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บทที่ 3 
 

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

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

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

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

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

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

- จัดทําเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บฉบับสมบูรณHและเผยแพร+
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
แผนภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอน 
การดําเนินการวิจัย 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ผลท่ีได#รับจาก 
การดําเนินการวิจัย 

     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ข้ันตอนท่ี 4  
การปรับปรุงและ
นําเสนอการพัฒนา
รูปแบบการเรียน 
การสอนงานตัดเย็บ  
(Development : D2) 

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

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

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

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

 3.3 ข้ันจัดทํา 
 1) ผู�วิจัยได�ศึกษาข้ันตอนการสร�างแบบสัมภาษณHและรวบรวมประเด็นในการสัมภาษณH 

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

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

  (2) ดร.อรอนงคH วูวงศH  อาจารยHประจําภาควิชาหลักสูตร 
  และการสอน คณะครุศาสตรH 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตแพร+ จังหวัดแพร+  

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

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

จังหวัดแพร+ 
 (4) นางสาวรติรส บุญญะฤทธ์ิ  อาจารยHประจําสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ 

  คณะศิลปกรรมและสถาป,ตยกรรมศาสตรH  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  
  วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม+ 

 (5) นางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครูเชี่ยวชาญ สาขาการศึกษาพิเศษ  
  ปฏิบัติการสอนคหกรรม 

กลุ+มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1.4 ข้ันพัฒนา 
  1) นํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บที่จัดทําขึ้นไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิชุดเดิม 

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

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

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

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

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

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

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

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

    กิจกรรมท่ี 1 ความสําคัญของการตัดเย็บ  
    กิจกรรมท่ี 2 ลักษณะและส+วนประกอบของจักรเย็บผ�า 

กิจกรรมท่ี 3 วัสดุ อุปกรณHและเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 

 หน+วยที่ 2 เทคนิคการตัดเย็บเบ้ืองต�น 

    กิจกรรมท่ี 4 วิธีใช�จักรเย็บผ�า  
    กิจกรรมท่ี 5 การเย็บฝ2เข็มตรง  

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

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

    กิจกรรมท่ี 12 การเย็บเสื้อกระเหร่ียง  
   กิจกรรมท่ี 13 การเย็บกระเปyาผ�า  

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

สถานประกอบการในการตัดเย็บเสื้อผ�า จํานวน 3 ท+าน (ภาคผนวก ข) พร�อมกับศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
การตัดเย็บ หนังสือพื้นฐานงานผ�า บริษัทสถาพรบุzค จํากัด (2555) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
งานบ�าน ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 4 - 6 บริษัทสํานักพิมพHเอมพันธH จํากัด (2557) หนังสือรวมวิชางานฝ2มือ 
แกะสลัก เย็บ ป,ก ถัก ร�อย ร�านสุริยา 2558( ) หนังสือมือใหม+ตัดเย็บเสื้อผ�า บริษัทวาดศิลป{ จํากัด (2559) 
หนังสือตั้งต�นตัดเย็บ บริษัทอมรินทรHบุzคเซ็นเตอรH จํากัด (2560) และเอกสารงานวิจัยต+าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
ตลอดจนศึกษาจากแหล+งข�อมูลอิเล็กทรอนิกสH นํามาศึกษาเพ่ือดําเนินการจัดทําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+  
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2) สร�างชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ตามรูปแบบและจุดประสงคHการเรียนรู�ท่ีกําหนด โดยแบ+งข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานเป4นข้ันตอนย+อย ๆ และเรียงลําดับจากง+ายไปหายาก เม่ือเสร็จสมบูรณHแล�วตรวจสอบ
ความถูกต�องด�วยตนเองก+อนนําเสนอผู�เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
 3.4 ข้ันพัฒนา 
    1) นําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 ที่สร�างข้ึนเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ท+าน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และใช�ค+าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท+ากับหรือมากกว+า 0.50 
เป4นค+าแสดงความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ซ่ึงผล
จากการตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือ การหาค+าดัชนี
ความสอดคล�อง (IOC) โดยผู�เชี่ยวชาญปรากฏว+าได�ค+า IOC อยู+ระหว+าง 0.97 – 1.00 มีค+าเฉลี่ย
เท+ากับ 0.98 (ภาคผนวก ง)  
     2) นําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ มาปรับปรุง แก�ไข ตามข�อเสนอแนะของ
ผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงได�รับคําแนะนําในการปรับปรุง ดังนี้ เพิ่มข้ันตอนและภาพประกอบให�ละเอียดมากข้ึน 
ปรับภาพประกอบให�มีรูปแบบเดียวกัน ปรับคําชี้แจงข้ันตอนการปฏิบัติงานให�ละเอียดมีความชัดเจน
มากยิ่งข้ึน เพื่อให�เข�าใจข้ันตอนการปฏิบัติงานได�ครอบคลุม ถูกต�อง 
     3) นําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บที่ปรับปรุง แก�ไขแล�วเสนอต+อผู�เชี่ยวชาญอีกคร้ัง 
 4) นําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บมาปรับปรุง แก�ไข และจัดพิมพHฉบับสมบูรณH
นําไปทดลองใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซึ่งเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทาง
สติป,ญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ในภาคเรียนที่ 2 
ป2การศึกษา 2560 หลังการทดลองใช� พบว+า รูปภาพใช�ด�ายเย็บเป4นสีเดียวกับผ�าจึงทําให�นักเรียนเห็น
แนวเส�นเย็บไม+ชัดเจน ผู�วิจัยจึงเปลี่ยนรูปภาพที่ใช�ด�ายสีเดียวกับผ�าให�เป4นด�ายสีต+างจากผ�าให�เห็น
ชัดเจนมากข้ึน เพื่อเตรียมการนําไปใช�กับประชากรที่ใช�ในการวิจัยต+อไป 
  5) การนําชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บไปทดลองใช�กับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรท่ีใช�
ในการวิจัย ซึ่งเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน
รายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนท่ี 2 ป2การศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 1 ป2การศึกษา 2561 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝ"กปฏิบัติ ซึ่งผู�วิจัยได�กําหนดค+าประสิทธิภาพ (E1/E2) ไว� 80/80 
โดยดําเนินการดังน้ี 
    (1) ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว โดยทดลองใช�กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2560 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 3 คน ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองโดยใช�เวลาหลังเลิกเรียน 
16.00 น. – 18.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากนักเรียนเป4นนักเรียนประจําจึงดําเนินการได�ตามกําหนดเวลา
ของชุดฝ"กปฏิบัติ ผลการทดลองปรากฏว+าชุดฝ"กปฏิบัติ ทั้ง 3 หน+วยการเรียนรู�มีประสิทธิภาพ 
71.95/69.64 (ภาคผนวก จ) ค+าประสิทธิภาพที่ได�ยังไม+ถึงเกณฑHที่กําหนด ผู�วิจัยจึงนําชุดฝ"กปฏิบัติ
มาปรับปรุงแก�ไขเนื้อหา ให�มีความกระชับ ชัดเจนและง+ายข้ึน ใช�ภาษาท่ีเข�าใจง+ายให�เหมาะกับนักเรียน
ที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา เพ่ิมลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติการตัดเย็บให�มีความละเอียดมากยิ่งข้ึน 
แล�วนําไปทดลองใช�ใหม+ 
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   (2) ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ+ม โดยทดลองใช�กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนที่ 2 ป2การศึกษา 2560 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 5 คน โดยคละนักเรียนเก+ง ปานกลางและอ+อน ซ่ึงเป4นคนละกลุ+ม
กับนักเรียนที่ทดลองคร้ังที่ 1 ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองโดยใช�เวลาหลังเลิกเรียน 16.00 – 18.00 น. 
ของทุกวัน เนื่องจากนักเรียนเป4นนักเรียนประจําจึงดําเนินการได�ตามกําหนดเวลาของชุดฝ"กปฏิบัติ 
ผลการทดลองปรากฏว+าชุดฝ"กปฏิบัติ ท้ัง 3 หน+วยการเรียนรู�มีประสิทธิภาพ 77.64/78.21 (ภาคผนวก จ) 
ค+าประสิทธิภาพที่ได�ยังไม+ถึงเกณฑHที่กําหนด ผู�วิจัยจึงนําชุดฝ"กปฏิบัติมาปรับปรุงแก�ไขรูปภาพที่สื่อ
ความหมายไม+ชัดเจน เปลี่ยนรูปภาพที่ใช�ด�ายสีเดียวกับผ�าให�เป4นด�ายสีต+างจากผ�าให�เห็นชัดเจนมากข้ึน 
ปรับข�อคําถามที่สื่อความหมาย กํากวมทําให�นักเรียนตอบไม+ตรงประเด็น ปรับคําถามโดยใช�รูปภาพ
ในการถามนอกเหนือจากการใช�ข�อความเพียงอย+างเดียว เพ่ือให�นักเรียนเข�าใจง+าย และเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถและศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ควรนํารูปภาพที่
ไม+เกี่ยวข�องออก เช+น กรอบหรือรูปภาพการHตูนที่ตกแต+งภายในชุดฝ"กปฏิบัติ เพราะนอกจากไม+มี
ส+วนเก่ียวข�องแล�วยังดึงดูดความสนใจของนักเรียนให�ออกนอกบทเรียน 
   (3) ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม โดยทดลองใช�กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนรายวิชาทักษะอาชีพงานผ�า ภาคเรียนท่ี 1 ป2การศึกษา 2561 โรงเรียน
แพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ จํานวน 6 คน ซ่ึงเป4นคนละกลุ+มกับนักเรียนที่ทดลองในคร้ังท่ี 1 และ
คร้ังท่ี 2 ผู�วิจัยได�ดําเนินการทดลองโดยใช�เวลาหลังเลิกเรียน 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน เนื่องจาก
นักเรียนเป4นนักเรียนประจําจึงดําเนินการได�ตามกําหนดเวลาของชุดฝ"กปฏิบัติ ผลการทดลองปรากฏ
ว+าชุดฝ"กปฏิบัติ ท้ัง 3 หน+วยการเรียนรู� มีประสิทธิภาพ 83.60/83.04 (ภาคผนวก จ) ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑHท่ีกําหนดไว�  
   จากการทดลองใช�ชุดฝ"กปฏิบัติกับนักเรียนที่ไม+ใช+ประชากรที่ใช�ในการวิจัยได�
คําแนะนําต+าง ๆ จากการสอบถามและสังเกตนักเรียน ขณะที่นักเรียนใช�ชุดฝ"กปฏิบัตินักเรียนมี
ความสนใจ กระตือรือร�นและให�ความร+วมมือในการทํากิจกรรมในชุดฝ"กปฏิบัติครบท้ัง 3 หน+วยการเรียนรู�
เป4นอย+างดี และมีข�อเสนอแนะ ในการแก�ไขปรับปรุง คือ ต�องการสื่อเสมือนจริง เพราะข้ันตอนการเย็บ
หากดูจากรูปภาพแล�วบางคร้ังยังไม+เข�าใจ การมีสื่อที่เป4นตัวอย+างของการเย็บอย+างเป4นขั้นตอนจะ
สามารถให�นักเรียนศึกษาสังเกตและเรียนรู� ทบทวนได�อย+างชัดเจน มีความเข�าใจมากยิ่งข้ึน ผู�วิจัยจึงได�
ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของนักเรียน โดยจัดทําสื่อเสมือนจริงเป4นสมุดขั้นตอนการเย็บผ�ากิจกรรม
ที่ใช�ในการจัดการเรียนรู� คือ การเย็บฝ2เข็มตรง การเย็บตะเข็บแบบต+าง ๆ และการพับริมผ�า 
   6) จัดพิมพHชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บฉบับสมบูรณH และนําไปใช�กับนักเรียน
ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ซ่ึงเป4นนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 ที่เรียน
รายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ ภาคเรียนท่ี 2 ป2การศึกษา 2561 
 4. การสร#างแบบประเมินผลการเรียนรู# 
   การสร�างแบบประเมินผลการเรียนรู� ทักษะอาชีพการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร+อง
ทางสติป,ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
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 4.1 การสร#างแบบทดสอบวัดความรู# 
   การสร�างแบบทดสอบวัดความรู�ที่ใช�เป4นแบบทดสอบก+อนเรียนและหลังเรียน ทักษะอาชีพ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล 
จังหวัดแพร+ ผู�วิจัยได�จัดทําแบบทดสอบ จํานวน 4 ชุด ดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

การสร�างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับประเมินการปฏิบัติงานก+อน ระหว+าง และ
หลังการใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่บกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5 
โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป4นการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามสภาพจริงโดยสร�างเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล 
(Likert Scale) และมีเกณฑHการประเมินแบบรูบริคสH (Rubrics) ผู�วิจัยได�สร�างและหาคุณภาพของ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ข้ันวิเคราะหH 
 1) ศึกษาและวิเคราะหHสภาพของการปฏิบัติงานการตัดเย็บและคุณลักษณะที่ทํา
ให�การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
  2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข�องกับการประเมินการปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง
โดยสร�างเคร่ืองมือแบบมาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) 
และกําหนดเกณฑHการให�คะแนนแบบรูบริคสH (Rubrics) เพ่ือให�แบบประเมินมีคุณภาพและเหมาะสม
กับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
  2. ข้ันออกแบบ 
  1) ระบุคุณลักษณะที่ทําให�การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 



124 
 

  2) ระบุรายการที่เป4นเกณฑHในการประเมิน จํานวน 4 รายการประเมินในกิจกรรมที่ 3 
ออกแบบเป4นมาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดย
มีระดับคุณภาพ 4 ระดับ และจํานวน 5 รายการประเมินในกิจกรรมที่ 4 – 13 ซึ่งออกแบบเป4น
มาตรประมาณค+า (Rating Scale) และกําหนดเกณฑHการประเมินแบบรูบริคสH (Rubrics) โดยมีระดับ
คุณภาพ 4 ระดับ 
  3) ระบุระดับคุณภาพ โดยการบรรยายลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพใน
ระดับต+าง ๆ เป4น 4 ระดับ 
  3. ข้ันจัดทํา 
 สร�างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่บกพร+องทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษา
ป2ท่ี 5 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ในหน+วยการเรียนรู�ท่ี 1 กิจกรรมท่ี 3 หน+วยการเรียนรู�ที่ 2 
กิจกรรมที่ 4 – 9 และหน+วยการเรียนรู�ท่ี 3 กิจกรรมที่ 10 – 13 และได�กําหนดเกณฑHการประเมินผล
จากการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมที่ 3 มีจํานวน 4 รายการ เป4นเคร่ืองมือแบบ
มาตรประมาณค+า (Rating Scale) ตามแนวคิดแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยมีระดับคุณภาพ 4 
ระดับ ดังน้ี 
 ระดับ 1 คือ ปฏิบัติได�เม่ือรับการกระตุ�นเตือน 
  ระดับ 2 คือ ปฏิบัติได�อย+างถูกต�องเม่ือได�รับการกระตุ�นเตือน  
 ระดับ 3 คือ ปฏิบัติได�ด�วยตนเองอย+างถูกต�องชัดเจน  
 ระดับ 4 คือ ปฏิบัติได�ด�วยตนเองอย+างถูกต�องชัดเจนและมีความคล+องแคล+ว  
  คะแนนรวมมีตั้งแต+ 4 – 16 คะแนน นักเรียนที่ได�ระดับคะแนนสูงแสดงว+ามีทักษะใน
การปฏิบัติงานสูงกว+านักเรียนท่ีได�คะแนนตํ่ากว+า ในการนําเสนอจะแบ+งเป4น 4 ระดับ โดยแบ+งช+วง
คะแนนตามช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น ตามสูตรการคํานวณอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ดังนี้ 
(กัลยา วานิชยHบัญชา, 2548: 489) 
 

  สูตรการคํานวณ              คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
 

        จํานวนชั้น 
   

       (16 – 4) 12 
            4   4 
 

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

= = 3 



125 
 

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

  สูตรการคํานวณ              คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
 

        จํานวนชั้น 
   

       (20 – 5) 15 
            4   4 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

= = 3.75 
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N

R
p 

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

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

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

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

ค+าอํานาจจําแนก 
 

 
เม่ือ    H       =   จํานวนคนกลุ+มสูงท่ีตอบถูก 

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

∑R 
N 

 

r    = 
      H – L 
 

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

งานตัดเย็บ ซ่ึงมีสูตรดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2557: 165 - 166)   
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pqs

k

k  

     
  เม่ือ     k      =   จํานวนข�อสอบ 

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

2

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

 เม่ือ 
   E       คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   X คือ คะแนนรวมของแบบฝ"กปฏิบัติกิจกรรม 

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

สูตร 2              E� =              หรือ 
 
เม่ือ 

   E�       คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธH 
   F คือ คะแนนรวมของผลลัพธHของการประเมินหลังเรียน 
   B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

และคะแนนจากการประเมินงานสุดท�าย 
   N  คือ  จํานวนผู�เรียน 
 
 

   

 

 

 

 

   

  A 
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    N 
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ขั้นตอนที่ 3 : การทดลองและศึกษาผลการใช#รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
โดยใช#ชุดฝFกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ (Research : R2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วิธีการทางสถิติ และสรุปผลการดําเนินการทดลองเพื่อนําเสนอในงานวิจัยต+อไป 

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

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

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

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

 
 

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

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

X100 

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

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

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

x =  
  N 

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

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

 
 
 

 

 
 
 

 

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

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

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

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

 
 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
 

จํานวนช้ัน 

 

=  0.75      (4 – 1)      3 
        4                4 
 

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

x =  
  N 

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

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

 
 
 

 

 
 
 
ช+วงความกว�างของอันตรภาคชั้น เท+ากับ 0.75 ซ่ึงสามารถสรุปเกณฑHการแปลความหมาย

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

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

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

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

 

x =  
  N 

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

 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
 

จํานวนช้ัน 

=  0.75      (4 – 1)      3 
        4                4 
 

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

 
 
 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

วัตถุประสงคHของข้ันตอนนี้ คือ  
1. เพื่อสรุปข�อค�นพบจากการทดลองใช�และการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ

โดยใช�ชุดฝ"กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
2. เพื่อการนําเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ฉบับสมบูรณHและเผยแพร+ 

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

 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
 

จํานวนช้ัน 

=  0.75      (4 – 1)      3 
        4                4 
 

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

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

ผู�วิจัยนําข�อมูลที่ได�จากการวิจัยมาวิเคราะหHเชิงบรรยาย และนําเสนอเนื้อหาตามค+าสถิติ
การวิจัยที่กําหนด  


