
บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้วิ จัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
มาประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด  ADDIE Model ของเควิน  ครูส 
(Kevin Kruse. 2009 : 1-2) ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ดังรายละเอียดนี้  
 ระยะที่ 1 กำรวิจัย (Research : R1) กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (analysis) 
  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย ศึกษา 
สภาพปัญหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพความคาดหวัง 
กับสภาพความเป็นจริง ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสรุป
ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ ให้มี  
ความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 ระยะที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) กำรออกแบบและพัฒนำ (design and development) 
การสร้างร่างรูปแบบการเรียนการสอน การสร้างเคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล  

การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ระยะที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2) น ำไปใช้จริง (implementation) 
 น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพและการปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญ
แล้วมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 

 ระยะที่ 4 กำรพัฒนำ (Development : D2) ประเมินผล (evaluation) 
  ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยทดสอบหลังเรียน และวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
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ระยะที่ 1 กำรวิจัย (Research : R1) กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (analysis) 
                 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามล าดับขั้นตอนดังนี ้
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 คน 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบวิเคราะห์เอกสาร 
  2. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
  3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
ในระดับช่วงช้ันที่ 2   
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีกระบวนการสร้างและการพัฒนา ดังนี้ 
  1. แบบวิเคราะห์เอกสาร มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

     1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราที่เกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
   1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นของการวิเคราะห์เอกสารจ าแนกเป็น
สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง 
   1.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามโครงสร้าง (construct validity) และความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง
เชิงโครงสร้างของแบบวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 
(Likert) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการวิเคราะห์เอกสาร  
  1.4 น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้อง ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพ 
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่างรายการที่ใช้วิเคราะห์เอกสารกับรายละเอียดที่ศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X ) 
เท่ากับ 4.65 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.36 แสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และมี
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสาร ดังนี้ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรศึกษา
เอกสารที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด ผลการปรับปรุง คือ ศึกษาเอกสารที่มีความเป็นปัจจุบัน 
  2. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
ซึ่งแบบสังเกตพฤติกรรมทั้ง 2 ฉบับ มีกระบวนการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
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   2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสังเกต 

   2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน เพื่อก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสังเกต 
   2.3 ก าหนดโครงสร้างและประเด็นการสังเกต 
     2.4 สร้างแบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นข้อความปลายเปิด (opened form) ในการศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ แล้วน าแบบสังเกตที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (construct validity) และความตรงตามเนื้อหา (content 
validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสังเกต ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสังเกต  
การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของแบบสังเกตที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหา  
และความต้องการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์และสังเคราะห์ เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โดยผลการประเมิน
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของ
ประเด็นในการสังเกตตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 
การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้อง  
เชิงโครงสร้างของแบบวิเคราะห์เอกสาร 
  2.5 น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า เฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้อง ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่างประเด็นการสังเกตกับรายละเอียดที่ต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ
4.66 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.44 แสดงว่า แบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพ 
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
  3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
ในระดับช่วงช้ันที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง มีลักษณะของข้อค าถามปลายเปิด มีขั้นตอน
การสร้างและพัฒนา ดังนี้  

   3.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
   3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ  
การเรียนการสอน เพื่อก าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
   3.3 ก าหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ 
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     3.4 สร้างแบบสัมภาษณ์ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนงานประดิษฐ์ แล้วน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามโครงสร้าง (construct validity) และความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง
เชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 
(Likert) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลประเมิน  
ความเหมาะสม/สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์และสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียน  
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โดยผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( X )  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการสัมภาษณ์
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญและการแปลความหมายเช่นเดียวกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้อง เชิงโครงสร้าง 
ของแบบวิเคราะห์เอกสาร 
   3.5 น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้อง ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามที่ใช้สัมภาษณ์กับรายละเอียดที่ต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) 
เท่ากับ 4.71 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42 แสดงว่า แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
 การด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย เป้าหมายการพัฒนาเกี่ยวกับความต้องการ 
และความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

  2. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการตรวจสอบ
สภาพจริงที่เป็นอยู่หลังจากทราบความคาดหวังแล้ว จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่มกับนักเรียน 

  3. วิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังเชิงนโยบายและสภาพความเป็นจริงของการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน โดยการเปรียบเทียบสภาพความคาดหวังที่เป็นจริงกับความคาดหวังที่ก าหนดไว้ แล้วระบุปัญหา 
รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

  4. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นข้อสรุปที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย  
    1.1 ศึกษาข้อมูล และเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร 
   ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานที่เช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
เต็มศักยภาพ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งเน้นในด้านของกระบวนการท างาน  
การจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการออกแบบงาน และการท างานอย่างมี  
กลยุทธ์ จึงก าหนดการเรียนรู้ที่ยึดงาน กระบวนการจัดการ และการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ บนพื้นฐานของ  
การใช้หลักการและทฤษฎีเป็นหลักในการท างาน เพื่อใช้แก้ปัญหางานที่น ามาฝึกฝน กระบวนการเรียนรู้ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ก าหนดเป็นงาน 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้ง 7 หัวข้อ 
ซึ่งประกอบด้วยความหมายของงาน ความส าคัญและประโยชน์ของงาน หลักการท างาน วิธีการและขั้นตอน
การท างาน กระบวนการท างาน การจัดการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน และคุณธรรมในการท างาน 
เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ จึงมีรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการท างาน  
4 รูปแบบ คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
และการเรียนรู้จากการท างานกลุ่ม ซึ่งผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึง
พิจารณาออกแบบการเรียนรู้โดยเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล 
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
มีการวิเคราะห์หลักสูตร จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่หลักสูตรสถานศึกษา 
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ที่มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้ก าหนดองค์ประกอบของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้ 
    วิสัยทัศน์  
     นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ครูเป็นผู้น าทางวิชาการ สถานศึกษาได้มาตรฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
จึงก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
   1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย  
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต 
    3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
    4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข  
    สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม 
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้  
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ 
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน  



153 
 

  

และแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่าง  ๆ 
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม การรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี 
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2. ซือ่สัตย์สุจริต 
  3. มีวินัย 
  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง 
  6. มุ่งมั่นในการท างาน 
   7. รักความเป็นไทย 
      8. มีจิตสาธารณะ 
    สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      สาระที่ 1 : การด ารงชีวิตและครอบครัว 
     มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
    สาระที่ 2 : การออกแบบและเทคโนโลยี 
     มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้าง
สิ่งของเคร่ืองใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ย่ังยืน 
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    สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

    สาระที่ 4 : การอาชีพ   
      มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในการอาชีพ  
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
   1.2 ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
แผนการสอนรายบุคคล (IIP) และเอกสารการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2558 จากผลการพัฒนาด้านจุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องการพัฒนาในช่องเป้าหมายระยะยาว 1 ปี 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร 
   ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนมีความพิการประเภทเดียวกัน อายุอยู่ในเกณฑ์
การเรียนรู้พื้นฐานปกติ พ่อแม่อยู่ด้วยกัน ลักษณะบ้านเป็นบ้านของตนเอง ข้อมูลด้านการแพทย์ ไม่มี 
โรคประจ าตัวอื่น ร่างกายสมบูรณ์ในเกณฑ์ปกติ ข้อมูลการศึกษา เข้าเรียนในระดับช้ันอนุบาลถึงปัจจุบัน  
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีระดับความสามารถปัจจุบันแตกต่างกัน ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ที่ก าหนดในลักษณะจุดเด่น จุดด้อย มีการวางเป้าหมายการพัฒนาระยะ 1 ปี ตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล โดยก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลตามระดับความสามารถ
ของนักเรียน ซ่ึงนักเรียนแต่ละคนจะมีแผนการสอนรายบุคคล (IIP) เป็นตัวด าเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจากเอกสารการประเมินผลของนักเรียนมีระดับการพัฒนา
ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พบข้อสังเกตเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เน้นในเร่ืองของความรู้ ความจ า และล าดับ
ของการจัดการเรียนรู้ไม่เน้นในด้านของทักษะการปฏิบัติงานเท่าที่ควร 

   1.3 ความต้องการและความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
    ผู้วิจัยก าหนดความต้องการและความคาดหวังจากการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 
ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง มีทักษะกระบวนการท างาน การท างานกลุ่ม รู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ คุณภาพของงานมีความสมดุล สมบูรณ์ ประณีต สวยงาม คงทน สามารถใช้งานได้  
คาดหวังให้นักเรียนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คาดหวังให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีขั้นตอนการเรียนรู้
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อย่างเป็นระบบ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เน้นการลงมือปฏิบัติ กล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก อยากรู้ อยากเห็น มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เนื้อหาสาระการเรียนรู้
เหมาะสมกับวัย และระยะเวลาที่ก าหนด ผู้สอนมีความสามารถในการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสาร อุปกรณ์ 
มีความพร้อม และเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู ้และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู ้
  2. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

     2.1 สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูรายวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน
ของครูผู้สอน และขณะเดียวกันสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่ครูก าลังสอน โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
   ขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
    1. ผู้วิจัยขออนุญาตครูประจ าวิชาที่จัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าสังเกตพฤติกรรมการสอน 
และพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่ครูก าลังสอน 
    2. ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าสังเกตพฤติกรรมการสอน และพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนขณะที่ครูก าลังสอนให้นักเรียนทราบอีกคร้ัง เพื่อลดความวิตกกังวล ความสงสัย ความอยากรู้ 
อยากเห็น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้  
    3. ผู้วิจัยนั่งด้านหลังของห้องเรียน เพื่อให้ไม่เป็นจุดสนใจระหว่างการด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู ้
    4. บันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในแบบบันทึก
พฤติกรรม 

   ผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู พบว่า 1) การจัดการเรียนการสอน ผู้สอน
เร่ิมต้นด้วยการกล่าวทักทายนักเรียน แนะน าอุปกรณ์การเรียนรู้ ให้นักเรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจ ผู้สอน
สาธิตทักษะย่อยของการปฏิบัติช้ินงานในส่วนของการเร่ิมต้น แล้วให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ จนครบเป็น
งานที่สมบูรณ์ โดยระหว่างการฝึกปฏิบัติผู้สอนให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานขั้นต่อไปทีละกลุ่ม โดยไม่มีการสาธิต
หรืออธิบายแบบองค์รวม เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มได้ช้ินงานที่สมบูรณ์แล้ว ครูให้แต่ละกลุ่มทดลองใช้งาน  
ว่าสามารถใช้ได้จริง และช้ินงานมีความแข็งแรง 2) การวัดผลประเมินผล ผู้สอนดูช้ินงานของนักเรียน
ระหว่างฝึกปฏิบัติ และเมื่อช้ินงานเสร็จสมบูรณ์ ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มน าสิ่งประดิษฐ์มาทดลองใช้งานตามที่
ครูได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้ แต่ไม่มีการสรุปบทเรียน การน าเสนอช้ินงาน หรือการท าแบบทดสอบ  
3) สภาพแวดล้อม สภาพห้องเรียนโดยรวมมีความสะอาด มีสื่อการเรียนรู้พอสมควร แต่การจัดสถานที่นั่ง
ของนักเรียนไม่ค่อยเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติของกิจกรรมการเรียนรู้ 4) อุปกรณ์ 
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การจัดการเรียนรู้ มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนระหว่างฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ และอุปกรณ์ 
บางช้ินไม่พร้อมใช้งาน มีสภาพช ารุด 5) สภาพปัญหาในการเรียนการสอน ผู้สอนควบคุมช้ันเรียนได้ไม่ดี 
เนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนไม่มีสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนค้นคว้าหรือใช้เป็น
แบบอย่าง เทคนิคการเรียนรู้ไม่กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง ล าดับการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ใช้เวลาในการท ากิจกรรมเกินเวลา เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับการใช้งาน การใช้
ภาษามือในการสื่อสารของผู้สอนไม่ชัดเจน สับสน สลับไปมา ค าศัพท์บางค าไม่มีบัญญัติภาษามือไว้ ครูไม่ได้
ท าข้อตกลงกับนักเรียนว่าค าศัพท์นี้ควรใช้ท่ามืออย่างไร ครูใช้วิธีข้ามไปอธิบายส่วนอื่นๆ ท าให้นักเรียน 
ขาดการรับรู้ และการเรียนรู้ช่วงนี้ไป การจัดการเรียนรู้ผู้สอนไม่ได้กล่าวถึงข้อควรระวังในการใช้งานของเคร่ืองมือ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายระหว่างการปฏิบัติ 6) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้สอนควรมีการออกแบบ 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เตรียมความพร้อมก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ตรวจสอบความพร้อมของสื่อ/
อุปกรณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้อง เหมาะสม เพียงพอ และปลอดภัยต่อการใช้งาน 
   ผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนขณะที่ครูก าลังสอน พบว่า นักเรียนไม่มี
ความกระตือรือร้นในการเรียน หรืออยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ครูก าลังสอน ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นหรือ 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติงานกลุ่มจะมี
นักเรียนเก่งบางคนที่เข้าใจการท างาน ท างานเสร็จก่อนเวลา ช่วยเหลือเพื่อนที่ท างานช้า ท าไม่ทัน โดยการ
กระตุ้นเตือนของครู ลักษณะของการจัดช้ันเรียนไม่เอื้อให้นักเรียนท างานกลุ่ม นักเรียนไม่สามารถ 
นั่งปฏิบัติงานกลุ่มจนเสร็จได้เนื่องจากต้องเดินมารออุปกรณ์ในการสร้างช้ินงาน ซ่ึงไม่เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน การใช้อุปกรณ์ไม่ตรงกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  และน าอุปกรณ์มาเล่นขณะใช้งาน ขั้นตอน 
การท างานไม่เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง ท าในส่วนที่ตนเองอยากท า และท าได้ก่อน คุณภาพงานมีองค์ประกอบ
ของช้ินงานไม่สมดุลหรือสมบูรณ์ ขาดความประณีต สวยงาม แต่สามารถใช้งานได้  
   2.2 สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ ระดับช่วงช้ันที่ 2 โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนผ่านล่ามภาษามือ  
ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 คน  
   ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องการให้การจัด 
การเรียนรู้ของครูมีความสนุกสนาน เร้าใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม 
ใช้ภาษาในการอธิบายเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน สื่อการสอน
ของครูอยากให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากที่ครูอธิบายเสร็จแล้ว มีการวัดผลประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติกิจกรรม มีการน าเสนอช้ินงาน เพื่อเป็นการประเมินอย่างหนึ่งโดยไม่มุ่งไปที่การสอบเพียงอย่างเดียว  
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   3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งที่คาดหวังเชิงนโยบายและสภาพความเป็นจริงของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน 

 

ตำรำงที่  2  แสดงการเปรียบเทียบสภาพความคาดหวังเชิงนโยบายกับสภาพความเป็นจริง 

 

สภำพควำมคำดหวัง สภำพควำมเปน็จริง 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผ่านตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
2. นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ตามขัน้ตอน
อย่างถูกต้อง มีทักษะกระบวนการท างาน การท างานกลุ่ม 
รู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ คุณภาพของงานมคีวามสมดุล สมบูรณ์ 
ประณีต สวยงาม คงทน สามารถใช้งานได ้  
3. นักเรียนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ 
การเรียนรายวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
4. ครจัูดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
มีขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ กิจกรรม 
การเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
เน้นการลงมือปฏิบัติ กล้าคิด กล้าท า กลา้แสดงออก 
อยากรู้ อยากเห็น 
5. มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
6. เนื้อหาสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย  
และระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผู้สอนมีความสามารถในการใช้ภาษามือ 

เพื่อการส่ือสาร 
8. อุปกรณ์มีความพร้อม และเพียงพอต่อการจัด  
การเรียนรู้ 
9. สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอือ้ต่อกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 
2. นักเรียนบางคนสามารถปฏิบัติงานตามทีค่รูบอกได้ 
แต่ท างานไม่เป็นไปตามขั้นตอน เกิดความลา่ช้า 
ความผิดพลาด ต้องแก้ไขหรือท าใหม ่นักเรียน 
บางคนลืมขัน้ตอนการปฏิบัติ ครูต้องสาธิตซ้ า 
เนื่องจากไม่มีเอกสารประกอบการเรียนรู้ ใช้อุปกรณ์
ผิดประเภท คุณภาพงานไม่สมดุล ขาดความประณีต 
สวยงาม แต่สามารถใช้งานได้ 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ต้องการให้การจัด  
การเรียนรู้ของครูมีความสนุกสนาน เร้าใจ เปิดโอกาส 
ให้นักเรียนซักถาม ใช้ภาษาในการอธิบายเนื้อหา 
ที่กระชับ เข้าใจง่าย มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ชัดเจน สื่อการสอนของครูอยากให้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากที่ครูอธิบาย 
เสร็จแล้ว และนักเรียนได้น าเสนอช้ินงานของตนเอง 
4. การจัดการเรียนรู้ของครูใช้รูปแบบเดิม  ๆไม่มีสิ่งเร้า
หรือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเห็น จัดการเรียนรู้
โดยยึดผู้สอนเป็นส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
ขาดการวางแผนการท างานร่วมกัน เพราะครูเป็นผู ้
ก าหนดกิจกรรม และไม่วางแผนการสอนให้เป็น 
ไปตามล าดับก่อนหลัง นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรูน้้อย 
5. ไม่มีสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
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ตำรำงที่  2  แสดงการเปรียบเทียบสภาพความคาดหวังเชิงนโยบายกับสภาพความเป็นจริง (ต่อ) 

 

สภำพควำมคำดหวัง สภำพควำมเปน็จริง 

 6. เนื้อหาที่ใช้สอนเหมาะสมกับการเรียนรู้แต่
ระยะเวลาไม่เป็นไปตามขั้นตอนของการเรียนรู้
นักเรียนท างานไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
7. ใช้ภาษาในการอธิบายที่ไม่กระชับ เข้าใจยาก 
8. สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้งาน 
9. สถานที่ในการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัต ิ

 
 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสภาพความคาดหวังเชิงนโยบายกับสภาพความเป็นจริง พบว่า ปัญหา
เกิดจากการไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ขั้นตอนการเรียนรู้ไม่เป็นระบบนักเรียนขาดโอกาส 
ในการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สื่อการสอนไม่เหมาะสม และเพียงพอกับการเรียนรู้ สถานที่ 
ไม่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 การจัดการเรียนการสอนมีสภาพความคาดหวังเชิงนโยบายกับสภาพความเป็นจริงในการจัดการเรียนรู้
ที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากแบบแผนในการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เป็นระบบ ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ  
และความต้องการของผู้เรียน ไม่มีเทคนิควิธีการสอน ใช้การสอนรูปแบบเดิมๆ ซ้ าไปซ้ ามา ไม่มีสิ่งเร้า 
หรือสิ่งกระตุ้นที่ท าให้นักเรียนอยากเรียนรู้ อยากเห็น อยากลอง ขั้นตอนการเรียนรู้ไม่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
การสอนในรายวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  4. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

    ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ เน้นการพัฒนา 
ด้านทักษะพิสัย (psycho-motor domain) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยมุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้าน 
การปฏิบัติ การกระท า หรือการแสดงออกต่างๆ แล้วสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนของนักวิชาการ 
และนักการศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีระดับความถี่ที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยเลือกความถี่ที่ระดับ  
3 ขึ้นไป ในการจัดล าดับขั้นสอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส ์
(Davies’s Instructional Model for psychomotor domain) ที่ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ว่าทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย  ๆ
เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จและรวดเร็วขึ้น 
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มีวัตถุประสงค์ของรูปแบบ คือ มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ทักษะที่ประกอบด้วยทักษะย่อยจ านวนมาก โดยมกีระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบประกอบด้วย ขั้นที่ 1 
ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระท าที่ต้องการให้ผู้เรียน 
ท าได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทักษะหรือการกระท าที่สาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น 
จะต้องเป็นการกระท าในลักษณะที่เป็นธรรมชาติไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ ก่อนการสาธิต ครูควรให้ค าแนะน า
แก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรช้ีแนะจุดส าคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและ 
ให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระท าหรือทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะ
ทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อยๆ หรือแบ่งสิ่งที่กระท าออกเป็นส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียน
สังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย
โดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้ค าช้ีแนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั่ง
ผู้เรียนท าได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเร่ิมสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ 
ท าเช่นนี้ไปจนกระทั่งครบทุกส่วน ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะน า
เทคนิควิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึ้น ท าได้รวดเร็วขึ้น 
ท าได้ง่ายขึ้น หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น และขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อยเป็นทักษะที่สมบูรณ์ 
เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ  
และฝึกปฏิบัติหลายๆ คร้ัง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ
จากการเรียนตามรูปแบบ ผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ (Davies. 1971 : 50-56)     
    จากการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาสร้างร่างรูปแบบ 
การเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากรูปแบบเน้นการปฏิบัติมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดทักษะความช านาญในงานที่ปฏิบัติ และเร่ิมปฏิบัติงานจากทักษะย่อยๆ ไปสู่ทักษะที่สมบูรณ์  
ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมดีกว่าการเรียนรู้ที่เป็นนามธรรม 
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ระยะที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) กำรออกแบบและพัฒนำ (design and development) 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ จ านวน 33 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่างส าหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ที่ก าลังเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

 2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ที่ก าลังเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

 3. กลุ่มตัวอย่างส าหรับทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ที่ก าลังเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 22 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่                                                                          
   1. รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
   2. แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   3. ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี จ านวน 8 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 รอบรู้งานประดิษฐ์  เล่มที่ 2 สารพันเลือกสรรเคร่ืองมือ  เล่มที่ 3 
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 4 ถังขยะรีไซเคิล เล่มที่ 5 นาฬิกาพาเพลิน เล่มที่ 6 โมบาย
แสนสวย เล่มที่ 7 โคมไฟหลากสี และเล่มที่ 8 ราชินีกรอบรูป   
   4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 30 ข้อ 
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   5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1. รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    1.1 น าข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล (analysis) มาใช้ในการสังเคราะห์เพื่อก าหนด
กรอบของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของขั้นสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระท าที่ต้องการให้
ผู้เรียนท าได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทักษะหรือการกระท า การสาธิตให้
ผู้เรียนดูจะต้องเป็นการกระท าในลักษณะที่เป็นธรรมชาติไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ ก่อนการสาธิตครูควรให้
ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกต และช้ีแนะจุดส าคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต  

     ขั้นที่ 2 ขั้นเลียนแบบจากตัวต้นแบบ เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระท าหรือ
ทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อยๆ หรือแบ่งสิ่งที่ จะกระท าออกเป็น
ส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท าตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ 
    ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มี 
การสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนให้ค าชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้  
เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเร่ิมสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนท าได้ ท าเช่นนี้  
ไปจนกระทั่งครบทุกส่วน 

    ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนแนะน าเทคนิควิธีการที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึ้น ท าได้รวดเร็วขึ้น ท าได้ง่ายขึ้น หรือสิ้นเปลือง
น้อยลง เป็นต้น 

    ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อยเป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
แต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลายๆ คร้ัง 
จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 
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ภาพที่ 5  แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เหลือใช้ กลุ่มสาระ 
                การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษา 

        ปีที่ 6 (ฉบับร่าง) 
 

  1.2 น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ตรวจพิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (สมนึก  ภัททิยธนี. 2556 : 220)  
  1.3 น าคะแนนที่ ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของรูปแบบการเรียนการสอน มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0   
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.86 

   1.4  น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดในด้านความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล 
เชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบในการน ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์

รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
 

ขั้นให้เทคนิควิธีการ 
 

ขั้นที่ 3 
 

ขั้นที่ 4 
 

ขั้นที่ 5 
 

ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย 
 เป็นทักษะที่สมบรูณ ์

ขั้นที่ 1 
 

ขั้นที่ 2 
 

ขั้นการรบัรู ้
 

ขั้นเลยีนแบบจากตัวตน้แบบ 
 

ขั้นให้ผู้เรียนลงมอืปฏิบัติทกัษะยอ่ย 
 



163 
 

  

ไปใช้ แล้วเสนอผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 121)  
   1.5 น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดท ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์คร้ังนี้
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) 
เท่ากับ 4.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.34 ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ความเห็นว่า ขั้นตอนการเรียนรู้
เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับเนื้อหา และธรรมชาติของวิชา จึงมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   1.6 น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จ านวน 3 คน สังเกตและจดบันทึกข้อบกพร่อง
ของกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มี 
ความเหมาะสมกับนักเรียน  
  2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน 
งานประดิษฐ์ เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน  
การวัดผลประเมินผล 

  2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงช้ันที่ 2 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  2.3 ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คู่มือการสอน ชุดการสอน และสื่อการสอน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
  2.4 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ที่มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นที่ 2  
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ขั้นเลียนแบบจากตัวต้นแบบ ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ  
และขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อยเป็นทักษะที่สมบูรณ์ จ านวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้     

    แผนที่ 1 เร่ือง ปฐมนิเทศ     ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 2 เร่ือง งานประดิษฐ์น่ารู้     ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 3 เร่ือง สารพันเลือกสรรเคร่ืองมือ     ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 

   แผนที่ 4 เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้   ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 5 เร่ือง การประดิษฐ์ถังขยะ    ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 6 เร่ือง การประดิษฐ์นาฬิกา   ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 7 เร่ือง การประดิษฐ์โมบาย   ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 8 เร่ือง การประดิษฐ์โคมไฟ     ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 9 เร่ือง การประดิษฐ์กรอบรูป     ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 

  2.6 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้  (1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ (2) สาระส าคัญ (3) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (4) สาระการเรียนรู้  
(5) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (7) กิจกรรมการเรียนรู้ (8) สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ (9) ภาระงานหรือช้ินงาน (10) การวัดผลประเมินผล (11) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และ(12) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
                     2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ตรวจพิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) (สมนึก  ภัททิยธนี. 2556 : 220)  
  2.8 น าคะแนนที่ ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0  ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 

   2.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียด 
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น แล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 121)  
   2.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 
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   2.11 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 7 คน สังเกตและจดบันทึกข้อบกพร่องของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ และน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน  
   2.12 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น แล้วจัดพิมพ์ 
เป็นฉบับที่สมบูรณ์  
  3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้
    3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการสร้างชุดการสอนจากเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัย และความสนใจของนักเรียน  
ของชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ (2551 : 17) 
   3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงช้ันที่ 2 ศึกษาเอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทาง 
การสร้างชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

  3.3 ก าหนดเนื้อหาสาระในการสร้างชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ครอบคลุมมาตรฐาน ง1.1 สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การวัดผล
ประเมินผล เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยก าหนดเนื้อหา เร่ือง งานประดิษฐ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ เร่ืองที่ 1 รอบรู้งานประดิษฐ์  เร่ืองที่ 2 สารพันเลือกสรรเคร่ืองมือ  
เร่ืองที่ 3 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เร่ืองที่ 4 ถังขยะรีไซเคิล เร่ืองที่ 5 นาฬิกาพาเพลิน  
เร่ืองที่ 6 โมบายแสนสวย เร่ืองที่ 7 โคมไฟหลากสี และเร่ืองที่ 8 ราชินีกรอบรูป   
   3.4 ก าหนดรูปแบบการสร้างชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย  (1) ปกนอก (2) ปกใน (3) ค าน า  
(4) สารบัญ (5) ค าช้ีแจงส าหรับครู (6) บทบาทของครูผู้สอน (7) บทบาทของนักเรียน (8) จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม (9) แบบทดสอบก่อนเรียน (10) สาระการเรียนรู้ (11) ใบความรู้ (12) ใบงาน/ใบกิจกรรม  
(13) แบบทดสอบหลังเรียน (14) บรรณานุกรม และ(15) ภาคผนวก 

 3.5 น าชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจพิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม เนื้อหากิจกรรม สื่อการสอน ความยากง่าย การวัดผลประเมินผล และตรวจสอบความเที่ยงตรง 
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เชิงเนื้อหาของชุดการสอน เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดิม  

  3.6 น าคะแนนที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (IOC) ของชุดการสอนงานประดิษฐ์  
เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี มาวิเคราะห์ค่าดัชนี 
ความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ถึง 1.0  ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 

    3.7 น าชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 121)  
    3.8 น าชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซ่ึงในการจัดท าชุดการสอน
คร้ังนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92  
  4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้    
   4.1  ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฏี เทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบ (สมนึก  ภัททิยธนี. 2556 : 
73-97) และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน 
ง1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน 
มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
   4.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
ต้องการใช้จริง 30 ข้อ 
   4.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
ชุดเดิม ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหา และจุดประสงค์ที่ใช้  
  4.4 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 เพื่อน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จ านวน 7 คน เพื่อท าการวิเคราะห์รายข้อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ โดยหาค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยาก (p) ระหว่าง 
0.25-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.25-0.57 ได้แบบทดสอบจ านวน 30 ข้อ แล้วหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ โดยวิธีของโลเวท (Lovett) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 112) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87 

  4.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์  
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 5. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
                  5.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง  
(2555 : 274)  
  5.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นข้อค าถาม  
   5.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง เสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
ชุดเดิม พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ คือ ปรับภาษา
ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการสอบถาม 
   5.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญชุดเดิม 
ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 7 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพรายข้อ 

   5.5 น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของ
ข้อค าถามรายข้อ โดยใช้วิธี Item Total Correlation ใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (สมนึก  ภัททิยธนี. 
2553 : 254) คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ถึง 1.00 ไว้ใช้  ซึ่งพบว่า แบบสอบถามมีค่าอ านาจจ าแนก 
ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.93 จ านวน 10 ข้อ 

   5.6 น าแบบสอบถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ จ านวน 10 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมั่น
ของ ครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตรสัมปสิทธ์ิอัลฟา (Alpha-Coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 117) 
พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 1.00 
   5.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นฉบับที่สมบูรณ์  
 การด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สร้างขึ้นไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  1. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว มีวิธีด าเนินการ ดังนี้  
   ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
   ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปทดลองใช้กับเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
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ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 คน 
จากนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามขั้นตอน 
ดังนี ้
     1. ช้ีแจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
     1) ช้ีแจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง 
สิง่ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    2) ช้ีแจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของ
ครูผู้สอน 
    3) แนะน าผู้เรียนในการใช้แหล่งทรัพยากร และการน าชุดการสอนไปใช้ 

    4) ช้ีแจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน
ในการจัดการเรียนการสอน 

    5) ในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้ค าแนะน าผู้เรียนตลอดระยะเวลา
การด าเนินกิจกรรม และบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน  
    2. ด าเนินการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์ 
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 
รวม 20 ช่ัวโมง ระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองครูคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ดูแล 
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน ให้การเสริมแรงนักเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้นักเรียน
พักท ากิจกรรมการบริหารสมอง 10 นาที เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนรู้ 
มีความต่อเนื่องกัน 
   3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บันทึกคะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคล 
   ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 65.95/62.22 แสดงว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนไม่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนมีขั้นตอนที่ทับซ้อนกัน ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมาก 
นักเรียนสับสนในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปฏิบัติ ช้ินงานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด นักเรียนขาดการวางแผน 
การปฏิบัติงานร่วมกัน เพราะครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม นักเรียนฝึกปฏิบัติตามครู และระหว่างด าเนินกิจกรรม
มกีารใช้สื่อประกอบการเรียนรู้น้อย อาจเนื่องมาจากสื่อประกอบซึ่งเป็นชุดการสอนมีขนาดและสีของภาพ 
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ที่ใช้ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ตัวหนังสือประกอบการอธิบายมีขนาดเล็ก และนักเรียน 
ขาดการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ส่งผลต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักเรียน 

    ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าข้อบกพร่องที่ได้จากการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ไปปรึกษา
กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ได้ข้อที่ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ให้มี
ความชัดเจน สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ดังนี้  
    1. ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข 
สีของรูปภาพให้มีความคมชัดย่ิงขึ้น ปรับขนาดของภาพให้มีขนาดพอเหมาะสอดคล้องกับระดับช้ันและวัย
ของผู้เรียน เพิ่มขนาดของตัวหนังสือ และแยกขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละส่วนให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น  
    2. แผนการจัดเรียนรู ้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงช่ือเร่ืองและระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเพิ่มระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ 
เป็น 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 30 ช่ัวโมง  
    3. รูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยปรับขั้นการสอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหา เวลา การเรียนรู้ การรับรู้ และความต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โดยปรับขั้นการสอนของขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ และขั้นที่ 2 ขั้นเลียนแบบจากตัวต้นแบบมาอยู่
รวมกัน เนื่องจากครูมีการสาธิตทับซ้อนกันใช้เวลานาน คือมีการสาธิตทักษะหรือการกระท าโดยภาพรวม
แล้วมาสาธิตทักษะย่อยอีกคร้ัง จึงเห็นว่าส่วนของการน าเสนอภาพรวมควรน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเร้า  
และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนอยากเรียนรู้ จากการดูวีดิทัศน์ขั้นตอนการปฏิบัติทักษะ 
หรือการกระท านั้นๆ แล้วให้นักเรียนร่วมกันวางแผน โดยมีชุดการสอนเป็นสื่อประกอบเพิ่มเติมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมก่อนที่จะปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ระหว่างปฏิบัติครูให้เทคนิคการท างานให้เร็ว ให้ดี ให้ประหยัด 
สุดท้ายจึงน างานของแต่ละส่วนมาประกอบเป็นชิ้นงาน ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยน
ล าดับขั้นการสอน ดังนี้ 
     1. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โดยการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยวมาออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนล าดับขั้นสอนเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระท าที่ต้องการ  
โดยให้นักเรียนสังเกตการท างานอย่างตั้งใจ 
     ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
วางแผนการท างานร่วมกัน หลังจากที่ได้รับรู้โดยภาพรวมของทักษะหรือการกระท าแล้ว โดยการก าหนด
เป้าหมาย จัดล าดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะปฏิบัติ เพื่อให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ 
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     ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มี 
การสาธิตแต่มีชุดการสอนเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการทบทวนหรือเป็นต้นแบบการเรียนรู้  
หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้ค าช้ีแนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนท าได้  
      ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะน าเทคนิควิธีการ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึ้น ท าได้รวดเร็วขึ้น ท าได้ง่ายขึ้น 
หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น 
       ขั้นที่ 5 ขั้นเช่ือมโยงความรู้เดิม เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลายๆ คร้ัง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะ  
ที่สมบูรณ์ได้อย่างช านาญ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ  
               การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษา 
               ปีที่ 6 (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) 
 

ขั้นที่ 2 
 

ขั้นที่ 3 
 

ขั้นที่ 4 
 

ขั้นที่ 5 
 

ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน 

ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย 
 

ขั้นให้เทคนิควิธีการ 
 

ขั้นเช่ือมโยงความรู้เดิม 
 

รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
 

ขั้นที่ 1 
 

ขั้นการรับรู้ 
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   2. น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่ม ีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ตรวจพิจารณาความสอดคล้อง 
ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ แล้วน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (สมนึก  ภัททิยธนี. 2556 : 220)  
   3. น าคะแนนที่ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของรูปแบบการเรียนการสอน มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0   
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.90 

     4.  น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่ม ีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดในด้านความถูกต้อง 
ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบในการน ารูปแบบการเรียน
การสอนงานประดิษฐ์ไปใช้ แล้วเสนอผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 121)  
    5. น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดท ารูปแบบการเรียนการสอน
งานประดิษฐ์คร้ังนี้มี พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ  
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.34 ซึ่งผู้เช่ียวชาญ 
ให้ความเห็นว่า ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับ
เนื้อหาและธรรมชาติของวิชา จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    6. น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่ม ีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ที่ก าลังเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จ านวน 8 คน 
สังเกตและจดบันทึกข้อบกพร่องของกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ แล้วน าข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน 
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  2. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ืองส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
   ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
   ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปทดลองใช้กับเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 คน 
โดยคละนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง 
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ช้ีแจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
     1) ช้ีแจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    2) ช้ีแจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของ
ครูผู้สอน 

    3) แนะน าผู้เรียนในการใช้แหล่งทรัพยากร และการน าชุดการสอนไปใช้ 

    4) ช้ีแจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน
ในการจัดการเรียนการสอน 

    5) ในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้ค าแนะน าผู้เรียนตลอดระยะเวลา
การด าเนินกิจกรรม และบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน  
   2. ด าเนินการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์ 
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 
รวม 30 ช่ัวโมง ระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองครูคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ดูแล 
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน ให้การเสริมแรงนักเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้นักเรียน
พักท ากิจกรรมการบริหารสมอง 10 นาที เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนรู้ 
มีความต่อเนื่องกัน 

   3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บันทึกคะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคล 
   ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.60/75.00 แสดงว่า รูปแบบ
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การเรียนการสอนไม่เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากรูปแบบ
การเรียนการสอนมีขั้นตอนการเรียนรู้ของขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิค
วิธีการ ขั้นที่ 5 ขั้นเช่ือมโยงความรู้เดิม เป็นขั้นตอนที่มีลักษณะกิจกรรมต่อเนื่องกัน เพื่อความสอดคล้องของ
เนื้อหาสาระ เวลา การเรียนรู้ การรับรู้อย่างต่อเนื่องของนักเรียน และความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงควรที่จะน า
ขั้นการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้น มาอยู่ในขั้นเดียวกัน และการปฏิบัติทักษะหรือการกระท ายังขาดขั้นตอนของ 
การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงช้ินงานให้มีคุณภาพ 

   ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าข้อบกพร่องที่ได้จากการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ไปปรึกษากับ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ได้ข้อที่ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ให้มีความ
ชัดเจน สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ คือ ปรับเปลี่ยนขั้นการสอนของการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เวลา การเรียนรู้ การรับรู้อย่างต่อเนื่องของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน จึงปรับขั้นการเรียนรู้ของขั้นที่  3 ขั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4  
ขั้นให้เทคนิควิธีการ ขั้นที่ 5 ขั้นเช่ือมโยงความรู้เดิม มาอยู่รวมกัน เนื่องจากขั้นตอนของกิจกรรมมีลักษณะ
เกี่ยวเนื่องกัน คือ การปฏิบัติทักษะหรือการกระท าควรให้เทคนิควิธีการไปพร้อมกันว่าจะมีวิธีใดท าให้
ช้ินงานนั้นส าเร็จเกิดความรวดเร็ว ประณีต สวยงาม ประหยัด แล้วจึงน างานแต่ละส่วนมาประกอบ 
เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ เมื่อประกอบแล้วควรมีการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงช้ินงานให้ได้ตามรูปแบบหรือแผน
ที่วางไว้ ก่อนน าส่งช้ินงาน และเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจกล้าแสดงออก ผู้วิจัยจึงมีการปรับเปลี่ยน
และเพิม่เติมล าดับขั้นสอน รวมทั้งจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้  
  1. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    1.1 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มมาออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนล าดับขั้นการสอนเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้รับรู้ในสิ่งที่จะท า เห็นทักษะหรือการกระท า
ที่ต้องการ โดยให้นักเรียนสังเกตการท างานอย่างตั้งใจ 
    ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
วางแผนการท างานร่วมกัน หลังจากที่ได้รับรู้โดยภาพรวมของทักษะหรือการกระท าแล้ว โดยการก าหนด
เป้าหมาย จัดล าดับขั้นตอนก่อนหลังที่จะปฏิบัติ เพื่อให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ 
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   ขั้นที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น 
จนจบ ได้ช้ินงานที่สมบูรณ์ โดยไม่มีการสาธิตทักษะหรือการกระท านั้น มีชุดการสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้
ในการทบทวนหรือเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนแนะน าเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ท าได้ง่ายขึ้น ประณีต สวยงาม รวดเร็ว หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น 
   ขั้นที่  4 ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน ขั้นนี้ เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

   ขั้นที่ 5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางาน
ตามที่ได้ตรวจสอบและประเมินผลไว้ จนได้ผลงานตามที่ต้องการ 
   ขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ เป็นขั้นที่นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง 
ภาคภูมิใจในผลงาน และน าประสบการณ์จากการท างานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7  แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
               การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 
 

รูปแบบการเรียนการสอน 
 

ขั้นที่ 1 
 

ขั้นที่ 2 
 

ขั้นที่ 3 
 

ขั้นที่ 4 
 

ขั้นที่ 5 
 

ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน 

ขั้นการลงมอืปฏิบัต ิ

ขั้นการตรวจสอบประเมนิผลงาน 

ขั้นการปรับปรงุแก้ไขผลงาน 

ขั้นที่ 6 
 

ขั้นการปฏบิัติงานด้วยความภาคภมูิใจ 

ขั้นการรบัรู ้
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  1.2 น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ตรวจพจิารณาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ แล้วน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (สมนึก  ภัททิยธนี. 2556 : 220)  
  1.3 น าคะแนนที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของรูปแบบการเรียนการสอน มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0   
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 

    1.4  น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดในด้านความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล 
เชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบในการน ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ไปใช้ แล้วเสนอผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 121)  
   1.5 น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดท ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์คร้ังนี้
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) 
เท่ากับ 4.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.23 ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ความเห็นว่า ขั้นตอนการเรียนรู้
เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับเนื้อหา และธรรมชาติของวิชา จึงมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   1.6 น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จ านวน 22 คน สังเกตและจดบันทึกข้อบกพร่อง
ของกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มี 
ความเหมาะสมกับนักเรียน 
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  2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน  
การวัดผลประเมินผล 

  2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงช้ันที่ 2 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  2.3 ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คู่มือการสอน ชุดการสอน และสื่อการสอน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
  2.4 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ ที่มีขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนปฏิบัติงาน 
ขั้นที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ขั้นการตรวจสอบประเมินผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นการปรับปรุงแก้ไขผลงาน  
และขั้นที่ 6 ขั้นการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ จ านวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้     

    แผนที่ 1 เร่ือง ปฐมนิเทศ      ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 2 เร่ือง รอบรู้งานประดิษฐ ์     ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 3 เร่ือง สารพันเลือกสรรเคร่ืองมือ      ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 

   แผนที่ 4 เร่ือง สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 5 เร่ือง ถังขยะรีไซเคิล      ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 6 เร่ือง ถังขยะรีไซเคิล      ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 7 เร่ือง นาฬิกาพาเพลิน    ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 8 เร่ือง นาฬิกาพาเพลิน    ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 9 เร่ือง โมบายแสนสวย    ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 10 เร่ือง โมบายแสนสวย    ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 11 เร่ือง โคมไฟหลากส ี     ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 12 เร่ือง โคมไฟหลากส ี     ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 13 เร่ือง ราชินีกรอบรูป      ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 14 เร่ือง ราชินีกรอบรูป      ใช้เวลาสอน 2 ช่ัวโมง 
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   2.6 ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้ (1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ (2) สาระส าคัญ (3) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (4) สาระการเรียนรู้  
(5) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (7) กิจกรรมการเรียนรู้ (8) สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ (9) ภาระงานหรือช้ินงาน (10) การวัดผลประเมินผล (11) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และ(12) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
                     2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ตรวจพิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) (สมนึก  ภัททิยธนี. 2556 : 220)  
  2.8 น าคะแนนที่ ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้  มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0   
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 

    2.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียด 
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น แล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 121)  
   2.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 
   2.11 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ 
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
อุดรธานี จ านวน 22 คน ในระหว่างการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้สังเกตและจดบันทึกข้อบกพร่อง 
ของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ และน าข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้ 
มีความเหมาะสมกับนักเรียน 
  3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ืองส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
   ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
   ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปทดลองใช้กับเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน 
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จากนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามขั้นตอน 
ดังนี ้
   1. ช้ีแจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
     1) ช้ีแจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง 
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดเุหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    2) ช้ีแจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของ
ครูผู้สอน 
    3) แนะน าผู้เรียนในการใช้แหล่งทรัพยากร และการน าชุดการสอนไปใช้ 

    4) ช้ีแจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน
ในการจัดการเรียนการสอน 

    5) ในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้ค าแนะน าผู้เรียนตลอดระยะเวลา
การด าเนินกิจกรรม และบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน  
    2. ด าเนินการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 30 
ช่ัวโมง ระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองครูคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ดูแลความปลอดภัย
ในการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน ให้การเสริมแรงนักเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้นักเรียนพักท ากิจกรรม 
การบริหารสมอง 10 นาที เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนรู้มีความต่อเนื่องกัน 

   3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สิ่งประดิษฐ์ 
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บันทึกคะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคล  
  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.14/86.81 แสดงว่า การสอน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนักเรียน 
มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

   ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอนจึงมีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอน 
มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม มีล าดับการเรียนรู้ชัดเจนตามขั้นตอนก่อน-หลัง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง 
มีสื่อประกอบที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ 
กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 
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ระยะที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2) น ำไปใช้จริง (implementation) 
 ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ที่ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพและการปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่                                                                          
  1. รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   3. ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จ านวน 8 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 รอบรู้งานประดิษฐ์  เล่มที่ 2 สารพันเลือกสรรเครื่องมือ  เล่มที่ 3 
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เล่มที่ 4 ถังขยะรีไซเคิล เล่มที่ 5 นาฬิกาพาเพลิน เล่มที่ 6 โมบาย
แสนสวย เล่มที่ 7 โคมไฟหลากสี และเล่มที่ 8 ราชินีกรอบรูป   
   4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 30 ข้อ 
  การด าเนินการวิจัย  
   1. ก าหนดแบบแผนการทดลอง การด าเนินการวิจัยในขั้นนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ
การทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เป็นการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (one group pretest - 
posttest design) ซึ่งเขียนเป็นแบบแผนการทดลอง ดังตารางที่ 3  
 

ตำรำงที่  3  รูปแบบแผนการทดลอง 
 

ทดสอบก่อนกำรทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังกำรทดลอง 
O1 X O2 

   

  เมื่อ     O1    แทน    การทดสอบก่อนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
            X     แทน    การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
      O2    แทน    การทดสอบหลังการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 



180 
 

  

 2. การก าหนดเนื้อหา ที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
งานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงช้ันที่ 2 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 8 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองที่ 1 รอบรู้งานประดิษฐ์  เร่ืองที่ 2 สารพันเลือกสรรเคร่ืองมือ  เร่ืองที่ 3 สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เร่ืองที่ 4 ถังขยะรีไซเคิล เร่ืองที่ 5 นาฬิกาพาเพลิน เร่ืองที่ 6 โมบายแสนสวย 
เร่ืองที่ 7 โคมไฟหลากสี และเร่ืองที่ 8 ราชินีกรอบรูป   
  3. การก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
ตั้งแตวั่นที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 28 ช่ัวโมง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6/2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง  
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ช้ีแจงข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
  1) ช้ีแจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   2) ช้ีแจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของครูผู้สอน 
   3) แนะน าผู้เรียนในการใช้แหล่งทรัพยากร และการน าชุดการสอนไปใช้ 
   4) ช้ีแจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน  
ในการจัดการเรียนการสอน 

   5) ในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยให้ค าแนะน าผู้เรียนตลอดระยะเวลา  
การด าเนินกิจกรรม และบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียน 
  2. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ส่ิงประดิษฐ์  
จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
  3. ด าเนินการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ใช้เวลาในการสอน  
14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 28 ช่ัวโมง ระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองครูคอยให้
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ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อปัญหาที่เกิดขึ้น ดูแลความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ 
ให้การเสริมแรงนักเรียนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้นักเรียนพักท ากิจกรรมการบริหารสมอง 10 นาที  
เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนรู้มีความต่อเนื่องกัน ตามรายละเอียดก าหนด 
การทดลอง ดังตารางที่ 4 
 

ตำรำงที่ 4  ก าหนดการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
      เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 
 

สัปดำห์ที่ วัน/เดือน/ป ี แผนที่ เนื้อหำ เวลำ ชั่วโมง 
1 7 พฤศจิกายน 61 1 - การปฐมนิเทศ 

- ทดสอบก่อนการทดลอง 
10.10-12.10 น. 2 

2 14 พฤศจิกายน 61 2 รอบรู้งานประดิษฐ์ 10.10-12.10 น. 2 
3 21 พฤศจิกายน 61 3 สารพันเลือกสรรเครื่องมือ 10.10-12.10 น. 2 
4 28 พฤศจิกายน 61 4 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 

จากวัสดุเหลือใช้ 
10.10-12.10 น. 2 

5 12 ธันวาคม 61 5 ถังขยะรีไซเคิล 10.10-12.10 น. 2 
6 19 ธันวาคม 61 6 ถังขยะรีไซเคิล 10.10-12.10 น. 2 
7 26 ธันวาคม 61 7 นาฬิกาพาเพลิน 10.10-12.10 น. 2 
8 9 มกราคม 62 8 นาฬิกาพาเพลิน 10.10-12.10 น. 2 
9 16 มกราคม 62 9 โมบายแสนสวย 10.10-12.10 น. 2 
10 23 มกราคม 62 10 โมบายแสนสวย 10.10-12.10 น. 2 
11 30 มกราคม 62 11 โคมไฟหลากส ี 10.10-12.10 น. 2 
12 6 กุมภาพันธ์ 62 12 โคมไฟหลากส ี 10.10-12.10 น. 2 
13 13 กุมภาพันธ์ 62 13 ราชนิีกรอบรูป 10.10-12.10 น. 2 
14 20 กุมภาพันธ์ 62 14 ราชินีกรอบรูป 10.10-12.10 น. 2 

15 27 กุมภาพันธ์ 62 - 
- ทดสอบหลังการทดลอง 
- สอบถามความพึงพอใจ 

10.10-12.10 น. 2 

รวมระยะเวลาการด าเนินการทดลอง 30 
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ระยะที่ 4 กำรพัฒนำ (Development : D2) ประเมินผล (evaluation) 
 ผู้วิจัยประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 30 ข้อ 
   2. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6     
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การด าเนินการวิจัย 
  1. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน บันทึกคะแนน
การทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล  
  2. วัดความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม และการทดสอบหลังเรียน สิ้นสุด
การทดลองแล้วน ามาประเมิน ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 จากการค านวณค่า E1 และ E2 
   2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  
ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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   3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เร่ือง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ระยะที่ 1 การวิจัย  
(Research : R1) 

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย 
2. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง  
    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบส่ิงที่คาดหวัง 
   เชิงนโยบายและสภาพความเป็นจริง 
   ของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
4. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้      
     ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

สภาพและข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 

ระยะที่ 2 การพัฒนา 
 (Development : D1) 

ออกแบบและพัฒนา 
ร่างรูปแบบการเรยีน 
การสอนงานประดิษฐ์ 

1. สร้างร่างรูปแบบการเรียนการสอน 

2. สร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 

    ข้อมูล 
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ 

    การเรียนการสอน และตรวจสอบคุณภาพ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
    โดยการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบ   
     การเรียนการสอนงานประดิษฐ์แบบเดี่ยว  
     แบบกลุ่ม แบบภาคสนาม 

รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ  
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  

ระยะที่ 3 การวิจัย 
(Research : R2) 
การน าไปใช้  

 

ระยะที่ 4 การพัฒนา 
(Development : D2) 

ประเมินผล 

 

น ารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ช้ีแจงข้อปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 
2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ก่อนเรียน 
3. จัดการเรยีนการสอนด้วยรูปแบบ 
    การเรยีนการสอนงานประดิษฐ์  
    ใช้เวลาในการสอน 15 สัปดาห์  
     สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 30 ช่ัวโมง 
 

1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    หลังเรยีน 
3. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ    
     รูปแบบการเรยีนการสอนงานประดิษฐ์  
 
 

รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 
เรื่อง ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนงำนประดิษฐ์ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรวิจัย รำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรวิจัย ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนนิกำรวิจัย 

ภาพที่ 8  แสดงขั้นตอนด าเนนิการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ    
               เหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (สมนึก  ภัททิยธนี. 2556 : 220) โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

  IOC      =       N
R  

 เมื่อ  
  IOC   แทน ดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   
                               ซึ่งพิจารณาจากความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 

  ΣR   แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
       N      แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ  
   1.2 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Discrimination) โดยใช้วิธี
ของเบรนแนน (Bernnan) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 106) โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

   B     =    
2n

L
1n

U
   

    เมื่อ   
     B  แทน   ค่าอ านาจจ าแนก 
       U  แทน   จ านวนผู้รอบรู้หรือผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
           L  แทน   จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
     n1  แทน   จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ 
     n2  แทน   จ านวนผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

  1.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวิธีของโลเวท (Lovett) 
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 112) โดยใช้สูตรดังนี้ 

     rcc    =     1 - 2C)iX(1)(k

2
iXiXk


    

 

   เมื่อ    
     rcc   แทน   ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
        k     แทน   จ านวนข้อสอบ 
           Xi    แทน   คะแนนของแต่ละคน 
     C    แทน   คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ  
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    1.4 หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556 : 10 ) โดยใช้สูตรดังนี้ 

    80 ตัวแรกใช้สูตร  

                                                  E1    =     100X

A

N

X      

    เมื่อ 

     E1       แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
             ΣX     แทน     คะแนนของแบบฝึกหรือของแบบทดสอบย่อยทุกชุดรวมกัน  
     A  แทน   คะแนนเต็มของแบบฝึกทุกชุดรวมกัน      
    N  แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

   80 ตัวหลังใช้สูตร  

      E2     =     100X

B

N

F     

    เมื่อ 

   E2       แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
               ΣF  แทน   คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน  
        B  แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน   
               N  แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

   1.5 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน 
รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) (สมนึก  ภัททิยธนี. 2553 : 254) โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

                rxy    =    
  2)Y(2YN2X)(2XN

XYN



  Yx  

   เมื่อ 
    rxy    แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ Y 
    X   แทน  ผลรวมของค่าตัวแปร X 
                 Y  แทน ผลรวมของค่าตัวแปร Y 
                 XY  แทน  ผลรวมของผลคูณระหว่างตัวแปร X และ Y 
     2X  แทน ผลรวมของก าลังสองของค่าตัวแปร X 
    

2Y  แทน ผลรวมของก าลังสองของค่าตัวแปร Y 
     N  แทน จ านวนคู่ของค่าตัวแปร หรือจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
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   1.6 หาค่ าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 117) โดยใช้สูตรดังนี้ 

 

     α     =     












 
 2ts

2
is

1
1k

k  

   เมื่อ 
     α         แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น 
     k  แทน จ านวนข้อของเครื่องมือทั้งหมด 

     
2
is  แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

     2ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

   2. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่
   2.1 ค่าร้อยละของคะแนนจากการทดสอบ ค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 125) ดังนี้  

     p              =              100
N
f
   

     เมื่อ    
      p  แทน ร้อยละ 
      f  แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
      N  แทน จ านวนความถี่ของทั้งหมด 
    2.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ ค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556 : 124) ดังนี้  

      X     =     N
X

 

   เมื่อ     

   X         แทน   คะแนนเฉลี่ย 
      X    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N        แทน   จ านวนนักเรียนจากกลุ่มที่ศึกษา 
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   2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2556 : 126) ดังนี้ 

                             S.D.     =      
1)N(N

2)x(2xN

  

  
 

  เมื่อ   
   S.D.   แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                    2)X(  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

    
2X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

                     N   แทน  จ านวนนักเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
 

  3. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  ใช้สถิติ  The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test   
(นิภา  ศรีไพโรจน์. 2553 : 92) ดังนี ้

    D = Y – X 
    เมื่อ   
    D    แทน  ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนกอ่นเรียนและหลังเรียน 

  X     แทน  คะแนนของการทดสอบก่อนเรียน 
        Y  แทน  คะแนนของการทดสอบหลังเรียน



 


