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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม
โดยใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ด'วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� ของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 
มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ0มตัวอย0าง 
2. รูปแบบการศึกษา 
3. ข้ันตอนการศึกษา 
4. เคร่ืองมือที่ใช'ในการศึกษา 
5. การสร'างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
6. การเก็บรวบรวมข'อมูล 
7. การวิเคราะห�ข'อมูล 
8. สถิติที่ใช'ในการวิเคราะห�ข'อมูล 

 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช'ในการศึกษาครั้งนี้เปAนนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ'าหม'อห'อม ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2560 
โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 จํานวน 3 ห'อง รวมทั้งหมด 32 คน  
 กลุ0มตัวอย0าง 
 กลุ0มตัวอย0างที่ใช'ในการศึกษาคร้ังนี้เปAนนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญาในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ'าหม'อห'อม ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2560 
จํานวน 2 กลุ0ม ได'แก0 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2/1 จํานวน 12 คน เปAนกลุ0มทดลอง และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2/2 จํานวน 11 คน เปAนกลุ0มควบคุม รวม 2 กลุ0ม มีนักเรียนจํานวน 23 คน ได'มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เม่ือทําการทดสอบความรู' (Pretest) แล'ว นักเรียน
ทั้งกลุ0มควบคุมและกลุ0มทดลองมีความรู'ไม0แตกต0างกันคือ กลุ0มควบคุมมีคะแนนทดสอบเฉลี่ย 72.00
คะแนน คะแนนประเมินทักษะปฏิบัติ 12.99 คะแนน และกลุ0มทดลองคะแนนทดสอบเฉลี่ย 73.67 
คะแนน คะแนนประเมินทักษะปฏิบัติ 13.77 คะแนน 
   
รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีใช'รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) เปAนการดําเนินงาน
ศึกษากลุ0มตัวอย0าง 2 กลุ0มมีลักษณะเท0าเทียมกันใช'เปAนกลุ0มทดลอง 1 กลุ0มและกลุ0มควบคุม 1 กลุ0ม 
มีการวัดผลก0อนและหลังการทดลอง (ชัยวัฒน� สุทธิรัตน�. 2559 : 540)
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แบบการทดลอง  
 

     

C                        O�              ~X                     O� 
 
    

E                  O	                 X               O
 
 

 
C  หมายถึง กลุ0มควบคุม 
E  หมายถึง กลุ0มทดลอง 
~X   หมายถึง สอนโดยใช'วิธีเดิม 
X  หมายถึง สอนโดยใช'นวัตกรรม 

 O� หมายถึงการวัดผลก0อนการทดลองโดยวิธีเดิม 
 O	 หมายถึงการวัดผลก0อนการสอนโดยใช'นวัตกรรม 
 O� หมายถึงการวัดผลหลังการทดลองโดยวิธีเดิม 
 O
 หมายถึงการวัดผลหลังการสอนโดยใช'นวัตกรรม 
 

แบบการทดลองนี้ทดลองโดยการเลือกกลุ0มตัวอย0างจากนักเรียน 2 ห'องเรียนท่ีมีความเท0าเทียม
กันก0อนทดลองใช'นวัตกรรม โดยให'ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2/2 เปAนกลุ0มควบคุมทําการสอนโดยวิธีเดิมและ
อีกกลุ0มคือชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2/1 เปAนกลุ0มทดลองสอนโดยใช'นวัตกรรมชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'า 
หม'อห'อม ด'วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� ก0อนการทดลองวัดตัวแปรตามด'วย
เคร่ืองมือที่มีคุณภาพ โดยการทดสอบความรู'และประเมินทักษะปฏิบัติ เมื่อสอนครบตามกําหนด
ทั้งสองกลุ0มแล'ว จึงทดสอบวัดตัวแปรตามของการทดลองท้ังสองกลุ0มด'วยเคร่ืองมือชุดเดียวกัน 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียมการ (Preparing Phase) 
 ผู'ศึกษาทําการวิเคราะห�เนื้อหา วิเคราะห�ผู'เรียน พิจารณาเลือกและกําหนดป1ญหาที่จะ
ดําเนินการศึกษา เลือกหัวข'อที่จะศึกษา กําหนดวัตถุประสงค� กําหนดกรอบเน้ือหา การเลือกวิธีสอน 
โดยศึกษาข'อมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ�ประกอบ  

ผู'ศึกษาเก็บข'อมูลโดยใช'เคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ� 
ข้ันที่ 2 ข้ันออกแบบการศึกษา (Design Phase)  
ในข้ันน้ีผู'ศึกษาได'ประยุกต�องค�ความรู'และข'อมูลที่ได'จากการสัมภาษณ� ในข้ันที่ 1 นํามา

ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช'ในการศึกษาในประเด็นต0อไปนี้ 
      - ออกแบบชุดกิจกรรม โดยออกแบบเน้ือหา วิธีการจัดกิจกรรม การสร'างสื่อการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ซ่ึงมุ0งเน'นทักษะการปฏิบัติ 
      - ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู'โดยใช'รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� 
      - ออกแบบแบบประเมินผลการเรียนการสอน โดยออกแบบให'มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมกับผลการเรียนรู' 



97 
 

    การออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช'ในการศึกษาได'ดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 
ที่ไม0ใช0กลุ0มตัวอย0าง ในภาคเรียนท่ี 2 ป4การศึกษา 2559 

ผู'ศึกษาเก็บข'อมูลโดยใช'เคร่ืองมือ คือ แบบฟอร�มการออกแบบชุดกิจกรรม แบบฟอร�ม
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู'รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� และแบบฟอร�ม
การจัดทําแบบประเมิน      

ข้ันที่ 3 ข้ันลงมือทําการศึกษา (Experimental Design)   
ผู'ศึกษาได'ดําเนินการศึกษาทดลองกับกลุ0มตัวอย0างท้ัง 2 กลุ0มในภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 

2560 ดังนี ้
กลุ�มทดลอง 
ผู'ศึกษาได'ดําเนินการนําชุดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู'รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส� แบบประเมินการเรียนการสอนที่ออกแบบนําไปลงมือปฏิบัติ (Implementation) 
เพื่อเก็บรวบรวมข'อมูลตามข้ันตอน ดังนี้  

ระยะท่ี 1 ระยะก0อนการทดลอง 
 - ทดสอบความรู'และประเมินทักษะปฏิบัติก0อนเรียน  
ระยะท่ี 2 ระยะทดลอง 

 - จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู'รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส�
โดยใช'ชุดกิจกรรม 

       ระยะท่ี 3 ระยะหลังการทดลอง 
 - ทดสอบความรู'และประเมินทักษะปฏิบัติหลังเรียน 

- วิเคราะห�ข'อมูลที่ได'จากการทดสอบ และการปฏิบัติงาน  
         - ดําเนินการแปลผลและสรุปผลการศึกษา 
 ผู'วิจัยเก็บข'อมูลโดยใช'เครื่องมือ คือ แบบทดสอบ ชุดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู'
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

กลุ�มควบคุม 
ผู'ศึกษาได'ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ เพื่อเก็บรวบรวมข'อมูลตามข้ันตอน 

ดังน้ี   
ระยะท่ี 1 ระยะก0อนการทดลอง 
 - ทดสอบความรู'และประเมินทักษะปฏิบัติก0อนเรียน  
ระยะท่ี 2 ระยะทดลอง 

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช'วิธีการเดิม 

 ระยะท่ี 3 ระยะหลังการทดลอง 
 - ทดสอบความรู'และประเมินทักษะปฏิบัติหลังเรียน 

- วิเคราะห�ข'อมูลที่ได'จากการทดสอบ และการปฏิบัติงาน  
         - ดําเนินการแปลผลและสรุปผลการศึกษา 
 ผู'ศึกษาเก็บข'อมูลโดยใช'เคร่ืองมือ คือ แบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู'เดิม และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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ข้ันที่ 4 ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการศึกษา (Reporting Phase)  
ผู'ศึกษาได'จัดทํารายงานผลการศึกษาเปAนการเสนอผลการศึกษาที่เปAนลายลักษณ�อักษร

ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 - รวบรวมเนื้อหารายละเอียดของการศึกษาตามขั้นตอนกระบวนการศึกษา และผล
การศึกษา 

 - เรียบเรียงเนื้อหาตามลําดับของรูปแบบรายงานผลการศึกษา 
 - จัดพิมพ�เอกสารรายงานตามลําดับ 
 - แสดงหลักฐานอ'างอิงและบรรณานุกรม 
 - ตรวจสอบความถูกต'องของรายงาน 

 ผู'ศึกษาเก็บข'อมูลโดยใช'เคร่ืองมือ คือ แบบฟอร�มการจัดทํารายงานผลการศึกษา 
 
เคร่ืองมือที่ใช@ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช'ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด'วย 
   1. แบบสัมภาษณ�ภูมิป1ญญาท'องถ่ินด'านการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
    2. ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม จํานวน 16 ชุด มีดังนี้ 
 เล0มท่ี 1 เร่ือง ประวัติความเปAนมาและความสําคัญของผ'าหม'อห'อมมัดย'อม 

เล0มท่ี 2 เร่ือง วัสดุ อุปกรณ� และเคร่ืองมือในการทําผ'าหม'อห'อมมัดย'อม 
เล0มท่ี 3 เร่ือง ข้ันตอนการทําผ'าหม'อห'อมมัดย'อม 
เล0มท่ี 4 ตอนที่ 1 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมสีพ้ืน 
เล0มท่ี 5 ตอนที่ 2 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมลายวงกลม 
เล0มท่ี 6 ตอนที่ 3 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมลายวงกลมซ'อน 
เล0มท่ี 7 ตอนที่ 4 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและหนีบตัวหนีบ 
เล0มท่ี 8 ตอนที่ 5 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและทับด'วยบล็อกไม'สี่เหลี่ยม 
เล0มท่ี 9 ตอนที่ 6 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและทับด'วยบล็อกไม' 

 สามเหลี่ยม 
เล0มท่ี 10 ตอนที่ 7 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและมัดด'วยเชือกฟาง 
เล0มท่ี 11 ตอนที่ 8 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและพันด'วยเชือกฟาง 
เล0มท่ี 12 ตอนที่ 9 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการม'วนแล'วรูดด'วยเชือกฟาง 
เล0มท่ี 13 ตอนที่ 10 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพันและรูดกับท0อพีวีซี 
เล0มท่ี 14 ตอนที่ 11 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการม'วนผ'าและห0อด'วยผ'าตาข0าย 
เล0มท่ี 15 ตอนที่ 12 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับเย็บเข็มกลัดและพันเชือก 
เล0มท่ี 16 ตอนที่ 13 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับเย็บมุมและรัดด'วย 
              ยางรัดของ 

    3. แผนการจัดการเรียนรู'รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� 
    เปAนแผนการจัดการเรียนรู'ท่ีจัดทําข้ึนโดยใช'รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา จํานวน 12 คน ที่กําลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2/1 
ป4การศึกษา 2560 ประกอบกับการจัดกิจกรรมโดยใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม จํานวน 16 แผน 
ใช'เวลาจัดกิจกรรม จํานวน 32 ชั่วโมง 
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    4. แบบประเมินผลการเรียนการสอน 
     4.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช'ทดสอบวัดความรู' ความเข'าใจก0อน และ
หลังเรียนทุกชุดกิจกรรม มีลักษณะเปAนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก แยกเปAนรายกิจกรรม ๆ ละ 
10 ข'อ รวม 160 ข'อ และแบบทดสอบก0อนและหลังการใช'ชุดกิจกรรม จํานวน 20 ข'อ รวมทั้งสิ้น 
180 ข'อ 

4.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช'ประเมินการปฏิบัติงานโดยประเมินก0อนและหลัง
การใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ในชุดกิจกรรมเล0มที่ 4 – เล0มท่ี 16  

 
การสร@างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการสร'างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู'ศึกษาได'ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน
ดังน้ี 
 1. การสร'างแบบสัมภาษณ�  
  แบบสัมภาษณ�ท่ีใช'ในการสัมภาษณ�ภูมิป1ญญาท'องถ่ินด'านการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ผู'ศึกษา
ได'ดําเนินการสร'างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 1.1 ข้ันวิเคราะห� 
  1) ศึกษาค'นคว'าความรู' และเนื้อหาเก่ียวกับการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมจากเอกสาร
ความรู' และแหล0งข'อมูลต0าง ๆ  
  2) ศึกษารายละเอียดประเด็นสําคัญที่ต'องการทราบข'อมูล 
 1.2 ข้ันออกแบบ 

นําเนื้อหาและรายละเอียดที่ได'ศึกษาค'นคว'ามากําหนดรูปแบบเพ่ือสร'างแบบสัมภาษณ�
ภูมิป1ญญาท'องถ่ิน  

 1) กําหนดประเด็นในการสัมภาษณ� ดังนี้ 
       - ประวัติผู'ถูกสัมภาษณ� 
       - ความเปAนมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลในการปฏิบัติงานการย'อมผ'า
หม'อห'อมมัดย'อม 

       - เปeาหมายในการปฏิบัติงาน 

       - กระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

       - ลายมัดท่ีนิยมใช'ในการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
       - การนําผ'าหม'อห'อมมัดย'อมมาสร'างผลิตภัณฑ� 
       - การสร'างรายได'จากการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
       - การพัฒนาฝ4มือในการปฏิบัติงาน 
       - การแสวงหาความรู'เพ่ิมเติม 

       - การถ0ายทอดความรู'/ประสบการณ� 
       - ความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงาน 

       - แนวทางการอนุรักษ�ภูมิป1ญญาในการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
       - ข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะเก่ียวกับการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
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2) กําหนดรูปแบบของแบบสัมภาษณ� ดังนี้ 
   - รูปแบบการสัมภาษณ�อย0างไม0เปAนทางการแบบมีโครงสร'าง โดยกําหนด
ส0วนเค'าโครงการสัมภาษณ�เปAนคําถามปลายเปhดไว'ล0วงหน'าส0วนการตั้งคําถามเปAนหน'าที่ของผู'สัมภาษณ� 
   - รูปแบบของแบบสัมภาษณ�ท่ีมีท้ังส0วนเค'าโครงการสัมภาษณ�เปAน
คําถามปลายเปhดและส0วนท่ีกรอกข'อมูลอยู0ด'วยกัน 

 1.3 ข้ันจัดทํา 
 1) ผู'ศึกษาได'ศึกษาขั้นตอนการสร'างแบบสัมภาษณ�และรวบรวมประเด็นที่ใช'ใน

การสัมภาษณ� 
2) สร'างแบบสัมภาษณ�ตามจุดประสงค�รายละเอียดประเด็นสําคัญที่ต'องการทราบ

ข'อมูล โดยรูปแบบของแบบสัมภาษณ�ที่มีทั้งส0วนเค'าโครงการสัมภาษณ�และส0วนกรอกข'อมูลอยู0ด'วยกัน 
เม่ือเสร็จสมบูรณ�แล'วตรวจสอบความถูกต'องด'วยตัวเองก0อนนําเสนอผู'เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
 1.4 ข้ันพัฒนา 
     1) นําแบบสัมภาษณ�ท่ีสร'างข้ึนเสนอให'ผู'เชี่ยวชาญที่มีความรู' ความสามารถ และมี
ประสบการณ�ตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือ การหาค0าดัชนี
ความสอดคล'อง (IOC) โดยผู'เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท0าน ดังนี้ (ภาคผนวก ก) 

( 1 ) นายสุมนต� มอนไข0 ผู'อํานวยการเชี่ยวชาญ  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห�เชียงใหม0  
จังหวัดเชียงใหม0 

 ( 2 ) ผศ.พิเศษสาธร แก0นมณี อาจารย�ผู'สอนรายวิชาการวิจัย  
        และการวัดผลประเมินผล  

 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตแพร0 จังหวัดแพร0 

อดีตผู'อํานวยการโรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล 
จังหวัดแพร0 

  ( 3 ) ดร.อรอนงค� วูวงศ� อาจารย�ประจําภาควิชาหลักสูตร 
  และการสอน คณะครุศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตแพร0 จังหวัดแพร0 
 ( 4 ) นายสืบสกุล ชื่นชม อาจารย�ประจําสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ 

       คณะศิลปกรรมและสถาป1ตยกรรมศาสตร�  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล'านนา  
  วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม0 
 ( 5 ) นางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครูเชี่ยวชาญ สาขาการศึกษาพิเศษ  

  ปฏิบัติการสอนคหกรรม 
  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

   จังหวัดเชียงใหม0 
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 โดยอาศัยดุลยพินิจของผู'เชี่ยวชาญ ลงความเห็นและให'คะแนนในแต0ละรายการ และใช'ค0าดัชนี
ความสอดคล'อง (IOC) เท0ากับ หรือมากกว0า 0.50 เปAนค0าแสดงความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสม
ของแบบสัมภาษณ� โดยใช'สูตร (เกริก ท0วมกลาง และจินตนา ท0วมกลาง, 2555: 11-12) 
 
 

  
        IOC  =               

  
 
   เม่ือ IOC    คือ  ดัชนีความสอดคล'อง 
     R    คือ  คะแนนของผู'เช่ียวชาญ 
     R   คือ  ผลรวมของคะแนนของผู'เชี่ยวชาญแต0ละคน 
     N    คือ  จํานวนผู'เชี่ยวชาญ 
 
 โดยกําหนดเกณฑ�การให'คะแนน ดังนี้ 
     +1   เม่ือแน0ใจว0ามีความถูกต'องเหมาะสมสอดคล'องกับวัตถุประสงค� 
       0   เม่ือไม0แน0ใจว0ามีความถูกต'องเหมาะสมสอดคล'องกับวัตถุประสงค� 
      -1   เม่ือแน0ใจว0าไม0ถูกต'อง ไม0เหมาะสม ไม0สอดคล'องกับวัตถุประสงค� 
 

  ผลจากการตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หรือ การหา
ค0าดัชนีความสอดคล'อง (IOC) โดยผู'เชี่ยวชาญ ปรากฏว0าได'ค0า IOC อยู0ระหว0าง 0.60 – 1.00 มีค0าเฉลี่ย
เท0ากับ 0.84 (ภาคผนวก ง)  
     2) นําแบบสัมภาษณ�มาปรับปรุง แก'ไข ตามข'อเสนอแนะของผู'เชี่ยวชาญ ซ่ึงได'รับ
คําแนะนําในการปรับปรุง ให'เพิ่มประเด็นคําถามในเร่ืองต0าง ๆ ดังน้ี 
       - การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการมัดลายผ'า  
       - ทักษะการเลือกใช'วัสดุ อุปกรณ�ในการมัดลายผ'า  
       - แนวทางการประกอบอาชีพและตลาดรองรับผลิตภัณฑ�จากผ'า
หม'อห'อมมัดย'อม  
       - การพัฒนาและส0งเสริมภูมิป1ญญาท'องถ่ินในการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
เพ่ือเปAนแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร'อมสร'างเสริมความยั่งยืนของการประกอบอาชีพ
จากการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
     3) นําแบบสัมภาษณ�ท่ีปรับปรุง แก'ไขเสร็จเสนอต0อผู'เชี่ยวชาญอีกคร้ัง 
     4) นําแบบสัมภาษณ�มาปรับปรุง แก'ไข และจัดพิมพ�ฉบับสมบูรณ� เพื่อเตรียมการ
นําไปใช'สัมภาษณ�ภูมิป1ญญาท'องถ่ินต0อไป 

 

 

R 
     

   N 
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 2. การสร@างชุดกิจกรรมการมัดย@อมผ@าหม@อห@อม 
  ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้น
มัธยมศึกษาป4ที่ 2 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 ผู'ศึกษาได'ดําเนินการสร'างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 2.1 ข้ันวิเคราะห� 
 1) ศึกษาและวิเคราะห�สภาพป1ญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนรู'และวิเคราะห�
การเรียนรู'ของนักเรียนท่ีส0งผลต0อทักษะในการเรียนรู' ทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียน ทําให'
นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานต่ํา ไม0เข'าใจรูปแบบลักษณะของการปฏิบัติงานในการมัดลายและ
การย'อมผ'า ไม0สามารถทํางานตามลําดับข้ันตอนได' และครูขาดสื่อ เอกสารประกอบการสอนที่มี
ความชัดเจน 
 2) ศึกษาและวิเคราะห�หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผู'เรียนที่มีความบกพร0องทาง
สติป1ญญา โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 พุทธศักราช 2553 (แก'ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555
กลุ0มทักษะอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับผู'เรียนที่มีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญา พุทธศักราช 2551 (แก'ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555 ของสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เพ่ือกําหนดเนื้อหา และจุดประสงค�การเรียนรู' 
  3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เก่ียวข'องที่ใช'เปAนแนวทางในการสร'างชุดกิจกรรมการมัดย'อม 
ผ'าหม'อห'อม และศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องกับการใช'ชุดกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนรู' 
 2.2 ข้ันออกแบบ 

นําเนื้อหาและผลการเรียนรู'ที่คาดหวังมากําหนดรูปแบบเพ่ือสร'างชุดกิจกรรมการมัดย'อม
ผ'าหม'อห'อม สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 โรงเรียนแพร0
ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0  
 1) กําหนดรูปแบบ และองค�ประกอบของชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม โดย
ออกแบบเนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม การสร'างสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ0งเน'น
ทักษะการปฏิบัติ 
     2) กําหนดจุดประสงค�การเรียนรู'ในชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 

จุดประสงค�การเรียนรู' 
1. เพื่อให'นักเรียนบอกประวัติความเปAนมาและความสําคัญของผ'าหม'อห'อม

มัดย'อมได' 
2. เพ่ือให'นักเรียนสามารถเลือกใช' บํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ� 

เคร่ืองมือในการทําผ'าหม'อห'อมมัดย'อมได'อย0างปลอดภัย 
3. เพื่อให'นักเรียนบอกและปฏิบัติข้ันตอนการทําผ'าหม'อห'อมมัดย'อมได' 
4. เพื่อให'นักเรียนมีพื้นฐานในการย'อมผ'าหม'อห'อมและสามารถปฏิบัติการย'อมผ'า

หม'อห'อมลายต0าง ๆ ได' 
     3) จัดเน้ือหาและกิจกรรมในชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ให'มีความเหมาะสม
กับนักเรียนและเวลาในการเรียนการสอน โดยแบ0งเน้ือหาออกเปAน 16 ชุดกิจกรรมการเรียนรู' ลําดับ
ตามความสําคัญและความยากง0าย ดังน้ี 
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 เล0มท่ี 1 เร่ือง ประวัติความเปAนมาและความสําคัญของผ'าหม'อห'อมมัดย'อม 
เล0มท่ี 2 เร่ือง วัสดุ อุปกรณ� และเคร่ืองมือในการทําผ'าหม'อห'อมมัดย'อม 
เล0มท่ี 3 เร่ือง ข้ันตอนการทําผ'าหม'อห'อมมัดย'อม 
เล0มท่ี 4 ตอนที่ 1 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมสีพ้ืน 
เล0มท่ี 5 ตอนที่ 2 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมลายวงกลม 
เล0มท่ี 6 ตอนที่ 3 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมลายวงกลมซ'อน 
เล0มท่ี 7 ตอนที่ 4 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและหนีบตัวหนีบ 
เล0มท่ี 8 ตอนที่ 5 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและทับด'วยบล็อกไม'สี่เหลี่ยม 
เล0มท่ี 9 ตอนที่ 6 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและทับด'วยบล็อกไม' 

 สามเหลี่ยม 
เล0มท่ี 10 ตอนที่ 7 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและมัดด'วยเชือกฟาง 
เล0มท่ี 11 ตอนที่ 8 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับและพันด'วยเชือกฟาง 
เล0มท่ี 12 ตอนที่ 9 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการม'วนแล'วรูดด'วยเชือกฟาง 
เล0มท่ี 13 ตอนที่ 10 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพันและรูดกับท0อพีวีซี 
เล0มท่ี 14 ตอนที่ 11 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการม'วนผ'าและห0อด'วยผ'าตาข0าย 
เล0มท่ี 15 ตอนที่ 12 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับเย็บเข็มกลัดและพันเชือก 
เล0มท่ี 16 ตอนที่ 13 การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วยการพับเย็บมุมและรัดด'วย 
             ยางรัดของ 

 2.3 ข้ันจัดทํา 
 1) ผู'ศึกษาได'ศึกษาเรียนรู'การมัดย'อมผ'าหม'อห'อมจากภูมิป1ญญาท'องถ่ินและเจ'าของ
สถานประกอบการย'อมผ'าหม'อห'อม จํานวน 3 ท0าน (ภาคผนวก ข) พร'อมกับศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
การย'อมผ'า วิธีการย'อมผ'า รูปแบบการย'อมผ'า จากหนังสือมัดย'อมง0าย ๆ ด'วยมือคุณ (2552) หนังสือ
สบาย ๆ สไตล�มัดไม0ย'อม (2554) หนังสือมัดย'อม (2556) หนังสือมัดย'อม (2557) และเอกสารงานวิจัย
ต0าง ๆ ท่ีเก่ียวข'อง ตลอดจนศึกษาจากแหล0งข'อมูลอิเล็กทรอนิกส� นํามาศึกษาเพื่อดําเนินการจัดทํา
ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษา
ป4ท่ี 2 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0  

2) สร'างชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร0องทาง
สติป1ญญา โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 ตามรูปแบบและจุดประสงค�การเรียนรู'ที่กําหนด 
โดยแบ0งข้ันตอนในการปฏิบัติงานเปAนข้ันตอนย0อย ๆ และเรียงลําดับจากง0ายไปหายาก เม่ือเสร็จสมบูรณ�
แล'วตรวจสอบความถูกต'องด'วยตัวเองก0อนนําเสนอผู'เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 
 2.4 ข้ันพัฒนา 
    1) นําชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทาง
สติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ที่สร'างข้ึนเสนอให'ผู'เช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท0าน ตรวจสอบ
คุณภาพ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและใช'ค0าดัชนีความสอดคล'อง (IOC) เท0ากับหรือมากกว0า 0.50 
เปAนค0าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
ซ่ึงผลจากการตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือ การหาค0าดัชนี
ความสอดคล'อง (IOC) โดยผู'เชี่ยวชาญปรากฏว0าได'ค0า IOC อยู0ระหว0าง 0.88 – 1.00 มีค0าเฉล่ีย
เท0ากับ 0.96 (ภาคผนวก ง)  
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     2) นําชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม มาปรับปรุง แก'ไข ตามข'อเสนอแนะของ
ผู'เชี่ยวชาญ ซ่ึงได'รับคําแนะนําในการปรับปรุง ดังนี้ 
      - ปรับขนาดตัวหนังสือให'มีขนาดใหญ0ข้ึนเพ่ือให'นักเรียนมองเห็นได'อย0างชัดเจน 
     - ภาพประกอบควรปรับให'มีรูปแบบที่เหมือนกัน และระบุแหล0งที่มาของภาพ 
     - ปรับข'อความอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานให'มีความกระชับชัดเจนเข'าใจง0าย
มากยิ่งข้ึน 
     3) นําชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมที่ปรับปรุง แก'ไขเสร็จเสนอต0อผู'เช่ียวชาญ
อีกคร้ัง 
     4) นําชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม มาปรับปรุง แก'ไข และจัดพิมพ�ฉบับ
สมบูรณ� 
     5) นําชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมไปทดลองใช'กับนักเรียนกลุ0มทดลองท่ีไม0ใช0
กลุ0มตัวอย0าง ซ่ึงเปAนนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ท่ีกําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2559 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ซ่ึงผู'ศึกษาได'กําหนด 
ค0าประสิทธิภาพ (E�/E	) ไว' 75/75 โดยดําเนินการดังน้ี 
    (1) ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว โดยทดลองใช'กับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาป4ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2559 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 จํานวน 3 คน 
โดยใช'นักเรียนเก0ง ปานกลางและอ0อน ผู'ศึกษาได'ดําเนินการทดลองโดยใช'เวลาหลังเลิกเรียน 16.00 น. – 
18.00 น. ของทุกวัน เน่ืองจากนักเรียนเปAนนักเรียนประจําจึงดําเนินการได'ตามกําหนดเวลาของชุด
กิจกรรม ผลการทดลองปรากฏว0าชุดกิจกรรมท้ัง 16 ชุด มีประสิทธิภาพ 69.41/68.75 (ภาคผนวก จ) 
ค0าประสิทธิภาพท่ีได'ยังไม0ถึงเกณฑ�ท่ีกําหนด ผู'ศึกษาจึงนําชุดกิจกรรมมาปรับปรุงแก'ไขเนื้อหา ให'มี
ความกระชับ ชัดเจนและง0ายข้ึน ใช'ภาษาท่ีเข'าใจง0ายให'เหมาะกับนักเรียนที่มีความบกพร0องทาง
สติป1ญญา เพ่ิมลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมให'มีความละเอียดมากยิ่งข้ึนแล'ว
นําไปทดลองใช'ใหม0 
   (2) ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ0ม โดยทดลองใช'กับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาป4ที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป4การศึกษา 2559 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 จํานวน 6 คน 
โดยคละนักเรียนเก0ง ปานกลางและอ0อน ซ่ึงเปAนคนละกลุ0มกับนักเรียนท่ีทดลองคร้ังที่ 1 ผู'ศึกษาได'
ดําเนินการทดลองโดยใช'เวลาหลังเลิกเรียน 16.00 น. – 18.00 น. ของทุกวัน เน่ืองจากนักเรียนเปAน
นักเรียนประจําจึงดําเนินการได'ตามกําหนดเวลาของชุดกิจกรรม ผลการทดลองปรากฏว0าชุดกิจกรรม
ทั้ง 16 ชุด มีประสิทธิภาพ 72.08/74.32 (ภาคผนวก จ) ค0าประสิทธิภาพท่ีได'ยังไม0ถึงเกณฑ�ที่กําหนด 
ผู'ศึกษาจึงนําชุดกิจกรรมมาปรับปรุงแก'ไขข'อคําถามในชุดกิจกรรมที่สื่อความหมายกํากวมทําให'
นักเรียนตอบไม0ตรงประเด็น ปรับคําถามให'นักเรียนเข'าใจง0าย และเหมาะสมกับระดับความสามารถ
และศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา เปลี่ยนรูปภาพที่สื่อความหมายไม0ชัดเจนให'
มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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    (3) ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม โดยทดลองใช'กับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาป4ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2559 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 จํานวน 10 คน 
ซ่ึงเปAนคนละกลุ0มกับนักเรียนท่ีทดลองในคร้ังที่ 1 และคร้ังท่ี 2 ผู'ศึกษาได'ดําเนินการทดลองโดยใช'
เวลาหลังเลิกเรียน 16.00 น. – 18.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากนักเรียนเปAนนักเรียนประจําจึง
ดําเนินการได'ตามกําหนดเวลาของชุดกิจกรรม ผลการทดลองปรากฏว0าชุดกิจกรรมทั้ง 16 ชุด มี
ประสิทธิภาพ 79.10/80.21 (ภาคผนวก จ) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�ที่กําหนดไว'  
  จากการทดลองใช'ชุดกิจกรรมกับนักเรียนกลุ0มทดลองที่ไม0ใช0กลุ0มตัวอย0างได'คําแนะนํา
ต0าง ๆ จากการสอบถามและสังเกตนักเรียน ขณะที่นักเรียนใช'ชุดกิจกรรมนักเรียนมีความสนใจ 
กระตือรือร'นและให'ความร0วมมือในการทํากิจกรรมในชุดกิจกรรมครบท้ัง 16 ชุดเปAนอย0างดี และมี
ข'อเสนอแนะในการแก'ไขปรับปรุง คือ ต'องการสื่อที่เปAนภาพเคลื่อนไหวที่นักเรียนสามารถศึกษา 
ทบทวน เรียนรู'ได'บ0อยคร้ัง และสามารถทดแทนการสาธิตของครูได' ซ่ึงผู'ศึกษาได'ปรับปรุงตามข'อเสนอแนะ 
ของนักเรียน โดยจัดทําเปAนวีดีโอประกอบการเรียนรู'ตามชุดกิจกรรมแล'วใส0รหัสคิวอาร�โค'ดในแต0ละ
ชุดกิจกรรม จํานวน 14 วีดีโอ ในชุดกิจกรรมเล0มที่ 1 และเล0มท่ี 4 – เล0มที่ 16  
    6) ปรับปรุง แก'ไขหลังการทดลองใช' และจัดพิมพ�ฉบับสมบูรณ� นําไปใช'กับนักเรียน
กลุ0มตัวอย0างที่เปAนกลุ0มทดลอง ซึ่งเปAนนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ที่กําลังเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป4ท่ี 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2560 จํานวน 12 คน ในชั่วโมงเรียนรายวิชาทักษะ
อาชีพงานผ'าหม'อห'อมในการจัดการเรียนการสอนเวลาปกติ 
 3. การสร@างแผนการจัดการเรียนรู@รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสH 
 เปAนแผนการจัดการเรียนรู'ท่ีใช'สําหรับกลุ0มตัวอย0างที่เปAนกลุ0มทดลอง ซ่ึงเปAนนักเรียนที่มี
ความบกพร0องทางสติป1ญญา ที่กําลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2/1 ภาคเรียนท่ี 2 ป4การศึกษา 2560 
ใช'ประกอบการสอน โดยใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม จํานวน 16 แผน ใช'เวลาเรียน 32 ชั่วโมง 
ซ่ึงผู'ศึกษาได'ดําเนินการสร'างและหาคุณภาพ ดังน้ี 
    3.1 ข้ันวิเคราะห� 
     1) ศึกษาและวิเคราะห�หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผู'เรียนที่มีความบกพร0องทาง
สติป1ญญา โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 พุทธศักราช 2553 (แก'ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555
กลุ0มทักษะอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับผู'เรียนที่มีความบกพร0อง
ทางสติป1ญญา พุทธศักราช 2551 (แก'ไขเพ่ิมเติม) พุทธศักราช 2555 ของสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เพ่ือกําหนดตัวชี้วัด มาตรฐาน สาระการเรียนรู' กระบวนการจัดการเรียนรู' แนวทางการวัดผล
และประเมินผล  
     2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข'องกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� 
เพื่อศึกษาข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
     3) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข'องกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู' เพื่อศึกษาโครงสร'าง
และองค�ประกอบของแผน และเปAนแนวทางในการสร'างแผนการจัดการเรียนรู' สําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร0องทางสติป1ญญาให'เหมาะสมกับกลุ0มตัวอย0าง 
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    3.2 ข้ันออกแบบ 
     1) กําหนดเน้ือหา สาระสําคัญ สาระการเรียนรู' ผลการเรียนรู' เกณฑ�และวิธีการวัด
และประเมินผลที่เน'นทักษะการปฏิบัติ 
     2) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส� โดยใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม สําหรับนักเรียนกลุ0มตัวอย0างท่ีเปAนกลุ0มทดลอง 
ซ่ึงมีความบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2/1 จํานวน 16 แผน  
    3.3 ข้ันจัดทํา 
   จัดทําแผนการจัดการเรียนรู'รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� สําหรับ
นักเรียนกลุ0มตัวอย0างท่ีเปAนกลุ0มทดลอง ซ่ึงเปAนนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ช้ันมัธยมศึกษา
ป4ที่ 2/1 เพื่อใช'ประกอบกับการจัดการเรียนรู'โดยใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ซ่ึงแต0ละแผน
จะประกอบไปด'วยเนื้อหา/ทักษะที่ใช'สอนให'กับนักเรียน ผลการเรียนรู'ที่เกิดกับนักเรียน กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการสอน แรงเสริมท่ีใช' การวัดผลประเมินผล เกณฑ�การประเมิน ในแต0ละแผน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด'วย 
   ข้ันนํา เปAนการนําเข'าสู0บทเรียน กระตุ'นความสนใจ เพ่ือเตรียมความพร'อมในการเรียนรู' 
สามารถเชื่อมโยงความรู'ประสบการณ�เดิมของกลุ0มเปeาหมาย ประสบการณ�ของครูผู'สอนกับความรู'ใหม0
ที่จะต'องเรียนรู'ต0อไป และแจ'งจุดประสงค�ที่จะเรียนในชั่วโมงนั้นให'นักเรียนทราบ 
  ข้ันสอน เปAนการนําเสนอเน้ือหาใหม0 โดยจัดกิจกรรมกระตุ'นให'นักเรียนเกิดการเรียนรู' 
เกิดกระบวนการคิด การมีส0วนร0วม การเรียนรู'จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ� การแก'ป1ญหา และ
การลงมือปฏิบัติ ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� ดังนี้ 
    ข้ันที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา ข้ันนี้เปAนข้ันที่ให'ผู'เรียนได'เห็นทักษะหรือ
การกระทําท่ีต'องการให'ผู'เรียนทําได'ในภาพรวม โดยการสาธิตให'ผู'เรียนดูท้ังหมดตั้งแต0ต'นจนจบ  
    ข้ันที่ 2 ข้ันสาธิตและให'ผู'เรียนปฏิบัติทักษะย0อย ข้ันนี้เปAนข้ันที่ผู'สอนแตกทักษะ
ทั้งหมดให'เปAนทักษะย0อย ๆ และสาธิตส0วนย0อยแต0ละส0วนให'ผู'เรียนสังเกตและทําตามทีละส0วนอย0าง
ช'า ๆ 
    ขั้นที่ 3 ขั้นให'ผู'เรียนปฏิบัติทักษะย0อย ผู'เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย0อยโดยไม0มี
การสาธิต ผู'สอนให'คําชี้แนะและช0วยแก'ไขจนกระทั่งผู'เรียนทําได'จึงเร่ิมสาธิตทักษะย0อยส0วนต0อไป 
และให'ผู'เรียนปฏิบัติทักษะย0อยนั้นจนทําได' ทําเช0นนี้เร่ือยไปจนกระทั่งครบทุกส0วน 
    ข้ันที่ 4 ข้ันให'เทคนิควิธีการ เม่ือผู'เรียนปฏิบัติได'แล'ว ผู'สอนอาจแนะนําเทคนิค
วิธีการท่ีจะช0วยให'ผู'เรียนสามารถทํางานน้ันได'ดีข้ึน  
    ข้ันท่ี 5 ข้ันให'ผู'เรียนเชื่อมโยงทักษะย0อย ๆ เปAนทักษะที่สมบูรณ� เม่ือผู'เรียนสามารถ
ปฏิบัติแต0ละส0วนได'แล'ว จึงให'ผู'เรียนปฏิบัติทักษะย0อย ๆ ต0อเนื่องกันตั้งแต0ต'นจนจบ และฝrกปฏิบัติ
หลาย ๆ คร้ังจนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณ�ได'อย0างชํานาญ 
  ข้ันสรุป เปAนข้ันของการวิเคราะห�และสังเคราะห� โดยนักเรียนร0วมกับครูผู'สอน สนทนา 
อภิปรายหาข'อสรุป จากการปฏิบัติกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมและการเชื่อมโยง
ความรู'เพื่อนําไปประยุกต�ใช'ในชีวิตประจําวัน 
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 การวัดผล ประเมินผล เปAนการตรวจสอบและวัดความสามารถของนักเรียนกลุ0มตัวอย0างท่ี
มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ว0าบรรลุตามวัตถุประสงค�ที่กําหนดไว'หรือไม0 
 การเขียนบันทึกหลังสอน เปAนการบันทึกผลที่ได'จากการจัดการเรียนการสอนในแต0ละคร้ัง 
รวมท้ังป1ญหาและอุปสรรค เพ่ือใช'เปAนแนวทางในการปรับปรุง แก'ไขการจัดการเรียนการสอนในคร้ัง
ต0อไป 
   3.4 ข้ันพัฒนา 
     1) นําแผนการจัดการเรียนรู'ที่จัดทําขึ้นไปให'ผู'เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท0าน 
ตรวจสอบ เพื่อตรวจความถูกต'องของเน้ือหาและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู' และใช'
ค0าดัชนีความสอดคล'อง (IOC) เท0ากับหรือมากกว0า 0.50 เปAนค0าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู' ซ่ึงจากการนําแผนการจัดการเรียนรู'ไปให'ผู'เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ปรากฏว0าได'ค0าดัชนีความสอดคล'อง (IOC) อยู0ระหว0าง 0.94 – 1.00 มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 0.96 (ภาคผนวก ง)  
     2) นําแผนการจัดการเรียนรู'ท่ีได'รับการตรวจสอบจากผู'เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แก'ไข 
ได'แก0 การเขียนจุดประสงค�ควรระบุพฤติกรรมให'ชัดเจน และสอดคล'องกับเน้ือหา/ทักษะที่จะสอน
นักเรียน เพ่ิมเทคนิคการสอนที่ส0งเสริมการคิดวิเคราะห� ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพิ่ม
แรงเสริมท่ีใช'ในระหว0างสอน และควรระบุวิธีการวัดผลประเมินผลให'ชัดเจน 
     3) นําแผนการจัดการเรียนรู'ที่ได'ปรับปรุง แก'ไขแล'วให'ผู'เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต'องเหมาะสมอีกคร้ัง จึงสรุปได'ว0า แผนการจัดการเรียนรู'ท่ีสร'างข้ึนมีคุณภาพที่เหมาะสม 
และสามารถนําไปใช'ในการจัดการเรียนรู'สําหรับนักเรียนกลุ0มตัวอย0างที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา  
ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2/1 ได'อย0างมีประสิทธิภาพ  
     4) นําแผนการจัดการเรียนรู' จัดพิมพ�ฉบับสมบูรณ� และนําไปทดลองใช'กับนักเรียน
กลุ0มทดลองที่ไม0ใช0กลุ0มตัวอย0าง ซึ่งเปAนนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ที่กําลังเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป4ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2559 โดยใช'ร0วมกับชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
กับกลุ0มทดลองทั้ง 3 กลุ0มตามกลุ0มท่ีทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
     5) ปรับปรุง แก'ไขหลังการทดลองใช' โดยเพ่ิมข้ันตอนให'นักเรียนได'นําเสนอผลงาน
ของตนเอง แล'วจัดพิมพ�เปAนฉบับสมบูรณ� และนําไปใช'กับนักเรียนกลุ0มตัวอย0างท่ีเปAนกลุ0มทดลอง ซ่ึง
เปAนนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2/1 ภาคเรียนท่ี 2 
ป4การศึกษา 2560  
 4. การสร@างแบบประเมินการเรียนการสอน 
   การสร'างแบบประเมินการเรียนการสอน ทักษะอาชีพ การมัดย'อมผ'าหม'อห'อม สําหรับ
นักเรียนที่บกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 มี
การดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1 การสร@างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     การสร'างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใช'เปAนแบบทดสอบก0อนเรียนและ
หลังเรียน ทักษะอาชีพ งานผ'าหม'อห'อม สําหรับนักเรียนท่ีบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 
โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 ผู'ศึกษาได'จัดทําแบบทดสอบ จํานวน 16 ชุด ตามชุดกิจกรรมทั้ง 
16 กิจกรรม ๆ ละ 10 ข'อ และแบบทดสอบก0อนและหลังการใช'ชุดกิจกรรมในภาพรวมทั้งหมด จํานวน 
20 ข'อ แบบทดสอบในแต0ละชุดเปAนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ซ่ึงผู'ศึกษาได'สร'าง
และหาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังน้ี 
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 1. ข้ันวิเคราะห� 
     1) ศึกษาและวิเคราะห�สภาพป1ญหาความจําเปAนของกลุ0มตัวอย0าง จากแบบประเมิน
ความสามารถป1จจุบัน และจากการสังเกตการเรียนรู' ผลการเรียนรู' 
     2) ศึกษาและวิเคราะห�ผลการเรียนรู'ที่คาดหวัง ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู' 
หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผู'เรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 
พุทธศักราช 2553 (แก'ไขเพิ่มเติม) พุทธศักราช 2555 กลุ0มทักษะอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 ตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับผู'เรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา พุทธศักราช 2551 (แก'ไข
เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2555 ของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
     3) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องกับการสร'างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
และการประเมินผล การสร'างเกณฑ�ประเมินผล เพ่ือให'แบบทดสอบมีคุณภาพและเหมาะสมกับนักเรียน
ที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา 
    2. ข้ันออกแบบ 
     1) กําหนดสาระการเรียนรู'เปAนรายข'อ ให'สอดคล'องกับจุดประสงค�การเรียนรู' 
ของแผนการจัดการเรียนรู' 
     2) กําหนดรูปแบบและจํานวนแบบทดสอบ โดยเลือกใช'แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก ชุดละ 20 ข'อ จํานวน 16 กิจกรรมเปAนข'อสอบ 16 ชุด โดยแบบทดสอบก0อนเรียน
และหลังเรียนใช'แบบทดสอบชุดเดียวกัน แต0สลับข'อคําถามและคําตอบ 
     3) กําหนดรูปแบบและจํานวนแบบทดสอบ โดยเลือกใช'แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก เปAนแบบทดสอบก0อนและหลังการใช'ชุดกิจกรรมในคู0มือชุดกิจกรรม จํานวน 35 ข'อ 
โดยแบบทดสอบก0อนเรียนและหลังเรียนใช'แบบทดสอบชุดเดียวกัน แต0สลับข'อคําถามและคําตอบ 
    3. ข้ันจัดทํา 
  สร'างแบบทดสอบและเกณฑ�การประเมิน 
  สร'างแบบทดสอบก0อนเรียนและหลังเรียน ทักษะอาชีพ งานผ'าหม'อห'อม สําหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 
จํานวน 16 กิจกรรม และแบบทดสอบก0อนและหลังการใช'ชุดกิจกรรมในคู0มือชุดกิจกรรม เปAนจํานวน 
17 ชุด ได'มีการกําหนดเกณฑ�การให'คะแนนก0อนเรียน และหลังเรียน ดังนี้ 
       - ตอบถูก ให'คะแนน 1 คะแนน 
         - ตอบผิด ให'คะแนน 0 คะแนน 
     โดยแบ0งเกณฑ�การประเมินเปAน 4 ระดับ ดังน้ี 
แบบทดสอบคู0มือชุดกิจกรรม  

คะแนนระหว0าง 16 – 20 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู0ในระดับ 4 ดีมาก 
คะแนนระหว0าง 11 – 15 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู0ในระดับ 3 ดี 
คะแนนระหว0าง 5  – 10 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู0ในระดับ 2 พอใช' 
คะแนนระหว0าง  0 – 4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู0ในระดับ 1 ปรับปรุง 
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แบบทดสอบกิจกรรมท่ี 1 – 16  
คะแนนระหว0าง 9 – 10 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู0ในระดับ 4 ดีมาก 
คะแนนระหว0าง 7 – 8  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู0ในระดับ 3 ดี 
คะแนนระหว0าง 5 – 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู0ในระดับ 2 พอใช' 
คะแนนระหว0าง 0 – 4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู0ในระดับ 1 ปรับปรุง 

  4. ข้ันพัฒนา 
      1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปให'ผู'เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 
5 ท0าน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบ เพื่อตรวจความถูกต'องของเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และใช'ค0าดัชนีความสอดคล'อง (IOC) เท0ากับหรือมากกว0า 0.50 เปAนค0าแสดง
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงจากการนํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให'ผู'เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรากฏว0าได'ค0าดัชนีความสอดคล'อง 
(IOC) อยู0ระหว0าง 0.70 – 1.00 มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 0.92 (ภาคผนวก ง) แสดงว0าข'อคําถามมีความตรง
เชิงเน้ือหาและมีความสอดคล'องกับตัวชี้วัด สามารถนําไปใช'วัดได'จริงทุกข'อคําถาม ผู'ศึกษาได'ดําเนินการ 
คัดเลือกข'อคําถามในคู0มือกิจกรรมให'เหลือ 30 ข'อ ในชุดกิจกรรมท่ี 1 - 16 ให'เหลือชุดละ 15 ข'อ 
      2) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได'รับการตรวจสอบจากผู'เชี่ยวชาญ 
และได'คัดเลือกไว'แล'วนําไปใช'กับนักเรียนท่ีไม0ใช0กลุ0มตัวอย0าง ซ่ึงเปAนนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทาง
สติป1ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 ท่ีเรียนรายวิชาทักษะอาชีพ งานผ'าหม'อห'อม ภาคเรียนท่ี 2 
ป4การศึกษา 2559 จํานวน 10 คน หาค0าความยาก (P) โดยใช'เทคนิค 50% แบ0งกลุ0มเก0ง กลุ0มอ0อน 
ซ่ึงข'อสอบที่ใช'ได'ต'องมีค0าความยากตั้งแต0 0.20 – 0.80 และหาค0าอํานาจจําแนก (r) ให'มีค0าตั้งแต0 
0.20 ข้ึนไป ผลการทดสอบพบว0าข'อสอบในแต0ละชุดมีค0าความยากและค0าอํานาจจําแนกดังนี้ 
(ภาคผนวก ฉ) 
      ชุดคู0มือกิจกรรม มีค0าความยากตั้งแต0 0.30 – 0.80 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0 
-0.60 – 0.60 
      ชุดกิจกรรมท่ี 1 มีค0าความยากตั้งแต0 0.50 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
-0.20 – 0.60   
      ชุดกิจกรรมท่ี 2 มีค0าความยากตั้งแต0 0.50 – 0.80 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
-0.20 – 0.40 
      ชุดกิจกรรมท่ี 3 มีค0าความยากตั้งแต0 0.40 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
0.00 – 0.60  
      ชุดกิจกรรมท่ี 4 มีค0าความยากตั้งแต0 0.30 – 0.80 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
0.00 – 0.60 
      ชุดกิจกรรมท่ี 5 มีค0าความยากตั้งแต0 0.40 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
0.00 – 0.60  
      ชุดกิจกรรมท่ี 6 มีค0าความยากตั้งแต0 0.40 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
0.20 – 0.60  
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      ชุดกิจกรรมท่ี 7 มีค0าความยากตั้งแต0 0.30 – 0.80 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
0.00 – 0.60  
      ชุดกิจกรรมท่ี 8 มีค0าความยากตั้งแต0 0.30 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
0.00 – 0.80   
      ชุดกิจกรรมท่ี 9 มีค0าความยากตั้งแต0 0.50 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
-0.40 – 0.80  
      ชุดกิจกรรมที่ 10 มีค0าความยากตั้งแต0 0.40 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
-0.20 – 0.60  
      ชุดกิจกรรมที่ 11 มีค0าความยากตั้งแต0 0.30 – 0.80 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
-0.20 – 0.80   
      ชุดกิจกรรมที่ 12 มีค0าความยากตั้งแต0 0.50 – 0.80 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
0.00 – 0.80   
      ชุดกิจกรรมที่ 13 มีค0าความยากตั้งแต0 0.40 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
-0.40 – 0.80  
      ชุดกิจกรรมที่ 14 มีค0าความยากตั้งแต0 0.40 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
0.00 – 0.40  
      ชุดกิจกรรมที่ 15 มีค0าความยากตั้งแต0 0.30 – 0.90 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
-0.20 – 0.60  
      ชุดกิจกรรมที่ 16 มีค0าความยากตั้งแต0 0.40 – 0.70 และมีค0าอํานาจจําแนกตั้งแต0  
-0.20 – 0.60         
      ซึ่งข'อคําถามบางข'อไม0สามารถใช'ได' ผู'วิจัยได'ตัดออกและดําเนินการคัดเลือก
ข'อคําถามในคู0มือกิจกรรม ให'เหลือ 20 ข'อ ในชุดกิจกรรมที่ 1 – ชุดที่ 16 ให'เหลือชุดละ 10 ข'อ 
      3) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได'คัดเลือกไว'แล'วไปใช'กับนักเรียน
กลุ0มเดิม จํานวน 10 คน ตามระยะเวลาที่ทําการทดลองแล'วนําไปวิเคราะห�หาค0าความเที่ยงของ
ข'อสอบทั้งฉบับทุกชุดด'วยวิธีของคูเดอร� ริชาร�ดสัน (Kuder & Richardson) โดยใช'สูตร KR-20 
(พิสณุ ฟองศรี, 2557: 166 – 167) ผลการวิเคราะห�ข'อสอบพบว0าข'อสอบในแต0ละชุดมีค0าความเที่ยง
ดังน้ี (ภาคผนวก ฉ) 
      ชุดคู0มือกิจกรรม มีค0าความเท่ียงเท0ากับ 0.67 
      ชุดกิจกรรมท่ี 1 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.67 
      ชุดกิจกรรมท่ี 2 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.66 
      ชุดกิจกรรมท่ี 3 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.55 
      ชุดกิจกรรมท่ี 4 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.54 
      ชุดกิจกรรมท่ี 5 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.64 
      ชุดกิจกรรมท่ี 6 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.51 
      ชุดกิจกรรมท่ี 7 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.55 
      ชุดกิจกรรมท่ี 8 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.53 
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      ชุดกิจกรรมท่ี 9 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.56 
      ชุดกิจกรรมท่ี 10 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.74 
      ชุดกิจกรรมท่ี 11 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.67 
      ชุดกิจกรรมท่ี 12 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.68 
      ชุดกิจกรรมท่ี 13 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.73 
      ชุดกิจกรรมท่ี 14 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.53 
      ชุดกิจกรรมท่ี 15 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.59 
      ชุดกิจกรรมท่ี 16 มีค0าความเที่ยงเท0ากับ 0.60 
    4) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได'รับการตรวจสอบจากผู'เชี่ยวชาญ 
และได'หาค0าความยาก (P) ค0าอํานาจจําแนก (r) และค0าความเที่ยงแล'ว มาปรับปรุง แก'ไขในบางส0วน 
ดังนี้ ปรับข'อคําถามให'มีความชัดเจน มีข'อความท่ีกระชับอ0านเข'าใจได'ง0ายเหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความบกพร0องทางสติป1ญญาให'มากข้ึน 
  5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได'คัดเลือกและปรับปรุงแก'ไขแล'ว
ให'ผู'เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต'องเหมาะสมอีกคร้ัง จึงสรุปได'ว0า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนที่สร'างข้ึนมีคุณภาพที่เหมาะสมและสามารถนําไปใช'ในการวัดผลการเรียนรู'ของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ได'อย0างมีประสิทธิภาพ 
  6) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดพิมพ�เปAนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ�
และเตรียมพร'อมนําไปใช'กับนักเรียนกลุ0มตัวอย0างทั้งกลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุม ซ่ึงเปAนนักเรียนท่ีมี
ความบกพร0องทางสติป1ญญา ท่ีกําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2560 ต0อไป 
 4.2 การสร@างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การสร'างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช'สําหรับประเมินก0อนและหลังการใช'ชุดกิจกรรม
การมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ของนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 โรงเรียน
แพร0ป1ญญานุกูล จังหวัดแพร0 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปAนการประเมินการปฏิบัติงานตามสภาพ
จริงรวมถึงผลงาน/ชิ้นงาน โดยสร'างเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค0า (Rating Scale) ตามแนวคิด
แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) และมีเกณฑ�การประเมินแบบรูบริคส� (Rubrics) ผู'ศึกษาได'สร'างและ
หาคุณภาพของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ข้ันวิเคราะห� 
 1) ศึกษาและวิเคราะห�สภาพของการปฏิบัติงานการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมและ
คุณลักษณะท่ีทําให'การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
  2) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข'องกับการประเมินการปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง
โดยสร'างเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค0า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) 
และกําหนดเกณฑ�การให'คะแนนแบบรูบริคส� (Rubrics) เพ่ือให'แบบประเมินมีคุณภาพและเหมาะสม
กับนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา 
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  2. ข้ันออกแบบ 
  1) ระบุคุณลักษณะที่ทําให'การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
  2) ระบุรายการที่เปAนเกณฑ�ในการประเมิน จํานวน 7 รายการ ออกแบบเปAน
มาตรประมาณค0า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยมีระดับคุณภาพ 
4 ระดับ 
  3) ระบุระดับคุณภาพ เปAนเกณฑ�การประเมิน โดยการบรรยายลักษณะของ
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในระดับต0าง ๆ เปAน 4 ระดับ แบบรูบริคส� (Rubrics) 
  3. ข้ันจัดทํา 
 สร'างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการมัดย'อม
ผ'าหม'อห'อม สําหรับนักเรียนที่บกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 2 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล 
จังหวัดแพร0 จํานวน 13 กิจกรรม ตั้งแต0กิจกรรมชุดที่ 4 – ชุดที่ 16 และได'กําหนดเกณฑ�การประเมินผล
จากการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีจํานวน 7 ข'อ เปAนเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค0า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) และกําหนดเกณฑ�การประเมินแบบรูบริคส� 
(Rubrics) มีระดับคุณภาพ 4 ระดับ โดยคะแนนรวมมีตั้งแต0 7 – 28 คะแนน นักเรียนท่ีได'ระดับ
คะแนนสูงแสดงว0ามีทักษะในการปฏิบัติงานสูงกว0านักเรียนท่ีได'คะแนนต่ํากว0า ในการนําเสนอจะแบ0ง 
เปAน 4 ระดับ โดยแบ0งช0วงคะแนนตามช0วงความกว'างของอันตรภาคชั้น ตามสูตรการคํานวณอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) (กัลยา วานิชย�บัญชา, 2548: 489) ดังน้ี 
     สูตรการคํานวณ  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
 

          จํานวนชั้น 
         (28 – 7)  21 
              4   4 
 

     จึงแบ0งเกณฑ�ได' ดังนี้ 
  คะแนนระหว0าง 23 - 28  มีผลการประเมินอยู0ในระดับ 4 ดีมาก 
  คะแนนระหว0าง 18 - 22  มีผลการประเมินอยู0ในระดับ 3 ดี 
  คะแนนระหว0าง 13 - 17   มีผลการประเมินอยู0ในระดับ 2 พอใช' 
  คะแนนระหว0าง 7 - 12  มีผลการประเมินอยู0ในระดับ 1 ปรับปรุง 
   4. ข้ันพัฒนา 
 1) นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปให'ผู'เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท0าน 
ตรวจสอบ เพ่ือตรวจความถูกต'องของเนื้อหาและความเหมาะสมของแบบประเมิน และใช'ค0าดัชนี
ความสอดคล'อง (IOC) เท0ากับหรือมากกว0า 0.50 เปAนค0าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค� และจุดประสงค�เชิงพฤติกรรม ซ่ึงจากการนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไปให'ผู'เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรากฏว0าได'ค0าดัชนีความสอดคล'อง (IOC) จากผู'เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท0าน 
อยู0ระหว0าง 0.83 – 1.00 และมีค0าเฉลี่ยเท0ากับ 0.86 (ภาคผนวก ง)   

= = 5.25 
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 2) นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได'รับการตรวจสอบจากผู'เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุง แก'ไขปรับรายการประเมินให'ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 3) นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได'ปรับปรุง แก'ไขแล'วให'ผู'เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต'องเหมาะสมอีกคร้ัง จึงสรุปได'ว0า แบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสร'างข้ึนมี
คุณภาพท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปใช'ในการจัดการเรียนรู' สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทาง
สติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ได'อย0างมีประสิทธิภาพ 
  4) นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดพิมพ�เปAนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฉบับสมบูรณ�และนําไปทดลองใช'กับนักเรียนกลุ0มทดลองที่ไม0ใช0กลุ0มตัวอย0าง ซ่ึงเปAนนักเรียนที่มี
ความบกพร0องทางสติป1ญญา ท่ีกําลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2559 
  5) ปรับปรุง แก'ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากทดลองใช' โดยระบุ
รายละเอียดในการประเมินแต0ละระดับคุณภาพให'ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และจัดพิมพ�เปAนแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ�และนําไปใช'กับกลุ0มตัวอย0างทั้งกลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุม ซ่ึงเปAนนักเรียน
ที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ท่ีกําลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2560
ต0อไป 
 
การเก็บรวบรวมข@อมูล 
 ผู'ศึกษาดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข'อมูลกับนักเรียนกลุ0มตัวอย0างทั้งสองกลุ0มใน
ภาคเรียนที่ 2 ป4การศึกษา 2560 ใช'เวลาในการดําเนินการสอนท้ังสิ้น 16 สัปดาห�สัปดาห�ละ 1 คร้ัง
คร้ังละ 2 ชั่วโมงรวม 32 ชั่วโมง การรวบรวมข'อมูลผู'ศึกษาได'รวบรวมข'อมูลโดยดําเนินการตามรูปแบบ
การทดลอง ดังน้ี 
 

     

C                        O�              ~X                     O� 
 
    

E                  O	                 X               O
 
 

 

ซ่ึงในการเก็บรวบรวมข'อมูลผู'ศึกษาได'ใช'เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข'อมูลดังนี้ 
1. แบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ ใช'ในการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผู'เชี่ยวชาญ 

ก0อนการนําเคร่ืองมือมาใช'ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข'อมูล 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปAนแบบทดสอบก0อนเรียนและหลังเรียนใช'ใน
การเก็บรวบรวมข'อมูลด'านความรู' ความเข'าใจจากการใช'ชุดกิจรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม จํานวน 17 ชุด 
 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช'เก็บรวบรวมข'อมูลด'านการปฏิบัติงานทักษะการมัดย'อม
ผ'าหม'อห'อมจากการใช'ชุดกิจกรรมในกิจกรรมชุดท่ี 4 – ชุดท่ี 16  

โดยดําเนินการทดลองและเก็บข'อมูลตามข้ันตอน แบ0งเปAน 3 ระยะดังนี้ 
ระยะท่ี 1 ระยะก0อนการทดลอง  
 1. ผู'ศึกษาให'กลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก0อนเรียนการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
 2. ผู'ศึกษาให'กลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุมประเมินทักษะปฏิบัติก0อนเรียน 
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ระยะท่ี 2 ระยะทดลอง ดําเนินการดังน้ี 
 กลุ�มทดลอง เปAนกลุ0มที่ผู'ศึกษาสอนเนื้อหาท่ีกําหนดและจัดการเรียนการสอน โดยใช'ชุด

กิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ด'วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส�ที่ผู'ศึกษาพัฒนาข้ึน
เปAนเวลา 16 สัปดาห� สัปดาห�ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง ทุกวันอังคารในช0วงเวลา 
10.00 น. -12.00 น. ยกเว'นวันหยุดราชการตามข้ันตอนและรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที่ 8  แสดงข้ันตอนการสอนที่ใช'รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� 
 

ข้ันตอนการสอน วิธีการ/กิจกรรม 
ขั้นนํา - เปAนการนําเข'าสู0บทเรียน กระตุ'นความสนใจ เพื่อเตรียม

ความพร'อมในการเรียนรู'  สามารถเชื่ อมโยงความรู'
ประสบการณ�เดิมของกลุ0มเปeาหมาย ประสบการณ�ของ
ครูผู'สอนกับความรู'ใหม0ที่จะต'องเรียนรู'ต0อไป และแจ'ง
จุดประสงค�ท่ีจะเรียนในช่ัวโมงนั้นให'นักเรียนทราบ 
 

ขั้นสอน 
   ข้ันท่ี 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือ 
การกระทํา  
 
   ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิตและให'ผู'เรียน
ปฏิบัติทักษะย0อย 
 
 
 
 
   ข้ันท่ี 3 ข้ันให'ผู'เรียนปฏิบัติ 
ทักษะย0อย 
 
 
 
 
   ข้ันท่ี 4 ข้ันให'เทคนิควิธีการ 
 
 
 

- ข้ันนี้เปAนข้ันที่ให'ผู'เรียนได'เห็นทักษะหรือการกระทําที่
ต'องการให'ผู'เรียนทําได'ในภาพรวม โดยการสาธิตให'ผู'เรียน
ดูท้ังหมดตั้งแต0ต'นจนจบ ดังน้ี ครูสาธิตวิธีการมัดย'อมผ'า
หม'อห'อมตามลวดลายที่กําหนดในชุดกิจกรรม 
- ข้ันนี้เปAนข้ันที่ผู'สอนแตกทักษะทั้งหมดให'เปAนทักษะย0อย ๆ 
และสาธิตส0วนย0อยแต0ละส0วนให'ผู'เรียนสังเกตและทําตาม
ทีละส0วนอย0างช'า ๆ ดังน้ี ครูแบ0งการปฏิบัติงานออกเปAน
ทักษะ 2 ส0วนคือการมัดลวดลายบนผ'าและการย'อมผ'าครู
สาธิตทักษะย0อย ๆ ของทั้งสอนส0วนทีละส0วนให'นักเรียน
ทําตามอย0างช'า ๆ 
- ผู'เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย0อยโดยไม0มีการสาธิต ผู'สอน
ให'คําชี้แนะและช0วยแก'ไขจนกระท่ังผู'เรียนทําได'จึงเร่ิมสาธิต
ทักษะย0อยส0วนต0อไป และให'ผู'เรียนปฏิบัติทักษะย0อยนั้น
จนทําได' ทําเช0นน้ีเร่ือยไปจนกระท่ังครบทุกส0วน ดังนี้ ครู
ให'นักเรียนลงมือปฏิบัติทักษะย0อยในการมัดลวดลายบน
ผ'าและการย'อมผ'าตามลําดับ 
- เม่ือผู'เรียนปฏิบัติได'แล'ว ผู'สอนอาจแนะนําเทคนิควิธีการ
ท่ีจะช0วยให'ผู'เรียนสามารถทํางานนั้นได'ดีข้ึน ดังน้ี ครูสังเกต
การปฏิบัติงาน แนะนําในส0วนท่ียังบกพร0องและแนะนํา
วิธีการอ่ืนที่แตกต0างจากเดิม 
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ข้ันตอนการสอน วิธีการ/กิจกรรม 
ขั้นสอน (ต�อ) 
   ข้ันท่ี 5 ข้ันให'ผู'เรียนเชื่อมโยง
ทักษะย0อย ๆ เปAนทักษะท่ีสมบูรณ� 
 

- เม่ือผู'เรียนสามารถปฏิบัติแต0ละส0วนได'แล'ว จึงให'ผู'เรียน
ปฏิบัติทักษะย0อย ๆ ต0อเนื่องกันตั้งแต0ต'นจนจบ และฝrก
ปฏิบัติหลาย ๆ คร้ังจนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณ�
ได'อย0างชํานาญ ดังนี้ ครูให'นักเรียนปฏิบัติในภาพรวม
ตั้งแต0การมัดลวดลายบนผ'าจนถึงการย'อมผ'าจนเสร็จ
สมบูรณ�และฝrกปฏิบัติซ้ําให'คล0องแคล0ว 
 

ขั้นสรุป - เปAนข้ันของการวิเคราะห�และสังเคราะห� โดยนักเรียน
ร0วมกับครูผู'สอน สนทนา อภิปรายหาข'อสรุป จากการปฏิบัติ
กิจกรรมตามชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมด'วย
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติและการเชื่อมโยง
ความรู'เพื่อนําไปประยุกต�ใช'ในชีวิตประจําวัน 
 

  
กลุ�มควบคุม เปAนกลุ0มท่ีผู'ศึกษาสอนเนื้อหาที่กําหนดและจัดการเรียนการสอนโดยใช'

วิธีการเดิมเปAนเวลา 16 สัปดาห� สัปดาห�ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง ทุกวันพฤหัสบดี
ในช0วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. ยกเว'นวันหยุดราชการตามข้ันตอนและรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 9  แสดงข้ันตอนการสอนที่ใช'วิธีการเดิม 
 

ข้ันตอนการสอน วิธีการ/กิจกรรม 
ขั้นนํา - เปAนการนําเข'าสู0บทเรียน กระตุ'นความสนใจ เพื่อเตรียม

ความพร'อมในการเรียนรู'  สามารถเชื่ อมโยงความรู'
ประสบการณ�เดิมของกลุ0มเปeาหมาย ประสบการณ�ของ
ครูผู'สอนกับความรู'ใหม0ที่จะต'องเรียนรู'ต0อไป และแจ'ง
จุดประสงค�ท่ีจะเรียนในช่ัวโมงนั้นให'นักเรียนทราบ 

ขั้นสอน - เปAนการนําเสนอเนื้อหาใหม0 โดยจัดกิจกรรมกระตุ'นให'
นักเรียนเกิดการเรียนรู' เกิดกระบวนการคิด การมีส0วนร0วม 
การเรียนรู'จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ� การแก'ป1ญหา 
และการลงมือปฏิบัติ 

ขั้นสรุป - เปAนข้ันของการสรุปเนื้อหาการเรียนรู' โดยนักเรียนร0วมกับ
ครูผู'สอน สนทนา อภิปรายหาข'อสรุป จากการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู' 

 
 ผู'ศึกษาได'กําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร0องทางสติป1ญญา
ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ของกลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุมดังนี้ 
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ตารางที่ 10 แสดงแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา  
    ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ของกลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุม   
 

สัปดาหH
ที่ 

คร้ังท่ี 
วัน เดือน ปP 

เวลา 
กลุ�มทดลอง กลุ�มควบคุม 

ทดสอบก0อนเรียน วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

10.00  - 12.00 น. 

1 1 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
2 2 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 
3 3 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
4 4 วันท่ี 12 ธันวาคม 2560 วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 
5 5 วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 
6 6 วันท่ี 26 ธันวาคม 2560 วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
7 7 วันท่ี 9 มกราคม 2561 วันท่ี 4 มกราคม 2561 
8 8 วันท่ี 23 มกราคม 2561 วันท่ี 11 มกราคม 2561 
9 9 วันท่ี 30 มกราคม 2561 วันท่ี 18 มกราคม 2561 
10 10 วันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2561 วันท่ี 25 มกราคม 2561 
11 11 วันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2561 วันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2561 
12 12 วันท่ี 20 กุมภาพันธ� 2561 วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2561 
13 13 วันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2561 วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2561 
14 14 วันท่ี 6 มีนาคม 2561 วันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2561 
15 15 วันท่ี 13 มีนาคม 2561 วันท่ี 8 มีนาคม 2561 
16 16 วันท่ี 20 มีนาคม 2561 วันท่ี 15 มีนาคม 2561 

ทดสอบหลังเรียน วันท่ี 27 มีนาคม 2561 วันท่ี 22 มีนาคม 2561 
 

ระยะท่ี 3 ระยะหลังการทดลอง 
 1. ผู'ศึกษาให'กลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
2. ผู'ศึกษาให'กลุ0มทดลองและกลุ0มควบคุมประเมินทักษะปฏิบัติหลังเรียน 

 3. ผู'ศึกษาวิเคราะห�ข'อมูลที่ได'จากการจัดกิจกรรมแต0ละกิจกรรมจากผลการทดสอบ
และผลการประเมินการปฏิบัติงานไปวิเคราะห�หาค0าทางสถิติ 
  4. ผู'ศึกษาดําเนินการแปลผลสรุปผลการศึกษาและจัดทํารายงานผลการศึกษา
ต0อไป  
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การวิเคราะหHข@อมูล 
ผู'ศึกษานําข'อมูลท่ีได'จากการใช'เคร่ืองมือในการศึกษา รวบรวมข'อมูลจากการจัดกิจกรรมใน

แต0ละกิจกรรมและนํามาวิเคราะห�ข'อมูล ดังน้ี 
1. ข'อมูลที่ได'จากแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม ผู'ศึกษาได'วิเคราะห�ข'อมูลโดยการนําค0า

น้ําหนักคะแนนมาทําการวิเคราะห�หาค0าดัชนีความสอดคล'อง (IOC) ค0าดัชนีที่ยอมรับได'ต'องมีค0าตั้งแต0 
0.50 ข้ึนไป 
 

  
        IOC  =               

  
 

 2. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ตามเกณฑ� 75/75 ใช'ค0า
E�/E	 
 3. ข'อมูลที่ได'จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อม
ผ'าหม'อห'อม ผู'ศึกษาวิเคราะห�ข'อมูลโดยเปรียบเทียบความแตกต0างของคะแนนจากแบบทดสอบ ก0อนเรียน
และหลังเรียนโดยการหาค0าร'อยละความก'าวหน'าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก0อนเรียนและ
หลังเรียนเกณฑ�ที่น0าพึงพอใจคือตั้งแต0ร'อยละ 25 ข้ึนไป การหาร'อยละความก'าวหน'า (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 
2547 : 78)  

    
 
  ร'อยละความก'าวหน'า  =   
 
  เม่ือ 1X  แทน คะแนนเฉลี่ยก0อนเรียน 
   2X  แทน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

 
4. ข'อมูลที่ได'จากแบบประเมินการปฏิบัติงาน ผู'ศึกษาวิเคราะห�ข'อมูลโดยเปรียบเทียบ

ความแตกต0างของคะแนนจากการประเมินก0อนเรียน และหลังเรียนโดยการหาค0าร'อยละความก'าวหน'า
ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก0อนเรียนและหลังเรียนเกณฑ�ที่น0าพึงพอใจคือตั้งแต0ร'อยละ 25 ข้ึนไป 
การหาร'อยละความก'าวหน'า (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547 : 78)       
 

 
  ร'อยละความก'าวหน'า  =   

 
  เม่ือ 1X  แทน คะแนนเฉลี่ยก0อนเรียน 
   2X  แทน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

 

 
คะแนนเต็ม 

X 100 12 

 
คะแนนเต็ม 

X 100 12 

R 
     

   N 
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5. ผู'ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต0างของทักษะการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 ที่เรียนโดยใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ด'วยรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส� กับนักเรียนท่ีเรียนตามปกติ โดยใช'สถิติทดสอบ t – test (บุญชม ศรีสะอาด. 
2560: 137) 
 
สถิติท่ีใช@ในการวิเคราะหHข@อมูล 

การวิเคราะห�ข'อมูลท่ีได'จากเคร่ืองมือในการศึกษาการพัฒนาทักษะการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม 
ของนักเรียนที่มีความบกพร0องทางสติป1ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 2 โรงเรียนแพร0ป1ญญานุกูล จังหวัด
แพร0 โดยใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ด'วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส� 
ใช'สถิติในการวิเคราะห�ข'อมูล ดังนี้ 

1.สถิติบรรยาย 
  1.1 การหาค0าร'อยละ (Percentage) ใช'หาค0าร'อยละของคะแนนความรู' ความเข'าใจ 
เร่ืองการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมของนักเรียนเปAนรายบุคคล มีสูตรดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2560: 122) 
     
       p  =           x 100 
 

 
  เม่ือ  p แทน ร'อยละ 
   f แทน ความถ่ีที่ต'องการแปลงให'เปAนร'อยละ 
   N แทน จํานวนความถ่ีทั้งหมด 
 
  1.2 การหาค0าเฉลี่ย X ใช'หาค0าเฉลี่ยของคะแนนความรู' ความเข'าใจ เร่ืองการมัดย'อม
ผ'าหม'อห'อมของนักเรียนทั้งกลุ0ม มีสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2560: 123–124) 
 

X = 
  
  เม่ือ X แทน ค0าเฉล่ีย 
                X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ0ม 
   N แทน จํานวนคะแนนในกลุ0ม 
 
  1.3 การหาค0าร'อยละความก'าวหน'า ใช'หาค0าร'อยละความก'าวหน'าของคะแนนความรู' 
ความเข'าใจ เร่ืองการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมของนักเรียน มีสูตรดังน้ี (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547 : 78)  

    
 
  ร'อยละความก'าวหน'า  =   
 

f 

N 

 
คะแนนเต็ม 

X 100 12 

X  
N 
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N

R
p 

  เม่ือ 1X  แทน คะแนนเฉลี่ยก0อนเรียน 
  2X  แทน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

 
2. สถิติหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  2.1 การหาค0าดัชนีความสอดคล'อง IOC ใช'หาค0าดัชนีความสอดคล'องของเคร่ืองมือท่ีใช'
ในการศึกษา มีสูตรดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี. 2557: 155) 
 
  
        IOC  =               

  
     เม่ือ  IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล'อง 
        R แทน ผลรวมของคะแนนของผู'เชี่ยวชาญทั้งหมด 
        N แทน   จํานวนผู'เชี่ยวชาญท้ังหมด 
  
 2.2 การหาค0าความยาก ใช' p หาค0าความยากของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ซ่ึงมีสูตรดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2557: 169) 
 

 
   ค0าความยาก 
   

เม่ือ   R         แทน    จํานวนผู'ท่ีตอบถูกในข'อนั้น ๆ 
   N         แทน   จํานวนผู'เข'าสอบ 
 

 2.3 การหาค0าอํานาจจําแนก ใช'  r  หาค0าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ซ่ึงมีสูตรดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2557: 171) 

 
  ค0าอํานาจจําแนก  
   
 
 

เม่ือ    H       แทน    จํานวนคนกลุ0มสูงท่ีตอบถูก 
   L แทน    จํานวนคนกลุ0มต่ําที่ตอบถูก 
          แทน    จํานวนคนกลุ0มสูง 
        แทน    จํานวนคนกลุ0มต่ํา 
 
 

R 
     

   N 

N H 
N L 

 

r    = 
      H    L 
 

N    หรือ  N H L 
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  2.4 การหาค0าความเที่ยง ใช' KR– 20 ของ Kuder & Richardson หาค0าความเที่ยงของ
แบบทดสอบวัดความรู'การมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ซ่ึงมีสูตรดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2557: 165 - 166)   

 

ค0าความเท่ียง         










 





2

2

1
r

t

t

s

pqs

k

k  

     
  เม่ือ       k       แทน    จํานวนข'อสอบ 

   p       แทน    สัดส0วนของผู'ทําถูกแต0ละข'อ 
   q       แทน   1 – p 
   2

ts       แทน   ความแปรปรวนของคะแนนที่สอบได' 
 
 3. สถิติหาคุณภาพนวัตกรรม 

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ใช' E�/E	หาประสิทธิภาพ  
มีสูตรดังน้ี (ชัยยงค� พรหมวงศ�. 2556 : 10)     

 
 
 สูตร 1               E� =  หรือ   
 
          

เม่ือ 
   E�     แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   X แทน คะแนนรวมของแบบฝrกปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน

    ท่ีทําระหว0างเรียน 
   A แทน คะแนนเต็มของแบบฝrกปฏิบัติทุกชิ้นรวมกัน 
   N  แทน  จํานวนผู'เรียน 
   
    

สูตร 2               E	=  หรือ     
 
เม่ือ 

   E	       แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ� 
   F แทน คะแนนรวมของผลลัพธ�ของการประเมินหลังเรียน 
   B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและคะแนน
     จากการประเมินงานสุดท'าย 
   N  แทน  จํานวนผู'เรียน 

  X 
   

 

  A 
� 100 

   x 
 

   N 
 

   A 
� 100 

   F 
 

   N 
 

   B 
� 100 

   

  F 
   

  B 
� 100 
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 4. สถิติทดสอบ 
การเปรียบเทียบความแตกต0างของทักษะการมัดย'อมผ'าหม'อห'อมของนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษาป4ที่ 2 ที่เรียนโดยใช'ชุดกิจกรรมการมัดย'อมผ'าหม'อห'อม ด'วยรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส� กับนักเรียนที่เรียนตามปกติ โดยใช'สถิติทดสอบ t – test (บุญชม ศรีสะอาด. 
2560: 137) 
 
   t  =  
                                                                                                                                                               
 
 
 
 เม่ือ t แทน ค0าสถิติท่ีจะใช'เปรียบเทียบกับค0าวิกฤต 

   ในการแจกแจงแบบ t เพ่ือทราบความมี 
   นัยสําคัญ 

   X1 , X2 แทน ค0าเฉลี่ยของกลุ0มตัวอย0างกลุ0มที่ 1 และกลุ0มที่ 2 
ตามลําดับ 

   S�
	, S	

	 แทน ความแปรปรวนของกลุ0มตัวอย0างกลุ0มที่ 1 และ 
     กลุ0มที่ 2 ตามลําดับ 
   n�, n	 แทน จํานวนกลุ0มตัวอย0างในกลุ0มที่ 1 และกลุ0มที่ 2  
     ตามลําดับ 
   ค0า Degrees of Freedom (df) ในกรณีนี้เท0ากับ n� + n	  - 2          
 
 สูตรการหาความแปรปรวน (Variance) (บุญชม ศรีสะอาด. 2560: 128) 
         
 
   S	   = ∑(X − X)	 
     

        N – 1 
 
 เม่ือ S	 แทน ความแปรปรวน 
   X แทน คะแนนแต0ละตัว 
   X แทน ค0าเฉลี่ย 
   N แทน จํานวนกลุ0มตัวอย0าง 
   ∑  แทน ผลรวม 
 
 
 

X1 - X2 

 

 

     (n� – 1)S�
	 + (n	 – 1)S	

	      (n� + n	) 
           n� + n	  - 2                 n�n	   
 


