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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความสําคัญของป�ญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล�าวว�า 
“การจัดการศึกษาต�องยึดหลักว�าผู�เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได� และถือว�า
ผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต�องส�งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ” และมาตรา 23 กล�าวว�า “การจัดการศึกษาต�องเน�นความสําคัญท้ังความรู� คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู�และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต�ละระดับการศึกษา” ข�อ 5 ในเร่ืองความรู�
และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย�างมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2553)  

นโยบายของรัฐบาลได�กําหนดให�เด็กไทยทุกคนต�องได�รับการศึกษาที่เท�าเทียมกันโดยไม�มี
ยกเว�นแม�แต�บุคคลที่มีความบกพร�อง (ในกฎหมายใช�คําว�า คนพิการ) รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กําหนดไว�ว�าบุคคลย�อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม�น�อยกว�าสิบ
สองปCที่รัฐจะต�องจัดให�อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช�จ�ายผู�ยากไร� ผู�พิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู�อยู�ในสภาวะยากลําบากต�องได�รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให�ได�รับการศึกษา 
โดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน จากที่กล�าวมาแสดงให�เห็นว�ากฎหมายสูงสุดของประเทศได�แสดงเจตนารมณD
อย�างชัดเจนที่จะให�บุคคลที่มีความบกพร�องทุกคนมีสิทธิในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย�างเสมอภาค
และมีคุณภาพ โดยขจัดปEญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจากความบกพร�อง รวมทั้งกําหนดให�ออกกฎหมาย
รับรองสิทธิดังกล�าวไว�ด�วย คือ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 
ซ่ึงได�ระบุไว�ว�าการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกต�างจากการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลทั่วไปโดยจัดให�คนพิการ มีสิทธิและโอกาสได�รับการบริการและความช�วยเหลือทางการศึกษา
เปGนพิเศษต้ังแต�แรกเกิดหรือพบความพิการ รวมท้ังมีสิทธิได�รับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อบริการและ
ความช�วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอย�างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และได�ให�ความหมายของบุคคล
ที่มีความบกพร�องหรือคนพิการไว�ว�า “คนพิการ” หมายความถึง บุคคลซ่ึงมีข�อจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข�าไปมีส�วนร�วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร�องทางการเห็น การได�ยิน 
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณD พฤติกรรม สติปEญญา การเรียนรู�หรือความบกพร�องอ่ืนใด
ประกอบกับมีอุปสรรคในด�านต�าง ๆ และมีความต�องการจําเปGนพิเศษทางการศึกษาที่จะต�องได�รับ
ความช�วยเหลือด�านหนึ่งด�านใดเพื่อให�สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข�าไปมีส�วนร�วม
ทางสังคมได�อย�างบุคคลท่ัวไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 1-2) ดังนั้นการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ที่มีความบกพร�องจึงจําเปGนต�องมีสื่อหรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของแต�ละบุคคลจึงจะช�วย
ให�การเรียนรู�น้ันสนองต�อความต�องการจําเปGนพิเศษแต�ละบุคคล
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การจัดการศึกษาพิเศษข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปGนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร�อง
ทางร�างกาย จิตใจ สติปEญญา อารมณD สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู� หรือมีร�างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม�สามารถพ่ึงตนเองได� บุคคลดังกล�าวข�างต�นมีสิทธิและโอกาสได�รับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเปGนพิเศษตั้งแต�แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ อุดมการณDของการจัดการศึกษาพิเศษ
ข้ันพ้ืนฐานจึงมุ�งเน�นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยผู�มีความพิการให�มีคุณลักษณะที่พึงประสงคD 
ทั้งในฐานะเปGนพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก ท้ังน้ีเพื่อเปGนรากฐานท่ีพอเพียงสําหรับการพัฒนา
ศักยภาพของผู�พิการ ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงความพิการ 4 ประเภท คือ ความพิการทางการเห็น ความพิการ
ทางการได�ยิน ความพิการทางร�างกาย และความพิการทางสติปEญญา ให�ดํารงชีวิตด�วยตนเองอยู�ใน
ครอบครัวและสังคมได�อย�างมีความสุข รวมทั้งเพ่ือให�สามารถประกอบอาชีพได�ตามศักยภาพ และ
เปGนผู�ใฝOรู�ใฝOเรียนตลอดชีวิต อันจะเปGนการเสริมรากฐานสังคมไทยให�เปGนสังคมท่ีแข็งแกร�ง มีความเปGน
ประชาธิปไตย มีความสมานฉันทDเอ้ืออาทรเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ 
2551: 1) 

การจัดการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห�งอนาคตใหม� ที่เปGนการศึกษาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะที่จําเปGน 3 ทักษะประกอบด�วย 1) ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม 2) ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ เปGนทักษะเฉพาะด�านความชํานาญการและ
ความรู�เท�าทันด�านต�าง ๆ เข�าด�วยกันเพื่อให�ประสบความสําเร็จทั้งในด�านการทํางานและการดําเนินชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: ออนไลนD) ซึ่งผู�เรียนที่เปGนผู�พิการมีสิทธิและโอกาสที่จะได�รับการจัด
การศึกษาให�เกิดทักษะที่จําเปGนในศตวรรษที่ 21 นี้ด�วย อีกทั้งปEจจุบันนโยบายการจัดการศึกษาได�
มุ�งเน�นให�ผู�เรียนได�รับการฝQกทักษะอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมุ�งหวังให�ลดอัตราการศึกษาต�อ
ในสาขาวิชาที่ไม�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานในประเทศ จึงมีความเหมาะสมสําหรับ
ผู�เรียนที่มีความบกพร�องทางสติปEญญาที่มีโอกาสการศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษาน�อยมาก ร�วมถึง
แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ (career education) จึงเปGนอีกกรอบความคิดหนึ่ง
ที่จําเปGนต�องมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู�เรียนโดยเฉพาะ
การศึกษาภาคบังคับ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปGนอย�างยิ่งที่จะต�องมีความเข�าใจที่จะดําเนินการ
ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ เนื่องจากแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบ
อาชีพหรืออาชีพศึกษามีจุดประสงคDเพ่ือให�ผู�เรียนได�มีความคิดที่เปGนเหตุเปGนผลในการทํางานสั่งสม
ความรู�และทักษะที่จําเปGนในการทํางาน รู�จักการหาโอกาสและช�องทางในการทํางาน สํารวจและก�าว
เข�าสู�โลกแห�งการทํางานซ่ึงระยะเวลาท่ีได�ศึกษาหาความรู�ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้นจําเปGนอย�างยิ่ง
ที่จะต�องพัฒนาความรู�ทักษะและเจตคติอันดีผ�านการศึกษา การฝQกอบรมและการปฏิบัติงานเพ่ือช�วย
ให�ผู�เรียนมีประสบการณDที่จะตัดสินใจในการศึกษาต�อและการทํางานต�อไปได�ในอนาคต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554 : 4-5) 

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
นํามาสู�หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร�องทางสติปEญญา โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล 
จังหวัดแพร� พุทธศักราช 2553 (แก�ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555 โดยมีวิสัยทัศนDมุ�งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู�เรียนท่ีมีความบกพร�องทางสติปEญญา ซ่ึงเปGนกําลังของชาติให�เปGนมนุษยDที่มีความสมดุล
ทั้งด�านร�างกาย ความรู� คุณธรรม ให�มีทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะ
การช�วยเหลือตนเองและสุขอนามัย ทักษะสังคมและการดํารงชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ 
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สามารถพึ่งพาตนเอง อยู�ร�วมกับครอบครัวและสังคมได�อย�างมีความสุขอย�างยั่งยืน มีทักษะใน
การช�วยเหลือตนเอง ทักษะการทํางานและการประกอบอาชีพ ส�งเสริมให�ผู�เรียนท่ีมีความบกพร�อง
ทางด�านสติปEญญาได�รับการพัฒนาด�านทักษะอาชีพอย�างเสมอภาค และมุ�งเน�นพัฒนาผู�เรียนเปGน
รายบุคคลตามศักยภาพ เพื่อให�ผู�เรียนมีทักษะอาชีพพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคD เปGนพลเมือง
ที่ดี มีความรักชาติ ศาสนD กษัตริยD มีความซื่อสัตยDสุจริต มีวินัย ใฝOเรียนรู� อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันใน
การทํางาน รักความเปGนไทย มีจิตสาธารณะ ช�วยเหลือตนเองได� ไม�เปGนภาระของครอบครัวและสังคม 
(โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล, 2555)  

โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� มีนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบ
อาชีพสําหรับนักเรียนในโรงเรียน โดยมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เน�นให�นักเรียนทุกคนได�ฝQกทักษะ
อาชีพ ซ่ึงเปGนการสนองนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ผู�ศึกษาในฐานะครูผู�สอนได�มีส�วนร�วม
รับผิดชอบในการพัฒนาทักษะอาชีพให�กับนักเรียนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือมุ�งเน�นให�นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน
งานอาชีพ เตรียมพร�อมสําหรับการประกอบอาชีพได�เม่ือจบการศึกษาของโรงเรียน ครูผู�สอนจึงจําเปGน
จะต�องพัฒนาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของ
นักเรียน โดยคํานึงถึงนักเรียนสําคัญท่ีสุด ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในกลุ�มทักษะอาชีพของโรงเรียน
แพร�ปEญญานุกูล ได�มีการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพงานผ�าหม�อห�อม สําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร�องทางสติปEญญา โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� จากสภาพการปฏิบัติการสอนท่ี
ผ�านมาการจัดกระบวนการการเรียนการสอนยังไม�เอื้อต�อการพัฒนาผู�เรียน เนื่องจากระบบโรงเรียน
ยังใช�วิธีการเรียนการสอนท่ีเปGนการถ�ายทอดเน้ือหามากกว�าการเรียนรู�จากสภาพท่ีเปGนจริง ซ่ึงการจัด 
การเรียนการสอนทักษะอาชีพเปGนทักษะที่มุ�งเน�นทักษะการปฏิบัติงาน การลงมือปฏิบัติจริงอย�าง
สมํ่าเสมอ ผู�เรียนต�องลงมือปฏิบัติให�ได�ชิ้นงาน ซ่ึงการปฏิบัติงานเพื่อให�ได�ชิ้นงานมีกระบวนการหลาย
ข้ันตอน หากนักเรียนขาดทักษะในข้ันตอนใด ๆ ก็จะไม�เกิดชิ้นงานที่ชี้ให�เห็นว�ามีทักษะในการปฏิบัติงาน 
อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนงานผ�าหม�อห�อมไม�มีเอกสาร สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความบกพร�องทางสติปEญญาโดยเฉพาะ และเอกสารหรือสื่อประกอบการสอนท่ีมีอยู�โดยท่ัวไปยังขาดแคลน
หาได�ยาก ส�งผลต�อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ด�วยเหตุนี้การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่มุ�งเน�นทักษะปฏิบัติและพัฒนาสื่อประกอบการสอนจึงมีความสําคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของครูในการพัฒนาทักษะปฏิบัติให�กับนักเรียน ตลอดจนนักเรียนสามารถเรียนรู�ด�วยตนเองบนพ้ืนฐาน
ความแตกต�างได� นอกจากนี้เม่ือปCการศึกษา 2558 พบว�า นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานต่ํา และ
การปฏิบัติงานไม�เปGนไปตามข้ันตอนของงาน ชิ้นงานท่ีได�จากการปฏิบัติงานยังไม�สมบูรณD สื่อการสอน 
ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงศักยภาพการเรียนรู�ของนักเรียน และส�งเสริมการแสวงหา 
ความรู�ด�วยตนเองน�อย ส�งผลให�นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา (โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล, 
2559: 31)  
 จากท่ีกล�าวมาข�างต�นและจากความสําคัญของประสิทธิภาพความรู�และทักษะงานอาชีพ
งานผ�าหม�อห�อมซ่ึงยังประสบปEญหาในด�านการจัดการเรียนรู�ให�แก�นักเรียน ครูผู�สอนจึงได�ศึกษาค�นคว�า
หาความรู�ในเอกสาร ตํารา และจากภูมิปEญญาท�องถ่ิน รวมทั้งศึกษาเร่ืองการพัฒนาสื่อการเรียนรู�ต�าง ๆ 
ที่เกี่ยวข�องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน�นนักเรียนเปGนสําคัญ นักเรียนได�ลงมือปฏิบัติจริงทําให�
นักเรียนได�รับประสบการณDตรง รู�จักการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน และสามารถเอาความรู�ไปประยุกตD 
ใช�ในชีวิตจริงได� พบว�ารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสDเปGนรูปแบบการสอนทักษะ



4 
 

ปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพงานผ�าหม�อห�อมที่สามารถตอบสนอง
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอาชีพ และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�ดีขึ้นอีกด�วย 
ดังเช�นวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนว�ารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสDสามารถเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได�แก� บุญรอด ชาติยานนทD, (2558). บุปผา กิติยัง, (2557). สุวิทยD พรหมหมวก, 
(2556). ชนันทDวิไล ธงเชื้อ, (2555). นัฐพล สุขเสารD, (2554). ปราณี เปล�งสูงเนิน, (2554). และ 
วรีวรรณ โขนงนุช, (2551). อีกท้ังยังพบว�าชุดกิจกรรมเปGนสื่อนวัตกรรมที่สามารถใช�แก�ปEญหาการเรียนรู�
ของนักเรียนเพื่อพัฒนาความรู�และทักษะอาชีพงานผ�าหม�อห�อมได� ดังเช�นงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุน
ว�าการใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�มาเปGนส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนจะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและทักษะปฏิบัติให�กับผู�เรียนได�อีกทางหนึ่ง ส�งผล
ให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว�าก�อนเรียน ดังเช�น
งานวิจัยของ มณีวรรณ หฤทัยถาวร, (2560). อรรถชัย มีสุข, (2560). สุจินตD ทิมเที่ยง, (2560). หาญ 
จินดาสวัสดิ์, (2559). ปEทมา จันทมณี,(2558). นภัสชนันทD สันติวสุธา, (2558). และสุพร พานิชกรณD, 
(2556). 

ด�วยเหตุผลดังกล�าวการจัดการเรียนการสอนให�บรรลุเป_าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาให�นักเรียนมีความรู�และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตได� โดยการจัดกระบวน 
การเรียนรู�เน�นทักษะในการปฏิบัติท่ีจะต�องใช�สื่อที่เหมาะสม เนื่องจากสื่อช�วยให�การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบรรลุเป_าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ ทําให�การเรียนการสอนดําเนินไปด�วยดี สื่อการสอน
ช�วยกระตุ�นความสนใจของผู�เรียน และมีส�วนร�วมในการเรียนรู�ได�มากข้ึนในเวลาที่มีจํากัด และช�วย
ให�การเรียนการสอนง�ายขึ้น ตลอดจนสื่อการสอนสามารถทําสิ่งที่เปGนนามธรรมให�เปGนรูปธรรม
และสามารถทําสิ่งที่ซับซ�อนให�ง�ายข้ึนได� ผู�ศึกษาในฐานะที่เปGนครูผู�สอนกลุ�มทักษะอาชีพงานผ�าหม�อห�อม
จึงมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วย
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสD เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมของ
นักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติปEญญา ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� 
เพ่ือให�นักเรียนเกิดการเรียนรู� เกิดทักษะปฏิบัติ มีโอกาสฝQกปฏิบัติจริง สามารถนําทักษะปฏิบัติไป
ประยุกตDเพ่ือพัฒนาตนเองต�อยอดสู�การประกอบอาชีพได� อันจะเปGนแนวทางในการส�งเสริมพัฒนา
ผู�เรียนด�านประสิทธิภาพความรู�และทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมได�อย�างมีคุณภาพต�อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ของนักเรียนที่ มีความบกพร�องทาง
สติปEญญา ชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑD
มาตรฐาน 75/75 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสD ของนักเรียนท่ีมีความบกพร�องทางสติปEญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� 

3. เพื่อศึกษาความแตกต�างของทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช�ชุด
กิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสD กับนักเรียนท่ี
เรียนโดยวิธีการเดิม 
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สมมติฐานการศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ของนักเรียนท่ีมีความบกพร�อง
ทางสติปEญญา ช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 2 โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� มีประสิทธิภาพ 75/75 
 2. ทักษะปฏิบัติการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมของนักเรียนที่เรียนโดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อม
ผ�าหม�อห�อม ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสD หลังเรียนสูงกว�าก�อนเรียน 

3. ทักษะปฏิบัติการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมของนักเรียนที่เรียนโดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อม
ผ�าหม�อห�อม ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสD สูงกว�าเรียนวิธีเดิม 

 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ผู�ศึกษาได�กําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

 1.1 ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 โรงเรียนแพร�
ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� ปCการศึกษา 2560 จํานวน 3 ห�องเรียน รวมทั้งหมด 32 คน 
 1.2 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 โรงเรียน
แพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� ภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2560 ได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 2 กลุ�ม ได�แก� นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2/1 จํานวน 12 คน เปGน
กลุ�มทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2/2 จํานวน 11 คน เปGนกลุ�มควบคุม รวม 2 กลุ�ม มี
นักเรียนจํานวน 23 คน 

2. สิ่งที่ต*องศึกษา 
 2.1 ตัวแปรต�น คือ ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีสD 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 

3. เน้ือหาที่ใช*ในการศึกษา 
 เนื้อหาที่ใช�ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เน้ือหาจากหลักสูตร กลุ�มทักษะอาชีพ เร่ืองการมัดย�อม
ผ�าหม�อห�อม ชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 ตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร�องทาง
สติปEญญา โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� พุทธศักราช 2553 (แก�ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555 
โดยแบ�งการเรียนออกเปGน 16 ชุดกิจกรรม ซ่ึงมีเนื้อหาดังนี้ 

ชุดกิจกรรมเล�มที่ 1 เร่ือง ประวัติความเปGนมาและความสําคัญของผ�าหม�อห�อมมัดย�อม 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 2 เร่ือง วัสดุ อุปกรณD และเคร่ืองมือในการทําผ�าหม�อห�อมมัดย�อม 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 3 เร่ือง ข้ันตอนการทําผ�าหม�อห�อมมัดย�อม 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 4 ตอนท่ี 1 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมสีพื้น 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 5 ตอนท่ี 2 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมลายวงกลม 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 6 ตอนท่ี 3 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมลายวงกลมซ�อน 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 7 ตอนท่ี 4 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการพับและหนีบตัวหนีบ 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 8 ตอนท่ี 5 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการพับและทับด�วยบล็อกไม�

สี่เหลี่ยม 
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ชุดกิจกรรมเล�มที่ 9 ตอนท่ี 6 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการพับและทับด�วยบล็อกไม�
สามเหลี่ยม 

ชุดกิจกรรมเล�มที่ 10 ตอนที่ 7 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการพับและมัดด�วยเชือกฟาง 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 11 ตอนที่ 8 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการพับและพันด�วยเชือกฟาง 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 12 ตอนที่ 9 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการม�วนแล�วรูดด�วยเชือกฟาง 
ชุดกิจกรรมเล�มที่ 13 ตอนที่ 10 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการพันและรูดกับท�อพีวีซี 

 ชุดกิจกรรมเล�มที่ 14 ตอนที่ 11 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการม�วนผ�าและห�อด�วยผ�า
ตาข�าย 

ชุดกิจกรรมเล�มที่ 15 ตอนที่ 12 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการพับเย็บเข็มกลัดและ 
พันเชือก 

ชุดกิจกรรมเล�มที่ 16 ตอนที่ 13 การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยการพับเย็บมุมและรัดด�วย 
ยางรัดของ 

4. ระยะเวลาที่ใช*ในการศึกษา 
  ดําเนินการทดลองใช�กับกลุ�มทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ ในภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2559 
และดําเนินการใช�กับกลุ�มตัวอย�าง ในภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2560 ใช�เวลาในการสอน 32 ช่ัวโมง 
สัปดาหDละ 2 ชั่วโมง โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีสD 
 
ข*อจํากัดของการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีข�อจํากัดเร่ืองการสุ�มกลุ�มตัวอย�างท่ีไม�สามารถเลือกสุ�มกลุ�มตัวอย�าง
จากนักเรียนได�ทุกห�องเรียน เนื่องจากประชากรเปGนนักเรียนท่ีมีความบกพร�องทางสติปEญญามีระดับ
ความสามารถที่แตกต�างกัน ฉะนั้นจึงเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะ
ห�องเรียนที่มีความสามารถในระดับใกล�เคียงกัน จํานวน 2 ห�อง และใช�ประชากรทั้งหมดในทั้ง 2 
ห�องเรียนเปGนกลุ�มตัวอย�าง อีกทั้งการแยกกลุ�มของนักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติปEญญาออกจาก
กลุ�มเพื่อนภายในห�องเรียนจะส�งผลกระทบต�อสภาพจิตใจและอารมณDของนักเรียนในขณะท่ีเรียนอีกด�วย 
จึงมีความจําเปGนในการแบ�งกลุ�มตามห�องเรียนไม�สุ�มแบบสลับห�องทําให�กลุ�มทดลองและกลุ�มควบคุม
มีจํานวนต�างกัน 1 คน 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 
 เพื่อให�เกิดความเข�าใจตรงกันและตรงตามจุดมุ�งหมายของการศึกษาในคร้ังนี้จึงได�นิยามศัพทD 
ดังน้ี 
 1. นักเรียนท่ีมีความบกพร'องทางสติป�ญญา หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2
โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� ท่ีเรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�าหม�อห�อม ในภาคเรียนที่ 2 
ปCการศึกษา 2560 ที่มีข�อจํากัดด�านสติปEญญา การเรียนรู�และการปรับตัวในการฝQกทักษะอาชีพ มี
ระดับสติปEญญาในเกณฑDบกพร�องทางสติปEญญาระดับเล็กน�อยสามารถเรียนรู�ได�  
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  2. ชุดกิจกรรมการมัดย*อมผ*าหม*อห*อม หมายถึง เน้ือหาเอกสารประกอบการเรียนที่สร�างข้ึน
ในลักษณะชุดกิจกรรมเปGนกิจกรรมท่ีเน�นทักษะการปฏิบัติการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม การใช�วัสดุ อุปกรณD 
เครื่องมือ และขั้นตอนการทําผ�าหม�อห�อมมัดย�อม การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมลวดลายต�าง ๆ ซ่ึงมีสื่อ
มัลติมีเดียเปGนวีดีโอแสดงขั้นตอนวิธีการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมในแต�ละชุดกิจกรรม สําหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร�องทางสติปEญญา ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 โรงเรียนแพร�ปEญญานุกูล จังหวัดแพร� 
ประกอบด�วย 16 ชุดกิจกรรม 
 3. การสอนด*วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนท่ีครูผู�สอนประยุกตDใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสD ในข้ันการสอนแบ�งออก 
เปGน 5 ข้ันตามรูปแบบร�วมกับการใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมเพื่อพัฒนาทักษะการมัดย�อม
ผ�าหม�อห�อมให�กับนักเรียน 
 4. ทักษะการมัดย*อมผ*าหม*อห*อม หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
โดยใช�วัสดุ อุปกรณD เคร่ืองมือในการทําผ�าหม�อห�อมมัดย�อมด�วยความชํานาญจนเกิดชิ้นงานเปGนท่ี
ปรากฏ 
 5. การพัฒนาทักษะการมัดย*อมผ*าหม*อห*อม หมายถึง ผลจากการใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อม
ผ�าหม�อห�อมด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสD ทําให�นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแสดงถึงความรู� ความสามารถในการปฏิบัติการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมได�อย�างชํานาญและ
มีชิ้นงานปรากฎอย�างชัดเจน จากการทดสอบ และการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนในแต�ละ
ชุดกิจกรรม 
 6. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการมัดย*อมผ*าหม*อห*อม หมายถึง คุณภาพของชุดกิจกรรม
การมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ท่ีสามารถช�วยให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�และทักษะปฏิบัติตามจุดประสงคDถึง
ระดับเกณฑDที่ผู�ศึกษากําหนดไว� นักเรียนมีความบกพร�องทางสติปEญญาและเนื้อหากิจกรรมเปGนทักษะ
ปฏิบัติ จึงตั้งระดับเกณฑDประสิทธิภาพ คือ 75/75 
 75 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเปGนร�อยละของการทําแบบทดสอบและคะแนนจาก
การประเมินทักษะปฏิบัติท�ายกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมทุกชุดกิจกรรม  
 75 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเปGนร�อยละของการทําแบบทดสอบและคะแนนจาก
การประเมินทักษะปฏิบัติหลังการเรียนโดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม   
  
ประโยชน�ที่คาดว'าจะได*รับ 

1. ได�ชุดฝQกกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ของนักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติปEญญา
ที่สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมให�กับนักเรียนได�อย�างเหมาะสม 

2. นักเรียนสามารถนําความรู�และทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมไปใช�ในการต�อยอด
ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได� 

3. ผู�ปกครองสามารถนําชุดกิจกรรมไปใช�พัฒนาตนเองและใช�พัฒนานักเรียนต�อเนื่องท่ี
บ�านได�เพื่อสร�างองคDความรู�ที่คงทนและยั่งยืน 

4. เปGนแนวทางต�อครูผู�สอน และผู�เก่ียวข�องในการพัฒนาชุดกิจกรรมต�าง ๆ ในกลุ�มทักษะอ่ืน ๆ 
ต�อไป 



8 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 ผู�ศึกษามีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาการพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
  โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ด�วยรูปแบบการเรียนการสอน 
  ทักษะปฏิบัติของเดวีสD ของนักเรียนที่มีความบกพร�องทางสติปEญญา  
  ชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 

กรอบแนวคิด/ทฤษฎี 
 

- ชุดกิจกรรมเปGนนวัตกรรมทางการศึกษาอย�างหนึ่งที่เปGนสื่อกลางระหว�างผู�สอนกับผู�เรียน เปGน
กิจกรรมท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากประสบการณDจริง ฝQกการปฏิบัติให�ทําได� คิดเปGน ทําเปGน 
ใฝOรู� ใฝOเรียนอย�างต�อเน่ือง  

- รูปแบบที่มุ�งช�วยพัฒนาความสามารถของผู�เรียน การปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออก
ต�าง ๆ ทักษะส�วนใหญ�จะประกอบไปด�วยทักษะย�อย ๆ จํานวนมาก การฝQกให�ผู�เรียนสามารถทํา
ทักษะย�อย ๆ เหล�านั้นได�ก�อนแล�วค�อยเชื่อมโยงต�อกันเปGนทักษะใหญ�จะช�วยให�ผู�เรียนประสบ
ผลสําเร็จและรวดเร็วข้ึน  
เดวีสD (Davies, 1971 : 50-56) อ�างถึงใน (ทิศนา แขมมณี, 2555 : 246) 
 

ตัวแปรต*น 
 

- ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม  
 

- การจัดการเรียนรู�ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสD 
  ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา 
  ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตและให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย�อย 
  ข้ันที่ 3 ข้ันให�ผู�เรียนปฏิบัติทักษะย�อย 
  ข้ันที่ 4 ข้ันให�เทคนิควิธีการ 
  ข้ันที่ 5 ข้ันให�ผู�เรียนเชื่อมโยงทักษะย�อย ๆ 

ตัวแปรตาม 
 

ความรู� ความเข�าใจและทักษะในการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 


