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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  

 


