของผู�เรียนผ0านการประเมิน
คุณภาพของผลงานที่ให�นักเรียนลงมือปฏิบัติ และการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของผู�เรียน รวมทั้ง
การประเมินลักษณะนิสัยของผู�เรียน ทั้งในสภาพตามธรรมชาติ หรือสภาพที่กําหนดข้ึน (สถานการณF
จําลอง)  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2558: 9) กล0าวว0า Standards for Educational and Psychological 
Testing (1999) ให�ความหมายของการประเมินผลงานภาคปฏิบัติ หมายถึง การวัดที่เน�นผลผลิต และ
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการนําความรู�และทักษะไปใช�ในบริบทหรือสถานการณFท่ีเป+นชีวิตจริงและด�วยการใช�
สถานการณFท่ีเลียนแบบชีวิตจริง 

สมนึก ภัททิยธนี (2558: 50) กล0าวถึง การวัดภาคปฏิบัติว0าเป+นการวัดผลงานท่ีให�นักเรียน
ลงมือปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัดได�ทั้งกระบวนการ และผลงานในสภาพจริง (สถานการณFจริง) หรือใน
สถานภาพท่ีกําหนดข้ึน (สถานการณFจําลอง) ซ่ึงนักเรียนสามารถทราบก0อนล0วงหน�า และเป�ดโอกาสให�
แสดงได�เต็มความสามารถ เหมาะกับวิชาที่เน�นภาคปฏิบัติมากกว0าภาคทฤษฎี และสามารถวัดควบคู0ไป
กับภาคทฤษฎี คือการใช�แบบทดสอบ 

จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า การประเมินภาคปฏิบัตินั้นเป+นการวัดคุณภาพของผู�เรียนผ0าน
การประเมินคุณภาพของผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานของผู�เรียนในสถานการณFท่ีเป+นจริงหรือ
คล�ายของจริงให�มากที่สุด เพ่ือให�ทราบถึงผลการพัฒนาของผู�เรียน โดยมีส0วนประกอบสําคัญ 2 ส0วน 
คือ ภาระงานและเกณฑFการให�คะแนน เน�นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการสังเกต การบันทึก 
และการรวบรวมข�อมูลแล�วประเมินค0าออกมาเป+นคะแนนตามกฎเกณฑFการให�คะแนนท่ีสร�างข้ึน  
 5.2 ประเภทและลักษณะของการวัดและการประเมินการปฏิบัติ 

ชวลิต ชูกําแพง (2553: 132 - 133) กล0าวว0าลักษณะของการประเมินการปฏิบัติงานก0อน
การวัดการปฏิบัติงาน ครูต�องตรวจสอบเกณฑFต0อไปน้ีเพ่ือตัดสินใจว0าจําเป+นต�องมีการวัดการปฏิบัติงาน
หรือไม0หรือมีความเป+นไปได�หรือไม0ท่ีจะวัดการปฏิบัติงาน ลักษณะของการประเมินการปฏิบัติงานท่ี
สําคัญมีดังน้ี 
 1. สิ่งที่ต�องการวัดต�องมีการปฏิบัติอย0างแท�จริง การปฏิบัติจะเกิดข้ึน เม่ือผู�ถูกวัดใช�มือหรือ
ใช�ส0วนต0าง ๆ ของร0างกายทํางาน เช0น หยิบจับสิ่งของเครื่องมือ การเคลื่อนไหวร0างกายตามจังหวะ 
การเปล0งเสียง การอ0าน หรือการร�องเพลง เป+นต�น การวัดในสถานการณFเช0นนี้ หากใช�ข�อสอบท่ีต�อง
เขียนตอบไปวัดทําให�ขาดความเท่ียงตรงในการวัด อย0างไรก็ตามไม0ได�หมายความว0าการใช�กระดาษ
ปากกาเขียนตอบไม0ใช0เคร่ืองวัดท่ีดีข้ึนอยู0กับงานที่ให�นักเรียนทํา เช0น วัดทักษะการคัดลายมือก็จําเป+น 
ต�องอาศัยกระดาษ ดินสอให�ผู�เขียนเข�าทดสอบเขียนตอบ เพราะความสามารถที่มุ0งวัดน้ันคือ ความสามารถ
ในการเขียนคัดตัวอักษร 
 2. สิ่งที่วัดเป+นผลมาจากการเรียนรู�ทักษะ ในขณะท่ีการวัดความรู�หรือความรู�สึก สามารถวัด
โดยใช�กระดาษและดินสอ แต0ถ�าเป+นทักษะซ่ึงต�องอาศัยการฝ&กปฏิบัติทักษะน้ีควรวัดโดยให�มีการปฏิบัติ
หรือแสดงออกทางกายให�ดู 
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 3. สิ่งที่วัดเป+นการวัดความเข�าใจในการประยุกตFใช�ความรู� ผลงานท่ีปรากฏเป+นผลผลิตท่ี
เป+นรูปธรรมจะสะท�อนถึงกระบวนการท่ีแสดงความรู�ความเข�าใจ แต0การปฏิบัติงานจนมีความชํานาญ 
สามารถประยุกตFความรู�มาใช�ให�เกิดประโยชนFนั้นจําเป+นต�องอาศัยการฝ&กฝนมาเป+นเวลานานทําให�
ความสามารถในการปฏิบัติงานไม0ได�สะท�อนถึงความรู�ความเข�าใจอีกต0อไป แต0เป+นความสามารถถึง
ข้ันท่ีผู�เรียนมีทักษะการปฏิบัติที่สามารถทําได�อย0างอัตโนมัติจนเป+นนิสัย เช0น ทักษะการขับรถ เป+นต�น 

4. ผลงานที่ได�ต�องอยู0ในรูปท่ีสามารถวัดได� ในกรณีที่ครูวัดผลงานของนักเรียน เช0น การคํานวณ
เลข นักเรียนอาจแก�ป1ญหาโดยเขียนตอบในกระดาษส0งครู แต0หากผลงานที่จะวัดอยู0ในรูปของสิ่งของ
ซ่ึงมองเห็นได� การวัดท่ีมีความเที่ยงตรงคือการวัดโดยการประเมินคุณภาพของงานจากผลงานที่เป+น
ของจริง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2558: 11) ได�กล0าวถึงลักษณะและธรรมชาติของการประเมินการปฏิบัติ 
ดังน้ี 

1. การประเมินการปฏิบัติสามารถกระทําได�ท้ังรายบุคคลและกลุ0ม จึงต�องพิจารณาให�ดีก0อน
ทําการประเมินว0างานที่กําหนดให�ปฏิบัติควรให�ทําเป+นรายคนหรือรายกลุ0ม งานบางอย0างเป+นงานท่ี
ต�องทําคนเดียวจึงจะประเมินทักษะการปฏิบัติได�ชัดเจน เช0น การคัดลายมือ การวาดภาพ การตัดเย็บ 
การอ0านออกเสียง แต0งานบางอย0างไม0จําเป+นต�องทําคนเดียว โดยเฉพาะชั้นเรียนที่มีจํานวนนักเรียน
มาก ผู�สอนไม0มีเวลาพอท่ีจะสังเกตการปฏิบัติเป+นรายคน อาจให�ทําเป+นกลุ0มแล�วสังเกตกระบวนการ
ปฏิบัติควบคู0ไปกับความร0วมมือในการทํางานกลุ0ม การทําอาหาร การบรรเลงวงดนตรี การทําแปลง
เกษตร  

2. วิธีการประเมินการปฏิบัติจะแตกต0างกันออกไปตามงานท่ีมอบหมายให�ทํางานบางอย0าง
ต�องให�ผู�เรียนผลิตผลงานออกมาให�ดู เช0น งานประดิษฐF งานวาดภาพ หรืองานแกะสลัก งานบางอย0าง
ต�องให�ผู�เรียนแสดงกิริยาอาการออกมา เช0น งานด�านนาฏศิลป� ต�องให�ผู�เรียนแสดงท0าทางการฟ�อนรํา
ให�ดู งานด�านพลศึกษาต�องวัดโดยให�ผู�เรียนแสดงท0าทางการเล0นกีฬาแต0ละชนิด  

3. การประเมินการปฏิบัติบางงานสามารถวัดกระบวนการและผลงานแยกจากกันได� เพราะ
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานจะมีผลงานปรากฏออกมาเป+นชิ้นงานให�เห็น เช0น การวัดความสามารถใน
การตัดเย็บเสื้อผ�า การวัดความสามารถในการก0อสร�างงานไม� หรือการวัดความสามารถในการประกอบ
อาหาร แต0การวัดการปฏิบัติบางงานต�องวัดกระบวนการและผลงานไปพร�อม ๆ กัน เพราะเม่ือสิ้นสุด
การปฏิบัติงานไม0มีผลงานปรากฏให�เห็น เช0น การวัดความสามารถด�านกีฬา นาฏศิลป� ดนตรี การพูด 
การอ0านออกเสียง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2558: 77 - 78) ได�แบ0งรูปแบบการประเมินภาคปฏิบัติ แบ0งออกเป+น 
3 รูปแบบ คือ  

1. ประเมินจากผลงาน (Product) โดยการพิจารณาคุณภาพจากผลงานท่ีนักเรียนทําสําเร็จ
หลังจากสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติแล�ว มักใช�ในกรณีงานที่ให�ปฏิบัติมีผลงานปรากฏให�เห็นเป+นชิ้นเป+นอัน 
และผู�ประเมินไม0ได�เน�นความสําคัญของกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติ เช0น ถ�าให�นักเรียนวาดภาพ 
ชิ้นงานที่ปรากฏให�เห็นเม่ือสิ้นสุดกระบวนการวาดภาพ คือ รูปภาพที่นักเรียนวาดเสร็จ ให�นักเรียน
คัดลายมือชิ้นงานที่ปรากฏให�เห็นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการคัดลายมือ คือ ตัวอักษรที่นักเรียนคัดใน
สมุด วิธีการประเมินจากผลงาน ครูจะต�องสังเกตจากชิ้นงานที่นักเรียนทําสําเร็จแล�ว โดยอาจใช�
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การจัดอันดับชิ้นงาน (Ranking) หรืออาจกําหนดรายการคุณลักษณะผลงานที่ต�องการสังเกตไว�แล�วใช�
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ ใช�มาตรประมาณค0า (Rating Scale) เป+นเคร่ืองมือช0วย
ในการสังเกต ไม0ควรอย0างยิ่งที่จะประเมินโดยดูคุณภาพรวม ๆ แล�วให�คะแนนโดยไม0มีกฎเกณฑF เช0น 
คะแนนเต็ม 10 ดูภาพของนักเรียนคนที่ 1 แล�ว เห็นว0าสวยมากให� 8 คะแนน ภาพของคนที่ 2 
สวยน�อยให� 3 คะแนน ภาพของคนที่ 3 สวยพอดี พอดี ให� 5 คะแนน การประเมินผลงานเช0นนี้ จะทํา
ให�เกิดความคลาดเคลื่อน (Error) ได�ง0าย นอกจากนั้นยังไม0สามารถอธิบายได�ชัดเจนว0าภาพท่ีสวยมาก 
สวยพอดี หรือสวยน�อย แตกต0างกันอย0างไร  

จุดด�อยของการประเมินจากผลงาน คือ ชิ้นงานอาจไม0ใช0ผลงานของนักเรียนเอง เช0น ครู
มอบหมายงานให�นักเรียนกลับไปทําที่บ�าน นักเรียนอาจนําไปให�ผู�ปกครองช0วยทําชิ้นงานที่นักเรียน
นํามาส0งจึงเป+นผลงานของผู�ปกครอง ดังนั้น หากครูต�องการประเมินการปฏิบัติจากผลงานจะต�อง
คํานึงถึงจุดด�อยดังกล0าวด�วย  

2. ประเมินจากกระบวนการและผลงาน (Process and Product) เป+นการประเมินผล
การปฏิบัติ ท่ีต�องพิจารณาทั้งจากกระบวนการและผลงาน การประเมินกระบวนการต�องพิจารณาจาก
คุณภาพของข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะต�องสังเกตในขณะที่นักเรียนกําลังลงมือปฏิบัติงานอยู0 ส0วน
การประเมินผลงาน ต�องพิจารณาจากคุณภาพของชิ้นงานที่ทําสําเร็จแล�ว โดยใช�วิธีการเช0นเดียวกับ
การประเมินผลงานที่กล0าวมาแล�วในข�อ 1 ซ่ึงต�องประเมินหลังจากที่นักเรียนปฏิบัติงานเสร็จแล�ว หรือ
สิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติแล�ว การประเมินทั้งกระบวนการและผลงานจะทําในกรณีท่ีลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติมีข้ันตอนชัดเจนท่ีสามารถกําหนดเป+นพฤติกรรมได�อย0างชัดเจน และเม่ือสิ้นสุดกระบวนการ
ปฏิบัติงานมีผลงานปรากฏออกมาเป+นชิ้นงานให�มองเห็นได� เช0น ให�นักเรียนทําอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ�า 
ปลูกพืช หรือ งานก0อสร�าง เป+นต�น  

วิธีการประเมินจากกระบวนการและผลงานจําเป+นต�องใช�การสังเกต โดยสังเกตข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานตั้งแต0เร่ิมลงมือปฏิบัติ จนกระท่ังสิ้นสุดข้ันตอนการปฏิบัติ และเม่ือนักเรียนปฏิบัติเสร็จ
สิ้นแล�ว จะต�องสังเกตผลงานหรือชิ้นงานที่ได�จากการปฏิบัติด�วย โดยครูต�องกําหนดรายการคุณลักษณะ
ที่ต�องการสังเกตให�ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลงาน รวมทั้งคุณลักษณะด�านจิตพิสัยไว�ล0วงหน�า
ก0อนทําการวัด แล�วใช�เคร่ืองมือประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ มาตรประมาณค0า 
(Rating Scale) ประกอบการสังเกต  

3. ประเมินจากกระบวนการ (Process) การปฏิบัติงานบางอย0างไม0สามารถแยกกระบวนการ
ปฏิบัติกับผลงานออกจากกันได� เนื่องจากเม่ือสิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติไม0มีผลงานปรากฏออกมาให�
มองเห็นเป+นรูปร0างชิ้นงาน แต0ผลงานจะเกิดข้ึนในขณะที่กําลังปฏิบัติอยู0 เช0น การขับร�อง การฟ�อนรํา 
การเล0นกีฬา การพูด การอ0าน เป+นต�น วิธีการประเมินผลการปฏิบัติลักษณะน้ี จึงต�องสังเกตผลงานใน
ขณะท่ีผู�เรียนกําลังปฏิบัตินั่นคือ สังเกตกระบวนการและผลงานไปพร�อม ๆ กันตั้งแต0เร่ิมต�นจนกระทั่ง
สิ้นสุดกระบวนการปฏิบัติ โดยผู�ประเมินต�องกําหนดรายการปฏิบัติให�ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติ
รวมทั้งคุณลักษณะด�านจิตพิสัย แล�วใช�เคร่ืองมือประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ 
มาตรประมาณค0า (Rating Scale) ประกอบการสังเกตเช0นเดียวกับการประเมินทั้ง 2 ลักษณะข�างต�น 
แต0ต0างกันตรงท่ีสังเกตในขณะที่กําลังปฏิบัติเท0านั้น 
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สมนึก ภัททิยธนี (2558: 51 - 52) ได�กล0าวถึงประเภทของการวัดภาคปฏิบัติ แบ0งได�หลาย
ลักษณะข้ึนอยู0กับเกณฑFท่ีใช�ในการแบ0งมีดังนี้ 
 1. แบ0งตามด�านที่ต�องการวัด แบ0งได� 2 ประเภท คือ 
 1.1) การวัดกระบวนการ (Process) เป+นการวัดที่พิจารณาเฉพาะวิธีทํา วิธีปฏิบัติใน
การทํางานหรือกิจกรรมให�สําเร็จ เช0น ให�ผู�เรียนทําการทดลองในห�องปฏิบัติการ การใช�เคร่ืองมือช0าง
ทําเฟอรFนิเจอรF การตีเทนนิสแบบลูกหลังมือ (Back Hand) การกล0าวสุนทรพจนF ฯลฯ 
 1.2) การวัดผลงาน (Product) เป+นการวัดท่ีพิจารณาเฉพาะงานหรือผลผลิตซ่ึงเป+นผลท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางานหรือกิจกรรม เช0น ตัวเฟอรFนิเจอรF ภาพวาด ดอกไม�ประดิษฐFจากฝfมือนักเรียน  
 2. แบ0งตามลักษณะสถานการณF แบ0งได�เป+น 2 ประเภท คือ 
 2.1)  ใช�สถานการณFจริง (Real Setting) เป+นการวัดผลงานภาคปฏิบัติโดยใช�สถานการณFจริง 
เช0น การฝ&กสอน การตรวจคนไข� การซ0อมรถมอเตอรFไซดF 
 2.2)  ใช�สถานการณFจําลอง (Simulated Setting) การวัดผลงานภาคปฏิบัติในบางเร่ือง
ต�องใช�สถานการณFจําลอง เพราะถ�าใช0สถานการณFจริงจะสิ้นเปลืองมาก หรือมีอันตรายหรือไม0สามารถ
กระทําได� เช0น การติดตั้งไฟฟ�าในอาคาร การฝ&กวิธีปฐมพยาบาล การฝ&กดับเพลิง ฯลฯ  
 3. แบ0งตามสิ่งเร�า แบ0งได�เป+น 2 ประเภท คือ 
 3.1)  ใช�สิ่งเร�าท่ีเป+นธรรมชาติ (Natural Stimulus) เป+นการวัดภาคปฏิบัติที่เป+นไปตาม
ธรรมชาติ ผู�วัดไม0ได�เข�าไปยุ0งเกี่ยว เช0น ทักษะทางสังคมของผู�เรียนที่ผู�วัดทําการสังเกตในสภาพท่ี
เป+นจริง ไม0ได�กําหนดให�ปฏิบัติ นิยมใช�วัดคุณลักษณะของบุคลิกภาพ นิสัยการทํางาน ความเต็มใจใน
การปฏิบัติตามกระบวนการท่ีกําหนดให�ปฏิบัติ เช0น เก่ียวกับกฎความปลอดภัย เป+นต�น 
 3.2)  ใช�สิ่งเร�าที่จัดข้ึน (Structured Stimulus) เป+นการวัดท่ีสามารถแสดงให�เห็นพฤติกรรม
ที่ต�องการวัดได�หรือปรากฎให�เด0นชัด เช0น การให�นักเรียนเตรียม และกล0าวสุนทรพจนF การให�ทดลอง
ในห�องปฏิบัติ การอ0านออกเสียง การเล0นดนตรี วิธีน้ีจะลดเวลาการสังเกตลง เพราะไม0ต�องรอให�เกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ 

จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า ประเภทและลักษณะของการวัดและการประเมินการปฏิบัติ
เป+นไปตามสถานการณFและสิ่งเร�าต0าง ๆ โดยเป+นการวัดด�านกระบวนการ (Process) ข้ันตอนการปฏิบัติ 
และด�านผลงาน (Product) ท่ีได�จากการปฏิบัติ การวัดและการประเมินการปฏิบัติสามารถกระทําได�
ทั้งรายบุคคลและรายกลุ0มซ่ึงการประเมินจะแตกต0างกันออกไปตามภาระงานและผลงานที่ได� ในการวิจัย
คร้ังนี้ผู�วิจัยนํารูปแบบการประเมินกระบวนการและผลงานควบคู0กัน 
 5.3 เกณฑ@การให�คะแนน 

ในการประเมินด�านการปฏิบัติโดยมากผู�ตรวจต�องให�คะแนนกระบวนการหรือผลงานท่ีต�อง
มีเกณฑFในการให�คะแนน เพ่ือช0วยให�ผู�ตรวจให�คะแนนได�สะดวกและเที่ยงตรงมากข้ึน ซ่ึงนักการศึกษา
หลายท0านได�นําเสนอเกณฑFการให�คะแนนไว�ดังน้ี 

ชวลิต ชูกําแพง (2553: 146) กล0าวถึง ประเภทของการสร�างเกณฑFการให�คะแนนไว�ว0า
การกําหนดเกณฑFการให�คะแนนมี 2 ประเภทใหญ0 ๆ ดังน้ี 

1. การกําหนดเกณฑFแบบองคFรวม (Holistic Rubric) เป+นการกําหนดเกณฑFกว�าง ๆ ไม0แยก
ให�คะแนนตามแต0ละองคFประกอบย0อย 
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2. การกําหนดเกณฑFแบบเกณฑFย0อย (Analytic Rubric) เป+นการกําหนดเกณฑF โดยแยก
การให�คะแนนตามแต0ละองคFประกอบย0อย แล�วสรุปเป+นคะแนนรวมทีหลัง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2558: 110 - 113) กล0าวถึงเกณฑFการให�คะแนน (Rubric) ไว�ว0า
เกณฑFการให�คะแนน (Rubric) ในป1จจุบันน้ีมีอยู0 2 ประเภทด�วยกัน คือ เกณฑFการให�คะแนนแบบ
ภาพรวม (Holistic Rubric) และเกณฑFการให�คะแนนแบบแยกส0วน (Analytic Rubric) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

1. เกณฑFการให�คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Rubric) เกณฑFการให�คะแนนแบบภาพรวม 
(Holistic Rubric) คือ แนวทางการให�คะแนนโดยพิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานจะมีคําอธิบาย
ลักษณะของงานในแต0ละระดับไว�อย0างชัดเจน เช0น แบ0งออกเป+น 3 ระดับ (ดี พอใช� ปรับปรุง) หรือ 4 
ระดับ (ดีมาก ดี พอใช� ปรับปรุง) หรืออาจใช�เป+นจํานวนตัวเลข 3, 2, 1 หรือ 4, 3, 2, 1 ก็ได� ตาม
ความเหมาะสม การให�คะแนนจะพิจารณาผลรวมหรือภาพรวมทั้งหมด 

2. เกณฑFการให�คะแนนแบบแยกส0วน (Analytic Rubric) เกณฑFการให�คะแนนแบบแยกส0วน 
(Analytic Rubric) คือ แนวทางการให�คะแนนโดยพิจารณาจากแต0ละส0วนของงาน ซึ่งแต0ละส0วน
จะต�องกําหนดแนวทางการให�คะแนนโดยมีคํานิยามหรือคําอธิบายลักษณะของงานส0วนนั้น ๆ ในแต0ละ
ระดับไว�อย0างชัดเจน 

ชัยวัฒนF สุทธิรัตนF (2559 : 519 ) กล0าวถึงการกําหนดเกณฑFการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงมักนิยมใช�รูบริค (Rubric) เพื่ออธิบายสัมฤทธิผลของผู�เรียน ซ่ึงรูบริคเป+น
เครื่องมือ (Scoring Tool) ที่มีการระบุเกณฑF (Criteria) ประเมินชิ้นงานและคุณภาพของชิ้นงานใน
แต0ละเกณฑF  

ชาตรี เกิดธรรม (ม.ป.ป.: 6) ได�กล0าวถึงวิธีการให�คะแนนในการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินผลการเรียนรู�ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาให�ความสําคัญค0อนข�างมากกับการให�คะแนน
แบบรูบริค (Rubric scoring) ซ่ึงมีความเป+นปรนัยสูง และใช�ประโยชนในด�านการให�ข�อมูลป�อนกลับ
ได�ดี แต0ท้ังน้ีไม0ได�หมายความว0า ในการประเมินจะต�องใช�การให�คะแนนแบบรูบริคเสมอไป เนื่องจาก
ในการประเมินบางกรณี เช0น การสอบด�วยข�อสอบแบบปรนัย อาจต�องใช�การให�คะแนนแบบถูกผิด
ชัดเจน (ระบบ 0 - 1) การประเมินคุณภาพหรือคุณลักษณะบางอย0างอาจใช�มาตราส0วนประมาณค0า 
(Rating Scales) เป+นต�น วิธีการให�คะแนนแบบต0าง ๆ มีดังน้ี  

1. การให�คะแนนแบบไม0ชัดเจน (ตามใจผู�ประเมิน) เช0น ในการตรวจให�คะแนนโครงงาน 
หรือเรียงความหรือชิ้นงานหรือรายงานหรือข�อสอบอัตนัย ฯลฯ ถ�ากําหนดคะแนนเต็มเป+น 10 คะแนน 
ผู�ตรวจอาจใช�เกณฑFในใจซ่ึงเป+นไปตามอคติของผู�ตรวจตัดสินให�คะแนนตามที่เห็นสมควรเป+น 0, 5, 8 
คะแนน เป+นต�น จึงมีแนวโน�มที่จะเกิดความลําเอียงได�ง0าย การให�คะแนนเช0นน้ีเป+นการยากต0อการแปล
ความหมายหรือกล0าวได�ว0าขาดความเป+นปรนัย (Objectivity) เป+นอย0างยิ่ง 

2. การให�คะแนนแบบถูกผิดชัดเจน เช0น ในการตรวจข�อสอบแบบปรนัย เม่ือตอบถูกตาม
เฉลยก็ได�คะแนนเต็ม แต00เม่ือตอบผิดก็ไม0ได�คะแนน ดังท่ีใช�ในการตรวจข��อสอบแบบถูกผิด แบบจับคู0 
หรือแบบตัวเลือก เป+นต�น 
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3. การให�คะแนนแบบมาตรประมาณค0า (Rating Scales) เป+นการให�คะแนนตามช0วงของ 
ความถูกต�องของคําตอบ หรือการแสดงพฤติกรรม หรือคุณภาพของชิ้นงาน เช00น ในมาตรประมาณค0า 
5 ช00วง หรือ 3 ช00วง ฯลฯ เม่ือตอบถูกมากท่ีสุด หรือแสดงพฤติกรรมบ00อยที่สุด หรือช้ินงานมีคุณภาพ
มากที่สุดจะได� 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ลดหลั่นลงไปตามลําดับจนถึง 1 คะแนนเมื่อตอบถูกต�อง
น�อยที่สุด หรือ แสดงพฤติกรรมน�อยท่ีสุด หรืองานมีคุณภาพน�อยที่สุด เป+นต�น การให�คะแนนวิธีนี้มี
ความเป+นปรนัยมากข้ึนแต0ยังไม00สมบูรณFที่จะให�ข�อมูลป�อนกลับในเชิง “คุณภาพ” ว0าส0วนที่บกพร00องไป
นั้นคืออะไร 

4. การให�คะแนนแบบรูบริค (Rubric) รูบริค หรือเกณฑFระดับความสามารถเป+นสิ่งท่ีครูและ
ผู�เรียนตกลงร0วมกันว0าจะใช�ในการประเมินกิจกรรมหรืองานต0าง ๆ ที่นักเรียนสร�างข้ึนเป+นข�อตกลงท่ี
ผู�เรียนรู�ว0าน่ีคือ เป�าหมายหรือจุดหมายของการปฏิบัติงานน้ัน รูบริคเป+นวิธีการให�คะแนนท่ีใช�หลักการ
ของมาตรประมาณค0าประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ กล0าวคือ แทนที่จะใช�ตัวเลข เช0น 5 - 4 - 3 - 
2 - 1 หรือ 3 - 2 - 1 ฯลฯ (โดยมีการแปลความหมายกํากับด��วย) อย0างลอย ๆ ก็มีการเพ่ิมข�อมูล
รายละเอียดว0า คะแนนท่ีได�ลดหลั่นลงไปมีความบกพร0องท่ีบ0งชี้เป+นข�อมูลเชิง “คุณภาพ” ว0าเป+นอย0างไร 
ข�อมูลเชิงคุณภาพท่ีผนวกอยู0กับข�อมูลเชิงปริมาณในการให�คะแนนแบบรูบริคน้ี มีประโยชนFในการให�
ข�อมูลป�อนกลับแก0ผู�ถูกประเมิน ซ่ึงเป+นการตอบสนองหลักการของการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง    
  นอกเหนือจากการให�คะแนนด�วยวิธีต0าง ๆ ดังกล0าวแล�ว ในการประเมินผลการเรียนรู�ตาม
แนวการปฏิรูปการศึกษา ผู�สอนอาจใช�ข�อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช0น ข�อมูลจากบันทึกต0าง ๆ รวมทั้ง
หลักฐาน หรือร0องรอยจากการเรียนอ่ืน ๆ ซ่ึงเม่ือต�องการประเมินคุณค0าก็สามารถแปลเป+นคะแนนได��
ในภายหลัง 

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณF (ม.ป.ป.: ออนไลนF) กล0าวว0า เกณฑFการประเมินภาคปฏิบัติ เคร่ืองมือ 
ที่ใช�ประเมินเรียกว0า รูบริค (Rubric) หมายถึง การสร�างเกณฑFข้ึนเพ่ือพิจารณาลักษณะของสิ่งสําคัญ 
ได�แก0 เกณฑFการให�คะแนน (Scoring guide) ซ่ึงจะต�องกําหนดมาตรวัด (Scale) และรายการคุณลักษณะ
ที่บรรยายถึงความสามารถในการแสดงออกของผู�เรียนในแต0ละระดับ ข�อมูลจากรูบริคจะสะท�อนให�ครู 
ผู�ปกครอง และบุคคลอ่ืน ๆ ได�ทราบว0าผู�เรียนรู�อะไรบ�าง และทําอะไรได�มากน�อยเพียงใด 

จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า เกณฑFการให�คะแนนเป+นสิ่งท่ีสําคัญในการประเมินการปฏิบัติ
ที่จะช0วยให�ครูผู�ให�คะแนนไม0ใช�ความเป+นอคติของตนเองในการให�คะแนน การใช�เกณฑFการประเมิน
การปฏิบัติจึงช0วยให�มีความเป+นปรนัยสูงส0งผลให�การให�คะแนนมีความเท่ียงตรงมากข้ึน และใช�ประโยชนF
ในด�านการให�ข�อมูลป�อนกลับเพ่ือการปรับปรุง เกณฑFการประเมินตามสภาพจริงในการปฏิบัตินิยมใช�
การให�คะแนนแบบรูบริค (Rubric) และการให�คะแนนแบบมาตรประมาณค0า (Rating scales) เพื่อ
อธิบายสัมฤทธิผลและความสามารถในการแสดงออกของผู�เรียน การกําหนดเกณฑFการให�คะแนนมี 2 
ประเภท คือ การกําหนดเกณฑFแบบภาพรวม และการกําหนดเกณฑFแบบเกณฑFแยกส0วนย0อย การประเมิน
ทักษะปฏิบัติควรเลือกเกณฑFการให�คะแนนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและภาระงานของแต0ละงาน  
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 5.4 การออกแบบการวัดและประเมินทักษะปฏิบัติ 
 การออกแบบการวัดและประเมินทักษะปฏิบัติ เป+นการสร�างเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวัดและ
ประเมินทักษะปฏิบัติ ซ่ึงนักวิชาการอธิบายได�ดังน้ี 
 ชวลิต ชูกําแพง (2553: 144 - 145) กล0าวถึงการสร�างเคร่ืองมือวัดการปฏิบัติงานมีดังนี้  
 1. กําหนดพฤติกรรมที่บ0งชี้ทักษะการปฏิบัติงาน เป+นการวิเคราะหFจุดมุ0งหมายของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ให�ชัดเจน 
 2. การเลือกรูปแบบของเคร่ืองมือที่เหมาะสมและสร�างข�อรายการที่แทนพฤติกรรมที่วัด ข้ันน้ี
ผู�สอนต�องตัดสินใจว0าต�องใช�แบบสังเกตแบบใดในการประเมินพฤติกรรม จะต�องพิจารณาให�เหมาะสม
กับส่ิงที่ต�องวัด 
 3. การสร�างข�อรายการพฤติกรรมที่ต�องการวัด โดยปกติจะแยกออกเป+นส0วน คือ รายการท่ี
เก่ียวข�องกับกระบวนการปฏิบัติงาน และรายการที่แสดงถึงคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ 
 4. การกําหนดเกณฑFการให�คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงาน และเกณฑFการประเมิน
คุณภาพของงาน ข้ันน้ีเป+นการสร�างเกณฑFการให�คะแนน เป+นสิ่งที่ต�องกระทําเป+นอย0างยิ่งเพ่ือให�คะแนน
มีความเป+นปรนัยมากท่ีสุด วิธีการกําหนดเกณฑFการให�คะแนนมี 2 ประเภท ได�แก0 คุณภาพท่ีกําหนด
เป+นข�อความท่ัวไป ไม0ยึดติดกับเนื้อหา และคุณภาพท่ีกําหนดเป+นข�อความที่เจาะจงยึดติดกับเนื้อหาท่ี
ต�องการวัด 
 5. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดทักษะการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือท่ีสร�างนั้นต�องมี
การนําไปทดลองใช� ซ่ึงประเด็นที่ต�องพิจารณา จะต�องมีความครอบคลุมของข�อรายการท่ีสัมพันธFกับ
กระบวนการทํางาน ผู�สอนสามารถเพิ่มข�อรายการได� และนอกจากน้ีผลจากการทดลองจากความเป+น
ธรรมชาติของผู�เรียนสามารถนํามากําหนดเป+นเกณฑFการประเมินได�เช0นกัน 
 สมศักดิ์ ภู0วิภาดาวรรธนF (2554: 153) กล0าวถึงกรอบการออกแบบการประเมิน ประกอบด�วย 
5 องคFประกอบ ดังนี้ 
 1. ผลท่ีคาดหวัง (Outcomes) เป�าหมายที่ต�องการให�ผู�เรียนเกิดหรือมีในสิ่งเหล0าน้ัน ซ่ึงควร
พิจารณาท้ังในด�านการปฏิบัติ (Performance) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Products)  
 2. ดัชนีบ0งช้ีผลที่คาดหวัง (Outcome Indicators) พฤติกรรมท่ีมุ0งสู0ผลท่ีคาดหวัง 
 3. การจัดโอกาสการเรียนรู� (Learning Opportunities) การจัดประสบการณFเพื่อให�ผู�เรียน
ได�บรรลุตามผลท่ีคาดหวัง 
 4. ชิ้นงาน (Assessment Task) กําหนดการกระทําและชิ้นงาน 
 5. เกณฑFการให�คะแนนและรูบริคสF (Scoring Criteria and Rubrics) การกําหนดหรือ
สร�างเกณฑFการประเมิน ซ่ึงเกณฑFจะช0วยให�ผู�เรียนเกิดความเข�าใจความคาดหวังของครู และเป+นการช0วย
กํากับควบคุมการปฏิบัติงานของผู�เรียนได�อีกด�วย 
 กฤธยากาญจนF โตพิทักษF (2558: 9) กล0าวถึงกระบวนการวัดการปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะหFวัตถุประสงคFการเรียนรู�ที่ต�องการวัด 
 2. กําหนดงานให�ผู�เรียนปฏิบัติ 
 3. กําหนดเง่ือนไขหรือสถานการณFที่ใช�ในการปฏิบัติงาน 
 4. วิเคราะหFงานเพื่อกําหนดคุณลักษณะท่ีจะวัดหรือตัวชี้วัด 
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 5. สร�างเคร่ืองมือ เกณฑFการให�คะแนน และเกณฑFประเมิน 
 6. ดําเนินการวัดผลประเมินผลและรายงานผลการวัด 
 กมลวรรณ ตังธนกานนทF (2559: 21 - 30) ได�กล0าวถึง กระบวนการออกแบบการวัดและ
ประเมินทักษะการปฏิบัติ ประกอบด�วย 5 ข้ันตอนหลัก ได�แก0  
 1. การกําหนดจุดมุ0งหมายของการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ จุดมุ0งหมายของการประเมิน 
จะช0วยในการกําหนดงาน (Task) และวิธีการในการประเมินอย0างเหมาะสม ครอบคลุมการตรวจสอบ
ความสามารถของผู�เรียน 
 2. การกําหนดกรอบของการประเมิน ขั้นตอนการกําหนดกรอบของการประเมินนี้เป+น
การระบุถึงเน้ือหา ทักษะ กระบวนการ องคFประกอบหรือมิติอ่ืน ๆ ของสิ่งที่ต�องการประเมิน ควร
ดําเนินการวิเคราะหFพฤติกรรมในการทํางานท่ีมีความซับซ�อน ผลการวิเคราะหFงานจะทําให�ได�กิจกรรม
ที่ผู�ปฏิบัติหรือผู�รับการประเมินต�องทํา และลําดับข้ันของการทํางาน ซ่ึงทําให�ผู�สร�างเคร่ืองมือสามารถ
กําหนดคุณลักษณะด�านทักษะและตัวบ0งชี้ของทักษะท่ีต�องการวัดได�อย0างเหมาะสม 
 3. การกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของคุณลักษณะและเคร่ืองมือที่ต�องใช� คุณลักษณะท่ี
ต�องการประเมินในการปฏิบัติงานอาจมีความสําคัญไม0เท0ากันในบริบททางการศึกษา หลังจากศึกษา
หลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร ครูผู�สอนควรพิจารณาว0าจะใช�ตัวชี้วัดใดในการจัด 
การเรียนการสอน จะกําหนดน้ําหนักความสําคัญของคุณลักษณะแต0ละคุณลักษณะเท0าใด และจะใช�
เคร่ืองมือใดในการวัดและประเมินคุณลักษณะแต0ละด�าน เพื่อจะได�ม่ันใจได�ว0าการวางแผนการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลทักษะการปฏิบัติ มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับตัวชี้วัดตาม
หลักสูตร การกําหนดน้ําหนักความสําคัญอาจกําหนดเป+นร�อยละหรือคะแนนก็ได�  
 4. การกําหนดประเด็นที่ต�องการประเมิน โดยท่ัวไปแล�ว ทักษะปฏิบัติประกอบด�วยกระบวนการ 
ปฏิบัติงาน (Process) และผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน (Product) การกําหนดประเด็นที่ประเมิน 
ครูผู�สอนควรพิจารณาทักษะการปฏิบัติท่ีต�องการประเมินว0าจะประเมินประเด็นใด 
  4.1 กระบวนการปฏิบัติ (Process) การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานสามารถ
พิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก ได�แก0 คุณภาพขณะปฏิบัติงาน และเวลา ซ่ึงสะท�อนถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน และความถูกต�องของการทํางาน 
  4.2 ผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน (Product) การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถ
พิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก ได�แก0 คุณภาพของผลงาน และปริมาณงาน 
 5. การกําหนดงานและสถานการณFให�ผู�รับการประเมินปฏิบัติ ประเด็นสําคัญคือการวางแผน
ว0าจะใช�สถานการณFใดในการประเมินทักษะการปฏิบัติ เพ่ือให�ผู�รับการประเมินแสดงทักษะท่ีต�องการ
วัดออกมาได�ชัดเจนที่สุด โดยสิ่งสําคัญที่ผู�ประเมินควรคํานึงถึงคือ ผู�ประเมินต�องมีโอกาสได�สังเกต
พฤติกรรมของผู�รับการประเมินอย0างใกล�ชิด สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ต�องคํานึงถึง คือ จํานวนงาน 
(Task) หรือกิจกรรมที่จะให�ผู�รับการประเมินปฏิบัติ ผู�ประเมินควรกําหนดให�ผู�รับการประเมินปฏิบัติงาน
มากกว0า 1 งาน เพื่อความน0าเชื่อถือของผลการวัด จึงไม0ควรใช�งานเพียงงานเดียวในการประเมินเพื่อ
ตัดสินผลระดับความสามารถ หรือทักษะการปฏิบัติน้ัน ๆ  
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 จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า การออกแบบการวัดและประเมินทักษะปฏิบัติเป+นกรอบแนวทาง 
การสร�างเคร่ืองมือในการประเมินจากกระบวนการและผลงาน โดยมีกระบวนการออกแบบที่เป+นลําดับ
ได�แก0 1) การวางแผนวิเคราะหFวัตถุประสงคFหรือเป�าหมายการเรียนรู�ที่ต�องการให�เกิดกับผู�เรียน 2) ระบุ
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมและชิ้นงานเป+นข�อรายการพฤติกรรมท่ีต�องการวัด 3) กําหนดเกณฑFการให�
คะแนนประเมิน 4) สร�างเคร่ืองมือประเมิน และ 5) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําไป
ทดลองใช�และแก�ไขปรับปรุงให�มีคุณภาพ จึงสามารถนําไปดําเนินการวัดผลประเมินผลผู�เรียนได�บรรลุ
ตามวัตถุประสงคFอย0างมีประสิทธิภาพ 
 
6. เอกสารที่เกี่ยวข�องกับชุดฝgกทักษะ 
 ชุดฝ&กทักษะเป+นสื่อการเรียนรู�ชนิดหนึ่ง ที่ช0วยกระตุ�นความสนใจของผู�เรียนให�มีความรู�
ความเข�าใจ เกิดทักษะและทัศนคติท่ีดีต0อส่ิงท่ีเรียน มีนักการศึกษาได�กล0าวถึงความหมายของชุดฝ&ก
ทักษะ ข้ันตอนในการสร�างชุดฝ&กทักษะ ลักษณะของชุดฝ&กทักษะที่ดี และประโยชนFของชุดฝ&กทักษะ 
ไว�ดังนี้ 
 6.1 ความหมายของชุดฝgกทักษะ 
 ชุดฝ&กมีชื่อเรียกแตกต0างกันออกไป เช0น ชุดฝ&ก แบบฝ&ก แบบฝ&กทักษะ เป+นต�น แต0เป�าหมาย
ของการจัดทําและการใช�ชุดฝ&กก็เป+นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ0งให�ผู�เรียนได�ฝ&กทักษะการเรียนรู�และ
ทักษะการปฏิบัติในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีผู�ให�ความหมายของชุดฝ&กทักษะไว�ดังนี้ 
 สุคนธF สินธพานนทF (2553: 96) ได�ให�ความหมายของชุดฝ&กทักษะว0า หมายถึง สื่อท่ีสร�างข้ึน
เพื่อให�นักเรียนได�ทํากิจกรรมท่ีเป+นการทบทวนหรือเสริมเพ่ิมเติมความรู�ให�แก0นักเรียน หรือให�นักเรียน
ได�ฝ&กทักษะการเรียนรู�หลาย ๆ รูปแบบเพ่ือสร�างเสริมประสบการณFการเรียนรู�ให�แก0ผู�เรียนได�มี
คุณลักษณะตามที่ต�องการ  
 ชูศรี พิทักษF (2553: 40) กล0าวว0า ชุดฝ&ก หมายถึง สื่อการเรียนรู�ท่ีประกอบกิจกรรมหรือ
ประสบการณF ที่ครูจัดให�นักเรียนได�ฝ&กปฏิบัติทําให�เกิดความคล0องแคล0ว แม0นยํา เกิดการเรียนรู�ที่มี
ประสิทธิภาพและมีทักษะเพิ่มมากข้ึน ช0วยให�ผู�เรียนเรียนรู�ด�วยความสนใจ และยังช0วยแก�ป1ญหา
ข�อบกพร0องทางการเรียนด�วยการฝ&กฝนจากชุดฝ&กท่ีครูสร�างข้ึน 
 เกริก ท0วมกลาง และจินตนา ท0วมกลาง (2555: 176 - 177) ได�กล0าวว0า แบบฝ&กหัด แบบฝ&ก 
แบบฝ&กทักษะ แบบฝ&กเสริมทักษะหรือชุดฝ&ก หมายถึง สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง 
สําหรับให�ผู�เรียนประกอบการเรียนรู� ฝ&กปฏิบัติต0อเนื่องจากการเรียนรู�ในเร่ืองนั้น ๆ มาแล�ว เพื่อให�เกิด
ความรู� ความเข�าใจ และมีทักษะด�านใดด�านหน่ึงเพิ่มข้ึน   
 ชุดฝ&ก เป+นแบบฝ&กที่จัดทําข้ึนเป+นชุด เพ่ือพัฒนาหรือเสริมทักษะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่พบว0า
ผู�เรียนขาดทักษะ ขาดความรู�ความเข�าใจในเร่ืองนั้น ๆ โดยดําเนินการฝ&กอย0างเป+นข้ันตอน เป+นชุด
เพื่อให�ผู�เรียนได�รับการฝ&กอย0างครบถ�วน เช0น แบบฝ&กทักษะการทําโครงงาน แบบฝ&กทักษะการใช�งาน
โปรแกรมไมโครซอฟตFเวิรFด แบบฝ&กทักษะการฟ1ง การอ0าน การเขียน แบบฝ&กทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรF เป+นต�น 
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ประยูร เทพนวล และคณะ (2555: 412) กล0าวว0า ชุดฝ&กหมายถึง สื่อการเรียนประเภทหนึ่ง
ที่สร�างข้ึนเพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจในบทเรียน จากการฝ&กปฏิบัติทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพ่ือ
เสริมสร�างทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู�จนสามารถนําความรู�ไปใช�ได�อย0างถูกต�องและ
แม0นยํา 
 เขมณัฏฐF ม่ิงศิริธรรม (2559: 29) กล0าวว0า ชุดฝ&กหรือชุดการสอน (Learning Active Package) 
หมายถึง การนําระบบสื่อประสม (Multimedia) ที่สอดคล�องกับเนื้อหาวิชาและประสบการณFของ
แต0ละหน0วย โดยมีจุดประสงคFการเรียนรู�ท่ีชัดเจน มีความสมบูรณFในตัวเอง มาช0วยในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู�ให�เป+นไปอย0างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู�สอนมีการเตรียมความพร�อมก0อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู� 

 จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า ชุดฝ&กปฏิบัติทักษะเป+นสื่อนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ครูผู�สอนสร�างข้ึนมีการดําเนินการอย0างเป+นข้ันตอน เพื่อใช�ฝ&กเสริมทักษะให�กับ
ผู�เรียนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะอย0างยิ่งทักษะที่เน�นการปฏิบัติ ส0งผลให�ผู�เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม มีความรู� ความเข�าใจ เกิดทักษะความชํานาญในเร่ืองนั้น ๆ เพ่ิมมากข้ึน ทําให�การสอนของ
ครู และการเรียนของผู�เรียนประสบผลสําเร็จอย0างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 ขั้นตอนและหลักการสร�างชุดฝgกทักษะ 
 การสร�างชุดฝ&กทักษะเป+นการสร�างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู�ที่ต�องจัดให�มีองคFประกอบ 
ครบถ�วน ท้ังส0วนท่ีเป+นเน้ือหาสาระท่ีใช�สําหรับศึกษา และส0วนกิจกรรมเพ่ือเพิ่มทักษะความรู�ความเข�าใจ
ในการเรียนรู�และทักษะปฏิบัติต0าง ๆ ท่ีต�องจัดให�ต0อเนื่องเชื่อมโยงกันอย0างกลมกลืนสัมพันธFกัน ดังนั้น 
ผู�สร�างต�องมีความรู�ความเข�าใจในการสร�างเป+นอย0างดี จึงจะสามารถสร�างชุดฝ&กทักษะได�อย0างสมบูรณF
มีความเหมาะสมกับผู�เรียนซ่ึงมีข้ันตอนและหลักการสร�างชุดฝ&กทักษะ ดังนี้ 
 ถวัลยF มาศจรัส และคณะ (2550: 21) ได�อธิบายข้ันตอนการสร�างชุดฝ&กทักษะ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับการจัดทําชุดฝ&กทักษะ 
 2. วิเคราะหFเนื้อหาสาระโดยละเอียดเพ่ือกําหนดจุดประสงคFในการจัดทํา 
 3. ออกแบบการจัดทําชุดฝ&กตามจุดประสงคF 
 4. สร�างชุดฝ&กหัดทักษะและส0วนประกอบอ่ืน ๆ เช0น 
  4.1 แบบทดสอบก0อนฝ&ก 
  4.2 บัตรคําสั่ง 
  4.3 ข้ันตอนกิจกรรมท่ีผู�เรียนต�องปฏิบัติ 
  4.4 แบบทดสอบหลังฝ&ก 
 5. นําชุดฝ&กทักษะไปใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
 6. ปรับปรุงพัฒนาให�สมบูรณF 
 สุวิทยF มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2552: 53 - 55) เสนอข้ันตอนในการสร�างชุดการสอนไว�
ดังน้ี  

1. กําหนดเร่ืองเพ่ือทําชุดการสอน อาจจะกําหนดตามหลักสูตร หรือกําหนดเร่ืองใหญ0ข้ึนมา
ก็ได� การจัดแบ0งเร่ืองย0อยจะข้ึนอยู0กับลักษณะของเนื้อหาวิชา และลักษณะของการใช�ชุดการสอนนั้น ๆ 
การแบ0งเน้ือเร่ืองเพ่ือทําชุดการสอนในแต0ละระดับไม0เหมือนกัน  
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2. กําหนดหมวดหมู0 เน้ือหา และประสบการณF อาจกําหนดเป+นหมวดวิชาหรือจะนํามา

บูรณาการแบบสหวิทยาการได�ตามความเหมาะสม  
3. จัดหน0วยการสอน จะแบ0งเป+นก่ีหน0วย ในหน0วยหน่ึง ๆ จะใช�เวลาเท0าใด ควรพิจารณาให�

เหมาะสมกับวัยและระดับผู�เรียน  
4. กําหนดหัวเร่ือง จัดแบ0งหน0วยการสอนเป+นหัวข�อย0อย ๆ เพื่อความสะดวกแก0การเรียนรู� 

ซ่ึงแต0ละหน0วยควรประกอบด�วยหัวข�อย0อยหรือประสบการณFประมาณ 4 - 6 หัวข�อ  
5. กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต�องกําหนดให�ชัดเจนว0าจะให�ผู�เรียนเกิดความคิด

รวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไร  
6. กําหนดจุดประสงคFการสอน หมายถึง จุดประสงคFทั่วไปและจุดประสงคFเชิงพฤติกรรม 

รวมท้ังการกําหนดเกณฑFการตัดสินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู�ไว�ให�ชัดเจน  
7. กําหนดกิจกรรมการเรียน ต�องกําหนดให�สอดคล�องกับจุดประสงคFเชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะ

เป+นแนวทางในการผลิตสื่อการสอน  
8. กําหนดแบบประเมินผล ต�องออกแบบประเมินให�สอดคล�องกับจุดประสงคFเชิงพฤติกรรม 

โดยใช�การสอนแบบอิงเกณฑF เพื่อให�ผู�สอนทราบว0า หลังจากที่ผู�เรียนได�ผ0านกิจกรรมมาแล�วได�เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการเรียนตามจุดประสงคFที่ตั้งไว�มากน�อยเพียงใด  

9. เลือกและผลิตสื่อการสอน แล�วควรจะจัดไว�เป+นหมวดหมู0 ก0อนที่จะนําไปหาประสิทธิภาพ 
10. การสร�างแบบทดสอบก0อนและหลังเรียนพร�อมทั้งเฉลย ต�องสร�างให�ครอบคลุมเนื้อหา

และกิจกรรมท่ีกําหนดให�เกิดการเรียนรู� โดยพิจารณาจากจุดประสงคFการเรียนรู� ที่สําคัญเม่ือสร�างเสร็จ
แล�วควรทําเฉลยไว�พร�อมก0อนส0งไปหาประสิทธิภาพ  
 11. หาประสิทธิภาพชุดการสอน เม่ือสร�างชุดการสอนเสร็จเรียบร�อยแล�วต�องนําชุดการสอนนั้น
ไปหาประสิทธิภาพก0อนนําไปใช�จริง 
 สุคนธF สินธพานนทF (2553: 97) ได�อธิบายถึงข้ันตอนการสร�างแบบฝ&กทักษะว0าต�องศึกษา
หลักสูตร หลักการ จุดมุ0งหมายของหลักสูตร วิเคราะหFมาตรฐานการเรียนรู� เพื่อวิเคราะหFเนื้อหา 
จุดประสงคFในแต0ละชุดการฝ&ก จัดทําโครงสร�างและแบบฝ&กในแต0ละชุด ออกแบบแบบฝ&กทักษะใน
แต0ละชุดให�มีรูปแบบที่หลากหลาย และน0าสนใจ ลงมือสร�างแบบฝ&กในแต0ละชุดรวมทั้งออกข�อสอบ
ก0อนและหลังเรียนให�สอดคล�องกับเนื้อหา และจุดประสงคFการเรียนรู�นําไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ
แล�วนําไปทดลองใช� บันทึกผลแล�วปรับปรุงแก�ไขส0วนท่ีบกพร0อง จากนั้นปรับปรุงแบบฝ&กทักษะให�มี
ประสิทธิภาพแล�วนําไปใช�จริง  
 สําลี รักสุทธี (2553: 34) ได�กล0าวถึง ข้ันตอนการสร�างแบบฝ&กทักษะ ไว�ดังน้ี 

1. สํารวจป1ญหา สาระ ตัวบ0งชี้ที่เป+นป1ญหาและความต�องการ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไปแล�ว ครูผู�สอนย0อมทราบดีว0า บรรลุตามจุดประสงคFหรือไม0 รวบรวมป1ญหาและความต�องการ
ในการแก�ป1ญหา หรือความต�องการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในแต0ละตัวบ0งชี้ 

2. กําหนดจุดประสงคFในการสร�างแบบฝ&กให�ชัดเจนตรงตามตัวบ0งชี้ท่ีเป+นป1ญหา เพ่ือตอบ
คําถามว0าแบบฝ&กเพ่ืออะไร ต�องการให�ผู�เรียนรู�อะไร และเป+นอย0างไร 
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3. วิเคราะหFป1ญหาที่เรียนในแต0ละจุดประสงคFว0าประกอบด�วยอะไรบ�าง ถ�าเป+นภาษาไทยก็
คือคําและความหมายว0าอย0างไร คําใดมักมีป1ญหาในการอ0านและการเขียน รวบรวมคําเหล0าน้ันไว� 

4. ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู� จิตวิทยาการอ0านของผู�เรียนในแต0ละชั้นว0าเด็กแต0ละคนมี
ความสนใจในเร่ืองอะไร เช0น จิตวิทยาการอ0านที่นําไปใช� แบบฝ&กทักษะประกอบด�วยความเข�าใกล�ชิด 
คือ การใช�สิ่งเร�าและตอบสนองเกิดข้ึนในเวลาใกล�เคียงกัน จะสร�างความพอใจให�แก0ผู�เรียน การฝ&กหัด
คือการให�ผู�เรียนได�ฝ&กซํ้า ๆ เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจที่แม0นยํา กฎแห0งผล คือ การให�ผู�เรียนได�ทราบ
ผลการทํางานของตนด�วยการเฉลยคําตอบจะช0วยให�ผู�เรียนได�ทราบข�อบกพร0อง เพื่อปรับปรุงแก�ไข
และเป+นการสร�างความพอใจให�แก0ผู�เรียน การจูงใจ คือ การจัดแบบฝ&กหัดเรียงลําดับจากแบบฝ&กท่ี
ง0ายและสั้น สู0เร่ืองยาวและยากข้ึน ควรมีภาพประกอบและหลายรูปแบบ 
 5. กําหนดกรอบการสร�างแบบฝ&กว0าควรประกอบด�วยเร่ืองอะไรบ�าง แต0ละเร่ืองควรมีกิจกรรม
อะไรบ�าง มีความยาวเพียงใด จะนําเสนอโดยใช�ภาพประกอบหรือไม0 
 6. ลงมือเขียนแบบฝ&กแต0ละชุด 
 7. นําแบบฝ&กนั้นไปให�ผู�ชํานาญการตรวจสอบความถูกต�อง ความตรงตามเน้ือหา เช0น ครู
สอนภาษาไทยท่ีมีประสบการณF ศึกษานิเทศกF เป+นต�น หรือนําไปทดลองกับผู�เรียน จํานวน 1 - 5 คน 
เพื่อนําไปรวบรวมข�อมูลเพ่ือแก�ไขข�อบกพร0อง 
 8. จัดพิมพFหรืออัดสําเนาแบบฝ&กเพื่อให�ผู�เรียนนําไปใช�เสริมการเรียนการสอน  
 เกริก ท0วมกลาง และจินตนา ท0วมกลาง (2555: 183 - 187) ได�กล0าวถึงข้ันตอนในการสร�าง
แบบฝ&กทักษะว0ามีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. สํารวจเร่ืองที่จะสร�างแบบฝ&ก 
 ศึกษาสภาพป1ญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนรู�ท่ีผ0านมาว0าสาระการเรียนรู�เร่ืองใดที่ผู�เรียน
ขาดความรู� ความเข�าใจ หรือทักษะในการเรียนรู� เนื้อหาสาระการเรียนรู�ที่ผู�เรียนรู�สึกเบื่อหน0ายต0อ
การเรียน เนื้อหาสาระที่ยาก เนื้อหาสาระการเรียนรู�ใหม0 สาระการเรียนรู�ที่ขาดเอกสารสําหรับให�
ผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�าที่จะส0งผลต0อทักษะในการเรียนรู�ของผู�เรียนหรือส0งผลให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํา 

 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข�องกับการสร�างแบบฝ&ก จะทําให�ผู�สร�าง

เข�าใจ หลักการสร�างทฤษฎีจิตวิทยาที่เก่ียวข�อง ทําให�แบบฝ&กที่สร�างข้ึนเป+นไปตามหลักการ ทฤษฎี 
ส0งผลให�แบบฝ&กมีคุณภาพเป+นท่ีสนใจแก0ผู�เรียน มีคุณค0าสําหรับการเรียนการสอน 

 3. กําหนดประเภทของแบบฝ&ก 
 การเลือกประเภทของแบบฝ&กมีความสําคัญมาก เพราะผู�สร�างต�องคํานึงถึงเน้ือหาสาระใน

การเรียนรู�ท่ีฝ&ก ลักษณะแบบฝ&ก ผู�เรียนในแต0ละระดับชั้น ระยะเวลาที่ใช� ดังน้ัน การเลือกประเภท
แบบฝ&กที่เหมาะสมก็จะทําให�ผู�สร�างแบบฝ&กสามารถเลือกและสร�างได�ตรงกับความต�องการของแบบฝ&ก
แต0ละประเภทมากยิ่งข้ึน 
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 4. กําหนดกรอบสาระการเรียนรู�และจุดประสงคFการเรียนรู� 
 เป+นการนําสาระการเรียนรู�หลักมาแตกเป+นสาระย0อย ๆ เพ่ือฝ&กตามความต�องการ โดยเรียง
เนื้อหาสาระการฝ&กตามลําดับความสําคัญ ตามความยากง0าย เพื่อให�เน้ือหาสาระการเรียนรู�ที่ฝ&กมี
ความต0อเนื่องกันตั้งแต0ต�นจนจบ ผู�เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู�ได�ดี จากน้ันนําสาระการเรียนรู�
ย0อยมากําหนดจุดประสงคFการเรียนรู�ว0าต�องการให�ผู�เรียนฝ&กทักษะใด มีความรู�ความเข�าใจแล�วแสดง
พฤติกรรมออกมาได�อย0างไร 
 5. เขียนเนื้อหาสาระการฝ&ก 
 เม่ือกําหนดสาระการเรียนรู�ย0อยได�ครบถ�วนสมบูรณFแล�ว ต0อไปเป+นกระบวนการศึกษา
ค�นคว�า เพ่ือนําเนื้อหาสาระการเรียนรู�จากหนังสือและแหล0งความรู�ต0าง ๆ มาเรียบเรียงให�มีเนื้อหา
สาระการฝ&กที่มีความชัดเจน อ0านเข�าใจง0าย และมีความสมบูรณFเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของ
ผู�เรียน ผู�สร�างแบบฝ&กไม0ควรที่จะนําเนื้อหาสาระการฝ&กจากหนังสือเพียงเล0มเดียวมาใช� เพราะจะทํา
ให�ได�เนื้อหาสาระการฝ&กไม0ครอบคลุม การเรียบเรียงต�องใช�ภาษาที่อ0านเข�าใจง0ายสําหรับผู�เรียน 
  6. สร�างแบบฝ&กและแบบประเมินก0อนเรียน - หลังเรียน 
 การสร�างแบบฝ&กตามสาระการเรียนรู�สอดคล�องกับจุดประสงคFการเรียนรู�ท่ีกําหนดและ
สร�างแบบประเมินก0อนเรียน - หลังเรียน เป+นการนําเนื้อหาสาระการเรียนรู�แต0ละแบบฝ&กมาสร�าง
แบบทดสอบก0อนเรียน - หลังเรียน ให�มีความสอดคล�องสัมพันธFกัน ระหว0างเน้ือหาสาระการฝ&ก 
จุดประสงคFการเรียนรู� กับการวัดผลประเมินผล 

7. กําหนดกิจกรรมการฝ&ก 
 เป+นการนําเนื้อหาสาระการเรียนรู�มากําหนดกิจกรรมการฝ&กให�มีความชัดเจน เข�าใจง0าย ส่ือ
เข�าใจตรงกัน กําหนดกิจกรรมเพ่ือให�ผู�เรียนได�ฝ&กทักษะความรู�ต0อจากเร่ืองท่ีศึกษาตรงตามสาระการเรียนรู�
ที่ต�องการให�เกิดทักษะ และสร�างความเชื่อมโยงในการเรียนรู�อย0างต0อเน่ือง  

8. จัดทํารูปเล0ม 
 การจัดทํารูปเล0มเพ่ือใช�ในการจัดการเรียนรู�โดยนําส0วนต0าง ๆ มาจัดเรียงให�มีความต0อเน่ืองกัน
อย0างเป+นระบบตามข้ันตอนการใช�จริง เพื่อให�ผู�เรียนสะดวกต0อการใช�เรียนรู�ในเร่ืองการฝ&กทักษะนั้น
ต0อไป ซ่ึงการจัดเรียงอาจตกแต0งให�สวยงาม มีภาพประกอบดึงดูดความสนใจ  
 9. ประเมินความเหมาะสม 
 แบบฝ&กที่เป+นรูปเล0มแล�วก0อนนําไปใช�จริง เพื่อความม่ันใจว0าแบบฝ&กที่สร�างข้ึนมีความเหมาะสม
ที่จะนําไปใช�พัฒนาทักษะแล�ว ควรนําแบบฝ&กทักษะเสนอผู�เชี่ยวชาญที่มีความรู� ความเข�าใจด�านการจัด
แบบฝ&ก ด�านหลักสูตร ด�านการวัดผลประเมินผล เพ่ือประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ ภาษา 
ภาพประกอบ กิจกรรมฝ&ก การวัดผลประเมินผลอีกคร้ัง 
  10. หาประสิทธิภาพ 

แบบฝ&กเม่ือประเมินความเหมาะสมโดยผู�เชี่ยวชาญแล�ว เพ่ือให�เป+นสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู�
ที่มีประสิทธิภาพอย0างแท�จริง ควรนําไปทดลองใช�กับผู�เรียน เพื่อให�แน0ใจว0าแบบฝ&กท่ีสร�างข้ึนจะต�อง
ปรับปรุงให�สมบูรณFในส0วนใดบ�าง โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพใน 3 ข้ันตอน คือ การทดลองแบบ
หน่ึงต0อหน่ึง (One – to - One Testing) การทดลองแบบกลุ0มเล็ก (Small - Group Testing) และ
การทดลองภาคสนาม (Field Testing) เม่ือมีประสิทธิภาพตามเกณฑFมาตรฐานประสิทธิภาพแล�วจึง
นําไปใช�จริงต0อไป 
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 ชัยยงคF พรหมวงศF (2556: 122 - 123) ได�กล0าวถึงข้ันตอนการผลิตชุดฝ&กทักษะเป+น 10 
ข้ันตอน คือ 
 1. กําหนดหมวดหมู0เน้ือหา และประสบการณF อาจกําหนดเป+นหมวดวิชาหรือบูรณาการเป+น 
สหวิทยาการ ตามที่เห็นเหมาะสม 
 2. กําหนดหน0วยการเรียนรู� แบ0งเน้ือหาวิชาออกเป+นหน0วยการเรียนรู� โดยประมาณเน้ือหาวิชา
ที่จะให�ครูสามารถถ0ายทอดความรู�แก0นักเรียนได�ในหนึ่งสัปดาหFหรือหนึ่งคร้ัง 
 3. กําหนดเร่ือง ครูจะต�องถามตนเองว0า ในการสอนแต0ละหน0วยการเรียนรู�ควรให�ประสบการณF
แก0ผู�เรียนอะไรบ�าง แล�วกําหนดออกมาเป+น 4 – 6 หัวเร่ือง 
 4. กําหนดมโนทัศนFและหลักการมโนทัศนF และหลักการท่ีกําหนดข้ึนจะต�องสอดคล�องกับ
หน0วยและหัวเร่ือง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลักเกณฑFที่สําคัญไว�เพ่ือเป+นแนวทางการจัดเน้ือหา
มาสอนให�สอดคล�องกัน 
 5. กําหนดวัตถุประสงคFให�สอดคล�องกับหัวเร่ืองเป+นจุดประสงคFท่ัวไปก0อนแล�วเปลี่ยนเป+น
จุดประสงคFเชิงพฤติกรรมท่ีต�องมีเง่ือนไขและเกณฑFการเปลี่ยนพฤติกรรมไว�ทุกคร้ัง 
 6. กําหนดกิจกรรมการเรียนให�สอดคล�องวัตถุประสงคFเชิงพฤติกรรมซ่ึงจะเป+นแนวทางการเลือก 
และการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอย0างที่นักเรียนปฏิบัติ เช0น การอ0าน 
บัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลองทางวิทยาศาสตรF เล0นเกม ฯลฯ 
 7. กําหนดแบบประเมินต�องประเมินผลให�ตรงกับวัตถุประสงคFเชิงพฤติกรรม โดยใช�แบบทดสอบ
อิงเกณฑF เพื่อให�ครูทราบว0าหลังจากผ0านกิจกรรมมาเรียบร�อยแล�ว นักเรียนได�เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู�
ตามวัตถุประสงคFที่ตั้งไว�หรือไม0 
 8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณF และวิธีการท่ีครูใช� ถือเป+นสื่อการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น เม่ือผลิตสื่อการสอนของแต0ละหัวเร่ืองแล�วก็จัดสื่อการสอนเหล0าน้ันไว�เป+นหมวดหมู0ในกล0องท่ี
เตรียมไว�ก0อนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
 9. การหาประสิทธิภาพชุดฝ&กทักษะ เพ่ือเป+นการประกันว0าชุดฝ&กทักษะที่สร�างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
ในการสอน ผู�สร�างจะต�องกําหนดเกณฑFข้ึนล0วงหน�า โดยคํานึงถึงหลักการที่วางไว� การเรียนรู�เป+น
กระบวนการเพื่อช0วยให�การเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนบรรลุผล 
 10. การใช�ชุดฝ&กทักษะ ชุดฝ&กทักษะท่ีได�ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑFที่ตั้งไว�แล�ว
สามารถนําไปสอนนักเรียนได�ตามประเภทของชุดฝ&กทักษะและตามระดับการศึกษา โดยกําหนดข้ันตอน
ในการใช�ดังนี้ 
  10.1 ให�นักเรียนทําแบบทดสอบก0อนเรียน เพ่ือพิจารณาพ้ืนความรู�เดิมของนักเรียน 
  10.2 ข้ันนําเข�าสู0บทเรียน 
  10.3 ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน (ข้ันตอน) 
  10.4 ข้ันสรุปผลการสอน เพ่ือสรุปมโนทัศนFและหลักการที่สําคัญ 
  10.5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมการเรียนรู�ท่ีเปลี่ยนไป 
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จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า การสร�างชุดฝ&กปฏิบัติทักษะควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยาและ
ทฤษฎีในการเรียนรู� ควรมีการวิเคราะหFหลักสูตร วิเคราะหFผู�เรียน ศึกษาเอกสารเน้ือหาท่ีเก่ียวข�อง 
เพื่อนํามาใช�ในการสร�างชุดฝ&กปฏิบัติทักษะ โดยมีจุดมุ0งหมายในการฝ&กท่ีชัดเจนสอดคล�องกับเนื้อหา
และทักษะที่ต�องการฝ&ก ชุดฝ&กควรเร่ิมจากง0ายไปหายาก มีการแบ0งหัวข�อย0อย ๆ ในแต0ละชุด กําหนด 
การวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือความสะดวกแก0การเรียนรู�จะต�องมีการเลือกและผลิตสื่อการสอน
ที่เหมาะสมประกอบชุดฝ&กปฏิบัติทักษะ ส0งเสริมให�ผู�เรียนสามารถศึกษาเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง ชุดฝ&ก
ปฏิบัติทักษะต�องนําไปหาประสิทธิภาพโดยการทดลองใช� และปรับปรุงแก�ไขให�มีคุณภาพก0อนการนําไป 
ใช�จริง 
 6.3 ลักษณะของชุดฝgกทักษะที่ดี 
 ชุดฝ&กทักษะที่ใช�ในการพัฒนานักเรียนน้ันมีอย0างหลากหลาย ชุดฝ&กทักษะท่ีจะใช�พัฒนาการ
เรียนรู�ของผู�เรียนได�ดีจะต�องเป+นชุดฝ&กทักษะที่ดีมีลักษณะดังน้ี 
 ชัยวัฒนF สุทธิรัตนF (2552: 314) กล0าวถึงชุดฝ&กทักษะท่ีดีไว�ดังนี้ 
 1. ให�สอดคล�องกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและลําดับข้ันของการเรียน เด็กแรกเรียน
ยังมีประสบการณFน�อย จะต�องอาศัยรูปภาพสวย จูงใจเด็ก และเป+นไปตามลําดับความยากง0าย เพื่อให�
เด็กมีกําลังใจทํา 
 2. ให�มีจุดมุ0งหมายว0าจะฝ&กในด�านใด แล�วจัดเนื้อหาให�ตรงกับความมุ0งหมายที่วางไว� 
 3. ต�องคํานึงถึงความแตกต0างของนักเรียน ถ�าสามารถแยกตามความสามารถและจัดทํา
ชุดฝ&กหัด เพ่ือส0งเสริมนักเรียนแต0ละกลุ0มได�ก็ยิ่งดี 
 4. ในชุดฝ&กต�องมีคําชี้แจงง0าย ๆ สั้น ๆ เพื่อให�นักเรียนเข�าใจ ถ�ายังอ0านไม0เข�าใจครูต�อง
ชี้แจงด�วย คําพูดท่ีใช�ภาษาง0าย ๆ ให�เด็กสามารถทําตามคําสั่งได� 
 5. มีความถูกต�อง ครูจะต�องตรวจพิจารณาดูให�ถ่ีถ�วน อย0าให�มีข�อผิดพลาดได� 
 6. การให�เด็กทําชุดฝ&กแต0ละคร้ังต�องให�เหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเด็ก เด็กเล็ก ๆ 
ย0อมสนใจจะทําในสิ่งใดอยู0ได�ไม0นาน 
 7. ควรทําชุดฝ&กหลาย ๆ แบบเพ่ือให�เด็กได�เรียนรู�ได�กว�างขวางและส0งเสริมให�เกิดความคิด 
 8. กระดาษที่ให�เด็กทําต�องเหนียวและทนทานพอสมควร 
 สุคนธF สินธพานนทF (2552: 88) ได�กล0าวถึงลักษณะของชุดฝ&กท่ีดีว0า ผู�สร�างชุดการฝ&กควร
คํานึงในเร่ืองต0อไปนี้ 
 1. ควรมีแบบฝ&กทักษะหลากหลาย ๆ แบบในชุดการฝ&ก/ชุดฝ&กทักษะ เพื่อไม0ให�ผู�เรียนเกิด
ความเบื่อหน0าย และควรมีรูปแบบที่เร�าความสนใจ ผู�เรียนได�ลองความสามารถของตน 
 2. ผู�เรียนสามารถนําสิ่งที่ได�เรียนรู�จากบทเรียนมาตอบในชุดการฝ&กหรือชุดฝ&กทักษะหรือ
นํามาประยุกตFใช�ในการตอบในแบบฝ&กทักษะ 
 3. สํานวนภาษาง0าย เหมาะกับวัยของผู�เรียนและผู�เรียนสามารถศึกษาได�ด�วยตนเอง 
 4. ชุดการฝ&ก/ชุดฝ&กทักษะแต0ละชุดน้ันควรคํานึงถึงความแตกต0างของแต0ละบุคคล 
 5. ชุดฝ&กทักษะการเรียนรู�ควรฝ&กความสามารถของผู�เรียนหลาย ๆ ด�าน 
 6. ควรฝ&กทักษะการเรียนรู�ในด�านความคิดหลาย ๆ รูปแบบ เช0น คิดวิเคราะหF คิดสังเคราะหF 
คิดอย0างมีวิจารณญาณ คิดสร�างสรรคF เป+นต�น 
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 ปราณี จิณฤทธิ์ (2552: 32) ได�กล0าวว0า ลักษณะของแบบฝ&กที่ดีต�องสร�างให�เก่ียวข�องกับ
บทเรียนเป+นแบบฝ&กสําหรับเด็กเก0งและใช�ซ0อมเสริมเด็กอ0อนได�มีความหลากหลาย ในแบบฝ&กชุด
หน่ึง ๆ มีคําสั่งที่ชัดเจน เป�ดโอกาสให�ผู�ฝ&กได�คิดท�าทายความสามารถมีความเหมาะสมกับวัย ใช�เวลา
ฝ&กไม0นาน ผู�ฝ&กสามารถนําประโยชนFจากการทําแบบฝ&กไปประยุกตF ปรับเปลี่ยนนํามาใช�ในชีวิตประจําวันได�  

 ประภาพร ถ่ินอ0อง (2553: 33) ได�กล0าวว0า ลักษณะของแบบฝ&กที่ดีต�องมีจุดหมายที่แน0นอน
จะทําการฝ&กทักษะด�านใด ควรใช�ภาษาง0าย ๆ และมีความน0าสนใจ เรียงลําดับจากง0ายไปหายาก
ให�เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู�เรียน มีเนื้อหาตรง จัดกิจกรรมให�หลากหลายเพื่อดึงดูด
ความสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน 

 จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า ลักษณะของแบบฝ&กที่ดีควรสร�างเพ่ือฝ&กทักษะเฉพาะอย0าง 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และพัฒนาการของผู�เรียน มีจุดมุ0งหมายท่ีแน0นอน 
สนองความแตกต0างระหว0างบุคคล กิจกรรมในชุดฝ&กเรียงลําดับจากง0ายไปหายาก ควรจัดทําให�มีตั้งแต0
ระดับง0าย ระดับปานกลาง จนถึงระดับค0อนข�างยาก ใช�ภาษาที่ง0ายชัดเจน มีภาพประกอบเพื่อเร�า
ความสนใจของผู�เรียน ใช�เวลาฝ&กไม0นาน และเป+นแบบฝ&กที่สามารถประเมินและจําแนกความสามารถ
ของผู�เรียนได�อย0างชัดเจน และผู�เรียนสามารถนําทักษะจากการฝ&กไปประยุกตFใช�ในชีวิตประจําวันได� 
  6.4 ประโยชน@ของชุดฝgกทักษะ 
  จากการศึกษาค�นคว�าพบว0าชุดฝ&กทักษะหรือชุดแบบฝ&กประกอบการสอนมีประโยชนF ดังนี้ 

ถวัลยF มาศจรัส และคณะ (2550: 21) ได�กล0าวว0าแบบฝ&กทักษะมีประโยชนF ดังนี้ 
 1. เป+นสื่อการเรียนรู� เพ่ือพัฒนาการการเรียนรู�ให�แก0ผู�เรียน 
 2. ผู�เรียนมีสื่อสําหรับฝ&กทักษะด�านการอ0าน การคิด การวิเคราะหF และการเขียน 
 3. เป+นสื่อการเรียนรู�สําหรับการแก�ป1ญหาในการเรียนรู�ของผู�เรียน 
 4. พัฒนาความรู�สําหรับการแก�ป1ญหาในการเรียนรู�ของผู�เรียน 

สุวิทยF มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550: 53) ได�กล0าวถึงประโยชนFของแบบฝ&กทักษะ
ไว�ดังนี้ 

1. ทําให�เข�าใจบทเรียนดีข้ึน เพราะเป+นเคร่ืองอํานวยประโยชนFในการเรียนรู� 
2. ทําให�ครูทราบความเข�าใจของนักเรียนที่มีต0อบทเรียน 
3. ฝ&กให�เด็กมีความเชื่อม่ันและสามารถประเมินผลของตนเองได� 
4. ฝ&กให�เด็กทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได�รับมอบหมาย 
5. ช0วยลดภาระครู 
6. ช0วยให�เด็กฝ&กฝนได�อย0างเต็มท่ี 
7. ช0วยพัฒนาตามความแตกต0างระหว0างบุคคล 
8. ช0วยเสริมให�ทักษะคงทน ซ่ึงลักษณะการฝ&กเพื่อช0วยให�เกิดผลดังกล0าวนั้น ได�แก0 

  8.1 ฝ&กทันทีหลังจากท่ีเด็กได�เรียนรู�ในเร่ืองนั้น ๆ 
  8.2 ฝ&กซํ้าหลาย ๆ คร้ัง 
  8.3 เน�นเฉพาะในเร่ืองท่ีผิด 
 9. เป+นเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต0ละคร้ัง 
 10. ใช�เป+นแนวทางเพ่ือทบทวนด�วยตนเอง 
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 11. ช0วยให�ครูมองเห็นจุดเด0นหรือป1ญหาต0าง ๆ ของเด็กได�ชัดเจน 
 12. ประหยัดค0าใช�จ0ายแรงงานและเวลาของครู  
 สุคนธF สินธพานนทF (2553: 96 - 97) ได�กล0าวถึงประโยชนFของแบบฝ&กทักษะว0าช0วยให�
ผู�เรียนได�เรียนรู�ด�วยตนเองตามอัตภาพ ช0วยเสริมให�ผู�เรียนเกิดทักษะท่ีคงทน แบบฝ&กสามารถเป+น
เคร่ืองมือในการวัดผลหลังจากท่ีผู�เรียนเรียนจบบทเรียนในแต0ละคร้ัง ผู�เรียนสามารถตรวจสอบความรู�
ความสามารถของตนเองได�และเม่ือไม0เข�าใจ และทําผิดในเร่ืองใด ๆ ผู�เรียนก็สามารถซ0อมเสริมตนเองได� 
จัดได�ว0าเป+นเคร่ืองมือที่มีคุณค0าทั้งครูผู�สอนและผู�เรียน ผู�เรียนมีเจตคติท่ีดีต0อการเรียนรู� การท่ีผู�เรียน
ได�ทําแบบฝ&กทักษะการเรียนรู�ที่มีรูปแบบหลากหลายจะทําให�ผู�เรียนสนุกสนานและเพลิดเพลิน เป+น
การท�าทายให�ลงมือทํากิจกรรมต0าง ๆ ตามแบบฝ&กทักษะนั้น ๆ 

สมพร ตอยยีบี (2554: 37) ได�กล0าววว0า แบบฝ&กมีความสําคัญต0อการเรียนการสอนใน
รายวิชาต0าง ๆ เพราะจะช0วยให�นักเรียนเข�าใจเนื้อหาบทเรียน และยังสามารถทบทวนเนื้อหาได�
ด�วยตนเอง 

 เกริก ท0วมกลาง และจินตนา ท0วมกลาง (2555: 129 - 134) กล0าวว0าชุดการสอน คือ เทคโนโลยี
ทางการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีส0งเสริมให�ผู�เรียนได�ศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมด�วยตนเอง โดยใช�ส่ือ
และกิจกรรมหลาย ๆ อย0างประกอบกันตามความเหมาะสม เพื่อฝ&กให�ผู�เรียนมีความรับผิดชอบใน
การเรียนของตนเอง มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตยF และผู�เรียนได�รับความรู�ความเข�าใจ ดังน้ัน ชุดการสอน
จึงมีบทบาทสําคัญต0อการเรียนการสอน ดังน้ี 
 1. เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระการเรียนรู�ท่ีประสบป1ญหา ทําให�ผลการเรียนรู�ของ
นักเรียนบรรลุผลมีคุณภาพตามท่ีกําหนด 
 2. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการเรียนการสอนที่ยึดครู
เป+นศูนยFกลางการเรียนรู�มาสู0การให�ผู�เรียนได�ทํากิจกรรมด�วยตนเอง ทํากิจกรรมกลุ0มร0วมกัน ครูเปลี่ยน
จากผู�สอนมาเป+นผู�ประสาน ผู�อํานวยการเรียนรู� ซ่ึงจะทําให�ผู�เรียนรู�จากการกระทํา (Learning by 
Doing) อันจะทําให�ผู�เรียนเกิดประสบการณFและความรู�ถาวรยิ่งข้ึน 
 3. แก�ป1ญหาการขาดแคลนสื่อหรือบุคลากรได� โดยชุดการสอนสามารถจัดให�เกิดการเรียนรู�ได�
พร�อมกันเป+นจํานวนมาก เช0น ชุดการสอนรายบุคคลทั้งระยะทางไกลและใกล� เป+นต�น 
 4. ส0งเสริมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ในระบบกลุ0มที่ต�องฝ&กการเป+นผู�นํา ผู�ตาม และยึดถือมติของ
กลุ0มในการเรียนรู� 
 5. พัฒนาความมีระเบียบวินัยในการเรียน เพราะการเรียนจากชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู�
ต�องกําหนดเวลาในการเรียนรู�แต0ละศูนยFการเรียนรู�ให�ชัดเจน และเก็บวัสดุอุปกรณFเพื่อให�กลุ0มอ่ืนได�
เรียนรู�ต0อไป 

 จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า ชุดฝ&กมีความสําคัญต0อการเรียนช0วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรู�และทักษะความชํานาญ เม่ือผู�เรียนได�รับการฝ&กแล�วจะทําให�ผู�เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง
อย0างรอบด�านท้ังความรู� ทักษะ และคุณลักษณะที่ดี ผู�เรียนสามารถทบทวนความรู�ได�อย0างต0อเนื่อง
สมํ่าเสมอ ส0งเสริมการแสวงหาความรู�ด�วยตนเองของผู�เรียน ชุดฝ&กมีประโยชนFและคุณค0าต0อครูผู�สอน
ที่เป+นตัวช0วยให�ผู�สอนสามารถถ0ายทอดความรู�อย0างเป+นรูปธรรม เป+นเคร่ืองมือที่ครูผู�สอนใช�ประเมินผล
การเรียนรู�ของผู�เรียน ช0วยในการแก�ป1ญหาและพัฒนาผู�เรียนได�เป+นอย0างดี  
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 6.5 การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดฝgกทักษะ 
การหาคุณภาพของชุดฝ&กทักษะ เป+นการสร�างความม่ันใจว0าชุดฝ&กที่สร�างข้ึนมีความเหมาะสม

ที่จะนําไปใช�พัฒนาทักษะ สามารถช0วยให�ครูผู�สอนบรรลุเป�าหมายของการเรียนการสอน เนื่องจาก
การหาคุณภาพสามารถนําข�อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพและข�อเสนอแนะต0าง ๆ มาพัฒนา ปรับปรุง 
แก�ไข ให�ชุดฝ&กทักษะมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนเม่ือนําชุดฝ&กทักษะท่ีมีคุณภาพไปใช�กับนักเรียน จะทําให�
นักเรียนสามารถเข�าใจเนื้อหา สาระสําคัญและกระบวนการปฏิบัติงานผ0านการใช�ชุดฝ&กทักษะได�เป+น
อย0างดี 

เนื่องจากชุดฝ&กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 5 เป+นนวัตกรรม
ที่ผู�วิจัยได�สร�างขึ้นจึงต�องมีการหาประสิทธิภาพของชุดฝ&กปฏิบัติทักษะ อีกทั้งชุดฝ&กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ มีแบบทดสอบเป+นส0วนประกอบของชุดฝ&ก ซ่ึงแบบทดสอบจําเป+นต�องมีการพัฒนาด�วย
การตรวจสอบเรียกว0า การวิเคราะหFข�อสอบ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบให�มีประสิทธิภาพ
ในการนําไปใช�จริง ซ่ึงนักการศึกษาได�ให�แนวคิดการหาประสิทธิภาพและวิธีการวิเคราะหFข�อสอบไว�
ดังน้ี 

ระพินทรF โพธิ์ศรี (2553: 53 - 57) กล0าวถึงข้ันตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 วิเคราะหFป1ญหาและความต�องการในการเรียนรู�  
 ข้ันที่ 2 ออกแบบชุดกิจกรรม 
 ข้ันที่ 3 ตรวจสอบความถูกต�องของชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ 
  1) ตั้งผู�เชี่ยวชาญประมาณ 3 - 5 คน 
  2) ทดลองใช�ชุดกิจกรรมกับนักเรียน 1 คน ที่อยู0ในระดับชั้นเดียวกับกลุ0มเป�าหมาย
หรือระดับสูงกว0ากลุ0มเป�าหมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับ เน้ือหากิจกรรม ตลอดจนเวลา
การปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมที่กําหนดไว�ข้ันต�น 
  3) ทดลองกลุ0มย0อยกับนักเรียนที่มีลักษณะเดียวกับกลุ0มเป�าหมายประมาณ 3 - 5 คน 
ที่มีความสามารถระดับเก0ง ปานกลาง อ0อน เพื่อตรวจสอบความถูกต�องของชุดกิจกรรมและปรับปรุง
แก�ไข 
 ข้ันที่ 4 ทดลองภาคสนาม คือ การนําชุดกิจกรรมไปทดลองกับนักเรียนที่มีลักษณะเดียวกับ
เป�าหมายประมาณ 10 - 30 คน เพ่ือการแก�ไขปรับปรุงชุดกิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียนให�มี
คุณภาพดียิ่งข้ึน 
 ข้ันที่ 5 ทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม คือ การนําชุดกิจกรรมที่ได�ปรับปรุงไว�ดีแล�ว
ไปทดลองหาประสิทธิภาพ E1/E2 เพ่ือทดลองหาประสิทธิภาพ 

ชัยยงคF พรหมวงศFและคณะ (2553: 85) กล0าวถึง หลักการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ตามข้ันตอนดังน้ี 

  1. แบบเดี่ยว 1:1 เป+นการทดลองโดยครู 1 คนต0อเด็ก 1 คนโดยการทดลองกับเด็กอ0อนทํา
การปรับปรุงแล�วนําไปทดลองกับเด็กปานกลางและเด็กเก0ง คํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล�วปรับปรุง
ให�ดีข้ึนโดยปกติคะแนนที่ได�จากการทดลองแบบเดี่ยวจะได�ต่ํากว0าเกณฑFมาก เม่ือปรับปรุงชุดกิจกรรม
แล�วประสิทธิภาพจะสูงข้ึนมาอีกในการทดลองแบบกลุ0มต0อไป 
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       2. แบบกลุ0ม 1:10 เป+นการทดลองโดยครู 1 คนต0อเด็ก 6 - 10 คนโดยคละเด็กเก0ง ปานกลาง
และอ0อน คํานวณหาประสิทธิภาพแล�วปรับปรุงให�ดีข้ึน ในคราวนี้คะแนนของผู�เรียนจะเพิ่มข้ึนเกือบ
เท0าเกณฑFโดยเฉลี่ยจะห0างจากเกณฑFประมาณร�อยละ 10 
         3. แบบภาคสนาม 1:100 เป+นการทดลองโดยครู 1 คนต0อเด็กท้ังชั้น 30 - 40 คน ชั้นท่ีเลือก
มาทดลองต�องมีเด็กคละกัน คํานวณหาประสิทธิภาพแล�วทําการปรับปรุง ผลลัพธFที่ได�ควรใกล�เคียงกับ
เกณฑFที่ต้ังไว�หากต่ํากว0าเกณฑFไม0เกิน 2.50 ก็ให�ยอมรับได� หากแตกต0างกันมากครูผู�สอนต�องกําหนด
เกณฑFหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมใหม0โดยยึดสภาพความจริงเป+นเกณฑF 
 เกริก ท0วมกลาง และจินตนา ท0วมกลาง 2555( : 11 - 12) กล0าวถึงการหาคุณภาพของนวัตกรรม
เป+นการนํานวัตกรรมท่ีสร�างข้ึนไปให�ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองที่ทํานวัตกรรมน้ันโดยตรงอย0างน�อย 3 คน
ตรวจสอบ ถ�าผู�เชี่ยวชาญท้ัง 3 คน มีความเห็นสอดคล�องกัน 2 หรือ 3 คน แสดงว0าเน้ือหาและรูปแบบ
มีความถูกต�องเท่ียงตรงและครอบคลุมจุดมุ0งหมายท่ีกําหนด ซ่ึงการตรวจสอบท่ีสมบูรณFถูกต�องโดย
ผู�เชี่ยวชาญก0อนที่จะนําไปทดลองใช�นั้นจะใช�ค0า IOC ในการพิจารณาคุณภาพของนวัตกรรม ค0าดัชนี
ความสอดคล�องท่ียอมรับได�ต�องมีค0าต้ังแต0 0.50 ข้ึนไป 
 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2556: 135 - 141) ได�กล0าวถึงการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ไว�ดังนี้ 
 1. ความเท่ียงตรง แบ0งได� 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป+นคุณสมบัติของข�อคําถามท่ี
สามารถวัดได�ตรงตามเน้ือหาและพฤติกรรมที่ต�องการวัด และเม่ือรวบรวมข�อคําถามทุกข�อเป+นเคร่ืองมือ
ทั้งฉบับจะต�องวัดได�ครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมท้ังหมดที่ต�องการวัดด�วย 
  1.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร�าง (Construct Validity) เป+นคุณสมบัติของเคร่ืองมือ
ที่สามารถวัดได�ตรงตามทฤษฎีหรือแนวคิดของโครงสร�างท่ีต�องการจะวัด คําว0าโครงสร�างมีความหมาย
ในเชิงนามธรรมที่ใช�อธิบายตัวแปรที่ศึกษาและเขียนไว�ในรูปข�อสันนิษฐานหรือสมมติฐาน สามารถ
อธิบายและค�นหาข�อเท็จจริงมาสนับสนุนได� 
  1.3 ความเที่ยงตรงตามเกณฑFท่ีเก่ียวข�อง (Criteria Relative Validity) เป+นคุณสมบัติ
ของเคร่ืองมือที่สามารถวัดได�สอดคล�องกับเกณฑFภายนอกบางอย0าง แบ0งออกเป+น 2 ประเภท คือ 
ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ และความเท่ียงตรงเชิงพยากรณF 
  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
   1. การตรวจสอบว0าข�อคําถามในเคร่ืองมือมีความเป+นตัวแทนของเนื้อหา
หรือครอบคลุมเนื้อหาท่ีต�องการจะวัดหรือไม0 
   2. ตรวจสอบความสอดคล�องระหว0างเน้ือหาที่วัดกับจุดประสงคFต�องการวัด 
โดยให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาว0าข�อคําถามวัดได�ตรงตามจุดประสงคFที่ต�องการจะวัดหรือไม0 วิธีนี้เป+น
การหาค0าดัชนีความสอดคล�องระหว0างข�อคําถามจับจุดประสงคF (Index of Item – Objective 
Congruence หรือ IOC) โดยให�ผู�เชี่ยวชาญไม0น�อยกว0า 3 คน เป+นผู�พิจารณาให�คะแนนแต0ละข�อ โดย
ใช�เกณฑFการคัดเลือกข�อคําถาม ดังนี้ 
 1) ข�อคําถามที่มีค0า IOC ตั้งแต0 0.5 – 1.0 คัดเลือกไว�ใช�ได� 
 2) ข�อคําถามท่ีมีค0า IOC ต่ํากว0า 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
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 2. ค0าความยาก หมายถึง คุณสมบัติข�อสอบที่บอกให�ทราบว0าข�อสอบข�อนั้นมีคนตอบถูก
มากหรือน�อย ถ�ามีคนตอบถูกมากข�อสอบนั้นก็ง0าย และถ�ามีคนตอบถูกน�อยข�อสอบนั้นก็ยาก ถ�ามีคน
ตอบถูกบ�างตอบผิดบ�างหรือมีคนตอบถูกปานกลางข�อสอบข�อนั้นก็มีความยากปานกลาง ข�อสอบที่ดี
ควรมีความยากพอเหมาะพอควรมีคนตอบถูกไม0ตํ่ากว0า 20 คน และไม0เกิน 80 คน จากผู�สอบ 100 คน 
ค0าความยากหาได�โดยการนําจํานวนคนที่ตอบถูกหารด�วยจํานวนคนที่ตอบทั้งหมด 
 การหาค0าความยาก วิธีการหาค0าความยากของแบบทดสอบจะเป+นการหาจํานวนร�อยละ
หรือสัดส0วนของคนที่ตอบถูกในข�อนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนทั้งหมดที่ทําข�อสอบนั้น เกณฑF
การพิจารณาค0าความยาก ค0าความยากมีค0าตั้งแต0 0.00 - 1.00 โดยทั่วไปข�อสอบที่มีความหมาย
ยากพอเหมาะควรมีค0าความยากตั้งแต0 0.20 – 0.80 ถ�าข�อสอบข�อใดมีผู�ตอบถูกหมด แสดงว0าข�อนั้น
ง0ายมาก ค0า P = 1.00 แต0ถ�าข�อสอบข�อใดมีผู�ตอบผิดหมด แสดงว0าข�อนั้นยากมาก มีค0า P = 0.00  
 3. ค0าอํานาจจําแนก หมายถึง คุณสมบัติของข�อสอบที่สามารถจําแนกผู�เรียนได�ตาม
ความแตกต0างของบุคคลว0าใครเก0ง ปานกลาง อ0อน ใครรอบรู� – ไม0รอบรู� โดยยึดหลักการว0าคนเก0ง
จะต�องตอบข�อสอบนั้นถูก คนไม0เก0งจะต�องตอบผิด ข�อสอบที่ดีจะต�องแยกคนเก0งกับคนไม0เก0งออกจาก
กันได� อํานาจจําแนกมีความสัมพันธFกับความเที่ยงตรงเชิงสภาพในทางบวก กล0าวคือ ถ�าเคร่ืองมือใดมี
อํานาจจําแนกสูงเคร่ืองมือนั้นก็มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูงด�วย 
 การหาค0าอํานาจจําแนก วิธีการหาค0าอํานาจจําแนกของข�อสอบ ซ่ึงเป+นประสิทธิภาพของ
ข�อสอบในการแบ0งผู�สอบออกเป+นสองกลุ0ม คือกลุ0มที่ได�คะแนนสูงหรือกลุ0มเก0ง และกลุ0มที่ได�คะแนน
ต่ําหรือกลุ0มอ0อน การวิเคราะหFข�อสอบเพื่อหาค0าอํานาจจําแนก วิธีที่นิยมกันมากวิธีหนึ่งคือการใช�
เทคนิค 27% ซ่ึงมีวิธีวิเคราะหF ดังนี้ 
  3.1 นําข�อสอบไปสอบ ตรวจให�คะแนนเรียงกระดาษคําตอบตามลําดับ จากคะแนน
มากไปน�อย 
  3.2 แบ0งกระดาษคําตอบออกเป+น 2 กลุ0ม กลุ0มแรกเรียกว0ากลุ0มสูง (PH) โดยนับจาก 
คะแนนสูงลงมาประมาณ 27% ของกระดาษคําตอบท้ังหมด และกลุ0มหลังเรียกว0ากลุ0มต่ํา (PL) โดยนับ
จากคะแนนต่ําสุดข้ึนไปประมาณ 27% ของกระดาษท้ังหมด 
  การใช�เทคนิค 27% สําหรับคัดเลือกกลุ0มสูงและกลุ0มต่ํานี้ใช�ในกรณีที่กลุ0มตัวอย0าง
หรือผู�สอบมีจํานวนมาก และคะแนนมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) แต0ถ�าคะแนน
ไม0มีการแจกแจงแบบปกติ ควรใช�เทคนิค 35% เกณฑFในการพิจารณาค0าอํานาจจําแนกต้ังแต0 0.20 
ข้ึนไป ถ�าค0า r มีค0าเป+นลบหรือน�อยกว0า 0 แสดงว0า ข�อสอบน้ันจําแนกกลับ แสดงว0าคนเก0งทําไม0ได� 
คนอ0อนทําได� ต�องปรับปรุงใหม0หรือตัดทิ้ง 
 พิสณุ ฟองศรี (2557: 152 -175) กล0าวถึงวิธีการวิเคราะหFข�อสอบมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. วิธีท่ีไม0ใช�สถิติ วิธีนี้เป+นการตรวจโดยผู�สร�างและผู�เก่ียวข�อง เช0น ผู�ใกล�ชิด อาจารยFท่ีปรึกษา 
พ่ีเลี้ยง และทดลองให�ผู�ท่ีมีลักษณะเดียวกับผู�สอบลองตอบดู โดยดําเนินการดังน้ี 
  1.1 การตรวจสอบด�วยตนเองและผู�เก่ียวข�อง หลังจากร0างข�อคําถามและองคFประกอบ
ต0าง ๆ เสร็จแล�ว ผู�ตรวจที่สําคัญที่สุด คือ ผู�สร�าง และผู�เกี่ยวข�อง ตรวจแล�วนําผลที่ได�มาปรับปรุง 
ซ่ึงถ�าเป+นไปได�ก็อาจให�ผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับผู�ที่จะตอบจริงสัก 2 - 3 คน ลองทําดูว0ามีความเข�าใจ 
สะดวก และราบร่ืนในการตอบเพียงใด เพื่อจะได�ปรับปรุงเบื้องต�นก0อนให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจ 
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  1.2 การปรับปรุงเบื้องต�น การสร�างและพัฒนาแบบสอบ โดยนําผลการตรวจจากข�อ 1 
มาปรับปรุงเตรียมให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจ เพ่ือเร่ิมหาค0าทางสถิติต0อไป 
 2. วิธีที่ใช�สถิติ เน�นการตรวจสอบด�วยการวิเคราะหFข�อสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบ
ดั้งเดิม (Classical Test Theory) เนื่องจากเป+นท่ีนิยมใช�กันทั่วไปสําหรับการสร�างและพัฒนาแบบสอบ
ที่นําไปทดลองใช� (Try Out) กับผู�ให�ข�อมูลไม0มากนัก ค0าต0าง ๆ ประกอบด�วย การหาค0าความตรง 
ความเที่ยง ความยาก และอํานาจจําแนก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 การตรวจโดยผู�เชี่ยวชาญเพ่ือหาค0าความตรง (IOC) มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
   2.1.1 จํานวนและคุณสมบัติของผู�เชี่ยวชาญ ผู�เชี่ยวชาญที่ให�ตรวจควรมี 
3 คนขึ้นไป ซ่ึงต�องกําหนดคุณสมบัติให�เหมาะสมกับแบบสอบท่ีจะตรวจ โดยใช�ผู�ที่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณFด�านวัดประเมินผลหรือวิจัย 1 คน ที่เหลืออาจเป+นผู�เชี่ยวชาญด�านเนื้อหาวิชาของ
แบบสอบ หรือหากต�องการให�แบบสอบใช�ภาษาได�เหมาะสมก็อาจใช�ผู�เชี่ยวชาญด�านภาษาไทยก็ได� 
โดยอาจกําหนดคุณสมบัติต0าง ๆ เช0น วุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือมีผลงานท่ีเก่ียวข�องภายใน 5 ปfที่ผ0านมา 
อย0างน�อย 1 ชิ้น เป+นต�น 
   2.1.2 การคัดเลือกผู�เชี่ยวชาญ ควรเป+นผู�เชี่ยวชาญที่มีความรู�ความสามารถ
จริง และยินดีให�ความอนุเคราะหF โดยต�องทาบทามด�วยวาจาก0อนว0ามีเวลาหรือไม0 เพราะผู�เชี่ยวชาญ
จริงมักไม0ค0อยมีเวลาว0างอาจต�องคอยนาน ไม0ควรเลือกผู�เชี่ยวชาญท่ีเพียงแต0มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
โดยมีความสนิทสนมเพื่อให�ตรวจได�โดยเร็วและครบตามขั้นตอนเท0านั้น เพราะถ�าไม0ได�ตรวจและให�
คําแนะนําอย0างจริงจังแล�ว เม่ือนําไปทดลองใช�เพื่อหาค0าสถิติต0าง ๆ อาจจะได�ค0าตํ่า ดังนั้นจึงคิด
อยู0เสมอว0าผู�เชี่ยวชาญคือผู�ช0วยให�เคร่ืองมือที่สร�างมีคุณภาพ 
   2.1.3 รูปแบบที่ให�ผู �เชี ่ยวชาญตรวจควรมีองคFประกอบครบถ�วนทั้ง
วัตถุประสงคF เนื้อหา ข�อสอบรายข�อ และตัวเลือก ช0องให�ตรวจและอาจมีช0องข�อเสนอแนะด�วยก็ได� 
พร�อมทั้งคําช้ีแจงและเอกสารที่เก่ียวข�องกับแบบสอบแนบไปด�วย ที่สําคัญคือต�องมีรูปแบบท่ีถูกต�อง 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจ เพราะผู�เชี่ยวชาญมีเวลาน�อยดังกล0าวแล�ว การหาความตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบชนิดเลือกตอบที่นิยมใช�กันมากคือ สูตรคํานวณหาค0าดัชนีความสอดคล�องของ
ข�อคําถามแต0ละข�อกับวัตถุประสงคF ที่เรียกว0า IOC (Index of Item – Objective Congruence) 
หรือการคํานวณหาค0า CVR (Content Validity Ratio) ส0วน    ยังไม0ค0อยใช�กันมากนัก โดยผู�เชี่ยวชาญ
เป+นผู�พิจารณาความสอดคล�องของข�อคําถามแต0ละข�อกับวัตถุประสงคF 
  2.2 การปรับปรุงจากผลการตรวจของผู�เชี่ยวชาญ โดยการนําผลการตรวจของ
ผู�เชี่ยวชาญมาปรับปรุงก0อนจะนําไปทดลองใช� เพื่อหาค0าความเที่ยง ความยาก และอํานาจจําแนก 
  2.3 การทดลองใช�เพ่ือหาค0าความตรง (ถ�ามี) ความเที่ยง ความยาก อํานาจจําแนก 
   2.3.1 การหาความเท่ียงของแบบสอบชนิดเลือกตอบ คือ สูตรของ Kuder 
& Richardson 20 หรือที่เรียกสั้น ๆ ว0า KR – 20 และอาจหาด�วยวิธีหรือสูตรอ่ืน ๆ เช0น สูตรการหา
ค0าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธFของ Pearson Product Moment Correlation Coefficient หรือที่เรียกสั้น ๆ 
ว0า Pearson และสูตรของ Spearman – Brown เป+นต�น ส0วนสูตรของ Kuder & Richardson 21 
หรือที่เรียกสั้น ๆ ว0า KR- 21 ไม0นิยมใช�เนื่องจากต�องใช�กับแบบสอบที่มีความยากง0ายเท0ากันซ่ึงเป+นไป
ได�ยาก  

 

X 
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   2.3.2 การหาค0าความยาก สูตรที่นิยมกันในการหาค0าความยากของแบบสอบ 
คือ สูตร P เกณฑFการผ0านและแปลความหมาย ค0าความยากท่ีใช�ได�ต�องอยู0ระหว0าง 0.20 – 0.80 
ดีท่ีสุดคือ ค0าปานกลาง คือ 0.40 – 0.59 
   2.3.3 การหาค0าอํานาจจําแนก สูตรที่ใช�หาค0าอํานาจจําแนก คือ สูตร r 
สําหรับแบบสอบอิงกลุ0ม สูตร s สําหรับแบบสอบอิงเกณฑF เกณฑFการผ0านและแปลความหมาย 
ค0าอํานาจจําแนกที่ได�สําหรับค0า r อยู0ระหว0าง 0.20 – 1.00  
  2.4 การปรับปรุงก0อนนําไปใช�จริง โดยการนําผลการหาค0าความตรง ความเที่ยง 
ความยาก และอํานาจจําแนก มาปรับปรุงก0อนการนําไปใช�จริง 
           พิสณุ ฟองศรี (2558: 57) กล0าวถึง การประเมินและการพัฒนาสื่อ แบ0งได�เป+น 2 ข้ันตอน 
ดังน้ี 
           1. ข้ันก0อนทดลองใช� โดยให�ผู�เชี่ยวชาญประเมินก0อนที่เรียกว0าวิธีการประเมินโดยหาประสิทธิภาพ
หรือคุณภาพของสื่อเชิงเหตุผลโดยอาจใช�วิธีการให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความเป+นไปได�
ในการใช� แล�วคํานวณหาค0าความสอดคล�องและค0าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือค0าเฉลี่ย 
          2. ข้ันทดลองใช� จะประเมินโดยหาประสิทธิภาพหรือคุณภาพของสื่อที่เรียกว0า วิธีการเชิง
ประจักษFโดยการทดลองและมีการทดสอบก0อนหลังหรือใช�สถิติการทดสอบที (t-test) หรือการหา
ประสิทธิภาพของสื่อซ่ึงใช�กันมากในการวิจัยเชิงทดลอง วิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
สามารถนํามาใช�กับการประเมินสื่อได� 

ชัยวัฒนF สุทธิรัตนF (2559: 535) ได�กล0าวถึง การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม เป+นการนํา
นวัตกรรมนั้นไปทดลองใช�ตามขั้นตอนที่กําหนดไว�เพื่อนําข�อมูลมาปรับปรุงให�เป+นนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพก0อนนําไปใช�สอนจริง 

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมจะกําหนดเป+นเกณฑFที่ผู�สอนคาดหมายว0า ผู�เรียนจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเป+นไปตามที่กําหนด โดยถือว0านวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต�องเป+นไปตามเกณฑFท่ี
กําหนดไว� เช0น กําหนดเกณฑFประสิทธิภาพของนวัตกรรมไว� 80/80 (E1/E2) มีความหมายว0า 

80 แรก หมายถึง คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการปฏิบัติแต0ละกิจกรรมย0อยใน
นวัตกรรมได�ต้ังแต0ร�อยละ 80 ข้ึนไป (นําคะแนนทุกกิจกรรมย0อย ๆ ของนักเรียนทุกคนมาวิเคราะหF) 

80 หลัง หมายถึง คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการทดสอบหลังเรียนในชุดการสอน
นั้นได�ตั้งแต0ร�อยละ 80 ข้ึนไป 

การที่จะกําหนดเกณฑFประสิทธิภาพให�มีค0าเท0าใดน้ัน ให�ผู�สอนเป+นผู�พิจารณาจากธรรมชาติ
ของวิชา สภาพนักเรียน และความสามารถของผู�ผลิตสื่อ ซึ่งการตั้งเกณฑFไว�สูงเกินไปจะทําให�เกิด
ความท�อถอยในการพัฒนาให�ถึงเกณฑF แต0ถ�าตั้งเกณฑFไว�ต่ําเกินไปจะได�นวัตกรรมที่มีคุณภาพต่ํา โดย
ปกติเนื้อหาท่ีเป+นความรู�ความจํามักจะตั้งเกณฑFไว� 80/80 , 85/85 หรือ 90/90 ส0วนเนื้อหาท่ีเป+นทักษะ
หรือเจตคติอาจตั้งไว�ตํ่ากว0าน้ี เช0น 70/70 , 75/75  
 จากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว0า สื่อและนวัตกรรมการสอน ชุดฝ&กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บท่ี
ครูสร�างขึ้นนั้นต�องได�รับการตรวจสอบคุณภาพก0อนนําไปใช�จริง อาจตรวจสอบโดยใช�ดุลยพินิจของ
ผู�เชี่ยวชาญ หรือตรวจสอบโดยการทดลองใช�สื่อ การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมโดยผู�เชี่ยวชาญ 
เป+นการนํานวัตกรรมที่ครูสร�างขึ้นไปให�ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน อย0างน�อย 3 คนตรวจสอบ ในส0วน
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การตรวจสอบโดยการทดลองใช�เป+นการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยการตั้งเกณฑFประสิทธิภาพ
และทําการทดลองกับผู�เรียน จํานวน 3 คร้ัง แบบเดี่ยว แบบกลุ0ม และภาคสนาม ส0วนการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบทําการวิเคราะหFข�อสอบด�วยวิธีท่ีไม0ใช�สถิติก0อนแล�วจึงตรวจสอบด�วยวิธีท่ีใช�
สถิติ จากการตรวจสอบโดยผู�เช่ียวชาญตรวจเพื่อการหาความตรง (IOC) และจากการทดลองใช�กับ
ผู�เรียนเพื่อหาค0าความเท่ียง  (KR - 20) ค0าความยาก (P) ค0าอํานาจจําแนก (r) นําข�อมูลจากการตรวจสอบ
คุณภาพและข�อเสนอแนะต0าง ๆ มาพัฒนา ปรับปรุง แก�ไข เพื่อให�ได�ชุดฝ&กท่ีมีคุณภาพสามารถใช�พัฒนา
ผู�เรียนได�บรรลุวัตถุประสงคF 
 
7. ความรู�เกี่ยวกับการตัดเย็บ 

การตัดเย็บเสื้อผ�า เป+นอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ�ามีทั้งการตัดเย็บเสื้อผ�าด�วยมือ 
ด�วยจักรเย็บผ�าและการใช�จักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวฝfเข็มตรง สิ่งท่ีสําคัญอย0างมากในการประกอบ
อาชีพน้ี คืออุปกรณFเคร่ืองใช�ที่ช0างตัดเย็บเสื้อผ�าทุกคนจะต�องเรียนรู� และใช�เคร่ืองมือเคร่ืองใช�ที่ถูกต�อง 
เร่ืองอ่ืน ๆ ในการทํางานตัดเย็บเสื้อผ�านั้นคือ ต�องการความเที่ยงตรงเป+นหลัก ความเที่ยงตรงจะช0วย
ให�ผู�ปฎิบัติงานเกิดนิสัยที่ละเอียดถ่ีถ�วน 
 7.1 การตัดเย็บด�วยจักรเย็บผ�า 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2559: ออนไลนF) ให�ความหมายของจักรเย็บผ�าว0า เป+นเคร่ืองท่ีใช�
ในการเย็บผ�าและวัสดุอ่ืน ๆ ด�วยด�าย จักรเย็บผ�าถูกประดิษฐFข้ึนในช0วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังแรก
เพ่ือลดปริมาณงานตัดเย็บด�วยมือที่ดําเนินการในบริษัทเย็บผ�า นับตั้งแต0การประดิษฐFจักรเย็บผ�าชิ้นแรก 
โดยทั่วไปถือว0าเป+นงานของ Englishman Thomas Saint ในปf 1790 จักรเย็บผ�าได�ปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของอุตสาหกรรมเส้ือผ�า 
 จักรเย็บผ�า คือ เคร่ืองเย็บผ�าที่ใช�เดินด�วยพลังงานหรือใช�เท�าถีบหรือใช�มือหมุน 

  จักรเย็บผ�าในบ�านได�รับการออกแบบสําหรับคนคนหนึ่งท่ีจะเย็บสิ่งของแต0ละรายการแบบ
ตะเข็บเดียว ในจักรเย็บผ�าที่ทันสมัย ผ�าจะร0อนเข�าและออกจากเคร่ืองได�ง0ายโดยไม0ต�องใช�เข็มและ
ปลอกและเคร่ืองมืออื่น ๆ ที่ใช�ในการเย็บด�วยมือโดยทําให�กระบวนการเย็บเป+นแบบอัตโนมัติ และ
ประหยัดเวลา 

จักรเย็บผ�าแบบอุตสาหกรรมโดยตรงกันข�ามกับเคร่ืองจักรในบ�านนั้นมีขนาดใหญ0กว0า เร็วกว0า 
และหลากหลายมากกว0า ทั้งขนาด ต�นทุน ลักษณะ และภาระงาน 
 มลวิภา ภูลสนอง (2559: ออนไลนF) กล0าวว0า จักรเย็บผ�าเป+นอุปกรณFอย0างหนึ่งที่ช0วยอํานวย
ความสะดวกการตัดเย็บสร�างสรรคFเสื้อผ�าชุดสวย แต0ก0อนที่จะมีจักรเข�ามาใช� การเย็บมือยังคงเป+นหลัก 
โดยการตัดเย็บ ใช�การด�น การสอยพับชาย เก็บริมผ�า สร�างความแข็งแรงให�กับชุดเสื้อผ�า โดยการด�น
ถอยหลัง ซ่ึงเป+นหนึ่งในรูปแบบการเย็บ จะมีความเหมือนกับการเย็บด�วยฝfจักรทุกประการ 

รจนา เชื้อชม (2559: 3) กล0าวว0า สมัยนี้การตัดเย็บเสื้อผ�าด�วยตนเอง เร่ิมได�รับความนิยม
มากข้ึน ช0างตัดเสื้อสมัครเล0นก็สามารถเรียนรู�พ้ืนฐานการตัดเย็บ และเทคนิคการตัดเย็บในแต0ละส0วน 
รูปแบบการเย็บตะเข็บต0าง ๆ ลักษณะและการใช�งานของตะเข็บนั้น ๆ รวมทั้งรู�จักการเกรนผ�า การใช�
อุปกรณF การวางแบบตัดลงผ�า การเย็บเกล็ด การประกอบว0ามีข้ันตอนการทําอย0างไร เพื่อเป+นแนวทางใน
การตัดเย็บแบบอ่ืน ๆ ได�มากยิ่งข้ึน สิ่งที่สําคัญท่ีสุดคือ การได�เรียนรู� ได�ฝ&กการเย็บ ได�เพิ่มประสบการณF
ในการแก�ไขและปรับปรุงงาน เพราะสิ่งสําคัญเหล0านี้จะช0วยให�เกิดความชํานาญและเชี่ยวชาญ ตลอดจน
สามารถเพิ่มทักษะให�แก0ตนเองไปในท่ีสุด   
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 มิซึโนะ โยชิโกะ และณัฏฐิกา กอบสิริสวัสดิ์ (2560: 1) กล0าวว0า การเย็บผ�าให�สวยแม�จะเย็บผ�า
ซํ้าสักกี่ครั้ง ผ�าก็ไม0เป+นรอย และเย็บบ0อยเพื่อให�คุ�นมือ การเย็บผ�าอย0างเข�าใจวิธีทําแต0ละขั้นตอน 
หากเข�าใจพื้นฐานการเย็บแล�วจะเย็บได�สวยเพราะความชํานาญ 
 มติชนออนไลนF (2561) จักรเย็บผ�าเป+นอุปกรณFสําคัญในการตัดเย็บเสื้อผ�าเคร่ืองแต0งกาย 
ไม0ว0าจะเป+น เสื้อ กระโปรง หรือกางเกง ศาสตรFว0าด�วยการตัดเย็บเสื้อผ�าไม0ใช0เร่ืองง0ายสําหรับหลาย ๆ คน  
 วรรณี วงศFพานิชยF (ม.ป.ป.: 66) กล0าวว0า จักรเย็บผ�าเป+นเคร่ืองมือสําคัญท่ีใช�ในการเย็บผ�า
โดยช0วยให�งานเย็บผ�าเสร็จเร็ว สวยงาม และทนทานในการใช�งาน จักรเย็บผ�าในป1จจุบันมีทั้งจักรธรรมดา
และจักรไฟฟ�า บางชนิดสามารถป1กลายซิกแซ็ก และถักรังดุมได� ดังนั้นในการเลือกซ้ือจึงควรเลือกซ้ือ
ตามความจําเป+นและให�เหมาะสมที่สุดกับการใช�งาน   

จักรเย็บผ�าโดยทั่วไปสามารถแบ0งได�เป+น 2 ชนิด ได�แก0 จักรเย็บผ�าธรรมดา และจักรเย็บผ�า
ไฟฟ�า ซ่ึงทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะการใช�งานท่ีต0างกัน  ดังน้ี 

1. จักรเย็บผ�าธรรมดา เป+นจักรเย็บถีบที่ใช�กําลังขาของผู�เย็บ ซ่ึงผู�เย็บต�องวางเท�ากดลง
บนแท0นวางเท�าของจักร โดยข�อดีของจักรชนิดนี้ คือ ราคาถูก ฝfเข็มสวยงาม แต0มีข�อจํากัด คือ 
ประสิทธิภาพการใช�งานน�อย ซ่ึงแบ0งส0วนประกอบได�เป+น 2 ส0วน คือ จักรส0วนบนและจักรส0วนล0าง  

 

 
  
 
 
2. จักรเย็บผ�าไฟฟ�า มีอยู0หลายลักษณะ ซ่ึงบางชนิดเป+นจักรเทคโนโลยีสมัยใหม0 เม่ือต�องการ

เย็บหรือต�องการทําลวดลายแบบใดก็ให�สัมผัสปุ�มที่บอกไว� แต0จักรไฟฟ�ามีราคาค0อนข�างแพง โดยมี
ส0วนประกอบที่เป+นหัวจักรเช0นเดียวกันกับจักรธรรมดา ซ่ึงบางชนิดมีเฉพาะหัวจักรสามารถนําไปวาง
บนโตvะอ่ืน ๆ ได� หรือบางชนิดก็เป+นกระเป�าห้ิวสามารถพกพาได�สะดวกสบาย และบางชนิดก็สามารถ
ใช�พิมพFตัวอักษรต0าง ๆ ได�อย0างง0ายดาย ซ่ึงจักรประเภทนี้จะเป+นจักรท่ีใช�กําลังไฟฟ�าในการเย็บ โดยมี
มอเตอรFและท่ีบังคับมอเตอรFเม่ือต�องการเย็บจะต�องใช�เท�ากดลงบนที่บังคับมอเตอรF 

 

ภาพที่ 1 จักรเย็บผ�าธรรมดา 
แหล0งท่ีมาของภาพ: โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 (2560: 121) 
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วรรณี วงศFพานิชยF (ม.ป.ป.: 67) ยังกล0าวอีกว0า ก0อนการใช�จักรเย็บผ�า ควรฝ&กฝนให�เกิด
ความชํานาญในเร่ืองต0าง ๆ ดังต0อไปนี้ 

1. การฝ&กบังคับจักร ควรเร่ิมต�นจากการฝ&กเย็บกระดาษโดยไม0ต�องร�อยด�าย เม่ือชํานาญ
แล�วจึงค0อยฝ&กเย็บผ�า 

2. การฝ&กเย็บท่ัวไป ควรเร่ิมจากการใช�มือขวาจับและหมุนวงล�อเข�าหาตัว จับที่ยกตีนผีข้ึน 
ป1ดด�ายบนและด�ายล0างให�หลบอยู0หลังตีนผี จากนั้นจึงสอดผ�าเข�าไปในช0องใต�ตีนผีให�เข็มป1กลงบนผ�า 
แล�วใช�มือขวาจับแป�นบังคับเข็มที่อยู0กลางวงล�อให�ป1กลงบนผ�า ลดตีนผีลงทับผ�า ใช�มือขวาหมุนวงล�อ
หัวจักร เพ่ือให�เคร่ืองจักรเร่ิมทํางาน แล�วเย็บตามต�องการ 

3. การกรอด�าย เป+นวิธีการนําด�ายเย็บเก็บในไส�กระสวย โดยนําไส�กระสวยใส0แกนของท่ี
กรอด�าย จากนั้นคลายแป�นบังคับวงล�อหัวจักร เพื่อไม0ให�แกนเข็มและฟ1นจักรทํางาน ใช�มือซ�ายจับไปท่ี
วงล�อหัวจักรมือขวาจับแป�นบังคับวงล�อหมุนเข�าหาตัวจนวงล�อหลวม นําหลอดด�ายสวมที่แกนใส0หลอด
ด�ายผ0านไปยังร0องนําด�าย ผ0านที่บังคับด�ายกรอ และนําปลายด�ายพันท่ีไส�กระสวย 2 - 3 รอบ แล�วสวม
ไส�กระสวยเข�ากับแกนกรอด�าย ดันให�เข�าสลัก กดที่กรอด�ายลงให�ลูกยางของที่กรอด�ายติดกับวงล�อ 
แล�วถีบจักรให�ล�อหมุน ไปทางเดียวกัน หยุดกรอด�ายเม่ือด�ายเกือบเต็มไส�กระสวย ระวังอย0าให�เส�นด�ายล�น 
เพราะจะทําให�ใส0ไส�กระสวยในกระโหลกกระสวยไม0ได� 

4. การใส0เข็มจักร โดยหมุนวงล�อห�วจักรให�แกนเข็มอยู0ในระดับที่สูงสุด คลายหมุดรัดเข็ม
ออกด�วยมือขวาและมือซ�ายจับเข็มจักรหันทางด�านแบนเข�าหาหลักเข็ม สอดเข็มให�แนบกับหลักเข็ม
ดันโคนข้ึนสูงถึงที่ก้ันเข็ม จากนั้นหมุนหมุดรัดเข็มให�แน0นด�วยมือขวา 

จากความรู�ข�างต�นสามารถสรุปถึงจักรเย็บผ�าได�ว0า จักรเย็บผ�าเป+นเคร่ืองมือท่ีใช�ในการเย็บผ�า 
ช0วยอํานายความสะดวกให�การตัดเย็บมีความรวดเร็วและสวยงามมากขึ้น จักรเย็บผ�ามี 2 ชนิด คือ 
จักรเย็บผ�าธรรมดา ใช�กําลังขาในการถีบจักรให�ทํางานเคลื่อนย�ายได�ค0อนข�างลําบาก และจักรเย็บผ�า
ไฟฟ�า ใช�กําลังไฟฟ�าในการเย็บพกพาได�สะดวกสบาย การเย็บผ�าด�วยจักรเย็บผ�าหากเข�าใจวิธีการใช�
จักรแต0ละข้ันตอนจะทําให�เย็บสวยและชํานาญ ฉะนั้นก0อนการใช�จักรเย็บผ�า ควรฝ&กให�เกิดความชํานาญ 
ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บให�กับนักเรียนได�เลือกใช�จักรเย็บผ�าไฟฟ�าแบบกระเป�าห้ิว 

 
 
 

ภาพที่ 2 จักรเย็บผ�าไฟฟ�า 
แหล0งที่มาของภาพ: โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 (2560: 121) 
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7.2 พ้ืนฐานการตัดเย็บ 
พ้ืนฐานการตัดเย็บเป+นความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับอุปกรณF เคร่ืองมือ และกระบวนการ

ข้ันตอนเบ้ืองต�นก0อนการลงมือปฏิบัติการเย็บ มีรายละเอียดดังนี้ 
พ้ืนฐานด�านอุปกรณ@ เคร่ืองมือที่ใช�ในการตัดเย็บ 
เพ็ญพร ประมวลสุข และคณะ (ม.ป.ป.: 24) กล0าวว0า อุปกรณF เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช�ใน

การตัดเย็บนับเป+นเร่ืองสําคัญที่ควรศึกษา ทําความเข�าใจ เลือกใช�ให�ถูกต�องและถูกวิธี เพราะจะส0งผล
ให�เสื้อผ�าสวยงาม มีคุณภาพ รวมทั้งช0วยประหยัดเวลา แรงงาน และค0าใช�จ0าย การศึกษาอุปกรณF 
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช� อย0างละเอียดถ่ีถ�วนแล�ว จะทําให�สามารถเลือกใช�อุปกรณFต0าง ๆ ได�อย0างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรเรียนรู�เก่ียวกับอุปกรณF เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช� ดังน้ี 

หลักการเลือกอุปกรณF เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช�ในการตัดเย็บ การตัดเย็บเสื้อผ�าเป+นงานท่ี
ต�องใช�ความประณีต ความละเอียดรอบคอบ จึงจะทําให�ได�ผลงานที่มีคุณภาพ อุปกรณF เครื่องมือ 
เครื่องใช�จึงเป+นส0วนประกอบสําคัญที่ส0งผลให�การตัดเย็บสําเร็จได�อย0างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ประหยัดเวลา แรงงาน และค0าใช�จ0ายสําหรับการตัดเย็บ หลักการเลือกอุปกรณF เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช� 
มีดังนี้ 

1. ควรเลือกใช�อุปกรณFให�เหมาะสมกับงาน เช0น ไม0ควรนํากรรไกรตัดผ�าไปเลาะผ�าหรือเหลา
ชอลFกสีเขียนผ�า เพราะจะทําให�กรรไกรเสียคม เป+นต�น 

2. ควรเลือกอุปกรณF เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช�ท่ีมีความทนทาน สามารถใช�งานได�ยาวนาน 
เพื่อความคุ�มค0าในการซ้ือ เช0น กรรไกรด�ามโลหะจะมีความทนทานกว0ากรรไกรด�ามพลาสติก เป+นต�น 

3. ควรเลือกอุปกรณF เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช�ท่ีสะดวกต0อการใช�งานมากกว0าคํานึงถึงเร่ือง
ราคาถูกเพียงอย0างเดียว เพราะเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพจะทําให�ประหยัดเวลาและแรงงานกว0า 

เพ็ญพร ประมวลสุข และคณะ (ม.ป.ป.:25) ได�กล0าวถึงวิธีการเก็บรักษาอุปกรณF เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช� ไว�ดังน้ี 

1. จักรเย็บผ�า ใช�เย็บผ�าได�อย0างรวดเร็ว สวยงาม และทนทานต0อการใช�งาน ควรทําความสะอาด
หลังการใช�งาน หยอดน้ํามันสัปดาหFละ 1 คร้ัง ไม0เก็บไว�ในบริเวณที่ชื้น เพราะจะทําให�เป+นสนิมและ
ควรคลุมผ�าให�มิดชิดหลังเลิกใช� 

2. กรรไกรตัดกระดาษ ใช�สําหรับตัดกระดาษที่สร�างแบบตัด ไม0ควรใช�ตัดลวด เพราะจะทํา
ให�คมกรรไกรเสีย หลังใช�งานควรเก็บไว�ในกล0องสําหรับเก็บอุปกรณFการตัดเย็บ 

3. กรรไกรตัดผ�า ใช�สําหรับตัดผ�า ไม0ควรตัดซ�อนทีละหลายชั้น หรือใช�ตัดวัสดุอ่ืน เพราะจะ
ทําให�กรรไกรไม0คม ควรเช็ดและทานํ้ามันเพ่ือป�องกันสนิมก0อนการจัดเก็บ 

4. ท่ีเลาะผ�า ใช�เลาะเส�นด�ายหรือเส�นเย็บท่ีไม0ต�องการออกจากผ�า และใช�เจาะแนวรังดุมท่ี
เย็บด�วยจักร ควรเก็บในกล0องเก็บอุปกรณFการตัดเย็บ โดยหลีกเล่ียงความชื้น เพราะจะทําให�เป+นสนิม 

5. เข็มหมุด ใช�กลัดผ�าเพื่อสะดวกในการเนา การสอย ในการกลัดเข็มหมุดควรกลัดขวาง
เส�นแนวเย็บ 

6. หมอนป1กเข็ม ใช�สําหรับป1กเข็ม ควรเก็บไว�ในกล0องเก็บอุปกรณFการตัดเย็บ 
7. ลูกกลิ้ง ใช�กดรอยเพ่ือลอกเส�นในการสร�างแบบตัดเสื้อผ�า และกดเส�นเย็บลงบนผ�า ควรเก็บ

ไว�ในกล0องอุปกรณFการตัดเย็บ 
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8. สายวัด ใช�วัดตัวหรือผ�า ไม0นําไปผูกเอวหรือสิ่งของ เพราะจะทําให�เสียรูปทรง ควรเก็บ
โดยวิธีแขวน จะช0วยรักษาให�สายวัดไม0เสียรูปทรงและสะดวกในการใช�งาน 

9. ด�าย ใช�เย็บผ�าและเนาผ�า ด�ายที่เย็บทั่วไปคือ ด�ายเบอรF 60 การเก็บหลอดด�าย ควรนํา
ปลายด�ายสอดที่รอยบาก ถ�าไม0มีรอยบากให�ใช�สกอตเทปป�ดปลายด�าย และห0อด�วยพลาสติก เพื่อ
ป�องกันฝุ�นละออง 

10. เข็มเย็บด�วยมือ ใช�สําหรับเนา สอย เย็บติดเคร่ืองเกาะเก่ียว ถักรังดุม เข็มเบอรF 7 - 8 
ใช�เย็บผ�าหนาและถังรังดุม เข็มเบอรF 9 ใช�เย็บผ�าทั่วไป เข็มสอยใช�เบอรF 9 - 11 ควรเก็บไว�ในกล0อง
เก็บอุปกรณFการตัดเย็บ 

11. ที่สนเข็ม ช0วยให�สนเข็มได�รวดเร็ว เพ่ือความสะดวกในการหยิบใช�งาน ควรเก็บไว�กับเข็ม 
12. ปลอกนิ้ว ใช�สวมน้ิวเพ่ือป�องกันเข็มแทง ควรเก็บไว�ในกล0องเก็บอุปกรณFการตัดเย็บ 
กระบวนการข้ันตอนเบื้องต�น 
ทวีพร ปรีชา (2554: 29 – 30) กล0าวว0า ข้ันตอนการวางแบบตัดบนผ�า มีดังนี้ 
1. การวางแบบตัด ก0อนการวางตัดควรคํานึงถึงเร่ืองต0าง ๆ ดังน้ี 

  1.1 ตรวจดูรอยตําหนิของผ�า ถ�าผ�ามีรอยตําหนิ เช0น รอยเปr�อน ผ�ามีรู มีรอยขาดหรือ
มีตําหนิอ่ืน ๆ ควรหลีกเลี่ยงส0วนนั้น ๆ ถ�าจําเป+นหลีกเลี่ยงไม0ได� ควรวางแบบตัดให�ส0วนท่ีมีตําหนิอยู0ใน
ตําแหน0งที่ไม0เป+นจุดเด0น เช0น ข�างตัว ใต�วงแขน เป+นต�น 
  1.2 คํานึงถึงแนวเส�นด�ายในผืนผ�าประกอบด�วย เส�นด�ายพุ0งและเส�นด�ายยืน ใช�
สัญลักษณFโดยการวางแบบตัดเสื้อ แขนและกระโปรงให�วางแขนเสื้อและกระโปรงในแนวความยาว
ของการวัดตัว ตามแนวเส�นด�ายยืนหรือตามแนวริมผ�า 
  1.3 พับทบผ�าให�ด�านที่มีลายชัดเจนอยู0ด�านนอก หรือเรียกว0าด�านถูกอยู0ด�านนอก 
จะทําให�สะดวกในการกดรอยผ�า สามารถกดรอยในคร้ังเดียวได�ทั้งซีกซ�ายและซีกขวา ในกรณีเป+น
ผ�าสีเดียวสามารถพับทบด�านใดก็ได� เน่ืองจากผืนผ�าเหมือนกันทั้ง 2 ด�าน 
  1.4 วางแบบตัดชิ้นใหญ0ก0อนชิ้นเล็ก โดยวางแบบตัดช้ินใหญ0ให�เสร็จเรียบร�อยก0อน 
จึงวางชิ้นเล็กสอดแทรกเนื้อท่ีว0างให�ครบทุกชิ้น 
  1.5 กลัดเข็มหมุดบนแบบตัดทุกชิ้น โดยกลัดเข็มหมุดให�ห0างจากเส�นที่ต�องการกดรอย
ประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร 

2. การตัดผ�า ในการตัดผ�า ควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 ให�วางผ�าอยู0กับที่ ผู�ท่ีตัดผ�าไม0ควรเคลื่อนท่ี เพราะการเคล่ือนที่ผ�าในขณะตัดผ�า
จะทําให�แบบตัดท่ีกลัดอยู0บนผ�าเคลื่อนตําแหน0ง ทําให�ชิ้นผ�าไม0เท0าแบบตัด 
  2.2 กรรไกรตัดผ�าต�องคม สามารถตัดผ�าขาดได�ในคร้ังเดียว 
  2.3 มือซ�ายทําหน�าที่กดผ�า มือขวาจับกรรไกรตัดผ�า 
  2.4 ตัดตามแนวริมแบบตัดที่เผื่อตะเข็บในแบบตัดเรียบร�อยแล�ว 
  2.5 ตัดผ�าให�เรียบ อย0าให�เป+นรอยต0อหรือเว�าแหว0ง 
  2.6 ตัดตามแบบตัดให�ครบทุกชิ้น 
 
 



88 
 

  3. การกดรอยผ�า ในการกดรอยผ�า ให�ปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 ตรวจผ�าที่ตัดเสร็จแล�วทุกชิ้นก0อนการกดรอย 
  3.2 พับก่ึงกลางกระดาษกดรอย ให�ด�านที่มีสีอยู0ด�านนอก 
  3.3 สอดกระดาษกดรอยระหว0างผ�าในแบบตัด 
  3.4 กดรอยตามแนวเส�นในแบบตัด โดยใช�ไม0บรรทัดทาบเส�นในแบบตัด ใช�มือซ�าย
กดไม�บรรทัด และมือขวาจับลูกกลิ้งกดรอยตามเส�นในแบบตัด ในกรณีกดรอยเส�นโค�ง ให�เคลื่อน
ไม�บรรทัดตามแนวเส�นและกดรอยทีละนิดตามเส�นโค�ง หรืออาจใช�มือซ�ายกดผ�า มือขวาจับลูกกลิ้ง
กดรอย แต0วิธีนี้ใช�ไม0ได�กับผู�ที่ไม0ชํานาญในการกดรอย เพราะจะทําให�เส�นที่ได�จากการกดรอยไม0
สมํ่าเสมอ ไม0เรียบ 
  3.5 เม่ือกดรอยเสร็จในแต0ละชิ้น ให�ตรวจดูเส�นที่กดรอย จะต�องกดรอยให�ครบทุก
เส�นก0อนการถอดเข็มหมุด 

วรรณี วงศFพานิชยF (ม.ป.ป.: 69) กล0าวว0า กระบวนการในการตัดเย็บ คือ วิธีการทํางานอย0าง
เป+นลําดับขั้นในการปฏิบัติงานตัดเย็บหลังการออกแบบเพื่อให�ได�ชิ้นงานตามต�องการ ซ่ึงโดยทั่วไป
มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ข้ันตอนการวัด เป+นการตรวจสอบความกว�างและความยาว หรือความหนาของสิ่งของท่ี
ต�องการประดิษฐFด�วยผ�า หรือการตรวจสอบขนาด สัดส0วนรูปร0างของคนที่เป+นเจ�าของเสื้อผ�าที่กําลังจะ
เย็บ ซ่ึงเป+นข้ันตอนแรกของงานที่มีความสําคัญ เพราะถ�าวัดผิดพลาดชิ้นงานหรือเสื้อผ�าที่ทําการตัดเย็บ
จะมีความผิดพลาดด�วย ดังน้ันผู�ตัดเย็บเสื้อผ�าจึงควรศึกษาหลักการ วิธีการวัดให�ชัดเจน และทําการวัด
อย0างถูกต�องระมัดระวัง แล�วจดไว�ทุกคร้ังที่วัดตัว โดยใช�นิ้วสอดไว�ด�านในของสายวัดและไม0ควรดึงสายวัด
จนตึงหรือปล0อยให�หย0อน และควรวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต�องอีกคร้ัง 

2. ข้ันตอนการสร�างแบบและแยกแบบตัด ในการสร�างแบบสามารถทําได�โดยนําขนาดของ
สัดส0วนที่วัดได�มาสร�างเป+นแบบตัดพื้นฐาน ก0อนที่จะแยกแบบเพ่ือให�ได�แบบตัดตามแบบที่กําหนด 
การสร�างแบบนั้นมีทั้งสร�างลงบนพื้นผ�าและสร�างลงบนกระดาษ สําหรับตัวอย0างเสื้อผ�าที่สร�างแบบ
บนผืนผ�า ได�แก0 การสร�างแบบตัดเสื้อเด็กอ0อน ของใช�แบบง0าย เช0น ปลอกหมอน ผ�าคลุมโตvะ เป+นต�น 
ส0วนเสื้อผ�าที่สร�างแบบบนกระดาษ ได�แก0 เส้ือผ�าของสตรีและเสื้อผ�าที่มีข้ันตอนสลับซับซ�อนแล�วจึงนํา
แบบตัดท่ีถูกสร�างจากกระดาษไปวางไว�บนผ�าหลังจากได�ตรวจสอบความถูกต�องแล�ว สําหรับผู�ที่กําลัง
ฝ&กตัดเย็บเสื้อผ�า ควรสร�างแบบตัดบนกระดาษและทําการตรวจสอบความถูกต�องของแบบตัดให�เรียบร�อย
ก0อนนําไปวางบนผ�า เพ่ือป�องกันการผิดพลาด และควรเขียนเคร่ืองหมายท่ีจําเป+น เช0น เกรนผ�า ทบผ�า 
พร�อมท้ังรายละเอียดต0าง ๆ ในการตัดลงบนแบบตัดด�วย เป+นต�น 

3. ข้ันตอนการเลือกผ�า การคํานวณผ�า และการเตรียมวัสดุก0อนการตัดเย็บ ในการเลือกผ�า 
ควรเลือกชนิดของผ�าให�เหมาะสมกับแบบและการนําไปใช�งาน ควรคํานวณผ�าก0อนการซ้ือผ�าทุกคร้ัง 
โดยการวัดจากแบบตัดที่สร�างเสร็จแล�วจะช0วยประหยัดผ�าได� และก0อนการตัดเย็บควรจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณFให�พร�อม 
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4. ขั้นตอนการวางแบบตัดบนผ�า การตัดผ�า และการทําเครื่องหมายบนผ�า ในข้ันนี้ควร
รอบคอบในการดูเคร่ืองหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เขียนไว�บนแบบตัดให�เข�าใจก0อนตัดผ�า รวมทั้ง
จะต�องทํารอยเส�นเย็บทุกเส�นเพื่อให�เย็บได�อย0างถูกต�อง โดยใช�กระดาษทํารอยและลูกกลิ้งทํารอยต0าง ๆ 
ในแบบตัดทุกชิ้นลงบนผ�า 

5. ข้ันตอนการเย็บ ควรเนาผ�าทุกชิ้นก0อนการเย็บในการประกอบเป+นตัวเส้ือและการตกแต0ง
ชิ้นงาน ในข้ันตอนการเย็บควรเย็บส0วนประกอบย0อยก0อนการเย็บชิ้นใหญ0 นอกจากนี้ควรระมัดระวัง
การเย็บในทุกข้ันตอนอย0างประณีต และรีดทุกข้ันตอนของการเย็บ จึงจะได�เสื้อผ�าที่สวยงาม 

6. ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ เป+นการตรวจสอบความถูกต�องและความเรียบร�อยของ
เสื้อผ�าหรือชิ้นงานที่เย็บเสร็จแล�วว0ามีจุดใดบกพร0องหรือผิดพลาดหรือไม0 อย0างไร 

7. ข้ันตอนการแก�ไขจุดบกพร0อง เสื้อผ�าทุกชนิดเม่ือเราเย็บเสร็จแล�ว หากพบว0ามีจุดบกพร0อง 
เช0น คับไป หรือหลวมไป เป+นต�น ควรดําเนินการแก�ไขจุดบกพร0อง เพ่ือให�เสื้อผ�าอยู0ในสภาพที่ใช�งาน
ได�ดี 
 วิธีเย็บเบ้ืองต�น 
 มิซึโนะ โยชิโกะ และณัฏฐิกา กอบสิริสวัสดิ์ (2560: 17) ได�กล0าวถึง วิธีเย็บเบ้ืองต�น ต�องทดลอง
เย็บเพื่อปรับด�ายบนและด�ายล0างให�สมดุลกันก0อนลงมือเย็บจริง ทดลองเย็บด�วยผ�า ด�าย วิธีเย็บและ
ความเร็วในการเย็บท่ีจะใช�จริง ควรทดลองเย็บทุกคร้ังที่ต�องเปลี่ยนขนาดด�ายหรือเปลี่ยนผ�า ตาม
ข้ันตอนดังน้ี 
 1. สอดด�ายผ0านตีนผีลงด�านล0างแล�วจับปลายด�ายไปด�านหลังระวังอย0าให�ด�ายพันกัน 
 2. เย็บต0อเนื่องไปเร่ือย ๆ โดยใช�มือประคองไม0ให�แนวเย็บเบ้ียว 
 3. หากเย็บผ�าสองผืนติดกัน ให�เย็บไปพร�อมกับจับผ�าทั้งสองผืนให�ตรงแนวเย็บเพ่ือไม0ให�ผ�า
เลื่อน 
 4. เวลาดึงผ�าออกจะต�องตรวจสอบให�ดีก0อนว0าเข็มจักรยกข้ึนจนสุดแล�วจึงยกตีนผีข้ึน จากนั้น
ให�ดึงผ�าออกโดยระวังไม0ให�ตะเข็บลุ0ย 
 มิซึโนะ โยชิโกะ และณัฏฐิกา กอบสิริสวัสด์ิ (2560: 32 - 33) ยังกล0าวอีกว0า การเย็บย้ํา คือ 
เย็บย้ําท่ีจุดเร่ิมต�นและจุดจบชิ้นงาน โดยเย็บย้ําสามคร้ังเพ่ือไม0ให�ตะเข็บลุ0ย ตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ดึงด�ายลอดใต�ตีผีไปด�านหลังเพื่อไม0ให�ด�ายบนกับด�ายล0างพันกัน 
 2. จับด�ายบนกับด�ายล0างไว� วางตีนผีและป1กเข็มลงท่ีจุดเร่ิมเย็บ 
 3. เดินจักร 2 - 3 ฝfเข็มแล�วหยุด  
 4. เย็บย�อนไปยังจุดเร่ิมต�น(เย็บย้ํา) 
 5. เย็บเดินหน�าโดยใช�มือประคองเพื่อไม0ให�แนวเย็บเบี้ยว ขณะเย็บตีนผีจะกดผ�าจากด�านบน
และฟ1นจักรจะส0งผ�าจากด�านล0าง จึงควรยกผ�าข้ึนเล็กน�อยเพื่อไม�ให�เย็บเบี้ยว 
 6. เย็บย้ําอีกคร้ังที่จุดเย็บจบ โดยหยุดเข็มไว�ที่จุดเย็บจบ 
 7. เย็บย�อนกลับข้ึนมา 2 - 3 ฝfเข็ม 
 8. เย็บย้ําลงไปจนถึงจุดเย็บจบอีกคร้ัง 
 9. ตรวจดูว0ายกเข็มข้ึนจนสุดแล�วจึงยกตีนผีข้ึน เลื่อนผ�าออกทางด�านหลัง แล�วตัดด�าย 
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 วิธีเย็บตะเข็บ 
 รจนา เชื้อชม (2559: 21 - 22) ได�นําเสนอวิธีการเย็บตะเข็บ 2 แบบ ดังน้ี 
 1. ตะเข็บเข�าถํ้า เป+นการเย็บตะเข็บ 2 คร้ัง ที่เน�นความปราณีต มีข้ันตอนดังน้ี 
  1) นําผ�า 2 ชิ้นด�านผิด มาเนาติดกันด�วยเข็มหมุด กําหนดตําแหน0งเส�นเย็บ 
  2) ใช�จักรเย็บตะเข็บเส�นตรง ย้ํางานหัวท�ายให�เรียบร�อย 
  3) ตัดตะเข็บให�เล็กลงคร่ึงหน่ึง หรือเหลือตะเข็บห0างจากริมผ�า 5 มม. 
  4) รีดแบะตะเข็บ 
  5) รีดพับผ�าด�านถูกลงเข�าหากันเพ่ือหุ�มตะเข็บท่ีเย็บคร้ังแรก 
  6) แล�วใช�จักรเย็บตะเข็บเส�นตรง ให�ห0างจากขอบผ�า 1 เซนติเมตร 
  7) รีดตะเข็บที่เย็บแล�วให�แบนราบไปบนผ�าด�านถูก เสร็จข้ันตอนการเย็บ 
 2. ตะเข็บล�ม หรือตะเข็บล�มคู0พับริม มีความแข็งแรงมาก ใช�ในการตัดเย็บผ�าเนื้อบาง ชุดชั้นใน 
มีข้ันตอนดังนี้ 
  1) นําผ�า 2 ชิ้นด�านถูกมาเนาติดกันด�วยเข็มหมุด กําหนดตําแหน0งเส�นเย็บ 
  2) ใช�จักรเย็บตะเข็บเส�นตรง โดยเย็บห0างจากริมผ�า 1.5 เซนติเมตร เย็บย้ํางาน
หัวท�ายให�เรียบร�อย 
  3) รีดแบะตะเข็บท่ีเย็บแล�วให�แบนราบมาอีกฝ1sง 
  4) แล�วพับริมตะเข็บเข�า 0.5 เซนติเมตร 
  5) ใช�จักรเย็บตะเข็บเส�นตรงไปตามแนวพับริม แล�วรีดให�เรียบ 
  6) เม่ือพลิกผ�าด�านถูกข้ึนมา จะมองเห็นแนวเส�นเย็บ 2 แถวขนานกัน เสร็จข้ันตอน
การเย็บ 
 มิซึโนะ โยชิโกะ และณัฏฐิกา กอบสิริสวัสดิ์ (2560: 78 - 88) ได�นําเสนอการเย็บกันลุ0ยมี 6 แบบ 
ดังน้ี 
 1. เย็บตะเข็บธรรมดา  
 2. เย็บตะเข็บล�ม 
 3. เย็บตะเข็บคู0 
 4. เย็บตะเข็บเข�าถํ้า 
 5. พับริมผ�า 
 6. พับริมผ�าสองทบ 
  1) พับริมผ�าสองทบแบบเท0า 
  2) พับริมผ�าสองทบแบบกว�าง 
 วรรณี วงศFพานิชยF (ม.ป.ป.: 52) ได�นําเสนอวิธีการเย็บตะเข็บ ตะเข็บเกิดจากการเย็บผ�า 2 ชิ้น
ข้ึนไปให�ติดกัน ซ่ึงอาจทําด�วยจักรหรือมือก็ได� โดยมีตะเข็บ 4 แบบ ดังนี้ 
 1. ตะเข็บธรรมดา เป+นการเย็บผ�าให�ต0อกันเป+นผืนหรือเป+นรูปร0าง โดยการเย็บ 1 คร้ัง และ
แบะตะเข็บ ใช�สําหรับเย็บตะเข็บเสื้อสตรี และเย็บผ�าอ่ืน ๆ โดยทั่วไป 
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 2. ตะเข็บคู0 หรือตะเข็บผักแค หรือตะเข็บแบน เป+นตะเข็บที่เย็บ 2 คร้ัง โดยเย็บเส�นให�ห0าง
จากริมผ�าประมาณ 2.5 เซนติเมตร ตัดริมตะเข็บผ�า 1 ชิ้นให�ตะเข็บเหลือกว�าง 0.5 เซนติเมตร พับทบให�
ตะเข็บกว�างประมาณ 0.8 เซนติเมตร แล�วเย็บทับริมท่ีพับ ใช�สําหรับการเย็บตะเข็บของเสื้อเชิ้ต กางเกงยีน 
เป+นต�น 
 3. ตะเข็บล�ม หรือตะเข็บลวด มีลักษณะเส�นเย็บเหมือนลวด ด�านหน�าและด�านหลังมีลักษณะ
คล�ายกันโดยพับเย็บทางด�านถูก 1 คร้ัง ตัดริมตะเข็บให�ติดเส�นเย็บ และพลิกตะเข็บป�ดรอยเย็บ แล�วเย็บ
ทับรอยเดิม ใช�สําหรับเย็บตะเข็บมุ�ง ตะเข็บผ�าโสร0ง เป+นต�น 
 4. ตะเข็บเข�าถํ้า เป+นการเย็บที่ต�องการความทนทานและเก็บริมลุ0ยมิดชิดแล�ว โดยจับริมผ�า 
2 ชิ้นให�เสมอกัน เย็บริมผ�าและตัดให�ใกล�ตะเข็บเหลือริมกว�างประมาณ 0.8 เซนติเมตร แล�วกลับตะเข็บ
แล�วเย็บหุ�มรอยเย็บเดิม ใช�สําหรับเย็บผ�าเนื้อบาง เสื้อเด็กอ0อน เป+นต�น 
 จากความรู�ข�างต�นสามารถสรุปถึงพื้นฐานการตัดเย็บได�ว0า พื้นฐานการตัดเย็บควรศึกษาทํา
ความเข�าใจหลักการเลือกใช� และวิธีการเก็บรักษา อุปกรณF เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช�ในการตัดเย็บ 
ขั้นตอนการทํางาน กระบวนการในการตัดเย็บ วิธีเย็บเบื้องต�น และวิธีการเย็บตะเข็บแบบต0าง ๆ 
เพื่อให�การปฏิบัติงาน มีความถูกต�องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการตัดเย็บให�กับ
นักเรียนนั้น ผู�วิจัยได�นําความรู�พื้นฐานการตัดเย็บมาเป+นเนื้อหาเพื่อพัฒนาให�กับนักเรียน 
 
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 
 8.1 งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

อรุณี เมืองมา (2554: บทคัดย0อ) ได�ศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช�แนวคิดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติในวิชางานธุรกิจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคFเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช�แนวคิดการเรียนการสอนแบบ
ลงมือปฏิบัติจริงในวิชางานธุรกิจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยมีวัตถุประสงคFเฉพาะ คือ 
1) เพื่อศึกษาสภาพป1จจุบันและป1ญหาในการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต�น 2) เพ่ือสร�างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจ โดยใช�แนวคิด
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงในวิชางานธุรกิจสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 3) เพื่อ
ทดลองใช�รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช�แนวคิดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนที่มีต0อการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 
ศึกษาสภาพป1จจุบันและป1ญหาในการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
ข้ันตอนท่ี 2 สร�างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยผู�ทรงคุณวุฒิ 5 ท0าน และทดลองใช�กับนักเรียนจํานวน 40 คน ข้ันตอนที่ 3 ทดลอง
ใช�รูปแบบการเรียนการสอน โดยนําไปใช�กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 1 โรงเรียนฟากกวvานวิทยาคม 
จังหวัดพะเยา จํานวน 40 คน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนที่มีต0อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบ ผลการวิจัยพบว0า 1) สภาพป1จจุบันและป1ญหาในการเรียนการสอนวิชา
งานธุรกิจคือนักเรียนไม0เห็นความสําคัญของวิชาน้ี เนื่องจากไม0ใช0วิชาหลักที่นักเรียนจะนําความรู�ไปใช�
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ในการสอบเข�าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเพราะไม0ตั้งใจเรียน 
และครูใช�วิธีการสอบแบบบรรยาย อย0างไรก็ตามจากการวิจัยพบว0าการเรียนการสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติมีความเหมาะสมต0อการจัดการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจเพราะเน�นกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือให�ผู�เรียนได�พัฒนาความรู� ความเข�าใจและความสามารถในการแก�ป1ญหาเก่ียวกับงานธุรกิจ ได�เรียนรู�
อย0างมีส0วนร0วมและเรียนรู�อย0างสนุกสนาน 2) รูปแบบการเรียนการสอนที่มีองคFประกอบที่สําคัญ คือ 
หลักการ จุดประสงคF เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ผลการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู�ทรงคุณวุฒิ พบว0ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนทําให�เกิดความรู�ความเข�าใจและ
มีความสามารถในการแก�ป1ญหามากข้ึน ผลการทดลองใช�เพื่อศึกษาความเป+นไปได�พบว0ากิจกรรมตาม
กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ ข้ันกระตุ�น ข้ันพัฒนาการเรียนรู� ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
ขั้นวัดและประเมินผล 3) นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจ เกี่ยวกับงานธุรกิจและมีความสามารถใน
การแก�ป1ญหาเก่ียวกับงานธุรกิจหลังเรียนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต0อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
อยู0ในระดับมากที่สุด 
 เสาวภา พรหมทา (2558: บทคัดย0อ) ได�ศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�
ที่เน�นทักษะปฏิบัติ เพื่อส0งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐF 1 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปfที่ 2 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคFเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพป1ญหาการพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่เน�นทักษะปฏิบัติเพ่ือ
ส0งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐF 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 ตาม
เกณฑF 80/80 3) เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐF 1 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปfท่ี 2 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี 2 ก0อน
และหลังด�วยรูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่เน�นทักษะปฏิบัติ เพ่ือส0งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน และ 
5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 ท่ีมีต0อการจัดการเรียนรู�ที่เน�นทักษะปฏิบัติ 
เพื่อส0งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐF 1 กลุ0มตัวอย0างที่ใช�ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2/3 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปfการศึกษา 
2558 จํานวน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก0 1) แผนการจัดการเรียนรู� 2) แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทํางาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ี
มีต0อการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ เพ่ือส0งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน 
รายวิชางานประดิษฐF 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 การวิเคราะหFข�อมูลใช�ค0าสถิติ ร�อยละ 
ค0าเฉลี่ย ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค0า t - test แบบ dependent และการวิเคราะหFเนื้อหา ผลการวิจัย
พบว0า 1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนรู�ที่เน�นทักษะปฏิบัติ เพ่ือส0งเสริม
ทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐF 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 มีประสิทธิภาพ
เท0ากับ 86.62/85.15 ซ่ึงเป+นไปตามเกณฑF 80/80 2) ผลการประเมินทักษะกระบวนการทํางานของ
นักเรียนมีค0าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู0ในระดับดีมาก (   = 36.71) 3) ผลสัมฤทธ์ิก0อนเรียนและหลังเรียน
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ เพื่อส0งเสริมทักษะกระบวนการ
ทํางาน รายวิชางานประดิษฐF 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 พบว0า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียน มีค0าเท0ากับ  (    = 34.00, S.D. = 0.88) สูงกว0าก0อนเรียนที่มีค0าเท0ากับ (    = 19.47, S.D. = 1.50) 
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อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป+นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว� และ 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจ 
ต0อรูปแบบการจัดการเรียนรู�ที่เน�นทักษะปฏิบัติ เพื่อส0งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางาน
ประดิษฐF 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก (    = 4.27, S.D. = 0.54) 
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 ศักดิ์นคร สีหอแก�ว (2559: 109 - 110) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนทักษะงานช0างพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 การวิจัย
คร้ังนี้มีวัตถุประสงคF1) เพื่อศึกษาสภาพป1ญหาและความต�องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะงานช0างพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 2) เพ่ือสร�างและหาคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนทักษะงานช0างพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3) เพ่ือทดลองใช�รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะงานช0างพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 4) เพ่ือประเมินผลการใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะงานช0างพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ0มตัวอย0าง ได�แก0 1) กลุ0มท่ีใช�
ศึกษาสภาพป1ญหาและความต�องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จํานวน 316 คน ใช�วิธีสุ0มแบบ
แบ0งกลุ0ม 2) กลุ0มทดลองใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะงานช0างพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 การเลือก
แบบเจาะจง เป+นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 2 โรงเรียนวัดจันทรFตะวันออก จํานวน 30 คน การวิจัย
คร้ังนี้แบ0งออกเป+น 4 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ศึกษาสภาพป1ญหา และความต�องการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน 2) สร�างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 3) ทดลองใช�รูปแบบการเรียนการสอน 4) 
ประเมินผลการใช�รูปแบบการเรียนการสอน สถิติที่ใช�ได�แก0 ค0าเฉลี่ย ค0าร�อยละ ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว0า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามี
การพัฒนาทักษะงานช0างพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 อยู0ในระดับปานกลาง การจัดการเรียนการสอนยัง
ขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู�กับรายวิชาอื่น ๆ การแสวงหาความรู�ผ0านสื่อเทคโนโลยีอยู0ใน
ระดับน�อย มีความต�องการพัฒนาทักษะงานช0างพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 อยู0ในระดับมาก 2) รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะงานช0างพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผู�วิจัยได�พัฒนาข้ึนมีลักษณะเป+นแบบแผน
จําลองท่ีเป+นเอกสารมี 5 องคFประกอบสําคัญ ได�แก0 คู0มือการใช�รูปแบบการเรียนการสอน การวิเคราะหFงาน 
แผนการจัดการเรียนรู� เอกสารประกอบการเรียนรู� และสื่อ/แหล0งเรียนรู�ระบบเครือข0าย 3) นักเรียน
กลุ0มทดลองตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลการทดลองอยู0ในระดับดี 4) นักเรียน
กลุ0มทดลองมีผลการประเมินทักษะงานช0างพ้ืนฐานระหว0างก0อนทดลองกับหลังการทดลองแตกต0างกัน
อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินหลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม0แตกต0างกัน 
 วราพร ทองจีน (2560: 210 - 216) ได�ศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการเรียนรู�แบบสืบสวน ร0วมกับแนวคิดการใช�ข�อมูลป�อนกลับแบบ 360 องศา เพ่ือส0งเสริม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต�แย�งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต การวิจัยและ
พัฒนาน้ีมีวัตถุประสงคF 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู�แบบสืบสอบ 
ร0วมกับแนวคิดการให�ข�อมูลป�อนกลับแบบ 360 2) เพ่ือส0งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงโต�แย�งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต การดําเนินงานแบ0งเป+น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา
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ข�อมูลพื้นฐานเพื่อใช�ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู�แบบสืบสอบ ร0วมกับแนวคิดการให�ข�อมูลป�อนกลับแบบ 360 องศา 
เพื่อส0งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต�แย�งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยนําไปทดลองใช�
กับนักศึกษากลุ0มตัวอย0างซึ่งเป+นนักศึกษาชั้นปfท่ี 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตรFของ
มหาวิทยาลัยแห0งหน่ึง จํานวน 36 คน โดยใช�วิธีการสุ0มแบบเฉพาะเจาะจง ใช�ระยะเวลาในการทดลอง 
10 สัปดาหF สัปดาหFละ 3 ชั่วโมง และระยะท่ี 4 การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณF 
เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย ได�แก0 แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต�แย�ง และ
เกณฑFในการประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต�แย�ง สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหFข�อมูล ได�แก0 ค0าเฉลี่ย 
ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค0าที (Dependent t - test และ Independent t - test) ผลการวิจัย
พบว0า 1) รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด�วยหลักการ 5 ข�อ ได�แก0 (1) การเรียนรู�เกิดจากการท่ี
ผู�เรียนถูกกระตุ�นให�เกิดความสงสัยหรือเกิดความขัดแย�งทางป1ญญา แล�วแสวงหาคําตอบจากแหล0งข�อมูล
ต0าง ๆ โดยใช�วิจารณญาณในการคิดและคัดเลือกข�อมูลด�วยตนเองเพื่อให�ได�ข�อสรุปความรู�หรือคําตอบ 
(2) การมีประสบการณFในการสังเกต วิเคราะหF เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และวิพากษFวิจารณFข�อมูล
ความรู�หรือความคิดช0วยให�ผู�เรียนมีความเข�าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่เรียนรู�มีมุมมองการคิดสร�างสรรคF
ผลงานที่หลากหลาย และส0งเสริมกลยุทธFทางป1ญญาของผู�เรียน ซ่ึงส0งผลให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาการ
เรียนรู�ของตนเองได�ดีข้ึน (3) การสะท�อนคิดและการเชื่อมโยงความรู�หรือความคิดที่ค�นพบและได�รับ
จากรอบด�าน ช0วยให�ผู�เรียนมีกระบวนการคิดท่ีเป+นระบบ (4) การเรียนรู�ผ0านกระบวนการให�ข�อมูล
ป�อนกลับที่มีหลายมิติช0วยเสริมต0อการเรียนรู� ผู�เรียนได�ประเมินความรู� ความสามารถทั้งของตนเอง
และผู�อ่ืน ตระหนักถึงข�อดีข�อบกพร0องของผลงาน ได�สังเคราะหFความรู�และมีมุมมองความคิดท่ีหลากหลาย
ไปใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�และผลงาน (5) การประยุกตFใช�ข�อมูลความรู�เดิมและความรู�ใหม0ไปใช�ใน
การทํางานในสถานการณFต0าง ๆ ได� อย0างสมเหตุสมผล ช0วยขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร�างความคิด
หรือความรู�ของผู�เรียน และช0วยพัฒนาการคิด ในการเขียนให�มีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ข้ันตอนหลัก 
ได�แก0 ข้ันตอนท่ี 1 การกระตุ�นความสงสัย ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผนการสร�างความรู�ใหม0 ข้ันตอนท่ี 3 
การสร�างสรรคFผลงาน และ ข้ันตอนท่ี 4 การสะท�อนคิดเพื่อการพัฒนา 2) ผลการศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นพบว0า (2.1) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
โต�แย�งหลังการทดลองของนักศึกษากลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุมไม0แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามองคFประกอบแต0ละด�าน (2.2) ความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต�แย�งของนักศึกษากลุ0มทดลองหลังการทดลองสูงข้ึนกว0าก0อนการทดลอง
อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามองคFประกอบแต0ละด�าน 
 สมบูรณF พันธุ (2560: 86 - 87) ได�ศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพื่อพัฒนาชุดฝ&กเสริมทักษะงานประดิษฐFบายศรีสู0ขวัญประยุกตF กลุ0มสาระ
การเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 2 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคF
เพื่อ 1) ศึกษาข�อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพื่อ
พัฒนาชุดฝ&กเสริมทักษะงานประดิษฐFบายศรีสู0ขวัญประยุกตF กลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 2 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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ตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพื่อพัฒนาชุดฝ&กเสริมทักษะงานประดิษฐFบายศรีสู0ขวัญประยุกตF กลุ0มสาระ
การเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 2 3) ทดลองใช�รูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพ่ือพัฒนาชุดฝ&กเสริมทักษะงานประดิษฐFบายศรีสู0ขวัญ
ประยุกตF กลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 และ 
4) ประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพ่ือพัฒนาชุดฝ&ก
เสริมทักษะงานประดิษฐFบายศรีสู0ขวัญประยุกตF กลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ�าม�า (โรงเรียนกีฬาท�องถ่ินจังหวัด
ร�อยเอ็ด) ในภาคเรียนท่ี 1 ปfการศึกษา 2559 จํานวน 1 ห�องเรียน รวมทั้งสิ้น  35 คน ซ่ึงได�มาโดย
การสุ0มตัวอย0างแบบกลุ0ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย ประกอบด�วย 
ชุดฝ&กเสริมทักษะงานประดิษฐFบายศรีสู0ขวัญประยุกตF กลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู� แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ การวิเคราะหFข�อมูลโดยใช�ค0าร�อยละ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม0อิสระ 
(t - test แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะหFเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัย
พบว0า 1) การวิเคราะหFข�อมูลพ้ืนฐาน หลักสูตรได�มุ0งเน�นผู�เรียนเป+นสําคัญทุกคนสามารถเรียนรู�และ
พัฒนาตนเองได�เต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูยังใช�รูปแบบการสอนแบบบรรยาย
ให�ผู�เรียนทําแบบฝ&กหัดจากบทเรียน ไม0ค0อยใช�สื่อ แหล0งเรียนรู�สําหรับเสริมทักษะการเรียนรู� ไม0ได�ฝ&ก
ให�ผู�เรียนคิดแก�ป1ญหาได�อย0างมีเหตุผลเท0าที่ควร และวิธีการสอนส0วนใหญ0ของครูจะสอนโดยยึดครู
เป+นศูนยFกลาง เน�นเนื้อหาท่ีมีในหลักสูตรเท0าน้ัน เน�นการให�ได�มาซ่ึงคําตอบที่ถูกต�อง โดยไม0คํานึงถึง
วิธีการคิดหาคําตอบทําให�นักเรียนที่เรียนไม0เข�าใจตั้งแต0เริ่มต�นแล�วอาจจะไม0ต�องการที่จะเรียน
โดยเฉพาะอย0างยิ่งในกลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานประดิษฐF 
2) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนมีชื่อเรียกว0า "MITSP Model" มีองคFประกอบคือ หลักการ 
วัตถุประสงคF กระบวนการเรียนการสอน สิ่งท่ีส0งเสริมการเรียนรู� เง่ือนไขในการใช�แบบฝ&กทักษะและ
การขยายผล ซ่ึงมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ันตอนคือ (1) ข้ันวิเคราะหFป1ญหา (M = Motivation) 
(2) ขั้นศึกษาข�อมูล (I = Information) (3) ขั้นคิดสร�างองคFความรู�เอง (T = Think up) (4) ขั้น
ปฏิบัติการ (A = Application) และ (5) ขั้นสรุปและประเมินผล (P = Progress) และรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพ่ือพัฒนาชุดฝ&กเสริมทักษะงานประดิษฐFบายศรีสู0ขวัญ
ประยุกตF สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 2 มีความเหมาะสมและเป+นไปได� 3) ผลการทดลองใช�
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพื่อพัฒนาชุดฝ&กเสริมทักษะงานประดิษฐFบายศรี
สู0ขวัญประยุกตF กลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 
มีประสิทธิภาพเท0ากับ 85.10/82.57 เม่ือเทียบกับเกณฑF 80/80 ปรากฏว0า สูงกว0าเกณฑFท่ีกําหนดไว�  
และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ทําให�นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก0อนและ
หลังเรียนด�วยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร�างองคFความรู�เพื่อพัฒนาชุดฝ&กเสริมทักษะงานประดิษฐF
บายศรีสู0ขวัญประยุกตF กลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปfท่ี 2  แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มข้ึน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต0อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�
เพื่อพัฒนาชุดฝ&กเสริมทักษะงานประดิษฐFบายศรีสู0ขวัญประยุกตF โดยรวมอยู0ในระดับมากที่สุด 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สรุปได�ว0า
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป+นการพัฒนาการเรียนการสอนที่แตกต0างออกไปจากการเรียน
การสอนในรูปแบบปกติที่ได�จากการศึกษาวิเคราะหFข�อมูลพ้ืนฐานและสภาพป1ญหาความต�องการ 
แล�วจึงสร�างและพัฒนาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนนํามาใช�ในการพัฒนานักเรียน ซ่ึงรูปแบบ
การเรียนการสอนในแต0ละรูปแบบมุ0งเน�นเพื่อพัฒนาทักษะ ส0งเสริมความสามารถของนักเรียนตาม
ลักษณะของแต0ละรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนจะมีข้ันตอนเฉพาะตามเนื้อหาและ
ทักษะที่ต�องการให�เกิดกับนักเรียน รูปแบบทุกรูปแบบสามารถพัฒนาทักษะนักเรียนได�อย0างเหมาะสม 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และทักษะปฏิบัติที่ดีขึ้น โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีขั้นตอนในการพัฒนา
เป+นไปในทิศทางเดียวกัน ผู�วิจัยได�ประยุกตFเป+นข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
ดังน้ี 1) ข้ันตอนการศึกษาและวิเคราะหFข�อมูลพื้นฐาน 2) ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
3) ข้ันตอนการทดลองและศึกษาผลการใช�รูปแบบบการเรียนการสอน และ 4) ข้ันตอนการปรับปรุง
และนําเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

สุจิตรา ขุนคํา (2553: 40 - 41) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติ งานรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีงานธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 3 โรงเรียนแม0แตง 
จังหวัดเชียงใหม0 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคFเพ่ือ 1) ศึกษาการจัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานธุรกิจ และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานธุรกิจ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 3 โรงเรียนแม0แตง 
จังหวัดเชียงใหม0 กลุ0มเป�าหมายได�แก0 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 3/2 จํานวน 28 คน เคร่ืองมือได�แก0 
1) แผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การทําบัญชี จํานวน 3 แผน 
2) แบบประเมินผลการเรียนรู�รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การทําบัญชี ซ่ึงประกอบด�วย 
แบบทดสอบวัดความรู�ความเข�าใจ และแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 3) แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตอน ผลการศึกษามีดังน้ี 
1) ผลจากการศึกษาการจัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานธุรกิจ พบว0านักเรียนมีความคิดเห็นทางด�านการจัดกิจกรรมการเรียนรู�และด�าน
การดําเนินการสอนโดยภาพรวมอยู0ในระดับเห็นด�วยมากท่ีสุด รวมทั้งมีความคิดเห็นทางด�านวัตถุประสงคF
และเนื้อหา ด�านการใช�สื่อการสอน และด�านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู0ในระดับเห็นด�วยมาก 
และนอกจากนี้นักเรียนยังได�ให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกว0าวัตถุประสงคFสอดคล�องกับเน้ือหาที่เรียน 
ควรมีการแบ0งกลุ0มย0อยในการฝ&กปฏิบัติงาน และควรต้ังคําถามในระหว0างการสาธิตการใช�สื่อการสอน 
2) ผลจากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีงานธุรกิจ พบว0า
นักเรียนได�รับคะแนนหลังเรียนสูงกว0าคะแนนก0อนเรียนในทุกแผนการจัดการเรียนรู� รวมถึงนักเรียนมี
ทักษะการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู0ในระดับดีมาก ผลของการศึกษาดังกล0าวข�างต�น ชี้ให�เห็นได�เป+น
อย0างดีว0าการจัดการเรียนรู�คร้ังน้ีได�ส0งผลทางด�านบวกต0อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน ดังน้ัน ควรมีการนําวิธีการจัดการเรียนรู�รูปแบบนี้ไปใช�ในการเรียนการสอนรายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีงานธุรกิจอย0างต0อเนื่อง 
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 บุญรอด ชาติยานนทF (2558: 205) ศึกษาวิจัย เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสF ในรายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปfที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคF 1) เพื่อพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสF 2) เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสF 3) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด�วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสF และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด�วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสF กลุ0มเป�าหมาย ได�แก0 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 1 ปfการศึกษา 2558 
ที่เรียนรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว จํานวน 15 คน การศึกษาคร้ังนี้ใช�รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง 
(semi-experimental design) แบบกลุ0มเดียว (one-shot case study) เครื่องมือที่ใช�ศึกษา
ประกอบด�วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�วิชาการปลูกพืชผักสวนครัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1 
จํานวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต0อการจัดกิจกรรมการเรียนรู� สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหFข�อมูลร�อยละ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค0าที (t - test) แบบ dependent samples ผลการวิจัยพบว0า 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสFในรายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพเท0ากับ 
84.20/86.43 ซ่ึงเป+นไปตามเกณฑFท่ีตั้งไว� 80/80 2) มีดัชนีประสิทธิผลเท0ากับ 0.7523 3) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด�วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีสFในรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวมอยู0ในระดับมาก 

กฤตมุข ไชยศิริ (2559: 88 - 90) ศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการสอนโดยใช�รูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพFซันเร่ือง การร�อยลูกป1ดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปfท่ี 5 โรงเรียนวัดอ0างแก�ว (จีบ ปานขา) การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคF 1) เพื่อพัฒนา
ชุดการสอนโดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพFซันเร่ืองการร�อยลูกป1ดให�มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑF 80/80 2) เพ่ือศึกษาผลการประดิษฐFชิ้นงานด�วยชุดการสอน 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนจากการเรียนด�วยชุดการสอน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต0อชุดการสอน
กลุ0มตัวอย0างที่ใช�ในการทดลองคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปfท่ี 5 โรงเรียนวัดอ0างแก�ว (จีบ ปานขา) 
ปfการศึกษา 2559 ใช�วิธีการสุ0มตัวอย0างแบบง0ายโดยใช�ห�องเรียนเป+นหน0วยสุ0ม โดยการจับฉลากมา 
1 ห�องเรียน จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัยประกอบด�วย 1) แบบสัมภาษณFแบบมีโครงสร�าง
สําหรับผู�เชี่ยวชาญ 2) แผนการจัดการเรียนรู� 3) ชุดการสอนโดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพFซันเรื่องการร�อยลูกป1ด 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติงานร�อยลูกป1ด 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�เรียน การวิเคราะหFข�อมูลใช�ค0าเฉลี่ย (   ) 
ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค0าประสิทธิภาพของชุดการสอน (E1/E2) และค0าที (t - test) แบบ 
Dependent ผลการวิจัยพบว0า 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
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ของซิมพFซัน เร่ือง การร�อยลูกป1ดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปfที่ 5 
โรงเรียนวัดอ0างแก�ว (จีบ ปานขา) ที่ผู�วิจัยสร�างข้ึนมีประสิทธิภาพ 95.03 /81.33 ตามเกณฑF 80/80 
2) ผลการประดิษฐFชิ้นงานของนักเรียนท่ีเรียนด�วยชุดการสอนโดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพFซันเร่ืองการร�อยลูกป1ด พบว0านักเรียนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติงานเฉลี่ย (   ) เท0ากับ 3.80 อยู0ใน
ระดับดีมาก 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด�วยชุดการสอนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต0อชุดการสอนโดยใช�รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพFซัน เร่ืองการร�อยลูกป1ดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปfท่ี 5 โรงเรียนวัดอ0างแก�ว (จีบ ปานขา) มีระดับความพึงพอใจอยู0ในระดับมาก (   = 2.59, S.D. = 0.49) 

ปวเรศ อินทจักร (2559: 13) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติต0อ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน�นทักษะการปฏิบัติในรายวิชางานปรับอากาศรถยนตFของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปfที่ 3 คณะช0างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ�ากําลัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคFเพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ก0อนเรียนและ
หลังเรียนในวิชางานปรับอากาศรถยนตFของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปfที่ 3 คณะ
ช0างอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ�ากําลัง ห�อง EP 301 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่ได�รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน�นทักษะการปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาเจตคติต0อการจัดการเรียนการสอน
โดยเน�นทักษะการปฏิบัติในวิชางานปรับอากาศรถยนตFของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปfที่ 3 คณะช0างอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ�ากําลัง ห�อง EP 301 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ กลุ0มตัวอย0างท่ีใช�ในการศึกษาคร้ังนี้ ได�มาจากการเลือกแบบเจาะจง ได�แก0 นักศึกษา
สาขาวิชาไฟฟ�ากําลัง ห�อง EP 301 ท่ีเรียนวิชางานปรับอากาศรถยนตF ในภาคเรียนท่ี 2 ปfการศึกษา 
2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จํานวน 19 คน เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย ได�แก0 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก0อนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) และ
แบบสอบถามเจตคติแบบมาตรส0วนประมาณค0า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหF
ข�อมูล ได�แก0 ค0าร�อยละ ค0า t - test แบบ dependent ค0าเฉลี่ย และส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว0า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .01 และมีเจตคติต0อวิชางานปรับอากาศรถยนตF อยู0ในระดับมากที่สุด (   = 4.57) โดยข�อท่ี
นักศึกษามีระดับเจตคติมากที่สุดเป+นอันดับแรก คือ ข�อท่ี 8 มีการจัดให�ผู�เรียนได�นําเสนอผลงานหน�า
ชั้นเรียนเพื่อส0งเสริมความกล�าแสดงออก (   = 4.79) อันดับที่สอง คือ ข�อที่ 4 ฝ&กให�ผู�เรียนสามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานได�อย0างเป+นลําดับข้ันตอน (   = 4.68) และข�อที่นักศึกษามีระดับเจตคติอยู0ใน
อันดับน�อยที่สุดและมีค0าเฉลี่ยอยู0ในระดับมาก (   = 4.42) คือ ข�อที่ 2 มีการสาธิตและอธิบายข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนได�เป+นอย0างดี 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ สรุปได�ว0า
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน�นทักษะปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเก่ียวกับงานอาชีพ
สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได�เป+นอย0างดี นักเรียนพัฒนาการเรียนรู�และประยุกตF
สู0การปฏิบัติได�อย0างเป+นลําดับข้ันตอนจนเกิดผลงานจากการปฏิบัติงาน งานตัดเย็บเป+นงานที่ต�อง
ปฏิบัติเพ่ือให�ได�ชิ้นงาน ฉะนั้น ผู�วิจัยจึงได�เห็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติ
เพื่อให�นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตัดเย็บได�โดยเชื่อมโยงความรู�สู0การปฏิบัติจนเกิดชิ้นงาน 
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  งานวิจัยเกี่ยวกับการใช�ชุดฝgกทักษะ 
 สมบัติ ทรัพยFศรี (2555: 72 - 73) ได�ศึกษาวิจัย การเปรียบเทียบผลการเรียน เร่ืองการตกแต0ง
อาหารด�วยการแกะสลักผักและผลไม� ชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1 โดยชุดฝ&กทักษะกับการสอนแบบปกติ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคFเพ่ือ 1) เพื่อสร�างและพัฒนาชุดฝ&กทักษะการสอน กลุ0มสาระการเรียนรู�
การงานอาชีพ สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว หน0วยที่ 1 งานบ�าน เร่ืองการตกแต0งอาหารด�วย
การแกะสลักผักและผลไม� สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 1 ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑF 80/80 
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนกลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
หน0วยที่ 1 งานบ�าน เรื่อง การตกแต0งอาหารด�วยการแกะสลักผักและผลไม� ของนักเรียนระหว0าง
การสอนโดยใช�ชุดฝ&กทักษะกับการสอนแบบปกติ ประชากรที่ใช�ในการวิจัยคร้ังนี้ คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปfท่ี 1 โรงเรียนบ�านเตว็ดนอก(สร�อยสนประชาสรรคF) อําเภอศรีสําโรง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปfการศึกษา 2554 จํานวน 70 คน กลุ0มตัวอย0างที่ใช�ใน
การทดลองครั้งนี้ เป+นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1 โรงเรียนบ�านเตว็ดนอก(สร�อยสนประชาสรรคF) 
จํานวน 40 คน ใช�คะแนนจัดกลุ0มตัวอย0างแบบจับคู0 กลุ0มละ 20 คน เคร่ืองมือที่ใช� แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค0าดัชนีความสอดคล�อง(IOC) มีค0าอยู0ระหว0าง 0.80 - 1.00 มีความยากง0าย 
0.53 – 0.80 มีค0าอํานาจจําแนก 0.37 - 0.70 และหาค0าความเชื่อม่ันโดยใช�สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ด�วยวิธีของ Cronbach ซึ่งได�ค0าเท0ากับ 0.91 การวิเคราะหFค0าเฉลี่ยและ
การวิเคราะหFคุณภาพของประสิทธิภาพ/ผลลัพธFของการเรียน ซึ่งใช�เกณฑFที่กําหนด 80/80 และ
การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค0าที (t - test) แบบ Paired-Samples ผลการวิจัยพบว0า 1) ชุดฝ&ก
ทักษะการสอนกลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพสาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว หน0วยที่ 1 
งานบ�าน เร่ือง การตกแต0งอาหารด�วยการแกะสลักผักและผลไม� สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1 
มีประสิทธิภาพของผลลัพธFเท0ากับ 83.35/85.78 ซ่ึงอยู0ในเกณฑF 80/80 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1 
โรงเรียนบ�านเตว็ดนอก(สร�อยสนประชาสรรคF) ตําบลทับผึ้ง อําเภอสําโรง ในการใช�ชุดฝ&กทักษะ 
เรื่อง การตกแต0งอาหารด�วยการแกะสลักผักและผลไม�มีผลการเรียนสูงกว0าวิธีการสอนแบบปกติท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 ศรีไพร นันทะสูนยF (2556: 116 - 118) ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดฝ&กทักษะการประดิษฐFบายศรี 
กลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 1 ในการวิจัยคร้ังน้ี 
มีวัตถุประสงคF 1) เพ่ือพัฒนาชุดฝ&กทักษะการประดิษฐFบายศรี กลุ0มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 1 ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑF 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 1 ก0อนเรียนและหลังเรียนด�วยชุดฝ&กทักษะ
การประดิษฐFบายศรี 3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1 ท่ีมีต0อการเรียน
โดยใช�ชุดฝ&กทักษะการประดิษฐFบายศรี กลุ0มตัวอย0างที่ใช�ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfท่ี 1 
โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎรFพัฒนา) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปfการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห�องเรียน มีนักเรียน 23 คน เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัยใน
คร้ังนี้ ได�แก0 ชุดฝ&กทักษะการประดิษฐFบายศรี แผนการจัดการเรียนรู� เร่ือง การประดิษฐFบายศรี 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช� คือ ค0าเฉลี่ย ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ร�อยละ และ t – test ผลการวิจัยพบว0า 1) ชุดฝ&กทักษะการประดิษฐFบายศรีที่พัฒนามีประสิทธิภาพ
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โดยรวมเท0ากับ 83.89/83.86 ซึ่งสูงกว0าเกณฑF 75/75 ที่กําหนดไว� 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 1 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว0าก0อนเรียนโดยใช�ชุดฝ&กทักษะการประดิษฐFบายศรี อย0างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต0อการเรียนด�วยชุดฝ&กทักษะการประดิษฐF
บายศรี อยู0ในระดับมากท่ีสุด 
 สุระไกร เทพเดช (2556: 177 - 179) ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดฝ&กทักษะ เร่ือง การใช� 
มัลติมิเตอรF ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปfที่ 2 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคFเพ่ือพัฒนา
ชุดฝ&กทักษะเร่ืองการใช�มัลติมิเตอรFของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปfที่ 2 ให�มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑF 75/75 และมีผลการใช�ชุดฝ&กทักษะที่พัฒนาข้ึนกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปfที่ 2 แผนกวิชาไฟฟ�ากําลัง ภาคเรียนที่ 2 ปfการศึกษา 2556 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 20 คน ได�มาโดยการสุ0มแบบกลุ0ม เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัด 
การเรียนรู� 2) ชุดฝ&กทักษะเรื่องการใช�มัลติมิเตอรFจํานวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข�อ 4) แบบทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ข�อ 
30 คะแนน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต0อการเรียนด�วยชุดฝ&กทักษะ จํานวน 25 ข�อ การวิเคราะหF
ข�อมูลใช�ค0าร�อยละ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test (Dependent Samples) ผลการวิจัย
พบว0า 1) ประสิทธิภาพของชุดฝ&กทักษะ เร่ือง การใช�งานมัลติมิเตอรFของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปfที่ 2 ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนมีค0าเท0ากับ 87.36/76.67 เป+นไปตามเกณฑFที่ตั้งไว� 75/75 2) นักเรียน
ที่เรียนด�วยชุดฝ&กทักษะ เร่ือง การใช�งานมัลติมิเตอรFมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว0าก0อนเรียน
อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่เรียนด�วยชุดฝ&กทักษะ เร่ือง การใช�งานมัลติมิเตอรF
มีทักษะการปฏิบัติงานหลังเรียนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) นักเรียน 
มีความพึงพอใจต0อการเรียนการสอนด�วยชุดฝ&กทักษะ เร่ือง การใช�งานมัลติมิเตอรFโดยรวมอยู0ในระดับ
มากที่สุด 
 ชฎาภรณF ทาสุวรรณ (2558: 13) ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนาทักษะในการพิมพFจดหมายธุรกิจ
ต0างประเทศแบบภาษาอังกฤษ โดยใช�ชุดฝ&กทักษะ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปfที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคFเพ่ือ 
1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการพิมพFจดหมายธุรกิจต0างประเทศแบบภาษาอังกฤษก0อนและหลังการใช�
ชุดฝ&กทักษะ 2) เพ่ือทราบผลการพัฒนาทักษะในการพิมพFจดหมายธุรกิจต0างประเทศแบบภาษาอังกฤษ 
โดยใช�ชุดฝ&กทักษะ กลุ0มตัวอย0างที่ใช�ในการวิจัยได�แก0 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปfที่ 2 
สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จํานวน 11 คน ภาคเรียนที่ 2 ปfการศึกษา 
2558 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัยได�แก0 ชุดฝ&กทักษะจํานวน 4 ชุด แบบทดสอบก0อนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน สถิติที่ใช�ในการวิเคราะหFข�อมูล ได�แก0 1) การหาค0าสถิติพื้นฐาน คือ ร�อยละ ค0าเฉลี่ย 
ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความแตกต0างระหว0างคะแนนผลสัมฤทธิ์ก0อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช�ค0า t - test (Dependent Sample) 2) การหาค0าประสิทธิภาพของชุดฝ&กทักษะ (E1/E2) 
ผลการวิจัยพบว0า นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปfท่ี 2 สาขาการตลาด จํานวน 11 คน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ทําการพิมพFจดหมายธุรกิจต0างประเทศแบบภาษาอังกฤษ 
ก0อนใช�ชุดฝ&กทักษะมีคะแนนต่ําสุดเท0ากับ 6 คะแนน และคะแนนสูงสุดเท0ากับ 13 คะแนน คิดค0า
คะแนนเฉลี่ย เท0ากับ 9.27 คะแนน ได�ค0าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท0ากับ 2.148 และหลังจากการใช�ชุดฝ&ก
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ทักษะแล�วให�นักศึกษาพิมพFจดหมายธุรกิจต0างประเทศแบบภาษาอังกฤษ พบว0า คะแนนต่ําสุดเท0ากับ 
13 คะแนน คะแนนสูงสุดเท0ากับ 20 คะแนน มีค0าคะแนนเฉลี่ย เท0ากับ 16.73 คะแนน ได�ค0าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท0ากับ 1.737 และการทดสอบสมมติฐานโดยการใช�สถิติ t - test พบว0า ค0า t จากการคํานวณ
มีค0าเป+น 19.116 ส0วนค0า t ที่เป�ดจากตาราง ณ ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีค0าเป+น 1.812 
จากค0าแห0งความอิสระที่ 10 (df = 10) 
 ประสิทธิพร แท0นพิทักษF (2558: 763) ได�ศึกษาวิจัย  การพัฒนาชุดฝ&กปฏิบัติการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรF วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรF สําหรับนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปfที่ 1 การวิจัยคร้ังนี้เป+น
การวิจัยกึ ่งทดลอง โดยมีจุดมุ0งหมายเพื่อพัฒนาชุดฝ&กปฏิบัติการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรFวิชา
ปฏิบัติการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรF สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปfที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑF 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว0างก0อนเรียนและหลังเรียน กลุ0มตัวอย0างในการศึกษาคร้ังน้ี
คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปfที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ที่กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปfการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ได�มาโดยการสุ0มแบบแบ0งกลุ0ม เคร่ืองมือท่ีใช�
ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู� แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชุดฝ&กปฏิบัติการประกอบเคร่ือง
คอมพิวเตอรF และแบบประเมินทักษะปฏิบัติ การวิเคราะหFข�อมูลใช�ค0าร�อยละ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช�การทดสอบค0าที ผลการศึกษาพบว0าประสิทธิภาพของ
ชุดฝ&กปฏิบัติการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรF 82.11/82.98 สูงกว0าเกณฑFที่กําหนดไว�ที่ 75/75 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว0าก0อนเรียนอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 พรธณา เจือจารยF (2560: 38) ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช�ชุดฝ&ก
ทักษะ เร่ือง การใช�เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft word 2016 วิชาคอมพิวเตอรFในงานธุรกิจ สําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปfที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรFธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ
วิทยFพณิชยการ การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคF 1) เพื่อพัฒนาชุดฝ&กทักษะเร่ืองการใช�เคร่ืองมือ
โปรแกรม Microsoft Word 2016 รหัสวิชา 2201 - 2405 วิชาคอมพิวเตอรFในงานธุรกิจ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปfท่ี 3/9 ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑFมาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ืองการใช�เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหัสวิชา 2201 - 2405 วิชา
คอมพิวเตอรFในงานธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปfที่ 3/9 ก0อนเรียนและหลังเรียนด�วยชุดฝ&กทักษะ 
กลุ0มตัวอย0างคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปfที่ 3/9 สาขาวิชาคอมพิวเตอรFธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยFพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการส0งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 
ปfการศึกษา 2560 จํานวน 43 คน ได�มาจากการสุ0มตัวอย0างแบบง0าย (Simple Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการศึกษา คือ แบบฝ&กทักษะ เร่ือง การใช�เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft word 2016 
จํานวน 5 แบบฝ&กที่ผู�วิจัยได�พัฒนาขึ้น และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช�เป+นข�อสอบ
ก0อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ชุด ชุดละ 30 ข�อ การหา
ประสิทธิภาพแบบฝ&กทักษะใช�เกณฑFหาประสิทธิภาพ E1/E2 เท0ากับ 80/80 ค0าเฉลี่ย ค0าร�อยละ 
ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค�นพบว0า 1) วิธีการจัดการเรียนรู�โดยใช�แบบฝ&กทักษะ เร่ือง การใช�
เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft word 2016 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปfที่ 3/9 
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มีประสิทธิภาพเท0ากับ 83.78/84.44 ซ่ึงสูงกว0าเกณฑFมาตรฐานที่ตั้งไว� 2) ผลที่เกิดกับนักศึกษาหลัง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู� โดยใช�แบบฝ&กทักษะ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปfที่ 3/9 พบว0านักศึกษาคิดเป+น มีทักษะในเร่ืองที่เรียน ซ่ึงส0งผลให�นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง การใช�เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft word 2016 สูงข้ึน นักศึกษาได�คะแนนเฉลี่ยจากการจัด 
การเรียนรู� เร่ือง การใช�เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 คิดเป+นร�อยละ 83.63 และได�
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป+นร�อยละ 85.35  
 เอกรัฐ อินทรFทิพยF (2560: บทคัดย0อ) ได�ศึกษาวิจัย รายงานการใช�ชุดฝ&กทักษะงานประดิษฐF
จากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ0มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช0วงชั้นท่ี 3 โดยมีความมุ0งหมาย
เพื่อ 1) สร�างชุดฝ&กทักษะงานประดิษฐFจากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ0มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช0วงชั้นที่ 3 สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา 2) หาประสิทธิภาพของชุดฝ&ก
ทักษะงานประดิษฐFจากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ0มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช0วงชั้นที่ 3 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา ตามเกณฑF 80/80 และ 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของชุดฝ&กทักษะงานประดิษฐFจากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ0มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช0วงชั้นที่ 3 สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญาที่สร�างข้ึน กลุ0มตัวอย0างที่ใช�ในการศึกษา 
ได�แก0 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 10 คน เป+นนักเรียน
ที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาซ่ึงได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทําการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 2 ปfการศึกษา 2559 จํานวน 10 คร้ัง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ระหว0างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
ถึง 5 มกราคม 2560 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการศึกษาคร้ังนี้ ได�แก0 ชุดฝ&กทักษะงานประดิษฐFจากวัสดุธรรมชาติ 
ทักษะอาชีพ กลุ0มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช0วงชั้นที่ 3 สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญา จํานวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญา เป+นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข�อ มีค0าอํานาจจําแนกรายข�อต้ังแต0 
0.24 ถึง 0.75 ค0าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท0ากับ 0.76 และแบบทดสอบเพื่อวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต0อการจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�ชุดฝ&กทักษะงานประดิษฐFจาก
วัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ0มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช0วงชั้นที่ 3 สําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร0องทางสติป1ญญา เป+นแบบสอบถามชนิดมาตราส0วนประมาณค0า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จํานวน 10 ข�อ มีค0าอํานาจจําแนกรายข�อตั้งแต0 0.36 ถึง 0.68 ค0าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท0ากับ 0.85 
สถิติที่ใช�ในการวิเคราะหFข�อมูล คือ ร�อยละ ค0าเฉลี่ย ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว0า 
1) ชุดฝ&กทักษะงานประดิษฐFจากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ0มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช0วงชั้นที่ 3 สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา มีประสิทธิภาพ เท0ากับ 92.70/91.00 ซ่ึง
สูงกว0าเกณฑFที่ตั้งไว� 2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝ&กทักษะงานประดิษฐFจากวัสดุธรรมชาติ เท0ากับ 0.82 
แสดงว0า นักเรียนมีความก�าวหน�าในการเรียน คิดเป+นร�อยละ 82 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต0อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�ชุดฝ&กทักษะงานประดิษฐFจากวัสดุธรรมชาติ โดยรวมอยู0ในระดับ
มากที่สุด  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการใช�ชุดฝ&กทักษะ ค�นพบว0ารายวิชาท่ีมีเนื้อหามุ0งเน�น
ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีครูผู�สอนมักจะใช�ชุดฝ&กทักษะ
ปฏิบัติในการศึกษา และพัฒนาความรู�ความสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพัฒนาทักษะ
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การปฏิบัติงานให�สูงข้ึน ซ่ึงการใช�ชุดฝ&กทักษะหรือแบบฝ&กทักษะ เป+นนวัตกรรมการเรียนรู�ที่ช0วยให�
นักเรียนได�ฝ&กฝน จนเกิดความชํานาญ มีความรู�ความเข�าใจในเน้ือหาท่ีเรียน และช0วยให�ผู�เรียนได�
พัฒนาตนเองตามศักยภาพได�อย0างมีคุณภาพ ผู�วิจัยจึงเห็นว0าชุดฝ&กปฏิบัติทักษะจะสามารถพัฒนา
ความรู�ความเข�าใจและทักษะปฏิบัติในการตัดเย็บให�กับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาได�
เช0นกัน 
 8.2 งานวิจัยต างประเทศ 
 บรูช (Bruce, 1972: 429-A) ได�ทําการวิจัยเปรียบเทียบวิธีสอน โดยใช�ชุดการเรียนการสอน
กับแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยโอไอโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว0าการสอนโดยใช� 
ชุดการเรียนการสอนได�ผลดีกว0าการสอนแบบธรรมดา 
 ริกบี้ (Rigby, 1974: 84) ได�ทําการวิจัยหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนระหว0างการสอน
โดยใช�ชุดการสอนแบบกิจกรรมกับการสอนปกติในวิชาพิมพFดีดระดับกลาง การวิจัยมีวัตถุประสงคF 
เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพิมพFดีดระดับกลาง ระหว0างการใช�ชุดการสอนกับ
การสอนตามปกติ กลุ0มตัวอย0างใช�นักศึกษาบัญชีธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกน แบ0งนักศึกษาออกเป+น 2 
กลุ0ม คือ กลุ0มทดลองเรียนด�วยชุดการสอน กลุ0มควบคุมเรียนตามปกติ ผลการวิจัยพบว0า นักศึกษาท่ี
เรียนโดยชุดการสอนมีความเท่ียงตรงและรวดเร็วสูงกว0าการสอนตามปกติ นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต0อ
การเรียนด�วยชุดการสอน 
 ลอเรยF (Lowray, 1978: 817-A) ได�ศึกษาผลในการใช�แบบฝ&กทักษะกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปfที ่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปfที่ 3 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน สรุปผลได� ดังนี ้ 
แบบฝ&กหัด เป+นเคร่ืองมือที่ช0วยนักเรียนในการเรียนรู� นักเรียนที่ได�รับการฝ&กโดยใช�แบบฝ&กหัดทักษะ
มีคะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝ&กหัดมากกว0าคะแนนก0อนทําแบบฝ&กหัดและนักเรียนสามารถทํา
ข�อทดสอบหลังจากการทําแบบฝ&กหัดได�ถูกต�องเฉล่ียถึงร�อยละ 98.8 แบบฝ&กหัดช0วยในเร่ืองความแตกต0าง
ระหว0างบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางด�านภาษาแตกต0างกัน การนําแบบฝ&กหัดมาใช�จึง
เป+นการช0วยเหลือให�นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเพ่ิมข้ึน 
 แอนเดอรFสัน (Anderson, 1982: 4795-A) ได�สร�างชุดการสอนด�วยตนเองเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑFที่ตั้งไว� และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมในระดับเตรียมอุดมศึกษา โดยใช�
ชุดการสอนด�วยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลปรากฏว0าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต0างกัน
อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  อลิซ โจนสF และเดวิด เคมเบอรF (Alice Jones and David Kember, 1994: 93 - 97) ได�
ศึกษาตรวจสอบทัศนคติของนักเรียนกายภาพบําบัดที่มีต0อการแทนที่การบรรยายแบบเดิมด�วยชุด
การเรียนรู�ด�วยตนเอง ชุดการเรียนรู�ด�วยตนเองถูกเขียนข้ึนเพ่ือเป+นส0วนหนึ่งของหลักสูตร Hong Kong 
Polytechnic ทัศนคติต0อการใช�ชุดบทเรียนถูกกําหนดด�วยแบบสอบถามและวิธีการเรียนรู�ของ
นักเรียนจะถูกวัดด�วยแบบสอบถามกระบวนการศึกษา พบว0า นักเรียนที่มีแนวโน�มมุ0งสู0การเรียนรู�
อย0างลึกซ้ึงมีแนวโน�มที่จะแสดงความพึงพอใจต0อการเรียนรู�ด�วยตนเอง ผู�ท่ีมีความโน�มเอียงสู0แนวทาง
พื้นผิวต�องการการบรรยายเพ่ือกําหนดหลักสูตร มีหลักฐานเบ้ืองต�นว0าการใช�วิธีการบรรยายลดลง
เนื่องจากชุดการเรียนรู�ด�วยตนเองเสร็จสมบูรณFมากข้ึน 
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 การFเซียโน (Graziano, 2003: 1160-A) ได�วิจัยการสร�างธุรกิจเสมือนจริง คือ การจําลอง
สถานการณFในการทํางานจริง โดยเน�นการฝ&กประสบการณFตรงซ่ึงนักศึกษาจะได�ทดลองบริหารธุรกิจ
เสมือนจริงด�วยตนเอง ได�ปฏิบัติหน�าท่ีต0าง ๆ ในการดําเนินงานธุรกิจทั้งด�านการผลิตสินค�าและบริการ 
ในหลักสูตรใช�การจัดการเรียนรู�ด�วยการปฏิบัติจริง การเรียนรู�จากประสบการณFจริง จากการดําเนินงาน
ธุรกิจจําลองนั่นเอง การวิจัยคร้ังน้ีใช�วิธีการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข�องตามลําดับแนวคิด
ดังต0อไปน้ี คือ การเรียนรู�ด�วยประสบการณFตรง การสร�างกระบวนการเรียนรู� การเรียนรู�ทักษะที่เน�น
การแก�ป1ญหาและการพัฒนาผลการฝ&กปฏิบัติในระหว0างเรียน ผลการวิจัยพบว0านักศึกษาได�รับ
ประสบการณF เกิดการเรียนรู�เพ่ิมข้ึน 
  จากการศึกษางานวิจัยต0างประเทศเก่ียวกับการใช�ชุดฝ&ก หรือชุดการสอน ทําให�นักเรียนได�
เรียนรู�ด�วยการปฏิบัติจริง ช0วยให�นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและมีประสบการณFจากการเรียนรู�
เพิ่มมากข้ึน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนสูงกว0าก0อนเรียนและสูงกว0าการเรียนด�วยวิธีการปกติ  
  จากการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศ และต0างประเทศ ผู�วิจัยสามารถนําข�อมูลมาประยุกตF
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะการเรียนและการปฏิบัติงานของนักเรียน โดย
ผู�วิจัยนําชุดฝ&กปฏิบัติทักษะมาใช�ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร0องทาง
สติป1ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 5 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 เพื่อให�นักเรียนสามารถ
เรียนรู�ได�อย0างมีประสิทธิภาพ อันจะส0งผลให�พัฒนาการเรียนรู�และทักษะการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
ประกอบกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให�มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชางานตัดเย็บจะช0วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู�ของนักเรียนได�เป+นอย0างดี 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ เป4นการวิจัยโดยใช�ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
มีวัตถุประสงคHเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ 2) สร�างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑH 80/80 3) ศึกษาผลการใช�รูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ โดยผู�วิจัย
ได�ดําเนินการตามข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

 ข้ันตอนที่ 1 : การศึกษาและวิเคราะห"ข#อมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ (Research : R1) 

  - การศึกษาและวิเคราะหHข�อมูลพ้ืนฐานด�วยวิธีการสนทนากลุ+ม 
  - การวิเคราะหH สังเคราะหH แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง 
  - การสัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการเรียนการสอนที่เน�นทักษะการปฏิบัติ 

 ข้ันตอนท่ี 2 : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และเคร่ืองมือท่ีใช#ในการวิจัย 
(Development : D1) 
  - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
  - การออกแบบและพัฒนาชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ และเคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 
  - การประเมินคุณภาพและการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  

ขั้นตอนที่ 3 : การทดลองและศึกษาผลการใช#รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
โดยใช#ชุดฝFกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ (Research : R2) 
  - การทดลองใช�การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด�วยรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  - การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บหลังการใช�รูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

ขั้นตอนท่ี 4 : การปรับปรุงและนําเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
(Development : D2) 
  - สรุปข�อค�นพบจากการทดลองใช�และการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 

- จัดทําเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บฉบับสมบูรณHและเผยแพร+
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
แผนภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอน 
การดําเนินการวิจัย 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ผลท่ีได#รับจาก 
การดําเนินการวิจัย 

     

ข้ันตอนท่ี 1  
การศึกษาและวิเคราะหH
ข�อมูลพ้ืนฐานสําหรับ 
การพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ  
(Research : R1) 

 - การศึกษาและวิเคราะหHข�อมูลพ้ืนฐาน  
  ด�วยวิธีการสนทนากลุ+ม 
- วิเคราะหH สังเคราะหH แนวคิด ทฤษฎี 
  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
- สัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ     
  การเรียนการสอนท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ 

 - ข้ันตอน กระบวนการ  
  เน้ือหา เก่ียวกับการเรียน 
  การสอนท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ 
- ประเด็นจากการสัมภาษณH 
- แนวทางการเรียนการสอน  
  งานตัดเย็บ 

 
ข้ันตอนท่ี 2  
การพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ และ
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
(Development : D1) 

 - พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
  งานตัดเย็บ 
- สร�างชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  แผนการจัดการเรียนรู� แบบทดสอบ 
  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน  
  แบบประเมินช้ินงานและแบบสังเกต 
  พฤติกรรม 

 - รูปแบบการเรียนการสอน 
  งานตัดเย็บ  
- ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ   
  การตัดเย็บ 
- เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 
ข้ันตอนท่ี 3  
การทดลองและศึกษาผล
การใช�รูปแบบ 
การเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
(Research : R2) 

 - นํารูปแบบการเรียนการสอน 
  งานตัดเย็บไปทดลองใช�กับ 
  กลุ+มทดลองและประชากร 
  ท่ีใช�ในการวิจัย 
- นําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ไปทดลองใช�กับกลุ+มทดลองและ 
  ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย 
- นําเคร่ืองมือท่ีสร�างไปใช� 
  ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

 - ผลการใช�รูปแบบการเรียน 
  การสอนงานตัดเย็บ โดย 
  ใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ  
  การตัดเย็บ 
- ผลคะแนนความรู�จาก 
  การทดสอบ 
- ผลคะแนนการประเมิน 
  ทักษะการปฏิบัติงาน 
- ผลคะแนนการประเมิน 
  ช้ินงาน 
- ผลการสังเกตพฤติกรรม 

 
ข้ันตอนท่ี 4  
การปรับปรุงและ
นําเสนอการพัฒนา
รูปแบบการเรียน 
การสอนงานตัดเย็บ  
(Development : D2) 

 - สรุปข�อค�นพบจากการทดลองใช�และ 
  การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
  งานตัดเย็บ  
- จัดทําเอกสารประกอบรูปแบบ     
  การเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
  ฉบับสมบูรณHและเผยแพร+ 

 - ข�อค�นพบจากการทดลอง 
  ใช�และการปรับปรุง 
  รูปแบบการเรียนการสอน 
  งานตัดเย็บ  
- รูปแบบการเรียนการสอน 
  งานตัดเย็บ และชุดฝ"ก 
  ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ฉบับสมบูรณH 
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ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาและวิเคราะห"ข#อมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ (Research : R1) 
 การดําเนินการในข้ันตอนน้ีผู�วิจัยได�ศึกษาและวิเคราะหHข�อมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 
วัตถุประสงค" 
 วัตถุประสงคHของข้ันตอนนี้ คือ  

 เพ่ือศึกษาวิเคราะหHข�อมูลพ้ืนฐานและศึกษาความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิสําหรับการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 
แหลLงข#อมูล  
 1. ครูผู�สอนงานอาชีพโรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ในการสนทนากลุ+มให�ความคิดเห็น
และให�ข�อมูลการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ จํานวน 6 คน 
 2. ผู�ทรงคุณวุฒิในการให�ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
เป4นครูผู�สอนที่มีประสบการณHเก่ียวกับการเรียนการสอนที่เน�นทักษะการปฏิบัติ และมีคุณลักษณะเป4น
ครูผู�สอน มีวิทยฐานะไม+ตํ่ากว+าครูเชี่ยวชาญและปฏิบัติการสอนสายงานอาชีพไม+ต่ํากว+า 10 ป2 โดยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 2 ท+าน และรองผู�อํานวยการฝ`ายบริหารงานวิชาการหรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย
ให�ปฏิบัติหน�าที่ฝ̀ายบริหารงานวิชาการ สังกัดโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด�านสติป,ญญาปฏิบัติหน�าท่ี
ฝ`ายบริหารงานวิชาการไม+ต่ํากว+า 10 ป2 โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 3 ท+าน รวมจํานวน 5 ท+าน 
(ภาคผนวก ก) 
 3. ผู�เชี่ยวชาญในการตรวจสอบประเมินค+าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
หรือ ดัชนีความสอดคล�องของเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย (IOC) เพ่ือตรวจสอบแบบสัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิ
และให�คําปรึกษาแนะนํา โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 5 ท+าน (ภาคผนวก ก) 
   
เคร่ืองมือท่ีใช#ในการวิจัย 
 1. แบบบันทึกการสนทนากลุ+ม สําหรับครูผู�สอนงานอาชีพ เพื่อบันทึกความคิดเห็นข�อมูลใน
การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ 
 2. แบบสัมภาษณHแบบมีโครงสร�าง (Structured Interview) สําหรับผู�ทรงคุณวุฒิ เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนที่เน�นทักษะการปฏิบัติ 
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหHข�อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ (Research : R1) ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ดําเนินการสนทนากลุ+มครูผู�สอนงานอาชีพ โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ใน
การศึกษาและวิเคราะหHข�อมูลรายละเอียดแนวทางการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ 
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 2. ดําเนินการศึกษาเอกสาร โดยนําข�อมูลที่ได�จากการสนทนากลุ+มมาศึกษา วิเคราะหH 
สังเคราะหH แนวคิด ข้ันตอน กระบวนการ เน้ือหา เก่ียวกับการเรียนการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติ 
 3. ดําเนินการสัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิ ในการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บที่เน�นทักษะปฏิบัติ 
 
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 1. การสนทนากลุLม 
 ผู�วิจัยได�นัดหมายครูผู�สอนงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ จํานวน 6 คน ร+วมสนทนากลุ+มให�ความคิดเห็นและให�ข�อมูลการจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพตามสภาพที่คาดหวัง และสภาพป,จจุบันท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของครู การเรียนรู�
ของนักเรียน และสื่อการเรียนการสอน รวมถึงข�อมูลความต�องการในการจัดการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพ นําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะหHสร�างข�อสรุปอุปนัย 
 2. การศึกษาเอกสาร 
 ผู�วิจัยได�นําผลการวิเคราะหHข�อมูลจากการสนทนากลุ+มมาศึกษาค�นคว�าเอกสารที่เก่ียวข�อง
และทําการวิเคราะหH สังเคราะหH แนวคิด ข้ันตอน กระบวนการ เนื้อหา เก่ียวกับการเรียนการสอนท่ี
เน�นทักษะปฏิบัติ 
 3. การสัมภาษณ"ผู#ทรงคุณวุฒิ 
 ผู�วิจัยดําเนินการสัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิโดยนําข�อสรุปจากการสนทนากลุ+ม และการศึกษา
เอกสารที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นทักษะปฏิบัติในการสอนงานอาชีพตัดเย็บ 
มากําหนดประเด็นการสัมภาษณH ซ่ึงได�ดําเนินการสร�างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิ 
ดังน้ี 
 3.1 ข้ันวิเคราะหH 
 1) ศึกษาค�นคว�าความรู� และเน้ือหาเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน�นทักษะ
ปฏิบัติจากเอกสารความรู� และแหล+งข�อมูลต+าง ๆ  
 2) ศึกษารายละเอียดประเด็นสําคัญที่ต�องการทราบข�อมูล 
 3.2 ข้ันออกแบบ 

นําเนื้อหาและรายละเอียดที่ได�ศึกษาค�นคว�ามากําหนดรูปแบบเพ่ือสร�างแบบสัมภาษณH 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 
     1) กําหนดประเด็นในการสัมภาษณH ดังน้ี  
 ข�อที่ 1 แนวคิดการเรียนการสอน 
 ข�อที่ 2 ข้ันตอนการสอน 
 ข�อที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข�อที่ 4 การวัดผลและประเมินผล และการให�ข�อมูลย�อนกลับ 
 ข�อที่ 5 ป,ญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการแก�ป,ญหา 
 ข�อที่ 6 ข�อคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติ 
 ข�อที่ 7 ข�อแนะนําและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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2) กําหนดรูปแบบของแบบสัมภาษณH ดังนี้ 
 - รูปแบบการสัมภาษณHแบบมีโครงสร�าง (Structured Interview) โดยผู�วิจัย 
ได�กําหนดส+วนโครงสร�างและคําถามท่ีจะใช�ในการสัมภาษณHไว�ล+วงหน�าก+อนการไปเก็บข�อมูล 
 - รูปแบบของแบบสัมภาษณHที่มีท้ังส+วนโครงสร�างการสัมภาษณHและส+วนของ
การกรอกข�อมูลอยู+ด�วยกัน 

 3.3 ข้ันจัดทํา 
 1) ผู�วิจัยได�ศึกษาข้ันตอนการสร�างแบบสัมภาษณHและรวบรวมประเด็นในการสัมภาษณH 

 2) สร�างแบบสัมภาษณHตามจุดประสงคHรายละเอียดประเด็นสําคัญที่ต�องการทราบข�อมูล 
โดยรูปแบบของแบบสัมภาษณHที่มีท้ังส+วนโครงสร�างการสัมภาษณHและส+วนของการกรอกข�อมูลอยู+ด�วยกัน 
เม่ือเสร็จสมบูรณHแล�วตรวจสอบความถูกต�องด�วยตัวเองก+อนนําเสนอผู�เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
 3.4 ข้ันพัฒนา 
     1) นําแบบสัมภาษณHที่สร�างขึ้นเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญที่มีความรู� ความสามารถ และ
มีประสบการณHตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หรือ การหาค+าดัชนี
ความสอดคล�อง (IOC) โดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท+าน ดังนี้ (ภาคผนวก ก) 

 (1) ดร.สุจินตH สว+างศรี ผู�อํานวยการเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนลพบุรีป,ญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 

  (2) ดร.อรอนงคH วูวงศH  อาจารยHประจําภาควิชาหลักสูตร 
  และการสอน คณะครุศาสตรH 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตแพร+ จังหวัดแพร+  

   (3) ผศ.สาธร แก+นมณี  อาจารยHผู�สอนรายวิชาการวิจัย  
    และการวัดประเมินผล  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตแพร+ จังหวัดแพร+  
 อดีตผู�อํานวยการโรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 

จังหวัดแพร+ 
 (4) นางสาวรติรส บุญญะฤทธ์ิ  อาจารยHประจําสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ 

  คณะศิลปกรรมและสถาป,ตยกรรมศาสตรH  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  
  วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม+ 

 (5) นางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครูเชี่ยวชาญ สาขาการศึกษาพิเศษ  
  ปฏิบัติการสอนคหกรรม 

กลุ+มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

   จังหวัดเชียงใหม+ 
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      โดยอาศัยดุลยพินิจของผู�เชี่ยวชาญ ลงความเห็นและให�คะแนนในแต+ละรายการ 
และใช�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท+ากับหรือมากกว+า 0.50 เป4นค+าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
และความเหมาะสมของแบบสัมภาษณH โดยใช�สูตร (เกริก ท+วมกลาง และจินตนา ท+วมกลาง, 2555: 11-12) 
   
       IOC =               

  
 
  เม่ือ   IOC   คือ  ดัชนีความสอดคล�อง 
       R  คือ  คะแนนของผู�เช่ียวชาญ 
       ∑R คือ  ผลรวมของคะแนนของผู�เชี่ยวชาญแต+ละคน 
       N  คือ  จํานวนผู�เชี่ยวชาญ 
 
 โดยกําหนดเกณฑHการให�คะแนน ดังนี้ 
      +1 เม่ือแน+ใจว+ามีความถูกต�องเหมาะสมสอดคล�องกับวัตถุประสงคH 
        0 เม่ือไม+แน+ใจว+ามีความถูกต�องเหมาะสมสอดคล�องกับวัตถุประสงคH 
       -1 เม่ือแน+ใจว+าไม+ถูกต�อง ไม+เหมาะสม ไม+สอดคล�องกับวัตถุประสงคH 
  ผลจากการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือการหา
ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) โดยผู�เชี่ยวชาญ ปรากฏว+าได�ค+า IOC อยู+ระหว+าง 0.80 – 1.00 มีค+าเฉลี่ย
เท+ากับ 0.92 (ภาคผนวก ง)  
     2) นําแบบสัมภาษณHมาปรับปรุง แก�ไข ตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงได�รับ
คําแนะนําในการปรับปรุง ดังนี้ ควรเพิ่มประเด็นคําถามในเร่ืองลักษณะขั้นตอนในการฝ"กปฏิบัติ 
การตัดเย็บ และประเด็นคําถามควรมีความสัมพันธHกับชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
     3) นําแบบสัมภาษณHที่ปรับปรุง แก�ไขเสร็จเสนอต+อผู�เชี่ยวชาญอีกคร้ังก+อนการจัดพิมพH
ฉบับสมบูรณH เพื่อใช�ในการสัมภาษณH        
     4) นําแบบสัมภาษณHไปใช�เป4นเคร่ืองมือในการสัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท+าน 
ดังน้ี (ภาคผนวก ก) 
 (1) นายจรัญ ตันมา ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร+ จังหวัดแพร+ 
 (2) นายสมนึก วันละ ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
  วิทยาลัยเทคนิคแพร+ จังหวัดแพร+ 
 (3) นางมาลินี วรรณวงคH รองผู�อํานวยการฝ`ายบริหารงานวิชาการ 
  โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม+ 
 (4) นางนงคราญ ดวงตา รองผู�อํานวยการฝ`ายบริหารงานวิชาการ 
  โรงเรียนน+านป,ญญานุกูล จังหวัดน+าน 
 (5) นางภาวนา จันทราภานนทH  หัวหน�าฝ`ายบริหารงานวิชาการ 
  โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ 

 



111 
 

     5) วิเคราะหHและสรุปประเด็นการสัมภาษณHจากผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือกําหนดแนวทาง 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บและร+างรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 

 
การเก็บรวบรวมข#อมูล 
 ผู�วิจัยเก็บข�อมูลด�วยตนเอง ดังน้ี 
 1. เก็บข�อมูลจากการสนทนากลุ+มกับครูผู�สอนงานอาชีพ โดยการบันทึกการสนทนากลุ+ม 
 2. เก็บข�อมูลจากการศึกษาเอกสารแนวคิดการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติ โดยการบันทึกข�อมูล 
 3. เก็บข�อมูลจากการสัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิ โดยการใช�แบบสัมภาษณHแบบมีโครงสร�าง 
(Structured Interview) 
 
การวิเคราะห"ข#อมูล 
 ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�จากการสนทนากลุ+ม การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิ
มาทําการวิเคราะหHข�อมูลโดยการสร�างข�อสรุปอุปนัย เพื่อให�ได�ข�อมูลเก่ียวกับการสร�างรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
 
ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และเคร่ืองมือที่ใช#ในการวิจัย 
(Development : D1) 
 การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ เป4นการนําผลจากการสนทนากลุ+ม ผลการวิเคราะหH สังเคราะหH
แนวคิดการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติ และผลการสรุปประเด็นการสัมภาษณHผู�ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท+าน ที่ได�
จากการศึกษาข้ันตอนที่ 1 (Research : R1) มาออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
และพัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 
วัตถุประสงค" 
 วัตถุประสงคHของข้ันตอนน้ี คือ  

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ 

 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 3. เพ่ือออกแบบและพัฒนาชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 4. เพ่ือออกแบบและพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู� 
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แหลLงข#อมูล  
 1. ผู�ทรงคุณวุฒิชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน ในการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ (ภาคผนวก ก) 
 2. ผู�เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน ในการตรวจสอบประเมินค+าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) หรือ ดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และ
เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย รวมทั้งให�คําปรึกษาแนะนํา (ภาคผนวก ก) 
 3. นักเรียนกลุ+มทดลองท่ีไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ในการทดลองใช�และหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
 
เน้ือหาท่ีใช#ในการวิจัย 
 เนื้อหาวิชาท่ีจะใช�ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เนื้อหากลุ+มทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาสําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ 
พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 กลุ+มทักษะอาชีพ ประกอบไปด�วยเนื้อหา
จํานวน 3 หน+วยการเรียนรู� ดังต+อไปนี้ 
  หน+วยท่ี 1 พ้ืนฐานการตัดเย็บ 
  หน+วยท่ี 2 เทคนิคในการตัดเย็บเบื้องต�น 
  หน+วยท่ี 3 การสร�างชิ้นงานการเย็บผ�าด�วยจักร 
 
เคร่ืองมือที่ใช#ในการวิจัย   

 1. ร+างรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 3. แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ของรูปแบบ

การเรียนการสอนงานตัดเย็บและเคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 
 4. แผนการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ

การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ 

 5. ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้น
มัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ 

 6. แบบประเมินผลการเรียนรู� 
  6.1 แบบทดสอบวัดความรู� 
  6.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.3 แบบประเมินชิ้นงาน   
  6.4 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ชุดท่ี 1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
 ชุดท่ี 2 แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงคH 
 



113 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในข้ันตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
(Development : D1) ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. ดําเนินการร+างรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ 
 2. ดําเนินการออกแบบและพัฒนาชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ และเครื่องมือที่ใช�ใน
การวิจัย 
 3. ดําเนินการประเมินคุณภาพและการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บและ
เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 
 
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  1.1 ข้ันวิเคราะหH 
   1) วิเคราะหHสรุปผลประเด็นการสนทนากลุ+ม จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 
   2) วิเคราะหHแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
   3) วิเคราะหHสรุปผลประเด็นการสัมภาษณH จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1  
  1.2 ข้ันออกแบบ 
   1) นําข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาข�อมูลพื้นฐาน และการวิเคราะหHแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง
สรุปผลประเด็นการสัมภาษณHมากําหนดเป4นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
   2) ยกร+างรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ผู�วิจัยได�ทําการร+างรูปแบบการเรียน
การสอนให�สอดคล�องกับผลการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานในข้ันตอนที่ 1 ซ่ึงเป4นรูปแบบที่นําแนวคิดรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติมาใช�วางแผนในการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ+งหมายเพ่ือพัฒนา
ความรู� ความเข�าใจ และทักษะปฏิบัติในการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ 
 1.3 ข้ันจัดทํา 
 จัดทํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บที่มีองคHประกอบ คือ หลักการ จุดมุ+งหมาย 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ซ่ึงกิจกรรมการสอน มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี  

1) ข้ันการสาธิต  
2) ข้ันการเลียนแบบ 
3) ข้ันการฝ"กปฏิบัติ  
4) ข้ันการสะท�อนผล  
5) ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 

 1.4 ข้ันพัฒนา 
  1) นํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บที่จัดทําขึ้นไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิชุดเดิม 

จํานวน 5 ท+าน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ เพ่ือรับรองรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ซ่ึงจากการประเมิน
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คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว+ารูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค+าเฉลี่ย (   ) เท+ากับ 4.66 ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท+ากับ 0.36 (ภาคผนวก ง) 
     2) นํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ที่ได�รับการรับรองจากผู�ทรงคุณวุฒิใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บไปให�ผู�เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน (ภาคผนวก ก) 
ตรวจสอบ เพื่อตรวจความถูกต�องของเนื้อหาและความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ และใช�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท+ากับหรือมากกว+า 0.50 เป4นค+าแสดงความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ซ่ึงจากการนํารูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ ไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรากฏว+าได�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) อยู+ระหว+าง 
0.60 – 1.00 มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 0.86 (ภาคผนวก ง)  
     3) นํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ท่ีได�รับการตรวจสอบจากผู�เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุง แก�ไข ได�แก+ เพิ่มบทบาทผู�สอน บทบาทผู�เรียน และชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บลงใน
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ตลอดจนเพ่ิมลูกศรแสดงความสัมพันธHระหว+างองคHประกอบให�
ครบถ�วน ชัดเจน เพิ่มจุดสิ้นสุดปลายทางความสําเร็จเม่ือนักเรียนไม+ผ+านให�ย�อนกลับสู+กิจกรรมการเรียน
การสอน 
     4) นํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ที่ได�ปรับปรุง แก�ไขแล�วให�ผู�เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต�องเหมาะสมอีกคร้ัง จึงสรุปได�ว+า รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บที่พัฒนาข้ึน
มีคุณภาพท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปทดลองใช�ในการจัดการเรียนรู�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรท่ี
ใช�ในการวิจัย        
     5) นํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บไปทดลองใช�กับนักเรียนท่ีไม+ใช+ประชากร
ที่ใช�ในการวิจัย ซ่ึงเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน
รายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ในภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 1 ป2การศึกษา 2561 
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ซ่ึงผู�วิจัยได�กําหนดค+าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) ไว� 80/80 โดยดําเนินการดังนี้ 
 (1) ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว โดยทดลองใช�กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2560 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 3 คน ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองโดยใช�เวลาหลังเลิกเรียน 
16.00 น. – 18.00 น. ของทุกวัน เน่ืองจากนักเรียนเป4นนักเรียนประจําจึงดําเนินการได�ตามกําหนดเวลา
การจัดกิจกรรม ผลการทดลองปรากฏว+ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีประสิทธิภาพ 
71.95/69.64 (ภาคผนวก จ) ค+าประสิทธิภาพที่ได�ยังไม+ถึงเกณฑHที่กําหนด ผู�วิจัยจึงปรับปรุงในข้ันสาธิต
ให�มีการชี้แนะและเน�นย้ําในส+วนที่สําคัญในระหว+างการสาธิต และการใช�คําถามกระตุ�นให�นักเรียนคิด
และแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของตนเองในข้ันการสะท�อนผล แล�วนําไปทดลองใช�ใหม+ 
 (2) ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ+ม โดยทดลองใช�กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2560 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 5 คน โดยคละนักเรียนเก+ง ปานกลางและอ+อน ซ่ึงเป4นคนละกลุ+ม
กับนักเรียนที่ทดลองคร้ังที่ 1 ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองโดยใช�เวลาหลังเลิกเรียน 16.00 – 18.00 น. 

X 
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ของทุกวัน เนื่องจากนักเรียนเป4นนักเรียนประจําจึงดําเนินการได�ตามกําหนดเวลาการจัดกิจกรรม 
ผลการทดลองปรากฏว+ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีประสิทธิภาพ 77.64/78.21 (ภาคผนวก จ) 
ค+าประสิทธิภาพท่ีได�ยังไม+ถึงเกณฑHที่กําหนด ผู�วิจัยจึงปรับปรุงในข้ันสาธิตให�นักเรียนสรุปผลจากการดู
การสาธิตเพื่อย้ําให�เกิดความเข�าใจมากข้ึน ข้ันการฝ"กปฏิบัติให�มีการแนะนําเทคนิควิธีการที่จะช+วยให�
นักเรียนสามารถทํางานได�ดีข้ึน ข้ันการสะท�อนผลให�นักเรียนได�เปรียบเทียบชิ้นงานของตนกับชิ้นงาน
ต�นแบบ และให�ครูภูมิป,ญญาท�องถ่ินเข�ามามีส+วนร+วมในการจัดการเรียนการสอน 
 (3) ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม โดยทดลองใช�กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนที่ 1 ป2การศึกษา 2561 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 6 คน ซ่ึงเป4นคนละกลุ+มกับนักเรียนที่ทดลองในคร้ังท่ี 1 และ
คร้ังท่ี 2 ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองโดยใช�เวลาหลังเลิกเรียน 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน เนื่องจาก
นักเรียนเป4นนักเรียนประจําจึงดําเนินการได�ตามกําหนดเวลาการจัดกิจกรรม ผลการทดลองปรากฏว+า
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีประสิทธิภาพ 83.60/83.04 (ภาคผนวก จ) ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑHท่ีกําหนดไว�  
     6) ปรับปรุง แก�ไขหลังการทดลองใช� โดยเพิ่มผู�ปกครองและภูมิป,ญญาท�องถ่ินที่มี
ส+วนร+วมในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียน แล�วจัดทําเป4นรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ
ที่สมบูรณH และนําไปใช�กับนักเรียนประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซึ่งเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทาง
สติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2561 
 2. การสร#างแผนการจัดการเรียนรู#ตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
โดยใช#ชุดฝFกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรLองทางสติปOญญา  
ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ 5 โรงเรียนแพรLปOญญานุกูล จังหวัดแพรL    
   2.1 ข้ันวิเคราะหH 
  1) ศึกษาและวิเคราะหHหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร+องทาง
สติป,ญญา โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 6025  
กลุ+มทักษะอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร+อง
ทางสติป,ญญา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อกําหนดตัวชี้วัด มาตรฐาน สาระการเรียนรู� กระบวนการจัดการเรียนรู� 
แนวทางการวัดผลและประเมินผล  
     2) ศึกษาข�อมูลเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ และสภาพป,ญหา 
อุปสรรคจากการเรียนการสอนแบบปกติเพ่ือเป4นแนวทางในการสร�างแผนการจัดการเรียนรู� สําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ 
    2.2 ข้ันออกแบบ 
    1) นํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ที่ผ+านการตรวจสอบจากผู�เชี่ยวชาญมา
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู� รายวิชาทักษะอาชีพการตัดเย็บ  
     2) กําหนดจุดประสงคHเชิงพฤติกรรม เกณฑHและวิธีการวัดและประเมินผลที่เน�นการวัด
และการประเมินการปฏิบัติ 
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     3) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู� ประกอบชุดฝ"กปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 จํานวน 13 แผน 
 2.3 ข้ันจัดทํา 
  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู� สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้น
มัธยมศึกษาป2ที่ 5 เพ่ือใช�ประกอบกับการจัดการเรียนรู�โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ โดยยึด
ตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน ซ่ึงแต+ละแผนจะประกอบไปด�วยเนื้อหา/ทักษะ
ที่ใช�สอนให�กับนักเรียน จุดประสงคHเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผล
ประเมินผล เกณฑHการประเมิน โดยแผนการจัดการเรียนรู�แต+ละแผนมีกิจกรรมข้ันสอน 5 ข้ันตอน 
ประกอบด�วย 
  ข้ันตอนที่ 1 ข้ันสาธิต เป4นการแสดงทักษะการปฏิบัติงานอย+างเป4นข้ันตอนที่สมบูรณH 
ครบถ�วนในภาพรวม โดยการสาธิตเป4นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป4นปกติตามธรรมชาติ 
  ข้ันตอนท่ี 2 ขั้นเลียบแบบ เป4นขั้นที่ให�ผู�เรียนทําตาม หรือเลียนแบบ โดยครูแบ+ง
การปฏิบัติงานเป4นทักษะย+อย ๆ ให�ผู�เรียนสังเกต และทําตามทีละขั้นตอน ครูเปvดโอกาสให�ผู�เรียน
ได�ซักถามจนกระทั่งเกิดความเข�าใจและทําตามได�  
  ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ"กปฏิบัติ เป4นข้ันท่ีให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติงานด�วยตนเอง โดยไม+มี
การสาธิตและไม+มีแบบอย+างให�ดู ผู�เรียนได�ฝ"กฝนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนของทักษะตามชุดฝ"กปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บ ครูคอยสังเกตและให�คําแนะนําช+วยเหลือจนกระทั่งทําได�ถูกต�องแล�วจึงให�ฝ"กหลาย ๆ คร้ัง  
จนเกิดความชํานาญ 
  ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท�อนผล เป4นข้ันการทบทวนการปฏิบัติงาน โดยผู�เรียนร+วมกับ
ผู�สอนวิเคราะหHการปฏิบัติงานของผู�เรียน ช+วยให�ผู�เรียนรู�จุดบกพร+อง ค�นพบป,ญหาที่เกิดขึ้นระหว+าง
การปฏิบัติงาน และวางแผนในการปรับปรุงพัฒนา และแก�ไขป,ญหาได� 
  ข้ันตอนท่ี 5 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา เป4นขั้นที่ช+วยให�ผู�เรียนปรับปรุงพัฒนาทักษะ 
หรือการปฏิบัติงานของตนเองให�ดียิ่งข้ึน โดยปฏิบัติงานใหม+อีกคร้ังหน่ึง 
 2.4 ข้ันพัฒนา   
     1) นําแผนการจัดการเรียนรู�ที่จัดทําข้ึนไปให�ผู�เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน 
(ภาคผนวก ก) ตรวจสอบ เพ่ือตรวจความถูกต�องของเนื้อหาและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู� 
และใช�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท+ากับหรือมากกว+า 0.50 เป4นค+าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
และความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู� ซ่ึงจากการนําแผนการจัดการเรียนรู�ไปให�ผู�เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ปรากฏว+าได�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) อยู+ระหว+าง 0.90 – 1.00 มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 0.96 
(ภาคผนวก ง)  
     2) นําแผนการจัดการเรียนรู� ที่ได�รับการตรวจสอบจากผู�เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แก�ไข 
ได�แก+ การเขียนจุดประสงคHเชิงพฤติกรรมให�ชัดเจน และสอดคล�องกับเนื้อหา/ทักษะที่จะสอนนักเรียน 
เพิ่มแรงเสริมท่ีใช�ในระหว+างสอน และควรระบุวิธีการวัดผลประเมินผลให�ชัดเจน 
     3) นําแผนการจัดการเรียนรู� ที่ได�ปรับปรุง แก�ไขแล�วให�ผู �เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต�องเหมาะสมอีกคร้ัง จึงสรุปได�ว+า แผนการจัดการเรียนรู�ที่สร�างข้ึนมีคุณภาพท่ีเหมาะสม 
และสามารถนําไปทดลองใช�จัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ+มท่ีไม+ใช+ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ซ่ึงเป4น
นักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา  
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  4) นําแผนการจัดการเรียนรู� จัดพิมพHฉบับสมบูรณH และนําไปทดลองใช�กับนักเรียน
ที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซ่ึงเป4นนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ในภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2560 พบว+าแผนการจัด 
การเรียนรู�สามารถใช�ได�จริงอย+างมีประสิทธิภาพ 
  5) ปรับปรุง แก�ไขหลังการทดลองใช� โดยจัดแบ+งจํานวนชั่วโมงเป4นกิจกรรมย+อย 
ระบุเวลาในการจัดกิจกรรมให�เหมาะสมในกรอบจํานวนชั่วโมงที่กําหนดในแต+ละแผนการจัดการเรียนรู� 
แล�วจัดพิมพHฉบับสมบูรณH และนําไปใช�กับนักเรียนประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซึ่งเป4นนักเรียนที่มี
ความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 ท่ีเรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ภาคเรียนที่ 2 
ป2การศึกษา 2561 
 3. การสร#างชุดฝFกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
  การสร�างชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างและหาคุณภาพ 
ดังน้ี 
 3.1 ข้ันวิเคราะหH 
 1) ศึกษาและวิเคราะหHสภาพป,ญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนรู�และวิเคราะหH
การเรียนรู�ของนักเรียนท่ีส+งผลต+อทักษะในการเรียนรู� และทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียน ซ่ึงทํา
ให�นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานต่ํา ไม+เข�าใจลักษณะการใช�งานของจักรเย็บผ�า ไม+สามารถลําดับ
การทํางานให�เป4นไปตามข้ันตอน และไม+สามารถเลือกวิธีการเย็บท่ีเหมาะสมกับชิ้นงานได� 
 2) ศึกษาและวิเคราะหHหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร+องทาง
สติป,ญญา โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 
กลุ+มทักษะอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร+อง
ทางสติป,ญญา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 เพื่อกําหนดเนื้อหา และจุดประสงคH
การเรียนรู� 
 3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องท่ีใช�เป4นแนวทางในการสร�างชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บและศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ชุดฝ"กทักษะในการพัฒนาการเรียนรู� 
 3.2 ข้ันออกแบบ 

นําเนื้อหาและผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังมากําหนดรูปแบบเพ่ือสร�างชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+  
 1) กําหนดรูปแบบ และองคHประกอบของชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ โดยออกแบบ
เน้ือหา วิธีการจัดกิจกรรม การสร�างสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ+งเน�นทักษะการปฏิบัติ 
     2) กําหนดจุดประสงคHการเรียนรู�ในชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

จุดประสงคHการเรียนรู� 
1. เพ่ือให�นักเรียนบอกความสําคัญของการตัดเย็บได� 
2. เพ่ือให�นักเรียนบอกช่ือ หน�าที่และประโยชนHการใช�งานของส+วนประกอบต+าง ๆ 

ของจักรเย็บผ�าไฟฟxาฝ2เข็มเดี่ยวได� 
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3. เพื่อให�นักเรียนสามารถเลือกใช� บํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณH 
เคร่ืองมือในการตัดเย็บได� 

4. เพ่ือให�นักเรียนปฏิบัติวิธีการใช�จักรเย็บผ�าเบื้องต�นและบํารุง รักษาจักรเย็บผ�า
ไฟฟxาฝ2เข็มเดี่ยวได� 

5. เพื่อให�นักเรียนปฏิบัติการเย็บผ�าฝ2เข็มตรงได� 
6. เพ่ือให�นักเรียนปฏิบัติการเย็บตะเข็บได� 
7. เพื่อให�นักเรียนปฏิบัติการสร�างชิ้นงานจากการตัดเย็บได� 

     3) จัดเนื้อหาและกิจกรรมในชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บให�มีความเหมาะสมกับ
นักเรียนและเวลาในการเรียนการสอน โดยแบ+งเนื้อหาออกเป4น 3 หน+วยการเรียนรู� มีดังน้ี 
 หน+วยที่ 1 พ้ืนฐานการตัดเย็บ 

    กิจกรรมท่ี 1 ความสําคัญของการตัดเย็บ  
    กิจกรรมท่ี 2 ลักษณะและส+วนประกอบของจักรเย็บผ�า 

กิจกรรมท่ี 3 วัสดุ อุปกรณHและเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 

 หน+วยที่ 2 เทคนิคการตัดเย็บเบ้ืองต�น 

    กิจกรรมท่ี 4 วิธีใช�จักรเย็บผ�า  
    กิจกรรมท่ี 5 การเย็บฝ2เข็มตรง  

กิจกรรมท่ี 6 การเย็บตะเข็บแบบธรรมดา  
กิจกรรมท่ี 7 การเย็บตะเข็บเข�าถํ้า  
กิจกรรมท่ี 8 การเย็บตะเข็บล�ม  
กิจกรรมท่ี 9 การพับริมผ�า  

    หน+วยที่ 3 การสร�างชิ้นงานการเย็บผ�าด�วยจักร 
    กิจกรรมท่ี 10 การเย็บผ�าพันคอ  
   กิจกรรมท่ี 11 การเย็บปลอกหมอน 

    กิจกรรมท่ี 12 การเย็บเสื้อกระเหร่ียง  
   กิจกรรมท่ี 13 การเย็บกระเปyาผ�า  

 3.3 ข้ันจัดทํา 
 1) ผู�วิจัยได�ดําเนินการศึกษาเรียนรู�เร่ืองการตัดเย็บจากภูมิป,ญญาท�องถ่ินและเจ�าของ

สถานประกอบการในการตัดเย็บเสื้อผ�า จํานวน 3 ท+าน (ภาคผนวก ข) พร�อมกับศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
การตัดเย็บ หนังสือพื้นฐานงานผ�า บริษัทสถาพรบุzค จํากัด (2555) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
งานบ�าน ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 4 - 6 บริษัทสํานักพิมพHเอมพันธH จํากัด (2557) หนังสือรวมวิชางานฝ2มือ 
แกะสลัก เย็บ ป,ก ถัก ร�อย ร�านสุริยา 2558( ) หนังสือมือใหม+ตัดเย็บเสื้อผ�า บริษัทวาดศิลป{ จํากัด (2559) 
หนังสือตั้งต�นตัดเย็บ บริษัทอมรินทรHบุzคเซ็นเตอรH จํากัด (2560) และเอกสารงานวิจัยต+าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
ตลอดจนศึกษาจากแหล+งข�อมูลอิเล็กทรอนิกสH นํามาศึกษาเพ่ือดําเนินการจัดทําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+  
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2) สร�างชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ตามรูปแบบและจุดประสงคHการเรียนรู�ท่ีกําหนด โดยแบ+งข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานเป4นข้ันตอนย+อย ๆ และเรียงลําดับจากง+ายไปหายาก เม่ือเสร็จสมบูรณHแล�วตรวจสอบ
ความถูกต�องด�วยตนเองก+อนนําเสนอผู�เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
 3.4 ข้ันพัฒนา 
    1) นําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 ที่สร�างข้ึนเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และใช�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท+ากับหรือมากกว+า 0.50 
เป4นค+าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ซ่ึงผล
จากการตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือ การหาค+าดัชนี
ความสอดคล�อง (IOC) โดยผู�เชี่ยวชาญปรากฏว+าได�ค+า IOC อยู+ระหว+าง 0.97 – 1.00 มีค+าเฉลี่ย
เท+ากับ 0.98 (ภาคผนวก ง)  
     2) นําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ มาปรับปรุง แก�ไข ตามข�อเสนอแนะของ
ผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงได�รับคําแนะนําในการปรับปรุง ดังนี้ เพิ่มข้ันตอนและภาพประกอบให�ละเอียดมากข้ึน 
ปรับภาพประกอบให�มีรูปแบบเดียวกัน ปรับคําชี้แจงข้ันตอนการปฏิบัติงานให�ละเอียดมีความชัดเจน
มากยิ่งข้ึน เพื่อให�เข�าใจข้ันตอนการปฏิบัติงานได�ครอบคลุม ถูกต�อง 
     3) นําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บที่ปรับปรุง แก�ไขแล�วเสนอต+อผู�เชี่ยวชาญอีกคร้ัง 
 4) นําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บมาปรับปรุง แก�ไข และจัดพิมพHฉบับสมบูรณH
นําไปทดลองใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซึ่งเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทาง
สติป,ญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ในภาคเรียนที่ 2 
ป2การศึกษา 2560 หลังการทดลองใช� พบว+า รูปภาพใช�ด�ายเย็บเป4นสีเดียวกับผ�าจึงทําให�นักเรียนเห็น
แนวเส�นเย็บไม+ชัดเจน ผู�วิจัยจึงเปลี่ยนรูปภาพที่ใช�ด�ายสีเดียวกับผ�าให�เป4นด�ายสีต+างจากผ�าให�เห็น
ชัดเจนมากข้ึน เพื่อเตรียมการนําไปใช�กับประชากรที่ใช�ในการวิจัยต+อไป 
  5) การนําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บไปทดลองใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรท่ีใช�
ในการวิจัย ซึ่งเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน
รายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนท่ี 2 ป2การศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 1 ป2การศึกษา 2561 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝ"กปฏิบัติ ซึ่งผู�วิจัยได�กําหนดค+าประสิทธิภาพ (E1/E2) ไว� 80/80 
โดยดําเนินการดังน้ี 
    (1) ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว โดยทดลองใช�กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2560 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 3 คน ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองโดยใช�เวลาหลังเลิกเรียน 
16.00 น. – 18.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากนักเรียนเป4นนักเรียนประจําจึงดําเนินการได�ตามกําหนดเวลา
ของชุดฝ"กปฏิบัติ ผลการทดลองปรากฏว+าชุดฝ"กปฏิบัติ ทั้ง 3 หน+วยการเรียนรู�มีประสิทธิภาพ 
71.95/69.64 (ภาคผนวก จ) ค+าประสิทธิภาพที่ได�ยังไม+ถึงเกณฑHที่กําหนด ผู�วิจัยจึงนําชุดฝ"กปฏิบัติ
มาปรับปรุงแก�ไขเนื้อหา ให�มีความกระชับ ชัดเจนและง+ายข้ึน ใช�ภาษาท่ีเข�าใจง+ายให�เหมาะกับนักเรียน
ที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา เพ่ิมลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติการตัดเย็บให�มีความละเอียดมากยิ่งข้ึน 
แล�วนําไปทดลองใช�ใหม+ 
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   (2) ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ+ม โดยทดลองใช�กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2560 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 5 คน โดยคละนักเรียนเก+ง ปานกลางและอ+อน ซ่ึงเป4นคนละกลุ+ม
กับนักเรียนที่ทดลองคร้ังที่ 1 ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองโดยใช�เวลาหลังเลิกเรียน 16.00 – 18.00 น. 
ของทุกวัน เนื่องจากนักเรียนเป4นนักเรียนประจําจึงดําเนินการได�ตามกําหนดเวลาของชุดฝ"กปฏิบัติ 
ผลการทดลองปรากฏว+าชุดฝ"กปฏิบัติ ท้ัง 3 หน+วยการเรียนรู�มีประสิทธิภาพ 77.64/78.21 (ภาคผนวก จ) 
ค+าประสิทธิภาพที่ได�ยังไม+ถึงเกณฑHที่กําหนด ผู�วิจัยจึงนําชุดฝ"กปฏิบัติมาปรับปรุงแก�ไขรูปภาพที่สื่อ
ความหมายไม+ชัดเจน เปลี่ยนรูปภาพที่ใช�ด�ายสีเดียวกับผ�าให�เป4นด�ายสีต+างจากผ�าให�เห็นชัดเจนมากข้ึน 
ปรับข�อคําถามที่สื่อความหมาย กํากวมทําให�นักเรียนตอบไม+ตรงประเด็น ปรับคําถามโดยใช�รูปภาพ
ในการถามนอกเหนือจากการใช�ข�อความเพียงอย+างเดียว เพ่ือให�นักเรียนเข�าใจง+าย และเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถและศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ควรนํารูปภาพที่
ไม+เกี่ยวข�องออก เช+น กรอบหรือรูปภาพการHตูนที่ตกแต+งภายในชุดฝ"กปฏิบัติ เพราะนอกจากไม+มี
ส+วนเก่ียวข�องแล�วยังดึงดูดความสนใจของนักเรียนให�ออกนอกบทเรียน 
   (3) ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม โดยทดลองใช�กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนท่ี 1 ป2การศึกษา 2561 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 6 คน ซ่ึงเป4นคนละกลุ+มกับนักเรียนที่ทดลองในคร้ังท่ี 1 และ
คร้ังท่ี 2 ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองโดยใช�เวลาหลังเลิกเรียน 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน เนื่องจาก
นักเรียนเป4นนักเรียนประจําจึงดําเนินการได�ตามกําหนดเวลาของชุดฝ"กปฏิบัติ ผลการทดลองปรากฏ
ว+าชุดฝ"กปฏิบัติ ท้ัง 3 หน+วยการเรียนรู� มีประสิทธิภาพ 83.60/83.04 (ภาคผนวก จ) ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑHท่ีกําหนดไว�  
   จากการทดลองใช�ชุดฝ"กปฏิบัติกับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัยได�
คําแนะนําต+าง ๆ จากการสอบถามและสังเกตนักเรียน ขณะที่นักเรียนใช�ชุดฝ"กปฏิบัตินักเรียนมี
ความสนใจ กระตือรือร�นและให�ความร+วมมือในการทํากิจกรรมในชุดฝ"กปฏิบัติครบท้ัง 3 หน+วยการเรียนรู�
เป4นอย+างดี และมีข�อเสนอแนะ ในการแก�ไขปรับปรุง คือ ต�องการสื่อเสมือนจริง เพราะข้ันตอนการเย็บ
หากดูจากรูปภาพแล�วบางคร้ังยังไม+เข�าใจ การมีสื่อที่เป4นตัวอย+างของการเย็บอย+างเป4นขั้นตอนจะ
สามารถให�นักเรียนศึกษาสังเกตและเรียนรู� ทบทวนได�อย+างชัดเจน มีความเข�าใจมากยิ่งข้ึน ผู�วิจัยจึงได�
ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของนักเรียน โดยจัดทําสื่อเสมือนจริงเป4นสมุดขั้นตอนการเย็บผ�ากิจกรรม
ที่ใช�ในการจัดการเรียนรู� คือ การเย็บฝ2เข็มตรง การเย็บตะเข็บแบบต+าง ๆ และการพับริมผ�า 
   6) จัดพิมพHชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บฉบับสมบูรณH และนําไปใช�กับนักเรียน
ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซ่ึงเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 ที่เรียน
รายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ภาคเรียนท่ี 2 ป2การศึกษา 2561 
 4. การสร#างแบบประเมินผลการเรียนรู# 
   การสร�างแบบประเมินผลการเรียนรู� ทักษะอาชีพการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร+อง
ทางสติป,ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
 
 



121 
 

 4.1 การสร#างแบบทดสอบวัดความรู# 
   การสร�างแบบทดสอบวัดความรู�ที่ใช�เป4นแบบทดสอบก+อนเรียนและหลังเรียน ทักษะอาชีพ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ ผู�วิจัยได�จัดทําแบบทดสอบ จํานวน 4 ชุด ดังน้ี 

ชุดท่ี 1 แบบทดสอบชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
ชุดท่ี 2 แบบทดสอบกิจกรรมที่ 1 เร่ือง ความสําคัญของการตัดเย็บ 
ชุดท่ี 3 แบบทดสอบกิจกรรมที่ 2 เร่ือง ลักษณะและส+วนประกอบของจักรเย็บผ�า 
ชุดท่ี 4  แบบทดสอบกิจกรรมที่ 3 เร่ือง วัสดุ อุปกรณHและเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
แบบทดสอบเป4นแบบทดสอบท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนเองมุ+งวัดความรู�ของผู�เรียนเฉพาะกลุ+มท่ี

ผู�วิจัยสอน แบบทดสอบในแต+ละชุดเป4นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ซ่ึงผู�วิจัยได�สร�างและ
หาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี้ 

 1. ข้ันวิเคราะหH 
 1) ศึกษาและวิเคราะหHตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู� หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับ
ผู�เรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ พุทธศักราช 2553 
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 กลุ+มทักษะอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
     2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข�องกับการสร�างแบบทดสอบวัดความรู� และการประเมินผล 
การสร�างเกณฑHประเมินผล เพื่อให�แบบทดสอบมีคุณภาพและเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร+อง
ทางสติป,ญญา 
    2. ข้ันออกแบบ 
     1) กําหนดสาระการเรียนรู�เป4นรายข�อให�สอดคล�องกับเนื้อหา และจุดประสงคH 
เชิงพฤติกรรมของแผนการจัดการเรียนรู� 
     2) กําหนดรูปแบบและจํานวนแบบทดสอบ โดยเลือกใช�แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก ข�อสอบชุดที่ 1 ในคู+มือ จํานวน 35 ข�อ ข�อสอบชุดท่ี 2 – 4 ในกิจกรรมท่ี 1 – 3 
ชุดละ 20 ข�อ โดยแบบทดสอบก+อนเรียนและหลังเรียนใช�แบบทดสอบชุดเดียวกัน แต+สลับข�อคําถาม
และคําตอบ 
  3. ข้ันจัดทํา 
  สร�างแบบทดสอบและเกณฑHการประเมิน 
  สร�างแบบทดสอบก+อนเรียนและหลังเรียน ทักษะอาชีพการตัดเย็บ สําหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+  
  แบบทดสอบวัดความรู� ท้ัง 4 ชุด ได�มีการกําหนดเกณฑHการให�คะแนนก+อนเรียน 
และหลังเรียน ดังน้ี 
     - ตอบถูก ให�คะแนน 1 คะแนน 
      - ตอบผิด ให�คะแนน 0 คะแนน 
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     ประเมินผลจากการทดสอบหลังเรียน โดยแบ+งเกณฑHการประเมินเป4น 4 ระดับ ดังน้ี 
แบบทดสอบชุดท่ี 1  

 คะแนนระหว+าง 16 – 20 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู+ในระดับ 4 ดีมาก 
 คะแนนระหว+าง 11 – 15 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู+ในระดับ 3 ดี 
 คะแนนระหว+าง 5  – 10 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู+ในระดับ 2 พอใช� 
 คะแนนระหว+าง  0 – 4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู+ในระดับ 1 ปรับปรุง 

แบบทดสอบชุดที่ 2 – 4 กิจกรรมหน+วยที่ 1 – 3  
 คะแนนระหว+าง 9 – 10 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู+ในระดับ 4 ดีมาก 
 คะแนนระหว+าง 7 – 8  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู+ในระดับ 3 ดี 
 คะแนนระหว+าง 5 – 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู+ในระดับ 2 พอใช� 
 คะแนนระหว+าง 0 – 4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู+ในระดับ 1 ปรับปรุง 

  4. ข้ันพัฒนา 
     1) นําแบบทดสอบวัดความรู�ไปให�ผู�เช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน (ภาคผนวก ก) 
ตรวจสอบ เพื่อตรวจความถูกต�องของเน้ือหา และความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความรู� และใช�
ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท+ากับหรือมากกว+า 0.50 เป4นค+าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และ
ความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความรู� ซึ่งจากการนําแบบทดสอบวัดความรู�ไปให�ผู�เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ปรากฏว+าได�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) จากผู�เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท+านโดยชุดที่ 1 อยู+ระหว+าง 
0.40 – 1.00 และมีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 0.80 ชุดที่ 2 กิจกรรมท่ี 1  อยู+ระหว+าง 0.40 – 1.00 และมีค+าเฉลี่ย
เท+ากับ 0.79 ชุดที่ 3 กิจกรรมที่ 2 อยู+ระหว+าง 0.40 – 1.00 และมีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 0.82 ชุดที่ 4 
กิจกรรมที่ 3 อยู+ระหว+าง 0.40 – 1.00 และมีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 0.83 (ภาคผนวก ง) แสดงว+าข�อคําถาม
มีความตรงเชิงเนื้อหาและมีความสอดคล�องกับตัวชี้วัด สามารถนําไปใช�วัดได�จริง โดยมีค+าดัชนี
ความสอดคล�องเฉลี่ยทุกชุดเท+ากับ 0.81 ข�อคําถามบางข�อที่มีค+าดัชนีความสอดคล�องต่ํากว+า 0.50 
ผู�วิจัยได�ตัดออกและดําเนินการคัดเลือก ข�อคําถามชุดท่ี 1 ให�เหลือ 30 ข�อ ในชุดที่ 2 - 4 ให�เหลือชุดละ 
15 ข�อ 
      2) นําแบบทดสอบวัดความรู�ท่ีได�รับการตรวจสอบจากผู�เชี่ยวชาญ และได�คัดเลือก
ไว�แล�วนําไปใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซ่ึงเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนที่ 1 ป2การศึกษา 2560 
จํานวน 8 คน หาค+าความยาก (P) โดยใช�เทคนิค 50% แบ+งกลุ+มเก+ง กลุ+มอ+อน ซ่ึงข�อสอบท่ีใช�ได�ต�องมี
ค+าความยากตั้งแต+ 0.20 – 0.80 และหาค+าอํานาจจําแนก (r) ให�มีค+าตั้งแต+ 0.20 ข้ึนไป ผลการทดสอบ
พบว+าข�อสอบในแต+ละชุดมีค+าความยากและค+าอํานาจจําแนกดังนี้ (ภาคผนวก ฉ) 
      ชุดที่ 1 มีค+าความยากต้ังแต+ 0.37 – 0.75 ค+าอํานาจจําแนกตั้งแต+ -0.75 – 0.50 
      ชุดที่ 2 มีค+าความยากต้ังแต+ 0.37 – 0.87 ค+าอํานาจจําแนกตั้งแต+  0.00 – 0.75 
      ชุดที่ 3 มีค+าความยากต้ังแต+ 0.37 – 0.75 ค+าอํานาจจําแนกตั้งแต+ -0.50 – 0.75 
      ชุดที่ 4 มีค+าความยากต้ังแต+ 0.37 – 0.87 ค+าอํานาจจําแนกตั้งแต+ -0.25 – 0.75 
      ซึ่งข�อคําถามบางข�อไม+สามารถใช�ได� ผู�วิจัยได�ตัดออกและดําเนินการคัดเลือก
ข�อคําถามชุดท่ี 1 ให�เหลือ 20 ข�อ ในชุดที่ 2 - 4 ให�เหลือชุดละ 10 ข�อ 
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      3) นําแบบทดสอบวัดความรู�ที่ได�คัดเลือกไว�แล�วไปวิเคราะหHหาค+าความเที่ยง
ของข�อสอบท้ังฉบับทุกชุดด�วยวิธีของคูเดอรH ริชารHดสัน (Kuder & Richardson) โดยใช�สูตร KR-20 
(พิสณุ ฟองศรี, 2557: 166 – 167) ค+าความเท่ียงแสดงเป4นตัวเลขท่ีมีค+าไม+เกิน 1.00 ค+าความเที่ยงท่ี
ใกล�เคียง 1.00 จะมีค+าความเชื่อม่ันสูงผลการวิเคราะหHข�อสอบพบว+าข�อสอบในแต+ละชุดมีค+าความเที่ยง
ดังน้ี (ภาคผนวก ฉ) 
      ชุดที่ 1 มีค+าความเที่ยงของข�อสอบท้ังฉบับ เท+ากับ 0.85 
      ชุดที่ 2 มีค+าความเท่ียงของข�อสอบท้ังฉบับ เท+ากับ 0.59 
      ชุดที่ 3 มีค+าความเที่ยงของข�อสอบท้ังฉบับ เท+ากับ 0.60 
      ชุดที่ 4 มีค+าความเที่ยงของข�อสอบท้ังฉบับ เท+ากับ 0.67 
      4) นําแบบทดสอบวัดความรู�ที่ได�รับการตรวจสอบจากผู�เชี่ยวชาญ และได�หา
ค+าความยาก ค+าอํานาจจําแนก และค+าความเที่ยงแล�ว มาปรับปรุง แก�ไขในบางส+วน ดังน้ี ปรับข�อคําถาม
ที่มีความกํากวมให�ชัดเจนเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญาให�มากข้ึน 
      5) นําแบบทดสอบวัดความรู�ที่ได�คัดเลือกและปรับปรุงแก�ไขแล�วให�ผู�เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต�องเหมาะสมอีกคร้ัง จึงสรุปได�ว+า แบบทดสอบวัดความรู�ที่สร�างข้ึนมีคุณภาพท่ี
เหมาะสมและสามารถนําไปใช�ในการวัดผลการเรียนรู� สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 ได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
   6) นําแบบทดสอบวัดความรู� จัดพิมพHเป4นแบบทดสอบฉบับสมบูรณHและเตรียม
นําไปใช�กับนักเรียนท่ีเป4นประชากรท่ีใช�ในการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2561 ต+อไป 
 4.2 การสร#างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การสร�างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับประเมินการปฏิบัติงานก+อน ระหว+าง และ
หลังการใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่บกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 
โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป4นการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามสภาพจริงโดยสร�างเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล 
(Likert Scale) และมีเกณฑHการประเมินแบบรูบริคสH (Rubrics) ผู�วิจัยได�สร�างและหาคุณภาพของ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ข้ันวิเคราะหH 
 1) ศึกษาและวิเคราะหHสภาพของการปฏิบัติงานการตัดเย็บและคุณลักษณะที่ทํา
ให�การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
  2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข�องกับการประเมินการปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง
โดยสร�างเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) 
และกําหนดเกณฑHการให�คะแนนแบบรูบริคสH (Rubrics) เพ่ือให�แบบประเมินมีคุณภาพและเหมาะสม
กับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
  2. ข้ันออกแบบ 
  1) ระบุคุณลักษณะที่ทําให�การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
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  2) ระบุรายการที่เป4นเกณฑHในการประเมิน จํานวน 4 รายการประเมินในกิจกรรมที่ 3 
ออกแบบเป4นมาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดย
มีระดับคุณภาพ 4 ระดับ และจํานวน 5 รายการประเมินในกิจกรรมที่ 4 – 13 ซึ่งออกแบบเป4น
มาตรประมาณค+า (Rating Scale) และกําหนดเกณฑHการประเมินแบบรูบริคสH (Rubrics) โดยมีระดับ
คุณภาพ 4 ระดับ 
  3) ระบุระดับคุณภาพ โดยการบรรยายลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพใน
ระดับต+าง ๆ เป4น 4 ระดับ 
  3. ข้ันจัดทํา 
 สร�างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่บกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษา
ป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ในหน+วยการเรียนรู�ท่ี 1 กิจกรรมท่ี 3 หน+วยการเรียนรู�ที่ 2 
กิจกรรมที่ 4 – 9 และหน+วยการเรียนรู�ท่ี 3 กิจกรรมที่ 10 – 13 และได�กําหนดเกณฑHการประเมินผล
จากการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมที่ 3 มีจํานวน 4 รายการ เป4นเคร่ืองมือแบบ
มาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยมีระดับคุณภาพ 4 
ระดับ ดังน้ี 
 ระดับ 1 คือ ปฏิบัติได�เม่ือรับการกระตุ�นเตือน 
  ระดับ 2 คือ ปฏิบัติได�อย+างถูกต�องเม่ือได�รับการกระตุ�นเตือน  
 ระดับ 3 คือ ปฏิบัติได�ด�วยตนเองอย+างถูกต�องชัดเจน  
 ระดับ 4 คือ ปฏิบัติได�ด�วยตนเองอย+างถูกต�องชัดเจนและมีความคล+องแคล+ว  
  คะแนนรวมมีตั้งแต+ 4 – 16 คะแนน นักเรียนที่ได�ระดับคะแนนสูงแสดงว+ามีทักษะใน
การปฏิบัติงานสูงกว+านักเรียนท่ีได�คะแนนตํ่ากว+า ในการนําเสนอจะแบ+งเป4น 4 ระดับ โดยแบ+งช+วง
คะแนนตามช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น ตามสูตรการคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ดังนี้ 
(กัลยา วานิชยHบัญชา, 2548: 489) 
 

  สูตรการคํานวณ              คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
 

        จํานวนชั้น 
   

       (16 – 4) 12 
            4   4 
 

 ช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น เท+ากับ 3 จึงสรุปเกณฑHแบ+งเป4น 4 ระดับ ได�ดังนี้ 
  คะแนนระหว+าง 13 – 16 มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 4 ดีมาก 
  คะแนนระหว+าง 10 – 12 มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 3 ดี 
  คะแนนระหว+าง 7 - 9   มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 2 พอใช� 
  คะแนนระหว+าง 4 - 6  มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 1 ปรับปรุง 

= = 3 
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  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมท่ี 4 - 13 มีจํานวน 5 รายการ เป4นเคร่ืองมือ
แบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) และกําหนดเกณฑHการประเมินแบบรูบริคสH (Rubrics) มีระดับ
คุณภาพ 4 ระดับ โดยคะแนนรวมมีตั้งแต+ 5 – 20 คะแนน นักเรียนที่ได�ระดับคะแนนสูงแสดงว+ามีทักษะ 
ในการปฏิบัติงานสูงกว+านักเรียนที่ได�คะแนนต่ํากว+า ในการนําเสนอจะแบ+งเป4น 4 ระดับ โดยแบ+ง
ช+วงคะแนนตามช+วงความกว�างของอันตรภาคช้ัน ตามสูตรการคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ดังน้ี  (กัลยา วานิชยHบัญชา, 2548: 489) 
 

  สูตรการคํานวณ              คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
 

        จํานวนชั้น 
   

       (20 – 5) 15 
            4   4 
 

 ช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น เท+ากับ 3.75 แปลเป4น 4 จึงสรุปเกณฑHแบ+งเป4น 4 
ระดับ ได�ดังน้ี 
  คะแนนระหว+าง 17 – 20 มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 4 ดีมาก  
  คะแนนระหว+าง 13 – 16  มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 3 ดี 
  คะแนนระหว+าง 9 - 12   มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 2 พอใช� 
  คะแนนระหว+าง 5 – 8 มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 1 ปรับปรุง 
   4. ข้ันพัฒนา 
 1) นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปให�ผู�เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน 
(ภาคผนวก ก) ตรวจสอบ เพื่อตรวจความถูกต�องของเนื้อหาและความเหมาะสมของแบบประเมิน 
และใช�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท+ากับหรือมากกว+า 0.50 เป4นค+าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
และความเหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคH และจุดประสงคHเชิงพฤติกรรม ซ่ึงจากการนํา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรากฏว+าได�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) 
จากผู�เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท+าน อยู+ระหว+าง 0.80 – 1.00 และมีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 0.92 (ภาคผนวก ง)                                
 2) นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได�รับการตรวจสอบจากผู�เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุง แก�ไขระบุรายละเอียดในการประเมินแต+ละระดับคุณภาพให�ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 3) นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได�ปรับปรุง แก�ไขแล�วให�ผู�เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต�องเหมาะสมอีกครั้ง จึงสรุปได�ว+า แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สร�างขึ้นมี
คุณภาพท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปใช�ในการจัดการเรียนรู� สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทาง
สติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 ได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
 4) นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดพิมพHเป4นแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฉบับสมบูรณHและนําไปทดลองใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซึ่งเป4นนักเรียนที่มี
ความบกพร+องทางสติป,ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ 
ในภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2560 และเตรียมใช�กับนักเรียนที่เป4นประชากรที่ใช�ในการวิจัยใน
ภาคเรียนท่ี 2 ป2การศึกษา 2561 ต+อไป 

= = 3.75 
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 4.3 การสร#างแบบประเมินชิ้นงาน   
การสร�างแบบประเมินชิ้นงาน ใช�สําหรับประเมินชิ้นงานหลังการปฏิบัติกิจกรรมตาม

รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่บกพร+อง
ทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ แบบประเมินชิ้นงานเป4น
การประเมินตามสภาพจริง โดยสร�างเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิด
แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale)  และมีเกณฑHการประเมินแบบรูบริคสH (Rubrics) ผู�วิจัยได�สร�างและ
หาคุณภาพของแบบประเมินชิ้นงาน ดังนี้ 
 1. ข้ันวิเคราะหH 
 1) ศึกษาและวิเคราะหHสภาพของชิ้นงานและคุณลักษณะที่ทําให�ชิ้นงานมีคุณภาพ 
  2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข�องกับการประเมินชิ้นงาน ศึกษาวิธีการสร�างเคร่ืองมือ
แบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) และกําหนดเกณฑH
การให�คะแนนแบบรูบริคสH (Rubrics) เพื่อให�แบบประเมินมีคุณภาพและเหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความบกพร+องทางสติป,ญญา 
  2. ข้ันออกแบบ 
  1) ระบุคุณลักษณะที่ทําให�ชิ้นงานมีคุณภาพ 
  2) ระบุรายการที่เป4นเกณฑHในการประเมิน จํานวน 4 รายการประเมิน 
  3) ระบุระดับคุณภาพ โดยการบรรยายคุณลักษณะของชิ้นงานที่มีคุณภาพใน
ระดับต+าง ๆ เป4น 4 ระดับ 
 3. ข้ันจัดทํา 
 สร�างแบบประเมินชิ้นงานหลังการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่บกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษา
ป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ในหน+วยการเรียนรู�ที่ 2 และ 3 กิจกรรมท่ี 6 – 13 และ
ได�กําหนดเกณฑHการประเมินผลจากการประเมินชิ้นงาน โดยคะแนนรวมมีตั้งแต+ 4 – 16 คะแนน 
นักเรียนท่ีได�ระดับคะแนนสูงแสดงว+ามีชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงกว+านักเรียนที่ได�คะแนนต่ํากว+า ในการนําเสนอ
จะแบ+งเป4น 4 ระดับ โดยแบ+งช+วงคะแนนตามช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น ตามสูตรการคํานวณ
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ดังนี้ (กัลยา วานิชยHบัญชา, 2548: 489) 
 
 สูตรการคํานวณ   (ค+าสูงสุด – ค+าต่ําสุด) 
          จํานวนระดับ 
      
        (16 – 4)   12  
             4   4 
 
 ช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น เท+ากับ 3 จึงสรุปเกณฑHแบ+งเป4น 4 ระดับ ได�ดังนี้ 
  คะแนนระหว+าง 13 - 16  มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 4 ดีมาก 
  คะแนนระหว+าง 10 - 12   มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 3 ดี 
  คะแนนระหว+าง 7 - 9   มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 2 พอใช� 
  คะแนนระหว+าง 4 - 6 มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 1 ปรับปรุง 

= = 3 
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     4. ข้ันพัฒนา 
     1) นําแบบประเมินชิ้นงาน ไปให�ผู�เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน (ภาคผนวก ก)
ตรวจสอบ เพื่อตรวจความถูกต�องของเนื้อหาและความเหมาะสมของแบบประเมินชิ้นงาน และใช�
ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท+ากับ หรือมากกว+า 0.50 เป4นค+าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และ
ความเหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคH และจุดประสงคHเชิงพฤติกรรม ซ่ึงจากการนําแบบประเมิน
ชิ้นงานไปให�ผู�เช่ียวชาญตรวจสอบ ปรากฏว+าได�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) จากผู�เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท+าน 
อยู+ระหว+าง 0.75 – 1.00 และมีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 0.95 (ภาคผนวก ง)  
     2) นําแบบประเมินชิ้นงานท่ีได�รับการตรวจสอบจากผู�เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แก�ไข
ระบุรายละเอียดในการประเมินแต+ละระดับคุณภาพให�ชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
     3) นําแบบประเมินชิ้นงานที่ได�ปรับปรุง แก�ไขแล�วไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต�องเหมาะสมอีกครั้ง จึงสรุปได�ว+า แบบประเมินชิ้นงานท่ีสร�างข้ึนมีคุณภาพที่เหมาะสมและ
สามารถนําไปใช�ในการประเมินชิ้นงาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 
ได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
     4) นําแบบประเมินช้ินงานมาจัดพิมพHเป4นแบบประเมินชิ้นงานฉบับสมบูรณHและ
นําไปทดลองใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซึ่งเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทาง
สติป,ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ในภาคเรียนท่ี 2 
ป2การศึกษา 2560 และเตรียมใช�กับนักเรียนที่เป4นประชากรที่ใช�ในการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 
2561 ต+อไป 
 4.4 การสร#างแบบสังเกตพฤติกรรม 

การสร�างแบบสังเกตพฤติกรรม เพ่ือใช�เป4นแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว+าง
การเรียนรู�และการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ ผู�วิจัยได�จัดทําแบบสังเกตพฤติกรรม จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
ชุดท่ี 2 แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงคH 
แบบสังเกตในแต+ละชุดเป4นเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) ซ่ึงผู�วิจัยได�

สร�างและหาคุณภาพของแบบสังเกต ดังนี้ 
     1. ข้ันวิเคราะหH 
     1) ศึกษาและวิเคราะหHพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคHที่ต�องการสังเกต 
 2) ศึกษาและวิเคราะหHมาตรฐานการเรียนรู� และตัวชี้วัด ในหลักสูตรสถานศึกษา
สําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ พุทธศักราช 2553 
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 กลุ+มทักษะอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 
2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 3) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างแบบสังเกต เพื่อให�แบบสังเกตมีคุณภาพ
และเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
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     2. ข้ันออกแบบ 
     1) กําหนดพฤติกรรมท่ีต�องการสังเกตระหว+างการเรียนรู� และการปฏิบัติงาน 
     2) กําหนดรูปแบบโดยออกแบบเคร่ืองมือเป4นแบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) 
ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยมีระดับคุณภาพ 4 ระดับ 
    3. ข้ันจัดทํา 
     สร�างแบบสังเกตและเกณฑHการประเมิน 
 สร�างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� และแบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคH ทักษะอาชีพการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทาง
สติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ทุกหน+วยการเรียนรู�ทั้ง 13 
กิจกรรม และได�กําหนดเกณฑHในการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม ดังน้ี 
 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� มีจํานวน 4 รายการ เป4นเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค+า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยมีระดับคุณภาพ 4 ระดับ คะแนนรวม
มีตั้งแต+ 4 – 16 คะแนน นักเรียนท่ีได�ระดับคะแนนสูงแสดงว+ามีพฤติกรรมการเรียนรู�สูงกว+านักเรียน
ที่ได�คะแนนต่ํากว+า ในการนําเสนอจะแบ+งเป4น 4 ระดับ โดยแบ+งช+วงคะแนนตามช+วงความกว�างของ
อันตรภาคชั้น ตามสูตรการคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ดังนี้ (กัลยา วานิชยHบัญชา, 2548: 
489) 
 
 สูตรการคํานวณ   (ค+าสูงสุด – ค+าต่ําสุด) 
          จํานวนระดับ 
 
        (16 – 4)   12  
             4   4 
 
 ช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น เท+ากับ 3 จึงสรุปเกณฑHแบ+งเป4น 4 ระดับ ได�ดังนี้ 
   คะแนนระหว+าง 13 - 16  มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 4 ดีมาก 
  คะแนนระหว+าง 10 - 12   มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 3 ดี 
  คะแนนระหว+าง 7 - 9   มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 2 พอใช� 
  คะแนนระหว+าง 4 - 6  มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 1 ปรับปรุง 
 

 แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงคH มีจํานวน 5 
รายการ เป4นเคร่ืองมือแบบมาตราประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert 
Scale) โดยมีระดับคุณภาพ 4 ระดับ คะแนนรวมมีตั้งแต+ 5 – 20 คะแนน นักเรียนที่ได�ระดับคะแนนสูง
แสดงว+ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานสูงกว+านักเรียนที่ได�คะแนนต่ํากว+า ในการนําเสนอจะแบ+งเป4น 
4 ระดับ โดยแบ+งช+วงคะแนนตามช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น ตามสูตรการคํานวณอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ดังนี้ (กัลยา วานิชยHบัญชา, 2548: 489) 
  
 

= = 3 



129 
 

 สูตรการคํานวณ   (ค+าสูงสุด – ค+าต่ําสุด) 
          จํานวนระดับ 
      
        (20 – 5)   15  
             4   4 
 
 ช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น เท+ากับ 3.75 แปลเป4น 4 จึงสรุปเกณฑHแบ+งเป4น 4 
ระดับ ได�ดังน้ี 
  คะแนนระหว+าง 17 - 20   มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 4 ดีมาก 
  คะแนนระหว+าง 13 - 16   มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 3 ดี   
  คะแนนระหว+าง 9 - 12   มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 2 พอใช�  
  คะแนนระหว+าง 5 - 8  มีผลการประเมินอยู+ในระดับ 1 ปรับปรุง 
 

   4. ข้ันพัฒนา 
     1) นําแบบสังเกตพฤติกรรมไปให�ผู�เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน (ภาคผนวก ก) 
ตรวจสอบ เพื่อตรวจความถูกต�องของเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบสังเกตพฤติกรรม และ
ใช�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท+ากับหรือมากกว+า 0.50 เป4นค+าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
และความเหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคH และจุดประสงคHเชิงพฤติกรรม ซึ่งจากการนํา
แบบสังเกตพฤติกรรมไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรากฏว+าได�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) จาก
ผู�เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท+าน อยู+ระหว+าง 0.75 – 1.00 และมีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 50.9  (ภาคผนวก ง)   
  2) นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่ได�รับการตรวจสอบจากผู�เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แก�ไข 
ให�มีการกําหนดเกณฑHการให�คะแนนเป4นแบบรูบริคสH (Rubrics) เพ่ือให�เป4นไปในทิศทางเดียวกันกับ
เกณฑHการให�คะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน และการประเมินชิ้นงาน โดยการบรรยายถึงคุณลักษณะ
ของพฤติกรรมท้ัง 4 ระดับคุณภาพ 
     3) นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่ได�ปรับปรุง แก�ไขแล�วไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต�องเหมาะสมอีกคร้ัง จึงสรุปได�ว+า แบบสังเกตพฤติกรรมที่สร�างข้ึนมีคุณภาพที่เหมาะสมและ
สามารถนําไปใช�ในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 
ได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
 4) นําแบบสังเกตพฤติกรรมมาจัดพิมพHเป4นแบบสังเกตพฤติกรรมฉบับสมบูรณH
และนําไปทดลองใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซึ่งเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+อง
ทางสติป,ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ในภาคเรียนที่ 2 
ป2การศึกษา 2560 และเตรียมใช�กับประชากรที่ใช�ในการวิจัย ในภาคเรียนท่ี 2 ป2การศึกษา 2561 ต+อไป 

 
การเก็บรวบรวมข#อมูล 
 ผู�วิจัยเก็บข�อมูลด�วยตนเอง โดยการนําเคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัยที่ได�พัฒนาและปรับปรุง
แก�ไขตามคําแนะนําแล�วไปทดลองใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัย เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือแล�วทําการปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร+องให�สมบูรณH 
 

= = 3.75 
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N

R
p 

การวิเคราะห"ข#อมูล 
 ผู�วิจัยนําข�อมูลที่ได�จากการทดลองใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+กลุ+มประชากรที่ใช�ในการวิจัย  
มาวิเคราะหHด�วยวิธีทางสถิติโดยการหาค+าทางสถิติ ดังนี้ 
 1. ใช� IOC หาค+าความสอดคล�องของเคร่ืองมือ และหาค+าความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมข�อมูลจากการพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสูตรดังนี้   
(เกริก ท+วมกลาง และจินตนา ท+วมกลาง, 2555: 11 - 12) 
  
        IOC =               

  
   เม่ือ IOC   คือ ดัชนีความสอดคล�อง 
     R    คือ คะแนนของผู�เชี่ยวชาญ 
     ∑R    คือ ผลรวมของคะแนนของผู�เชี่ยวชาญแต+ละคน 
     N    คือ จํานวนผู�เชี่ยวชาญ 
 
 การกําหนดคะแนนของผู�เชี่ยวชาญ +1 หรือ  0  หรือ –1 ดังนี้ 
  +1  แน+ใจว+าถูกต�อง/สอดคล�อง/ตรงกับจุดประสงคH 
    0   ไม+แน+ใจ 
  –1  แน+ใจว+าไม+ถูกต�อง/ไม+สอดคล�อง/ไม+ตรงจุดประสงคH 
 
 2. ใช� p หาค+าความยากของแบบทดสอบวัดความรู�งานตัดเย็บ ซ่ึงมีสูตรดังน้ี           
(พิสณุ ฟองศรี, 2557: 169) 
 
  ค+าความยาก  
  

 
  เม่ือ   R         =   จํานวนผู�ท่ีตอบถูกในข�อนั้น ๆ 
   N         =   จํานวนผู�เข�าสอบ 
 

3. ใช�  r  หาค+าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความรู�งานตัดเย็บ ซ่ึงมีสูตรดังนี้       
(พิสณุ ฟองศรี, 2557: 171) 
 

ค+าอํานาจจําแนก 
 

 
เม่ือ    H       =   จํานวนคนกลุ+มสูงท่ีตอบถูก 

   L =   จํานวนคนกลุ+มต่ําที่ตอบถูก 
         N� =   จํานวนคนกลุ+มสูง 
       N� =   จํานวนคนกลุ+มต่ํา 

∑R 
N 

 

r    = 
      H – L 
 

N� หรือ N� 
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 4. ใช�  KR– 20 ของ Kuder & Richardson หาค+าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดความรู� 

งานตัดเย็บ ซ่ึงมีสูตรดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2557: 165 - 166)   
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pqs
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  เม่ือ     k      =   จํานวนข�อสอบ 

    p      =   สัดส+วนของผู�ทําถูกแต+ละข�อ 
    q      =   1 – p 
    

2

ts     =   ความแปรปรวนของคะแนนที่สอบได� 
 
 5. ใช� E1/E2 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บ ตามเกณฑHมาตรฐาน 80/80 ซ่ึงมีสูตรดังน้ี (ชัยยงคH พรหมวงศH, 2556: 10)   
 
 
 สูตร 1               E =               หรือ   
 
          

 เม่ือ 
   E       คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   X คือ คะแนนรวมของแบบฝ"กปฏิบัติกิจกรรม 

หรืองานท่ีทําระหว+างเรียน 
   A คือ คะแนนเต็มของแบบฝ"กปฏิบัติทุกชิ้นรวมกัน 
   N  คือ  จํานวนผู�เรียน 
   
    

สูตร 2              E� =              หรือ 
 
เม่ือ 

   E�       คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธH 
   F คือ คะแนนรวมของผลลัพธHของการประเมินหลังเรียน 
   B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

และคะแนนจากการประเมินงานสุดท�าย 
   N  คือ  จํานวนผู�เรียน 
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ขั้นตอนที่ 3 : การทดลองและศึกษาผลการใช#รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
โดยใช#ชุดฝFกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ (Research : R2) 

ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย เป4นการนํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝ"ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ท่ีผู�วิจัยได�พัฒนาและปรับปรุง
แก�ไขข�อบกพร+องเป4นท่ีเรียบร�อยสมบูรณH และนําไปทดลองใช�กับประชากรที่ใช�ในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2561 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 
5 คน โดยมีรูปแบบการวิจัยเป4นแบบการดําเนินงานศึกษากลุ+มตัวอย+างเพียง 1 กลุ+ม มีการวัดผล
ก+อนการทดลอง (O1) หลังจากการจัดกระทําตามโปรแกรม (X) แล�วมีการวัดผลหลังการทดลอง (O2) 
(One group pretest - posttest design) ระยะเวลาท่ีใช�ในการทดลอง 84 ชั่วโมง ในภาคเรียนท่ี 2 
ป2การศึกษา 2561 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
 
วัตถุประสงค" 

วัตถุประสงคHของข้ันตอนนี้ คือ  
 1. เพ่ือทดลองใช�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู�ก+อนเรียนและหลังเรียน โดยใช�แบบทดสอบวัดความรู� 
 3. เพ่ือประเมินทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 
 4. เพ่ือประเมินชิ้นงานจากการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 
 5. เพ่ือประเมินพฤติกรรมการเรียนรู�และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
 
เคร่ืองมือที่ใช#ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ 

2. ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษา 
ป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ 

3. แบบประเมินผลการเรียนรู� 
3.1 แบบทดสอบวัดความรู� 
3.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.3 แบบประเมินชิ้นงาน   
3.4 แบบสังเกตพฤติกรรม 

ชุดที่ 1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
 ชุดที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงคH 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช�การเรียนการสอนด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
(Research : R2) นี้มีวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด�วย 1. ขั้นเตรียมการทดลอง 2. ขั้นดําเนินการ
ทดลอง และ 3. ข้ันหลังการทดลอง มีข้ันตอนและรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช�ในการวิจัยคร้ังนี้ ได�แก+ นักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาป2ที่ 5 ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ในภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2561       
โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 5 คน 
 ระดับความสามารถของประชากรที่ใช�ในการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงเป4นนักเรียนท่ีมีความบกพร+อง
ทางสติป,ญญา ระดับเรียนได� มีระดับสติป,ญญาระหว+าง 61 - 67 ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 ที่เรียนรายวิชา
ทักษะ อาชีพงานตัดเย็บ ป2การศึกษา 2561 จํานวน 5 คน ซ่ึงมีระดับความสามารถใกล�เคียงกันและ   
มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
 นักเรียนคนท่ี 1 อายุ 16 ป2 เป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ระดับสติป,ญญา 64 
  จุดเด+น : มีความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมือในการหยิบจับและบังคับทิศทางใน
การเคลื่อนไหวของมือได�ดี มีสภาพการมองเห็นปกติ มีการประสานสัมพันธHระหว+างมือกับตาท่ีดี มีนิสัย
รักการเรียนรู� มีทักษะในการฟ,งที่ดีและสามารถปฏิบัติตามคําบอกได�ดี  
   จุดด�อย : ไม+เข�าใจรูปแบบลักษณะของพื้นฐานงานตัดเย็บ ไม+สามารถวิเคราะหHได�ว+า
ผลิตภัณฑHแต+ละช้ินใช�เทคนิคการตัดเย็บแบบใด ไม+สามารถทํางานตามลําดับข้ันตอนได� และประยุกตHใช�
สิ่งท่ีเรียนรู�ในการปฏิบัติงานได�น�อย ไม+มีสมาธิในการทํางานวอกแวกง+าย ขาดความอดทนในการทํางาน 
ส+งผลให�มีทักษะในการปฏิบัติงานต่ํา 
   ความสามารถพ้ืนฐาน : พ้ืนฐานป,จจุบันสามารถอ+านคํา ข�อความง+าย ๆ เพ่ือเชื่อมโยง
กับรูปภาพ ตัวอย+างผลงาน และการแสดงตัวอย+างการปฏิบัติได� มีทักษะในการเลียนแบบจากการสาธิต
ข้ันตอนสั้น ๆ มีทักษะในการวัดโดยใช�เคร่ืองมือวัดหน+วยมาตรฐาน  

 ความสามารถในการเรียนรู�ทักษะอาชีพ : มีเจตคติที่ดีต+องานอาชีพ มีทักษะที่ดีใน
การทํางานร+วมกับผู�อ่ืน มีความรับผิดชอบ และมีความสุขในการทํางาน 

 ความสามารถในทักษะการตัดเย็บ : นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู�เร่ืองการตัดเย็บ 
รู�จักวัสดุ อุปกรณHในการตัดเย็บเป4นส+วนใหญ+ สามารถเลือกมาใช�ในการตัดเย็บได�แต+ยังไม+สามารถดูแล
รักษาวัสดุ อุปกรณHได� รู�จักส+วนประกอบต+าง ๆ ของจักรเย็บผ�าบางส+วนแต+ยังไม+สามารถใช�จักรเย็บผ�าได�
มีทักษะในการตัดผ�าด�วยกรรไกรได�ค+อนข�างตรงตามเส�นที่กําหนด ไม+สามารถสร�างชิ้นงานด�วยตนเองได� 

นักเรียนคนท่ี 2 อายุ 16 ป2 เป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ระดับสติป,ญญา 67 
 จุดเด+น   : มีความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมือในการหยิบจับและบังคับทิศทางใน

การเคลื่อนไหวของมือได�ดีมาก มีสภาพการมองเห็นปกติ มีความสัมพันธHระหว+างมือกับตาท่ีดี มีสมาธิ
และความอดทนในการทํางาน รักการเรียนรู� มีทักษะในการสนทนาโต�ตอบ และกล�าแสดงออกใน
การถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 จุดด�อย : ไม+เข�าใจรูปแบบลักษณะของพื้นฐานงานตัดเย็บ ไม+สามารถวิเคราะหHได�ว+า
ผลิตภัณฑHแต+ละชิ้นใช�เทคนิคการตัดเย็บแบบใด ไม+สามารถทํางานตามลําดับข้ันตอนได� และประยุกตHใช�
สิ่งท่ีเรียนรู�ในการปฏิบัติงานได�น�อย ส+งผลให�มีทักษะในการปฏิบัติงานต่ํา 

 ความสามารถพ้ืนฐาน : พ้ืนฐานป,จจุบันสามารถอ+านคํา ข�อความง+าย ๆ เพ่ือเชื่อมโยง
กับรูปภาพ ตัวอย+างผลงาน และการแสดงตัวอย+างการปฏิบัติได� มีทักษะในการเลียนแบบจากตัวอย+าง 
และจากรูปภาพ มีทักษะในการวัดโดยใช�เคร่ืองมือวัดหน+วยมาตรฐาน 

 ความสามารถในการเรียนรู�ทักษะอาชีพ : มีเจตคติที่ดีต+องานอาชีพ มีทักษะที่ดีใน
การทํางานร+วมกับผู�อ่ืน มีความรับผิดชอบ ตรงต+อเวลา ใฝ`เรียนรู�และมีความสุขในการทํางาน 

 ความสามารถในทักษะการตัดเย็บ : นักเรียนรักการทํางานตัดเย็บงานฝ2มือต+าง ๆ และ
มีความสนใจในการเรียนรู�การตัดเย็บ มีความอดทนสูงในการทํางาน รู�จักวัสดุ อุปกรณH และเคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บเป4นส+วนใหญ+ สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณH และเคร่ืองมือมาใช�ในการตัดเย็บได�ค+อนข�างถูกต�อง
เหมาะสม แต+ยังไม+สามารถดูแลรักษาได�เรียบร�อยเท+าท่ีควร รู�จักส+วนประกอบต+าง ๆ ของจักรเย็บผ�า
เป4นบางส+วนแต+ยังไม+สามารถใช�จักรเย็บผ�าได� สามารถตัดผ�าด�วยกรรไกรได�ตรงตามเส�นที่กําหนด
ไม+สามารถสร�างชิ้นงานด�วยตนเองได� 

นักเรียนคนท่ี 3 อายุ 18 ป2 เป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ระดับสติป,ญญา 63 
 จุดเด+น   : มีความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมือในการหยิบจับและบังคับทิศทางใน

การเคลื่อนไหวของมือได�ดี มีสภาพการมองเห็นปกติ มีความสัมพันธHระหว+างมือกับตาที่ดี 
 จุดด�อย : ไม+เข�าใจรูปแบบลักษณะของพื้นฐานงานตัดเย็บ ไม+สามารถวิเคราะหHได�ว+า

ผลิตภัณฑHแต+ละชิ้นใช�เทคนิคการตัดเย็บแบบใด ไม+สามารถทํางานตามลําดับข้ันตอนได� ขาดระเบียบ
ในการทํางาน ใจร�อนหงุดหงิดง+าย ไม+มีสมาธิในการทํางานวอกแวกง+าย ไม+มีทักษะในการวัดโดยใช�
เคร่ืองมือวัดหน+วยมาตรฐาน ส+งผลให�มีทักษะในการปฏิบัติงานต่ํา 

 ความสามารถพ้ืนฐาน : พ้ืนฐานป,จจุบันสามารถอ+านคํา ข�อความง+าย ๆ เพ่ือเชื่อมโยง 
กับรูปภาพ ตัวอย+างผลงาน และการแสดงตัวอย+างการปฏิบัติได� มีทักษะในการเลียนแบบจากการสาธิต
ข้ันตอนสั้น ๆ   

 ความสามารถในการเรียนรู�ทักษะอาชีพ : มีเจตคติที่ดีต+องานอาชีพ มีทักษะที่ดีใน
การทํางานร+วมกับผู�อ่ืน มีความรับผิดชอบ และให�การช+วยเหลือผู�อื่นในการทํางานดี มีความสุขใน
การทํางาน 

 ความสามารถในทักษะการตัดเย็บ : นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู�การตัดเย็บ รู�จัก
วัสดุ อุปกรณHในการตัดเย็บเป4นบางส+วน สามารถเลือกมาใช�ในการตัดเย็บได� ไม+สามารถเตรียมวัสดุ 
อุปกรณHให�พร�อมในการทํางาน และไม+สามารถดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณHได� รู�จักส+วนประกอบต+าง ๆ ของ
จักรเย็บผ�าเป4นบางส+วนแต+ยังไม+สามารถใช�จักรเย็บผ�าได� มีทักษะในการตัดผ�าด�วยกรรไกรได�ค+อนข�าง
ตรงตามเส�นที่กําหนด ไม+สามารถสร�างชิ้นงานด�วยตนเองได� 

นักเรียนคนท่ี 4 อายุ 17 ป2 เป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ระดับสติป,ญญา 66 
 จุดเด+น : มีความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมือในการหยิบจับและบังคับทิศทางใน

การเคลื่อนไหวของมือได�ดีพอสมควร มีสภาพการมองเห็นปกติ มีความสัมพันธHระหว+างมือกับตาที่ดี 
มีสมาธิและความอดทนในการทํางาน รักการเรียนรู� มีทักษะในการสนทนาโต�ตอบ   
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 จุดด�อย : ไม+เข�าใจรูปแบบลักษณะของพื้นฐานงานตัดเย็บ ไม+สามารถวิเคราะหHได�ว+า
ผลิตภัณฑHแต+ละชิ้นใช�เทคนิคการตัดเย็บแบบใด ไม+สามารถทํางานตามลําดับข้ันตอนได� ทํางานได�ช�า
เนื่องจากอาการเกร็งของกล�ามเนื้อมือ ส+งผลให�มีทักษะในการปฏิบัติงานต่ํา 

 ความสามารถพ้ืนฐาน : พ้ืนฐานป,จจุบันสามารถอ+านคํา ข�อความง+าย ๆ เพ่ือเชื่อมโยง
กับรูปภาพ ตัวอย+างผลงาน และการแสดงตัวอย+างการปฏิบัติได� มีทักษะในการเลียนแบบจากตัวอย+าง
มีทักษะในการวัดโดยใช�เคร่ืองมือวัดหน+วยมาตรฐาน 

 ความสามารถในการเรียนรู�ทักษะอาชีพ : มีเจตคติที่ดีต+องานอาชีพ มีทักษะที่ดีใน
การทํางานร+วมกับผู�อื่น มีความรับผิดชอบ ตรงต+อเวลา ใฝ`เรียนรู� มีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
กับผู�อ่ืน และมีความสุขในการทํางาน 

 ความสามารถในทักษะการตัดเย็บ : นักเรียนรักการทํางานตัดเย็บงานฝ2มือต+าง ๆ และ
มีความสนใจในการเรียนรู�การตัดเย็บ มีความอดทนสูงในการทํางาน รู�จักวัสดุ อุปกรณHในการตัดเย็บ
เป4นส+วนใหญ+ สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณH และเคร่ืองมือมาใช�ในการตัดเย็บได�ค+อนข�างถูกต�องเหมาะสม
แต+ยังไม+สามารถดูแลรักษาได�เรียบร�อยเท+าที่ควร รู�จักส+วนประกอบต+าง ๆ ของจักรเย็บผ�าเป4นบางส+วน
แต+ยังไม+สามารถใช�จักรเย็บผ�าได� สามารถตัดผ�าด�วยกรรไกรได�ค+อนข�างตรงตามเส�นที่กําหนด ไม+สามารถ
สร�างชิ้นงานด�วยตนเองได�  
 นักเรียนคนท่ี 5 อายุ 17 ป2 เป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ระดับสติป,ญญา 61 

 จุดเด+น   : มีความสามารถในการใช�กล�ามเนื้อมือในการหยิบจับและบังคับทิศทางใน
การเคลื่อนไหวของมือได�ดีพอสมควร มีสภาพการมองเห็นปกติ มีการประสานสัมพันธHระหว+างมือกับตา
ค+อนข�างดี มีสมาธิและความอดทนในการทํางาน รักการเรียนรู�และสนใจสิ่งใหม+ ๆ อยู+เสมอ 

 จุดด�อย : ไม+เข�าใจรูปแบบลักษณะของพื้นฐานงานตัดเย็บ ไม+สามารถวิเคราะหHได�ว+า
ผลิตภัณฑHแต+ละชิ้นใช�เทคนิคการตัดเย็บแบบใด ไม+สามารถทํางานตามลําดับข้ันตอนได� ใจร�อนเร+งรีบ
ในการทํางาน ทํางานโดยไม+รอคําสั่ง ไม+มีทักษะในการวัดโดยใช�เคร่ืองมือวัดหน+วยมาตรฐาน ส+งผลให�
มีทักษะในการปฏิบัติงานต่ํา 

 ความสามารถพ้ืนฐาน : พ้ืนฐานป,จจุบันสามารถอ+านคําง+าย ๆ และอ+านจากภาพได� 
เพื่อเช่ือมโยงรูปภาพกระบวนการข้ันตอน ตัวอย+างผลงาน และการแสดงตัวอย+างการปฏิบัติได� มี
ทักษะในการเลียนแบบจากการสาธิตข้ันตอนสั้น ๆ   

 ความสามารถในการเรียนรู�ทักษะอาชีพ : มีเจตคติที่ดีต+องานอาชีพ มีทักษะที่ดีใน
การทํางานร+วมกับผู�อื่น มีความรับผิดชอบ ตรงต+อเวลา และให�การช+วยเหลือผู�อ่ืนในการทํางานดี  
มีความสุขในการทํางาน 

 ความสามารถในทักษะการตัดเย็บ : นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู�การตัดเย็บ รู�จัก
วัสดุ อุปกรณHในการตัดเย็บเป4นบางส+วน สามารถเลือกมาใช�ในการตัดเย็บได�แต+ยังไม+สามารถเตรียม
วัสดุ อุปกรณH และเคร่ืองมือให�พร�อมในการทํางาน และไม+สามารถดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณHได� รู�จัก
ส+วนประกอบต+าง ๆ ของจักรเย็บผ�าเป4นส+วนน�อยและยังไม+สามารถใช�จักรเย็บผ�าได� มีทักษะในการตัดผ�า
ด�วยกรรไกรได�ค+อนข�างตรงตามเส�นที่กําหนด ไม+สามารถสร�างชิ้นงานด�วยตนเองได� 
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 ระเบียบวิธีวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเป4นการดําเนินงานศึกษากลุ+มตัวอย+างเพียง 1 กลุ+ม (One group pretest 
- posttest design) คือ การพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการวัดผลก+อนการทดลอง (O1) จากนั้น
ให�นักเรียนเรียนด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ (X) 
แล�วจึงทําการวัดผลหลังการทดลอง (O2) (ชัยวัฒนH สุทธิรัตนH, 2559: 538) 
 

แบบการทดลอง 
 
 
  
  X   หมายถึง  การทดลองใช�นวัตกรรม 
  O1 หมายถึง  การวัดผลก+อนการทดลองใช�นวัตกรรม 
  O2 หมายถึง  การวัดผลหลังการทดลองใช�นวัตกรรม 
 นวัตกรรม คือ รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 1. ข้ันเตรียมการทดลอง 
  1.1 ผู�วิจัยเตรียมสถานที่และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณHที่ใช�ในการทดลอง ได�แก+
ห�องปฏิบัติการงานอาชีพ โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ซ่ึงเป4นสถานท่ีท่ีผู�วิจัยปฏิบัติหน�าท่ี
ครูผู�สอนตามปกติ และเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณHในการตัดเย็บ 
  1.2 ผู�วิจัยเตรียมผู�เรียน โดยชี้แจงให�ผู�เรียนทราบถึงวิธีการเรียนการสอน ซ่ึงเป4น
วิธีการท่ีเปลี่ยนแปลงจากวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม เพื่อให�ผู�เรียนมีความพร�อมก+อนการเรียน 
 2. ข้ันดําเนินการทดลอง 
  เป4นข้ันตอนที่ผู�วิจัยได�ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู�
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ระยะเวลาท่ีใช�ในการทดลอง 
อยู+ในภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2561 ใช�เวลาในการเรียนท้ังหมด 84 ชั่วโมง โดยดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ก+อนการทดลองผู�วิจัยดําเนินการวัดผลก+อนการจัดการเรียนการสอน โดย
ทดสอบก+อนเรียน และประเมินการปฏิบัติงานก+อนเรียน  
  2.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู�รูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  2.3 หลังการทดลองผู�วิจัยดําเนินการวัดผลหลังการจัดการเรียนการสอน โดยทดสอบ
หลังเรียน ประเมินการปฏิบัติงานหลังเรียน ประเมินชิ้นงาน สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� และสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

3. ข้ันหลังการทดลอง 
 เก็บรวบรวมข�อมูลของผู�เรียนท่ีได�จากการทดลองทั้งหมดแล�ววิเคราะหHข�อมูลตาม

วิธีการทางสถิติ และสรุปผลการดําเนินการทดลองเพื่อนําเสนอในงานวิจัยต+อไป 

O1 X O2 
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การเก็บรวบรวมข#อมูล 
 ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง ดังนี้ 
 1. เก็บข�อมูลจากการประเมินการเรียนรู� โดยการทดสอบก+อนและหลังการทดลอง 
 2. เก็บข�อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินก+อน ระหว+าง และหลัง
การทดลอง 
 3. เก็บข�อมูลจากการประเมินชิ้นงานหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม 
 4. เก็บข�อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู�เรียนในระหว+างเรียนท้ังพฤติกรรมการเรียนรู� 
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
 
การวิเคราะห"ข#อมูล 

ผู�วิจัยนําข�อมูลที่ได�จากการใช�เคร่ืองมือในการวิจัย ได�แก+ แบบทดสอบวัดความรู� แบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินชิ้นงาน และแบบสังเกตพฤติกรรม รวบรวมข�อมูลจากการจัดการเรียน
การสอนแต+ละกิจกรรมและนําข�อมูลมาวิเคราะหHเพื่อดูผลการเรียนรู� และพัฒนาการในการปฏิบัติ
กิจกรรมในแต+ละกิจกรรม โดยวิเคราะหHข�อมูล ดังน้ี 

1. ข�อมูลที่ได�จากแบบทดสอบวัดความรู�ด�วยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บในกิจกรรมที่ 1 ถึง 3 ผู�วิจัยวิเคราะหHข�อมูล
โดยเปรียบเทียบความแตกต+างของคะแนนจากแบบทดสอบก+อนเรียนและหลังเรียนใช�สถิติการหา
ค+าพัฒนาการของผู�เรียน  

 
 การหาค+าพัฒนาการ (เมษา นวลศรี, 2556: 256) 
 
  
   พัฒนาการของผู�เรียน  =   

 
 

 2. ข�อมูลที่ได�จากแบบประเมินการปฏิบัติงาน ผู�วิจัยวิเคราะหHข�อมูลโดยเปรียบเทียบ
ความแตกต+างของคะแนนจากการประเมินก+อนเรียน และหลังเรียนใช�สถิติการหาค+าพัฒนาการ
ของผู�เรียน 
 
 การหาค+าพัฒนาการ (เมษา นวลศรี, 2556: 256) 
 
  
   พัฒนาการของผู�เรียน  =   
  
 
 

คะแนนหลังเรียน(Post) – คะแนนก+อนเรียน(Pre) 
คะแนนเต็ม – คะแนนก+อนเรียน(Pre) 

X100 

คะแนนหลังเรียน(Post) – คะแนนก+อนเรียน(Pre) 
คะแนนเต็ม – คะแนนก+อนเรียน(Pre) 

X100 
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 3. ข�อมูลที่ได�จากแบบประเมินชิ้นงาน ผู�วิจัยวิเคราะหHข�อมูลโดยประเมินค+าระดับคุณภาพ
ของชิ้นงานแบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) 4 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิทสเกล (Likert 
Scale) หลังจากนั้นนําคะแนนที่ได�มาหาค+าเฉลี่ย (Mean) แล�วเทียบกับเกณฑHการให�คะแนนค+าเฉล่ีย
ในแต+ละระดับ ใช�สูตรคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
 

การหาค+าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 123 – 124)  
 

x =  
  N 

 
 เม่ือ x แทน ค+าเฉลี่ย 
     ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ+ม 
     N   แทน จํานวนคนในกลุ+ม 
 

การคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (กัลยา วานิชยHบัญชา, 2548: 489)  
 

 
 
 

 

 
 
 

 

ช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น เท+ากับ 0.75 ซ่ึงสามารถสรุปเกณฑHการแปลความหมาย
ของคะแนน ดังน้ี 

 ค+าเฉลี่ยระหว+าง 3.25 – 4.00  หมายถึง คุณภาพของชิ้นงานอยู+ในระดับดีมาก 
 ค+าเฉลี่ยระหว+าง 2.50 – 3.24  หมายถึง คุณภาพของชิ้นงานอยู+ในระดับดี 

 ค+าเฉลี่ยระหว+าง 1.75 – 2.49  หมายถึง คุณภาพของชิ้นงานอยู+ในระดับพอใช� 
 ค+าเฉลี่ยระหว+าง 1.00 – 1.74  หมายถึง คุณภาพของชิ้นงานอยู+ในระดับปรับปรุง 
 

4. ข�อมูลท่ีได�จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู�และเกณฑHการประเมิน ผู�วิจัยวิเคราะหH
ข�อมูล โดยประเมินค+าระดับคุณภาพของพฤติกรรมการเรียนรู�แบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) 
4 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิทสเกล (Likert Scale) หลังจากนั้นนําคะแนนที่ได�มาหาค+าเฉลี่ย (Mean) 
แล�วเทียบกับเกณฑHการให�คะแนนค+าเฉลี่ยในแต+ละระดับ ใช�สูตรคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) 

 
 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
 

จํานวนช้ัน 

 

=  0.75      (4 – 1)      3 
        4                4 
 

= 
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การหาค+าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 123 – 124)  
 

x =  
  N 

 
 เม่ือ x แทน ค+าเฉลี่ย 
     ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ+ม 
     N   แทน จํานวนคนในกลุ+ม 
 

การคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (กัลยา วานิชยHบัญชา, 2548: 489) 
 

 
 
 

 

 
 
 
ช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น เท+ากับ 0.75 ซ่ึงสามารถสรุปเกณฑHการแปลความหมาย

ของคะแนน ดังน้ี 
 ค+าเฉลี่ยระหว+าง  3.25 – 4.00  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู�อยู+ในระดับดีมาก 
 ค+าเฉลี่ยระหว+าง 2.20 – 3.24  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนอยู+ในระดับดี 

 ค+าเฉลี่ยระหว+าง 1.75 – 2.49  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู�อยู+ในระดับพอใช� 
 ค+าเฉลี่ยระหว+าง 1.00 – 1.74  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู�อยู+ในระดับปรับปรุง 

5. ข�อมูลที่ได�จากแบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงคH และ 
เกณฑHการประเมิน ผู�วิจัยวิเคราะหHข�อมูลโดยประเมินค+าระดับคุณภาพของพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
แบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) 4 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิทสเกล (Likert Scale) หลังจาก
นั้นนําคะแนนที่ได�มาหาค+าเฉลี่ย (Mean) แล�วเทียบกับเกณฑHการให�คะแนนค+าเฉลี่ยในแต+ละระดับ ใช�
สูตรคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

 
การหาค+าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 123 – 124)  

 

x =  
  N 

 
 เม่ือ x แทน ค+าเฉลี่ย 
     ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ+ม 
     N   แทน จํานวนคนในกลุ+ม 

 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
 

จํานวนช้ัน 

=  0.75      (4 – 1)      3 
        4                4 
 

= 



140 
 

การคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (กัลยา วานิชยHบัญชา, 2548: 489) 
 

 
 
 

 

 
 

 

ช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น เท+ากับ 0.75 ซ่ึงสามารถสรุปเกณฑHการแปลความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 

 ค+าเฉลี่ยระหว+าง  3.25 – 4.00 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานอยู+ในระดับดีมาก 
 ค+าเฉลี่ยระหว+าง 2.50 – 3.24 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานอยู+ในระดับดี 

 ค+าเฉลี่ยระหว+าง  1.75 – 2.49 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานอยู+ในระดับพอใช� 
 ค+าเฉลี่ยระหว+าง  1.00 – 1.74 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานอยู+ในระดับปรับปรุง 

 
ขั้นตอนท่ี 4 : การปรับปรุงและนําเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
โดยใช#ชุดฝFกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ (Development : D2) 

การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เป4นการนําข�อมูลจากผลการทดลองมาวิเคราะหH เพื่อปรับปรุง 
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บให�มีความสมบูรณH
ยิ่งข้ึน และจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณHแล�วเผยแพร+ต+อไป 
 
วัตถุประสงค" 

วัตถุประสงคHของข้ันตอนนี้ คือ  
1. เพื่อสรุปข�อค�นพบจากการทดลองใช�และการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ

โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
2. เพื่อการนําเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ฉบับสมบูรณHและเผยแพร+ 

 
เคร่ืองมือที่ใช#ในการวิจัย 
 แบบฟอรHมการจัดทํารายงานผลการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. สรุปข�อค�นพบจากผลการทดลองใช�และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
  1.1 ผู�วิจัยวิเคราะหHข�อมูลท่ีได�จากการทดลองใช�รูปแบบการเรียนการสอน ท้ังข�อมูล
ในการประเมินความรู� ข�อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข�อมูลการประเมินชิ้นงาน และข�อมูลจาก
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนมาปรับปรุง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให�มีความสมบูรณHยิ่งข้ึน ซ่ึง
สามารถสรุปประเด็นการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนได� ดังน้ี 

 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
 

จํานวนช้ัน 

=  0.75      (4 – 1)      3 
        4                4 
 

= 
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 1.1.1 ปรับคําอธิบายข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนใหม+ เพื่อให�มีความชัดเจน 
เหมาะสมและครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู� และเพื่อส+งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู� ความสามารถในการปฏิบัติงานได�อย+างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1) ข้ันตอนที่ 1 ข้ันสาธิต 
 เป4นการแสดงทักษะการปฏิบัติงานอย+างเป4นข้ันตอนที่สมบูรณH ครบถ�วน
ในภาพรวมตั้งแต�ต�นจนจบ (เพิ่มใหม+) โดยการสาธิตเป4นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป4นปกติตามธรรมชาติ 
ไม�เร็วหรือช�าจนเกินไป ครูอธิบายรายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานระหว�างการสาธิต หลังจบการสาธิต 
ครูจะต�องชี้แนะหรือเน�นย้ําในส�วนท่ีสําคัญ และให�ผู�เรียนสรุปผลจากการสาธิต (เพ่ิมใหม+) 
 2) ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ 
 เป4นข้ันที่ให�ผู�เรียนทําตาม หรือเลียนแบบ โดยครูแบ+งการปฏิบัติงานเป4น
ทักษะย+อย ๆ ให�ผู�เรียนสังเกตแบบอย�างทักษะการปฏิบัติ (เพ่ิมใหม+) และทําตามทีละข้ันตอน ครูเปvด
โอกาสให�ผู�เรียนได�ซักถามจนกระท่ังเกิดความเข�าใจและทําตามได�  

 3) ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ"กปฏิบัติ 
 เป4นข้ันที่ให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติงานด�วยตนเอง เชื่อมโยงทักษะย�อย ๆ เป.น
ทักษะท่ีสมบูรณ0ตั้งแต�ต�นจนจบ (เพ่ิมใหม+) โดยไม+มีการสาธิตและไม+มีแบบอย+างให�ดู ผู�เรียนได�ฝ"กฝน
การปฏิบัติงานทุกข้ันตอนของทักษะตามชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ครูคอยสังเกตและให�คําแนะนํา
ช+วยเหลือจนกระทั่งทําได�ถูกต�องแล�วจึงให�ฝ"กหลาย ๆ คร้ัง จนเกิดความชํานาญ ครูอาจแนะนําเทคนิค
วิธีการท่ีจะช�วยให�ผู�เรียนสามารถทํางานน้ันได�ดีข้ึน (เพ่ิมใหม+) 
 4) ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท�อนผล 
 เป4นขั้นการทบทวนการปฏิบัติงาน โดยผู�เรียนร+วมกับผู�สอนวิเคราะหH
การปฏิบัติงานของผู�เรียน ช+วยให�ผู�เรียนรู�จุดบกพร+อง ค�นพบป,ญหาที่เกิดข้ึนระหว+างการปฏิบัติงาน 
และวางแผนหาแนวทาง (เพิ่มใหม+) ในการปรับปรุงพัฒนา และแก�ไขป,ญหาได� ผู�เรียนเปรียบเทียบ
ชิ้นงานของตนกับชิ้นงานต�นแบบเพ่ือการพัฒนาชิ้นงาน ครูควรใช�คําถามในการกระตุ�นให�ผู�เรียนคิด
และแสดงความคิดเห็น (เพ่ิมใหม+) 
 5) ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 
 เป4นข้ันท่ีช+วยให�ผู�เรียนปรับปรุงพัฒนาทักษะ หรือการปฏิบัติงานของตนเอง
ให�ดียิ่งข้ึน โดยการนําแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่ได�วางแผนไว�มา (เพ่ิมใหม+) ปฏิบัติงานใหม+อีกคร้ังหนึ่ง 
ผู�เรียนสามารถประยุกต0ทักษะเพื่อการปฏิบัติงานให�เป.นไปตามท่ีตนต�องการ (เพิ่มใหม+) 
 1.1.2 เพิ่มการใช�สื่อเทคโนโลยีในการช+วยเสริมประสิทธิภาพในกิจกรรมการเรียน
การสอนในข้ันตอนต+าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 1.1.3 เพิ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บให�มามีส+วนร+วมในการจัด 
การเรียนการสอน โดยจัดให�มีภูมิป,ญญาท�องถ่ินมาร+วมจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติการตัดเย็บ
แก+ผู�เรียนในบางคาบเรียน 
 1.1.4 เพิ่มกิจกรรมพิเศษให�ผู�เรียนได�เยี่ยมชม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
เพื่อให�ได�เรียนรู�จากสถานการณHจริง ส+งผลให�ผู�เรียนได�รับความรู�จากหลายมิติ เป4นการเพ่ิมให�ผู�เรียนมี
ความเชื่อม่ัน ในการพัฒนาทักษะปฏิบัติการตัดเย็บอย+างมีความหมาย 
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 1.1.5 เพิ่มกิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 โดยจัดให�มีการนําเสนอชิ้นงานที่ได�จาก
การปฏิบัติงานของผู�เรียน เพ่ือให�ผู�เรียนได�มีโอกาสช่ืนชมผลงานของผู�อ่ืน และได�แลกเปลี่ยนประสบการณH
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให�ได�ช้ินงานนั้นซ่ึงกันและกัน 
 1.1.6 เพิ่มบทบาทของผู�ปกครองในการมีส+วนร+วมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานตัดเย็บ โดยการเชิญผู�ปกครองมาร+วมรับทราบแนวทางการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงาน รับทราบผลการพัฒนาทักษะ และร+วมกันวางแผนต+อยอดการพัฒนาทักษะปฏิบัติงาน
การตัดเย็บเพื่อมุ+งสู+การประกอบอาชีพต+อไป 
 2. จัดทําเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บฉบับสมบูรณH 
 ผู�วิจัยได�ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�
ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บฉบับสมบูรณHให�มีความถูกต�อง ชัดเจน เพื่อให�ผู�สนใจสามารถนําไปใช�ได�
อย+างถูกต�อง โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ ฉบับสมบูรณH 
 3. จัดทํารายงานผลการวิจัย และเผยแพร+ 
 ผู�วิจัยได�จัดทํารายงานผลการวิจัยตามรูปแบบการรายงานการวิจัย 5 บท เร่ือง การวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ฉบับสมบูรณH 
และทําการเผยแพร+รายงานผลการวิจัยไปยังสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
และเผยแพร+โดยการนําเสนอในสถานศึกษา และนําเสนอผ+านเครือข+ายสังคมออนไลนH (Social Network) 
 
การเก็บรวบรวมข#อมูล 
 ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเองท่ีได�จากการทดลองใช�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ช้ันมัธยมศึกษา
ป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ และรวบรวมผลการวิจัยทั้งหมดมาเรียบเรียงตามรูปแบบ
รายงานผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห"ข#อมูล 

ผู�วิจัยนําข�อมูลที่ได�จากการวิจัยมาวิเคราะหHเชิงบรรยาย และนําเสนอเนื้อหาตามค+าสถิติ
การวิจัยที่กําหนด  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
เพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บที่มีผลต,อการพัฒนาทักษะอาชีพด!านความรู! ความเข!าใจและทักษะใน
การปฏิบัติงานการตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียน
แพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, การวิเคราะห8ข!อมูลมุ,งประเมินการพัฒนารูปแบบการสอนและประเมิน
นักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ท่ีได!รับการฝ$กจากชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บว,ามีความรู! ความเข!าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
พัฒนาข้ึนเพียงใด โดยนําข!อมูลมาวิเคราะห8 แปลผล และนําเสนอข!อมูล ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียน
แพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนท่ี 1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห8ข!อมูลพื้นฐาน 
 ตอนที่ 1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร,องทางสติป/ญญา โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช!ในการศึกษาการพัฒนา
ทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียน
แพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนที่ 2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ของเคร่ืองมือท่ีใช!ใน
การศึกษาการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษา
ป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนที่ 2.2 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!
ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 
โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,   
 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!
ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5
โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 

 ตอนท่ี 3.1 ผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนเรียน
และหลังเรียน ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วยรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
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  ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบผลการประเมิน
ก,อนการฝ$กและหลังการฝ$ก ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วย
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ตอนที่ 3.3 ผลการประเมินคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรมด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

  ตอนที่ 3.4 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู!ในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ของ
นักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 

  ตอนที่ 3.5 ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บผู!เรียนเปBนรายบุคคล 
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ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
  
ตอนที่ 1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห8ข!อมูลพ้ืนฐาน 
 ผลจากการวิเคราะห8ผู!เรียน 
 นักเรียนท่ีเรียนทักษะอาชีพ งานตัดเย็บ เปBนนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูลจังหวัดแพร, นักเรียนมีข!อจํากัดด!านสติป/ญญา 
การเรียนรู!และการปรับตัวในการฝ$กทักษะอาชีพ มีระดับสติป/ญญาในเกณฑ8บกพร,องทางสติป/ญญา
ระดับเล็กน!อย สามารถเรียนรู!ได! สภาพป/จจุบันของนักเรียน มีความสามารถในการใช!กล!ามเนื้อมือ
ในการหยิบจับและบังคับทิศทางในการเคลื่อนไหวของมือได!ดี มีสภาพการมองเห็นปกติ มีความสัมพันธ8
ระหว,างมือกับตาที่ดี รักการเรียนรู! มีทักษะในการฟ/งท่ีดี และสามารถปฏิบัติตามคําบอกได!ดี นักเรียน
ทุกคนมีเจตคติท่ีดีต,ออาชีพ มีทักษะท่ีดีในการทํางานร,วมกับผู!อ่ืน มีความรับผิดชอบ และมีความสุขใน
การทํางาน นักเรียนมีทักษะในการอ,านเปBนคําสั้น ๆ ง,าย ๆ มีคําศัพท8น!อย จึงทําให!การอ,านเปBนข!อความ 
หรือประโยคต!องใช!เวลาในการอ,านพอสมควร นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู!เร่ืองการตัดเย็บ ป/ญหา
ที่พบนักเรียนยังมีความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม,สามารถลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได! 
ไม,รู!ว,าต!องเร่ิมปฏิบัติงานจากจุดใด นักเรียนไม,สามารถใช!จักรเย็บผ!าในการปฏิบัติงานได! เนื่องจาก
ไม,รู!จักลักษณะการใช!งานของส,วนประกอบของจักรทุกส,วน นักเรียนยังไม,ทราบว,าการเย็บผ!าต!องใช!
เทคนิคการเย็บแบบใดกับงานชิ้นใด ครูผู!สอนจึงเห็นว,าการลําดับขั้นตอนให!นักเรียนได!เรียนรู!และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนเปBนสิ่งที่สําคัญที่จะช,วยส,งเสริมการเรียนรู! และพัฒนาทักษะให!กับนักเรียนได!
เปBนอย,างดี อีกทั้งการที่นักเรียนมีทักษะในการอ,านไม,สมบูรณ8 อ,านข!อความและประโยคได!ลําบาก 
การใช!รูปภาพจึงเปBนสิ่งท่ีจะช,วยให!นักเรียนศึกษาเรียนรู! และปฏิบัติตามได!ดี  
 
 ผลการศึกษาและวิเคราะห8ข!อมูลพื้นฐาน 
 ผลการศึกษาและวิเคราะห8ข!อมูลพื้นฐานจากการสนทนากลุ,มครูผู !สอนทักษะงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามสภาพที่คาดหวัง และสภาพป/จจุบัน ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของครู การเรียนรู!ของนักเรียน และสื่อการเรียนการสอน รวมถึงความต!องการในการจัด 
การเรียนการสอนทักษะงานอาชีพ สรุปได!ดังนี้ 
 1. สภาพที่คาดหวัง  
 ด!านการจัดการเรียนการสอนของครู พบว,า ครูผู!สอนจะต!องมีความพร!อม มีความรู!ความเข!าใจ
มีความถนัดและมีทักษะในเน้ือหาวิชาที่สอนเปBนอย,างดี ครูต!องเปBนผู!แสวงหาความรู! เทคนิควิธีการสอน
อย,างต,อเนื่อง สามารถจัดการเรียนการสอนเปBนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาท่ี
สอดคล!องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียน มีการวางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู!ล,วงหน!า 
จัดกิจกรรมเน!นการฝ$กปฏิบัติให!นักเรียนได!ลงมือทําในลักษณะที่มุ,งให!นักเรียนทํางานเปBนข้ันตอนและ
ได!แสดงความสามารถและความถนัดของตนเอง จัดการเรียนการสอนเพ่ือให!นักเรียนได!สร!างผลงาน
และเกิดการประยุกต8ใช!ความรู! ทักษะการทํางานในชีวิตประจําวันมุ,งสู,การประกอบอาชีพ จัดการเรียน
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การสอนที่ส,งเสริมให!นักเรียนมีความใฝGรู!ใฝGเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดสร!างสรรค8 รู!จักแก!ป/ญหา 
มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามรายวิชาที่เรียน มีการสร!างบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนการสอน จัดให!นักเรียนได!เรียนรู!จากแหล,งเรียนรู!ตามสภาพจริงหรือสถานท่ีจริง และจัดให!
ชุมชนมีส,วนร,วมในการจัดการเรียนการสอนเชิญวิทยากรและภูมิป/ญญาท!องถ่ินผู!มีความเชี่ยวชาญมา
ให!ความรู!แก,นักเรียน ในระหว,างการเรียนการสอนครูจะต!องทบทวนวิธีการสอนและสามารถปรับ
วิธีการสอนให!เหมาะสมกับนักเรียนอยู,เสมอ ในการวัดและประเมินผลครูต!องวัดและประเมินผล
อย,างรอบด!านด!วยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย มีเคร่ืองมือวัดท่ีชัดเจนมีคุณภาพวัดได!ตรงตาม
จุดประสงค8การเรียนรู! 
 ด!านการเรียนรู!ของนักเรียน พบว,า นักเรียนต!องมีส,วนร,วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีทักษะการรับรู!ในการฟ/ง การดูที่ดี มีนิสัยรักการเรียนรู! มีความสนใจในเนื้อหาการเรียน มีทักษะใน
การเชื่อมโยงความรู!จากเน้ือหาสู,การปฏิบัติได! มีการประสานสัมพันธ8ระหว,างมือกับตา และการเคลื่อนไหว
ร,างกายท่ีมีความสมดุลเหมาะสมสําหรับการลงมือปฏิบัติงาน นักเรียนต!องสามารถเรียงลําดับข้ันตอน
การปฏิบัติงานได! มีทักษะในการถามและการตอบคําถาม มีทักษะในการสังเกตและการเลียนแบบ
เรียนรู!ด!วยการทําตามและทําซํ้า ๆ มีทักษะในการประยุกต8การทํางาน นักเรียนเรียนรู!อย,างค,อยเปBน
ค,อยไป สามารถเชื่อมโยงสิ่งต,าง ๆ ที่เรียนรู!เข!าด!วยกันได! มีความเข!าใจเร่ืองเหตุและผลสามารถรู!ว,า
สิ่งท่ีเกิดข้ึนเปBนเพราะอะไร นักเรียนต!องเรียนรู!ให!เกิดความชํานาญแม,นยําทีละส,วนก,อนและสามารถ
เชื่อมโยงกันเปBนทักษะใหญ,ได! มีทักษะในการคิด การแก!ป/ญหา การแสดงความต!องการ การแสดง
ความคิดเห็น เรียนรู!จากการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท่ีผ,านมา เรียนรู!โดยการเทียบผลงานของตนเอง
กับงานตัวอย,าง นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานจากการปฏิบัติงานของตนเองและชื่นชมผลงานของเพื่อน 
สามารถเรียนรู!ด!วยตนเองได!และแนะนําเพื่อนได! 
 ด!านสื่อการเรียนการสอน พบว,า มีอุปกรณ8การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนผู!เรียน มี
สื่อท่ีหลากหลายสนองตามสภาพการเรียนรู!ที่แตกต,างของแต,ละบุคคล เปBนสื่อที่นักเรียนสามารถ
เข!าถึงการเรียนรู!ได!ง,ายใช!งานได!สะดวก นักเรียนสามารถเรียนรู!ด!วยตนเองได! สื่อการเรียนการสอน
ต!องมีความเฉพาะแตกต,างจากสื่อปกติทั่วไปในท!องตลาดที่นักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา
สามารถเรียนรู!ได! เอกสารประกอบการเรียนท่ีมีความเฉพาะแตกต,างจากท!องตลาดเน!นให!มีรูปภาพ
ประกอบและมีข้ันตอนอย,างละเอียด เน!นสื่อท่ีเปBนรูปธรรมให!มากที่สุด ทั้งสื่อของจริง และสื่อจําลอง
เสมือนจริง ตลอดจนสื่อที่มีความทันสมัยเพ่ือเพิ่มความน,าสนใจให!กับนักเรียน 
 2. สภาพป/จจุบัน 
 ด!านการจัดการเรียนการสอนของครู พบว,า ครูผู!สอนมีความชอบและความสนใจในรายวิชา
งานอาชีพที่สอน แต,ยังขาดความเชี่ยวชาญลึกซ้ึงเนื่องจากครูไม,ได!จบหลักสูตรการสอนงานอาชีพโดยตรง
การจัดการเรียนการสอนของครูยังยึดครูเปBนสําคัญคํานึงถึงความสามารถของนักเรียนเปBนส,วนน!อย 
วิธีการจัดการเรียนการสอนยังไม,หลากหลาย จัดการเรียนการสอนด!วยวิธีการบรรยายและมีการสาธิต
แบบรวบยอด ขาดการทบทวนบทเรียน แผนการจัดการเรียนรู!และกระบวนการจัดการเรียนรู!ไม,ค,อย
ส,งเสริมให!นักเรียนมีการปฏิบัติงานเปBนข้ันตอน บรรยากาศการเรียนรู! แหล,งเรียนรู!ไม,เอ้ือต,อการเรียน
การสอน ไม,ได!จัดในรูปแบบสถานการณ8จริง การวัดและประเมินผลไม,สามารถวัดผลได!รอบด!าน
ส,วนใหญ,วัดด!านกระบวนการแต,ขาดการวัดด!านผลงาน  
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 ด!านการเรียนรู!ของผู!เรียน พบว,า นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู!โดยวิธีการอ,านน!อย อ,านหนังสือ
ไม,ได! จึงไม,สามารถอ,านเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ไม,มีรูปภาพประกอบคําบรรยายได!
นักเรียนเรียนรู!ได!ดีโดยครูสอนแบบรายบุคคลและกลุ,มย,อย ในการเรียนรู!พร!อมกับเพื่อนกลุ,มใหญ,
นักเรียนบางคนไม,สามารถรับรู!และปฏิบัติได! เรียนรู!ด!วยตนเองได!น!อยต!องได!รับคําชี้แนะจากครู
อยู,เสมอ นักเรียนขาดทักษะการจัดการ ขาดทักษะในกระบวนการแก!ป/ญหาในการทํางาน ขาด
การวิเคราะห8ผลการปฏิบัติงานของตนเอง ขาดความเข!าใจการปฏิบัติงานขั้นตอนย,อย ๆ จึงทําให!
การปฏิบัติงานไม,ประสบผลสําเร็จ ขาดการเชื่อมโยงข้ันตอนย,อย ๆ เปBนทักษะการปฏิบัติงานที่สมบูรณ8ได! 
ขาดความรับผิดชอบในการทํางานที่ได!รับมอบหมาย นักเรียนไม,สามารถนําความรู!จากการเรียนไปใช!
ในชีวิตประจําวันได!                                                                                                                              
 ด!านสื่อการเรียนการสอน พบว,า สื่อการเรียนการสอนมีน!อยไม,หลากหลาย นักเรียนที่มี
ความบกพร,องทางสติป/ญญาไม,สามารถใช!สื่อทั่วไปตามท!องตลาดได!สื่อที่มีอยู,จึงไม,เหมาะสม สื่อ
ไม,สนองกับการเข!าถึงการเรียนรู!ของนักเรียน สื่อเปBนนามธรรม เอกสารที่ใช!ประกอบการสอนเปBน
เอกสารความรู!ไม,เน!นข้ันตอนการปฏิบัติงาน และเปBนเอกสารท่ีเปBนตัวหนังสือส,วนใหญ,เหมาะกับการใช!
วางแผนการสอนของครู ไม,เหมาะกับการใช!เรียนรู!สําหรับนักเรียน เอกสารประกอบการสอนไม,แยก
เปBนเร่ืองหรือเปBนตอนและมีไม,ครบตามเนื้อหาการเรียนรู!  
 3. ความต!องการในการจัดการเรียนการสอนทักษะงานอาชีพ 
 จากการศึกษาวิเคราะห8ข!อมูลพื้นฐานสภาพที่คาดหวัง และสภาพป/จจุบัน ในการจัดการเรียน
การสอนทักษะงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,
ได!ข!อสรุปเก่ียวกับความต!องการในการจัดการเรียนการสอนทักษะงานอาชีพ พบว,า ครูมีความต!องการ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน!นทักษะการปฏิบัติ เรียนรู!จากสภาพจริงมีประสบการณ8ตรง และเรียนรู!
ทักษะตามลําดับข้ันตอน ต!องการวิธีสอนท่ีนักเรียนได!รับรู!ผลการปฏิบัติงาน และได!คิดวิเคราะห8 วางแผน
แก!ป/ญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ต!องการวิธีสอนที่นักเรียนได!ประยุกต8ใช!ความรู!เพื่อสร!างผลงาน 
ต!องการให!ชุมชนมีส,วนร,วมในการจัดการเรียนการสอน ต!องการให!ครูพัฒนาตนเองในการสร!างความรู! 
ความเข!าใจ และทักษะในวิชาท่ีสอนจากแหล,งความรู!และผู!ที่มีความเชี่ยวชาญนํามาปรับให!เหมาะสม
กับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ต!องการเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญาที่นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู!
ด!วยตนเองได! เปBนสื่อของจริงและภาพถ,ายที่เปBนข้ันตอนอย,างละเอียด ต!องการให!มีการวัดและประเมินผล
ครบทั้ง 3 ด!าน คือ ด!านพุทธิพิสัย ด!านทักษะพิสัย และด!านจิตพิสัย ด!วยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย ต!องการเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพมีความเที่ยงตรงและเปBนการประเมิน
เพ่ือให!ข!อมูลปKอนกลับเพื่อการปรับปรุง ครูต!องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค,านิยมที่พึงประสงค8
ในการทํางาน ควรมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนเพื่อสร!างความภาคภูมิใจให!กับนักเรียน ต!องการ
ให!การเรียนการสอนมุ,งเน!นสู,การประกอบอาชีพเพ่ือให!นักเรียนพ่ึงพาตนเองได!ในอนาคต  
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ตอนที่ 1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 
ตารางที่ 8  แสดงผลการวิเคราะห8 สังเคราะห8 แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
               และประเด็นจากการสัมภาษณ8 

 

แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ประเด็นการสัมภาษณ� 
1. Simpson (1972) ทักษะปฏิบัติสามารถพัฒนาได!
ด!วยการฝ$กฝน ซ่ึงหากได!รับการฝ$กฝนที่ดีจะเกิด
ความถูกต!อง ความคล,องแคล,ว ความเช่ียวชาญ
ชํานาญการ และความคงทน 
2. Joyce & Weil (1972) กระบวนการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติต!องมีช้ินงานต!นแบบ อธิบายและสาธิต
การปฏิบัติงานอย,างละเอียดชัดเจน เปMดโอกาสให!
ผู!เรียนได!ลงมือทําเอง และฝ$กทํางานเองตามลําพัง 
แล!วนําผลงานที่ทําได!มาตรวจสอบ กับช้ินงานต!นแบบ 
3. De Cecco (1968) การฝ$กปฏิบัติจริงมีหลักการ 
คือ ความต,อเนื่อง เน!นทักษะย,อย มีการปรับปรุงแก!ไข 
และให!การเสริมแรงโดยผู!เรียนต!องรู!ผลของการฝ$กปฏิบัติ 
4. Dave (1967) ลําดับข้ันของการเรียนรู!ทางทักษะ
ปฏิบัติ 5 ข้ัน ได!แก, เลียนแบบ การลงมือกระทําตาม
คําส่ัง การกระทําอย,างถูกต!องแม,นยํา การแสดงออก
และการกระทําอย,างเปBนธรรมชาติ 
5. Fitts (1964) การพัฒนาทักษะการกระทําท่ี
ชํานาญ ผู!เรียนต!องมีความรู!ความเข!าใจ ลงมือปฏิบัติ
ทักษะต,อเนื่องจนเกิดความชํานาญ 
6. นวลจิตต� เชาวกีรติพงศ� (2535) การพัฒนา
ทักษะปฏิบัติต!องแบ,งงานย,อย ๆ ลําดับงานจาก  
ง,ายไปสู,ยาก และให!เรียนรู!ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน 
ฝ$กทํางานด!วยตัวเองในสถานการณ8ท่ีใกล!เคียงกับ
การทํางานจริง ให!ข!อมูลย!อนกลับเพื่อการปรับปรุงงาน 
มีการประเมินผลงาน ความชํานาญ และลักษณะนิสัย
ในการทํางาน 

1. การปฏิบัติงานควรจะมีข้ันตอนให!นักเรียนได!
เห็นแบบอย,างก,อนแล!วจึงลงมือปฏิบัติ มีการแก!ไข
ป/ญหาระหว,างการปฏิบัติงาน และการนาํเสนอ
ช้ินงานของตนเอง 
2. การแยกข้ันตอนการสอนเปBนส,วน ๆ จะช,วยพัฒนา
ทักษะของนักเรียนอย,างค,อยเปBนค,อยไปทําให!
นักเรียนเข!าใจลึกซ้ึง และสามารถปฏิบัติได!แท!จริง 
3. ครูเปBนแบบอย,างที่ดีในการนําเสนอการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจะช,วยให!นักเรียนปฏิบัติได!ถูกต!องตามต!นแบบ 
ส,งผลให!ปฏิบัติงานในลําดับข้ันตอนต,อไปได!ถูกต!อง
แม,นยํา ไม,ผิดเพี้ยน เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามแบบอย,างได!จึงให!ฝ$กปฏิบัติจนสามารถทําได!
ด!วยตนเอง 
4. การสอนโดยให!นักเรียน ดู – ทํา – นํา – ปรับ      
ดู คือ ดูตัวอย,าง ทํา คือ ทําตามแบบและทําด!วย
ตนเอง นํา คือ นาํวิธีการปฏิบัติงานและผลงาน        
ที่ทําได!มาตรวจสอบว,ามีผลสําเร็จหรือพบป/ญหา
ใดบ!าง ปรับ คือ ปรับปรุงแก!ไขการปฏิบัติงาน 
5. การสอนงานปฏิบัติจะต!องสร!างความเข!าใจใน
ข้ันตอนการปฏิบัติต!นแบบของงาน แสดงข้ันตอน
การปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
และแก!ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน 

สรุปโดยผู�วิจัย 

1. ข้ันการสาธิต 2. ข้ันเลียนแบบ 3. ข้ันการฝ$กปฏิบัติ 4. ข้ันการสะท!อนผล 5. ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 
 
 จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห8 สังเคราะห8 แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติจากนักวิชาการศึกษาและการสัมภาษณ8ผู!ทรงคุณวุฒิแล!วได!สรุปออกแบบเปBนร,างรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ ซ่ึงมีข้ันตอนการสอน แบ,งออกเปBน 5 ข้ันตอน มีความสอดคล!องกับ
แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติและประเด็นการสัมภาษณ8ผู!ทรงคุณวุฒิ 
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รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 

แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน 
ทักษะปฏิบัติ 

1. Simpson (1972) ทักษะปฏิบัติ
สามารถพัฒนาได!ด!วยการฝ$กฝน ซ่ึงหาก
ได!รับการฝ$กฝนท่ีดีจะเกิดความถูกต!อง 
ความคล,องแคล,ว ความเชี่ยวชาญ 
ชํานาญการ และความคงทน 
2. Joyce & Weil (1972) กระบวน 
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติต!องมีช้ินงาน
ต!นแบบ อธิบายและสาธิตการปฏิบัติงาน
อย,างละเอียดชัดเจน เปMดโอกาสให!ผู!เรียน
ได!ลงมือทําเอง และฝ$กทํางานเองตามลําพัง
แล!วนําผลงานท่ีทําได!มาตรวจสอบกับ
ชิ้นงานต!นแบบ 
3. De Cecco (1968) การฝ$กปฏิบัติจริงมี
หลักการ คือ ความต,อเน่ือง เน!นทักษะย,อย 
มีการปรับปรุงแก!ไข และให!การเสริมแรง
โดยผู!เรียนต!องรู!ผลของการฝ$กปฏิบัติ 
4. Dave (1967) ลําดับขั้นของการเรียนรู!
ทางทักษะปฏิบัติ 5 ข้ันได!แก, เลียนแบบ 
การลงมือกระทําตามคําส่ัง การกระทํา
อย,างถูกต!องแม,นยํา การแสดงออกและ
การกระทําอย,างเปBนธรรมชาติ 
5. Fitts (1964) การพัฒนาทักษะการกระทํา
ท่ีชํานาญต!องพัฒนาผู!เรียนให!มีความรู! 
ความเข!าใจ ลงมือปฏิบัติทักษะต,อเน่ือง
จนเกิดความชํานาญ 
6. นวลจิตต� เชาวกีรติพงศ� (2535)  
การพัฒนาทักษะปฏิบัติต!องแบ,งงานย,อย ๆ 
ลําดับงานจากง,ายไปสู,ยาก และให!เรียนรู!
ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน ฝ$กทํางาน
ด!วยตัวเองในสถานการณ8ท่ีใกล!เคียงกับ
การทํางานจริง ให!ข!อมูลย!อนกลับเพ่ือ  
การปรับปรุงงาน มีการประเมินผลงาน 
ความชํานาญ และลักษณะนิสัยใน 
การทํางาน 

 หลักการ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นน้ีเปBนรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีใช!แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ในรายวิชาทักษะ
อาชีพงานตัดเย็บ 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนมุ,งเน!นให!นักเรียนได!ฝ$กทักษะปฏิบัติ
ด!วยตนเอง และลงมือปฏิบัติจริง 

จุดมุKงหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาความรู!ความเข!าใจในการเรียนงานตัดเย็บ 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติในการตัดเย็บ 

เนื้อหา 
ทักษะอาชีพเพ่ิมเติม งานตัดเย็บ ตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับ
ผู!เรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล  
จังหวัดแพร, พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560  
กลุ,มทักษะอาชีพ 

 
 

 

 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

  

 บทบาทผู�สอน  ข้ันตอนการสอน  บทบาทผู�เรียน 
 แสดงทักษะใน 

การปฏิบัติงาน 
อย,างเปBนขั้นตอน 

 
 

ขั้นการสาธิต  
 

สังเกตการสาธิต
และสรุปผลจาก
การสังเกต 

 จัดกิจกรรมให!
ผู!เรียนปฏิบัติ 
ตามทักษะย,อย ๆ 

 
 

ขั้นเลียนแบบ  
 

ทําตาม หรือ
เลียนแบบ 
ทีละข้ันตอน 

 จัดกิจกรรมมุ,งเน!น
การฝ$กปฏิบัติ 

 ขั้นการฝ$กปฏิบัติ   
 

ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม 

 ร,วมวิเคราะห8 
การปฏิบัติงานและ
วางแผนปรับปรุง 

 ขั้นการสะท!อนผล   
 

ร,วมวิเคราะห8 
การปฏิบัติงาน 
วางแผนปรับปรุง 

 สังเกตและประเมิน 
การปฏิบัติงานของ
ผู!เรียน 

 ขั้นการปรับปรุง
พัฒนา 

 
 
 

ปรับปรุงพัฒนา 
ทักษะการปฏิบัติ 
ให!ดีย่ิงข้ึน 

  

 
 การวัดและประเมินผล  - การทดสอบความรู! ความเข!าใจ 

                            - การประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 
                            - การประเมินช้ินงาน  - การสังเกตพฤติกรรม 

 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 

ชุดฝOกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

ผู!ปกครอง 
ภูมิป/ญญาท!องถิ่น 
4 

ผ,าน/ส้ินสุดการเรียนการสอน ไม,ผ,าน 
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 ผลจากการวิเคราะห8ผู!เรียน การศึกษาวิเคราะห8ข!อมูลพ้ืนฐานความต!องการรูปแบบการเรียน
การสอนงานอาชีพ ตามสภาพท่ีคาดหวังและสภาพป/จจุบันที่เก่ียวข!องกับการจัดการเรียนรู!ของครูผู!สอน 
การเรียนรู!ของผู!เรียน และสื่อการเรียนการสอนจากการสนทนากลุ,ม รวมท้ังการศึกษาวิเคราะห8เอกสาร
แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ และการสัมภาษณ8ผู!ทรงคุณวุฒิด!านการจัดการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติ สรุปเปBนรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บได!ดังน้ี 
 
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
   รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มี 5 องค8ประกอบ ได!แก, 1) หลักการ 2) จุดมุ,งหมาย 
3) เน้ือหา 4) กิจกรรมการเรียนการสอน 5) การวัดและประเมินผล ในส,วนของกิจกรรมการเรียนการสอน 
มี 5 ข้ันตอน ได!แก, 1) ข้ันการสาธิต 2) ข้ันเลียนแบบ 3) ข้ันการฝ$กปฏิบัติ 4) ข้ันการสะท!อนผล และ 
5) ข้ันการปรับปรุงพัฒนา มีรายละเอียดดังน้ี 
   1. หลักการ 
 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนนี้เปBนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช!แนวคิด
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ในรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ 
 1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมุ,งเน!นให!นักเรียนได!ฝ$กทักษะปฏิบัติด!วยตนเอง และ
ลงมือปฏิบัติจริง 
 2. จุดมุ,งหมาย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู!ความเข!าใจในการเรียนงานตัดเย็บ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติในการตัดเย็บ 
 3. เนื้อหา 

ทักษะอาชีพเพ่ิมเติม งานตัดเย็บ ตามหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู!เรียนท่ีมีความบกพร,อง
ทางสติป/ญญา โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 
2560 กลุ,มทักษะอาชีพ 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
   กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
 4.1 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันสาธิต 
 เปBนการแสดงทักษะการปฏิบัติงานอย,างเปBนข้ันตอนท่ีสมบูรณ8 ครบถ!วนในภาพรวม
ตั้งแต,ต!นจนจบ โดยการสาธิตเปBนกระบวนการปฏิบัติงานที่เปBนปกติตามธรรมชาติ ไม,เร็วหรือช!า
จนเกินไป ครูอธิบายรายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานระหว,างการสาธิต หลังจบการสาธิตครูจะต!อง
ชี้แนะหรือเน!นย้ําในส,วนท่ีสําคัญ และให!ผู!เรียนสรุปผลจากการสาธิต  
 4.2 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ 
 เปBนข้ันที่ให!ผู!เรียนทําตาม หรือเลียนแบบ โดยครูแบ,งการปฏิบัติงานเปBนทักษะย,อย ๆ 
ให!ผู!เรียนสังเกตแบบอย,างทักษะการปฏิบัติและทําตามทีละข้ันตอน ครูเปMดโอกาสให!ผู!เรียนได!ซักถาม
จนกระทั่งเกิดความเข!าใจและทําตามได!  
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 4.3 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ 
 เปBนขั้นที่ให!ผู!เรียนลงมือปฏิบัติงานด!วยตนเอง เชื่อมโยงทักษะย,อย ๆ เปBนทักษะ
ที่สมบูรณ8ตั้งแต,ต!นจนจบ โดยไม,มีการสาธิตและไม,มีแบบอย,างให!ดู ผู!เรียนได!ฝ$กฝนการปฏิบัติงาน
ทุกข้ันตอนของทักษะตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ครูคอยสังเกตและให!คําแนะนําช,วยเหลือ
จนกระทั่งทําได!ถูกต!องแล!วจึงให!ฝ$กหลาย ๆ คร้ัง จนเกิดความชํานาญ ครูอาจแนะนําเทคนิควิธีการท่ี
จะช,วยให!ผู!เรียนสามารถทํางานน้ันได!ดีข้ึน  
 4.4 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท!อนผล 
 เปBนขั้นการทบทวนการปฏิบัติงาน โดยผู!เรียนร,วมกับผู!สอนวิเคราะห8การปฏิบัติงาน
ของผู!เรียน ช,วยให!ผู!เรียนรู!จุดบกพร,อง ค!นพบป/ญหาที่เกิดข้ึนระหว,างการปฏิบัติงาน และวางแผนหา
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และแก!ไขป/ญหาได! ผู!เรียนเปรียบเทียบชิ้นงานของตนกับชิ้นงาน
ต!นแบบเพื่อการพัฒนาชิ้นงาน ครูควรใช!คําถามในการกระตุ!นให!ผู!เรียนคิดและแสดงความคิดเห็น  
 4.5 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 
 เปBนข้ันท่ีช,วยให!ผู!เรียนปรับปรุงทักษะ หรือการปฏิบัติงานของตนเองให!ดียิ่งข้ึน โดย
การนําแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่ได!วางแผนไว!มาปฏิบัติงานใหม,อีกครั้งหนึ่ง ผู!เรียนสามารถ
ประยุกต8ทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานให!เปBนไปตามที่ตนต!องการ 
 

 บทบาทของผู!สอนและผู!เรียนในการจัดการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ผู!สอนและผู!เรียนมีบทบาทตามข้ันตอน
การสอนงานตัดเย็บ ดังน้ี 
 

 บทบาทผู!สอน 
 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต แสดงทักษะในการปฏิบัติงานอย,างเปBนข้ันตอน 
 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ จัดกิจกรรมให!ผู!เรียนปฏิบัติตามทักษะย,อย ๆ 
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ จัดกิจกรรมมุ,งเน!นการฝ$กปฏิบัติ 
 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท!อนผล ร,วมวิเคราะห8การปฏิบัติงานและวางแผนปรับปรุง 
 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา สังเกตและประเมินการปฏิบัติงานของผู!เรียน 
 

 บทบาทผู!เรียน 

 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต สังเกตการสาธิตและสรุปผลจากการสังเกต 

 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ ทําตาม หรือเลียนแบบทีละข้ันตอน 

 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท!อนผล ร,วมวิเคราะห8การปฏิบัติงานและวางแผนปรับปรุง 
 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาทักษะการปฏิบัติให!ดียิ่งข้ึน 
 

ในส,วนของผู!ท่ีมีส,วนเก่ียวข!อง ตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บมุ,งให!ผู!ปกครองและ
ภูมิป/ญญาท!องถ่ินมีส,วนร,วมในการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยกําหนดให!มีบทบาท ดังน้ี 
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 บทบาทผู!ปกครอง 
ผู!ปกครองมีส,วนร,วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตัดเย็บ โดยร,วมรับทราบ

แนวทางการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน รับทราบผลการพัฒนาทักษะ ร,วมฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
พร!อมกับผู!เรียน และร,วมกันวางแผนต,อยอดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ เพ่ือมุ,งสู,
การประกอบอาชีพต,อไป 
 บทบาทภูมิป/ญญาท!องถ่ิน 
 ภูมิป/ญญาท!องถ่ินเปBนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บเข!ามามีส,วนร,วมในการจัด 
การเรียนการสอน โดยจัดให!ภูมิป/ญญาท!องถิ่นมาร,วมจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติการตัดเย็บ
แก,ผู!เรียนในบางคาบเรียน  
 5. การวัดและประเมินผล  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู!การเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,อง
ทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, ยึดตามกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู!ตามหลักสูตร มีองค8ประกอบ 3 ด!าน คือ ด!านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
ด!านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และด!านจิตพิสัย (Affective Domain)  
 ในส,วนด!านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ยึดการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ
ที่เน!นทั้งกระบวนการและผลงาน  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู!ทักษะงานอาชีพดําเนินการวัดและประเมินผลในลักษณะต,าง ๆ 
ดังต,อไปนี้  
  1) การวัดและประเมินผลก,อนเรียน  
  2) การวัดและประเมินผลระหว,างเรียน  
  3) การวัดและประเมินผลหลังเรียน  
 โดยวิธีการวัดและประเมินผลงานตัดเย็บ มีวิธีการดังนี้  
  1) การทดสอบความรู! ความเข!าใจ  
  2) การประเมินทักษะการปฏิบัติงาน  
  3) การประเมินช้ินงาน  
  4) การสังเกตพฤติกรรม 

 หลังจากวัดและประเมินผลหลังการเรียนรู!งานตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทาง
สติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล เสร็จเรียบร!อยแล!ว เมื่อนักเรียนผ,าน
การประเมินตามเกณฑ8ท่ีกําหนดถือว,าสิ้นสุดการเรียนการสอน หากนักเรียนคนใดไม,ผ,านการประเมิน
ตามเกณฑ8ที่กําหนดให!ดําเนินการจัดการเรียนการสอนซํ้าอีกคร้ัง  
 
 
 
 
 
 



153 
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
              โดยผู!ทรงคุณวุฒิ 
  

ข�อท่ี รายการท่ีประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู�ทรงคุณวุฒิ แปลผล 

 S.D. 
ด�านความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 

1 รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
มีความเหมาะสมต,อการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน!นทักษะปฏิบัติ 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต,าง ๆ ที่นํามา
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
มีความเหมาะสมและสอดคล!องกัน 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

3 หลักการและจุดมุ,งหมายของรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บมีความเหมาะสม 

4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

4 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ แสดงความสัมพันธ8
เชื่อมโยงกันขององค8ประกอบอย,างเปBนระบบ
และเปBนลําดับข้ันตอนที่เหมาะสม 

3.80 0.84 เหมาะสมมาก 

5 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมและ
ง,ายต,อการทําความเข!าใจ 

4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.64 0.37 เหมาะสมมากที่สุด 
ด�านความเหมาะสมขององค�ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 

1 รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ    
มีองค8ประกอบที่สําคัญและจําเปBนครบถ!วน 

4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

2 แต,ละองค8ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ มีความสําคัญและ 
มีความสัมพันธ8กันอย,างเหมาะสม และ
สอดคล!อง 

4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

3 องค8ประกอบท่ี 1 หลักการ 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
4 องค8ประกอบท่ี 2 จุดมุ,งหมาย 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
5 องค8ประกอบท่ี 3 เนื้อหา 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
6 องค8ประกอบท่ี 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
7 องค8ประกอบท่ี 5 การวัดและประเมินผล 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.71 0.27 เหมาะสมมากที่สุด 

 

X 
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ตารางที่ 9 (ต,อ) 

 

ข�อท่ี รายการท่ีประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู�ทรงคุณวุฒิ แปลผล 

 S.D. 
ด�านความเหมาะสมของข้ันตอนการสอนงานตัดเย็บ 

1 ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันการสาธิต  4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
2 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันการเลียนแบบ  4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
3 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ  5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการสะท!อนผล  4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
5 ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.60 0.44 เหมาะสมมากที่สุด 
รวมค,าเฉลี่ย 4.66 0.36 เหมาะสมมากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
โดยผู!ทรงคุณวุฒิ พบว,ามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค,าเฉลี่ย (   ) เท,ากับ 4.66 ส,วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท,ากับ 0.36 และเม่ือพิจารณารายด!าน พบว,า ด!านความเหมาะสมขององค8ประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท,ากับ 4.71 มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมากที่สุด 
และรายการที่มีค,าเฉลี่ยสูงที่สุด จํานวน 6 รายการ มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 5.00 อยู,ในระดับมากที่สุด คือ 
1) รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมต,อการจัดการเรียนการสอนที่เน!นทักษะปฏิบัติ 
2) หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต,าง ๆ ที่นํามาออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มี
ความเหมาะสมและสอดคล!องกัน 3) ความเหมาะสมขององค8ประกอบท่ี 2 จุดมุ,งหมาย 4) ความเหมาะสม
ขององค8ประกอบที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 5) ความเหมาะสมขององค8ประกอบที่ 5 การวัดและ
ประเมินผล และ 6) ความเหมาะสมของข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ รายการที่มีค,าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 1 รายการ 
มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.80 อยู,ในระดับมาก คือ แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ แสดงความสัมพันธ8เชื่อมโยงกันขององค8ประกอบอย,างเปBนระบบและเปBนลําดับข้ันตอน
ที่เหมาะสม 
 

 

X 

X 
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ตารางที่ 10 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล!องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
                โดยผู!เชี่ยวชาญ 
  

รายการที่ประเมิน คKา IOC ผลการพิจารณา 

ความสอดคล�องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมต,อ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน!นทักษะปฏิบัติ 

1.00 สอดคล!อง 

2. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต,าง ๆ ท่ีนํามาออกแบบรูปแบบ 
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมและสอดคล!องกัน 

0.80 สอดคล!อง 

3. หลักการและจุดมุ,งหมายของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
มีความเหมาะสม 

0.80 สอดคล!อง 

4. แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
แสดงความสัมพันธ8เชื่อมโยงกันขององค8ประกอบอย,างเปBนระบบและ
เปBนลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม 

0.60 สอดคล!อง 

5. แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
มีความเหมาะสมและง,ายต,อการทําความเข!าใจ 

1.00 สอดคล!อง 

เฉลี่ย 0.84 สอดคล!อง 
การประเมินความสอดคล�องขององค�ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีองค8ประกอบที่สําคัญ 
และจําเปBนครบถ!วน 

0.60 สอดคล!อง 

2. แต,ละองค8ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
มีความสําคัญ และมีความสัมพันธ8กันอย,างเหมาะสม และสอดคล!อง 

0.80 สอดคล!อง 

3. องค8ประกอบที่ 1 หลักการ มีความชัดเจน 0.80 สอดคล!อง 
4. องค8ประกอบที่ 2 จุดมุ,งหมาย มีความสอดคล!องเปBนไป 
ตามหลักสูตร 

1.00 สอดคล!อง 

5. องค8ประกอบที่ 3 เนื้อหา มีความสอดคล!องเปBนไปตามหลักสูตร 1.00 สอดคล!อง 
6. องค8ประกอบท่ี 4 กิจกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสม
สัมพันธ8กัน 

0.80 สอดคล!อง 

7. องค8ประกอบท่ี 5 การวัดและประเมินผล มีความครอบคลุม 
หลากหลาย เหมาะสมกับทักษะการเรียนรู! 

1.00 สอดคล!อง 

เฉลี่ย 0.86 สอดคล!อง 
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ตารางที่ 10 (ต,อ)  
 

รายการที่ประเมิน คKา IOC ผลการพิจารณา 

การประเมินความสอดคล�องของขั้นตอนการสอนงานตัดเย็บ 
1. ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต เปBนการแสดงทักษะการปฏิบัติงาน
อย,างเปBนข้ันตอนท่ีสมบูรณ8 ครบถ!วนในภาพรวม โดยการสาธิตเปBน
กระบวนการปฏิบัติงานที่เปBนปกติตามธรรมชาติ 

0.80 สอดคล!อง 

2. ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ เปBนข้ันท่ีให!ผู!เรียนทําตาม หรือ
เลียนแบบ โดยครูแบ,งการปฏิบัติงานเปBนทักษะย,อย ๆ ให!ผู!เรียน
สังเกตและทําตามทีละข้ันตอน ครูเปMดโอกาสให!นักเรียนได!ซักถาม
จนกระทั่งเกิดความเข!าใจและทําตามได! 

0.80 สอดคล!อง 

3. ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ เปBนข้ันที่ให!ผู!เรียนลงมือปฏิบัติงาน
ด!วยตนเอง โดยไม,มีการสาธิตและไม,มีแบบอย,างให!ดู ผู!เรียนได!ฝ$กฝน
การปฏิบัติงานทุกข้ันตอนของทักษะตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
ครูคอยสังเกตและให!คําแนะนําช,วยเหลือจนกระทั่งทําได!ถูกต!องแล!ว
จึงให!ฝ$กหลาย ๆ คร้ัง จนเกิดความชํานาญ 

1.00 สอดคล!อง 

4. ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการสะท!อนผล เปBนข้ันการทบทวนการปฏิบัติงาน 
โดยผู!เรียนร,วมกับผู!สอนวิเคราะห8การปฏิบัติงานของผู!เรียนช,วย
ให!ผู!เรียนรู!จุดบกพร,อง ค!นพบป/ญหาที่เกิดข้ึนระหว,างการปฏิบัติงาน 
และวางแผนในการปรับปรุงพัฒนา และแก!ไขป/ญหาได! 

1.00 สอดคล!อง 

5. ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงและพัฒนา เปBนข้ันที่ช,วยให!ผู!เรียน
ปรับปรุงทักษะ หรือการปฏิบัติงานของตนเองให!ดียิ่งข้ึน  
โดยการปฏิบัติงานใหม,อีกคร้ังหนึ่ง 

0.80 สอดคล!อง 

เฉลี่ย 0.88 สอดคล!อง 
ค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ย 0.86 สอดคล!อง 

 

จากตารางท่ี 10 พบว,าคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ จากที่ผู!เชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ท,านได!แสดงความคิดเห็นมีค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ยเท,ากับ 0.86 สูงกว,าเกณฑ8มาตรฐาน 0.50 
แปลผลว,า รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความสอดคล!องเหมาะสมสามารถนําไปทดลองใช!
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียนที่มีความบกพร,องทาง
สติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,ได! 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช!ในการศึกษาการพัฒนา 
 ทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5  
 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 

 

ตอนที่ 2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ของเคร่ืองมือที่ใช!ในการศึกษา 
    การพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา  
    ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,  

 

ตารางที่ 11 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล!องของเคร่ืองมือที่ใช!ในการศึกษา 
 การพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา 
 ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,  
 

รายการที่ประเมิน คKา IOC ผลการพิจารณา 

1. แบบสัมภาษณ8 0.92 สอดคล!อง 
2. รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 0.86 สอดคล!อง 
3. ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 0.98 สอดคล!อง 
4. แผนการจัดการเรียนรู!รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 0.96 สอดคล!อง 
5. แบบทดสอบวัดความรู! 0.81 สอดคล!อง 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.92 สอดคล!อง 
7. แบบประเมินชิ้นงาน   0.95 สอดคล!อง 
8. แบบสังเกตพฤติกรรม 0.95 สอดคล!อง 

ค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ย 0.92 สอดคล!อง 
 

จากตารางที่ 11 พบว,าคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช!ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ สําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 จากที่ผู!เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท,านได!แสดง
ความคิดเห็นมีค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ยเท,ากับ 0.92 สูงกว,าเกณฑ8มาตรฐาน 0.50 พิจารณาเปBน
รายการ พบว,า เคร่ืองมือท่ีใช!ในการศึกษาการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ มีความสอดคล!องทุกรายการ 
โดยรายการท่ีได!ค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ มีค,าดัชนี
ความสอดคล!องเท,ากับ 0.98 และรายการที่ได!ค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ยต่ําสุด คือ แบบทดสอบ
วัดความรู! มีค,าดัชนีความสอดคล!องเท,ากับ 0.81 
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ตอนที่ 2.2 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ 
              การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5  
              โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,  
 
ตารางที่ 12   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
     โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา 

ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, จากการทดสอบภาคสนาม 
นักเรียน จํานวน 6 คน 

 

นักเรียน 
(คนท่ี) 

คะแนนท�ายกิจกรรม 
รวมทุกชุดกิจกรรม 

 (A = 246) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
(B = 56) 

1 197 43 
2 223 51 
3 207 47 
4 210 49 
5 196 44 
6 201 45 

รวม 1234 279 
คKาเฉลี่ย 205.67 46.50 
ร�อยละ  E1 = 83.60 E2 = 83.04 

 
จากตารางท่ี 12 แสดงให!เห็นว,านักเรียนจํานวน 6 คน ได!คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ

และคะแนนจากการประเมินทักษะปฏิบัติงานหลังจากเรียนด!วยชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ท้ัง 13 
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 205.67 คะแนน ซึ่งคิดเปBนร!อยละ 83.60 และได!คะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบและคะแนนจากการประเมินทักษะปฏิบัติงานหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 46.50 
ซ่ึงคิดเปBนร!อยละ 83.04 แสดงว,ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ 
ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
ที่ผู!วิจัยสร!างข้ึนมีประสิทธิภาพเท,ากับ 83.60/83.04 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว,าเกณฑ8มาตรฐาน 80/80 
ที่กําหนดไว! 
 
 
 
 
 
 



159 
 

ตอนที่ 3  ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา  
 ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 
ตอนท่ี 3.1 ผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนเรียนและหลังเรียน  

   ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
   ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 

ตารางที่ 13  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
 

นักเรียน 
ผลการทดสอบ 
(20 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
คนท่ี 1 4 15 + 11 68.75 
คนท่ี 2 10 20 + 10 100.00 
คนท่ี 3 4 16 + 12 75.00 
คนท่ี 4 8 18 + 10 83.33 
คนท่ี 5 3 12 + 9 52.94 
ค,าเฉลี่ย (   ) 5.80 16.20 + 10.40 73.24 

 
 

แผนสถิติท่ี 1  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
  โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
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จากตารางที่ 13 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการเย็บ ซ่ึงเปBนกิจกรรมด!านความรู! ความเข!าใจ
ในการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบพบว,า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก,อนเรียนคะแนนเฉลี่ย
เท,ากับ 5.80 คะแนน หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 16.20 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
10.40 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ย ร!อยละ 73.24 พิจารณาเปBนรายบุคคลได!ดังนี้ 
 นักเรียนคนท่ี 1 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 15 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 11 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 68.75 

นักเรียนคนท่ี 2 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 10 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 20 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 10 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 100.00 
 นักเรียนคนท่ี 3 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 16 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 12 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 75.00         

นักเรียนคนท่ี 4 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 8 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 18 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 10 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 83.33 

นักเรียนคนท่ี 5 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 3 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 12 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 9 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 52.94 

 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 1 ความสําคัญของการตัดเย็บ  
 

นักเรียน 
ผลการทดสอบ 
(10 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
คนท่ี 1 5 8 + 3 60.00 
คนท่ี 2 6 10 + 4 100.00 
คนท่ี 3 5 9 + 4 80.00 
คนท่ี 4 6 9 + 3 75.00 
คนท่ี 5 4 7 + 3 50.00 
ค,าเฉลี่ย (   ) 5.20 8.60 + 3.40 70.83 

 
X 
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แผนสถิติท่ี 2  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
  โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 1 ความสําคัญของการตัดเย็บ 
 

 

จากตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 1 ความสําคัญของ
การตัดเย็บ ซ่ึงเปBนกิจกรรมด!านความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติ จากการพิจารณาผลการทดสอบ
สามารถวิเคราะห8นักเรียนเปBนรายบุคคลได!ดังนี้ 

นักเรียนคนที่ 1 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 5 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 8 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 60.00  

นักเรียนคนที่ 2 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 6 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 10 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 4 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 100.00  

นักเรียนคนที่ 3 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 5 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 4 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 80.00 

นักเรียนคนที่ 4 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 6 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 75.00  

นักเรียนคนที่ 5 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 4 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 7 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 50.00  
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 2 ลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
 

นักเรียน 
ผลการทดสอบ 
(10 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
คนท่ี 1 4 8 + 4 66.67 
คนท่ี 2 7 10 + 3 100.00 
คนท่ี 3 3 8 + 5 71.43 
คนท่ี 4 6 9 + 3 75.00 
คนท่ี 5 4 8 + 4 66.67 
ค,าเฉลี่ย (   ) 4.80 8.60 + 3.80 73.08 

 
แผนสถิติท่ี 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอน 
 งานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมท่ี 2 ลักษณะและ 
 ส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 

 
 

 

จากตารางท่ี 15 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมท่ี 2 ลักษณะและส,วนประกอบ 
ของจักรเย็บผ!าซ่ึงเปBนกิจกรรมด!านความรู!พื้นฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติ จากการพิจารณาผลการทดสอบ
สามารถวิเคราะห8นักเรียนเปBนรายบุคคลได!ดังนี้ 

นักเรียนคนท่ี 1 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 8 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 4 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 66.67 
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นักเรียนคนท่ี 2 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
7 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 10 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 100.00 

นักเรียนคนท่ี 3 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
3 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 8 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 5 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 71.43 

นักเรียนคนท่ี 4 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
6 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 3 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 75.00  

นักเรียนคนท่ี 5 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 8 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 4 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 66.67 

 
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมท่ี 3 วัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 

 

นักเรียน 
ผลการทดสอบ 
(10 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
คนท่ี 1 5 9 + 4 80.00 
คนท่ี 2 7 10 + 3 100.00 
คนท่ี 3 4 9 + 5 83.33 
คนท่ี 4 6 10 + 4 100.00 
คนท่ี 5 4 7 + 3 50.00 
ค,าเฉลี่ย (   ) 5.20 9.00 + 3.80 79.16 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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แผนสถิติท่ี 4  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
                  โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือใน 
 การตัดเย็บ 
 

 

 
 

 
จากตารางที่ 16 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ

ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และ
เครื่องมือในการตัดเย็บ ซึ่งเปBนกิจกรรมด!านความรู!พื้นฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติ จากการพิจารณาผล
การทดสอบสามารถวิเคราะห8นักเรียนเปBนรายบุคคลได!ดังน้ี 

นักเรียนคนท่ี 1 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
5 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 4 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 80.00  

นักเรียนคนท่ี 2 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
7 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 10 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 100.00 

นักเรียนคนท่ี 3 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 5 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 83.33 

นักเรียนคนท่ี 4 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
6 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 10 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 4 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 100.00 
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นักเรียนคนท่ี 5 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 7 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 3 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 50.00 
 
ตารางที่ 17  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บทุกแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 
(50 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
ชุดที่ 1 ภาพรวม 
(20 คะแนน) 

5.80 16.20 + 10.40 73.24 

ชุดที่ 2 กิจกรรมที่ 1 
(10 คะแนน) 

5.20 8.60 + 3.40 70.83 

ชุดที่ 3 กิจกรรมที่ 2 
(10 คะแนน) 

4.80 8.60 + 3.80 73.08 

ชุดที่ 4 กิจกรรมที่ 3 
(10 คะแนน) 

5.20 9.00 + 3.80 79.16 

รวม 21.00 42.40 + 21.40 73.79 
 
แผนสถิติท่ี 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ทุกแบบทดสอบ 
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จากตารางที่ 17 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ซ่ึงเปBนกิจกรรมด!านความรู! ความเข!าใจ
ในการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบพบว,า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก,อนเรียนคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 
21.00 คะแนน หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 42.40 คะแนน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 21.40 
คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ย ร!อยละ 73.79 พิจารณาแบบทดสอบเปBนรายชุดได!ดังน้ี 
 ชุดที่ 1 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบเฉลี่ย 5.80 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 
16.20 คะแนน มีความรู! ความเข!าใจในการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 10.40 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 73.24 

ชุดที่ 2 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบเฉลี่ย 5.20 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 
8.60 คะแนน มีความรู! ความเข!าใจในเร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ เพิ่มข้ึน 3.40 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 70.83 

ชุดที่ 3 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.80 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 
8.60 คะแนน มีความรู! ความเข!าใจในเร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า เพ่ิมข้ึน 3.80 
คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 73.08 

ชุดที่ 4 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบเฉลี่ย 5.20 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 
9.00 คะแนน มีความรู! ความเข!าใจในเร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 3.80 
คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 79.16 

 
ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบผลการประเมินก,อนการฝ$กและ 

      หลังการฝ$กของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
    ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

 

3.2.1  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา 
           ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
                 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 3 
 

ตารางที่ 18  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ  
 อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา  

      ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
 

นักเรียน คะแนนการประเมิน คKาเฉลี่ย (   ) แปลผล 
คนท่ี 1 13 3.25 ดีมาก 
คนท่ี 2 14 3.50 ดีมาก 
คนท่ี 3 13 3.25 ดีมาก 
คนท่ี 4 14 3.50 ดีมาก 
คนท่ี 5 12 3.00 ดี 

ค,าเฉลี่ย (   ) 13.20 3.30 ดีมาก 

 

X 

X 
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จากตารางที่ 18 แสดงผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานในการใช! การบํารุงรักษา และ
การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้น
มัธยมศึกษาป5ที่ 5 กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และเครื่องมือในการตัดเย็บ จากผลการประเมินพบว,า 
นักเรียนมีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ย 
3.30 อยู,ในระดับ ดีมาก พิจารณาเปBนรายบุคคลได!ดังน้ี 

นักเรียนคนที่ 1 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ย 3.25 อยู,ในระดับ ดีมาก 

นักเรียนคนที่ 2 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ย 3.50 อยู,ในระดับ ดีมาก 

นักเรียนคนที่ 3 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บมีค,าเฉลี่ย 3.25 อยู,ในระดับ ดีมาก 

นักเรียนคนที่ 4 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บมีค,าเฉลี่ย 3.50 อยู,ในระดับ ดีมาก 

นักเรียนคนที่ 5 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บมีค,าเฉลี่ย 3.00 อยู,ในระดับ ดี 

 
3.2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการตัดเย็บก,อนการฝ$กและหลังการฝ$ก 

     ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 
             ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  

      กิจกรรมที่ 4 -13  
 
ตารางที่ 19  เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการตัดเย็บก,อนและหลังการฝ$ก 

      ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
 

นักเรียน 

ผลการประเมิน 
(20 คะแนน) 

ผลตKางของ 
ทักษะการตัดเย็บ 
กKอนการฝOกและ

หลังการฝOก 
(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทักษะ 

การปฏิบัติงาน 
(ร�อยละ) 

กKอนเรียน หลังเรียน 

คนที่ 1 13.20 17.40 + 4.20 61.76 
คนที่ 2 13.80 18.90 + 5.10 82.26 
คนที่ 3 13.50 17.70 + 4.20 64.62 
คนที่ 4 13.60 17.90 + 4.30 67.19 
คนที่ 5 12.80 15.70 + 2.90 40.28 
ค,าเฉลี่ย (   ) 13.38 17.52 + 4.14 62.53 X 
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แผนสถิติท่ี 6  เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการตัดเย็บก,อนและหลังการฝ$ก 
       ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  

 
 

 

จากตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะปฏิบัติการตัดเย็บของนักเรียนที่มี
ความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ก,อนและหลังการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ จาก
ผลการประเมินพบว,า ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.38 คะแนน หลังการฝ$กมีทักษะ
การปฏิบัติงานการตัดเย็บ 17.52 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 4.14 คะแนน มีพัฒนาการทักษะ
การปฏิบัติงาน คิดเปBนร!อยละ 62.53 พิจารณาเปBนรายบุคคล ดังนี้ 

นักเรียนคนท่ี 1 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.20 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 17.40 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 4.20 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 61.76 

นักเรียนคนท่ี 2 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.80 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 18.90 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 5.10 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 82.26 

นักเรียนคนท่ี 3 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.50 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 17.70 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 4.20 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 64.62 

นักเรียนคนท่ี 4 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.60 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 17.90 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 4.30 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 67.19 

นักเรียนคนท่ี 5 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 12.80 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 15.70 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 2.90 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 40.28 
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ตอนที่ 3.3  ผลการประเมินคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา  
 ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรมด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  
ตารางที่ 20  ผลการประเมินคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา  

      ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรมตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
      

นักเรียน 

ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 
คKาเฉล่ีย  

(   ) แปลผล 

คว
าม

ถูก
ต�อ

ง 
ขอ

งช
ิ้นง

าน
 

คว
าม

สม
บูร

ณ
� 

ขอ
งช

ิ้นง
าน

 

คว
าม

ปร
ะณ

ีต
เรีย

บร
�อย

 
ขอ

งช
ิ้นง

าน
 

คว
าม

สว
ยง

าม
 

ขอ
งช

ิ้นง
าน

 

คนที่ 1 3.25 3.25 3.38 2.63 3.13 ดี 
คนที่ 2 3.50 3.50 3.38 3.25 3.41 ดีมาก 
คนที่ 3 3.25 3.25 3.25 2.75 3.13 ดี 
คนที่ 4 3.50 3.25 3.50 3.38 3.41 ดีมาก 
คนที่ 5 3.13 3.00 2.75 2.63 2.88 ดี 

ค,าเฉลี่ย (  ) 3.33 3.25 3.25 2.93 3.19  
แปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี  

 
จากตารางที่ 20 แสดงระดับคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา 

ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรมตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 6 – 13 
ภาพรวมของการประเมินหลังการฝ$กตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ยรวม 3.19 อยู,ใน
ระดับ ดี โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังน้ี 

ด!านความถูกต!องของชิ้นงาน มีค,าเฉลี่ยสูงสุดเท,ากับ 3.33 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความสมบูรณ8ของชิ้นงาน มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.25 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความประณีตเรียบร!อยของชิ้นงาน มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.25 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความสวยงามของชิ้นงาน มีค,าเฉลี่ยต่ําสุดเท,ากับ 2.93 อยู,ในระดับ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

X 
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ตอนที่ 3.4  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู!ในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
  ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5  
  โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 
ตารางที่ 21  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู!ในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

     ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5  
 

 
นักเรียน 

 

ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 

คKาเฉลี่ย (   ) แปลผล 

คว
าม

สน
ใจ

ใน
 

กา
รท

ําก
ิจก

รร
ม 

กา
รแ

สด
งอ

อก
 

แล
ะมี

สKว
นร

Kวม
   

 
ใน

กิจ
กร

รม
 

กา
รถ

าม
แล

ะ 
กา

รต
อบ

คํา
ถา

ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
 

กา
รเรี

ยน
รู� 

คนท่ี 1 3.38 3.31 2.92 3.38 3.25 ดีมาก 
คนท่ี 2 3.62 3.54 3.38 3.69 3.56 ดีมาก 
คนท่ี 3 3.46 3.38 3.08 3.46 3.35 ดีมาก 
คนท่ี 4 3.69 3.62 3.38 3.62 3.58 ดีมาก 
คนท่ี 5 3.69 3.15 3.00 3.31 3.29 ดีมาก 
ค,าเฉลี่ย (   ) 3.57 3.40 3.15 3.49 3.41  

แปลผล ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก  
 

จากตารางที่ 21 แสดงพฤติกรรมการเรียนรู!ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ท่ีใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ภาพรวมของพฤติกรรม มีค,าเฉลี่ยรวม 3.41 
อยู,ในระดับ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังน้ี 

ด!านความสนใจในการทํากิจกรรม มีค,าเฉล่ียสูงสุดเท,ากับ 3.57 อยู,ในระดับ ดีมาก  
ด!านความตั้งใจในการเรียนรู! มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.49 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านการแสดงออกและมีส,วนร,วมในกิจกรรม มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.40 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านการถามและการตอบคําถาม มีค,าเฉลี่ยต่ําสุดเท,ากับ 3.15 อยู,ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

X 
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ตอนที่ 3.5  ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
              ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 
ตารางที่ 22  ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
                ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  

 
 
 
 

นักเรียน 
 
 

ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 

คKาเฉลี่ย (   ) แปลผล 

กา
รต

รง
ตKอ

เว
ลา

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

มีวิ
นัย

 

คว
าม

ซื่อ
สัต

ย� 

คว
าม

มุKง
มั่น

 
ใน

กา
รท

ําง
าน

 

คนท่ี 1 3.38 3.46 3.46 3.46 2.92 3.35 ดีมาก 
คนท่ี 2 3.77 3.85 3.62 3.85 3.77 3.77 ดีมาก 
คนท่ี 3 3.62 3.69 3.54 3.46 2.92 3.45 ดีมาก 
คนท่ี 4 3.69 3.77 3.54 3.85 3.69 3.71 ดีมาก 
คนท่ี 5 3.69 3.54 3.62 3.69 2.85 3.48 ดีมาก 

ค,าเฉลี่ย (   ) 3.63 3.66 3.56 3.66 3.23 3.55  
แปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  

 
จากตารางที่ 22 แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ของ

นักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ที่ใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
ภาพรวมของพฤติกรรม มีค,าเฉลี่ยรวม 3.55 อยู,ในระดับ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังน้ี 

ด!านความรับผิดชอบ และด!านความซ่ือสัตย8 มีค,าเฉลี่ยสูงสุดเท,ากับ 3.66 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านการตรงต,อเวลา มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.63 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความมีวินัย มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.56 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความมุ,งม่ันในการทํางาน มีค,าเฉลี่ยต่ําสุดเท,ากับ 3.23 อยู,ในระดับ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

X 
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ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บผู!เรียนเปBนรายบุคคล 
 
นักเรียนคนท่ี 1 

ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!านักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะโดย
นักเรียนจะดูตามรูปภาพและข้ันตอนในช,วงแรกของการปฏิบัติงานนักเรียนดูรูปภาพทุกภาพเพื่อทํา
ตามข้ันตอนในการดูรูปภาพในแต,ละคร้ังนักเรียนจะพยายามอ,านข!อความบรรยายประกอบภาพและ
ใช!เวลาประมาณ 0.30 ถึง 1.00 นาที วิธีการร!อยด!ายบนนักเรียนใช!เวลาในการดูรูปภาพแล!วปฏิบัติตาม
ในแต,ละภาพนานกว,าข้ันตอนอ่ืนๆ โดยใช!เวลาประมาณ 0.30 ถึง 1.40 นาที การดึงปลายด!ายคล!อง
เข!ากับชุดส,งด!าย นักเรียนจะดูรูปภาพซํ้า ๆ หลายคร้ัง เพ่ือการปฏิบัติงานที่ถูกต!อง เม่ือนักเรียนได!ฝ$ก
ปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!าซํ้า ๆ บ,อยคร้ัง และปฏิบัติทุกคร้ังก,อนการตัดเย็บ ครูสังเกตเห็นว,านักเรียน
เร่ิมมีการวางแผนการทํางาน โดยการเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ8ได!อย,างครบถ!วน แต,ยังขาด
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8 บางคร้ังนักเรียนยังนํากรรไกรตัดด!ายท่ีใบมีดไม,ประกบกัน
มาใช!งาน การปฏิบัติงานเปBนไปตามข้ันตอนเม่ือพบป/ญหาจะขอคําแนะนําจากเพื่อน และครู เม่ือได!รับ
คําแนะนํานักเรียนสามารถแก!ไขได!ด!วยตนเอง การปฏิบัติงานมีความต,อเนื่องแสดงให!เห็นถึงความชํานาญ 
โดยท่ีนักเรียนปฏิบัติได!ตามข้ันตอนอย,างถูกต!องแต,ยังไม,คล,องแคล,วว,องไว หลังจากปฏิบัติงานตาม
วิธีใช!จักรเย็บผ!าเสร็จเรียบร!อยแล!ว นักเรียนสามารถจัดเก็บและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!
อย,างเปBนระเบียบถูกวิธีทุกคร้ัง 

การเย็บฝ5เข็มตรงทั้ง 3 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเอง โดยการเย็บแบบ
เส!นตรงนักเรียนปฏิบัติได!ดีที่สุดรองลงมาคือการเย็บแบบเข!ามุม และสุดท!ายคือการเย็บแบบเส!นโค!ง
รายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน มีดังนี้ คือการเย็บแบบเส!นตรง และเข!ามุมนักเรียน
สามารถใช!มือซ!ายและขวาปKอนผ!าและประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได!ดีวางมือบนผ!าในตําแหน,ง
ที่เหมาะสมและปลอดภัย การบังคับความเร็วของจักรยังไม,สมํ่าเสมอ หยุดการเย็บยังไม,ตรงจุดสิ้นสุด
การเย็บบ,อยคร้ัง ฝ5เข็มตรงเส!นท่ีกําหนดเปBนส,วนใหญ, ในการเย็บเข!ามุมบางคร้ังฝ5เข็มยังไม,พอดีมุม 
มีการเย็บเกินมุม หรือไม,ถึงจุดมุมอยู,บ!าง ส,วนการเย็บแบบเส!นโค!ง นักเรียนสามารถใช!มือซ!ายและขวา
ปKอนผ!า และประคองผ!าตามแรงดึงของจักรได!ดี แต,การใช!มือบังคับทิศทางของผ!าให!โค!งตามเส!นท่ีกําหนด
นักเรียนยังบังคับได!ค,อนข!างลําบากความสัมพันธ8ระหว,างการบังคับจักรเย็บผ!าโดยเท!าและการปKอนผ!า
บังคับทิศทางของผ!ายังไม,สัมพันธ8กันเท,าท่ีควร ฝ5เข็มตรงเส!นในส,วนต!นของการเย็บ ในส,วนท!ายฝ5เข็ม
หลุดออกจากเส!นที่กําหนดบ!าง นักเรียนมีความพยายามในการแก!ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน เส!นท่ี
เย็บภายหลังมีฝ5เข็มที่ตรงตามเส!นที่กําหนดมากข้ึน 

การเย็บตะเข็บ 3 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเองโดยปฏิบัติการ
เย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!ดีที่สุด รองลงมาคือการเย็บตะเข็บเข!าถํ้า และสุดท!ายคือการเย็บตะเข็บล!ม
รายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนมีดังนี้ คือ การเย็บตะเข็บแบบธรรมดานักเรียนสามารถ
เย็บผ!าให!ต,อกันด!วยตะเข็บธรรมดาได!ถูกต!องตามข้ันตอนสามารถปฏิบัติงานได!อย,างชํานาญและให!
คําแนะนํากับเพ่ือนได! ชิ้นงานที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 มีความคงทน มีความสวยงามฝ5เข็มตรงตาม
เส!นท่ีกําหนดเปBนตัวอย,างให!กับเพื่อนได! การเย็บตะเข็บเข!าถํ้านักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเองแต,มี
ความสับสนอยู,บ!างเล็กน!อยในการวางผ!าที่แตกต,างจากการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา การพลิกผ!ากลับ
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หุ!มตะเข็บไม,สุดสันทบทําให!เย็บปMดริมรุ,ยของผ!าไม,สนิทในบางคร้ัง นักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนา 
การปฏิบัติงานได!อย,างสมบูรณ8 การเย็บตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเองแต,ต!องทบทวน
ขั้นตอนมากกว,าการเย็บตะเข็บทั้ง 2 แบบก,อนหน!านี้ การพับริมผ!าให!บรรจบกับขอบผ!าชิ้นที่ถูกตัด 
นักเรียนพับไม,ตรงจึงทําให!ตะเข็บทั้ง 2 เส!นไม,ขนานกันเท,าที่ควร นักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนา 
การปฏิบัติงานให!ดีข้ึน 

การพับริมผ!า 2 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได! มีความสับสนในข้ันตอนอยู,บ!าง
ในส,วนของการพับและรีดสันทบท่ีมีความแตกต,างกันใน 2 แบบ ริมผ!าที่พับยังมีความกว!างไม,เท,ากัน
ตลอดแนวเย็บและฝ5เย็บยังไม,ตรงตลอดแนวเย็บ การเย็บเดินเส!นทับรอยพับจะต!องกําหนดเส!นเย็บ 
นักเรียนจึงจะเย็บได!ระยะห,างจากสันทบอย,างพอดี 
    การเย็บผ!าพันคอ นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได!โดยสามารถดูผังขนาดของผ!าเปBนและวัด
ขนาดของผ!า ตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บได! ในการขีดเส!นด!วยดินสอเขียนผ!า เพื่อกําหนดเส!น
เย็บบางจุดเส!นไม,ตรงและไม,ต,อเนื่อง นักเรียนจะปรึกษาเพ่ือน และขอความช,วยเหลือจากเพ่ือน ใน
การช,วยกดไม!บรรทัดให!ตรงจุดและแนบสนิทกับผ!า การเย็บเดินเส!นนักเรียนเย็บตามเส!นท่ีกําหนดได!
ค,อนข!างตรงเส!นเปBนส,วนใหญ, ส,วนการเย็บทับตะเข็บล!มนักเรียนต!องกําหนดเส!นเย็บจึงจะเย็บได!ชิด
สันทบและขนานกับเส!นเย็บคร้ังแรก เส!นตะเข็บยังมีคดโค!งอยู,บ!างแต,ในภาพรวมนักเรียนสามารถเย็บ
ได!ดี 

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดท่ีกําหนดได! โดยปฏิบัติพร!อมเพ่ือน
มีการปรึกษาและช,วยกันอ,านแบบปฏิบัติตามข้ันตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
อย,างซํ้า ๆ และทบทวนการปฏิบัติงาน แก!ไขเมื่อวางผ!าผิดด!าน การเย็บซ,อนริมผ!าโดยการประกบ
ตะเข็บเข!าหากันนักเรียนปฏิบัติการเย็บได!โดยใช!เข็มหมุดช,วยยึดตะเข็บให!ติดกันแนวเย็บตะเข็บมีคดโค!ง
อยู,บ!างแต,การเย็บต,อเนื่องตลอดชิ้นงาน การประกบผ!าปลอกหมอนริมผ!าไม,เท,ากัน ปลอกหมอนที่ได!
จึงมีรูปร,างที่เบี้ยวด!านข!างไม,ขนานกัน 

การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด การกําหนดเส!นเย็บด!านยาว
ของผ!านักเรียนให!เพื่อนช,วยในการขีดเส!นด!วยดินสอเขียนผ!า เพ่ือไม,ให!ผ!าเลื่อนแล!วเส!นคลาดเคลื่อน
การประกบผ!าเข!าหากัน นักเรียนใช!ทั้งคลิปหนีบผ!า และเข็มหมุดผ!าจึงไม,ลื่นหลุดออกจากกันขณะท่ี
เย็บ นักเรียนมักจะลืมเย็บย้ําฝ5เข็มในจุดเริ่มต!นและจุดสิ้นสุดของการเย็บต,อผ!ารอยต,อผ!าจึงไม,แน,น 
ตั้งแต,นักเรียนได!ทําการแก!ไขจนชิ้นงานเรียบร!อยมีความคงทนถาวร การเย็บพับริมผ!าที่ต,อกันแล!ว 
เมื่อนักเรียนรีดสันทบให!เรียบแล!วยังไม,สามารถเย็บได!นักเรียนได!ใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!า
กันลื่นหลุดขณะที่เย็บเดินเส!นนักเรียนหยุดพักเปBนระยะในขณะที่เย็บเดินเส!นพับริมผ!าตลอดแนว 
เนื่องจากแนวเย็บมีความยาว 52 นิ้วจึงมีความคดโค!งในบางส,วน การต,อผ!าด!านข!างตัวเสื้อนักเรียน
เย็บเดินเส!นด!วยตะเข็บธรรมดาเพียงรอบเดียวตั้งแต,จุดเร่ิมต!นถึงจุดสิ้นสุดมีความยาว 12 น้ิว มีความโค!ง
ของเส!นเย็บน!อยกว,าเย็บพับริมผ!ากลางลําตัว การเย็บพับริมผ!าด!านข!างลําตัวนักเรียนใช!เข็มหมุดช,วย
ยึดเช,นเดิม นักเรียนเย็บหลุดออกจากตัวผ!าได!ปรึกษาเพื่อนเพื่อแก!ไขโดยการเลาะด!ายออกแล!วเย็บ
ใหม,อีกคร้ัง ในการเลาะด!ายเพ่ือนเปBนคนสอนและเร่ิมต!นเลาะให! 
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การเย็บกระเปqาผ!านักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด ตลอดจนกําหนดเส!นเย็บ
ด!วยตนเอง และเย็บตามเส!นที่กําหนดเม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะยกเท!าเพื่อลดความเร็วของจักรแล!ว
ค,อย ๆ แตะแปKนเหยียบเพื่อให!จักรเดินไปช!า ๆ ทีละนิด มีเย็บเลยมุมบ!างบางครั้ง นักเรียนถอยมา
เร่ิมจุดมุมใหม,จึงเย็บเดินเส!นต,อไป การเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน ด!านที่นักเรียน
ดันผ!าไม,สุดแนวฝ5เย็บเมื่อเย็บตะเข็บเข!าถํ้าแล!วปMดไม,สุดชายผ!า ทําให!ชายผ!าโผล,ออกมาจากตะเข็บ 
การเย็บปากกระเปqาและใส,สายกระเปqา นักเรียนปรึกษากับเพ่ือนและให!เพ่ือนช,วยแนะนํา นักเรียน
ไม,สามารถเย็บพับริมผ!า รอบปากกระเปqาได!หากไม,กําหนดเส!นเย็บ เม่ือนักเรียนกําหนดเส!นเย็บแล!วจึง
เย็บได! การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนใช!วิธีการเอามือหมุนวงล!อประดับเพื่อบังคับจักรให!ทํางาน
อย,างช!า ๆ แทนการใช!เท!าเหยียบท่ีแปKนเหยียบ เนื่องจากนักเรียนใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบไม,สามารถ
หยุดการทํางานของจักรได!ทันจึงเย็บเลยกรอบที่กําหนด  
 
นักเรียนคนท่ี 2  

ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!า นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ โดย
นักเรียนดูข้ันตอนตามรูปภาพและพยายามอ,านทําความเข!าใจข้ันตอนทุกข้ันตอน จากน้ันนักเรียนฝ$ก
ปฏิบัติด!วยตนเอง โดยลดการดูจากชุดฝ$กปฏิบัติทักษะจนสามารถปฏิบัติได!ด!วยตนเองอย,างคล,องแคล,ว
และมีความชํานาญ สามารถให!คําแนะนํากับเพื่อนได! ในการลงมือปฏิบัติงานทุกครั้งนักเรียนจะมี
การวางแผนการทํางาน และจัดเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ในการทํางานได!อย,างครบถ!วน นักเรียน
จะตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ทุกคร้ังเม่ือพบการชํารุด หรือเสื่อมสภาพไม,สามารถ
ใช!งานได!จะแจ!งให!ครูทราบทันทีและไม,นํามาใช!งาน การปฏิบัติงานเปBนไปตามขั้นตอน รู!จักสังเกต
การปฏิบัติงานของเพื่อนเปรียบเทียบความถูกต!อง และให!คําแนะนําปรึกษาแก,เพื่อน ๆ เม่ือเห็นว,า
เพื่อนปฏิบัติไม,ได! หรือปฏิบัติได!ไม,ถูกต!อง นักเรียนมีนิสัยใฝGเรียนรู! ฝ$กฝนการปฏิบัติงานซํ้า ๆ อยู,เสมอ
จนเปBนแบบอย,างได! หลังจากปฏิบัติงานตามวิธีใช!จักรเย็บผ!าเสร็จเรียบร!อยแล!วนักเรียนสามารถจัดเก็บ
และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อย,างเปBนระเบียบ ถูกวิธีทุกคร้ัง และสามารถแนะนําเพ่ือน
ในการจัดเก็บ บํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อีกด!วย 

การเย็บฝ5เข็มตรงทั้ง 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเองด!วยการเย็บแบบ
เส!นตรงและการเย็บแบบเข!ามุมนักเรียนปฏิบัติได!ดีกว,าการเย็บแบบเส!นโค!ง ในการเย็บทั้ง 3 แบบ
นักเรียนใช!มือซ!ายและขวาปKอนผ!า และประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได!ดี วางมือบนผ!าในตําแหน,ง
ที่เหมาะสมและปลอดภัย การบังคับความเร็วของจักรมีความสมํ่าเสมอคงท่ี สามารถหยุดการเย็บได!
ตรงจุดสิ้นสุดการเย็บเปBนส,วนใหญ, การเย็บเข!ามุมนักเรียนจะใช!มือบังคับวงล!อประดับแทนการใช!เท!า
เหยียบแปKนเหยียบฝ5เข็มจึงพอดีมุม ในส,วนของเส!นโค!งนักเรียนสามารถบังคับจักรให!ช!าลงกว,าปกติ 
และมีความสัมพันธ8กับการใช!มือบังคับผ!าให!โค!งตามเส!นท่ีกําหนด ฝ5เย็บตรงเส!นกําหนดเย็บเปBนส,วนใหญ, 
นักเรียนสามารถให!ความช,วยเหลือ แนะนําเพ่ือนในการปฏิบัติงานการเย็บฝ5เข็มตรงได! เพ่ือนสามารถ
เข!าใจในสิ่งท่ีนักเรียนให!คําแนะนําได!เปBนอย,างดี 
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การเย็บตะเข็บ 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเอง โดยนักเรียน
สามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บทุกแบบได!อย,างถูกต!องตามข้ันตอน สามารถปฏิบัติงานได!อย,างชํานาญ
และให!คําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนได! ช้ินงานท่ีได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 มีความคงทน 
สวยงาม ฝ5เข็มตรงตามเส!นท่ีกําหนด สามารถนําไปใช!งานในการตัดเย็บได! เปBนตัวอย,างให!กับเพ่ือนได! 
นักเรียนสามารถเปBนที่ปรึกษาให!คําแนะนํา ช,วยเหลือเพื่อนในการฝ$กปฏิบัติทักษะการเย็บตะเข็บได!
เปBนอย,างดี เพื่อนให!ความเชื่อถือและชอบมาสนทนาสอบถามกับนักเรียนอยู,เสมอ 

การพับริมผ!า 2 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได!ตามข้ันตอน นักเรียนสามารถ
เย็บเดินเส!นทับรอยพับโดยท่ีไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บ เส!นเย็บที่ได!มีระยะห,างจากสันทบอย,างเหมาะสม
ขนานไปกับสันทบตลอดแนว ชิ้นงานมีความถูกต!องสมบูรณ8 

การเย็บผ!าพันคอ นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได! โดยสามารถดูผังขนาดของผ!าเปBนและวัด
ขนาดของผ!า ตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บได! นักเรียนประยุกต8ปรับเปลี่ยนใช!สายวัดตัวช,วยใน
การวัดผ!า นักเรียนได!ให!การช,วยเหลือเพื่อนในการวัด การใช!ไม!บรรทัดและสายวัดตัวในการวัด และ
การขีดเส!นเพ่ือกําหนดเส!นเย็บ การเย็บเดินเส!นนักเรียนเย็บตามเส!นท่ีกําหนดได!ตรงเส!นเย็บ การเย็บ
ทับตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!เองโดยไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บ นักเรียนสามารถกะระยะการเย็บ
ได!ชิดสันทบ และขนานกับเส!นเย็บตะเข็บคู, การเริ่มต!นและสิ้นสุดการเย็บนักเรียนจะเย็บย้ําฝ5เข็ม
ทุกคร้ัง การเย็บคร้ังใดที่นักเรียนเย็บเดินเส!นแล!วไม,ตรงนักเรียนจะแก!ไขงานโดยการเลาะด!ายออก
แล!วเย็บใหม,จนเปBนที่พึงพอใจ ชิ้นงานที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน และสวยงามสามารถส,งต,อ
เพื่อการย!อมเปBนผลิตภัณฑ8ต,อไปได! การปฏิบัติงานของนักเรียนเปBนแบบอย,างท่ีดี สามารถแนะนํา
ช,วยเหลือเพื่อนได! โดยส,วนใหญ,นักเรียน จะบอกขั้นตอนวิธีทําหากเพื่อนยังไม,สามารถปฏิบัติได!
นักเรียนก็จะสาธิตให!ดู 

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดได!ด!วยตนเอง โดยท่ีนักเรียน
ปฏิบัติพร!อมเพ่ือน เพื่อให!การช,วยเหลือเพื่อนในการอ,านแบบ และปฏิบัติตามข้ันตอน บางคร้ังนักเรียน
ปฏิบัติเพื่อเปBนการสาธิตให!เพื่อนดูและแนะนําเพ่ือนตามท่ีเพ่ือนร!องขอ อีกท้ังยังคอยสังเกตการปฏิบัติงาน
ของเพื่อน เมื่อพบว,าเพื่อนปฏิบัติไม,เปBนไปตามขั้นตอนนักเรียนจะเตือนและแนะนําการปฏิบัติงาน
เพื่อให!เพื่อนปรับปรุงแก!ไขให!ถูกต!อง การเย็บซ,อนริมผ!าโดยการประกบตะเข็บเข!าหากันนักเรียน
ปฏิบัติการเย็บได!โดยไม,ต!องใช!เข็มหมุดช,วยยึดตะเข็บ แต,นักเรียนใช!วิธีการเย็บเว!นระยะช,วงยาว
ประมาณ 3 น้ิวไม,เย็บต,อเนื่องยาวตลอดแนวเย็บ ในระหว,างที่เย็บในแต,ละระยะนักเรียนจะจัดตะเข็บ
ที่ประกบกันให!เสมอกันแล!วเย็บเดินเส!นทับไปเร่ือย ๆ จนสิ้นสุดการเย็บ ปลอกหมอนที่ได!มีความถูกต!อง 
สมบูรณ8 คงทน และสวยงาม สามารถส,งต,อเพ่ือการย!อมเปBนผลิตภัณฑ8ต,อไป และสามารถสร!างชิ้นงาน
เพื่อการจําหน,ายได! 

การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดท่ีกําหนด และให!คําแนะนํา
ช,วยเหลือเพื่อนในการปฏิบัติงาน การประกบผ!าเข!าหากันนักเรียนใช!เข็มหมุดยึดผ!าไม,ให!ลื่นหลุดออก
จากกัน การเย็บต,อผ!านักเรียนสามารถปฏิบัติได!ดีมีการเย็บย้ําฝ5เข็มท้ังจุดเร่ิมต!นและจุดส้ินสุดการเย็บ
ทุกคร้ัง การเย็บพับริมผ!าเม่ือนักเรียนรีดสันทบให!เรียบแล!วจะใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!าใน
ระยะห,าง ๆ เพ่ือกันริมผ!าลื่นหลุดขณะเย็บ การเย็บเดินเส!นริมผ!านักเรียนจะเย็บเว!นระยะช,วงยาว
ประมาณ 3 น้ิวเพ่ือจัดเตรียมผ!าที่พับทบเข!าไปให!สมํ่าเสมอกันตลอดแนว บางส,วนยังมีโค!งอยู,บ!าง
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เล็กน!อย การต,อผ!าด!านข!างตัวเสื้อ นักเรียนเย็บเดินเส!นด!วยตะเข็บธรรมดาฝ5เข็มตรงขนานไปตามสันทบ
เปBนส,วนใหญ, การเย็บพับริมผ!าด!านข!างลําตัวนักเรียนใช!เข็มหมุดช,วยยึดผ!าเช,นเดิม และจัดริมผ!าท่ี
พับทบในระหว,างการเย็บ ในการปฏิบัติงานนักเรียนจะให!ความช,วยเหลือเพื่อนอยู,ตลอดเวลาและ
ช,วยแก!ไขงานในบางส,วนเพ่ือสาธิตตัวอย,างให!เพ่ือนดูแล!วทําตาม ชิ้นงานท่ีได!ถูกต!องสมบูรณ8 คงทน 
และสวยงาม  

การเย็บกระเปqาผ!า นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดตลอดจนกําหนดเส!นเย็บ
ด!วยตนเอง และเย็บตามเส!นที่กําหนดเม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะยกเท!าเพื่อลดความเร็วของจักรแล!ว
ค,อย ๆ แตะแปKนเหยียบเพื่อให!จักรเดินไปช!า ๆ บังคับจักรไม,ให!เย็บเลยมุม นักเรียนสามารถปฏิบัติได!ดี
ตรงจุดมุมการเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน นักเรียนสามารถดันผ!าได!จนสุดตลอด
แนวฝ5เย็บเส!นเย็บตรงจุดที่กําหนด และขนานกับสันทบเปBนตะเข็บที่ถูกต!อง สวยงาม การเย็บปากกระเปqา
และใส,สายกระเปqานักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได!โดยดูขั้นตอนและรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บประกอบในบางคร้ัง การเย็บพับริมผ!ารอบปากกระเปqานักเรียนเย็บเดินเส!นขนานกับสันทบ
โดยไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บ การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนเย็บเดินเส!นอย,างช!า ๆ โดยใช!เท!า
แตะแปKนเหยียบเบา ๆ นักเรียนสามารถบังคับความเร็วของจักรได!คงที่และเหมาะสมเส!นเย็บพอดี
กรอบที่กําหนด 

นักเรียนมีความใฝGเรียนรู!เพื่อการสร!างสรรค8งาน นักเรียนได!สอบถามในเรื่องการตกแต,ง
กระเปqาผ!า ครูได!แนะนําการต,อผ!าสองลาย และการต,อขอบปากกระเปqานักเรียนสามารถปฏิบัติ 
การตกแต,งกระเปqาผ!าได! นอกจากการตกแต,งกระเปqาผ!าด!วยการต,อผ!าแล!วนักเรียนยังสามารถประยุกต8ใช!
การป/กผ!าด!วยมือมาป/กตกแต,งกระเปqาได!อย,างสร!างสรรค8 

นักเรียนได!พัฒนาตนเองจากการใช!จักรเย็บผ!าแบบกระเปqาห้ิวมาใช!จักรเย็บผ!าอุตสาหกรรม
ที่มีจุดแตกต,างจากจักรเย็บผ!าแบบกระเปqาห้ิวในบางจุด และจักรอุตสาหกรรมมีความเร็วและแรงกว,า
จักรเย็บผ!าแบบกระเปqาห้ิว แสดงให!เห็นว,านักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี สามารถบังคับจักรอุตสาหกรรมใน
การปฏิบัติงานได!เปBนทักษะที่ติดตัวสามารถใช!ในการประกอบอาชีพต,อไปในอนาคตได!  
 
นักเรียนคนท่ี 3  

ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!า นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ โดย
นักเรียนดูข้ันตอนตามรูปภาพและพยายามอ,านทําความเข!าใจในข้ันตอนต,าง ๆ ทุกข้ันตอน ในช,วงแรก
ของการปฏิบัติงานนักเรียนจะดูรูปภาพเปBนหลักภายหลังนักเรียนจะพยายามอ,านข!อความบรรยาย
ประกอบภาพ นักเรียนมีความพยายามในการปฏิบัติงานด!วยตนเอง เม่ือนักเรียนไม,เข!าใจจะดูรูปภาพซํ้า 
และสอบถามครู บางคร้ังนักเรียนจะปรึกษาเพื่อนในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในบางส,วนนักเรียน
สามารถให!คําแนะนํากับเพ่ือนได!ดีในเร่ืองวิธีการใส,กระสวย วิธีการใส,เข็มและการย้ําฝ5เข็ม ในส,วนของ
วิธีการร!อยด!ายบนนักเรียนยังต!องดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติประกอบการปฏิบัติงาน และขอคําแนะนํา
จากเพ่ือน นักเรียนมีการวางแผนในการทํางาน โดยการเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ8ได!อย,างครบถ!วน 
แต,ยังขาดการตรวจสอบคุณภาพและความพร!อมของเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ในบางคร้ัง เช,น นํากระสวย
ที่ชํารุดมาใช!งาน กระสวยท่ีมีด!ายค!างอยู, เปBนต!น นักเรียนสามารถแก!ไขป/ญหาท่ีพบเบ้ืองต!นด!วยตนเอง 
การปฏิบัติงานมีความต,อเนื่อง แสดงให!เห็นถึงความชํานาญ โดยที่นักเรียนปฏิบัติได!ตามขั้นตอน
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อย,างถูกต!อง หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร!อยแล!วนักเรียนสามารถจัดเก็บ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ8ได!อย,างเปBนระเบียบถูกวิธีทุกครั้ง และสามารถแนะนําเพื่อนในการจัดเก็บ บํารุงรักษา
เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อีกด!วย 

การเย็บฝ5เข็มท้ัง 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเองโดยการเย็บแบบ
เส!นตรงนักเรียนปฏิบัติได!ดีที่สุด รองลงมาคือการเย็บแบบเข!ามุมและสุดท!ายคือการเย็บแบบเส!นโค!ง
ในการเย็บทั้ง 3 แบบนักเรียนใช!มือซ!ายและมือขวาปKอนผ!าแต,ยังใช!มือกดทับผ!าทําให!ผ!าไม,เคลื่อนไป
ตามแรงดึงของจักร ส,งผลให!ฝ5เข็มไม,ตรงตามเส!นเย็บท่ีกําหนด และระยะห,างของด!ายไม,สมํ่าเสมอ
เท,าที่ควร นักเรียนจะพยายามสังเกตการปฏิบัติงานของเพ่ือนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง 
ภายหลังนักเรียนสามารถประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได!ดีวางมือบนผ!าในตําแหน,งที่เหมาะสม
และปลอดภัย ในการเย็บเข!ามุมและเย็บแบบเส!นโค!งนักเรียนยังใช!มือบังคับทิศทางของผ!าให!โค!งตาม
เส!นท่ีกําหนดได!ลําบาก นักเรียนยังกะระยะในการบังคับจักรเย็บผ!าโดยเท!าไม,สัมพันธ8กับการหมุนผ!า
ให!เข็มตรงเส!นเย็บที่กําหนด นักเรียนมีความพยายามในการแก!ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน โดย
การบังคับจักรให!ช!าลงกว,าปกติและใช!มือบังคับวงล!อประดับในบางจุดแทนการใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบ 
จนมีทักษะในการเย็บฝ5เข็มตรงทั้ง 3 แบบที่ดีข้ึน  

การเย็บตะเข็บ 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเอง โดยปฏิบัติการ
เย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!ดีที่สุด รองลงมาคือการเย็บตะเข็บเข!าถํ้า และสุดท!ายคือการเย็บตะเข็บล!ม 
ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน คือ การเย็บตะเข็บแบบธรรมดานักเรียนสามารถเย็บผ!าให!ต,อกัน
ด!วยตะเข็บธรรมดาได!ถูกต!องตามขั้นตอน สามารถปฏิบัติงานได!อย,างชํานาญและให!คําแนะนํากับ
เพื่อนได! ช้ินงานท่ีได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 มีความคงทน มีความสวยงามฝ5เข็มตรงตามเส!นที่กําหนด
เปBนตัวอย,างให!กับเพื่อนได! การเย็บตะเข็บเข!าถํ้านักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเอง ในการพลิกผ!า
กลับหุ!มตะเข็บคร้ังที่ 1 นักเรียนไม,ดันผ!าให!สุดสันทบ และขีดเส!นกําหนดแนวเย็บห,างจากสันทบ
น!อยกว,าริมผ!าที่อยู,ด!านใน เม่ือเย็บแล!วจึงปMดริมรุ,ยของผ!าไม,สนิท นักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนา 
การปฏิบัติงานคร้ังต,อมาโดยการวัดระยะห,างให!เลยริมผ!าด!านใน ทําให!ทักษะการปฏิบัติงานดีขึ้น 
ชิ้นงานมีความสมบูรณ8 การเย็บตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเอง แต,ต!องทบทวนข้ันตอน
มากกว,าการเย็บตะเข็บทั้ง 2 แบบก,อนหน!านี้ การเย็บตะเข็บล!มนักเรียนสามารถล!มตะเข็บได!ดีมีระยะห,าง
ของสันทบกับแนวตะเข็บเส!นที่ 1 ขนานกันอย,างสมํ่าเสมอ นักเรียนกําหนดเส!นเย็บก,อนการเย็บและ
เย็บทับตะเข็บขนานกันตลอดแนว  

การพับริมผ!า 2 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได!ท้ัง 2 แบบ ในการปฏิบัติคร้ังแรก
นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนตามชุดฝ$กปฏิบัติ การปฏิบัติครั้งถัดไปนักเรียนได!ประยุกต8ปรับเปลี่ยน
วิธีการเล็กน!อยตามความถนัดของนักเรียน โดยการพับและรีดทับสันทบของรอยพับทั้ง 2 รอยพับใน
คร้ังเดียว ซ่ึงผลที่ได!ไม,แตกต,างจากวิธีการตามชุดฝ$กปฏิบัติ การเย็บเดินเส!นทับรอยพับจะต!องกําหนด
เส!นเย็บนักเรียนจึงจะเย็บได!ระยะห,างจากสันทบอย,างพอดี 
    การเย็บผ!าพันคอนักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได!โดยสามารถดูผังขนาดของผ!าเปBน และวัด
ขนาดของผ!า ตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บได! แต,จะมีความสับสนเล็กน!อยในการวัดที่มีความยาว
มากกว,าความยาวของไม!บรรทัดท่ียาวเพียง 24 น้ิว เม่ือนักเรียนวัดด!านยาวของผ!าท่ีมีความยาว 65 นิ้ว 
นักเรียนใช!วิธีการต,อไม!บรรทัด และคํานวณความยาวตามแบบจึงใช!เวลาในการปฏิบัติงานในการวัด
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พอสมควร ในการวัดคร้ังถัดมานักเรียนได!ใช!สายวัดตัวช,วยในการวัดตามคําแนะนําของเพ่ือนในการขีดเส!น
ด!วยดินสอเขียนผ!า เพ่ือกําหนดเส!นเย็บบางจุดเส!นไม,ตรงและไม,ต,อเน่ืองนักเรียนจะปรึกษาเพ่ือนและ
ขอความช,วยเหลือจากเพื่อนในการช,วยกดไม!บรรทัดให!ตรงจุด และแนบสนิทกับผ!า การเย็บเดินเส!น
นักเรียนเย็บตามเส!นท่ีกําหนดได!ค,อนข!างตรงเส!นเปBนส,วนใหญ, ส,วนการเย็บทับตะเข็บล!มนักเรียนต!อง
กําหนดเส!นเย็บจึงจะเย็บได!ชิดสันทบ และขนานกับเส!นเย็บคร้ังแรก เส!นตะเข็บยังมีคดโค!งอยู,บ!างแต,
ในภาพรวมนักเรียนสามารถเย็บได!ดี 

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดท่ีกําหนดได! โดยปฏิบัติพร!อมเพ่ือน
มีการปรึกษาและช,วยกันอ,านแบบปฏิบัติตามข้ันตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
อย,างซํ้า ๆ และทบทวนการปฏิบัติงาน การเย็บซ,อนริมผ!าโดยการประกบตะเข็บเข!าหากัน นักเรียน
ปฏิบัติการเย็บได!โดยใช!เข็มหมุดช,วยยึดตะเข็บให!ติดกับแนวเย็บตะเข็บ นักเรียนแก!ไขงานด!วยตนเองได!
โดยการเลาะด!ายแล!วเย็บใหม,เมื่อการเย็บไม,ตรงเส!นกําหนดเย็บ ในการเลาะด!ายเพื่อนเปBนคนสอน
และเร่ิมต!นเลาะด!ายให! ท!ายท่ีสุดชิ้นงานท่ีได!มีเส!นเย็บท่ีหลุดออกจากเส!นกําหนดเย็บบ!างจุดเพียงเล็กน!อย 
การเย็บมีความต,อเนื่องตลอดชิ้นงาน  
    การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด การกําหนดเส!นเย็บด!านยาว
ของผ!า นักเรียนให!เพ่ือนช,วยในการขีดเส!นด!วยดินสอเขียนผ!า เพื่อไม,ให!ผ!าเลื่อนแล!วเส!นคลาดเคลื่อน
การประกบผ!าเข!าหากัน นักเรียนใช!ทั้งคลิปหนีบผ!าและเข็มหมุดผ!าจึงไม,ลื่นหลุดออกจากกันขณะท่ีเย็บ 
นักเรียนมักจะลืมเย็บย้ําฝ5เข็มในจุดเร่ิมต!นและจุดสิ้นสุดของการเย็บต,อผ!ารอยต,อผ!าจึงไม,แน,น ตั้งแต,
นักเรียนได!ทําการแก!ไขจนชิ้นงานเรียบร!อย มีความคงทนถาวร การเย็บพับริมผ!าที่ต,อกันแล!ว เมื่อ
นักเรียนรีดสันทบให!เรียบแล!วยังไม,สามารถเย็บได! นักเรียนได!ใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!า
กันลื่นหลุดขณะที่เย็บเดินเส!นนักเรียนหยุดพักเปBนระยะในขณะที่เย็บเดินเส!นพับริมผ!าตลอดแนว 
เนื่องจากแนวเย็บมีความยาว 52 นิ้วจึงมีความคดโค!งในบางส,วน การต,อผ!าด!านข!างตัวเสื้อนักเรียน
เย็บเดินเส!นด!วยตะเข็บธรรมดาเพียงรอบเดียวตั้งแต,จุดเร่ิมต!นถึงจุดสิ้นสุดมีความยาว 12 น้ิว มีความโค!ง
ของเส!นเย็บน!อยกว,าเย็บพับริมผ!ากลางลําตัว การเย็บพับริมผ!าด!านข!างลําตัวนักเรียนใช!เข็มหมุด
ช,วยยึดเช,นเดิม นักเรียนเย็บหลุดออกจากตัวผ!าได!ปรึกษาเพ่ือนเพ่ือแก!ไขโดยการเลาะด!ายออกแล!ว
เย็บใหม,อีกคร้ัง  

การเย็บกระเปqาผ!า นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด ตลอดจนกําหนดเส!นเย็บ
ด!วยตนเองและเย็บตามเส!นท่ีกําหนด เม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะยกเท!าเพื่อลดความเร็วของจักรแล!ว
ใช!มือหมุนวงล!อประดับเพ่ือให!จักรเดินไปช!า ๆ ตามจังหวะการหมุนด!วยมือ การเย็บเลยมุมบ!างบางคร้ัง
นักเรียนถอยมาเร่ิมจุดมุมใหม,จึงเย็บเดินเส!นต,อไป การเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน
ด!านท่ีนักเรียนดันผ!าไม,สุดแนวฝ5เย็บเม่ือเย็บตะเข็บเข!าถํ้าแล!วปMดไม,สุดชายผ!าทําให!ชายผ!าโผล,ออกมา
จากตะเข็บ การเย็บปากกระเปqาและใส,สายกระเปqานักเรียนปรึกษากับเพื่อนและให!เพ่ือนช,วยแนะนํา 
นักเรียนไม,สามารถเย็บพับริมผ!ารอบปากกระเปqาได!หากไม,กําหนดเส!นเย็บ เม่ือนักเรียนกําหนดเส!นเย็บ
แล!วจึงเย็บได! การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนใช!วิธีการเอามือหมุนวงล!อประดับเพื่อบังคับจักร
ให!ทํางานอย,างช!า ๆ แทนการใช!เท!าเหยียบท่ีแปKนเหยียบ เนื่องจากนักเรียนใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบ
ไม,สามารถหยุดการทํางานของจักรได!ทันจึงเย็บเลยกรอบที่กําหนด  
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นักเรียนคนท่ี 4  
ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!า นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ โดย

นักเรียนดูขั้นตอนตามรูปภาพ และพยายามอ,านทําความเข!าใจขั้นตอนทุกข้ันตอน จากนั้นนักเรียน
ฝ$กปฏิบัติด!วยตนเอง โดยลดการดูจากชุดฝ$กปฏิบัติทักษะจนสามารถปฏิบัติได!ด!วยตนเอง สามารถให!
คําแนะนํากับเพื่อนได! ในการลงมือปฏิบัติงานส,วนใหญ,นักเรียนมีการวางแผนการทํางาน และจัดเตรียม
เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ในการทํางานได!อย,างครบถ!วน นักเรียนจะตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ8ก,อนนํามาใช!งานเม่ือพบการชํารุดนักเรียนจะแจ!งครูและไม,นํามาใช!งาน การปฏิบัติงาน
เปBนไปตามข้ันตอน รู!จักสังเกตการปฏิบัติงานของเพื่อนที่มีทักษะที่ดีกว,าเพ่ือเปBนแบบอย,างให!สามารถ
ปฏิบัติงานได!ถูกต!อง นักเรียนมีนิสัยใฝGเรียนรู!ฝ$กฝนการปฏิบัติงานซํ้า ๆ อยู,เสมอจนสามารถปฏิบัติงาน
ได!ดีข้ึนอย,างต,อเน่ือง หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร!อยแล!วนักเรียนสามารถจัดเก็บ และบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อย,างเปBนระเบียบถูกวิธีทุกคร้ัง และสามารถแนะนําเพื่อนในการจัดเก็บ 
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อีกด!วย 

การเย็บฝ5เข็มทั้ง 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเอง โดยการเย็บแบบ
เส!นตรงนักเรียนปฏิบัติได!ดีท่ีสุด รองลงมาคือการเย็บแบบเข!ามุม และสุดท!ายคือการเย็บแบบเส!นโค!ง 
ในการเย็บทั้ง 3 แบบนักเรียนใช!มือซ!ายและมือขวาปKอนผ!า และประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได!ดี 
วางมือบนผ!าในตําแหน,งท่ีเหมาะสมและปลอดภัย การบังคับความเร็วของจักรนักเรียนใช!วิธีการเหยียบ
แปKนเหยียบเบา ๆ แล!วปล,อยเปBนระยะ ๆ เพ่ือควบคุมไม,ให!จักรเดินเร็วจนเลยออกนอกเส!นกําหนดเย็บ 
เมื่อถึงจุดเข!ามุมนักเรียนใช!มือหมุนวงล!อประดับบังคับจักรแทนการใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบฝ5เข็ม
จึงพอดีมุม ฝ5เย็บตรงเส!นกําหนดเย็บเปBนส,วนใหญ, นักเรียนสามารถให!ความช,วยเหลือแนะนําเพ่ือนใน
การปฏิบัติงานการเย็บฝ5เข็มตรงได!  

การเย็บตะเข็บ 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเอง โดยปฏิบัติการ
เย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!ดีท่ีสุด รองลงมาคือการเย็บตะเข็บเข!าถํ้า และการเย็บตะเข็บล!ม ทักษะ
ปฏิบัติงานของนักเรียน คือนักเรียนสามารถเย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!อย,างถูกต!องตามขั้นตอน
สามารถปฏิบัติงานได!อย,างชํานาญ คล,องแคล,วและให!คําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเพื่อนได! ชิ้นงาน
ที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 มีความคงทน สวยงาม ฝ5เข็มตรงตามเส!นที่กําหนด เปBนตัวอย,างให!กับ
เพ่ือนได! การเย็บตะเข็บเข!าถํ้า และตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเองเช,นกัน แต,การปฏิบัติงาน
ยังไม,คล,องแคล,วเหมือนการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา ตะเข็บเข!าถํ้าและตะเข็บล!มนักเรียนยังต!องดู
รูปภาพจากชุดฝ$กปฏิบัติทักษะบ!างในบางคร้ัง เพื่อความม่ันใจว,าตนปฏิบัติได!ถูกต!อง สุดท!ายนักเรียน
สามารถปฏิบัติได!อย,างถูกต!องโดยไม,ต!องดูชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ ชิ้นงานตะเข็บเข!าถํ้าและตะเข็บล!มมี
ความถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน สามารถนําไปใช!งานในการตัดเย็บได!  

การพับริมผ!า 2 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได!ตามข้ันตอน นักเรียนสามารถ
เย็บเดินเส!นทับรอยพับโดยท่ีไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บแต,ใช!เข็มหมุดช,วยยึดผ!า เส!นเย็บที่ได!มีระยะห,าง
จากสันทบอย,างเหมาะสมขนานไปกับสันทบตลอดแนว ชิ้นงานมีความถูกต!องสมบูรณ8 

การเย็บผ!าพันคอ นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได!โดยสามารถดูผังขนาดของผ!าเปBนและวัด
ขนาดของผ!าตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บได! นักเรียนได!ให!การช,วยเหลือเพื่อนในการวัด การใช!
ไม!บรรทัดในการวัด และการขีดเส!นเพ่ือกําหนดเส!นเย็บ การเย็บเดินเส!นนักเรียนเย็บตามเส!นที่กําหนด
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ได!ตรงเส!นเย็บ การเย็บทับตะเข็บล!มนักเรียนใช!เข็มหมุดช,วยยึดผ!า และเย็บได!เองโดยไม,ต!องกําหนด
เส!นเย็บ นักเรียนสามารถเย็บได!ตรงและขนานกับเส!นเย็บตะเข็บคู, โดยนักเรียนใช!วิธีการจัดผ!าให!
เส!นเย็บครั้งแรกตรงกับด!านข!างของตีนผีตลอดแนว การเร่ิมต!นและสิ้นสุดการเย็บนักเรียนจะเย็บย้ํา
ฝ5เข็มทุกคร้ัง การเย็บคร้ังใดที่นักเรียนเย็บเดินเส!นแล!วไม,ตรงนักเรียนจะแก!ไขงานโดยการเลาะด!ายออก
แล!วเย็บใหม,จนเปBนที่พึงพอใจ ชิ้นงานที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน และสวยงามสามารถส,งต,อ
เพื่อการย!อมเปBนผลิตภัณฑ8ต,อไปได! การปฏิบัติงานของนักเรียนเปBนแบบอย,างท่ีดี สามารถแนะนํา
ช,วยเหลือเพ่ือนได! โดยส,วนใหญ,นักเรียนจะให!คําแนะนําในข้ันตอนย,อย ๆ  

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดได!ด!วยตนเอง โดยท่ีนักเรียน
ปฏิบัติพร!อมเพื่อนเพ่ือให!การช,วยเหลือเพื่อนในการอ,านแบบและปฏิบัติตามข้ันตอน นักเรียนยังคงใช!
ชุดฝ$กปฏิบัติเม่ือไม,แน,ใจว,าปฏิบัติได!ถูกต!องหรือไม, นักเรียนคอยสังเกตการปฏิบัติงานของเพื่อนว,าเปBน 
ไปตามข้ันตอน หรือแตกต,างกัน เพ่ือตรวจสอบว,าตนเองปฏิบัติได!ถูกต!อง นักเรียนมีการปรับปรุงแก!ไข
งานเบ้ืองต!นด!วยตนเอง เม่ือไม,สามารถแก!ไขได!จะปรึกษาเพ่ือนและครูตามลําดับ การเย็บซ,อนริมผ!า
โดยการประกบตะเข็บเข!าหากัน นักเรียนปฏิบัติการเย็บโดยใช!เข็มหมุดช,วยยึดตะเข็บแล!วเย็บเดินเส!น
ทับไปเร่ือย ๆ จนสิ้นสุดการเย็บ ปลอกหมอนที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน และสวยงาม สามารถ
ส,งต,อเพ่ือการย!อมเปBนผลิตภัณฑ8ต,อไปและสามารถสร!างชิ้นงานเพ่ือการจําหน,ายได! 

การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดท่ีกําหนด และให!คําแนะนํา
ช,วยเหลือเพื่อนในการปฏิบัติงาน การประกบผ!าเข!าหากันนักเรียนใช!คลิปหนีบผ!า และเข็มหมุดยึดผ!า
ไม,ให!ลื่นหลุดออกจากกัน การเย็บต,อผ!านักเรียนสามารถปฏิบัติได!ดีมีการเย็บย้ําฝ5เข็มทั้งจุดเร่ิมต!นและ
จุดสิ้นสุดการเย็บทุกคร้ัง การเย็บพับริมผ!าที่ต,อกันตรงกลางและด!านข!างเม่ือนักเรียนรีดสันทบเรียบแล!ว
จะใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!า เพ่ือกันริมผ!าลื่นหลุดขณะเย็บด!วยตะเข็บธรรมดา นักเรียนใช!วิธีการ
จัดผ!าให!รอยต,อของผ!าตรงกับด!านข!างของตีนผีตลอดแนวฝ5เข็มตรงและขนานกันดี ในการปฏิบัติงาน
นักเรียนจะให!ความช,วยเหลือเพ่ือนอยู,ตลอดเวลา และช,วยแก!ไขงานในบางส,วนเพื่อสาธิตตัวอย,างให!
เพื่อนดูแล!วทําตาม ชิ้นงานที่ได!ถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน และสวยงาม  

การเย็บกระเปqาผ!า นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด ตลอดจนกําหนดเส!นเย็บ
ด!วยตนเอง และเย็บตามเส!นที่กําหนดเม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะยกเท!าเพื่อลดความเร็วของจักรแล!ว
เปลี่ยนใช!มือหมุนวงล!อประดับเพ่ือบังคับจักรให!เดินช!า ๆ ไม,ให!เย็บเลยมุม นักเรียนสามารถปฏิบัติได!ดี
ตรงจุดมุม การเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน นักเรียนสามารถดันผ!าได!จนสุดตลอด
แนวฝ5เย็บ เส!นเย็บตรงจุดที่กําหนดและขนานกับสันทบเปBนตะเข็บที่ถูกต!อง สวยงาม การเย็บปากกระเปqา
และใส,สายกระเปqานักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได! โดยดูขั้นตอนและรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บประกอบ ในบางคร้ังการเย็บพับริมผ!ารอบปากกระเปqานักเรียนใช!เข็มหมุดยึดผ!าแล!วเย็บ
เดินเส!นขนานกับสันทบโดยไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บ การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนเย็บเดินเส!น
อย,างช!า ๆ โดยใช!เท!าแตะแปKนเหยียบเบา ๆ และใช!มือหมุนวงล!อประดับช,วยในการเย็บอีกทางหนึ่ง 
นักเรียนสามารถบังคับจักรให!เส!นเย็บพอดีกรอบท่ีกําหนด หากนักเรียนเย็บเลยกรอบจะยกตีนผีแล!ว
จัดผ!าให!กรอบตรงกับเข็ม 
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นักเรียนมีความใฝGเรียนรู!เพื่อการสร!างสรรค8งาน นักเรียนได!สอบถามในเร่ืองการตกแต,ง
กระเปqาผ!า ครูได!แนะนําการต,อผ!าสองลาย และการต,อขอบปากกระเปqา นักเรียนสามารถปฏิบัติการ
ตกแต,งกระเปqาผ!าได!  

 
นักเรียนคนท่ี 5  

ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!า นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะโดย
นักเรียนจะดูตามรูปภาพทุกภาพเพื่อทําตามขั้นตอน นักเรียนไม,สามารถอ,านข!อความบรรยาย
ประกอบภาพได! นักเรียนจะสอบถาม และขอคําแนะนําจากเพื่อนว,าตนเองทําถูกต!องตามข้ันตอน
หรือไม, นักเรียนจะลองผิดลองถูกหลาย ๆ คร้ัง และต!องได!รับการกระตุ!นทางวาจาจากเพ่ือนและครู 
นักเรียนจําข้ันตอนในการปฏิบัติงานได!ในช,วงสั้น ๆ จึงต!องดูรูปภาพประกอบการปฏิบัติงานจึงทําได!
อย,างถูกต!อง นักเรียนมีการวางแผนการทํางานโดยการเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ8ได!แต,ยังไม,
ครบถ!วน การปฏิบัติงานเปBนไปตามข้ันตอน เม่ือพบป/ญหาจะขอคําแนะนําจากเพ่ือนและครู เม่ือได!รับ
คําแนะนํานักเรียนสามารถแก!ไขได!ด!วยตนเองในบางส,วน ซ่ึงเพื่อนหรือครูต!องสาธิตให!ดูเปBนตัวอย,าง
นักเรียนจะปฏิบัติตามได!อย,างถูกต!อง การปฏิบัติงานมีความต,อเนื่องโดยที่นักเรียนปฏิบัติได!ตามข้ันตอน
อย,างถูกต!อง แต,ยังไม,คล,องแคล,วว,องไว หลังจากปฏิบัติงานตามวิธีใช!จักรเย็บผ!าเสร็จเรียบร!อยแล!ว
นักเรียนสามารถจัดเก็บเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ทุกชิ้นได!ในทุกคร้ัง 

การเย็บฝ5เข็มตรงทั้ง 3 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเอง โดยการเย็บแบบ
เส!นตรงนักเรียนปฏิบัติได!ดีท่ีสุด รองลงมาคือการเย็บแบบเข!ามุม และสุดท!ายคือการเย็บแบบเส!นโค!ง 
รายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน มีดังน้ี คือการเย็บแบบเส!นตรงและเข!ามุมนักเรียน
สามารถใช!มือซ!ายและขวาปKอนผ!าและประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได! การยกมือย!ายตําแหน,งใน
การจับประคองผ!าช!าอยู,บ!างเล็กน!อยผ!าจึงถูกดึงเข!าไปในตีนผีก,อนที่นักเรียนจะหมุนผ!าตามเส!นกําหนดเย็บ 
การบังคับความเร็วของจักรยังไม,สมํ่าเสมอหยุดการเย็บยังไม,ตรงจุดสิ้นสุดการเย็บบ,อยคร้ัง ฝ5เข็มตรง
เส!นท่ีกําหนดเปBนส,วนใหญ, ในการเย็บเข!ามุมบางคร้ังฝ5เข็มยังไม,พอดีมุม มีการเย็บเกินมุม หรือไม,ถึง
จุดมุมอยู,บ!าง ส,วนการเย็บแบบเส!นโค!ง นักเรียนสามารถใช!มือซ!ายและขวาปKอนผ!า และประคองผ!า
ตามแรงดึงของจักรได! แต,การใช!มือบังคับทิศทางของผ!าให!โค!งตามเส!นที่กําหนดนักเรียนยังบังคับได!
ค,อนข!างลําบาก ความสัมพันธ8ระหว,างการบังคับจักรเย็บผ!าโดยเท!าและการปKอนผ!าบังคับทิศทางของ
ผ!ายังไม,สัมพันธ8กันเท,าท่ีควร ฝ5เข็มตรงเส!นในส,วนต!นของการเย็บ ในส,วนท!ายฝ5เข็มหลุดออกจากเส!นท่ี
กําหนดบ!าง นักเรียนมีความพยายามในการแก!ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานเส!นที่เย็บ ภายหลังมีฝ5เข็ม
ที่ตรงตามเส!นท่ีกําหนดมากข้ึน 

การเย็บตะเข็บ 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเอง โดยมีเพ่ือน
และครูให!การกระตุ!นทางวาจาในช,วงแรกของการฝ$กปฏิบัติ ภายหลังนักเรียนจะเปBนฝGายถามสร!างแรง
กระตุ!นตนเอง นักเรียนปฏิบัติการเย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!ดีที่สุด รองลงมาคือการเย็บตะเข็บเข!าถํ้า 
และสุดท!าย คือการเย็บตะเข็บล!ม รายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนมีดังนี้ คือ การเย็บ
ตะเข็บแบบธรรมดา นักเรียนสามารถเย็บผ!าให!ต,อกันด!วยตะเข็บธรรมดาได!ถูกต!องตามข้ันตอนเส!นเย็บ
คดโค!งเล็กน!อย การเย็บตะเข็บเข!าถํ้านักเรียนต!องใช!เตารีดในการรีดสันทบของตะเข็บให!เรียบ การใช!
เตารีดในช,วงแรกยังไม,คล,องเท,าท่ีควรภายหลังสามารถใช!เตารีดได!ด!วยตนเอง การพลิกผ!ากลับหุ!มตะเข็บ
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ไม,สุดสันทบทําให!เย็บปMดริมรุ,ยของผ!าไม,สนิทในบางคร้ัง นักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน
ได!อย,างสมบูรณ8 การเย็บตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!แต,ต!องทบทวนข้ันตอนตามรูปภาพมากกว,า
การเย็บตะเข็บทั้ง 2 แบบก,อนหน!าน้ี การพับริมผ!าให!บรรจบกับขอบผ!าชิ้นที่ถูกตัดนักเรียนพับไม,ตรง
จึงทําให!ตะเข็บท้ัง 2 เส!นไม,ขนานกันเท,าที่ควรนักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนาการปฏิบัติงานให!ดีข้ึน 

การพับริมผ!า 2 แบบนักเรียน สามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได! ริมผ!าที่พับยังมีความกว!าง
ไม,เท,ากันตลอดแนวเย็บ และฝ5เย็บยังไม,ตรงตลอดแนวเย็บ การเย็บเดินเส!นทับรอยพับจะต!องกําหนด
เส!นเย็บนักเรียนจึงจะเย็บได!ระยะห,างจากสันทบอย,างพอดี 
    การเย็บผ!าพันคอ นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได!ในส,วนของการตัดและการเย็บ แต,ในส,วน
ของการวัดขนาดของผ!า ตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บนั้น นักเรียนยังต!องขอคําแนะนําจากเพ่ือน
โดยเพ่ือนจะช,วยชี้เลขบนไม!บรรทัดให!นักเรียนวัดและกําหนดเส!นเย็บเอง ในการขีดเส!นด!วยดินสอ
เขียนผ!าเพ่ือกําหนดเส!นเย็บบางจุดเส!นไม,ตรง และไม,ต,อเน่ือง นักเรียนจะขอความช,วยเหลือจากเพื่อน
ในการช,วยกดไม!บรรทัดให!ตรงจุด และแนบสนิทกับผ!า การเย็บเดินเส!นนักเรียนเย็บตามเส!นที่กําหนดได!
ค,อนข!างตรงเส!น ส,วนการเย็บทับตะเข็บล!มนักเรียนต!องกําหนดเส!นเย็บจึงจะเย็บได!ชิดสันทบและขนาน
กับเส!นเย็บคร้ังแรกเส!นตะเข็บยังมีคดโค!งอยู,บ!างแต,ในภาพรวมนักเรียนสามารถเย็บได!ดี  

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดได!โดยปฏิบัติไปพร!อมเพื่อน 
มีการปรึกษาและช,วยกันปฏิบัติตามข้ันตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะอย,างซํ้า ๆ 
การเย็บซ,อนริมผ!าโดยการประกบตะเข็บเข!าหากัน นักเรียนปฏิบัติการเย็บได!โดยใช!เข็มหมุดช,วยยึด
ตะเข็บให!ติดกัน แนวเย็บตะเข็บมีคดโค!งอยู,บ!างแต,การเย็บต,อเนื่องตลอดชิ้นงาน การกําหนดเส!นเย็บ
มีความคลาดเคลื่อนบ!างเล็กน!อย ปลอกหมอนที่ได!จึงมีด!านข!างไม,เท,ากัน 

การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดได! โดยปฏิบัติพร!อมเพื่อน
มีการปรึกษาและช,วยกันปฏิบัติตามขั้นตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะประกอบ 
การกําหนดเส!นเย็บด!านยาวของผ!า นักเรียนให!เพื่อนช,วยในการขีดเส!นด!วยดินสอเขียนผ!าเพื่อไม,ให!
ผ!าเลื่อนแล!วเส!นคลาดเคลื่อน การประกบผ!าเข!าหากันนักเรียนใช!ทั้งคลิปหนีบผ!า และเข็มหมุดผ!าจึง
ไม,ลื่นหลุดออกจากกันขณะท่ีเย็บ ในช,วงแรกของการฝ$กปฏิบัตินักเรียนมักจะลืมเย็บย้ําฝ5เข็มในจุดเร่ิมต!น
และจุดสิ้นสุดของการเย็บต,อผ!ารอยต,อผ!าจึงไม,แน,น ภายหลังนักเรียนได!เย็บย้ําฝ5เข็มทุกคร้ังแต,บางคร้ัง
ฝ5เย็บไม,ทับฝ5เย็บเดิม การเย็บพับริมผ!าท่ีต,อกันแล!ว เม่ือนักเรียนรีดสันทบให!เรียบแล!วยังไม,สามารถ
เย็บได!นักเรียนได!ใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!ากันลื่นหลุด ขณะที่เย็บเดินเส!นพับริมผ!านักเรียน
หยุดพักเปBนระยะ เส!นเย็บที่ได!มีความคดโค!งในบางส,วน การเย็บพับริมผ!าด!านข!างลําตัวนักเรียนใช!
เข็มหมุดช,วยยึดเช,นเดิมและใช!ตีนผี เปBนแนวในการเย็บให!ตรงขนานกับสันทบ นักเรียนเย็บหลุดออก
จากตัวผ!าได!ปรึกษาเพื่อนเพื่อแก!ไข โดยการเลาะด!ายออกแล!วเย็บใหม,อีกคร้ัง ในการเลาะด!ายเพ่ือน
เปBนคนสอนและเร่ิมต!นเลาะให!  

การเย็บกระเปqาผ!า นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด ตลอดจนกําหนดเส!นเย็บได!
โดยปฏิบัติพร!อมเพ่ือนมีการปรึกษา และช,วยกันปฏิบัติตามข้ันตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$ก
ปฏิบัติทักษะประกอบ นักเรียนเย็บตามเส!นที่กําหนดเม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะใช!มือหมุนวงล!อประดับ
และการใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบ เพ่ือให!จักรเดินช!า ๆ ทีละนิดมีเย็บเลยมุมบ!างบางคร้ัง นักเรียนถอย
มาเริ่มจุดมุมใหม,จึงเย็บเดินเส!นต,อไป การเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน ในด!านท่ี



183 
 

นักเรียนดันผ!าไม,สุดแนวฝ5เย็บ เม่ือเย็บตะเข็บเข!าถํ้าแล!วปMดไม,สุดชายผ!าทําให!ชายผ!าโผล,ออกมาจาก
ตะเข็บ การเย็บปากกระเปqาและใส,สายกระเปqา นักเรียนปรึกษากับเพื่อนและให!เพื่อนช,วยแนะนํา 
นักเรียนเย็บพับริมผ!ารอบปากกระเปqาได!โดยกําหนดเส!นเย็บ นักเรียนพยายามปKอนผ!าและบังคับ
การเย็บให!ตรงเส!นกําหนดเย็บ การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนใช!วิธีการเอามือหมุนวงล!อประดับ
เพื่อบังคับจักรให!ทํางานอย,างช!า ๆ  แทนการใช!เท!าเหยียบที่แปKนเหยียบ นักเรียนขาดความม่ันใจและ
มักจะพูดว,าทําไม,ได! เม่ือเพ่ือนหรือครูให!กําลังใจ และให!คําแนะนํานักเรียนจะมีความกระตือรือร!นท่ีจะ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได!ตามศักยภาพ 
 
 

 
 
 
 



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* หลังจากพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียนแล�วได�สรุปผลของการวิจัย อภิปรายผล 
และข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* สามารถสรุปผลได�ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 5 
โรงเรียนแพร/ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร/ 
 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ท่ีได�จากผลการสนทนากลุ*ม ผลการศึกษา
วิเคราะห8 สังเคราะห8 แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ การศึกษาเอกสารงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และผลจากการสัมภาษณ8ผู�ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
การสอนทักษะปฏิบัติ ผ*านการประเมินคุณภาพโดยผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญ ได�รูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บท่ีมีองค8ประกอบ 5 ส*วน คือ 1) หลักการ 2) จุดมุ*งหมาย 3) เนื้อหา 4) กิจกรรม
การเรียนการสอน 5 ข้ันตอน (4.1) ข้ันการสาธิต (4.2) ข้ันเลียนแบบ (4.3) ข้ันการฝ!กปฏิบัติ (4.4) ข้ัน
การสะท�อนผล (4.5) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนา และ 5) การวัดและประเมินผล พบว*า รูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค*าเฉลี่ย (   ) เท*ากับ 4.66 
และมีค*าส*วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท*ากับ 0.36 
 ผลการพิจารณาความสอดคล�องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยผู�เชี่ยวชาญ มี
ค*าดัชนีความสอดคล�องเฉลี่ย (IOC) เท*ากับ 0.86 สูงกว*าเกณฑ8มาตรฐาน 0.50 
 จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* สามารถนําเสนอเปMนรูปแบบ
การเรียนการสอนได�ดังนี้ 
 

X 
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รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา 
 

แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน 
ทักษะปฏิบัติ 

1. Simpson (1972) ทักษะปฏิบัติ
สามารถพัฒนาได�ด�วยการฝ!กฝน ซ่ึงหาก
ได�รับการฝ!กฝนท่ีดีจะเกิดความถูกต�อง 
ความคล*องแคล*ว ความเชี่ยวชาญ 
ชํานาญการ และความคงทน 
2. Joyce & Weil (1972) กระบวน 
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติต�องมีช้ินงาน
ต�นแบบ อธิบายและสาธิตการปฏิบัติงาน
อย*างละเอียดชัดเจน เปPดโอกาสให�ผู�เรียน
ได�ลงมือทําเอง และฝ!กทํางานเองตามลําพัง
แล�วนําผลงานท่ีทําได�มาตรวจสอบกับ
ชิ้นงานต�นแบบ 
3. De Cecco (1968) การฝ!กปฏิบัติจริงมี
หลักการ คือ ความต*อเน่ือง เน�นทักษะย*อย 
มีการปรับปรุงแก�ไข และให�การเสริมแรง
โดยผู�เรียนต�องรู�ผลของการฝ!กปฏิบัติ 
4. Dave (1967) ลําดับขั้นของการเรียนรู�
ทางทักษะปฏิบัติ 5 ข้ันได�แก* เลียนแบบ 
การลงมือกระทําตามคําส่ัง การกระทํา
อย*างถูกต�องแม*นยํา การแสดงออกและ
การกระทําอย*างเปMนธรรมชาติ 
5. Fitts (1964) การพัฒนาทักษะการกระทํา
ท่ีชํานาญต�องพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู� 
ความเข�าใจ ลงมือปฏิบัติทักษะต*อเน่ือง
จนเกิดความชํานาญ 
6. นวลจิตตU เชาวกีรติพงศU (2535)  
การพัฒนาทักษะปฏิบัติต�องแบ*งงานย*อย ๆ 
ลําดับงานจากง*ายไปสู*ยาก และให�เรียนรู�
ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน ฝ!กทํางาน
ด�วยตัวเองในสถานการณ8ท่ีใกล�เคียงกับ
การทํางานจริง ให�ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือ  
การปรับปรุงงาน มีการประเมินผลงาน 
ความชํานาญ และลักษณะนิสัยในการ
ทํางาน 

 หลักการ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นน้ีเปMนรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีใช�แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ในรายวิชา 
ทักษะอาชีพ งานตัดเย็บ 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนมุ*งเน�นให�นักเรียนได�ฝ!กทักษะปฏิบัติ 
ด�วยตนเอง และลงมือปฏิบัติจริง 

จุดมุ/งหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาความรู�ความเข�าใจในการเรียนงานตัดเย็บ 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติในการตัดเย็บ 

เนื้อหา 
ทักษะอาชีพเพ่ิมเติม งานตัดเย็บ ตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับ
ผู�เรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล  
จังหวัดแพร* พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560  
กลุ*มทักษะอาชีพ 

 
 

 

 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

  

 บทบาทผู�สอน  ข้ันตอนการสอน  บทบาทผู�เรียน 
 แสดงทักษะใน 

การปฏิบัติงาน 
อย*างเปMนขั้นตอน 

 
 

ขั้นการสาธิต  
 

สังเกตการสาธิต
และสรุปผลจาก
การสังเกต 

 จัดกิจกรรมให�
ผู�เรียนปฏิบัติ 
ตามทักษะย*อย ๆ 

 
 

ขั้นเลียนแบบ  
 

ทําตาม หรือ
เลียนแบบ 
ทีละข้ันตอน 

 จัดกิจกรรมมุ*งเน�น
การฝ!กปฏิบัติ 

 ขั้นการฝ!กปฏิบัติ   
 

ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม 

 ร*วมวิเคราะห8 
การปฏิบัติงานและ
วางแผนปรับปรุง 

 ขั้นการสะท�อนผล   
 

ร*วมวิเคราะห8 
การปฏิบัติงาน 
วางแผนปรับปรุง 

 สังเกตและประเมิน 
การปฏิบัติงานของ
ผู�เรียน 

 ขั้นการปรับปรุง
พัฒนา 

 
 
 

ปรับปรุงพัฒนา 
ทักษะการปฏิบัติ 
ให�ดีย่ิงข้ึน 

  

 
 การวัดและประเมินผล  - การทดสอบความรู� ความเข�าใจ 

                             - การประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 
                             - การประเมินชิ้นงาน  - การสังเกตพฤติกรรม 

 
 

แผนภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 

ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

ผู�ปกครอง 
ภูมิป+ญญาท�องถิ่น 
4 

ผ*าน/ส้ินสุดการเรียนการสอน ไม*ผ*าน 
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 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใช�ในการศึกษา 
การพัฒนาทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป6ที่ 5 
โรงเรียนแพร/ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร/ 
 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ พบว*า คุณภาพของเครื่องมือที่ใช�ในการศึกษา 
การพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียน มีค*าดัชนีความสอดคล�องเฉลี่ย (IOC) เท*ากับ 0.92 สูงกว*า
เกณฑ8มาตรฐาน 0.50 และรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* มีค*าประสิทธิภาพเท*ากับ 83.60/83.04 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว*าเกณฑ8มาตรฐาน 
ที่กําหนด 80/80  
 ตอนท่ี 3 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่ความบกพร/องทางสติป0ญญา  
ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 5 โรงเรียนแพร/ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร/ 
  ตอนที่ 3.1 ผลการทดสอบความรู� ความเข�าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก/อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่มีความบกพร/องทางสติป0ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป6ที่ 5  
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ผลการทดสอบพบว*า นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจ เร่ืองการตัดเย็บหลังเรียนสูงกว*า
ก*อนเรียน โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด�านความรู� ความเข�าใจหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก*อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท*ากับ 21 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท*ากับ 42.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึน 21.40 คะแนน และมีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยร�อยละ 73.79 
  
  ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบผลการประเมิน
ก/อนการฝ(กและหลังการฝ(ก ของนักเรียนที่มีความบกพร/องทางสติป0ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป6ที่ 5 
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานในการใช� การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 
กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ จากผลการประเมินพบว*า นักเรียนมีทักษะใน
การใช� การบํารุงรักษาและการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ มีค*าเฉล่ีย 3.30 อยู*ใน
ระดับ ดีมาก 
  ผลการประเมินทักษะปฏิบัติการตัดเย็บก*อนและหลังการฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
พบว*า นักเรียนมีทักษะปฏิบัติงานในการตัดเย็บหลังฝ!กสูงกว*าก*อนฝ!ก โดยทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ
ก*อนการฝ!กมีคะแนนเฉลี่ยเท*ากับ 13.38 คะแนน และหลังการฝ!กมีคะแนนเฉลี่ยเท*ากับ 17.52 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังการฝ!กเพิ่มขึ้นจากก*อนการฝ!ก 
4.14 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยร�อยละ 62.53  
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  ตอนที่ 3.3 ผลการประเมินคุณภาพช้ินงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร/อง 
ทางสติป0ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป6ที่ 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรม ด�วยรูปแบบการเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ผลการประเมินชิ้นงานหลังการฝ!กด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�
ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ มีค*าเฉลี่ยรวม 3.19 อยู*ในระดับ ดี 
  ตอนที่ 3.4 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู�ในการฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 5 
  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู�ในการฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บของนักเรียนที่มี
ความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 พฤติกรรมการเรียนรู� มีค*าเฉลี่ยรวม 3.41 อยู*ใน
ระดับ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังนี้ 
  ด�านความสนใจในการทํากิจกรรม มีค*าเฉลี่ยสูงสุดเท*ากับ 3.57 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านความต้ังใจในการเรียนรู� มีค*าเฉลี่ยเท*ากับ 3.49 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านการแสดงออกและการมีส*วนร*วม มีค*าเฉลี่ยเท*ากับ 3.40 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านการถามและการตอบคําถาม มีค*าเฉลี่ยต่ําสุดเท*ากับ 3.15 อยู*ในระดับ ดี 
  ตอนที่ 3.5 ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 5  
  ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บของนักเรียน
ที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีค*าเฉลี่ยรวม 3.55 
อยู*ในระดับ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังน้ี 
  ด�านความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย8 มีค*าเฉลี่ยสูงสุดเท*ากับ 3.66 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านการตรงต*อเวลา มีค*าเฉล่ียเท*ากับ 3.63 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านความมีวินัย มีค*าเฉลี่ยเท*ากับ 3.56 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านความมุ*งม่ันในการทํางาน มีค*าเฉลี่ยต่ําสุดเท*ากับ 3.23 อยู*ในระดับ ดี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* ได�ค�นพบประเด็นนําไปสู*การอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ตามแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เน�นทักษะปฏิบัติที่สร�างข้ึนผ*านการวิเคราะห8และประเมินคุณภาพโดยผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท*าน 
มีความเห็นว*ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค*าเฉล่ีย 
(   ) เท*ากับ 4.66 และมีค*าส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท*ากับ 0.36 ตลอดจนผ*านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท*าน ได�พิจารณาความสอดคล�องของรูปแบบการเรียนการสอนงาน
ตัดเย็บ มีความเห็นว*ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บมีความสอดคล�องเหมาะสม โดยมีค*าดัชนี
ความสอดคล�องเฉลี่ย (IOC) เท*ากับ 0.86 ผ*านเกณฑ8คุณภาพตามเกณฑ8 0.50 ในส*วนการพัฒนาชุดฝ!ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ผู�วิจัยได�ดําเนินการหาคุณภาพของชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บที่สร�างข้ึน
โดยการตรวจสอบโดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท*าน มีค*าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท*ากับ 0.98 ผ*าน

X 
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เกณฑ8คุณภาพตามเกณฑ8 0.50 แสดงให�เห็นว*ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บมีคุณภาพที่เหมาะสมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติได� เน่ืองจาก 
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ผ*านกระบวนการพัฒนามา
อย*างเปMนระบบ โดยผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานจากการสนทนากลุ*มครูผู�สอนทักษะงานอาชีพ ศึกษา
เอกสาร ตํารา วิเคราะห8 สังเคราะห8แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข�อง ตลอดจนได�สัมภาษณ8
ผู�ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ สัมภาษณ8ภูมิป+ญญา
ท�องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บ ผู�วิจัยได�นําข�อมูลมาออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ โดยกําหนดองค8ประกอบ ได�แก* หลักการ จุดมุ*งหมาย เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ข้ันตอนการสอน บทบาทผู�สอน บทบาทผู�เรียน และการวัดและประเมินผลให�สอดคล�องกับหลักสูตร
สถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* 
กลุ*มทักษะอาชีพ และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ8กันแล�วจึงนําส*งให�ผู�ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบประเมิน
คุณภาพเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และออกแบบชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ให�สอดคล�องกับหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา โรงเรียนแพร*
ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* กลุ*มทักษะอาชีพ จากน้ันนําส*งให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ และให�
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง แก�ไข พัฒนา ผู�วิจัยได�ปรับปรุง แก�ไข พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บตามข�อเสนอแนะ ซ่ึงการจัดองค8ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความสอดคล�องกับคํากล*าวของ ทิศนา แขมมณี (2560: 222) ที่กล*าวว*า
รูปแบบการเรียนการสอนจําเปMนต�องมีองค8ประกอบสําคัญ ดังนี้ 1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
หรือความเชื่อท่ีเปMนพื้นฐานหรือเปMนหลักของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพ
หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับหลักการที่ยึดถือ 3) มีการจัดระบบ คือ มี
การจัดองค8ประกอบและความสัมพันธ8ขององค8ประกอบของระบบให�สามารถนําผู�เรียนไปสู*เปZาหมาย
ของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 4) มีการอธิบายหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอน
ต*าง ๆ อันจะช*วยให�กระบวนการเรียนการสอนน้ัน ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังสอดคล�อง
กับคํากล*าวของ จอยซ8 และเวลล8 (Joyce and Weil, 1996: 161 - 178) ที่ได�กล*าวถึงองค8ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ส*วนที่กล*าวถึงความเปMนมาของรูปแบบ (Orientation to the 
model) ได�แก* จุดประสงค8ของรูปแบบ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 2) ส*วนที่กล*าวถึง
การจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ (Model of teaching) ที่ประกอบด�วย 4 องค8ประกอบสําคัญ 
ได�แก* (2.1) ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax) เปMนการจัดลําดับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนแต*ละรูปแบบจะมีข้ันตอนเฉพาะของแต*ละรูปแบบท่ีแตกต*างกันไป (2.2) 
ระบบสังคม (Social system) ของรูปแบบการเรียนการสอน เปMนการบรรยายถึงบทบาทและ
ความสัมพันธ8ระหว*างผู�สอนและผู�เรียนที่แตกต*างกันไปในแต*ละรูปแบบการเรียนการสอน (2.3) หลักการ
ของการแสดงการตอบสนอง (Principles of reaction) (2.4) ระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน 
(Support system) 3) ส*วนที่กล*าวถึงการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช� (Application) เปMน
การแนะนําและให�ข�อสังเกตในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช�จัดการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพ 
4) ส*วนที่กล*าวถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับผู�เรียนท้ังทางตรงและทางอ�อม (Instructional and nurturing 
effect) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ จึงมี
คุณภาพสามารถนําไปใช�จัดการเรียนการสอนพัฒนาผู�เรียนได�ตามที่ผู�วิจัยได�วิจัยและพัฒนาแล�วนั้น  
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 2. การสร�างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 
โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* โดยนําไปทดลองใช� วิเคราะห8ข�อมูลที่ได�จากการทดลองใช�มา
ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บให�มี
ความสมบูรณ8 ผลจากการทดลองใช�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ มีค*าประสิทธิภาพเท*ากับ 83.60/83.04 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว*าเกณฑ8มาตรฐานที่กําหนด 
80/80 ส*งผลให�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บมีคุณภาพ
สามารถนําไปใช�พัฒนาผู�เรียนได�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค8 การสร�างและหาประสิทธิภาพของ
ผู�วิจัย สอดคล�องกับคํากล*าวของ ทิศนา แขมมณี (2560: 201 - 204) กล*าวถึงข้ันตอนในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุ*งหมายของระบบให�ชัดเจน 2) การศึกษาหลักการ 
ทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องเพื่อกําหนดองค8ประกอบ 3) การศึกษาสภาพการณ8และป+ญหาที่เก่ียวข�องจะช*วยให�
ค�นพบองค8ประกอบที่สําคัญช*วยให�ระบบมีประสิทธิภาพ 4) การกําหนดองค8ประกอบของระบบท่ี
สามารถช*วยให�จุดมุ*งหมายบรรลุผลสําเร็จ 5) การจัดกลุ*มองค8ประกอบ 6) การจัดความสัมพันธ8ของ
องค8ประกอบ 7) การจัดผังระบบ 8) การทดลองใช�ระบบ โดยนําไปทดลองใช�และใช�จริงเพื่อศึกษา
ผลที่เกิดขึ้น 9) การประเมินผลระบบ ได�แก* การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช�ระบบ และ 
10) การปรับปรุงระบบ นําผลการทดลองและผลการประเมินมาปรับปรุงระบบให�ดีข้ึน นอกจากนี้
ยังสอดคล�องกับคํากล*าวของ ดิค และแครี่ (Dick and Carey, 1991: 2 - 7) ที่กล*าวถึงขั้นตอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�ว*าประกอบด�วย 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง วิเคราะห8ป+ญหา วิเคราะห8ผู�เรียน 2) ข้ันการพัฒนา เปMนการพัฒนาเนื้อหา
ความรู� กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู� 3) ขั้นการนําไปทดลองใช� และ 
4) ข้ันการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงในแต*ละข้ันตอนให�ดีข้ึนและตรงตามวัตถุประสงค8 อีกทั้งชุดฝ!ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บได�สร�างข้ึนอย*างเปMนระบบตามลําดับข้ันตอน สอดคล�องตามท่ีสุวิทย8 มูลคํา 
และอรทัย มูลคํา (2552: 53 - 55) และชัยยงค8 พรหมวงศ8 (2556: 122 - 123) ได�กล*าวในขั้นตอน
การสร�างชุดฝ!กทักษะว*าเมื่อสร�างชุดฝ!กทักษะเสร็จเรียบร�อยแล�วต�องนําไปหาประสิทธิภาพก*อน
นําไปใช�จริง เพ่ือเปMนการประกันว*าชุดฝ!กทักษะท่ีสร�างข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอน ผู�สร�างจะต�อง
กําหนดเกณฑ8ข้ึนล*วงหน�า ซ่ึงการหาประสิทธิภาพผู�วิจัยได�ทดลองใช�กับนักเรียนตามข้ันตอน ดังนี้คือ 
ทดลองใช�กับนักเรียนแบบเดี่ยว แบบกลุ*ม และภาคสนาม สอดคล�องกับคํากล*าวของ ชัยวัฒน8 สุทธิรัตน8 
(2559: 535) กล*าวถึงการกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพ เปMนการกําหนดเกณฑ8ที่ผู�สอนคาดหมายว*าผู�เรียน
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปMนไปตามที่กําหนด โดยถือว*านวัตกรรมท่ีจะมีประสิทธิภาพน้ันจะต�อง
เปMนไปตามเกณฑ8ที่กําหนดไว� การกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพให�ผู�สอนพิจารณาจากธรรมชาติของวิชา 
สภาพของนักเรียน และความสามารถของผู�ผลิตสื่อ ซ่ึงการตั้งเกณฑ8ไว�สูงเกินไปจะทําให�เกิดความท�อถอย
ในการพัฒนาให�ถึงเกณฑ8 แต*ถ�าตั้งเกณฑ8ไว�ต่ําเกินไปจะได�นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพต่ํา โดยปกติเนื้อหาท่ี
เปMนความรู� ความจํามักจะตั้งเกณฑ8ไว� 80/80 , 85/85 , 90/90 ส*วนเนื้อหาท่ีเปMนทักษะอาจตั้งเกณฑ8 
70/70 , 75/75 ในส*วนของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ผู�วิจัยได�ตั้งเกณฑ8ประสิทธิภาพไว�ท่ี 80/80 เนื่องจากเนื้อหาประกอบด�วยความรู� ความเข�าใจ และ
ความจําที่นําสู*ทักษะในการปฏิบัติงาน อีกท้ังการหาประสิทธิภาพของชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บยัง
สอดคล�องกับ ระพินทร8 โพธิ์ศรี (2553: 53 - 57); ชัยยงค8 พรหมวงศ8 และคณะ (2553: 85) และเกริก 
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ท*วมกลาง และจินตนา ท*วมกลาง (2555: 183 - 187) ซ่ึงกล*าวถึงข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝ!ก เปMนการนําชุดฝ!กไปทดลองใช� เพื่อปรับปรุงก*อนนําไปทดลองใช�สอนจริง และนําผลที่ได�มา
ปรับปรุง แก�ไข พัฒนาเสร็จแล�วจึงนําไปใช�สอนจริง ตามขั้นตอนดังนี้คือ 1) การทดลองแบบเดี่ยว 
2) ทดลองแบบกลุ*ม และ 3) ทดลองภาคสนาม การสร�างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ยังมีความสอดคล�องกับงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนของ เสาวภา พรหมทา (2558: บทคัดย*อ) ที่ได�ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู�ที่เน�นทักษะปฏิบัติ เพ่ือส*งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐ8 1 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 2 ผลการวิจัยพบว*า รูปแบบการเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ เพื่อ
ส*งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐ8 มีประสิทธิภาพเท*ากับ 86.62/85.15 ซ่ึง
เปMนไปตามเกณฑ8 80/80 สอดคล�องกับงานวิจัยของ สมบูรณ8 พันธุ (2560: 86 - 87) ท่ีได�ศึกษาวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพื่อพัฒนาชุดฝ!กเสริมทักษะงานประดิษฐ8
บายศรีสู*ขวัญ กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 2 
ผลการวิจัยพบว*า รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพื่อพัฒนาชุดฝ!กเสริมทักษะ
งานประดิษฐ8บายศรีสู*ขวัญประยุกต8 มีประสิทธิภาพเท*ากับ 85.10/82.57 สูงกว*าเกณฑ8ท่ีกําหนด 
80/80 สอดคล�องกับ พรธณา เจือจารย8 (2560: 38) ได�ศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช�ชุดฝ!กทักษะ เร่ือง การใช�เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft word 2016 วิชาคอมพิวเตอร8ใน
งานธุรกิจ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป1ที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร8ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย8พณิชยการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาชุดฝ!กทักษะเรื่อง
การใช�เครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหัสวิชา 2201 - 2405 วิชาคอมพิวเตอร8ใน
งานธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป1ท่ี 3/9 ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ8มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัย 
พบว*า วิธีการจัดการเรียนรู�โดยใช�แบบฝ!กทักษะ เรื่อง การใช�เครื่องมือโปรแกรม Microsoft word 
2016 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป1ที่ 3/9 มีประสิทธิภาพเท*ากับ 83.78/84.44 
ซ่ึงสูงกว*าเกณฑ8มาตรฐานที่ต้ังไว� และสอดคล�องกับ เอกรัฐ อินทร8ทิพย8 (2560: บทคัดย*อ) ได�ศึกษา 
วิจัยและรายงานการใช�ชุดฝ!กทักษะงานประดิษฐ8จากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ*มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช*วงชั้นที่ 3 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค8เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝ!กทักษะ
งานประดิษฐ8จากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ*มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช*วงชั้นที่ 3 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ตามเกณฑ8 80/80 ผลการวิจัยพบว*า ชุดฝ!กทักษะ
งานประดิษฐ8จากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ*มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช*วงชั้นที่ 3 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา มีประสิทธิภาพ เท*ากับ 92.70/91.00 ซึ่งสูงกว*า
เกณฑ8ที่ตั้งไว�  
 การสร�างชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บได�กําหนดการจัดกิจกรรมในการเรียนรู� และการฝ!ก
ปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน ผู�วิจัยได�แบ*งงานออกเปMนข้ันตอนย*อย ๆ เร่ิมจากง*ายไปหายาก ซ่ึงองค8ประกอบ
ของทักษะปฏิบัติจะประกอบไปด�วยทักษะย*อย ๆ หลายข้ันตอน จากการที่ผู�วิจัยได�ทดลองปฏิบัติกิจกรรม
ตามเร่ืองท่ีจะสอน และจดบันทึกข้ันตอนย*อยต*าง ๆ แล�วได�ปฏิบัติซํ้า ปรับปรุงงานตามข้ันตอนให�มี
ความเหมาะสม เพื่อนํามาสร�างชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บที่มีขั้นตอนย*อยอย*างละเอียดชัดเจน 
โดยในแต*ละข้ันตอนได�วิเคราะห8งาน (Task Analysis) เพ่ือให�การปฏิบัติงานง*ายมากยิ่งข้ึน ดังเช*น วิธีใช�
จักรเย็บผ�า แบ*งข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1) วิธีการกรอด�าย 2) วิธีการใส*กระสวย 3) วิธีการใส*เข็ม 
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4) วิธีการร�อยด�ายบน 5) วิธีการเก่ียวด�ายล*างตัวกระสวยข้ึนบน 6) การเย็บจักร 7) การย้ําฝ1เข็ม และ
ในแต*ละข้ันตอนยังมีข้ันตอนย*อย ๆ ท่ีละเอียดชัดเจน การปฏิบัติตามข้ันตอนย*อย ๆ นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได�ประสบความสําเร็จเปMนลําดับข้ัน เม่ือนักเรียนสามารถปฏิบัติข้ันตอนแรกได�แล�วจึงเร่ิม
ข้ันตอนต*อไป การฝ!กให�นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะย*อย ๆ ได�จะทําให�นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจ
ในลําดับขั้นตอน และปฏิบัติทักษะรวมที่สมบูรณ8ได�ดีและรวดเร็วขึ้น ดังท่ีเกิดทักษะกับนักเรียนท่ี
สามารถปฏิบัติข้ันตอนแต*ละข้ันตอนท่ีเปMนทักษะย*อย ๆ ได�อย*างต*อเนื่องตามลําดับข้ันจนกระทั่งครบ
ทุกส*วนด�วยความคล*องแคล*ว รวดเร็ว พร�อมสําหรับการปฏิบัติการสร�างชิ้นงานการเย็บผ�าด�วยจักร 
การสร�างชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ โดยวิธีการจัดแบ*งกิจกรรมออกเปMนขั้นตอนย*อย ๆ นั้น 
สอดคล�องกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ ดี เชคโค (De Cecco’ s Instructional Model 
for Psychomotor Domain) ชัยวัฒน8 สุทธิรัตน8 (2559: 365) กล*าวว*าแนวคิดการสอนให�นักเรียนเกิด
ทักษะ คือ การวิเคราะห8งาน (Task Analysis) พิจารณาทักษะที่จะสอนว*ามีรายละเอียดอย*างไร ใช�
ทักษะอะไร และจะฝ!กด�วยวิธีใด และสอดคล�องกับ กุลยา ก*อสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 
– 227); วรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทร8 (2554: 207) และ สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ (2551: 24) ที่กล*าวในทิศทางเดียวกันว*า หลักการสอนที่ช*วยสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู� และ
พัฒนาทักษะที่จําเปMนให�กับผู�เรียนได�เปMนอย*างดี คือ การวิเคราะห8งาน (Task Analysis) เปMนการแบ*ง
เนื้อหา กิจกรรมหรืองานเปMนขั้นตอนย*อย ๆ เปMนทักษะง*าย ๆ เปZาหมายไม*สูงเกินไป แล�วสอนทีละ
ข้ันตอน ฝ!กอย*างต*อเนื่องจากข้ันตอนแรกไปจนถึงข้ันตอนสุดท�ายจนผู�เรียนทําได�สําเร็จทีละขั้นตอน
อย*างสมบูรณ8 เกิดกําลังใจในการเรียนรู� และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เช*นเดียวกับ นวลจิตต8 
เชาวกีรติพงศ8 (2535); สําลี รักสุทธี (2553: 34); ประภาพร ถ่ินอ*อง (2553: 35) และเกริก ท*วมกลาง 
และจินตนา ท*วมกลาง (2555: 183 - 187) กล*าวว*า การสร�างแบบฝ!กควรจัดเรียงเนื้อหาตามลําดับจาก
ง*ายไปหายาก นักเรียนได�เรียนรู�ตามข้ันตอนผ*านรูปภาพประกอบ ในชุดฝ!กปฏิบัติทักษะที่ผู�วิจัยได�นํา
รูปภาพขั้นตอนในการปฏิบัติงานมาลําดับขั้นตอนประกอบคําบรรยายไว�อย*างชัดเจน ทุกข้ันตอน 
เช*น ข้ันตอนการกรอด�าย จํานวน 12 ข้ันตอน ผู�วิจัยได�นํารูปภาพมาประกอบตามข้ันตอนท้ัง 12 
ข้ันตอน รูปภาพประกอบข้ันตอนการปฏิบัติงานช*วยให�นักเรียนมีความสนใจและทําตามข้ันตอน ใน
รูปภาพได� สอดคล�องกับคํากล*าวของ เกริก ท*วมกลาง และจินตนา ท*วมกลาง (2555: 183 - 187) 
กล*าวว*า การจัดทําแบบฝ!กให�มีภาพประกอบดึงดูดความสนใจ และสอดคล�องกับ วรรณี เจตจํานงนุช 
และสมศรี ตรีทิเพนทร8 (2554: 211) กล*าวถึงการสอนโดยแสดงภาพประกอบช*วยให�เด็กสามารถจดจํา
เร่ืองราว บทบาทหรือสถานการณ8ที่ครูต�องการสอนเน�นให�เด็กจดจําได�ดีข้ึน ส*งผลให�ทักษะการตัดเย็บ
ของนักเรียนสูงข้ึนหลังได�รับการฝ!กทักษะด�วยชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บทุกคน เช*นเดียวกับ สําลี 
รักสุทธี (2553: 34) ได�ให�ข�อคิดในการสร�างแบบฝ!กทักษะว*าควรมีภาพประกอบเพื่อการจูงใจนักเรียน 
ส*วนกุลยา ก*อสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 – 227) ได�กล*าวว*าให�หลีกเลี่ยงการใช�สื่อและ
อุปกรณ8ที่ไม*จําเปMน เพราะจะทําให�เด็กหันไปสนใจสิ่งเร�าอื่นที่ไม*เก่ียวข�องกับการเรียนรู�ในขณะนั้น 
ดังท่ีผู�วิจัยได�สร�างชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บโดยหลีกเลี่ยงภาพประกอบอ่ืน ๆ ที่ไม*เกี่ยวข�องไม*ว*าจะ
เปMนมุม กรอบ ภาพการ8ตูนต*าง ๆ เพ่ือให�นักเรียนสนใจเฉพาะรูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงาน ส*งผลให�
นักเรียนมีสมาธิ และปฏิบัติงานได�อย*างแม*นยํา 
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 3. การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ได�แก* ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด�านความรู� 
ความเข�าใจ ทักษะปฏิบัติการตัดเย็บ คุณภาพชิ้นงานจากการตัดเย็บ พฤติกรรมในการเรียนรู�ของนักเรียน 
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักเรียน ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียนโดยใช�รูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 
จํานวน 5 คน จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด�านความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการตัดเย็บ
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน เปMนไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยคะแนนก*อน
เรียนมีค*าเฉลี่ย 21 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค*าเฉลี่ย 42.40 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปMนร�อยละ 73.79 หลังจากที่นักเรียนได�เรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�
ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บแล�ว นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจในความสําคัญของการตัดเย็บดีข้ึน มี
ความเข�าใจในการใช� การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ เข�าใจ
วิธีการใช�จักรเย็บผ�าสามารถอธิบายวิธีการใช�จักรเย็บผ�าได� ในด�านการปฏิบัติงานทักษะการตัดเย็บ
หลังการฝ!กสูงกว*าก*อนการฝ!ก เปMนไปตามสมติฐานของการวิจัย โดยคะแนนก*อนฝ!กมีค*าเฉล่ีย 13.38 
คะแนน และคะแนนหลังฝ!กมีค*าเฉลี่ย 17.52 คะแนน มีพัฒนาการทักษะการปฏิบัติงาน คิดเปMนร�อยละ 
62.53 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน สังเกตได�จากนักเรียนปฏิบัติงานได�ตามข้ันตอนด�วย
ตนเองและมีความถูกต�องมากข้ึน มีความคล*องแคล*วในการปฏิบัติงานด�วยความชํานาญมากขึ้น 
สามารถแก�ไขป+ญหาระหว*างการปฏิบัติงานได�ด�วยตนเอง มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานมากกว*าก*อน
การฝ!ก สามารถประยุกต8ความรู�มาพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานได�ด�วยตนเอง ส*งผลให�
ชิ ้นงานมีคุณภาพมากขึ้น สังเกตได�จากชิ ้นงานมีความถูกต�องตามแบบ ครบถ�วนสมบูรณ8ตาม
องค8ประกอบ มีความประณีต เรียบร�อย สะอาด คงทนและสวยงามข้ึนตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ชิ้นงานชิ้นแรก และชิ้นสุดท�ายในแต*ละกิจกรรมจะเห็นถึงความแตกต*างของชิ้นงานมีคุณภาพขึ้น 
คุณภาพของชิ้นงานหลังการปฏิบัติงานอยู*ในระดับดี มีค*าเฉลี่ย 3.19 นอกจากนักเรียนมีพัฒนาการ
ด�านความรู� ความเข�าใจ และทักษะปฏิบัติที่ดีข้ึนแล�ว นักเรียนยังมีการพัฒนาพฤติกรรมในการเรียนรู�
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� อยู*ในระดับดีมาก มีค*าเฉลี่ย 
3.41 พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน อยู*ในระดับดีมาก มีค*าเฉลี่ย 3.55 ฉะนั้นรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สามารถพัฒนาทักษะการตัดเย็บได�เปMนไปตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีกําหนดว*าการใช�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บมาจัดการเรียนรู�ให�กับนักเรียนทําให�นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพของชิ้นงานจากการตัดเย็บ พัฒนาพฤติกรรมในการเรียนรู� และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน สอดคล�องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติสําหรับครู
วิชาอาชีพ ของนวลจิตต8 เชาวกีรติพงศ8 (2535) อ�างถึงใน (ทิศนา แขมมณี, 2560: 296 - 298) กล*าวถึง
ผลท่ีผู�เรียนได�รับจากการเรียนรู�ตามรูปแบบว*าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ทางด�านทฤษฎีถึงข้ันความเข�าใจ 
และประสบผลสําเร็จในด�านการพัฒนาทักษะในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให�มีคุณภาพได�ถึงเกณฑ8ท่ี
ต�องการ รวมทั้งได�แสดงพฤติกรรมของการมีลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางานด�วย  
 ผลการพัฒนานักเรียนท่ีปรากฏนั้นยังเปMนผลเน่ืองมาจากกระบวนการใช�รูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* การจัดการเรียนรู�ได�เน�นทักษะปฏิบัติเปMน
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สําคัญ สร�างความพร�อมของนักเรียนในด�านความรู� ความเข�าใจก*อนการลงมือปฏิบัติ และใช�รูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บจัดกิจกรรมตามข้ันตอนการสอนทั้ง 5 ข้ันตอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
ทุกคร้ังครูได�กระตุ�นความสนใจของผู�เรียน และจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ8ในการเรียนรู�ให�พร�อม 
เม่ือเข�าสู*กระบวนการเรียนรู� ครูมีการจัดการเรียนรู�ซ้ํา ๆ กันอย*างต*อเนื่อง พร�อมทั้งมีการทบทวนกิจกรรม
อย*างสมํ่าเสมอ เช*น การฝ!กเย็บในรูปแบบต*าง ๆ นักเรียนจะฝ!กการเย็บแต*ละรูปแบบซํ้า ๆ นักเรียน
ได�รับการทบทวนทักษะการเย็บผ�าในทุกข้ันตอน เม่ือนักเรียนได�รับการฝ!กปฏิบัติทักษะตามชุดฝ!กแล�ว
ทําให�มีทักษะการตัดเย็บที่คงทนถาวร มีความคล*องแคล*วและชํานาญในการปฏิบัติงานมากข้ึน สามารถ
นําความรู�พื้นฐานการตัดเย็บ และเทคนิคการตัดเย็บเบื้องต�นมาสร�างชิ้นงานการเย็บผ�าด�วยจักร ใน
ระหว*างการเรียนรู�ในแต*ละกิจกรรมนักเรียนได�รับการสร�างแรงจูงใจ โดยการเสริมแรงด�วยการยกย*อง
ชมเชย ให�รางวัล หรือกิจกรรมที่นักเรียนชอบ เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติได� และเมื่อปฏิบัติไม*ได�
ครูให�กําลังใจ และให�คําชี้แนะ เพื่อให�นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได�อย*างถูกต�อง นักเรียนกลุ*มตัวอย*าง
เมื่อได�รับการยกย*องชมเชย และกําลังใจจากครูผู�สอน นักเรียนจะพยายามปฏิบัติกิจกรรมให�ดี มี
ความภูมิใจ มีความม่ันใจเพิ่มมากข้ึน และมีความต�องการที่จะปฏิบัติการตัดเย็บอีก สังเกตจากการท่ี
นักเรียนปฏิบัติงานอย*างต*อเนื่องจนล*วงเลยเวลาโดยไม*บ*น และหลังจากหมดเวลาการเรียนรู�นักเรียน
ร�องขอท่ีจะปฏิบัติงานต*อ หรือสอบถามท่ีจะเรียนในช่ัวโมงต*อไป นอกจากนักเรียนจะได�แรงเสริมเปMน
รางวัลต*าง ๆ แล�ว ครูผู�สอนได�สร�างแรงจูงใจให�กับนักเรียนในการสนับสนุนชิ้นงานของนักเรียนสร�าง
รายได�ระหว*างเรียนให�กับนักเรียน ส*งผลให�นักเรียนเกิดความพึงพอใจ และเกิดความต�องการเรียน
อย*างต*อเนื่องเปMนผลดีต*อการพัฒนาทักษะการตัดเย็บให�กับนักเรียน สอดคล�องกับคํากล*าวของ กุลยา 
ก*อสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 – 227); วรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทร8 
(2554: 206 - 215) และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551: 24 - 25) ได�กล*าวในทิศทางเดียวกันว*า 
แรงจูงใจเปMนสิ่งสําคัญท่ีจะช*วยสนับสนุนให�เด็กเกิดการเรียนรู� กระตุ�นให�เกิดการตอบสนองท่ีพึงประสงค8
เพิ่มข้ึน การเสริมแรงมีวิธีการที่หลากหลาย หากครูเลือกสิ่งท่ีเปMนแรงจูงใจของเด็กได�เหมาะสมกับ
กิจกรรมจะทําให�เด็กมีความสุข เกิดกําลังใจ  มีความอยากทํา/อยากเรียน ช*วยให�เด็กเรียนรู�ได�ง*ายข้ึน 
และทําได�ดีข้ึน ดังท่ีนักเรียนได�แสดงออกทางพฤติกรรม มีความพึงพอใจ ต�องการเรียนรู�จนเกิดทักษะ
ที่ดีข้ึนดังกล*าวแล�วน้ัน และจากการทํากิจกรรมตามชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บด�วยรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ โดยการสอนซํ้า ๆ และทบทวนทักษะปฏิบัติทุกวันในข้ันการสะท�อนผล ดังที่กล*าว
ข�างต�น ยังสอดคล�องหลักการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา ซ่ึงกุลยา ก*อสุวรรณ 
และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 – 227) กล*าวถึงหลักการสอนแบบ 3R คือ Repetition (ทําซํ้า ๆ) 
หลังจากครูสอนทักษะหนึ่งแล�ว ครูให�นักเรียนฝ!กทําสิ่งนั้นซํ้า ๆ ทบทวนบ*อย ๆ จนเกิดความชํานาญ 
Routine (ทําเปMนกิจวัตร) เม่ือนักเรียนเกิดความชํานาญในทักษะนั้นแล�ว ครูให�นักเรียนทําสิ่งนั้นอย*าง
สมํ่าเสมอให�เปMนกิจวัตรประจําวัน และ Relaxation (ผ*อนคลาย) ขณะที่สอนและฝ!กฝน ครูสร�าง
บรรยากาศให�ผ*อนคลาย สนุกสนาน เพื่อให�นักเรียนเกิดความอยากเรียน นอกจากนี้การใช�รูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บเน�นการลงมือปฏิบัติให�กับนักเรียน 
ครูผู�สอนได�สาธิตตัวอย*างการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอน เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู�ท่ีถูกต�องให�กับ
นักเรียน และนําตัวอย*างชิ้นงานมาเปMนต�นแบบ นักเรียนสามารถเรียนรู�และฝ!กปฏิบัติกิจกรรมได�ดี และ
ถูกต�องตามที่ครูสาธิตเปMนไปตามตัวอย*างจากชิ้นงานที่เปMนรูปธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดย
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การสาธิตแสดงตัวอย*าง และใช�ของจริงประกอบการจัดกิจกรรมในข้ันการสาธิต ข้ันเลียนแบบ และ
ข้ันการฝ!กปฏิบัติ นั้น สอดคล�องกับคํากล*าวของ กุลยา ก*อสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 – 
227) กล*าวถึง การใช�ตัวแบบ (Modeling) เปMนวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพอย*างมาก โดยเฉพาะกับ
ผู�เรียนที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา เพราะทําให�ผู�เรียนได�เห็นและเข�าใจง*าย อีกทั้งครูยังใช�วิธีน้ีได�
บ*อยเท*าท่ีต�องการ ครูอาจเปMนตัวแบบเองโดยการแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ให�เด็กเห็นหรือใช�เพื่อนเปMนตัว
แบบก็ได� และสอดคล�องกับ วรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทร8 (2554: 211) กล*าวถึงเทคนิค
การแสดงตัวอย*างในชั้นเรียนให�นักเรียนดู (Modeling) ครูอธิบายบอกวิธีที่ควรว*าเปMนอย*างไร แสดง
วิธีการที่ถูกต�อง เด็กควรจะทําสิ่งท่ีถูกต�องและฝ!กทําในเร่ืองนั้น ในการทําตัวอย*างครูต�องทําตัวอย*างให�
เด็กดูหลาย ๆ คร้ัง ใช�ภาษาพูดให�ชัด สีหน�าท*าทางของครู และครูต�องมีความอดทน หลังจากท่ีนักเรียน
ได�เรียนรู�และปฏิบัติทักษะย*อย ๆ นํามาเชื่อมโยงกันอย*างสมบูรณ8แล�ว ครูให�นักเรียนได�ปฏิบัติงานด�วย
ตนเองในสถานการณ8เสมือนจริงเพื่อเพิ่มพูนความชํานาญ สามารถปฏิบัติงานได�อย*างอัตโนมัติ 
นอกจากน้ีผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บยังสอดคล�องกับผลการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน และรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ดังนี ้ ผลงานวิจัยของ อรุณี เมืองมา (2554: 
บทคัดย*อ) ที่ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช�แนวคิดการเรียนการสอนแบบ
ลงมือปฏิบัติในวิชางานธุรกิจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียนฟากกว|านวิทยาคม 
จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว*า นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับงานธุรกิจและมีความสามารถ
ในการแก�ป+ญหาเก่ียวกับงานธุรกิจหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน และสอดคล�องกับ เสาวภา พรหมทา 
(2558: บทคัดย*อ) ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ เพื่อส*งเสริม
ทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐ8 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 2 ผลการวิจัย
พบว*า ผลการประเมินทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนมีค*าเฉลี่ย 36.71 โดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับดีมาก และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน ซึ่งเปMนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว� อีกทั้ง
สอดคล�องกับ กฤตมุข ไชยศิริ (2559: 88 – 90) ที่ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดการสอนโดยใช�
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ8ซัน เร่ือง การร�อยลูกป+ด วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป1ท่ี 5 โรงเรียนวัดอ*างแก�ว (จีบปานเขา) ผลการวิจัยพบว*าชิ้นงาน
ประดิษฐ8ของนักเรียนท่ีเรียนด�วยชุดการสอนโดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ8ซัน เร่ือง 
การร�อยลูกป+ดนักเรียนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติงานเฉลี่ยเท*ากับ 3.80 อยู*ในระดับดีมาก และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียนอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกเหนือจาก
ความสอดคล�องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติแล�ว ยังมีความสอดคล�องกับผลการวิจัยเก่ียวกับการใช�ชุดฝ!กทักษะ ดังผลงานวิจัย
ของ ศรีไพร นันทะสูนย8 (2556: 116 - 118) ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดฝ!กทักษะการประดิษฐ8บายศรี 
กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 1 ผลการวิจัย
พบว*า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียนโดยใช�ชุดฝ!ก
ทักษะการประดิษฐ8บายศรี อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล�องกับ เอกรัฐ อินทร8ทิพย8 
(2560: บทคัดย*อ) ท่ีได�รายงานการใช�ชุดฝ!กทักษะงานประดิษฐ8จากวัสดุธรรมชาติ (ทักษะอาชีพ) 
กลุ*มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช*วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัย
พบว*า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝ!กทักษะงานประดิษฐ8จาก
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วัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ*มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช*วงช้ันที่ 3 สําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร*องทางสติป+ญญา เท*ากับ 0.82 แสดงว*านักเรียนมีความก�าวหน�าในการเรียน คิดเปMนร�อยละ 82 
ตลอดจนสอดคล�องกับผลงานวิจัยในต*างประเทศ ดังนี้ บรูช (Bruce, 1972: 429 - A) ได�ทําการวิจัย
เปรียบเทียบวิธีสอนโดยใช�ชุดการเรียนการสอนกับแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว*าการสอนโดยใช�ชุดการเรียนการสอนได�ผลดีกว*าการสอนแบบธรรมดา 
รวมท้ังสอดคล�องกับ ริกบี้ (Rigby, 1974: 84) ได�ทําการวิจัยหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนระหว*าง
การสอนโดยใช�ชุดการสอนแบบกิจกรรมกับการสอนปกติในวิชาพิมพ8ดีดระดับกลาง ผลการวิจัยพบว*า 
นักศึกษาท่ีเรียนโดยชุดการสอนมีความเท่ียงตรงและรวดเร็วสูงกว*าการสอนตามปกติ นักศึกษามีทัศนคติ
ที่ดีต*อการเรียนด�วยชุดการสอน รวมทั้งสอดคล�องกับ ลอเรย8 (Lowray,  1978: 817 – A) ได�ศึกษาผลใน
การใช�แบบฝ!กทักษะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป1ท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาป1ที่ 3 สรุปผลได�ว*านักเรียน
มีคะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝ!กหัดมากกว*าคะแนนก*อนทําแบบฝ!กหัด และนักเรียนสามารถทํา
ข�อสอบหลังจากการทําแบบฝ!กหัดได�ถูกต�องเฉลี่ยถึงร�อยละ 98.8 การนําแบบฝ!กหัดมาใช�จึงเปMน
การช*วยเหลือให�นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเพ่ิมข้ึน และสอดคล�องกับ แอนเดอร8สัน 
(Anderson, 1982: 4795 - A) ได�สร�างชุดการสอนด�วยตนเองในการเรียนวิชาสังคมในระดับเตรียม
อุดมศึกษา โดยใช�ชุดการสอนด�วยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลปรากฏว*า ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนมีความแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ
จะเห็นได�ว*าการใช�รูปแบบการเรียนการสอน และการใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะในการจัดการเรียนรู�
ให�กับนักเรียนสามารถพัฒนาความรู� ความเข�าใจและพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักเรียนได�เปMนอย*างดี 
ดังท่ีผลการวิจัยต*าง ๆ ที่ได�กล*าวถึงมีผลการพัฒนานักเรียนที่ดีนับย�อนมาจนถึงป+จจุบันแสดงให�เห็นว*า
รูปแบบการเรียนการสอนและชุดฝ!กปฏิบัติทักษะยังสามารถใช�พัฒนานักเรียนได�ดีในป+จจุบัน 
 จากการใช�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บของนักเรียนได�ดี นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
แตกต*างจากก*อนเรียน และมีนักเรียนจํานวน 1 คน มีพัฒนาการที่ดีมากสามารถพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานจากการใช�จักรเย็บผ�าแบบกระเป�าหิ้ว ซึ่งเปMนจักรเย็บผ�าที่ผู�วิจัยใช�ในกระบวนการจัด 
การเรียนรู�เพื่อฝ!กทักษะให�กับนักเรียน นักเรียนสามารถใช�จักรเย็บผ�าแบบกระเป�าห้ิวดังกล*าวได�ดีและ
พัฒนามาใช�จักรเย็บผ�าอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ*และมีความเร็วมากกว*าในการเย็บผ�า แสดงให�เห็นว*า
นักเรียนได�รับการพัฒนาจนมีความพร�อมสามารถที่จะประยุกต8การใช�งานในสถานการณ8และเคร่ืองมือ
ที่แตกต*างออกไปจากเดิมได� การพัฒนาทักษะการตัดเย็บส*งผลต*อคุณภาพชีวิตของนักเรียนให�สามารถ
ดําเนินชีวิตได�ด�วยตนเอง มีความพร�อมในการประกอบอาชีพหารายได�เลี้ยงดูตนเองในอนาคตไม*เปMน
ภาระแก*ครอบครัวและสังคมมากเกินไป 
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ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัย เพื่อเปMนประโยชน8ต*อผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ได�นําผลการวิจัยไปใช� ดังน้ี 

ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
 1. การนํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา
ไปใช� ครูผู�สอนจะต�องศึกษารายละเอียดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่ได�ระบุไว� 
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ ซ่ึงจะทําให�การเรียนการสอนเปMนไปตามวัตถุประสงค8และเกิดประโยชน8อย*างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2. ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะเปMนสื่อท่ีช*วยตอบสนองความแตกต*างระหว*างบุคคลของนักเรียน ดังนั้น 
เพ่ือให�มีคุณภาพในการนําชุดฝ!กปฏิบัติทักษะไปใช� ครูผู�สอนควรอธิบายวิธีการใช� และการปฏิบัติกิจกรรม
ให�นักเรียนได�เข�าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาบางคนมีทักษะในการอ*านน�อย 
ครูควรช*วยอ*านและอธิบายให�นักเรียนเข�าใจ ตลอดจนให�นักเรียนฝ!กอ*านด�วยตนเองประกอบกับรูปภาพ 
จึงจะให�ลงปฏิบัติจริงตามข้ันตอนและรูปภาพ 
 ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต/อไป 
 1. ควรทําการพัฒนาและวิจัยในเร่ืองเดียวกันน้ีกับนักเรียนท่ีเรียนทักษะอาชีพอ่ืน และนักเรียน
ที่มีความบกพร*องประเภทอ่ืน เพ่ือให�ทราบผลท่ีชัดเจน และสมบูรณ8มากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการพัฒนาชุดฝ!กปฏิบัติทักษะในทักษะอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�และทักษะ
ปฏิบัติงานอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาได�อย*างหลากหลาย 
 3. ควรพัฒนาและวิจัยแบบมีส*วนร*วมกับผู�ปกครอง และหน*วยงานหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
เพื่อการพัฒนาต*อยอดการเรียนรู�ให�คงทน ต*อเนื่องในระดับที่สูงข้ึนไป  
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ภาคผนวก  ก 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ 

และหนังสือตอบรับผู�เช่ียวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ 
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ผู�เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและให�คําแนะนําเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัยและผลงาน 
1. ดร.สุจินต� สว�างศรี   ผู�อํานวยการเช่ียวชาญ 

      โรงเรียนลพบุรีป'ญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 
 2. ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิเศษสาธร แก�นมณี  อาจารย�ผู�สอนรายวิชาการวิจัย  
     และการวัดผลประเมินผล  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   วิทยาเขตแพร� จังหวัดแพร� 
   อดีตผู�อํานวยการโรงเรียนแพร�ป'ญญานุกูล  
   จังหวัดแพร� 

3. ดร.อรอนงค� วูวงศ�   อาจารย�ประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
คณะครุศาสตร� 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร� จังหวัดแพร� 

 4. นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์   อาจารย�ประจําสาขาวิชาออกแบบส่ิงทอ 
      คณะศิลปกรรมและสถาป'ตยกรรมศาสตร�  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  
      วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม� 

5. นางณัฐชนา ลาวัณยกุล   ครูเชี่ยวชาญ สาขาการศึกษาพิเศษ  
ปฏิบัติการสอนคหกรรม 

     โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม� 
 
ผู�ทรงคุณวุฒิในการให�ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 อาจารย�/ครูผู�สอนเก่ียวกับงานอาชีพท่ีมีประสบการณ�เก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีเน�น
ทักษะการปฏิบัติ 
 1. นายจรัญ ตันมา   ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร� จังหวัดแพร� 
 2. นายสมนึก วันละ  ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคแพร� จังหวัดแพร� 
 

รองผู�อํานวยการฝAายบริหารงานวิชาการ/ผู�ที่ได�รับมอบหมาย สังกัดโรงเรียนเฉพาะ 
ความพิการทางด�านสติป'ญญา 

1. นางมาลินี วรรณวงค�    รองผู�อํานวยการฝAายบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม� 

2. นางนงคราญ ดวงตา   รองผู�อํานวยการฝAายบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนน�านป'ญญานุกูล จังหวัดน�าน 

 3. นางภาวนา จันทราภานนท�  หัวหน�าฝAายบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนแพร�ป'ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
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หนังสือตอบรับผู�เช่ียวชาญ 
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หนังสือตอบรับผู�เช่ียวชาญ 
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หนังสือตอบรับผู�เช่ียวชาญ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 
 

หนังสือตอบรับผู�เช่ียวชาญ 
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หนังสือตอบรับผู�เช่ียวชาญ 
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หนังสือตอบรับผู�ทรงคุณวุฒิ 
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หนังสือตอบรับผู�ทรงคุณวุฒิ 
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หนังสือตอบรับผู�ทรงคุณวุฒิ 
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หนังสือตอบรับผู�ทรงคุณวุฒิ 
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หนังสือตอบรับผู�ทรงคุณวุฒิ 
 
 

 
 



220 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือภูมิป�ญญาท�องถ่ินการตัดเย็บ 
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รายช่ือภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
 
นางมาลา วารินทร� 
อาชีพ ช�างตัดเย็บเสื้อผ�า ตกแต�งเสื้อผ�า 
ที่อยู� 124 หมู� 7 ตําบลทุ�งโฮ�ง อําเภอเมือง จังหวัดแพร� 54000 
 
 

 
 

 
นายบุญโต มาอุ�น 
อาชีพ ช�างตัดเย็บ 
ที่อยู� 107/3 หมู� 2 ตําบลเหมืองหม�อ อําเภอเมือง จังหวัดแพร� 54000 

 
 

 
 
 
นางสาวบันเทิง รัตนะ 
อาชีพ ครูพิเศษสอนตัดเย็บ หัวหน�าสาขาตัดเย็บเสื้อผ�าสตรี 
วิทยาลัยสารพัดช�างแพร�  
ที่อยู� 147 หมู� 4 ตําบลร�องกาศ อําเภอสูงเม�น จังหวัดแพร� 54130 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



223 
 

แบบสัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวุฒิ 
 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นผู�ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนที่เน�นทักษะ
การปฏิบัติด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา  
 

1. ข�อมูลผู�ถูกสัมภาษณ3 
 ชื่อ-สกุล............................................................................................................................... 
 อาชีพ.................................................................................................................................. 
 ที่อยู*.................................................................................................................................... 
 เบอร3โทรศัพท3..................................................................................................................... 
 

2. ท*านมีแนวคิดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเน�นทักษะการปฏิบัติอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท*านมีความคิดเห็นว*างานปฏิบัติควรมีข้ันตอนการสอนอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท*านคิดว*าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช�ชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บควรมีรูปแบบอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท*านคิดว*าการจัดการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติควรมีการวัดผลและประเมินผลอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท*านมีความคิดเห็นอย*างไรในเร่ืองการให�ข�อมูลย�อนกลับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท*านมีประสบการณ3ในเร่ืองป+ญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการแก�ป+ญหาใน
การสอนรายวิชาที่เน�นทักษะการปฏิบัติงานอย*างไรบ�าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท*านมีความคิดเห็นอย*างไรในการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติมาพัฒนาเปCน
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ท*านคิดว*าลักษณะข้ันตอนในการฝ>กปฏิบัติการตัดเย็บควรมีรูปแบบอย*างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
โดยใช�ชุดฝ+กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ เพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บ  

สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป6ที่ 5 โรงเรียนแพร/ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร/ 

 (ประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิ) 
 

คําชี้แจง  แบบประเมินน้ีเปCนเคร่ืองมือสําหรับผู�ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเหมาะสม 
ของรูปแบบฯ ผลที่ได�จากการประเมิน จะนําไปปรับปรุงแก�ไขรูปแบบฯ ให�มีความสมบูรณ3 
ก*อนนําไปทดลองใช�จริง แบบประเมินประกอบด�วยข�อคําถาม แบ*งออกเปCน 4 ตอน ได�แก* 
 ตอนที่ 1 ข�อมูลของผู�ทรงคุณวุฒิ 
 ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 ตอนที่ 3 ความเหมาะสมขององค3ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 ตอนที่ 4 ความเหมาะสมของข้ันตอนการสอนงานตัดเย็บ  
ตอนท่ี 1 ข�อมูลของผู�ทรงคุณวุฒิ 
คําชี้แจง โปรดเติมข�อความลงในช*องว*าง 
  ชื่อ – นามสกุล  ....................................................................................... 
  ตําแหน*ง ....................................................................................... 
  สถานศึกษา ....................................................................................... 
ตอนท่ี 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท*าน โดยการทําเคร่ืองหมาย � ลงในช*อง 

  ระดับความคิดเห็น ซ่ึงกําหนดเกณฑ3ตัดสินคุณภาพเปCน 5 ระดับ ดังน้ี 
   5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
   4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง  เหมาะสมน�อย 
   1 หมายถึง  เหมาะสมน�อยท่ีสุด 
 

ข�อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิ ข�อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบฯ มีความเหมาะสมต*อการจัด 

การเรียนการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติ 
      

2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต*าง ๆ ที่นํามา
ออกแบบรูปแบบฯ มีความเหมาะสมและ
สอดคล�องกัน 
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ข�อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิ ข�อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
3 หลักการและจุดมุ*งหมายของรูปแบบฯ  

มีความเหมาะสม 
      

4 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบฯ แสดง
ความสัมพันธ3เชื่อมโยงกันขององค3ประกอบ
อย*างเปCนระบบและเปCนลําดับข้ันตอน 
ท่ีเหมาะสม 

      

5 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบฯ มี
ความเหมาะสมและง*ายต*อการทําความเข�าใจ 

      

 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 3 ความเหมาะสมขององค�ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท*าน โดยการทําเคร่ืองหมาย � ลงในช*อง 

 ระดับความคิดเห็น 
 

ข�อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิ ข�อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบฯ มีองค3ประกอบท่ีสําคัญและจําเปCน

ครบถ�วน 
      

2 แต*ละองค3ประกอบของรูปแบบฯ มีความสําคัญ
และมีความสัมพันธ3กันอย*างเหมาะสม และ
สอดคล�อง 

      

3 องค3ประกอบที่ 1 หลักการ       
4 องค3ประกอบที่ 2 จุดมุ*งหมาย       
5 องค3ประกอบที่ 3 เนื้อหา       
6 องค3ประกอบที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน       
7 องค3ประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผล       
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ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 4 ความเหมาะสมของขั้นตอนการสอนงานตัดเย็บ 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท*าน โดยการทําเคร่ืองหมาย � ลงในช*อง 

 ระดับความคิดเห็น 
 

ข�อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น
ของผู�เชี่ยวชาญ ข�อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
1 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต       
2 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันการเลียนแบบ        
3 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ>กปฏิบัติ        
4 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท�อนผล        
5 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา        

      

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

 จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ตามแนวคิด
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ โดยใช�ชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี 5  
โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* มีความเห็นว*า 
 

         รูปแบบฯ มีความเหมาะสมดีแล�ว สามารถนําไปทดลองใช�จัดการเรียนการสอนได� 
         รูปแบบฯ มีความเหมาะสม แต*ควรปรับปรุงแก�ไขตามท่ีเสนอแนะก*อนนําไปทดลองใช� 
         รูปแบบฯ ยังไม*มีความเหมาะสม 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู�ประเมิน 
            (...................................................) 
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แบบประเมินความสอดคล�องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
โดยใช�ชุดฝ+กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ เพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บ  

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร/องทางสติป0ญญา ระดับช้ันมัธยมศึกษาป6ที่ 5  
โรงเรียนแพร/ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร/ 

(ประเมินโดยผู�เชี่ยวชาญ) 
 

คําชี้แจง แบบประเมินนี้เปCนเคร่ืองมือสําหรับผู�เชี่ยวชาญในการประเมินความสอดคล�องของรูปแบบ     
  การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ เพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บ  
     สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปUที่ 5  

 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* แบบประเมิน แบ*งออกเปCน 4 ตอนได�แก* 
 

  ตอนที่ 1 ข�อมูลของผู�เชี่ยวชาญ 
  ตอนที่ 2 การประเมินความสอดคล�องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
  ตอนท่ี 3 การประเมินความสอดคล�องขององค3ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
  ตอนที่ 4 การประเมินความสอดคล�องของข้ันตอนการสอนงานตัดเย็บ  
 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลของผู�เช่ียวชาญ 
คําชี้แจง โปรดเติมข�อความลงในช*องว*าง 
  ชื่อ – นามสกุล  ....................................................................................... 
  ตําแหน*ง ....................................................................................... 
  สถานศึกษา ....................................................................................... 
 
ตอนท่ี 2 การประเมินความสอดคล�องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
คําชี้แจง โปรดพิจารณารูปแบบฯ ว*ามีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและสอดคล�องหรือไม*  
    โดยทําเคร่ืองหมาย  � ลงในช*องระดับความคิดเห็น ดังน้ี 

+1   เม่ือแน*ใจว*ามีความสอดคล�องเหมาะสม 
    0   เม่ือไม*แน*ใจว*ามีความสอดคล�องเหมาะสมหรือไม* 

 -1   เม่ือแน*ใจว*าไม*มีความสอดคล�องเหมาะสม 
    

ข�อ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู�เช่ียวชาญ ข�อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 รูปแบบฯ มีความเหมาะสมต*อการจัด 
การเรียนการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติ 

    

2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต*าง ๆ ที่นํามา
ออกแบบรูปแบบฯ มีความเหมาะสมและ
สอดคล�องกัน 
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ข�อ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู�เช่ียวชาญ ข�อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3 หลักการและจุดมุ*งหมายของรูปแบบฯ  
มีความเหมาะสม 

    

4 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบฯ แสดง
ความสัมพันธ3เชื่อมโยงกันขององค3ประกอบ
อย*างเปCนระบบและเปCนลําดับข้ันตอน 
ท่ีเหมาะสม 

    

5 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบฯ มี
ความเหมาะสมและง*ายต*อการทําความเข�าใจ 

    

 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 3 การประเมินความสอดคล�องขององค�ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท*าน โดยการทําเคร่ืองหมาย � ลงในช*อง 

 ระดับความคิดเห็น 
 

ข�อ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู�เช่ียวชาญ ข�อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 รูปแบบฯ มีองค3ประกอบท่ีสําคัญและจําเปCน
ครบถ�วน 

    

2 แต*ละองค3ประกอบของรูปแบบฯ มีความสําคัญ
และมีความสัมพันธ3กันอย*างเหมาะสม และ
สอดคล�อง 

    

3 องค3ประกอบที่ 1 หลักการ มีความชัดเจน     
4 องค3ประกอบที่ 2 จุดมุ*งหมาย มีความสอดคล�อง

เปCนไปตามหลักสูตร 
    

5 องค3ประกอบท่ี 3 เนื้อหา มีความสอดคล�อง
เปCนไปตามหลักสูตร 

    

6 องค3ประกอบที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน  
มีความเหมาะสมสัมพันธ3กัน 
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ข�อ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู�เช่ียวชาญ ข�อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

7 องค3ประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผล  
มีความครอบคลุม หลากหลาย เหมาะสม 
กับทักษะการเรียนรู� 

    

 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 4 การประเมินความสอดคล�องของข้ันตอนการสอนงานตัดเย็บ 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท*าน โดยการทําเคร่ืองหมาย � ลงในช*อง 

 ระดับความคิดเห็น 
 

ข�อ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู�เช่ียวชาญ ข�อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต เปCนการแสดง
ทักษะการปฏิบัติงานอย*างเปCนข้ันตอนท่ี
สมบูรณ3 ครบถ�วนในภาพรวม โดยการสาธิต
เปCนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปCนปกติ 
ตามธรรมชาติ 

    

2 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ เปCนข้ันท่ีให�
ผู�เรียนทําตามหรือเลียนแบบ โดยครูแบ*ง 
การปฏิบัติงานเปCนทักษะย*อย ๆ ให�ผู�เรียน
สังเกตและทําตามทีละข้ันตอน ครูเปWดโอกาส
ให�นักเรียนได�ซักถามจนกระทั่งเกิดความเข�าใจ
และทําตามได� 
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ข�อ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู�เช่ียวชาญ ข�อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ>กปฏิบัติ เปCนข้ันที่ให�
ผู�เรียนลงมือปฏิบัติงานด�วยตนเอง โดยไม*มี
การสาธิตและไม*มีแบบอย*างให�ดู ผู�เรียนได�
ฝ>กฝนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนของทักษะ 
ตามชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ครูคอย
สังเกตและให�คําแนะนําช*วยเหลือจนกระท่ัง
ทําได�ถูกต�องแล�วจึงให�ฝ>กหลาย ๆ คร้ัง  
จนเกิดความชํานาญ 

    

4 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท�อนผล เปCนข้ัน  
การทบทวนการปฏิบัติงาน โดยผู�เรียนร*วมกับ
ผู�สอนวิเคราะห3การปฏิบัติงานของผู�เรียน
ช*วยให�ผู�เรียนรู�จุดบกพร*อง ค�นพบป+ญหา 
ท่ีเกิดข้ึนระหว*างการปฏิบัติงาน และวางแผน
ในการปรับปรุงพัฒนา และแก�ไขป+ญหาได� 

    

5 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงและพัฒนา  
เปCนข้ันท่ีช*วยให�ผู�เรียนปรับปรุงทักษะ  
หรือการปฏิบัติงานของตนเองให�ดียิ่งข้ึน  
โดยการปฏิบัติงานใหม*อีกคร้ังหนึ่ง 

    

 

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

 
ลงชื่อ...................................................ผู�ประเมิน 

            (...................................................) 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

แบบทดสอบก/อนเรียน 
ชุดฝ+กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

 

ชื่อนักเรียน......................................................................................ชั้น......................... 
 

คําชี้แจง ให�นักเรียนเลือกกากบาท X ทับอักษรหน�าข�อความคําตอบท่ีถูกต�องเพียง 1 คําตอบเท*าน้ัน 
 
  

1. คนในอดีตจะปลูกฝ+งลูกหลานให�มีนิสัยอย*างไรโดยเฉพาะเด็กหญิง 
ก. รักงานบ�านงานครัว     
ข. รักการเย็บป+กถักร�อย 
ค. รักความสวยความงาม 

 

 2. ผู�ท่ีจะสร�างสรรค3ผลงานจากการตัดเย็บได�ดีจะต�องมีลักษณะอย*างไร 
   ก. มีความเข�าใจเร่ืองการใช�ผ�าลักษณะต*าง ๆ 
   ข. มีความเข�าใจการตัดเย็บพ้ืนฐาน 
   ค. มีความเข�าใจเร่ืองการแต*งกาย 
 

 3. งานตัดเย็บเหมาะสมเปCนอาชีพของคนอายุเท*าไร 
   ก. อายุ 20 – 30 ปU    
   ข. อายุ 30 – 40 ปU 
   ค. ไม*จํากัดอายุ  
   

 4. ส่ิงท่ีทําให�การตัดเย็บเสื้อผ�ามีความสําคัญมากท่ีสุดคืออะไร 
   ก. เพราะเส้ือผ�าทําให�มีเพ่ือนหลากหลาย 
   ข. เพราะเส้ือผ�าเปCนป+จจัย 4 ของมนุษย3 
   ค. เพราะเส้ือผ�าทําให�คนใส*สวยงาม 
    

 5. การกระทําใดท่ีจะช*วยพัฒนาทักษะการตัดเย็บและตกแต*งผลิตภัณฑ3จากผ�า 
   ก. การฝ>กฝนอยู*เสมอ 
   ข. การคิดอย*างรอบคอบ 
   ค. การวางแผนการทํางาน 
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6. ส*วนท่ีอยู*ในวงกลมตามภาพท่ีกําหนดเรียกว*าอะไร 

 
 

ก. ตีนผี 
ข. ฟ+นจักร 
ค. ปุ\มหมุน 

 

7. ส*วนท่ีอยู*ในวงกลมตามภาพท่ีกําหนดเรียกว*าอะไร 
 

 
 

ก. คันกระตุกด�าย 
ข. จานกระสวย 
ค. ฝาครอบจานกระสวย 
 

8. ส*วนท่ีอยู*ในวงกลมตามภาพท่ีกําหนดเรียกว*าอะไร 

 
ก. ท่ียกตีนฝU 
ข. ปุ\มย�อนฝUเข็ม 
ค. ท่ีบังคับฝUเข็ม 
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9. ข�อใดคือหน�าท่ีของฟ+นจักร 
  ก. ใช�ส*งผ�าไปข�างหน�าหรือถอยหลัง  
  ข. ใช�ส*งด�ายจากบนลงล*าง 

ค. ใช�ยกตีนผีข้ึนลง 
 

10. หากต�องการให�ตีผียกข้ึนจะต�องทําอย*างไร 
ก. ดันท่ียกตีผีข้ึน 
ข. ใช�มือดันตีนผี   
ค. ยกเท�าจากแป]นเหยียบ 

  

11. อุปกรณ3ใดท่ีใช�สําหรับวัดระยะ หาตําแหน*ง กําหนดขนาดและสร�างแบบ 
  ก. เชือก     

ข. ไม�บรรทัด 
ค. ไม�ฉาก 

 

12. ข�อใดเปCนการเก็บและดูแลรักษากรรไกรตัดผ�าท่ีถูกต�อง 
  ก. เช็ดด�วยนํ้ามันจักรเพ่ือป]องกันสนิม 
  ข. เช็ดด�วยแอลกอฮอล3    

ค. ล�างนํ้าให�สะอาด 
 

 13. เตารีดมีความสําคัญอย*างไรในการเย็บผ�า 
  ก. ใช�ก*อนเร่ิมเย็บผ�าเพ่ือให�ผ�าเรียบตึง 
  ข. ใช�หลังเย็บผ�าเพ่ือให�ชิ้นงานสวยงาม 
  ค. ใช�ระหว*างการตัดเย็บเพ่ือให�ตะเข็บและรอยพับเรียบ 
 
 14.                          
                                         
 
 
 
  จากภาพเปCนการเย็บตะเข็บแบบใด 
  ก. ตะเข็บธรรมดา 
  ข. ตะเข็บเข�าถํ้า 
  ค. ตะเข็บล�ม 
 



236 
 

 15. การเย็บผ�าสองผืนให�ติดกันโดยการเย็บตะเข็บธรรมดา 2 คร้ัง ตะเข็บท่ีเย็บแล�ว
จะมีลักษณะตะเข็บคู*ขนานกัน เปCนการเย็บตะเข็บแบบใด 
  ก. ตะเข็บธรรมดา 
  ข. ตะเข็บเข�าถํ้า 
  ค. ตะเข็บล�ม 
 

  
 16.  
 
 
  
 

  การพับริมผ�าเหมาะสําหรับการเย็บเพ่ืออะไร  
  ก. เย็บริมผ�าเพ่ือความสวยงาม 
  ข. เย็บริมผ�าเพ่ือความเรียบร�อย 
  ค. เย็บริมผ�าเพ่ือกันชายผ�ารุ*ย 
 
 17. การเย็บผ�าพันคอใช�วิธีการเย็บ 2 แบบ ข�อใดถูกต�อง 
  ก. เย็บพับริมผ�า 2 ทบแบบกว�าง / เย็บตะเข็บธรรมดา 
  ข. เย็บพับริมผ�า 2 ทบแบบเท*า / เย็บตะเข็บล�ม 
  ค. เย็บพับริมผ�า 2 ทบแบบเท*า / เย็บตะเข็บเข�าถํ้า 
 

 18.  
 
 
 
 
  จากภาพเปCนแบบสําหรับการตัดเย็บอะไร 
  ก. เย็บปลอกหมอน 
  ข. เย็บกระเป̀า 
  ค. เย็บเสื้อ 
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 19. การเย็บเสื้อกระเหร่ียงใช�ผ�าก่ีชิ้น 
  ก. 1 ชิ้น 
  ข. 2 ชิ้น 
  ค. 3 ชิ้น 
 

 20. การเย็บกระเป̀าผ�าใช�เทคนิควิธีการเย็บแบบใด 
  ก. เย็บพับริมผ�า / เย็บตะเข็บธรรมดา / การเย็บเส�นตรง / การเย็บเข�ามุม 
  ข. เย็บพับริมผ�า / เย็บตะเข็บล�ม / การเย็บเส�นตรง / การเย็บเข�ามุม 
  ค. เย็บพับริมผ�า / เย็บตะเข็บเข�าถํ้า / การเย็บเส�นตรง / การเย็บเข�ามุม 
 

 
 
 

เกณฑ�การผ/าน ได� 10 คะแนนข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได�............... คะแนน        � ผ*าน  � ไม*ผ*าน 
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-ตัวอย/างแบบประเมิน- 
 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมการเรียนรู�ที่ 3 เร่ือง วัสดุ อุปกรณ�และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ  

 

 

ชื่อนักเรียน................................................................................... ชั้น...................................... 
วันท่ี............................. เดือน........................................ พ.ศ. .............................. 

 

คําชี้แจง ให�พิจารณาการปฏิบัติงานของนักเรียน แล�วใส*เคร่ืองหมาย �ในช*องระดับคุณภาพ 
            ตามเกณฑ3การให�คะแนนที่ตรงกับความเปCนจริง 
 

ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1 การใช�และจัดเก็บอุปกรณ3ท่ีใช�ใน 
การสร�างแบบ 

     

2 การใช�และจัดเก็บอุปกรณ3ท่ีใช�ใน 
การตัดผ�า 

     

3 การใช�และจัดเก็บอุปกรณ3ท่ีใช�ใน 
การเย็บ 

     

4 การใช�และจัดเก็บอุปกรณ3ท่ีใช�ใน 
การรีด 

     

รวม   
  
 
 

สรุปผลการประเมิน ............................ คะแนน  � ผ*าน    � ไม*ผ*าน 
 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู�ประเมิน 
           (...................................................) 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 4 คือ ปฏิบัติได�ด�วยตนเองอย*างถูกต�องชัดเจนและมีความคล*องแคล*ว       
ระดับคุณภาพ 3 คือ ปฏิบัติได�ด�วยตนเองอย*างถูกต�องชัดเจน  
ระดับคุณภาพ 2 คือ ปฏิบัติได�อย*างถูกต�องเม่ือได�รับการกระตุ�นเตือน  

 ระดับคุณภาพ 1 คือ ปฏิบัติได�เม่ือได�รับการกระตุ�นเตือน                     
 
เกณฑ�การผ/าน ได� 10 คะแนนข้ึนไป (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
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-ตัวอย/างแบบประเมิน- 
 

 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมการเรียนรู�ที่ 4 เร่ือง วิธีใช�จักรเย็บผ�า 

 
ชื่อนักเรียน................................................................................... ชั้น...................................... 

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

คําชี้แจง ให�พิจารณาการปฏิบัติงานของนักเรียน แล�วใส*เคร่ืองหมาย �ในช*องระดับคุณภาพ        
            ตามเกณฑ3การให�คะแนนท่ีตรงกับความเปCนจริง 
 
 

ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1 การวางแผนและเตรียมการ      
2 การทํางานตามข้ันตอน      
3 ความคล*องแคล*วในการปฏิบัติงาน      
4 การเลือกใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ3

และการเก็บรักษา 
     

5 การแก�ไขป+ญหาและอุปสรรค      
รวม   

  
สรุปผลการประเมิน ............................ คะแนน  � ผ*าน    � ไม*ผ*าน 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู�ประเมิน 
           (...................................................) 
 
เกณฑ�การผ/าน ได� 13 คะแนนข้ึนไป (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1 ) 
 
เกณฑ�การประเมิน 

 คะแนนระหว*าง 17-20      คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนนระหว*าง 13-16   คะแนน  หมายถึง  ดี 
  คะแนนระหว*าง 9-12   คะแนน  หมายถึง  พอใช� 
  คะแนนระหว*าง 5-8 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
 

คร้ังท่ี......... 
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เกณฑ�การให�คะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน 
 

1. การวางแผนและเตรียมการ 
 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 วางแผนการทํางานอย*างเปCนระบบเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ3 

ที่มีคุณภาพไว�อย*างครบถ�วน เตรียมสถานที่และเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ไว�อย*างดีเยี่ยมและถูกต�องตามลักษณะงาน 

3 วางแผนการทํางานได�ดีพอสมควรเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ3 
ไว�อย*างครบถ�วนเว�นแต*บางชิ้นไม*มีคุณภาพ เตรียมสถานที่และ 
เคร่ืองอํานวยความสะดวกไว�ค*อนข�างดี 

2 วางแผนการทํางานไม*ค*อยดี เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ3ขาดอย*างน�อย  
1 – 2 อย*าง เตรียมสถานที่แต*ไม*ได�เตรียมเคร่ืองอํานวยความสะดวกไว� 

1 วางแผนการทํางานที่มีความสับสน เคร่ืองมือและวัสดุ อุปกรณ3ขาดมากกว*า 
2 อย*าง และมีบางชิ้นขาดคุณภาพ สถานท่ีและเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ไม*ได�จัดเตรียมไว�  

 
2. การทํางานตามข้ันตอน 

 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 ปฏิบัติงานเปCนข้ันตอนเปCนระบบ ไม*มีป+ญหาในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

อย*างชํานาญ มีความรอบคอบและระมัดระวังเร่ืองความปลอดภัย  
ทํางานเสร็จก*อนเวลาท่ีกําหนดไว� และถูกต�อง 

3 ปฏิบัติงานเปCนข้ันตอนเปCนระบบ มีป+ญหาในการปฏิบัติงานเล็กน�อย 
แต*ก็แก�ป+ญหาได�เอง มีทักษะพอสมควร มีความรอบคอบและระมัดระวัง
เร่ืองความปลอดภัย ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด และถูกต�อง 
เปCนส*วนใหญ* 

2 มีความสับสนในการปฏิบัติงานบางข้ันตอน มีป+ญหาในการปฏิบัติงาน  
เม่ือได�รับคําปรึกษาสามารถแก�ไขได� ยังขาดทักษะเปCนส*วนใหญ*  
ความรอบคอบและระมัดระวังเร่ืองความปลอดภัยมีค*อนข�างน�อย  
ทํางานเสร็จหลังเวลาเล็กน�อย 

1 มีความสับสนในการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน ต�องอาศัยผู�อ่ืนช*วยแก�ป+ญหา 
ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ความรอบคอบและระมัดระวัง 
เร่ืองความปลอดภัยน�อย ทํางานเสร็จหลังเวลาท่ีกําหนด 
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3. ความคล*องแคล*วในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 ปฏิบัติงานได�อย*างชํานาญ มีความต*อเน่ือง ว*องไว  
3 ปฏิบัติงานได�อย*างชํานาญ มีความต*อเน่ือง  
2 ปฏิบัติงานได�อย*างต*อเนื่อง แต*เชื่องช�า 
1 ปฏิบัติงานได�ไม*ต*อเน่ือง และต�องได�รับการกระตุ�นเตือนอยู*เสมอ 

 
4. การเลือกใช�เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ3และการเก็บรักษา 

 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 เลือกใช�เคร่ืองมือเหมาะสมกับงาน ใช�เคร่ืองมือได�อย*างถูกต�อง ใช�วัสดุ 

อุปกรณ3อย*างประหยัด เก็บรักษาเคร่ืองมืออย*างเปCนระเบียบถูกวิธีทุกคร้ัง
หลังใช�งาน 

3 เลือกใช�เคร่ืองมือได�ค*อนข�างดี ใช�เคร่ืองมือได�อย*างถูกต�อง ใช�วัสดุ อุปกรณ3
อย*างประหยัด เก็บรักษาเคร่ืองมืออย*างเปCนระเบียบถูกวิธี 

2 เลือกใช�เคร่ืองมือบางชิ้นไม*ถูกต�องกับงาน มีทักษะในการใช�เคร่ืองมือ
พอสมควร  ใช�วัสดุ อุปกรณ3ไม*ค*อยคุ�มค*า เก็บรักษาเคร่ืองมือไม*ค*อย 
เปCนระเบียบและไม*ถูกวิธี  

1 เลือกใช�เคร่ืองมือไม*เปCน ทําเคร่ืองมือเสียหาย ขาดทักษะในการใช�เคร่ืองมือ 
ใช�วัสดุอุปกรณ3สิ้นเปลือง เก็บรักษาเคร่ืองมือไม*เปCนระเบียบและไม*ถูกวิธี 

 
5. การแก�ไขป+ญหาและอุปสรรค 

 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 แก�ไขป+ญหาและอุปสรรคด�วยตนเองได�ทันที  
3 แก�ไขป+ญหาและอุปสรรคด�วยตนเองแต*ปรึกษาครู 
2 แก�ไขป+ญหาและอุปสรรค โดยครูให�คําแนะนํา 
1 แก�ไขป+ญหาและอุปสรรค โดยครูให�ความช*วยเหลือ 
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-ตัวอย/างแบบประเมิน- 
 

แบบประเมินชิ้นงาน 
กิจกรรมการเรียนรู�ที่ 10 การเย็บผ�าพันคอ 

 
ชื่อนักเรียน................................................................................... ชั้น...................................... 

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

คําชี้แจง ให�พิจารณาชิ้นงานของนักเรียน แล�วใส*เคร่ืองหมาย �ในช*องระดับคุณภาพ 
            ตามเกณฑ3การให�คะแนนที่ตรงกับความเปCนจริง 
 

ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1 ความถูกต�องของชิ้นงาน      
2 ความสมบูรณ3ของชิ้นงาน      
3 ความประณีตเรียบร�อยของชิ้นงาน      
4 ความสวยงามของชิ้นงาน      

รวม   
 

สรุปผลการประเมิน ............................ คะแนน  � ผ*าน    � ไม*ผ*าน 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู�ประเมิน 
           (...................................................) 
 
 
เกณฑ�การผ/าน ได� 10 คะแนนข้ึนไป (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1 ) 
 
เกณฑ�การประเมิน 

 คะแนนระหว*าง 13-16      คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนนระหว*าง 10-12   คะแนน  หมายถึง  ดี 
  คะแนนระหว*าง 7-9   คะแนน  หมายถึง  พอใช� 
  คะแนนระหว*าง 4-6 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ�การให�คะแนนการประเมินช้ินงาน 
1. ความถูกต�องของช้ินงาน 

 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 ถูกต�องแม*นยําตามแบบทุกส*วน 
3 ถูกต�องแม*นยําตามแบบเปCนส*วนใหญ* 
2 ถูกต�องแม*นยําตามแบบเปCนบางส*วน 
1 ถูกต�องแม*นยําตามแบบเปCนส*วนน�อย 

 

 2. ความสมบูรณ3ของชิ้นงาน 
 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 มีความครบถ�วนสมบูรณ3ตามองค3ประกอบตลอดชิ้นงานใช�ประโยชน3ได� 

อย*างดียิ่ง 
3 มีความครบถ�วนสมบูรณ3เปCนส*วนใหญ*ของชิ้นงานใช�ประโยชน3ได�อย*างดี 
2 มีความครบถ�วนสมบูรณ3เปCนบางส*วนของชิ้นงานใช�ประโยชน3ได�น�อย 
1 มีครบถ�วนแต*ไม*ค*อยสมบูรณ3ใช�ประโยชน3ได�น�อย 

 

 3. ความประณีตเรียบร�อยของช้ินงาน 

 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 มีความประณีต เรียบร�อย สะอาด มีความคงทนถาวร ตลอดชิ้นงาน 
3 มีความประณีต เรียบร�อย สะอาด มีความคงทนถาวร เปCนส*วนใหญ* 

ของชิ้นงาน 
2 มีความประณีต และสะอาดค*อนข�างน�อย ไม*ค*อยเรียบร�อย ไม*ค*อยมี 

ความคงทนถาวร 
1 ไม*ค*อยมีความประณีต ไม*ค*อยสะอาด ไม*ค*อยมีความคงทนถาวร 

 

 4. ความสวยงามของชิ้นงาน 

 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 มีความสวยงาม มีฝUเข็มท่ีตรงและสมํ่าเสมอ พับริมผ�าได�เท*ากันตลอดชิ้นงาน  

เปCนแบบอย*างได�อย*างดียิ่ง 
3 มีความสวยงาม มีฝUเข็มท่ีตรงและสมํ่าเสมอ  พับริมผ�าได�เท*ากันเปCนส*วนใหญ* 

ของชิ้นงานเปCนแบบอย*างได� 
2 มีความสวยงามค*อนข�างน�อย มีฝUเข็มท่ีคดโค�งเปCนบางส*วน พับริมผ�าได�

เท*ากันเปCนส*วนใหญ*ของชิ้นงาน 
1 มีความสวยงามค*อนข�างน�อย มีฝUเข็มท่ีคดโค�งเปCนส*วนมาก และพับริมผ�า 

ไม*เท*ากัน 
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-ตัวอย/างแบบประเมิน- 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
กิจกรรมการเรียนรู�ที่ 4 เร่ือง วิธีใช�จักรเย็บผ�า 

 
ชื่อนักเรียน................................................................................... ชั้น...................................... 

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

คําชี้แจง ให�พิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู�ของนักเรียน แล�วใส*เคร่ืองหมาย �ในช*องระดับคุณภาพ 
  ท่ีตรงกับความเปCนจริง 

 

ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1 ความสนใจในการทํากิจกรรม 
การเรียนรู� 

     

2 การแสดงออกและมีส*วนร*วมใน
กิจกรรมการเรียนรู� 

     

3 การถามและการตอบคําถาม      
4 ความตั้งใจในการเรียนรู�      

รวม   
 
สรุปผลการประเมิน ............................ คะแนน  � ผ*าน    � ไม*ผ*าน 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู�ประเมิน 
           (...................................................) 
 
 
เกณฑ�การผ/าน ได� 10 คะแนนข้ึนไป (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
 
เกณฑ�การประเมิน 

 คะแนนระหว*าง 13-16      คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนนระหว*าง 10-12   คะแนน  หมายถึง  ดี 
  คะแนนระหว*าง 7-9   คะแนน  หมายถึง  พอใช� 
  คะแนนระหว*าง 4-6 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ�การให�คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� 
 

1. ความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนรู� 
 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 มีความรู�สึกพอใจในการทํากิจกรรมการเรียนรู�  มีความอยากรู�อยากเห็น 

สนใจและพร�อมท่ีจะเรียนรู� มีการติดตามการเรียนการสอน และกระตือรือร�น 
ที่จะเข�าร*วมกิจกรรมตลอดเวลา 

3 มีความรู�สึกพอใจในการทํากิจกรรมการเรียนรู�  มีความอยากรู�อยากเห็น 
สนใจและพร�อมท่ีจะเรียนรู� มีการติดตามการเรียนการสอน และกระตือรือร�น 
ที่จะเข�าร*วมกิจกรรมเปCนส*วนใหญ* 

2 มีความรู�สึกพอใจในการทํากิจกรรมการเรียนรู�  มีความอยากรู�อยากเห็น 
สนใจและพร�อมท่ีจะเรียนรู� มีการติดตามการเรียนการสอน และกระตือรือร�น 
ที่จะเข�าร*วมกิจกรรมเปCนบางส*วน 

1 มีความรู�สึกพอใจในการทํากิจกรรมการเรียนรู�  สนใจและพร�อมท่ีจะเรียนรู�  
มีการติดตามการเรียนการสอนน�อย โดยได�รับคําแนะนํา  

 
2. การแสดงออกและมีส*วนร*วมในกิจกรรมการเรียนรู� 

 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 แสดงออกถึงการช*วยเหลือเก้ือกูลกันในการเรียนรู� รับฟ+งความคิดเห็น 

ของผู�อ่ืน และแสดงความคิดเห็นของตนเองอย*างจริงใจ ร*วมมือในการเรียนรู� 
อยู*ตลอดเวลา 

3 แสดงออกถึงการช*วยเหลือเก้ือกูลกันในการเรียนรู� รับฟ+งความคิดเห็น 
ของผู�อ่ืน และแสดงความคิดเห็นของตนเองบางคร้ัง ร*วมมือในการเรียนรู�
เปCนส*วนใหญ* 

2 แสดงออกถึงการช*วยเหลือเก้ือกูลกันในการเรียนรู� รับฟ+งความคิดเห็น 
ของผู�อ่ืนบางคร้ัง และแสดงความคิดเห็นของตนเองน�อย ร*วมมือในการเรียนรู�
เปCนบางคร้ัง 

1 แสดงออกถึงการช*วยเหลือเก้ือกูลกันในการเรียนรู� ไม*รับฟ+งความคิดเห็น 
ของผู�อ่ืน และแสดงความคิดเห็นของตนเองน�อย ร*วมมือในการเรียนรู� 
เปCนส*วนน�อย โดยได�รับคําแนะนํา 
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3. การถามและการตอบคําถาม 
 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 เรียบเรียงคําถามได� เข�าใจท่ีจะถาม สนใจถามเม่ือเกิดความสงสัย 

ได�ตรงประเด็นที่เรียนรู� และตอบคําถามทุกคําถามได�อย*างถูกต�อง 
3 เรียบเรียงคําถามได� เข�าใจท่ีจะถาม สนใจถามเม่ือเกิดความสงสัย 

ได�ตรงประเด็นที่เรียนรู�เปCนส*วนใหญ* และตอบคําถามได�ถูกต�องเปCนส*วนใหญ* 
2 เรียบเรียงคําถามได� เข�าใจท่ีจะถาม สนใจถามเม่ือเกิดความสงสัย 

ได�ตรงประเด็นที่เรียนรู�บางส*วน และตอบคําถามได�ถูกต�องเปCนบางคร้ัง 
1 เรียบเรียงคําถามไม*ได� ไม*เข�าใจที่จะถาม ไม*กล�าถามคําถาม และ 

ไม*กล�าตอบคําถาม และตอบคําถามได�ถูกต�องเปCนน�อยคร้ัง 
 โดยได�รับคําแนะนํา 

 
4. ความตั้งใจในการเรียนรู� 

 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 แสดงความสนใจต*อครูผู�สอนและสิ่งท่ีเรียนรู� มีความตั้งใจในการเรียนรู�จดจ*อ

กับสิ่งที่เรียน ไม*เหม*อลอย ไม*พูดคุยในชั้นเรียนและไม*รบกวนผู�อ่ืนตลอดเวลา 
3 แสดงความสนใจต*อครูผู�สอนและสิ่งท่ีเรียนรู� มีความตั้งใจในการเรียนรู�จดจ*อ

กับส่ิงที่เรียน ไม*พูดคุยในชั้นเรียนและไม*รบกวนผู�อ่ืนเปCนส*วนใหญ* 
2 แสดงความสนใจต*อครูผู�สอนและสิ่งท่ีเรียนรู� มีความตั้งใจในการเรียนรู�

บางส*วนเหม*อลอยเปCนบางคร้ัง ไม*พูดคุยในชั้นเรียนและไม*รบกวนผู�อ่ืน   
เปCนบางส*วน 

1 แสดงความสนใจต*อสิ่งอ่ืนมากกว*าครูผู�สอนและสิ่งที่เรียนรู� ไม*มีความตั้งใจ
ในการเรียนรู� พูดคุยในชั้นเรียนและรบกวนผู�อ่ืน  
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-ตัวอย/างแบบประเมิน- 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
กิจกรรมการเรียนรู�ที่ 4 เร่ือง วิธีใช�จักรเย็บผ�า 

 
ชื่อนักเรียน................................................................................... ชั้น...................................... 

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

คําชี้แจง ให�พิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน แล�วใส*เคร่ืองหมาย �ในช*องระดับคุณภาพ 
  ท่ีตรงกับความเปCนจริง 
 

ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1 การตรงต*อเวลา      
2 ความรับผิดชอบ      
3 ความมีวินัย      
4 ความซ่ือสัตย3      
5 ความมุ*งม่ันในการทํางาน      

รวม   
 
สรุปผลการประเมิน ............................ คะแนน  � ผ*าน    � ไม*ผ*าน 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู�ประเมิน 
           (...................................................) 
 
 
เกณฑ�การผ/าน ได� 13 คะแนนข้ึนไป (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
 

เกณฑ�การประเมิน 
 คะแนนระหว*าง 17-20      คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

  คะแนนระหว*าง 13-16   คะแนน  หมายถึง  ดี 
  คะแนนระหว*าง 9-12   คะแนน  หมายถึง  พอใช� 
  คะแนนระหว*าง 5-8 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ�การให�คะแนนการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
 

1. การตรงต*อเวลา 
 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 เข�าเรียนตรงเวลาและส*งงานทันเวลาด�วยตนเอง 
3 เข�าเรียนตรงเวลาและส*งงานทันเวลาเม่ือทวงถาม 
2 เข�าเรียนสายและส*งงานทันเวลาเม่ือทวงถาม 
1 เข�าเรียนสายและส*งงานไม*ตรงเวลา 

 

2. ความรับผิดชอบ 
 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 ทํางานท่ีได�รับมอบหมายดีมาก ตั้งใจทํางานอย*างต*อเนื่องจนเสร็จสิ้น

กิจกรรมด�วยตนเอง  
3 ทํางานท่ีได�รับมอบหมายดี ตั้งใจทํางานอย*างต*อเนื่องเปCนส*วนใหญ* 

จนเสร็จสิ้นกิจกรรมด�วยตนเอง  
2 ทํางานที่ได�รับมอบหมายพอใช� ตั้งใจทํางานอย*างต*อเน่ืองเปCนบางคร้ัง 

จนเสร็จสิ้นกิจกรรมด�วยตนเอง 
1 ทํางานท่ีได�รับมอบหมายปรับปรุง ตั้งใจทํางานอย*างต*อเน่ืองเปCนส*วนน�อย  

เสร็จสิ้นกิจกรรมล*าช�า โดยได�รับคําแนะนํา 
 

3. ความมีวินัย 
  

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 ปฏิบัติตนตามกระบวนการจัดกิจกรรมอย*างเคร*งครัด ยึดม่ันในข�อปฏิบัติ 

ของการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอยู*ในขอบเขตของงานตลอดระยะเวลา  
การเรียนรู� 

3 ปฏิบัติตนตามกระบวนการจัดกิจกรรม ยึดม่ันในข�อปฏิบัติของการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนอยู*ในขอบเขตของงานเปCนส*วนใหญ*ของระยะเวลาการเรียนรู� 

2 ปฏิบัติตนตามกระบวนการจัดกิจกรรมและปฏิบัติตนอยู*ในขอบเขตของงาน 
เปCนบางส*วนของระยะเวลาการเรียนรู�  

1 ปฏิบัติตนตามกระบวนการจัดกิจกรรมและปฏิบัติตนอยู*ในขอบเขตของงาน 
เปCนส*วนน�อยโดยได�รับคําแนะนํา 

 
 
 
 



249 
 

4. ความซ่ือสัตย3 
 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 ปฏิบัติตามข�อตกลงของการสอนทั้งหมด ประพฤติตนตรงต*อความเปCนจริง

ทั้งต*อตนเองและผู�อ่ืน  มีความซ่ือตรง จริงใจ ปราศจากอคติต*อการปฏิบัติงาน
แสดงให�เห็นอย*างชัดเจน 

3 ปฏิบัติตามข�อตกลงของการสอนเปCนส*วนใหญ* ประพฤติตนตรงต*อความเปCนจริง
ทั้งต*อตนเองและผู�อ่ืน  มีความซ่ือตรง จริงใจ 

2 ปฏิบัติตามข�อตกลงของการสอนเปCนบางส*วน ประพฤติตนตรงต*อความเปCนจริง
ทั้งต*อตนเองและผู�อ่ืนบางส*วน   

1 ปฏิบัติตามข�อตกลงของการสอนเปCนบางส*วน ประพฤติตนตรงต*อความเปCนจริง
ทั้งต*อตนเองและผู�อ่ืนเปCนส*วนน�อย โดยได�รับคําแนะนํา  

 
5. ความมุ*งม่ันในการทํางาน 

 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายคุณภาพ 
4 มีความตั้งใจ เอาใจใส*ต*องานและพยายามทํางานที่ได�รับมอบหมาย  

มีความอดทนและไม*ย*อท�อต*ออุปสรรคในการทํางานจนงานสําเร็จ ปรับปรุง
และพัฒนางานด�วยตนเองอย*างเห็นได�ชัดเจน เปCนแบบอย*างได� 

3 มีความตั้งใจ เอาใจใส*ต*องานและพยายามทํางานที่ได�รับมอบหมาย  
มีความอดทนและไม*ย*อท�อต*ออุปสรรคในการทํางานจนงานสําเร็จด�วยตนเอง
อย*างเห็นได�ชัดเจน 

2 มีความตั้งใจ เอาใจใส*ต*องานและพยายามทํางานท่ีได�รับมอบหมาย  
จนงานสําเร็จด�วยตนเอง 

1 มีความตั้งใจ เอาใจใส*ต*องานและพยายามทํางานท่ีได�รับมอบหมาย  
และงานสําเร็จโดยได�รับคําแนะนํา 
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คู/มือรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
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ชุดฝ+กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
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ชุดฝ+กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
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ชุดฝ+กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
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ชุดฝ+กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
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-ตัวอย/างแผนการจัดการเรียนรู�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ- 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 

กลุ/มทักษะอาชีพ  การตัดเย็บด�วยจักร 
หน/วยที่ 2 เทคนิคในการตัดเย็บเบ้ืองต�น 

 

กิจกรรมที่ 6 การเย็บตะเข็บแบบธรรมดา     ป6การศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาป6ที่ 5       จํานวน 3 ช่ัวโมง 
���������������������������������� 
 

มาตรฐานการเรียนรู� 
ทอ 1.1 เข�าใจการทํางานและการใช�เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ3 เทคโนโลยีในการทํางานอาชีพและ 

มีเจตคติท่ีดีต*ออาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รู�จักงาน จําแนกประเภทของงาน ระบุข้ันตอนการทํางานและปฏิบัติตามข้ันตอนได�  
ทอ 2.1 การแสวงหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและความต�องการของท�องถ่ิน 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 เลือกอาชีพที่สนใจและศึกษาข�อมูลในการฝ>กปฏิบัติ 
 2.1.2 เข�าร*วมกิจกรรมส*งเสริมทักษะอาชีพและฝ>กปฏิบัติอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
ทอ 2.2 มีประสบการณ3 เห็นแนวทางในงานอาชีพ และคุณลักษณะที่ดีต*ออาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ฝ>กทักษะในการทํางานและการแก�ป+ญหาในการทํางาน 
 2.2.2 สร�างผลงานจากการทํางานตามความสนใจเห็นคุณค*าในชิ้นงานและเกิดความภาคภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง 
 2.2.3 พัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติงานทั้งด�านบุคลิกภาพ การมีวินัย และมีปฏิสัมพันธ3
ที่ดีกับบุคคลอ่ืน 

 

จุดประสงค�การเรียนรู�  
 ด�านพุทธิพิสัย 
 1. นักเรียนบอกวิธีการเย็บตะเข็บแบบธรรมดาได� 
 ด�านทักษะพิสัย 

2. นักเรียนปฏิบัติการเย็บตะเข็บแบบธรรมดาได� 
 ด�านจิตพิสัย 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต*อการทํางาน มุ*งม่ันทํางานด�วยความรับผิดชอบ ตรงต*อเวลา มีวินัย 
ซ่ือสัตย3 และมีความสุขในการทํางาน 
 

สาระสําคัญ 
ตะเข็บ คือ แนวของฝUเข็มซ่ึงยึดผ�า 2 ชิ้น เข�าด�วยกันใช�สําหรับเย็บริมผ�า หรือต*อผ�าสองผืน

ให�เปCนผืนเดียวกันมีวิธีการเย็บหลายแบบ ซ่ึงการเย็บตะเข็บเปCนทักษะพ้ืนฐานที่มีความจําเปCนท่ีต�องใช�
ในการตัดเย็บ  ดังนั้นนักเรียนจึงควรฝ>กให�เกิดความชํานาญเพื่อให�สามารถนําไปใช�งานได�อย*างเหมาะสม 

การเย็บตะเข็บแบบธรรมดา เปCนการเย็บผ�าให�ติดกันด�วยฝUจักรธรรมดาเปCนเส�นตรง ซ่ึงเปCน
พ้ืนฐานของการเย็บตะเข็บแบบอ่ืนๆ 



256 
 

สาระการเรียนรู�/เน้ือหาวิชา 
 1. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ3การตัดเย็บ 
 2. การเย็บตะเข็บธรรมดา 

3. ทักษะในการทํางานและการแก�ป+ญหาในการทํางาน 
4. ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

  

หลักฐานการเรียนรู� 
 ภาระ/ช้ินงาน 

การเย็บตะเข็บแบบธรรมดา 
 

กิจกรรมการเรียนรู� 
ชั่วโมงท่ี 22 - 24 วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2562  
การประเมินผลความรู�พ้ืนฐานก/อนเรียน 

ประเมินทักษะการปฏิบัติงานก*อนเรียน 
 

ขั้นนํา  
 ครูและนักเรียนร*วมกันทบทวนความรู�ในกิจกรรมท่ีผ*านมา เร่ือง การเย็บฝUเข็มตรงและ
เชื่อมโยงความรู�เข�าสู*การเย็บตะเข็บ เนื่องจากการเย็บตะเย็บแบบต*างๆ ต�องใช�การเย็บฝUเข็มตรง 
 

ขั้นสอน  
 ขั้นตอนท่ี 1 ข้ันสาธิต 
 1.1 ครูนําตัวอย*างการเย็บตะเข็บแบบธรรมดาให�นักเรียนได�ศึกษาสังเกต 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2 ครูอธิบายความรู� ข้ันตอนวิธีการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา ตามเอกสารชุดฝ>กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ หน*วยท่ี 2 เทคนิคในการตัดเย็บเบื้องต�น กิจกรรมท่ี 6 การเย็บตะเข็บแบบธรรมดา 
 1.3 ครูสาธิตการปฏิบัติทักษะวิธีการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 ขั้นตอนท่ี 2 ข้ันเลียนแบบ 
 2.1 นักเรียนดูการปฏิบัติงานจากครูและปฏิบัติตามคําบอกของครูทีละข้ันตอน และนักเรียน
ศึกษาสังเกตจากภาพในชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ หน*วยท่ี 2 เทคนิคในการตัดเย็บเบ้ืองต�น 
กิจกรรมท่ี 6 การเย็บตะเข็บแบบธรรมดา 
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 ขั้นตอนท่ี 3 ข้ันการฝ+กปฏิบัติ 
 3.1 นักเรียนดูแผนภูมิภาพข้ันตอนวิธีการเย็บตะเข็บแบบธรรมดาแล�วอธิบายวิธีการเย็บ
ตะเข็บแบบธรรมดาตามแผนภูมิภาพเพ่ือทบทวนความรู� ความเข�าใจก*อนการลงมือปฏิบัติ  
 3.2 ให�นักเรียนฝ>กปฏิบัติวิธีการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ครูคอย
ดูแลและให�คําแนะนําเปCนรายบุคคล และย้ําเตือนเร่ืองการระมัดระวังถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนท่ี 4 ข้ันการสะท�อนผล 
 4.1 ให�นักเรียนแสดงความคิดเห็น และสะท�อนการปฏิบัติงานของตนเอง ตามหัวข�อต*อไปน้ี 
  - นักเรียนคิดว*าตนเองปฏิบัติวิธีการเย็บตะเข็บแบบธรรมดาได�ดีมากน�อยเพียงใด 
  - นักเรียนคิดว*าการปฏิบัติงานของตนเองมีป+ญหาอย*างไรบ�าง 
  - นักเรียนคิดว*าควรปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอย*างไรบ�าง 
 ขั้นตอนท่ี 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 
 5.1 นักเรียนนําข�อควรปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองเม่ือกิจกรรมท่ีผ*านมา      
มาสนทนาร*วมกันเพื่อการวางแผนในการพัฒนาการปฏิบัติงานการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา 
 5.2 นักเรียนทบทวนความรู�เร่ือง การเย็บตะเข็บแบบธรรมดา จากเอกสารชุดฝ>กปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บ หน*วยที่ 2 เทคนิคในการตัดเย็บเบ้ืองต�น กิจกรรมที่ 6 การเย็บตะเข็บแบบธรรมดา 
โดยระหว*างการทบทวนเน้ือหาให�นักเรียนเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติงานของนักเรียนว*าเปCนไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานการเย็บตะเข็บแบบธรรมดาหรือไม* ส*วนใดที่นักเรียนปฏิบัติยังไม*ดี
เท*าที่ควรให�นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก�ไขปรับปรุง ครูให�คําแนะนําเพิ่มเติม 
 5.3 ให�นักเรียนฝ>กปฏิบัติวิธีการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยแก�ไข
ปรับปรุงข�อบกพร*องของตนเองตามที่วางแผนไว� และฝ>กปฏิบัติการเย็บตะเข็บแบบธรรมดาจนเกิด
ความชํานาญมากยิ่งข้ึน ครูคอยดูแลและให�คําแนะนําเปCนรายบุคคล และย้ําเตือนเร่ืองการระมัดระวัง
ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นสรุป  
 ครูร*วมกับนักเรียนช*วยกันสรุปทบทวนการปฏิบัติวิธีการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา 
 

การประเมินหลังการเรียน 
 1. ครูประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนเปCนรายบุคคล 
 2. ครูประเมินชิ้นงานของของนักเรียนเปCนรายบุคคล 
 3. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู�และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักเรียนตลอดระยะเวลา
การจัดกิจกรรม และประเมินพฤติกรรมนักเรียนเปCนรายบุคคล 
 

สื่อ/อุปกรณ�/แหล/งเรียนรู� 
 1. เอกสารประกอบการเรียนชุดฝ>กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ หน*วยที่ 2 เทคนิคในการตัดเย็บ
เบื้องต�น เร่ือง การเย็บตะเข็บแบบธรรมดา 
 2. จักรเย็บผ�าไฟฟ]า 
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 3. วัสดุ อุปกรณ3 ท่ีใช�ในการปฏิบัติงาน 
  - เข็มจักร    - ด�าย  
  - กระสวย    - กรรไกรตัดด�าย 
  - ผ�าฝ]าย    - เตารีด 
  - โตaะรองรีด 
 4. แผนภูมิภาพวิธีการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา 
 5. สมุดแสดงตัวอย*างการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา 

 6. โรงฝ>กงาน ห�องงานอาชีพงานผ�า 
 

การเสริมแรง 
 ถ�านักเรียนปฏิบัติได�ถูกต�องครูยกย*องชมเชย เช*น เก*งมาก ดีมาก ยอดเยี่ยม ให�รางวัล เช*น 
ขนม หรือสิ่งที่นักเรียนชอบ เช*น อ*านหนังสือที่ชอบ ฟ+งเพลงที่ชอบ เล*นเกมคอมพิวเตอร3 ดูการ3ตูน  
ตามระยะเวลาที่กําหนด เปCนต�น 
 ถ�านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไม*ถูกต�อง ครูให�กําลังใจและกระตุ�นเตือนให�ฝ>กทําใหม*และใช�แรง
เสริมทางบวกทุกข้ันตอน 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินโดยใช�แบบประเมินการปฏิบัติงานใช�แบบประเมินท่ีมีรายการประเมินจํานวน 5 รายการ 
เกณฑ3การผ*าน 13 คะแนนข้ึนไป (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
 2. ตรวจสอบชิ้นงานจากการปฏิบัติงานของนักเรียนใช�แบบประเมินชิ้นงานท่ีมีรายการ
ประเมิน 4 รายการ เกณฑ3การผ*าน 10 คะแนนข้ึนไป (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
 3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู�ของนักเรียนใช�แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีมีรายการประเมิน 
จํานวน 4 รายการ เกณฑ3การผ*าน 10 คะแนนข้ึนไป (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
 4. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนใช�แบบสังเกตพฤติกรรมที่มีรายการประเมิน 
จํานวน 5 รายการ เกณฑ3การผ*าน 13 คะแนนข้ึนไป (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
 

การประเมินผลการทํากิจกรรม 
 1. การประเมินการปฏิบัติงาน 
  เกณฑ�การให�คะแนน  
  ระดับคุณภาพ 1 - 4  รายละเอียดแนบท�ายแบบประเมินการปฏิบัติงาน   
  เกณฑ�การวัดผลการปฏิบัติงาน 
  คะแนนรวมมีตั้งแต* 5 - 20 คะแนน เกณฑ3การผ*าน 13 คะแนน 

(โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
  เกณฑ�การประเมิน 

 คะแนนระหว*าง 17 - 20     คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนนระหว*าง 13 - 16   คะแนน  หมายถึง  ดี 
  คะแนนระหว*าง 9 - 12   คะแนน  หมายถึง  พอใช� 
  คะแนนระหว*าง 5 - 8 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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 2. การประเมินชิ้นงาน 
  เกณฑ�การให�คะแนน  
  ระดับคุณภาพ 1 - 4  รายละเอียดแนบท�ายแบบประเมินชิ้นงาน   
  เกณฑ�การวัดผลการปฏิบัติงาน 
  คะแนนรวมมีตั้งแต* 4 - 16 คะแนน เกณฑ3การผ*าน 10 คะแนน 

(โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
  เกณฑ�การประเมิน 

 คะแนนระหว*าง 13 - 16     คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนนระหว*าง 10 - 12   คะแนน  หมายถึง  ดี 
  คะแนนระหว*าง 7 - 9   คะแนน  หมายถึง  พอใช� 
  คะแนนระหว*าง 4 - 6 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
 

 3. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� 
  เกณฑ�การให�คะแนน 

ระดับคุณภาพ 1 – 4 รายละเอียดแนบท�ายแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
  เกณฑ�การวัดผลพฤติกรรมการเรียนรู� 
  คะแนนรวมมีตั้งแต* 4 – 16 คะแนน เกณฑ3การผ*าน 10 คะแนน 
 (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
  เกณฑ�การประเมิน 

  คะแนนระหว*าง 13 - 16 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนนระหว*าง 10 - 12 คะแนน  หมายถึง  ดี 
  คะแนนระหว*าง 7 - 9 คะแนน  หมายถึง  พอใช� 
  คะแนนระหว*าง 4 - 6 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
 

 4. การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
  เกณฑ�การให�คะแนน 

ระดับคุณภาพ 1 – 4 รายละเอียดแนบท�ายแบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค3 

  เกณฑ�การวัดผลพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
 คะแนนรวมมีตั้งแต* 5 – 20 คะแนน เกณฑ3การผ*าน 13 คะแนน   

 (โดยไม*มีรายการใดได�ระดับคุณภาพ 1) 
  เกณฑ�การประเมิน 

 คะแนนระหว*าง 17 - 20     คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนนระหว*าง 13 - 16   คะแนน  หมายถึง  ดี 
  คะแนนระหว*าง 9 - 12   คะแนน  หมายถึง  พอใช� 
  คะแนนระหว*าง 5 - 8 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน / ป+ญหา / อุปสรรค / แนวทางแก�ไข 
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..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู�บันทึก 
          (นางสุมล  ศรีใจ) 

    ครูผู�สอน 
         ................./................../................. 
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ข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะของหัวหน�าฝGายบริหารงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………….......................................…............... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
…………………………………………………. 
     (นางภาวนา  จันทราภานนท3) 
    หัวหน�าฝ\ายบริหารงานวิชาการ 
 ................./................../................. 

 
ข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะของผู�อํานวยการสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……......................................................…… 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

       …………………………………………………. 
   (นายพูลศักดิ์  ตุละวิภาค) 

        ผู�อํานวยการโรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร*   
                             ................./................../................. 
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สื่อประกอบการเรียนการสอน 
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สื่อประกอบการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ง 
การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



265 
 

ตารางท่ี 23 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร(องทางสติป)ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5  

โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4ทรงคุณวุฒิ 
 

ข�อ รายการประเมิน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 
สรุป 

1 2 3 4 5 X 
 

S.D. 

ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  

1 รูปแบบฯ มีความเหมาะสมต(อการจัด 
การเรียนการสอนที่เน4นทักษะปฏิบัติ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต(าง ๆ ที่นํามา
ออกแบบรูปแบบฯ มีความเหมาะสมและ
สอดคล4องกัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

3 หลักการและจุดมุ(งหมายของรูปแบบฯ มี
ความเหมาะสม 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 

4 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบฯ แสดง
ความสัมพันธFเชื่อมโยงกันขององคFประกอบ
อย(างเปHนระบบและเปHนลําดับข้ันตอนท่ี
เหมาะสม 

3 3 4 4 5 3.80 0.84 

5 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบฯ มี
ความเหมาะสมและง(ายต(อการทําความเข4าใจ 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 

ความเหมาะสมขององค*ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
1 รูปแบบฯ มีองคFประกอบท่ีสําคัญและจําเปHน

ครบถ4วน 
5 5 5 4 5 4.80 0.45 

2 แต(ละองคFประกอบของรูปแบบฯ มีความสําคัญ
และมีความสัมพันธFกันอย(างเหมาะสม และ
สอดคล4อง 

4 4 5 4 5 4.40 0.55 

3 องคFประกอบที่ 1 หลักการ 4 4 5 4 4 4.20 0.45 
4 องคFประกอบที่ 2 จุดมุ(งหมาย 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
5 องคFประกอบที่ 3 เนื้อหา 5 4 5 4 5 4.60 0.55 
6 องคFประกอบที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
7 องคFประกอบที่ 5 การวัดและประเมินผล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
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ตารางที่ 23 (ต(อ) 
 

ข�อ รายการประเมิน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 
สรุป 

1 2 3 4 5 X 
 

S.D. 

ความเหมาะสมของขั้นตอนการสอนงานตัดเย็บ  

1 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต 4 5 5 5 4 4.60 0.55 
2 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันการเลียนแบบ  5 4 5 4 4 4.40 0.55 
3 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝNกปฏิบัติ  5 5 5 5 5 5.00 0.00 
4 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท4อนผล  5 4 4 5 5 4.60 0.55 
5 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา  4 5 4 4 5 4.40 0.55 

รวมค,าเฉลี่ย 4.66 0.36 
 

ตารางที่ 24 ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช4ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร(องทางสติป)ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 

โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( 
 

รายการที่ประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนท่ี ค,า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. แบบสัมภาษณF 0.80 0.80 1.00 1.00 0.80 0.92 สอดคล4อง 
2. รูปแบบการเรียนการสอน  
   งานตัดเย็บ 

0.71 1.00 0.76 1.00 0.82 0.86 สอดคล4อง 

3. ชุดฝNกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 0.97 0.97 0.97 1.00 0.97 0.98 สอดคล4อง 
4. แผนการจัดการเรียนรู4 1.00 0.95 0.90 1.00 0.95 0.96 สอดคล4อง 
5. แบบทดสอบวัดความรู4 0.83 0.79 0.78 0.87 0.80 0.81 สอดคล4อง 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.00 0.80 1.00 1.00 0.80 0.92 สอดคล4อง 
7. แบบประเมินชิ้นงาน   0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 สอดคล4อง 
8. แบบสังเกตพฤติกรรม 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 สอดคล4อง 

ค,าดัชนีความสอดคล�องเฉลี่ย = 0.92 
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ตารางท่ี 25 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 
ของแบบสัมภาษณFผู4ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเก็บข4อมูลสร4างรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 

สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร(องทางสติป)ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 
โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ 

 

 
ตารางท่ี 26 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 

ของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร(องทางสติป)ญญา  
ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ 

 

 
 
 
 
 
 

รายการที่ประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. การสร4างข4อคําถามมีความสัมพันธF 
กับประเด็นท่ีต4องการทราบ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

2. ความชัดเจนของภาษาที่ใช4ถาม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
3. ความครบถ4วนของคําถาม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
4. คําถามเป_ดกว4างในการตอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
5. การเรียงลําดับคําถาม 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.92 

รายการที่ประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
1. รูปแบบฯ มีความเหมาะสมต(อ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน4น
ทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

2. หลักการ แนวคิดและทฤษฎี 
ต(าง ๆ ท่ีนํามาออกแบบรูปแบบฯ 
มีความเหมาะสมและสอดคล4องกัน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

3. หลักการและจุดมุ(งหมายของ
รูปแบบฯ มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช4ได4 
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ตารางที่ 26 (ต(อ) 
 

 
 
 

รายการที่ประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ (ต(อ) 
4. แบบจําลอง (MODEL) ของ
รูปแบบฯ แสดงความสัมพันธF
เชื่อมโยงกันขององคFประกอบ 
อย(างเปHนระบบและเปHนลําดับ
ข้ันตอนที่เหมาะสม 

0 +1 +1 +1 0 0.60 ใช4ได4 

5. แบบจําลอง (MODEL) ของ
รูปแบบฯ มีความเหมาะสมและ
ง(ายต(อการทําความเข4าใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ความเหมาะสมขององค*ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
1. รูปแบบฯ มีองคFประกอบที่
สําคัญและจําเปHนครบถ4วน 

+1 0 +1 0 +1 0.60 ใช4ได4 

2. แต(ละองคFประกอบของรูปแบบฯ 
มีความสําคัญและมีความสัมพันธF
กันอย(างเหมาะสม และสอดคล4อง 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

3. องคFประกอบที่ 1 หลักการ +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช4ได4 
4. องคFประกอบที่ 2 จุดมุ(งหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
5. องคFประกอบที่ 3 เนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
6. องคFประกอบที่ 4 กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

7. องคFประกอบที่ 5 การวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ความเหมาะสมของขั้นตอนการสอนงานตัดเย็บ 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช4ได4 
ข้ันตอนที่ 2 ข้ันการเลียนแบบ  0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝNกปฏิบัติ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท4อนผล  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุง
พัฒนา  

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.86 
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ตารางท่ี 27 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 
ของชุดฝNกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร(องทางสติป)ญญา 

ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ 
 

 
 

รายการที่ประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ความเหมาะสมด�านเน้ือหาและกิจกรรมการสอน 
1. จุดประสงคFการเรียนรู4        
     1.1 สอดคล4องกับเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
     1.2 สามารถประเมินผลได4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
2. เน้ือหา        
     2.1 เนื้อหามีความถูกต4อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
     2.2 เนื้อหาสอดคล4องกับ
จุดประสงคFการเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

     2.3 เหมาะสมกับนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
     2.4 เหมาะสมกับเวลา +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
     2.5 เปHนประโยชนFต(อ 
การนําไปใช4ปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

3. กิจกรรมการเรียนรู4        
    3.1 เร4าความสนใจของผู4เรียน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
    3.2 เรียงลําดับกิจกรรมได4อย(าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

    3.3 ผู4เรียนมีส(วนร(วมใน
กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

    3.4 ส(งเสริมให4เกิดการเรียนรู4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
    3.5 ช(วยให4เข4าใจบทเรียนได4ดีข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
    3.6 สอดคล4องกับสาระ  
การเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

    3.7 ส(งเสริมการตอบสนองที่
เน4นด4านทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ความเหมาะสมด�านสื่อการเรียนรู� 
1. สอดคล4องกับจุดประสงคF 
การเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

2. สอดคล4องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
3. สอดคล4องกับกิจกรรมการเรียนรู4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 



270 
 

ตารางที่ 27 (ต(อ) 
 

 
 
 

รายการที่ประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

 

ค,า IOC 
 

แปลผล 
 1 2 3 4 5  

4. เหมาะสมกับผู4เรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
5. ส(งเสริมให4เกิดการเรียนรู4 และ  
   เกิดความคิดรวบยอดใน 
   ทักษะการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

6.  จัดลําดับข้ันตอนกิจกรรมได4 
    อย(างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

7. รูปแบบน(าสนใจ ภาพประกอบ 
   โดดเด(นเข4าใจง(าย 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช4ได4 

ความเหมาะสมด�านการวัดและประเมินผล 
1. สอดคล4องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
2. สอดคล4องกับจุดประสงคF 
   การเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

3. การวัดผลมีเกณฑFประเมิน
ชัดเจนน(าเชื่อถือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

4. เคร่ืองมือวัดและประเมินผลมี
ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

5. การวัดผลมีความครอบคลุม
เร่ืองท่ีฝNก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ความเหมาะสมด�านคู,มือครู 
1. คําชี้แจงมีความเหมาะสม
สอดคล4องกับชุดฝNกทักษะ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

2. คําชี้แจงมีความเข4าใจง(าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
3. สาระของคู(มือครูมีความ
ครบถ4วนเหมาะสมสามารถนําไป
ปฏิบัติได4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

4. การจัดเรียงลําดับเน้ือหา
เหมาะสมเข4าใจง(าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.98 
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ตารางท่ี 28 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 
ของแผนการจัดการเรียนรู4รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 

สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร(องทางสติป)ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 
โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ 

 

 
 
 
 

รายการที่ประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. เน้ือหากิจกรรมสอดคล4องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

2. จุดประสงคFสอดคล4องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

3. จุดประสงคFการเรียนรู4เหมาะสม
กับกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

4. จุดประสงคFการเรียนรู4กําหนด
เกณฑFการประเมินที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

5. จุดประสงคFการเรียนรู4สามารถ
วัดได4แท4จริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

6. สาระการเรียนรู4สอดคล4องกับ
จุดประสงคFการเรียนรู4และกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

7. กิจกรรมการเรียนการสอนเร4า 
ความสนใจของผู4เรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน
เรียงลําดับกิจกรรมได4อย(างเหมาะสม 

+1 +1 0 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

9. กิจกรรมการเรียนการสอน
กําหนดระยะเวลาได4อย(างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

10. กิจกรรมการเรียนการสอน
ส(งเสริมด4านทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

11. กิจกรรมการเรียนการสอน
ส(งเสริมให4นักเรียนมีส(วนร(วมใน
กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช4ได4 

12. สื่อมีความสอดคล4องกับ
จุดประสงคFการเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
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ตารางที่ 28 (ต(อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการที่ประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

13. สื่อมีความสอดคล4องกับสาระ 
การเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

14. สื่อมีความสอดคล4องกับ
กิจกรรมการเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

15. สื่อส(งเสริมด4านทักษะปฏิบัติ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
16. สื่อมีความน(าสนใจ +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
17. การวัดและประเมินผล
สอดคล4องกับจุดประสงคF 
การเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

18. การวัดและประเมินผล
สอดคล4องกับสาระการเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

19. การวัดและประเมินผลมีเกณฑF 
การประเมินที่ชัดเจนเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

20. เคร่ืองมือวัดและประเมินผลมี 
ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.96 
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ตารางท่ี 29 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 
ของแบบทดสอบวัดความรู4 ชุดที่ 1 แบบทดสอบในคู(มือชุดฝNกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร(องทางสติป)ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5  
โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ข4อที่ 1 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 3 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 5 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 7 +1 0 0 +1 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 11 +1 0 0 +1 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 12 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 15 +1 +1 0 0 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 16 +1 0 +1 +1 0 0.60 ใช4ได4 
ข4อที่ 17 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 18 0 +1 +1 +1 0 0.60 ใช4ได4 
ข4อที่ 19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 20 0 +1 0 +1 +1 0.60 ใช4ได4 
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ตารางที่ 29 (ต(อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ข4อที่ 21 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 23 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 25 +1 +1 0 0 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 26 +1 0 +1 +1 0 0.60 ใช4ได4 
ข4อที่ 27 0 +1 +1 +1 0 0.60 ใช4ได4 
ข4อที่ 28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 30 +1 0 0 +1 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 31 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 33 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 35 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.80 
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ตารางท่ี 30 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 
ของแบบทดสอบวัดความรู4 ชุดท่ี 2 กิจกรรมที่ 1 ความสําคัญของการตัดเย็บ 

ชุดฝNกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร(องทางสติป)ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ข4อที่ 1 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 3 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 5 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 7 +1 0 0 +1 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 11 +1 0 0 +1 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 12 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 15 +1 +1 0 0 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 16 +1 0 +1 +1 0 0.60 ใช4ได4 
ข4อที่ 17 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 18 0 +1 +1 +1 0 0.60 ใช4ได4 
ข4อที่ 19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 20 0 +1 0 +1 0 0.40 ใช4ไม(ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.79 
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ตารางท่ี 31 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 
ของแบบทดสอบวัดความรู4 ชุดท่ี 3 กิจกรรมที่ 2 ลักษณะและส(วนประกอบของจักรเย็บผ4า  

ชุดฝNกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร(องทางสติป)ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป1ที่ 5 
โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ข4อที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 7 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 8 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 9 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 11 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 12 +1 0 +1 +1 0 0.60 ใช4ได4 
ข4อที่ 13 +1 +1 0 0 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 14 +1 0 0 0 +1 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 16 0 +1 +1 +1 0 0.60 ใช4ได4 
ข4อที่ 17 +1 0 0 0 +1 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 20 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.82 
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ตารางท่ี 32 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 
ของแบบทดสอบวัดความรู4 ชุดท่ี 4 กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณFและเคร่ืองมือในการตัดเย็บ  

ชุดฝNกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร(องทางสติป)ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป1ที่ 5 
        โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ข4อที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 2 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 4 0 0 0 +1 +1 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 8 0 +1 +1 0 +1 0.60 ใช4ได4 
ข4อที่ 9 +1 0 +1 0 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 12 +1 0 +1 0 0 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 14 +1 0 0 0 +1 0.40 ใช4ไม(ได4 
ข4อที่ 15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 16 0 +1 +1 +1 0 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
ข4อที่ 19 0 +1 0 +1 +1 0.80 ใช4ได4 
ข4อที่ 20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.83 
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ตารางท่ี 33 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 
ของแบบประเมินผลการเรียนรู4 ชุดฝNกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร(องทางสติป)ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 
โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ผู�เชี่ยวชาญคนที่ ค,า IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
1. รายการประเมินมีความเหมาะสม
สอดคล4องกับสาระการเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

2. รายการประเมินสอดคล4องกับ 
กิจกรรมการเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

3. รายการประเมินมีความสอดคล4อง
ในการนําไปใช4ปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช4ได4 

4. รายการประเมินมีความครอบคลุม
เร่ืองท่ีฝNกปฏิบัติ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

5. เกณฑFการประเมินผลมี 
ความชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.92 
แบบประเมินช้ินงาน 
1. รายการประเมินมีความเหมาะสม
สอดคล4องกับสาระการเรียนรู4 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

2. รายการประเมินสอดคล4องกับ 
ภาระงานท่ีปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

3. รายการประเมินก(อให4เกิด
ชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

4. เกณฑFการประเมินผลมี 
ความชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.95 
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ตารางท่ี 34 ผลการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity : IOC) 
ของแบบสังเกตพฤติกรรม ชุดฝNกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร(องทางสติป)ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 
โรงเรียนแพร(ป)ญญานุกูล จังหวัดแพร( โดยผู4เชี่ยวชาญ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ผู�เชี่ยวชาญคนที่ 

ค,า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. รายการท่ีสังเกตมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 
2. รายการที่สังเกตสามารถส(งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู4ได4 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใช4ได4 

3. รายการที่สังเกตสามารถส(งเสริม
ลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

4. ระดับคุณภาพการแปลผลมี 
ความเหมาะสมชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช4ได4 

ค,าดัชนีความสอดคล�อง = 0.95 
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ภาคผนวก  จ 
การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 

โดยใช#ชุดฝ&กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
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ตารางท่ี 35 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
โดยใช%ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนทักษะอาชีพงานตัดเย็บ โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 
 

การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว นักเรียน จํานวน 3 คน 
 

นักเรียน 
(คนที่) 

คะแนนท#ายกิจกรรม 
รวมทุกชุดกิจกรรม 

 (A = 246) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
(B = 56) 

1 176 38 
2 182 44 
3 173 35 

รวม X = 531 F = 117 
ค0าประสิทธิภาพ 

1
E = 71.95 

2
E = 69.64 

 
จากข#อมูลตารางที่ 35 คํานวณหาค8า  

1
E   และ  

2
E   ดังน้ี 

     
 

1
E  =    

1
E  = 

 
 
1
E  = 71.95 
 
 

 
2
E  =    

2
E  = 

 
 
2
E  = 69.64 

 
 
 
 
 
 
 

531 
  3 
       246 

X 100 

117 
  3 
       56 

X 100 

    x 
   N 
       A 

 X 100 

    F 
   N 
   B 

 X 100 
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ตารางท่ี 36 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
โดยใช%ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนทักษะอาชีพงานตัดเย็บ โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 
 

การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ0ม นักเรียน จํานวน 5 คน 
 

นักเรียน 
(คนที่) 

คะแนนท#ายกิจกรรม 
รวมทุกชุดกิจกรรม 

 (A = 246) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
(B = 56) 

1 201 48 
2 182 38 
3 186 41 
4 191 45 
5 195 47 

รวม X = 955 F = 219 
ค0าประสิทธิภาพ 

1
E = 77.64 

2
E = 78.21 

 
 

จากข#อมูลตารางที่ 36 คํานวณหาค8า  
1
E   และ  

2
E   ดังน้ี 

         
 

1
E  =    

1
E  = 

 
 
1
E  = 77.64 
 
 

 
2
E  =    

2
E  = 

 
 
2
E  = 78.21 

 
 
 
 
 

 955 
   5 
       246 

X 100 

 219 
   5 
       56 

X 100 

    x 
   N 
       A 

 X 100 

    F 
   N 
   B 

 X 100 
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ตารางท่ี 37 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
โดยใช%ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนทักษะอาชีพงานตัดเย็บ โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 
 

 

การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม นักเรียน จํานวน 6 คน 
 

นักเรียน 
(คนที่) 

คะแนนท#ายกิจกรรม 
รวมทุกชุดกิจกรรม 

 (A = 246) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
(B = 56) 

1 197 43 
2 223 51 
3 207 47 
4 210 49 
5 196 44 
6 201 45 

รวม X = 1234 F = 279 
ค0าประสิทธิภาพ 

1
E = 83.60 

2
E = 83.04 

 
จากข#อมูลตารางที่ 37 คํานวณหาค8า  

1
E   และ  

2
E   ดังน้ี 

          
 

1
E  =    

1
E  = 

 
 
1
E  = 83.60 
 
 

 
2
E  =    

2
E  = 

 
 
2
E  = 83.04 
 

 

 279 
   6 
       56 

X 100 

1234 
   6 
       246 

X 100     x 
   N 
       A 

 X 100 

    F 
   N 
   B 

 X 100 



  284 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู� 

- ค�าความยาก ค�าอํานาจจําแนก และค�าความเท่ียงทั้งฉบับ 
ของแบบทดสอบวัดความรู" เรื่อง การตัดเย็บ     
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N

R
p 

ตารางท่ี 38 แสดงการวิเคราะห)ค�าความยาก ค�าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความรู" 
ในคู�มือชุดฝ.กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ นักเรียนท่ีมีความบกพร�องทางสติป3ญญา 

ชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี 5 โรงเรียนแพร�ป3ญญานุกูล จังหวัดแพร� 

 
ข�อที่ 

คนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
7 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

จํานวนคนตอบถูก (R) 6 6 5 5 5 4 6 4 5 3 
 

     ค.าความยาก 
 

0.75 0.75 0.62 0.62 0.62 0.50 0.75 0.50 0.62 0.37 

จํานวนคนตอบถูก 
ในกลุ.มสูง 

4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 

จํานวนคนตอบถูก 
ในกลุ.มต่ํา 

2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

ค.าอํานาจจําแนก (r) 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.25 -0.25 

แปลผล ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� ไม.ได� 
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N

R
p 

ตารางที่ 38 (ต�อ)  
 

ข�อท่ี 
คนท่ี 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
7 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

จํานวนคนตอบถูก (R) 6 5 6 4 5 4 7 4 5 4 
 

    ค.าความยาก 
 

0.75 0.62 0.75 0.50 0.62 
 

0.50 
 

0.87 
 

0.50 
 

0.62 
 

0.50 

จํานวนคนตอบถูก 
ในกลุ.มสูง 

4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

จํานวนคนตอบถูก 
ในกลุ.มต่ํา 

2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 

ค.าอํานาจจําแนก (r) 0.50 0.25 0.50 0.50 0.25 0.50 0.25 0.50 0.25 0.50 
แปลผล ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� 
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N

R
p 

ตารางที่ 38 (ต�อ)  
 

ข�อที่ 
คนท่ี 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
7 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

จํานวนคนตอบถูก (R) 5 5 6 5 6 5 5 6 6 3 
 

   ค.าความยาก 
 

0.62 0.62 0.75 0.62 0.75 0.62 0.62 0.75 0.75 0.37 

จํานวนคนตอบถูก 
ในกลุ.มสูง 

2 3 4 3 4 3 3 4 4 0 

จํานวนคนตอบถูก 
ในกลุ.มต่ํา 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

ค.าอํานาจจําแนก (r) -0.25 0.25 0.50 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 -0.75 

แปลผล ไม.ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� ได� ไม.ได� 
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ตารางท่ี 39 แสดงการวิเคราะห)ค�าความยาก ค�าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความรู" 
ชุดฝ.กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 1 เร่ือง ความสําคัญของการตัดเย็บ 

นักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติป3ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 5   
โรงเรียนแพร�ป3ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
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ตารางท่ี 40 แสดงการวิเคราะห)ค�าความยาก ค�าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความรู" 
ชุดฝ.กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ลักษณะและส�วนประกอบของจักรเย็บผ"า 

นักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติป3ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 5   
โรงเรียนแพร�ป3ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
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ตารางท่ี 41 แสดงการวิเคราะห)ค�าความยาก ค�าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความรู" 
ชุดฝ.กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 3 เร่ือง วัสดุ อุปกรณ) และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 

นักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติป3ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 5   
โรงเรียนแพร�ป3ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
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ตารางท่ี 42 แสดงค�าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดความรู"ท้ังฉบับ 
ในคู�มือชุดฝ.กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ นักเรียนท่ีมีความบกพร�องทางสติป3ญญา 

ชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี 5 โรงเรียนแพร�ป3ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
    

ข�อที่ 
คนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
5 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

จํานวนคนตอบถูก  6 6 5 4 6 4 6 6 4 4 
  0.75 0.75 0.62 0.50 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 0.50 

q  =1-p 0.25 0.25 0.38 0.50 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 
pq  0.19 0.19 0.24 0.25 0.19 0.25 0.19 0.19 0.25 0.25 

 
ตารางที่ 42 (ต.อ) 
 

ข�อที่ 
คนท่ี 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
8 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

จํานวนคนตอบถูก  4 5 4 5 6 5 6 5 6 6 
  0.50 0.62 0.50 0.62 0.75 0.62 0.75 0.62 0.75 0.75 

q  =1-p 0.50 0.38 0.50 0.38 0.25 0.38 0.25 0.38 0.25 0.25 
pq  0.25 0.24 0.25 0.24 0.19 0.24 0.19 0.24 0.19 0.19 
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ตารางที่ 42 (ต�อ) 
 

ข�อท่ี 
คนท่ี x  2

x  

1 18 324 
2 9 81 
3 18 324 
4 9 81 
5 10 100 
6 17 289 
7 6 36 
8 16 256 

จํานวนคนตอบถูก  ∑x  = 103 ∑x2  = 1491 
  

∑pq  = 4.41 q  =1-p 
pq  

 

ค.าความแปรปรวนของคะแนนความรู�เร่ือง การตัดเย็บ 
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ค.าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดความรู�ท้ังฉบับ เร่ือง การตัดเย็บ 
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ตารางท่ี 43 แสดงค�าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดความรู"ทั้งฉบับ ชุดฝ.กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง ความสําคัญของการตัดเย็บ นักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติป3ญญา 

ชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี 5 โรงเรียนแพร�ป3ญญานุกูล  จังหวัดแพร� 
    

ข�อที่ 
คนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
5 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
7 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

จํานวนคนตอบถูก  5 6 6 5 5 6 5 5 4 5 
  0.62 0.75 0.75 0.62 0.62 0.75 0.62 0.62 0.50 0.62 

q  =1-p 0.38 0.25 0.25 0.38 0.38 0.25 0.38 0.38 0.50 0.38 
pq  0.24 0.19 0.19 0.24 0.24 0.19 0.24 0.24 0.25 0.24 
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ตารางที่ 43 (ต�อ) 
 

ข�อท่ี 
คนท่ี x  2

x  

1 9 81 
2 5 25 
3 8 64 
4 5 25 
5 4 16 
6 9 81 
7 4 16 
8 8 64 

จํานวนคนตอบถูก  ∑x = 52 ∑x2  = 372 
  

∑pq  = 2.26 q  =1-p 
pq  

 

ค.าความแปรปรวนของคะแนนความรู� เร่ือง ความสําคัญของการตัดเย็บ 
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ค.าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดความรู�ท้ังฉบับ เร่ือง ความสําคัญของการตัดเย็บ 
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ตารางท่ี 44 แสดงค�าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดความรู"ทั้งฉบับ ชุดฝ.กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ลักษณะและส�วนประกอบของจักรเย็บผ"า นักเรียนท่ีมีความบกพร�องทางสติป3ญญา 

ชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี 5 โรงเรียนแพร�ป3ญญานุกูล  จังหวัดแพร� 
    

ข�อท่ี 
คนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
3 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
7 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

จํานวนคนตอบถูก  5 5 5 5 4 5 6 4 6 5 
  0.62 0.62 0.62 0.62 0.50 0.62 0.75 0.50 0.75 0.62 

q  =1-p 0.38 0.38 0.38 0.38 0.50 0.38 0.25 0.50 0.25 0.38 
pq  0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24 0.19 0.25 0.19 0.24 
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ตารางที่ 44 (ต�อ) 
 

ข�อท่ี 
คนท่ี x  2

x  

1 9 81 
2 4 16 
3 7 49 
4 5 25 
5 4 16 
6 8 64 
7 4 16 
8 9 81 

จํานวนคนตอบถูก  ∑x = 50 ∑x2 = 348 
  

∑pq  = 2.32 q  =1-p 
pq  

 

ค.าความแปรปรวนของคะแนนความรู� เร่ือง ลักษณะและส.วนประกอบของจักรเย็บผ�า 
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ค.าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดความรู�ท้ังฉบับ เร่ือง ลักษณะและส.วนประกอบ 
ของจักรเย็บผ�า 
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ตารางท่ี 45 แสดงค�าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดความรู"ทั้งฉบับ ชุดฝ.กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
กิจกรรมที่ 3 เร่ือง วัสดุ อุปกรณ) และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
นักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติป3ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป8ที่ 5 

โรงเรียนแพร�ป3ญญานุกูล  จังหวัดแพร� 
    

ข�อที่ 
คนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

จํานวนคนตอบถูก  5 6 5 5 4 5 5 6 7 6 
  0.62 0.75 0.62 0.62 0.50 0.62 0.62 0.75 0.87 0.75 

q  =1-p 0.38 0.25 0.38 0.38 0.50 0.38 0.38 0.25 0.13 0.25 
pq  0.24 0.19 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.19 0.11 0.19 
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ตารางที่ 45 (ต�อ) 
 

ข�อท่ี 
คนท่ี x  2

x  

1 8 64 
2 5 25 
3 9 81 
4 4 16 
5 4 16 
6 10 100 
7 6 36 
8 8 64 

จํานวนคนตอบถูก  ∑x = 54 ∑x2 = 402 
  

∑pq  = 2.13 q  =1-p 
pq  

 

ค.าความแปรปรวนของคะแนนความรู� เร่ือง วัสดุ อุปกรณ? และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
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ค.าความเท่ียงของแบบทดสอบวัดความรู�ทั้งฉบับ เร่ือง วัสดุ อุปกรณ? และเคร่ืองมือ 
ในการตัดเย็บ 
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ภาคผนวก ช 
ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 

และผลงานนักเรียน 
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ภาพการผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอน 
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ภาพการผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอน 
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ภาพส่ือประกอบการเรียนการสอน 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
โดยการมีส$วนร$วมของภูมิป'ญญาท)องถ่ิน 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
โดยการมีส$วนร$วมของภูมิป'ญญาท)องถ่ิน 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ 
โดยการมีส$วนร$วมของผู)ปกครอง 
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ผลงานนักเรียน 
 
 

 
 

การเย็บตะเข็บธรรมดา 

 

 
  

การเย็บตะเข็บเข�าถํ้า 



 317   
 

ผลงานนักเรียน 
 
 

 
 

การเย็บตะเข็บล�ม 

 

 
 

การเย็บพับริมผ�า 
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ผลงานนักเรียน 
 
 

 
 

การเย็บผ�าพันคอ 
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ผลงานนักเรียน 
 
 

 
 

การเย็บเสื้อกระเหร่ียง 
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ผลงานนักเรียน 
 
 

 
 

การเย็บปลอกหมอน 
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ผลงานนักเรียน 
 
 

 
 

การเย็บกระเป,าผ�า 
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ภาคผนวก ซ 
การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

- นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
- เผยแพร�ในสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

- เผยแพร�ผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน) 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
โดยการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับจังหวัด ด,านการศึกษาพิเศษ 

ณ ศูนย)การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
โดยการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการในการแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ โรงเรียนนารีรัตน)จังหวัดแพร� 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
โดยการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการในการแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ณ โรงเรียนนารีรัตน)จังหวัดแพร� 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

 

 



331 
 

การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

ผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน) 

 
https://sumonseejai.blogspot.com 

 

 
 

เผยแพร�ชุดฝ�กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

ผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน) 
 

https://sumonseejai.blogspot.com 
 

 
 

เผยแพร�ผลงานวิจัยและชุดฝ�กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
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การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

ผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน) 
 

https://sumonseejai.blogspot.com 
 

 
 

เผยแพร�ผลงานวิชาการ 
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ประวัติผู
วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล   นางสุมล  ศรีใจ    
วัน เดือน ป�เกิด  2 เมษายน 2520 
ภูมิลําเนา  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� 
ที่อยู!ป"จจุบัน  59 หมู� 2 ตําบลทุ�งกวาว อําเภอเมือง จังหวัดแพร� 
ตําแหน!งป"จจุบัน  ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนแพร�ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2538  ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 6  
   จากโรงเรียนรังษีวิทยา 
   อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� 
 พ.ศ.2542  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 
   วิชาเอกการศึกษาพิเศษ วิชาโทภาษาอังกฤษ 
   จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม� 
   อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 
 พ.ศ.2546  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
   วิชาเอกการศึกษานอกระบบ 
   จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
   อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม�  
ประวัติการรับราชการ 
 10 พฤศจิกายน 2543  บรรจุเขBารับราชการในตําแหน�งอาจารยC 1 ระดับ 3  
    โรงเรียนศึกษาพิเศษแพร� จังหวัดแพร� 
 1 เมษายน 2546  อาจารยC 1 ระดับ 4 
     โรงเรียนศึกษาพิเศษแพร� จังหวัดแพร� 
 1 ตุลาคม 2547  อาจารยC 1 ระดับ 5 
     โรงเรียนแพร�ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
 24 ธันวาคม 2547  ครู โรงเรียนแพร�ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
 11 มีนาคม 2553  ครู วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนแพร�ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
 15 สิงหาคม 2559  ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแพร�ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร� 
 

 


