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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
เพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บที่มีผลต,อการพัฒนาทักษะอาชีพด!านความรู! ความเข!าใจและทักษะใน
การปฏิบัติงานการตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียน
แพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, การวิเคราะห8ข!อมูลมุ,งประเมินการพัฒนารูปแบบการสอนและประเมิน
นักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ท่ีได!รับการฝ$กจากชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บว,ามีความรู! ความเข!าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
พัฒนาข้ึนเพียงใด โดยนําข!อมูลมาวิเคราะห8 แปลผล และนําเสนอข!อมูล ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียน
แพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนท่ี 1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห8ข!อมูลพื้นฐาน 
 ตอนที่ 1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร,องทางสติป/ญญา โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช!ในการศึกษาการพัฒนา
ทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียน
แพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนที่ 2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ของเคร่ืองมือท่ีใช!ใน
การศึกษาการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษา
ป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนที่ 2.2 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!
ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 
โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,   
 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!
ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5
โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 

 ตอนท่ี 3.1 ผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนเรียน
และหลังเรียน ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วยรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
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  ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบผลการประเมิน
ก,อนการฝ$กและหลังการฝ$ก ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วย
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ตอนที่ 3.3 ผลการประเมินคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรมด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

  ตอนที่ 3.4 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู!ในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ของ
นักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 

  ตอนที่ 3.5 ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บผู!เรียนเปBนรายบุคคล 
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ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
  
ตอนที่ 1.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห8ข!อมูลพ้ืนฐาน 
 ผลจากการวิเคราะห8ผู!เรียน 
 นักเรียนท่ีเรียนทักษะอาชีพ งานตัดเย็บ เปBนนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูลจังหวัดแพร, นักเรียนมีข!อจํากัดด!านสติป/ญญา 
การเรียนรู!และการปรับตัวในการฝ$กทักษะอาชีพ มีระดับสติป/ญญาในเกณฑ8บกพร,องทางสติป/ญญา
ระดับเล็กน!อย สามารถเรียนรู!ได! สภาพป/จจุบันของนักเรียน มีความสามารถในการใช!กล!ามเนื้อมือ
ในการหยิบจับและบังคับทิศทางในการเคลื่อนไหวของมือได!ดี มีสภาพการมองเห็นปกติ มีความสัมพันธ8
ระหว,างมือกับตาที่ดี รักการเรียนรู! มีทักษะในการฟ/งท่ีดี และสามารถปฏิบัติตามคําบอกได!ดี นักเรียน
ทุกคนมีเจตคติท่ีดีต,ออาชีพ มีทักษะท่ีดีในการทํางานร,วมกับผู!อ่ืน มีความรับผิดชอบ และมีความสุขใน
การทํางาน นักเรียนมีทักษะในการอ,านเปBนคําสั้น ๆ ง,าย ๆ มีคําศัพท8น!อย จึงทําให!การอ,านเปBนข!อความ 
หรือประโยคต!องใช!เวลาในการอ,านพอสมควร นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู!เร่ืองการตัดเย็บ ป/ญหา
ที่พบนักเรียนยังมีความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม,สามารถลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได! 
ไม,รู!ว,าต!องเร่ิมปฏิบัติงานจากจุดใด นักเรียนไม,สามารถใช!จักรเย็บผ!าในการปฏิบัติงานได! เนื่องจาก
ไม,รู!จักลักษณะการใช!งานของส,วนประกอบของจักรทุกส,วน นักเรียนยังไม,ทราบว,าการเย็บผ!าต!องใช!
เทคนิคการเย็บแบบใดกับงานชิ้นใด ครูผู!สอนจึงเห็นว,าการลําดับขั้นตอนให!นักเรียนได!เรียนรู!และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนเปBนสิ่งที่สําคัญที่จะช,วยส,งเสริมการเรียนรู! และพัฒนาทักษะให!กับนักเรียนได!
เปBนอย,างดี อีกทั้งการที่นักเรียนมีทักษะในการอ,านไม,สมบูรณ8 อ,านข!อความและประโยคได!ลําบาก 
การใช!รูปภาพจึงเปBนสิ่งท่ีจะช,วยให!นักเรียนศึกษาเรียนรู! และปฏิบัติตามได!ดี  
 
 ผลการศึกษาและวิเคราะห8ข!อมูลพื้นฐาน 
 ผลการศึกษาและวิเคราะห8ข!อมูลพื้นฐานจากการสนทนากลุ,มครูผู !สอนทักษะงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามสภาพที่คาดหวัง และสภาพป/จจุบัน ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของครู การเรียนรู!ของนักเรียน และสื่อการเรียนการสอน รวมถึงความต!องการในการจัด 
การเรียนการสอนทักษะงานอาชีพ สรุปได!ดังนี้ 
 1. สภาพที่คาดหวัง  
 ด!านการจัดการเรียนการสอนของครู พบว,า ครูผู!สอนจะต!องมีความพร!อม มีความรู!ความเข!าใจ
มีความถนัดและมีทักษะในเน้ือหาวิชาที่สอนเปBนอย,างดี ครูต!องเปBนผู!แสวงหาความรู! เทคนิควิธีการสอน
อย,างต,อเนื่อง สามารถจัดการเรียนการสอนเปBนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาท่ี
สอดคล!องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียน มีการวางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู!ล,วงหน!า 
จัดกิจกรรมเน!นการฝ$กปฏิบัติให!นักเรียนได!ลงมือทําในลักษณะที่มุ,งให!นักเรียนทํางานเปBนข้ันตอนและ
ได!แสดงความสามารถและความถนัดของตนเอง จัดการเรียนการสอนเพ่ือให!นักเรียนได!สร!างผลงาน
และเกิดการประยุกต8ใช!ความรู! ทักษะการทํางานในชีวิตประจําวันมุ,งสู,การประกอบอาชีพ จัดการเรียน
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การสอนที่ส,งเสริมให!นักเรียนมีความใฝGรู!ใฝGเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดสร!างสรรค8 รู!จักแก!ป/ญหา 
มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามรายวิชาที่เรียน มีการสร!างบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนการสอน จัดให!นักเรียนได!เรียนรู!จากแหล,งเรียนรู!ตามสภาพจริงหรือสถานท่ีจริง และจัดให!
ชุมชนมีส,วนร,วมในการจัดการเรียนการสอนเชิญวิทยากรและภูมิป/ญญาท!องถ่ินผู!มีความเชี่ยวชาญมา
ให!ความรู!แก,นักเรียน ในระหว,างการเรียนการสอนครูจะต!องทบทวนวิธีการสอนและสามารถปรับ
วิธีการสอนให!เหมาะสมกับนักเรียนอยู,เสมอ ในการวัดและประเมินผลครูต!องวัดและประเมินผล
อย,างรอบด!านด!วยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย มีเคร่ืองมือวัดท่ีชัดเจนมีคุณภาพวัดได!ตรงตาม
จุดประสงค8การเรียนรู! 
 ด!านการเรียนรู!ของนักเรียน พบว,า นักเรียนต!องมีส,วนร,วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีทักษะการรับรู!ในการฟ/ง การดูที่ดี มีนิสัยรักการเรียนรู! มีความสนใจในเนื้อหาการเรียน มีทักษะใน
การเชื่อมโยงความรู!จากเน้ือหาสู,การปฏิบัติได! มีการประสานสัมพันธ8ระหว,างมือกับตา และการเคลื่อนไหว
ร,างกายท่ีมีความสมดุลเหมาะสมสําหรับการลงมือปฏิบัติงาน นักเรียนต!องสามารถเรียงลําดับข้ันตอน
การปฏิบัติงานได! มีทักษะในการถามและการตอบคําถาม มีทักษะในการสังเกตและการเลียนแบบ
เรียนรู!ด!วยการทําตามและทําซํ้า ๆ มีทักษะในการประยุกต8การทํางาน นักเรียนเรียนรู!อย,างค,อยเปBน
ค,อยไป สามารถเชื่อมโยงสิ่งต,าง ๆ ที่เรียนรู!เข!าด!วยกันได! มีความเข!าใจเร่ืองเหตุและผลสามารถรู!ว,า
สิ่งท่ีเกิดข้ึนเปBนเพราะอะไร นักเรียนต!องเรียนรู!ให!เกิดความชํานาญแม,นยําทีละส,วนก,อนและสามารถ
เชื่อมโยงกันเปBนทักษะใหญ,ได! มีทักษะในการคิด การแก!ป/ญหา การแสดงความต!องการ การแสดง
ความคิดเห็น เรียนรู!จากการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท่ีผ,านมา เรียนรู!โดยการเทียบผลงานของตนเอง
กับงานตัวอย,าง นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานจากการปฏิบัติงานของตนเองและชื่นชมผลงานของเพื่อน 
สามารถเรียนรู!ด!วยตนเองได!และแนะนําเพื่อนได! 
 ด!านสื่อการเรียนการสอน พบว,า มีอุปกรณ8การเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนผู!เรียน มี
สื่อท่ีหลากหลายสนองตามสภาพการเรียนรู!ที่แตกต,างของแต,ละบุคคล เปBนสื่อที่นักเรียนสามารถ
เข!าถึงการเรียนรู!ได!ง,ายใช!งานได!สะดวก นักเรียนสามารถเรียนรู!ด!วยตนเองได! สื่อการเรียนการสอน
ต!องมีความเฉพาะแตกต,างจากสื่อปกติทั่วไปในท!องตลาดที่นักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา
สามารถเรียนรู!ได! เอกสารประกอบการเรียนท่ีมีความเฉพาะแตกต,างจากท!องตลาดเน!นให!มีรูปภาพ
ประกอบและมีข้ันตอนอย,างละเอียด เน!นสื่อท่ีเปBนรูปธรรมให!มากที่สุด ทั้งสื่อของจริง และสื่อจําลอง
เสมือนจริง ตลอดจนสื่อที่มีความทันสมัยเพ่ือเพิ่มความน,าสนใจให!กับนักเรียน 
 2. สภาพป/จจุบัน 
 ด!านการจัดการเรียนการสอนของครู พบว,า ครูผู!สอนมีความชอบและความสนใจในรายวิชา
งานอาชีพที่สอน แต,ยังขาดความเชี่ยวชาญลึกซ้ึงเนื่องจากครูไม,ได!จบหลักสูตรการสอนงานอาชีพโดยตรง
การจัดการเรียนการสอนของครูยังยึดครูเปBนสําคัญคํานึงถึงความสามารถของนักเรียนเปBนส,วนน!อย 
วิธีการจัดการเรียนการสอนยังไม,หลากหลาย จัดการเรียนการสอนด!วยวิธีการบรรยายและมีการสาธิต
แบบรวบยอด ขาดการทบทวนบทเรียน แผนการจัดการเรียนรู!และกระบวนการจัดการเรียนรู!ไม,ค,อย
ส,งเสริมให!นักเรียนมีการปฏิบัติงานเปBนข้ันตอน บรรยากาศการเรียนรู! แหล,งเรียนรู!ไม,เอ้ือต,อการเรียน
การสอน ไม,ได!จัดในรูปแบบสถานการณ8จริง การวัดและประเมินผลไม,สามารถวัดผลได!รอบด!าน
ส,วนใหญ,วัดด!านกระบวนการแต,ขาดการวัดด!านผลงาน  
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 ด!านการเรียนรู!ของผู!เรียน พบว,า นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู!โดยวิธีการอ,านน!อย อ,านหนังสือ
ไม,ได! จึงไม,สามารถอ,านเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ไม,มีรูปภาพประกอบคําบรรยายได!
นักเรียนเรียนรู!ได!ดีโดยครูสอนแบบรายบุคคลและกลุ,มย,อย ในการเรียนรู!พร!อมกับเพื่อนกลุ,มใหญ,
นักเรียนบางคนไม,สามารถรับรู!และปฏิบัติได! เรียนรู!ด!วยตนเองได!น!อยต!องได!รับคําชี้แนะจากครู
อยู,เสมอ นักเรียนขาดทักษะการจัดการ ขาดทักษะในกระบวนการแก!ป/ญหาในการทํางาน ขาด
การวิเคราะห8ผลการปฏิบัติงานของตนเอง ขาดความเข!าใจการปฏิบัติงานขั้นตอนย,อย ๆ จึงทําให!
การปฏิบัติงานไม,ประสบผลสําเร็จ ขาดการเชื่อมโยงข้ันตอนย,อย ๆ เปBนทักษะการปฏิบัติงานที่สมบูรณ8ได! 
ขาดความรับผิดชอบในการทํางานที่ได!รับมอบหมาย นักเรียนไม,สามารถนําความรู!จากการเรียนไปใช!
ในชีวิตประจําวันได!                                                                                                                              
 ด!านสื่อการเรียนการสอน พบว,า สื่อการเรียนการสอนมีน!อยไม,หลากหลาย นักเรียนที่มี
ความบกพร,องทางสติป/ญญาไม,สามารถใช!สื่อทั่วไปตามท!องตลาดได!สื่อที่มีอยู,จึงไม,เหมาะสม สื่อ
ไม,สนองกับการเข!าถึงการเรียนรู!ของนักเรียน สื่อเปBนนามธรรม เอกสารที่ใช!ประกอบการสอนเปBน
เอกสารความรู!ไม,เน!นข้ันตอนการปฏิบัติงาน และเปBนเอกสารท่ีเปBนตัวหนังสือส,วนใหญ,เหมาะกับการใช!
วางแผนการสอนของครู ไม,เหมาะกับการใช!เรียนรู!สําหรับนักเรียน เอกสารประกอบการสอนไม,แยก
เปBนเร่ืองหรือเปBนตอนและมีไม,ครบตามเนื้อหาการเรียนรู!  
 3. ความต!องการในการจัดการเรียนการสอนทักษะงานอาชีพ 
 จากการศึกษาวิเคราะห8ข!อมูลพื้นฐานสภาพที่คาดหวัง และสภาพป/จจุบัน ในการจัดการเรียน
การสอนทักษะงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,
ได!ข!อสรุปเก่ียวกับความต!องการในการจัดการเรียนการสอนทักษะงานอาชีพ พบว,า ครูมีความต!องการ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน!นทักษะการปฏิบัติ เรียนรู!จากสภาพจริงมีประสบการณ8ตรง และเรียนรู!
ทักษะตามลําดับข้ันตอน ต!องการวิธีสอนท่ีนักเรียนได!รับรู!ผลการปฏิบัติงาน และได!คิดวิเคราะห8 วางแผน
แก!ป/ญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ต!องการวิธีสอนที่นักเรียนได!ประยุกต8ใช!ความรู!เพื่อสร!างผลงาน 
ต!องการให!ชุมชนมีส,วนร,วมในการจัดการเรียนการสอน ต!องการให!ครูพัฒนาตนเองในการสร!างความรู! 
ความเข!าใจ และทักษะในวิชาท่ีสอนจากแหล,งความรู!และผู!ที่มีความเชี่ยวชาญนํามาปรับให!เหมาะสม
กับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ต!องการเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญาที่นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู!
ด!วยตนเองได! เปBนสื่อของจริงและภาพถ,ายที่เปBนข้ันตอนอย,างละเอียด ต!องการให!มีการวัดและประเมินผล
ครบทั้ง 3 ด!าน คือ ด!านพุทธิพิสัย ด!านทักษะพิสัย และด!านจิตพิสัย ด!วยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย ต!องการเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพมีความเที่ยงตรงและเปBนการประเมิน
เพ่ือให!ข!อมูลปKอนกลับเพื่อการปรับปรุง ครูต!องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค,านิยมที่พึงประสงค8
ในการทํางาน ควรมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนเพื่อสร!างความภาคภูมิใจให!กับนักเรียน ต!องการ
ให!การเรียนการสอนมุ,งเน!นสู,การประกอบอาชีพเพ่ือให!นักเรียนพ่ึงพาตนเองได!ในอนาคต  
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ตอนที่ 1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 
ตารางที่ 8  แสดงผลการวิเคราะห8 สังเคราะห8 แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
               และประเด็นจากการสัมภาษณ8 

 

แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ประเด็นการสัมภาษณ� 
1. Simpson (1972) ทักษะปฏิบัติสามารถพัฒนาได!
ด!วยการฝ$กฝน ซ่ึงหากได!รับการฝ$กฝนที่ดีจะเกิด
ความถูกต!อง ความคล,องแคล,ว ความเช่ียวชาญ
ชํานาญการ และความคงทน 
2. Joyce & Weil (1972) กระบวนการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติต!องมีช้ินงานต!นแบบ อธิบายและสาธิต
การปฏิบัติงานอย,างละเอียดชัดเจน เปMดโอกาสให!
ผู!เรียนได!ลงมือทําเอง และฝ$กทํางานเองตามลําพัง 
แล!วนําผลงานที่ทําได!มาตรวจสอบ กับช้ินงานต!นแบบ 
3. De Cecco (1968) การฝ$กปฏิบัติจริงมีหลักการ 
คือ ความต,อเนื่อง เน!นทักษะย,อย มีการปรับปรุงแก!ไข 
และให!การเสริมแรงโดยผู!เรียนต!องรู!ผลของการฝ$กปฏิบัติ 
4. Dave (1967) ลําดับข้ันของการเรียนรู!ทางทักษะ
ปฏิบัติ 5 ข้ัน ได!แก, เลียนแบบ การลงมือกระทําตาม
คําส่ัง การกระทําอย,างถูกต!องแม,นยํา การแสดงออก
และการกระทําอย,างเปBนธรรมชาติ 
5. Fitts (1964) การพัฒนาทักษะการกระทําท่ี
ชํานาญ ผู!เรียนต!องมีความรู!ความเข!าใจ ลงมือปฏิบัติ
ทักษะต,อเนื่องจนเกิดความชํานาญ 
6. นวลจิตต� เชาวกีรติพงศ� (2535) การพัฒนา
ทักษะปฏิบัติต!องแบ,งงานย,อย ๆ ลําดับงานจาก  
ง,ายไปสู,ยาก และให!เรียนรู!ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน 
ฝ$กทํางานด!วยตัวเองในสถานการณ8ท่ีใกล!เคียงกับ
การทํางานจริง ให!ข!อมูลย!อนกลับเพื่อการปรับปรุงงาน 
มีการประเมินผลงาน ความชํานาญ และลักษณะนิสัย
ในการทํางาน 

1. การปฏิบัติงานควรจะมีข้ันตอนให!นักเรียนได!
เห็นแบบอย,างก,อนแล!วจึงลงมือปฏิบัติ มีการแก!ไข
ป/ญหาระหว,างการปฏิบัติงาน และการนาํเสนอ
ช้ินงานของตนเอง 
2. การแยกข้ันตอนการสอนเปBนส,วน ๆ จะช,วยพัฒนา
ทักษะของนักเรียนอย,างค,อยเปBนค,อยไปทําให!
นักเรียนเข!าใจลึกซ้ึง และสามารถปฏิบัติได!แท!จริง 
3. ครูเปBนแบบอย,างที่ดีในการนําเสนอการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจะช,วยให!นักเรียนปฏิบัติได!ถูกต!องตามต!นแบบ 
ส,งผลให!ปฏิบัติงานในลําดับข้ันตอนต,อไปได!ถูกต!อง
แม,นยํา ไม,ผิดเพี้ยน เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามแบบอย,างได!จึงให!ฝ$กปฏิบัติจนสามารถทําได!
ด!วยตนเอง 
4. การสอนโดยให!นักเรียน ดู – ทํา – นํา – ปรับ      
ดู คือ ดูตัวอย,าง ทํา คือ ทําตามแบบและทําด!วย
ตนเอง นํา คือ นาํวิธีการปฏิบัติงานและผลงาน        
ที่ทําได!มาตรวจสอบว,ามีผลสําเร็จหรือพบป/ญหา
ใดบ!าง ปรับ คือ ปรับปรุงแก!ไขการปฏิบัติงาน 
5. การสอนงานปฏิบัติจะต!องสร!างความเข!าใจใน
ข้ันตอนการปฏิบัติต!นแบบของงาน แสดงข้ันตอน
การปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
และแก!ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน 

สรุปโดยผู�วิจัย 

1. ข้ันการสาธิต 2. ข้ันเลียนแบบ 3. ข้ันการฝ$กปฏิบัติ 4. ข้ันการสะท!อนผล 5. ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 
 
 จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห8 สังเคราะห8 แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติจากนักวิชาการศึกษาและการสัมภาษณ8ผู!ทรงคุณวุฒิแล!วได!สรุปออกแบบเปBนร,างรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ ซ่ึงมีข้ันตอนการสอน แบ,งออกเปBน 5 ข้ันตอน มีความสอดคล!องกับ
แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติและประเด็นการสัมภาษณ8ผู!ทรงคุณวุฒิ 
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รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 

แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน 
ทักษะปฏิบัติ 

1. Simpson (1972) ทักษะปฏิบัติ
สามารถพัฒนาได!ด!วยการฝ$กฝน ซ่ึงหาก
ได!รับการฝ$กฝนท่ีดีจะเกิดความถูกต!อง 
ความคล,องแคล,ว ความเชี่ยวชาญ 
ชํานาญการ และความคงทน 
2. Joyce & Weil (1972) กระบวน 
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติต!องมีช้ินงาน
ต!นแบบ อธิบายและสาธิตการปฏิบัติงาน
อย,างละเอียดชัดเจน เปMดโอกาสให!ผู!เรียน
ได!ลงมือทําเอง และฝ$กทํางานเองตามลําพัง
แล!วนําผลงานท่ีทําได!มาตรวจสอบกับ
ชิ้นงานต!นแบบ 
3. De Cecco (1968) การฝ$กปฏิบัติจริงมี
หลักการ คือ ความต,อเน่ือง เน!นทักษะย,อย 
มีการปรับปรุงแก!ไข และให!การเสริมแรง
โดยผู!เรียนต!องรู!ผลของการฝ$กปฏิบัติ 
4. Dave (1967) ลําดับขั้นของการเรียนรู!
ทางทักษะปฏิบัติ 5 ข้ันได!แก, เลียนแบบ 
การลงมือกระทําตามคําส่ัง การกระทํา
อย,างถูกต!องแม,นยํา การแสดงออกและ
การกระทําอย,างเปBนธรรมชาติ 
5. Fitts (1964) การพัฒนาทักษะการกระทํา
ท่ีชํานาญต!องพัฒนาผู!เรียนให!มีความรู! 
ความเข!าใจ ลงมือปฏิบัติทักษะต,อเน่ือง
จนเกิดความชํานาญ 
6. นวลจิตต� เชาวกีรติพงศ� (2535)  
การพัฒนาทักษะปฏิบัติต!องแบ,งงานย,อย ๆ 
ลําดับงานจากง,ายไปสู,ยาก และให!เรียนรู!
ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน ฝ$กทํางาน
ด!วยตัวเองในสถานการณ8ท่ีใกล!เคียงกับ
การทํางานจริง ให!ข!อมูลย!อนกลับเพ่ือ  
การปรับปรุงงาน มีการประเมินผลงาน 
ความชํานาญ และลักษณะนิสัยใน 
การทํางาน 

 หลักการ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นน้ีเปBนรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีใช!แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ในรายวิชาทักษะ
อาชีพงานตัดเย็บ 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนมุ,งเน!นให!นักเรียนได!ฝ$กทักษะปฏิบัติ
ด!วยตนเอง และลงมือปฏิบัติจริง 

จุดมุKงหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาความรู!ความเข!าใจในการเรียนงานตัดเย็บ 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติในการตัดเย็บ 

เนื้อหา 
ทักษะอาชีพเพ่ิมเติม งานตัดเย็บ ตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับ
ผู!เรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล  
จังหวัดแพร, พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560  
กลุ,มทักษะอาชีพ 

 
 

 

 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

  

 บทบาทผู�สอน  ข้ันตอนการสอน  บทบาทผู�เรียน 
 แสดงทักษะใน 

การปฏิบัติงาน 
อย,างเปBนขั้นตอน 

 
 

ขั้นการสาธิต  
 

สังเกตการสาธิต
และสรุปผลจาก
การสังเกต 

 จัดกิจกรรมให!
ผู!เรียนปฏิบัติ 
ตามทักษะย,อย ๆ 

 
 

ขั้นเลียนแบบ  
 

ทําตาม หรือ
เลียนแบบ 
ทีละข้ันตอน 

 จัดกิจกรรมมุ,งเน!น
การฝ$กปฏิบัติ 

 ขั้นการฝ$กปฏิบัติ   
 

ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม 

 ร,วมวิเคราะห8 
การปฏิบัติงานและ
วางแผนปรับปรุง 

 ขั้นการสะท!อนผล   
 

ร,วมวิเคราะห8 
การปฏิบัติงาน 
วางแผนปรับปรุง 

 สังเกตและประเมิน 
การปฏิบัติงานของ
ผู!เรียน 

 ขั้นการปรับปรุง
พัฒนา 

 
 
 

ปรับปรุงพัฒนา 
ทักษะการปฏิบัติ 
ให!ดีย่ิงข้ึน 

  

 
 การวัดและประเมินผล  - การทดสอบความรู! ความเข!าใจ 

                            - การประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 
                            - การประเมินช้ินงาน  - การสังเกตพฤติกรรม 

 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 

ชุดฝOกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

ผู!ปกครอง 
ภูมิป/ญญาท!องถิ่น 
4 

ผ,าน/ส้ินสุดการเรียนการสอน ไม,ผ,าน 
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 ผลจากการวิเคราะห8ผู!เรียน การศึกษาวิเคราะห8ข!อมูลพ้ืนฐานความต!องการรูปแบบการเรียน
การสอนงานอาชีพ ตามสภาพท่ีคาดหวังและสภาพป/จจุบันที่เก่ียวข!องกับการจัดการเรียนรู!ของครูผู!สอน 
การเรียนรู!ของผู!เรียน และสื่อการเรียนการสอนจากการสนทนากลุ,ม รวมท้ังการศึกษาวิเคราะห8เอกสาร
แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ และการสัมภาษณ8ผู!ทรงคุณวุฒิด!านการจัดการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติ สรุปเปBนรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บได!ดังน้ี 
 
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
   รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มี 5 องค8ประกอบ ได!แก, 1) หลักการ 2) จุดมุ,งหมาย 
3) เน้ือหา 4) กิจกรรมการเรียนการสอน 5) การวัดและประเมินผล ในส,วนของกิจกรรมการเรียนการสอน 
มี 5 ข้ันตอน ได!แก, 1) ข้ันการสาธิต 2) ข้ันเลียนแบบ 3) ข้ันการฝ$กปฏิบัติ 4) ข้ันการสะท!อนผล และ 
5) ข้ันการปรับปรุงพัฒนา มีรายละเอียดดังน้ี 
   1. หลักการ 
 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนนี้เปBนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช!แนวคิด
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ในรายวิชาทักษะอาชีพงานตัดเย็บ 
 1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมุ,งเน!นให!นักเรียนได!ฝ$กทักษะปฏิบัติด!วยตนเอง และ
ลงมือปฏิบัติจริง 
 2. จุดมุ,งหมาย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู!ความเข!าใจในการเรียนงานตัดเย็บ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติในการตัดเย็บ 
 3. เนื้อหา 

ทักษะอาชีพเพ่ิมเติม งานตัดเย็บ ตามหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู!เรียนท่ีมีความบกพร,อง
ทางสติป/ญญา โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 
2560 กลุ,มทักษะอาชีพ 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
   กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
 4.1 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันสาธิต 
 เปBนการแสดงทักษะการปฏิบัติงานอย,างเปBนข้ันตอนท่ีสมบูรณ8 ครบถ!วนในภาพรวม
ตั้งแต,ต!นจนจบ โดยการสาธิตเปBนกระบวนการปฏิบัติงานที่เปBนปกติตามธรรมชาติ ไม,เร็วหรือช!า
จนเกินไป ครูอธิบายรายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานระหว,างการสาธิต หลังจบการสาธิตครูจะต!อง
ชี้แนะหรือเน!นย้ําในส,วนท่ีสําคัญ และให!ผู!เรียนสรุปผลจากการสาธิต  
 4.2 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ 
 เปBนข้ันที่ให!ผู!เรียนทําตาม หรือเลียนแบบ โดยครูแบ,งการปฏิบัติงานเปBนทักษะย,อย ๆ 
ให!ผู!เรียนสังเกตแบบอย,างทักษะการปฏิบัติและทําตามทีละข้ันตอน ครูเปMดโอกาสให!ผู!เรียนได!ซักถาม
จนกระทั่งเกิดความเข!าใจและทําตามได!  
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 4.3 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ 
 เปBนขั้นที่ให!ผู!เรียนลงมือปฏิบัติงานด!วยตนเอง เชื่อมโยงทักษะย,อย ๆ เปBนทักษะ
ที่สมบูรณ8ตั้งแต,ต!นจนจบ โดยไม,มีการสาธิตและไม,มีแบบอย,างให!ดู ผู!เรียนได!ฝ$กฝนการปฏิบัติงาน
ทุกข้ันตอนของทักษะตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ครูคอยสังเกตและให!คําแนะนําช,วยเหลือ
จนกระทั่งทําได!ถูกต!องแล!วจึงให!ฝ$กหลาย ๆ คร้ัง จนเกิดความชํานาญ ครูอาจแนะนําเทคนิควิธีการท่ี
จะช,วยให!ผู!เรียนสามารถทํางานน้ันได!ดีข้ึน  
 4.4 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท!อนผล 
 เปBนขั้นการทบทวนการปฏิบัติงาน โดยผู!เรียนร,วมกับผู!สอนวิเคราะห8การปฏิบัติงาน
ของผู!เรียน ช,วยให!ผู!เรียนรู!จุดบกพร,อง ค!นพบป/ญหาที่เกิดข้ึนระหว,างการปฏิบัติงาน และวางแผนหา
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และแก!ไขป/ญหาได! ผู!เรียนเปรียบเทียบชิ้นงานของตนกับชิ้นงาน
ต!นแบบเพื่อการพัฒนาชิ้นงาน ครูควรใช!คําถามในการกระตุ!นให!ผู!เรียนคิดและแสดงความคิดเห็น  
 4.5 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 
 เปBนข้ันท่ีช,วยให!ผู!เรียนปรับปรุงทักษะ หรือการปฏิบัติงานของตนเองให!ดียิ่งข้ึน โดย
การนําแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่ได!วางแผนไว!มาปฏิบัติงานใหม,อีกครั้งหนึ่ง ผู!เรียนสามารถ
ประยุกต8ทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานให!เปBนไปตามที่ตนต!องการ 
 

 บทบาทของผู!สอนและผู!เรียนในการจัดการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ผู!สอนและผู!เรียนมีบทบาทตามข้ันตอน
การสอนงานตัดเย็บ ดังน้ี 
 

 บทบาทผู!สอน 
 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต แสดงทักษะในการปฏิบัติงานอย,างเปBนข้ันตอน 
 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ จัดกิจกรรมให!ผู!เรียนปฏิบัติตามทักษะย,อย ๆ 
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ จัดกิจกรรมมุ,งเน!นการฝ$กปฏิบัติ 
 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท!อนผล ร,วมวิเคราะห8การปฏิบัติงานและวางแผนปรับปรุง 
 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา สังเกตและประเมินการปฏิบัติงานของผู!เรียน 
 

 บทบาทผู!เรียน 

 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต สังเกตการสาธิตและสรุปผลจากการสังเกต 

 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ ทําตาม หรือเลียนแบบทีละข้ันตอน 

 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสะท!อนผล ร,วมวิเคราะห8การปฏิบัติงานและวางแผนปรับปรุง 
 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาทักษะการปฏิบัติให!ดียิ่งข้ึน 
 

ในส,วนของผู!ท่ีมีส,วนเก่ียวข!อง ตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บมุ,งให!ผู!ปกครองและ
ภูมิป/ญญาท!องถ่ินมีส,วนร,วมในการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยกําหนดให!มีบทบาท ดังน้ี 
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 บทบาทผู!ปกครอง 
ผู!ปกครองมีส,วนร,วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตัดเย็บ โดยร,วมรับทราบ

แนวทางการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน รับทราบผลการพัฒนาทักษะ ร,วมฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
พร!อมกับผู!เรียน และร,วมกันวางแผนต,อยอดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ เพ่ือมุ,งสู,
การประกอบอาชีพต,อไป 
 บทบาทภูมิป/ญญาท!องถ่ิน 
 ภูมิป/ญญาท!องถ่ินเปBนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บเข!ามามีส,วนร,วมในการจัด 
การเรียนการสอน โดยจัดให!ภูมิป/ญญาท!องถิ่นมาร,วมจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติการตัดเย็บ
แก,ผู!เรียนในบางคาบเรียน  
 5. การวัดและประเมินผล  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู!การเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,อง
ทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, ยึดตามกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู!ตามหลักสูตร มีองค8ประกอบ 3 ด!าน คือ ด!านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
ด!านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และด!านจิตพิสัย (Affective Domain)  
 ในส,วนด!านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ยึดการวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ
ที่เน!นทั้งกระบวนการและผลงาน  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู!ทักษะงานอาชีพดําเนินการวัดและประเมินผลในลักษณะต,าง ๆ 
ดังต,อไปนี้  
  1) การวัดและประเมินผลก,อนเรียน  
  2) การวัดและประเมินผลระหว,างเรียน  
  3) การวัดและประเมินผลหลังเรียน  
 โดยวิธีการวัดและประเมินผลงานตัดเย็บ มีวิธีการดังนี้  
  1) การทดสอบความรู! ความเข!าใจ  
  2) การประเมินทักษะการปฏิบัติงาน  
  3) การประเมินช้ินงาน  
  4) การสังเกตพฤติกรรม 

 หลังจากวัดและประเมินผลหลังการเรียนรู!งานตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทาง
สติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล เสร็จเรียบร!อยแล!ว เมื่อนักเรียนผ,าน
การประเมินตามเกณฑ8ท่ีกําหนดถือว,าสิ้นสุดการเรียนการสอน หากนักเรียนคนใดไม,ผ,านการประเมิน
ตามเกณฑ8ที่กําหนดให!ดําเนินการจัดการเรียนการสอนซํ้าอีกคร้ัง  
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ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
              โดยผู!ทรงคุณวุฒิ 
  

ข�อท่ี รายการท่ีประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู�ทรงคุณวุฒิ แปลผล 

 S.D. 
ด�านความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 

1 รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
มีความเหมาะสมต,อการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน!นทักษะปฏิบัติ 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต,าง ๆ ที่นํามา
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
มีความเหมาะสมและสอดคล!องกัน 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

3 หลักการและจุดมุ,งหมายของรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บมีความเหมาะสม 

4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

4 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ แสดงความสัมพันธ8
เชื่อมโยงกันขององค8ประกอบอย,างเปBนระบบ
และเปBนลําดับข้ันตอนที่เหมาะสม 

3.80 0.84 เหมาะสมมาก 

5 แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมและ
ง,ายต,อการทําความเข!าใจ 

4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.64 0.37 เหมาะสมมากที่สุด 
ด�านความเหมาะสมขององค�ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 

1 รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ    
มีองค8ประกอบที่สําคัญและจําเปBนครบถ!วน 

4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

2 แต,ละองค8ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ มีความสําคัญและ 
มีความสัมพันธ8กันอย,างเหมาะสม และ
สอดคล!อง 

4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

3 องค8ประกอบท่ี 1 หลักการ 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
4 องค8ประกอบท่ี 2 จุดมุ,งหมาย 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
5 องค8ประกอบท่ี 3 เนื้อหา 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
6 องค8ประกอบท่ี 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
7 องค8ประกอบท่ี 5 การวัดและประเมินผล 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.71 0.27 เหมาะสมมากที่สุด 

 

X 
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ตารางที่ 9 (ต,อ) 

 

ข�อท่ี รายการท่ีประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
ของผู�ทรงคุณวุฒิ แปลผล 

 S.D. 
ด�านความเหมาะสมของข้ันตอนการสอนงานตัดเย็บ 

1 ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันการสาธิต  4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
2 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันการเลียนแบบ  4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
3 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ  5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการสะท!อนผล  4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 
5 ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.60 0.44 เหมาะสมมากที่สุด 
รวมค,าเฉลี่ย 4.66 0.36 เหมาะสมมากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
โดยผู!ทรงคุณวุฒิ พบว,ามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค,าเฉลี่ย (   ) เท,ากับ 4.66 ส,วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท,ากับ 0.36 และเม่ือพิจารณารายด!าน พบว,า ด!านความเหมาะสมขององค8ประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท,ากับ 4.71 มีความเหมาะสมอยู,ในระดับมากที่สุด 
และรายการที่มีค,าเฉลี่ยสูงที่สุด จํานวน 6 รายการ มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 5.00 อยู,ในระดับมากที่สุด คือ 
1) รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมต,อการจัดการเรียนการสอนที่เน!นทักษะปฏิบัติ 
2) หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต,าง ๆ ที่นํามาออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มี
ความเหมาะสมและสอดคล!องกัน 3) ความเหมาะสมขององค8ประกอบท่ี 2 จุดมุ,งหมาย 4) ความเหมาะสม
ขององค8ประกอบที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 5) ความเหมาะสมขององค8ประกอบที่ 5 การวัดและ
ประเมินผล และ 6) ความเหมาะสมของข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ รายการที่มีค,าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 1 รายการ 
มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.80 อยู,ในระดับมาก คือ แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ แสดงความสัมพันธ8เชื่อมโยงกันขององค8ประกอบอย,างเปBนระบบและเปBนลําดับข้ันตอน
ที่เหมาะสม 
 

 

X 

X 
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ตารางที่ 10 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล!องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
                โดยผู!เชี่ยวชาญ 
  

รายการที่ประเมิน คKา IOC ผลการพิจารณา 

ความสอดคล�องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมต,อ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน!นทักษะปฏิบัติ 

1.00 สอดคล!อง 

2. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต,าง ๆ ท่ีนํามาออกแบบรูปแบบ 
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมและสอดคล!องกัน 

0.80 สอดคล!อง 

3. หลักการและจุดมุ,งหมายของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
มีความเหมาะสม 

0.80 สอดคล!อง 

4. แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
แสดงความสัมพันธ8เชื่อมโยงกันขององค8ประกอบอย,างเปBนระบบและ
เปBนลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม 

0.60 สอดคล!อง 

5. แบบจําลอง (MODEL) ของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
มีความเหมาะสมและง,ายต,อการทําความเข!าใจ 

1.00 สอดคล!อง 

เฉลี่ย 0.84 สอดคล!อง 
การประเมินความสอดคล�องขององค�ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีองค8ประกอบที่สําคัญ 
และจําเปBนครบถ!วน 

0.60 สอดคล!อง 

2. แต,ละองค8ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
มีความสําคัญ และมีความสัมพันธ8กันอย,างเหมาะสม และสอดคล!อง 

0.80 สอดคล!อง 

3. องค8ประกอบที่ 1 หลักการ มีความชัดเจน 0.80 สอดคล!อง 
4. องค8ประกอบที่ 2 จุดมุ,งหมาย มีความสอดคล!องเปBนไป 
ตามหลักสูตร 

1.00 สอดคล!อง 

5. องค8ประกอบที่ 3 เนื้อหา มีความสอดคล!องเปBนไปตามหลักสูตร 1.00 สอดคล!อง 
6. องค8ประกอบท่ี 4 กิจกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสม
สัมพันธ8กัน 

0.80 สอดคล!อง 

7. องค8ประกอบท่ี 5 การวัดและประเมินผล มีความครอบคลุม 
หลากหลาย เหมาะสมกับทักษะการเรียนรู! 

1.00 สอดคล!อง 

เฉลี่ย 0.86 สอดคล!อง 
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ตารางที่ 10 (ต,อ)  
 

รายการที่ประเมิน คKา IOC ผลการพิจารณา 

การประเมินความสอดคล�องของขั้นตอนการสอนงานตัดเย็บ 
1. ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสาธิต เปBนการแสดงทักษะการปฏิบัติงาน
อย,างเปBนข้ันตอนท่ีสมบูรณ8 ครบถ!วนในภาพรวม โดยการสาธิตเปBน
กระบวนการปฏิบัติงานที่เปBนปกติตามธรรมชาติ 

0.80 สอดคล!อง 

2. ข้ันตอนที่ 2 ข้ันเลียนแบบ เปBนข้ันท่ีให!ผู!เรียนทําตาม หรือ
เลียนแบบ โดยครูแบ,งการปฏิบัติงานเปBนทักษะย,อย ๆ ให!ผู!เรียน
สังเกตและทําตามทีละข้ันตอน ครูเปMดโอกาสให!นักเรียนได!ซักถาม
จนกระทั่งเกิดความเข!าใจและทําตามได! 

0.80 สอดคล!อง 

3. ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการฝ$กปฏิบัติ เปBนข้ันที่ให!ผู!เรียนลงมือปฏิบัติงาน
ด!วยตนเอง โดยไม,มีการสาธิตและไม,มีแบบอย,างให!ดู ผู!เรียนได!ฝ$กฝน
การปฏิบัติงานทุกข้ันตอนของทักษะตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
ครูคอยสังเกตและให!คําแนะนําช,วยเหลือจนกระทั่งทําได!ถูกต!องแล!ว
จึงให!ฝ$กหลาย ๆ คร้ัง จนเกิดความชํานาญ 

1.00 สอดคล!อง 

4. ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการสะท!อนผล เปBนข้ันการทบทวนการปฏิบัติงาน 
โดยผู!เรียนร,วมกับผู!สอนวิเคราะห8การปฏิบัติงานของผู!เรียนช,วย
ให!ผู!เรียนรู!จุดบกพร,อง ค!นพบป/ญหาที่เกิดข้ึนระหว,างการปฏิบัติงาน 
และวางแผนในการปรับปรุงพัฒนา และแก!ไขป/ญหาได! 

1.00 สอดคล!อง 

5. ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการปรับปรุงและพัฒนา เปBนข้ันที่ช,วยให!ผู!เรียน
ปรับปรุงทักษะ หรือการปฏิบัติงานของตนเองให!ดียิ่งข้ึน  
โดยการปฏิบัติงานใหม,อีกคร้ังหนึ่ง 

0.80 สอดคล!อง 

เฉลี่ย 0.88 สอดคล!อง 
ค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ย 0.86 สอดคล!อง 

 

จากตารางท่ี 10 พบว,าคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ จากที่ผู!เชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ท,านได!แสดงความคิดเห็นมีค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ยเท,ากับ 0.86 สูงกว,าเกณฑ8มาตรฐาน 0.50 
แปลผลว,า รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความสอดคล!องเหมาะสมสามารถนําไปทดลองใช!
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียนที่มีความบกพร,องทาง
สติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,ได! 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช!ในการศึกษาการพัฒนา 
 ทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5  
 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 

 

ตอนที่ 2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ของเคร่ืองมือที่ใช!ในการศึกษา 
    การพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา  
    ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,  

 

ตารางที่ 11 แสดงผลการพิจารณาความสอดคล!องของเคร่ืองมือที่ใช!ในการศึกษา 
 การพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา 
 ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,  
 

รายการที่ประเมิน คKา IOC ผลการพิจารณา 

1. แบบสัมภาษณ8 0.92 สอดคล!อง 
2. รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 0.86 สอดคล!อง 
3. ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 0.98 สอดคล!อง 
4. แผนการจัดการเรียนรู!รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 0.96 สอดคล!อง 
5. แบบทดสอบวัดความรู! 0.81 สอดคล!อง 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.92 สอดคล!อง 
7. แบบประเมินชิ้นงาน   0.95 สอดคล!อง 
8. แบบสังเกตพฤติกรรม 0.95 สอดคล!อง 

ค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ย 0.92 สอดคล!อง 
 

จากตารางที่ 11 พบว,าคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช!ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ สําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 จากที่ผู!เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท,านได!แสดง
ความคิดเห็นมีค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ยเท,ากับ 0.92 สูงกว,าเกณฑ8มาตรฐาน 0.50 พิจารณาเปBน
รายการ พบว,า เคร่ืองมือท่ีใช!ในการศึกษาการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ มีความสอดคล!องทุกรายการ 
โดยรายการท่ีได!ค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ มีค,าดัชนี
ความสอดคล!องเท,ากับ 0.98 และรายการที่ได!ค,าดัชนีความสอดคล!องเฉลี่ยต่ําสุด คือ แบบทดสอบ
วัดความรู! มีค,าดัชนีความสอดคล!องเท,ากับ 0.81 
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ตอนที่ 2.2 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ 
              การตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5  
              โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร,  
 
ตารางที่ 12   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
     โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา 

ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, จากการทดสอบภาคสนาม 
นักเรียน จํานวน 6 คน 

 

นักเรียน 
(คนท่ี) 

คะแนนท�ายกิจกรรม 
รวมทุกชุดกิจกรรม 

 (A = 246) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
(B = 56) 

1 197 43 
2 223 51 
3 207 47 
4 210 49 
5 196 44 
6 201 45 

รวม 1234 279 
คKาเฉลี่ย 205.67 46.50 
ร�อยละ  E1 = 83.60 E2 = 83.04 

 
จากตารางท่ี 12 แสดงให!เห็นว,านักเรียนจํานวน 6 คน ได!คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ

และคะแนนจากการประเมินทักษะปฏิบัติงานหลังจากเรียนด!วยชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ท้ัง 13 
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 205.67 คะแนน ซึ่งคิดเปBนร!อยละ 83.60 และได!คะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบและคะแนนจากการประเมินทักษะปฏิบัติงานหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 46.50 
ซ่ึงคิดเปBนร!อยละ 83.04 แสดงว,ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ 
ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
ที่ผู!วิจัยสร!างข้ึนมีประสิทธิภาพเท,ากับ 83.60/83.04 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว,าเกณฑ8มาตรฐาน 80/80 
ที่กําหนดไว! 
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ตอนที่ 3  ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา  
 ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 
ตอนท่ี 3.1 ผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนเรียนและหลังเรียน  

   ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
   ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
 

ตารางที่ 13  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
 

นักเรียน 
ผลการทดสอบ 
(20 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
คนท่ี 1 4 15 + 11 68.75 
คนท่ี 2 10 20 + 10 100.00 
คนท่ี 3 4 16 + 12 75.00 
คนท่ี 4 8 18 + 10 83.33 
คนท่ี 5 3 12 + 9 52.94 
ค,าเฉลี่ย (   ) 5.80 16.20 + 10.40 73.24 

 
 

แผนสถิติท่ี 1  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
  โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
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จากตารางที่ 13 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการเย็บ ซ่ึงเปBนกิจกรรมด!านความรู! ความเข!าใจ
ในการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบพบว,า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก,อนเรียนคะแนนเฉลี่ย
เท,ากับ 5.80 คะแนน หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 16.20 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
10.40 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ย ร!อยละ 73.24 พิจารณาเปBนรายบุคคลได!ดังนี้ 
 นักเรียนคนท่ี 1 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 15 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 11 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 68.75 

นักเรียนคนท่ี 2 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 10 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 20 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 10 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 100.00 
 นักเรียนคนท่ี 3 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 16 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 12 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 75.00         

นักเรียนคนท่ี 4 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 8 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 18 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 10 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 83.33 

นักเรียนคนท่ี 5 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบ 3 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 12 คะแนน 
มีความรู! ความเข!าใจ ความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 9 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 52.94 

 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 1 ความสําคัญของการตัดเย็บ  
 

นักเรียน 
ผลการทดสอบ 
(10 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
คนท่ี 1 5 8 + 3 60.00 
คนท่ี 2 6 10 + 4 100.00 
คนท่ี 3 5 9 + 4 80.00 
คนท่ี 4 6 9 + 3 75.00 
คนท่ี 5 4 7 + 3 50.00 
ค,าเฉลี่ย (   ) 5.20 8.60 + 3.40 70.83 

 
X 
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แผนสถิติท่ี 2  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
  โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 1 ความสําคัญของการตัดเย็บ 
 

 

จากตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 1 ความสําคัญของ
การตัดเย็บ ซ่ึงเปBนกิจกรรมด!านความรู!พ้ืนฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติ จากการพิจารณาผลการทดสอบ
สามารถวิเคราะห8นักเรียนเปBนรายบุคคลได!ดังนี้ 

นักเรียนคนที่ 1 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 5 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 8 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 60.00  

นักเรียนคนที่ 2 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 6 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 10 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 4 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 100.00  

นักเรียนคนที่ 3 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 5 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 4 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 80.00 

นักเรียนคนที่ 4 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 6 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 75.00  

นักเรียนคนที่ 5 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบเรื่องความสําคัญของการตัดเย็บ 4 คะแนน 
หลังเรียน มีผลการทดสอบ 7 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน มีความรู! 
ความเข!าใจ เร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 50.00  
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 2 ลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
 

นักเรียน 
ผลการทดสอบ 
(10 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
คนท่ี 1 4 8 + 4 66.67 
คนท่ี 2 7 10 + 3 100.00 
คนท่ี 3 3 8 + 5 71.43 
คนท่ี 4 6 9 + 3 75.00 
คนท่ี 5 4 8 + 4 66.67 
ค,าเฉลี่ย (   ) 4.80 8.60 + 3.80 73.08 

 
แผนสถิติท่ี 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอน 
 งานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมท่ี 2 ลักษณะและ 
 ส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 

 
 

 

จากตารางท่ี 15 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมท่ี 2 ลักษณะและส,วนประกอบ 
ของจักรเย็บผ!าซ่ึงเปBนกิจกรรมด!านความรู!พื้นฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติ จากการพิจารณาผลการทดสอบ
สามารถวิเคราะห8นักเรียนเปBนรายบุคคลได!ดังนี้ 

นักเรียนคนท่ี 1 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 8 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 4 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 66.67 
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นักเรียนคนท่ี 2 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
7 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 10 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 100.00 

นักเรียนคนท่ี 3 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
3 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 8 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 5 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 71.43 

นักเรียนคนท่ี 4 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
6 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 3 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 75.00  

นักเรียนคนท่ี 5 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า 
4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 8 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 4 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 66.67 

 
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมท่ี 3 วัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 

 

นักเรียน 
ผลการทดสอบ 
(10 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
คนท่ี 1 5 9 + 4 80.00 
คนท่ี 2 7 10 + 3 100.00 
คนท่ี 3 4 9 + 5 83.33 
คนท่ี 4 6 10 + 4 100.00 
คนท่ี 5 4 7 + 3 50.00 
ค,าเฉลี่ย (   ) 5.20 9.00 + 3.80 79.16 
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แผนสถิติท่ี 4  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
                  โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือใน 
 การตัดเย็บ 
 

 

 
 

 
จากตารางที่ 16 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ

ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และ
เครื่องมือในการตัดเย็บ ซึ่งเปBนกิจกรรมด!านความรู!พื้นฐานก,อนการฝ$กปฏิบัติ จากการพิจารณาผล
การทดสอบสามารถวิเคราะห8นักเรียนเปBนรายบุคคลได!ดังน้ี 

นักเรียนคนท่ี 1 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
5 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 4 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 80.00  

นักเรียนคนท่ี 2 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
7 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 10 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 3 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 100.00 

นักเรียนคนท่ี 3 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 9 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 5 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 83.33 

นักเรียนคนท่ี 4 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
6 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 10 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก,อนเรียน 4 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 100.00 

5

7

4

6

4

9
10

9
10

7

0

2

4

6

8

10

12

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5

คะ
แน

น

ก�อนเรียน

หลังเรียน



165 
 

นักเรียนคนท่ี 5 ก,อนเรียนมีผลการทดสอบ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
4 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบ 7 คะแนน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก,อนเรียน 3 คะแนน 
มีความรู! และความเข!าใจ เร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ โดยมีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 50.00 
 
ตารางที่ 17  เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บทุกแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 
(50 คะแนน) 

ผลตKางของคะแนน 
กKอนเรียนและหลังเรียน 

(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทางการเรียน 

(ร�อยละ) กKอนเรียน หลังเรียน 
ชุดที่ 1 ภาพรวม 
(20 คะแนน) 

5.80 16.20 + 10.40 73.24 

ชุดที่ 2 กิจกรรมที่ 1 
(10 คะแนน) 

5.20 8.60 + 3.40 70.83 

ชุดที่ 3 กิจกรรมที่ 2 
(10 คะแนน) 

4.80 8.60 + 3.80 73.08 

ชุดที่ 4 กิจกรรมที่ 3 
(10 คะแนน) 

5.20 9.00 + 3.80 79.16 

รวม 21.00 42.40 + 21.40 73.79 
 
แผนสถิติท่ี 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบก,อนและหลังเรียนด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ทุกแบบทดสอบ 
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จากตารางที่ 17 แสดงผลการทดสอบความรู! ความเข!าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก,อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ด!วยรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ซ่ึงเปBนกิจกรรมด!านความรู! ความเข!าใจ
ในการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบพบว,า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก,อนเรียนคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 
21.00 คะแนน หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท,ากับ 42.40 คะแนน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 21.40 
คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ย ร!อยละ 73.79 พิจารณาแบบทดสอบเปBนรายชุดได!ดังน้ี 
 ชุดที่ 1 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบเฉลี่ย 5.80 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 
16.20 คะแนน มีความรู! ความเข!าใจในการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 10.40 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปBนร!อยละ 73.24 

ชุดที่ 2 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบเฉลี่ย 5.20 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 
8.60 คะแนน มีความรู! ความเข!าใจในเร่ืองความสําคัญของการตัดเย็บ เพิ่มข้ึน 3.40 คะแนน มีพัฒนาการ
ทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 70.83 

ชุดที่ 3 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบเฉลี่ย 4.80 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 
8.60 คะแนน มีความรู! ความเข!าใจในเร่ืองลักษณะและส,วนประกอบของจักรเย็บผ!า เพ่ิมข้ึน 3.80 
คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 73.08 

ชุดที่ 4 ก,อนเรียน มีผลการทดสอบเฉลี่ย 5.20 คะแนน หลังเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 
9.00 คะแนน มีความรู! ความเข!าใจในเร่ืองวัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ เพ่ิมข้ึน 3.80 
คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียน คิดเปBนร!อยละ 79.16 

 
ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบผลการประเมินก,อนการฝ$กและ 

      หลังการฝ$กของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
    ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

 

3.2.1  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา 
           ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
                 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 3 
 

ตารางที่ 18  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ  
 อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา  

      ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ 
 

นักเรียน คะแนนการประเมิน คKาเฉลี่ย (   ) แปลผล 
คนท่ี 1 13 3.25 ดีมาก 
คนท่ี 2 14 3.50 ดีมาก 
คนท่ี 3 13 3.25 ดีมาก 
คนท่ี 4 14 3.50 ดีมาก 
คนท่ี 5 12 3.00 ดี 

ค,าเฉลี่ย (   ) 13.20 3.30 ดีมาก 

 

X 

X 
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จากตารางที่ 18 แสดงผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานในการใช! การบํารุงรักษา และ
การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้น
มัธยมศึกษาป5ที่ 5 กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และเครื่องมือในการตัดเย็บ จากผลการประเมินพบว,า 
นักเรียนมีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ย 
3.30 อยู,ในระดับ ดีมาก พิจารณาเปBนรายบุคคลได!ดังน้ี 

นักเรียนคนที่ 1 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ย 3.25 อยู,ในระดับ ดีมาก 

นักเรียนคนที่ 2 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ย 3.50 อยู,ในระดับ ดีมาก 

นักเรียนคนที่ 3 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บมีค,าเฉลี่ย 3.25 อยู,ในระดับ ดีมาก 

นักเรียนคนที่ 4 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บมีค,าเฉลี่ย 3.50 อยู,ในระดับ ดีมาก 

นักเรียนคนที่ 5 มีทักษะในการใช! การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือ
ในการตัดเย็บมีค,าเฉลี่ย 3.00 อยู,ในระดับ ดี 

 
3.2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการตัดเย็บก,อนการฝ$กและหลังการฝ$ก 

     ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 
             ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  

      กิจกรรมที่ 4 -13  
 
ตารางที่ 19  เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการตัดเย็บก,อนและหลังการฝ$ก 

      ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
 

นักเรียน 

ผลการประเมิน 
(20 คะแนน) 

ผลตKางของ 
ทักษะการตัดเย็บ 
กKอนการฝOกและ

หลังการฝOก 
(คะแนน) 

พัฒนาการ
ทักษะ 

การปฏิบัติงาน 
(ร�อยละ) 

กKอนเรียน หลังเรียน 

คนที่ 1 13.20 17.40 + 4.20 61.76 
คนที่ 2 13.80 18.90 + 5.10 82.26 
คนที่ 3 13.50 17.70 + 4.20 64.62 
คนที่ 4 13.60 17.90 + 4.30 67.19 
คนที่ 5 12.80 15.70 + 2.90 40.28 
ค,าเฉลี่ย (   ) 13.38 17.52 + 4.14 62.53 X 
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แผนสถิติท่ี 6  เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการตัดเย็บก,อนและหลังการฝ$ก 
       ด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  

 
 

 

จากตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะปฏิบัติการตัดเย็บของนักเรียนที่มี
ความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ก,อนและหลังการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ จาก
ผลการประเมินพบว,า ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.38 คะแนน หลังการฝ$กมีทักษะ
การปฏิบัติงานการตัดเย็บ 17.52 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 4.14 คะแนน มีพัฒนาการทักษะ
การปฏิบัติงาน คิดเปBนร!อยละ 62.53 พิจารณาเปBนรายบุคคล ดังนี้ 

นักเรียนคนท่ี 1 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.20 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 17.40 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 4.20 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 61.76 

นักเรียนคนท่ี 2 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.80 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 18.90 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 5.10 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 82.26 

นักเรียนคนท่ี 3 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.50 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 17.70 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 4.20 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 64.62 

นักเรียนคนท่ี 4 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 13.60 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 17.90 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 4.30 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 67.19 

นักเรียนคนท่ี 5 ก,อนการฝ$กมีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 12.80 คะแนน หลังการฝ$ก
มีทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ 15.70 คะแนน มีทักษะการตัดเย็บเพิ่มข้ึน 2.90 คะแนน มีพัฒนาการ
ทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ คิดเปBนร!อยละ 40.28 
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ตอนที่ 3.3  ผลการประเมินคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา  
 ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรมด!วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 โดยใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  
ตารางที่ 20  ผลการประเมินคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา  

      ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรมตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
      

นักเรียน 

ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 
คKาเฉล่ีย  

(   ) แปลผล 

คว
าม

ถูก
ต�อ

ง 
ขอ

งช
ิ้นง

าน
 

คว
าม

สม
บูร

ณ
� 

ขอ
งช

ิ้นง
าน

 

คว
าม

ปร
ะณ

ีต
เรีย

บร
�อย

 
ขอ

งช
ิ้นง

าน
 

คว
าม

สว
ยง

าม
 

ขอ
งช

ิ้นง
าน

 

คนที่ 1 3.25 3.25 3.38 2.63 3.13 ดี 
คนที่ 2 3.50 3.50 3.38 3.25 3.41 ดีมาก 
คนที่ 3 3.25 3.25 3.25 2.75 3.13 ดี 
คนที่ 4 3.50 3.25 3.50 3.38 3.41 ดีมาก 
คนที่ 5 3.13 3.00 2.75 2.63 2.88 ดี 

ค,าเฉลี่ย (  ) 3.33 3.25 3.25 2.93 3.19  
แปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี  

 
จากตารางที่ 20 แสดงระดับคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา 

ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรมตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ กิจกรรมที่ 6 – 13 
ภาพรวมของการประเมินหลังการฝ$กตามชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ มีค,าเฉลี่ยรวม 3.19 อยู,ใน
ระดับ ดี โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังน้ี 

ด!านความถูกต!องของชิ้นงาน มีค,าเฉลี่ยสูงสุดเท,ากับ 3.33 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความสมบูรณ8ของชิ้นงาน มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.25 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความประณีตเรียบร!อยของชิ้นงาน มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.25 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความสวยงามของชิ้นงาน มีค,าเฉลี่ยต่ําสุดเท,ากับ 2.93 อยู,ในระดับ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

X 
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ตอนที่ 3.4  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู!ในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
  ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5  
  โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 
ตารางที่ 21  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู!ในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

     ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5  
 

 
นักเรียน 

 

ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 

คKาเฉลี่ย (   ) แปลผล 

คว
าม

สน
ใจ

ใน
 

กา
รท

ําก
ิจก

รร
ม 

กา
รแ

สด
งอ

อก
 

แล
ะมี

สKว
นร

Kวม
   

 
ใน

กิจ
กร

รม
 

กา
รถ

าม
แล

ะ 
กา

รต
อบ

คํา
ถา

ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
 

กา
รเรี

ยน
รู� 

คนท่ี 1 3.38 3.31 2.92 3.38 3.25 ดีมาก 
คนท่ี 2 3.62 3.54 3.38 3.69 3.56 ดีมาก 
คนท่ี 3 3.46 3.38 3.08 3.46 3.35 ดีมาก 
คนท่ี 4 3.69 3.62 3.38 3.62 3.58 ดีมาก 
คนท่ี 5 3.69 3.15 3.00 3.31 3.29 ดีมาก 
ค,าเฉลี่ย (   ) 3.57 3.40 3.15 3.49 3.41  

แปลผล ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก  
 

จากตารางที่ 21 แสดงพฤติกรรมการเรียนรู!ของนักเรียนท่ีมีความบกพร,องทางสติป/ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 5 ท่ีใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ภาพรวมของพฤติกรรม มีค,าเฉลี่ยรวม 3.41 
อยู,ในระดับ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังน้ี 

ด!านความสนใจในการทํากิจกรรม มีค,าเฉล่ียสูงสุดเท,ากับ 3.57 อยู,ในระดับ ดีมาก  
ด!านความตั้งใจในการเรียนรู! มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.49 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านการแสดงออกและมีส,วนร,วมในกิจกรรม มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.40 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านการถามและการตอบคําถาม มีค,าเฉลี่ยต่ําสุดเท,ากับ 3.15 อยู,ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

X 
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ตอนที่ 3.5  ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
              ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  
 โรงเรียนแพร,ป/ญญานุกูล จังหวัดแพร, 
 
ตารางที่ 22  ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ  
                ของนักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5  

 
 
 
 

นักเรียน 
 
 

ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 

คKาเฉลี่ย (   ) แปลผล 

กา
รต

รง
ตKอ

เว
ลา

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

มีวิ
นัย

 

คว
าม

ซื่อ
สัต

ย� 

คว
าม

มุKง
มั่น

 
ใน

กา
รท

ําง
าน

 

คนท่ี 1 3.38 3.46 3.46 3.46 2.92 3.35 ดีมาก 
คนท่ี 2 3.77 3.85 3.62 3.85 3.77 3.77 ดีมาก 
คนท่ี 3 3.62 3.69 3.54 3.46 2.92 3.45 ดีมาก 
คนท่ี 4 3.69 3.77 3.54 3.85 3.69 3.71 ดีมาก 
คนท่ี 5 3.69 3.54 3.62 3.69 2.85 3.48 ดีมาก 

ค,าเฉลี่ย (   ) 3.63 3.66 3.56 3.66 3.23 3.55  
แปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  

 
จากตารางที่ 22 แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในการฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ของ

นักเรียนที่มีความบกพร,องทางสติป/ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป5ที่ 5 ที่ใช!ชุดฝ$กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
ภาพรวมของพฤติกรรม มีค,าเฉลี่ยรวม 3.55 อยู,ในระดับ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังน้ี 

ด!านความรับผิดชอบ และด!านความซ่ือสัตย8 มีค,าเฉลี่ยสูงสุดเท,ากับ 3.66 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านการตรงต,อเวลา มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.63 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความมีวินัย มีค,าเฉลี่ยเท,ากับ 3.56 อยู,ในระดับ ดีมาก 
ด!านความมุ,งม่ันในการทํางาน มีค,าเฉลี่ยต่ําสุดเท,ากับ 3.23 อยู,ในระดับ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

X 
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ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บผู!เรียนเปBนรายบุคคล 
 
นักเรียนคนท่ี 1 

ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!านักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะโดย
นักเรียนจะดูตามรูปภาพและข้ันตอนในช,วงแรกของการปฏิบัติงานนักเรียนดูรูปภาพทุกภาพเพื่อทํา
ตามข้ันตอนในการดูรูปภาพในแต,ละคร้ังนักเรียนจะพยายามอ,านข!อความบรรยายประกอบภาพและ
ใช!เวลาประมาณ 0.30 ถึง 1.00 นาที วิธีการร!อยด!ายบนนักเรียนใช!เวลาในการดูรูปภาพแล!วปฏิบัติตาม
ในแต,ละภาพนานกว,าข้ันตอนอ่ืนๆ โดยใช!เวลาประมาณ 0.30 ถึง 1.40 นาที การดึงปลายด!ายคล!อง
เข!ากับชุดส,งด!าย นักเรียนจะดูรูปภาพซํ้า ๆ หลายคร้ัง เพ่ือการปฏิบัติงานที่ถูกต!อง เม่ือนักเรียนได!ฝ$ก
ปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!าซํ้า ๆ บ,อยคร้ัง และปฏิบัติทุกคร้ังก,อนการตัดเย็บ ครูสังเกตเห็นว,านักเรียน
เร่ิมมีการวางแผนการทํางาน โดยการเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ8ได!อย,างครบถ!วน แต,ยังขาด
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8 บางคร้ังนักเรียนยังนํากรรไกรตัดด!ายท่ีใบมีดไม,ประกบกัน
มาใช!งาน การปฏิบัติงานเปBนไปตามข้ันตอนเม่ือพบป/ญหาจะขอคําแนะนําจากเพื่อน และครู เม่ือได!รับ
คําแนะนํานักเรียนสามารถแก!ไขได!ด!วยตนเอง การปฏิบัติงานมีความต,อเนื่องแสดงให!เห็นถึงความชํานาญ 
โดยท่ีนักเรียนปฏิบัติได!ตามข้ันตอนอย,างถูกต!องแต,ยังไม,คล,องแคล,วว,องไว หลังจากปฏิบัติงานตาม
วิธีใช!จักรเย็บผ!าเสร็จเรียบร!อยแล!ว นักเรียนสามารถจัดเก็บและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!
อย,างเปBนระเบียบถูกวิธีทุกคร้ัง 

การเย็บฝ5เข็มตรงทั้ง 3 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเอง โดยการเย็บแบบ
เส!นตรงนักเรียนปฏิบัติได!ดีที่สุดรองลงมาคือการเย็บแบบเข!ามุม และสุดท!ายคือการเย็บแบบเส!นโค!ง
รายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน มีดังนี้ คือการเย็บแบบเส!นตรง และเข!ามุมนักเรียน
สามารถใช!มือซ!ายและขวาปKอนผ!าและประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได!ดีวางมือบนผ!าในตําแหน,ง
ที่เหมาะสมและปลอดภัย การบังคับความเร็วของจักรยังไม,สมํ่าเสมอ หยุดการเย็บยังไม,ตรงจุดสิ้นสุด
การเย็บบ,อยคร้ัง ฝ5เข็มตรงเส!นท่ีกําหนดเปBนส,วนใหญ, ในการเย็บเข!ามุมบางคร้ังฝ5เข็มยังไม,พอดีมุม 
มีการเย็บเกินมุม หรือไม,ถึงจุดมุมอยู,บ!าง ส,วนการเย็บแบบเส!นโค!ง นักเรียนสามารถใช!มือซ!ายและขวา
ปKอนผ!า และประคองผ!าตามแรงดึงของจักรได!ดี แต,การใช!มือบังคับทิศทางของผ!าให!โค!งตามเส!นท่ีกําหนด
นักเรียนยังบังคับได!ค,อนข!างลําบากความสัมพันธ8ระหว,างการบังคับจักรเย็บผ!าโดยเท!าและการปKอนผ!า
บังคับทิศทางของผ!ายังไม,สัมพันธ8กันเท,าท่ีควร ฝ5เข็มตรงเส!นในส,วนต!นของการเย็บ ในส,วนท!ายฝ5เข็ม
หลุดออกจากเส!นที่กําหนดบ!าง นักเรียนมีความพยายามในการแก!ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน เส!นท่ี
เย็บภายหลังมีฝ5เข็มที่ตรงตามเส!นที่กําหนดมากข้ึน 

การเย็บตะเข็บ 3 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเองโดยปฏิบัติการ
เย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!ดีที่สุด รองลงมาคือการเย็บตะเข็บเข!าถํ้า และสุดท!ายคือการเย็บตะเข็บล!ม
รายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนมีดังนี้ คือ การเย็บตะเข็บแบบธรรมดานักเรียนสามารถ
เย็บผ!าให!ต,อกันด!วยตะเข็บธรรมดาได!ถูกต!องตามข้ันตอนสามารถปฏิบัติงานได!อย,างชํานาญและให!
คําแนะนํากับเพ่ือนได! ชิ้นงานที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 มีความคงทน มีความสวยงามฝ5เข็มตรงตาม
เส!นท่ีกําหนดเปBนตัวอย,างให!กับเพื่อนได! การเย็บตะเข็บเข!าถํ้านักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเองแต,มี
ความสับสนอยู,บ!างเล็กน!อยในการวางผ!าที่แตกต,างจากการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา การพลิกผ!ากลับ
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หุ!มตะเข็บไม,สุดสันทบทําให!เย็บปMดริมรุ,ยของผ!าไม,สนิทในบางคร้ัง นักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนา 
การปฏิบัติงานได!อย,างสมบูรณ8 การเย็บตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเองแต,ต!องทบทวน
ขั้นตอนมากกว,าการเย็บตะเข็บทั้ง 2 แบบก,อนหน!านี้ การพับริมผ!าให!บรรจบกับขอบผ!าชิ้นที่ถูกตัด 
นักเรียนพับไม,ตรงจึงทําให!ตะเข็บทั้ง 2 เส!นไม,ขนานกันเท,าที่ควร นักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนา 
การปฏิบัติงานให!ดีข้ึน 

การพับริมผ!า 2 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได! มีความสับสนในข้ันตอนอยู,บ!าง
ในส,วนของการพับและรีดสันทบท่ีมีความแตกต,างกันใน 2 แบบ ริมผ!าที่พับยังมีความกว!างไม,เท,ากัน
ตลอดแนวเย็บและฝ5เย็บยังไม,ตรงตลอดแนวเย็บ การเย็บเดินเส!นทับรอยพับจะต!องกําหนดเส!นเย็บ 
นักเรียนจึงจะเย็บได!ระยะห,างจากสันทบอย,างพอดี 
    การเย็บผ!าพันคอ นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได!โดยสามารถดูผังขนาดของผ!าเปBนและวัด
ขนาดของผ!า ตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บได! ในการขีดเส!นด!วยดินสอเขียนผ!า เพื่อกําหนดเส!น
เย็บบางจุดเส!นไม,ตรงและไม,ต,อเนื่อง นักเรียนจะปรึกษาเพ่ือน และขอความช,วยเหลือจากเพ่ือน ใน
การช,วยกดไม!บรรทัดให!ตรงจุดและแนบสนิทกับผ!า การเย็บเดินเส!นนักเรียนเย็บตามเส!นท่ีกําหนดได!
ค,อนข!างตรงเส!นเปBนส,วนใหญ, ส,วนการเย็บทับตะเข็บล!มนักเรียนต!องกําหนดเส!นเย็บจึงจะเย็บได!ชิด
สันทบและขนานกับเส!นเย็บคร้ังแรก เส!นตะเข็บยังมีคดโค!งอยู,บ!างแต,ในภาพรวมนักเรียนสามารถเย็บ
ได!ดี 

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดท่ีกําหนดได! โดยปฏิบัติพร!อมเพ่ือน
มีการปรึกษาและช,วยกันอ,านแบบปฏิบัติตามข้ันตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
อย,างซํ้า ๆ และทบทวนการปฏิบัติงาน แก!ไขเมื่อวางผ!าผิดด!าน การเย็บซ,อนริมผ!าโดยการประกบ
ตะเข็บเข!าหากันนักเรียนปฏิบัติการเย็บได!โดยใช!เข็มหมุดช,วยยึดตะเข็บให!ติดกันแนวเย็บตะเข็บมีคดโค!ง
อยู,บ!างแต,การเย็บต,อเนื่องตลอดชิ้นงาน การประกบผ!าปลอกหมอนริมผ!าไม,เท,ากัน ปลอกหมอนที่ได!
จึงมีรูปร,างที่เบี้ยวด!านข!างไม,ขนานกัน 

การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด การกําหนดเส!นเย็บด!านยาว
ของผ!านักเรียนให!เพื่อนช,วยในการขีดเส!นด!วยดินสอเขียนผ!า เพ่ือไม,ให!ผ!าเลื่อนแล!วเส!นคลาดเคลื่อน
การประกบผ!าเข!าหากัน นักเรียนใช!ทั้งคลิปหนีบผ!า และเข็มหมุดผ!าจึงไม,ลื่นหลุดออกจากกันขณะท่ี
เย็บ นักเรียนมักจะลืมเย็บย้ําฝ5เข็มในจุดเริ่มต!นและจุดสิ้นสุดของการเย็บต,อผ!ารอยต,อผ!าจึงไม,แน,น 
ตั้งแต,นักเรียนได!ทําการแก!ไขจนชิ้นงานเรียบร!อยมีความคงทนถาวร การเย็บพับริมผ!าที่ต,อกันแล!ว 
เมื่อนักเรียนรีดสันทบให!เรียบแล!วยังไม,สามารถเย็บได!นักเรียนได!ใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!า
กันลื่นหลุดขณะที่เย็บเดินเส!นนักเรียนหยุดพักเปBนระยะในขณะที่เย็บเดินเส!นพับริมผ!าตลอดแนว 
เนื่องจากแนวเย็บมีความยาว 52 นิ้วจึงมีความคดโค!งในบางส,วน การต,อผ!าด!านข!างตัวเสื้อนักเรียน
เย็บเดินเส!นด!วยตะเข็บธรรมดาเพียงรอบเดียวตั้งแต,จุดเร่ิมต!นถึงจุดสิ้นสุดมีความยาว 12 น้ิว มีความโค!ง
ของเส!นเย็บน!อยกว,าเย็บพับริมผ!ากลางลําตัว การเย็บพับริมผ!าด!านข!างลําตัวนักเรียนใช!เข็มหมุดช,วย
ยึดเช,นเดิม นักเรียนเย็บหลุดออกจากตัวผ!าได!ปรึกษาเพื่อนเพื่อแก!ไขโดยการเลาะด!ายออกแล!วเย็บ
ใหม,อีกคร้ัง ในการเลาะด!ายเพ่ือนเปBนคนสอนและเร่ิมต!นเลาะให! 
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การเย็บกระเปqาผ!านักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด ตลอดจนกําหนดเส!นเย็บ
ด!วยตนเอง และเย็บตามเส!นที่กําหนดเม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะยกเท!าเพื่อลดความเร็วของจักรแล!ว
ค,อย ๆ แตะแปKนเหยียบเพื่อให!จักรเดินไปช!า ๆ ทีละนิด มีเย็บเลยมุมบ!างบางครั้ง นักเรียนถอยมา
เร่ิมจุดมุมใหม,จึงเย็บเดินเส!นต,อไป การเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน ด!านที่นักเรียน
ดันผ!าไม,สุดแนวฝ5เย็บเมื่อเย็บตะเข็บเข!าถํ้าแล!วปMดไม,สุดชายผ!า ทําให!ชายผ!าโผล,ออกมาจากตะเข็บ 
การเย็บปากกระเปqาและใส,สายกระเปqา นักเรียนปรึกษากับเพ่ือนและให!เพ่ือนช,วยแนะนํา นักเรียน
ไม,สามารถเย็บพับริมผ!า รอบปากกระเปqาได!หากไม,กําหนดเส!นเย็บ เม่ือนักเรียนกําหนดเส!นเย็บแล!วจึง
เย็บได! การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนใช!วิธีการเอามือหมุนวงล!อประดับเพื่อบังคับจักรให!ทํางาน
อย,างช!า ๆ แทนการใช!เท!าเหยียบท่ีแปKนเหยียบ เนื่องจากนักเรียนใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบไม,สามารถ
หยุดการทํางานของจักรได!ทันจึงเย็บเลยกรอบที่กําหนด  
 
นักเรียนคนท่ี 2  

ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!า นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ โดย
นักเรียนดูข้ันตอนตามรูปภาพและพยายามอ,านทําความเข!าใจข้ันตอนทุกข้ันตอน จากน้ันนักเรียนฝ$ก
ปฏิบัติด!วยตนเอง โดยลดการดูจากชุดฝ$กปฏิบัติทักษะจนสามารถปฏิบัติได!ด!วยตนเองอย,างคล,องแคล,ว
และมีความชํานาญ สามารถให!คําแนะนํากับเพื่อนได! ในการลงมือปฏิบัติงานทุกครั้งนักเรียนจะมี
การวางแผนการทํางาน และจัดเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ในการทํางานได!อย,างครบถ!วน นักเรียน
จะตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ทุกคร้ังเม่ือพบการชํารุด หรือเสื่อมสภาพไม,สามารถ
ใช!งานได!จะแจ!งให!ครูทราบทันทีและไม,นํามาใช!งาน การปฏิบัติงานเปBนไปตามขั้นตอน รู!จักสังเกต
การปฏิบัติงานของเพื่อนเปรียบเทียบความถูกต!อง และให!คําแนะนําปรึกษาแก,เพื่อน ๆ เม่ือเห็นว,า
เพื่อนปฏิบัติไม,ได! หรือปฏิบัติได!ไม,ถูกต!อง นักเรียนมีนิสัยใฝGเรียนรู! ฝ$กฝนการปฏิบัติงานซํ้า ๆ อยู,เสมอ
จนเปBนแบบอย,างได! หลังจากปฏิบัติงานตามวิธีใช!จักรเย็บผ!าเสร็จเรียบร!อยแล!วนักเรียนสามารถจัดเก็บ
และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อย,างเปBนระเบียบ ถูกวิธีทุกคร้ัง และสามารถแนะนําเพ่ือน
ในการจัดเก็บ บํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อีกด!วย 

การเย็บฝ5เข็มตรงทั้ง 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเองด!วยการเย็บแบบ
เส!นตรงและการเย็บแบบเข!ามุมนักเรียนปฏิบัติได!ดีกว,าการเย็บแบบเส!นโค!ง ในการเย็บทั้ง 3 แบบ
นักเรียนใช!มือซ!ายและขวาปKอนผ!า และประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได!ดี วางมือบนผ!าในตําแหน,ง
ที่เหมาะสมและปลอดภัย การบังคับความเร็วของจักรมีความสมํ่าเสมอคงท่ี สามารถหยุดการเย็บได!
ตรงจุดสิ้นสุดการเย็บเปBนส,วนใหญ, การเย็บเข!ามุมนักเรียนจะใช!มือบังคับวงล!อประดับแทนการใช!เท!า
เหยียบแปKนเหยียบฝ5เข็มจึงพอดีมุม ในส,วนของเส!นโค!งนักเรียนสามารถบังคับจักรให!ช!าลงกว,าปกติ 
และมีความสัมพันธ8กับการใช!มือบังคับผ!าให!โค!งตามเส!นท่ีกําหนด ฝ5เย็บตรงเส!นกําหนดเย็บเปBนส,วนใหญ, 
นักเรียนสามารถให!ความช,วยเหลือ แนะนําเพ่ือนในการปฏิบัติงานการเย็บฝ5เข็มตรงได! เพ่ือนสามารถ
เข!าใจในสิ่งท่ีนักเรียนให!คําแนะนําได!เปBนอย,างดี 
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การเย็บตะเข็บ 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเอง โดยนักเรียน
สามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บทุกแบบได!อย,างถูกต!องตามข้ันตอน สามารถปฏิบัติงานได!อย,างชํานาญ
และให!คําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนได! ช้ินงานท่ีได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 มีความคงทน 
สวยงาม ฝ5เข็มตรงตามเส!นท่ีกําหนด สามารถนําไปใช!งานในการตัดเย็บได! เปBนตัวอย,างให!กับเพ่ือนได! 
นักเรียนสามารถเปBนที่ปรึกษาให!คําแนะนํา ช,วยเหลือเพื่อนในการฝ$กปฏิบัติทักษะการเย็บตะเข็บได!
เปBนอย,างดี เพื่อนให!ความเชื่อถือและชอบมาสนทนาสอบถามกับนักเรียนอยู,เสมอ 

การพับริมผ!า 2 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได!ตามข้ันตอน นักเรียนสามารถ
เย็บเดินเส!นทับรอยพับโดยท่ีไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บ เส!นเย็บที่ได!มีระยะห,างจากสันทบอย,างเหมาะสม
ขนานไปกับสันทบตลอดแนว ชิ้นงานมีความถูกต!องสมบูรณ8 

การเย็บผ!าพันคอ นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได! โดยสามารถดูผังขนาดของผ!าเปBนและวัด
ขนาดของผ!า ตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บได! นักเรียนประยุกต8ปรับเปลี่ยนใช!สายวัดตัวช,วยใน
การวัดผ!า นักเรียนได!ให!การช,วยเหลือเพื่อนในการวัด การใช!ไม!บรรทัดและสายวัดตัวในการวัด และ
การขีดเส!นเพ่ือกําหนดเส!นเย็บ การเย็บเดินเส!นนักเรียนเย็บตามเส!นท่ีกําหนดได!ตรงเส!นเย็บ การเย็บ
ทับตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!เองโดยไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บ นักเรียนสามารถกะระยะการเย็บ
ได!ชิดสันทบ และขนานกับเส!นเย็บตะเข็บคู, การเริ่มต!นและสิ้นสุดการเย็บนักเรียนจะเย็บย้ําฝ5เข็ม
ทุกคร้ัง การเย็บคร้ังใดที่นักเรียนเย็บเดินเส!นแล!วไม,ตรงนักเรียนจะแก!ไขงานโดยการเลาะด!ายออก
แล!วเย็บใหม,จนเปBนที่พึงพอใจ ชิ้นงานที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน และสวยงามสามารถส,งต,อ
เพื่อการย!อมเปBนผลิตภัณฑ8ต,อไปได! การปฏิบัติงานของนักเรียนเปBนแบบอย,างท่ีดี สามารถแนะนํา
ช,วยเหลือเพื่อนได! โดยส,วนใหญ,นักเรียน จะบอกขั้นตอนวิธีทําหากเพื่อนยังไม,สามารถปฏิบัติได!
นักเรียนก็จะสาธิตให!ดู 

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดได!ด!วยตนเอง โดยท่ีนักเรียน
ปฏิบัติพร!อมเพ่ือน เพื่อให!การช,วยเหลือเพื่อนในการอ,านแบบ และปฏิบัติตามข้ันตอน บางคร้ังนักเรียน
ปฏิบัติเพื่อเปBนการสาธิตให!เพื่อนดูและแนะนําเพ่ือนตามท่ีเพ่ือนร!องขอ อีกท้ังยังคอยสังเกตการปฏิบัติงาน
ของเพื่อน เมื่อพบว,าเพื่อนปฏิบัติไม,เปBนไปตามขั้นตอนนักเรียนจะเตือนและแนะนําการปฏิบัติงาน
เพื่อให!เพื่อนปรับปรุงแก!ไขให!ถูกต!อง การเย็บซ,อนริมผ!าโดยการประกบตะเข็บเข!าหากันนักเรียน
ปฏิบัติการเย็บได!โดยไม,ต!องใช!เข็มหมุดช,วยยึดตะเข็บ แต,นักเรียนใช!วิธีการเย็บเว!นระยะช,วงยาว
ประมาณ 3 น้ิวไม,เย็บต,อเนื่องยาวตลอดแนวเย็บ ในระหว,างที่เย็บในแต,ละระยะนักเรียนจะจัดตะเข็บ
ที่ประกบกันให!เสมอกันแล!วเย็บเดินเส!นทับไปเร่ือย ๆ จนสิ้นสุดการเย็บ ปลอกหมอนที่ได!มีความถูกต!อง 
สมบูรณ8 คงทน และสวยงาม สามารถส,งต,อเพ่ือการย!อมเปBนผลิตภัณฑ8ต,อไป และสามารถสร!างชิ้นงาน
เพื่อการจําหน,ายได! 

การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดท่ีกําหนด และให!คําแนะนํา
ช,วยเหลือเพื่อนในการปฏิบัติงาน การประกบผ!าเข!าหากันนักเรียนใช!เข็มหมุดยึดผ!าไม,ให!ลื่นหลุดออก
จากกัน การเย็บต,อผ!านักเรียนสามารถปฏิบัติได!ดีมีการเย็บย้ําฝ5เข็มท้ังจุดเร่ิมต!นและจุดส้ินสุดการเย็บ
ทุกคร้ัง การเย็บพับริมผ!าเม่ือนักเรียนรีดสันทบให!เรียบแล!วจะใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!าใน
ระยะห,าง ๆ เพ่ือกันริมผ!าลื่นหลุดขณะเย็บ การเย็บเดินเส!นริมผ!านักเรียนจะเย็บเว!นระยะช,วงยาว
ประมาณ 3 น้ิวเพ่ือจัดเตรียมผ!าที่พับทบเข!าไปให!สมํ่าเสมอกันตลอดแนว บางส,วนยังมีโค!งอยู,บ!าง
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เล็กน!อย การต,อผ!าด!านข!างตัวเสื้อ นักเรียนเย็บเดินเส!นด!วยตะเข็บธรรมดาฝ5เข็มตรงขนานไปตามสันทบ
เปBนส,วนใหญ, การเย็บพับริมผ!าด!านข!างลําตัวนักเรียนใช!เข็มหมุดช,วยยึดผ!าเช,นเดิม และจัดริมผ!าท่ี
พับทบในระหว,างการเย็บ ในการปฏิบัติงานนักเรียนจะให!ความช,วยเหลือเพื่อนอยู,ตลอดเวลาและ
ช,วยแก!ไขงานในบางส,วนเพ่ือสาธิตตัวอย,างให!เพ่ือนดูแล!วทําตาม ชิ้นงานท่ีได!ถูกต!องสมบูรณ8 คงทน 
และสวยงาม  

การเย็บกระเปqาผ!า นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดตลอดจนกําหนดเส!นเย็บ
ด!วยตนเอง และเย็บตามเส!นที่กําหนดเม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะยกเท!าเพื่อลดความเร็วของจักรแล!ว
ค,อย ๆ แตะแปKนเหยียบเพื่อให!จักรเดินไปช!า ๆ บังคับจักรไม,ให!เย็บเลยมุม นักเรียนสามารถปฏิบัติได!ดี
ตรงจุดมุมการเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน นักเรียนสามารถดันผ!าได!จนสุดตลอด
แนวฝ5เย็บเส!นเย็บตรงจุดที่กําหนด และขนานกับสันทบเปBนตะเข็บที่ถูกต!อง สวยงาม การเย็บปากกระเปqา
และใส,สายกระเปqานักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได!โดยดูขั้นตอนและรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บประกอบในบางคร้ัง การเย็บพับริมผ!ารอบปากกระเปqานักเรียนเย็บเดินเส!นขนานกับสันทบ
โดยไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บ การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนเย็บเดินเส!นอย,างช!า ๆ โดยใช!เท!า
แตะแปKนเหยียบเบา ๆ นักเรียนสามารถบังคับความเร็วของจักรได!คงที่และเหมาะสมเส!นเย็บพอดี
กรอบที่กําหนด 

นักเรียนมีความใฝGเรียนรู!เพื่อการสร!างสรรค8งาน นักเรียนได!สอบถามในเรื่องการตกแต,ง
กระเปqาผ!า ครูได!แนะนําการต,อผ!าสองลาย และการต,อขอบปากกระเปqานักเรียนสามารถปฏิบัติ 
การตกแต,งกระเปqาผ!าได! นอกจากการตกแต,งกระเปqาผ!าด!วยการต,อผ!าแล!วนักเรียนยังสามารถประยุกต8ใช!
การป/กผ!าด!วยมือมาป/กตกแต,งกระเปqาได!อย,างสร!างสรรค8 

นักเรียนได!พัฒนาตนเองจากการใช!จักรเย็บผ!าแบบกระเปqาห้ิวมาใช!จักรเย็บผ!าอุตสาหกรรม
ที่มีจุดแตกต,างจากจักรเย็บผ!าแบบกระเปqาห้ิวในบางจุด และจักรอุตสาหกรรมมีความเร็วและแรงกว,า
จักรเย็บผ!าแบบกระเปqาห้ิว แสดงให!เห็นว,านักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี สามารถบังคับจักรอุตสาหกรรมใน
การปฏิบัติงานได!เปBนทักษะที่ติดตัวสามารถใช!ในการประกอบอาชีพต,อไปในอนาคตได!  
 
นักเรียนคนท่ี 3  

ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!า นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ โดย
นักเรียนดูข้ันตอนตามรูปภาพและพยายามอ,านทําความเข!าใจในข้ันตอนต,าง ๆ ทุกข้ันตอน ในช,วงแรก
ของการปฏิบัติงานนักเรียนจะดูรูปภาพเปBนหลักภายหลังนักเรียนจะพยายามอ,านข!อความบรรยาย
ประกอบภาพ นักเรียนมีความพยายามในการปฏิบัติงานด!วยตนเอง เม่ือนักเรียนไม,เข!าใจจะดูรูปภาพซํ้า 
และสอบถามครู บางคร้ังนักเรียนจะปรึกษาเพื่อนในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในบางส,วนนักเรียน
สามารถให!คําแนะนํากับเพ่ือนได!ดีในเร่ืองวิธีการใส,กระสวย วิธีการใส,เข็มและการย้ําฝ5เข็ม ในส,วนของ
วิธีการร!อยด!ายบนนักเรียนยังต!องดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติประกอบการปฏิบัติงาน และขอคําแนะนํา
จากเพ่ือน นักเรียนมีการวางแผนในการทํางาน โดยการเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ8ได!อย,างครบถ!วน 
แต,ยังขาดการตรวจสอบคุณภาพและความพร!อมของเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ในบางคร้ัง เช,น นํากระสวย
ที่ชํารุดมาใช!งาน กระสวยท่ีมีด!ายค!างอยู, เปBนต!น นักเรียนสามารถแก!ไขป/ญหาท่ีพบเบ้ืองต!นด!วยตนเอง 
การปฏิบัติงานมีความต,อเนื่อง แสดงให!เห็นถึงความชํานาญ โดยที่นักเรียนปฏิบัติได!ตามขั้นตอน
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อย,างถูกต!อง หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร!อยแล!วนักเรียนสามารถจัดเก็บ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ8ได!อย,างเปBนระเบียบถูกวิธีทุกครั้ง และสามารถแนะนําเพื่อนในการจัดเก็บ บํารุงรักษา
เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อีกด!วย 

การเย็บฝ5เข็มท้ัง 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเองโดยการเย็บแบบ
เส!นตรงนักเรียนปฏิบัติได!ดีที่สุด รองลงมาคือการเย็บแบบเข!ามุมและสุดท!ายคือการเย็บแบบเส!นโค!ง
ในการเย็บทั้ง 3 แบบนักเรียนใช!มือซ!ายและมือขวาปKอนผ!าแต,ยังใช!มือกดทับผ!าทําให!ผ!าไม,เคลื่อนไป
ตามแรงดึงของจักร ส,งผลให!ฝ5เข็มไม,ตรงตามเส!นเย็บท่ีกําหนด และระยะห,างของด!ายไม,สมํ่าเสมอ
เท,าที่ควร นักเรียนจะพยายามสังเกตการปฏิบัติงานของเพ่ือนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง 
ภายหลังนักเรียนสามารถประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได!ดีวางมือบนผ!าในตําแหน,งที่เหมาะสม
และปลอดภัย ในการเย็บเข!ามุมและเย็บแบบเส!นโค!งนักเรียนยังใช!มือบังคับทิศทางของผ!าให!โค!งตาม
เส!นท่ีกําหนดได!ลําบาก นักเรียนยังกะระยะในการบังคับจักรเย็บผ!าโดยเท!าไม,สัมพันธ8กับการหมุนผ!า
ให!เข็มตรงเส!นเย็บที่กําหนด นักเรียนมีความพยายามในการแก!ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน โดย
การบังคับจักรให!ช!าลงกว,าปกติและใช!มือบังคับวงล!อประดับในบางจุดแทนการใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบ 
จนมีทักษะในการเย็บฝ5เข็มตรงทั้ง 3 แบบที่ดีข้ึน  

การเย็บตะเข็บ 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเอง โดยปฏิบัติการ
เย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!ดีที่สุด รองลงมาคือการเย็บตะเข็บเข!าถํ้า และสุดท!ายคือการเย็บตะเข็บล!ม 
ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน คือ การเย็บตะเข็บแบบธรรมดานักเรียนสามารถเย็บผ!าให!ต,อกัน
ด!วยตะเข็บธรรมดาได!ถูกต!องตามขั้นตอน สามารถปฏิบัติงานได!อย,างชํานาญและให!คําแนะนํากับ
เพื่อนได! ช้ินงานท่ีได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 มีความคงทน มีความสวยงามฝ5เข็มตรงตามเส!นที่กําหนด
เปBนตัวอย,างให!กับเพื่อนได! การเย็บตะเข็บเข!าถํ้านักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเอง ในการพลิกผ!า
กลับหุ!มตะเข็บคร้ังที่ 1 นักเรียนไม,ดันผ!าให!สุดสันทบ และขีดเส!นกําหนดแนวเย็บห,างจากสันทบ
น!อยกว,าริมผ!าที่อยู,ด!านใน เม่ือเย็บแล!วจึงปMดริมรุ,ยของผ!าไม,สนิท นักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนา 
การปฏิบัติงานคร้ังต,อมาโดยการวัดระยะห,างให!เลยริมผ!าด!านใน ทําให!ทักษะการปฏิบัติงานดีขึ้น 
ชิ้นงานมีความสมบูรณ8 การเย็บตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเอง แต,ต!องทบทวนข้ันตอน
มากกว,าการเย็บตะเข็บทั้ง 2 แบบก,อนหน!านี้ การเย็บตะเข็บล!มนักเรียนสามารถล!มตะเข็บได!ดีมีระยะห,าง
ของสันทบกับแนวตะเข็บเส!นที่ 1 ขนานกันอย,างสมํ่าเสมอ นักเรียนกําหนดเส!นเย็บก,อนการเย็บและ
เย็บทับตะเข็บขนานกันตลอดแนว  

การพับริมผ!า 2 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได!ท้ัง 2 แบบ ในการปฏิบัติคร้ังแรก
นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนตามชุดฝ$กปฏิบัติ การปฏิบัติครั้งถัดไปนักเรียนได!ประยุกต8ปรับเปลี่ยน
วิธีการเล็กน!อยตามความถนัดของนักเรียน โดยการพับและรีดทับสันทบของรอยพับทั้ง 2 รอยพับใน
คร้ังเดียว ซ่ึงผลที่ได!ไม,แตกต,างจากวิธีการตามชุดฝ$กปฏิบัติ การเย็บเดินเส!นทับรอยพับจะต!องกําหนด
เส!นเย็บนักเรียนจึงจะเย็บได!ระยะห,างจากสันทบอย,างพอดี 
    การเย็บผ!าพันคอนักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได!โดยสามารถดูผังขนาดของผ!าเปBน และวัด
ขนาดของผ!า ตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บได! แต,จะมีความสับสนเล็กน!อยในการวัดที่มีความยาว
มากกว,าความยาวของไม!บรรทัดท่ียาวเพียง 24 น้ิว เม่ือนักเรียนวัดด!านยาวของผ!าท่ีมีความยาว 65 นิ้ว 
นักเรียนใช!วิธีการต,อไม!บรรทัด และคํานวณความยาวตามแบบจึงใช!เวลาในการปฏิบัติงานในการวัด
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พอสมควร ในการวัดคร้ังถัดมานักเรียนได!ใช!สายวัดตัวช,วยในการวัดตามคําแนะนําของเพ่ือนในการขีดเส!น
ด!วยดินสอเขียนผ!า เพ่ือกําหนดเส!นเย็บบางจุดเส!นไม,ตรงและไม,ต,อเน่ืองนักเรียนจะปรึกษาเพ่ือนและ
ขอความช,วยเหลือจากเพื่อนในการช,วยกดไม!บรรทัดให!ตรงจุด และแนบสนิทกับผ!า การเย็บเดินเส!น
นักเรียนเย็บตามเส!นท่ีกําหนดได!ค,อนข!างตรงเส!นเปBนส,วนใหญ, ส,วนการเย็บทับตะเข็บล!มนักเรียนต!อง
กําหนดเส!นเย็บจึงจะเย็บได!ชิดสันทบ และขนานกับเส!นเย็บคร้ังแรก เส!นตะเข็บยังมีคดโค!งอยู,บ!างแต,
ในภาพรวมนักเรียนสามารถเย็บได!ดี 

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดท่ีกําหนดได! โดยปฏิบัติพร!อมเพ่ือน
มีการปรึกษาและช,วยกันอ,านแบบปฏิบัติตามข้ันตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
อย,างซํ้า ๆ และทบทวนการปฏิบัติงาน การเย็บซ,อนริมผ!าโดยการประกบตะเข็บเข!าหากัน นักเรียน
ปฏิบัติการเย็บได!โดยใช!เข็มหมุดช,วยยึดตะเข็บให!ติดกับแนวเย็บตะเข็บ นักเรียนแก!ไขงานด!วยตนเองได!
โดยการเลาะด!ายแล!วเย็บใหม,เมื่อการเย็บไม,ตรงเส!นกําหนดเย็บ ในการเลาะด!ายเพื่อนเปBนคนสอน
และเร่ิมต!นเลาะด!ายให! ท!ายท่ีสุดชิ้นงานท่ีได!มีเส!นเย็บท่ีหลุดออกจากเส!นกําหนดเย็บบ!างจุดเพียงเล็กน!อย 
การเย็บมีความต,อเนื่องตลอดชิ้นงาน  
    การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด การกําหนดเส!นเย็บด!านยาว
ของผ!า นักเรียนให!เพ่ือนช,วยในการขีดเส!นด!วยดินสอเขียนผ!า เพื่อไม,ให!ผ!าเลื่อนแล!วเส!นคลาดเคลื่อน
การประกบผ!าเข!าหากัน นักเรียนใช!ทั้งคลิปหนีบผ!าและเข็มหมุดผ!าจึงไม,ลื่นหลุดออกจากกันขณะท่ีเย็บ 
นักเรียนมักจะลืมเย็บย้ําฝ5เข็มในจุดเร่ิมต!นและจุดสิ้นสุดของการเย็บต,อผ!ารอยต,อผ!าจึงไม,แน,น ตั้งแต,
นักเรียนได!ทําการแก!ไขจนชิ้นงานเรียบร!อย มีความคงทนถาวร การเย็บพับริมผ!าที่ต,อกันแล!ว เมื่อ
นักเรียนรีดสันทบให!เรียบแล!วยังไม,สามารถเย็บได! นักเรียนได!ใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!า
กันลื่นหลุดขณะที่เย็บเดินเส!นนักเรียนหยุดพักเปBนระยะในขณะที่เย็บเดินเส!นพับริมผ!าตลอดแนว 
เนื่องจากแนวเย็บมีความยาว 52 นิ้วจึงมีความคดโค!งในบางส,วน การต,อผ!าด!านข!างตัวเสื้อนักเรียน
เย็บเดินเส!นด!วยตะเข็บธรรมดาเพียงรอบเดียวตั้งแต,จุดเร่ิมต!นถึงจุดสิ้นสุดมีความยาว 12 น้ิว มีความโค!ง
ของเส!นเย็บน!อยกว,าเย็บพับริมผ!ากลางลําตัว การเย็บพับริมผ!าด!านข!างลําตัวนักเรียนใช!เข็มหมุด
ช,วยยึดเช,นเดิม นักเรียนเย็บหลุดออกจากตัวผ!าได!ปรึกษาเพ่ือนเพ่ือแก!ไขโดยการเลาะด!ายออกแล!ว
เย็บใหม,อีกคร้ัง  

การเย็บกระเปqาผ!า นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด ตลอดจนกําหนดเส!นเย็บ
ด!วยตนเองและเย็บตามเส!นท่ีกําหนด เม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะยกเท!าเพื่อลดความเร็วของจักรแล!ว
ใช!มือหมุนวงล!อประดับเพ่ือให!จักรเดินไปช!า ๆ ตามจังหวะการหมุนด!วยมือ การเย็บเลยมุมบ!างบางคร้ัง
นักเรียนถอยมาเร่ิมจุดมุมใหม,จึงเย็บเดินเส!นต,อไป การเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน
ด!านท่ีนักเรียนดันผ!าไม,สุดแนวฝ5เย็บเม่ือเย็บตะเข็บเข!าถํ้าแล!วปMดไม,สุดชายผ!าทําให!ชายผ!าโผล,ออกมา
จากตะเข็บ การเย็บปากกระเปqาและใส,สายกระเปqานักเรียนปรึกษากับเพื่อนและให!เพ่ือนช,วยแนะนํา 
นักเรียนไม,สามารถเย็บพับริมผ!ารอบปากกระเปqาได!หากไม,กําหนดเส!นเย็บ เม่ือนักเรียนกําหนดเส!นเย็บ
แล!วจึงเย็บได! การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนใช!วิธีการเอามือหมุนวงล!อประดับเพื่อบังคับจักร
ให!ทํางานอย,างช!า ๆ แทนการใช!เท!าเหยียบท่ีแปKนเหยียบ เนื่องจากนักเรียนใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบ
ไม,สามารถหยุดการทํางานของจักรได!ทันจึงเย็บเลยกรอบที่กําหนด  
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นักเรียนคนท่ี 4  
ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!า นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ โดย

นักเรียนดูขั้นตอนตามรูปภาพ และพยายามอ,านทําความเข!าใจขั้นตอนทุกข้ันตอน จากนั้นนักเรียน
ฝ$กปฏิบัติด!วยตนเอง โดยลดการดูจากชุดฝ$กปฏิบัติทักษะจนสามารถปฏิบัติได!ด!วยตนเอง สามารถให!
คําแนะนํากับเพื่อนได! ในการลงมือปฏิบัติงานส,วนใหญ,นักเรียนมีการวางแผนการทํางาน และจัดเตรียม
เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ในการทํางานได!อย,างครบถ!วน นักเรียนจะตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ8ก,อนนํามาใช!งานเม่ือพบการชํารุดนักเรียนจะแจ!งครูและไม,นํามาใช!งาน การปฏิบัติงาน
เปBนไปตามข้ันตอน รู!จักสังเกตการปฏิบัติงานของเพื่อนที่มีทักษะที่ดีกว,าเพ่ือเปBนแบบอย,างให!สามารถ
ปฏิบัติงานได!ถูกต!อง นักเรียนมีนิสัยใฝGเรียนรู!ฝ$กฝนการปฏิบัติงานซํ้า ๆ อยู,เสมอจนสามารถปฏิบัติงาน
ได!ดีข้ึนอย,างต,อเน่ือง หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร!อยแล!วนักเรียนสามารถจัดเก็บ และบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อย,างเปBนระเบียบถูกวิธีทุกคร้ัง และสามารถแนะนําเพื่อนในการจัดเก็บ 
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ได!อีกด!วย 

การเย็บฝ5เข็มทั้ง 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเอง โดยการเย็บแบบ
เส!นตรงนักเรียนปฏิบัติได!ดีท่ีสุด รองลงมาคือการเย็บแบบเข!ามุม และสุดท!ายคือการเย็บแบบเส!นโค!ง 
ในการเย็บทั้ง 3 แบบนักเรียนใช!มือซ!ายและมือขวาปKอนผ!า และประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได!ดี 
วางมือบนผ!าในตําแหน,งท่ีเหมาะสมและปลอดภัย การบังคับความเร็วของจักรนักเรียนใช!วิธีการเหยียบ
แปKนเหยียบเบา ๆ แล!วปล,อยเปBนระยะ ๆ เพ่ือควบคุมไม,ให!จักรเดินเร็วจนเลยออกนอกเส!นกําหนดเย็บ 
เมื่อถึงจุดเข!ามุมนักเรียนใช!มือหมุนวงล!อประดับบังคับจักรแทนการใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบฝ5เข็ม
จึงพอดีมุม ฝ5เย็บตรงเส!นกําหนดเย็บเปBนส,วนใหญ, นักเรียนสามารถให!ความช,วยเหลือแนะนําเพ่ือนใน
การปฏิบัติงานการเย็บฝ5เข็มตรงได!  

การเย็บตะเข็บ 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเอง โดยปฏิบัติการ
เย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!ดีท่ีสุด รองลงมาคือการเย็บตะเข็บเข!าถํ้า และการเย็บตะเข็บล!ม ทักษะ
ปฏิบัติงานของนักเรียน คือนักเรียนสามารถเย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!อย,างถูกต!องตามขั้นตอน
สามารถปฏิบัติงานได!อย,างชํานาญ คล,องแคล,วและให!คําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเพื่อนได! ชิ้นงาน
ที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 มีความคงทน สวยงาม ฝ5เข็มตรงตามเส!นที่กําหนด เปBนตัวอย,างให!กับ
เพ่ือนได! การเย็บตะเข็บเข!าถํ้า และตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!ด!วยตนเองเช,นกัน แต,การปฏิบัติงาน
ยังไม,คล,องแคล,วเหมือนการเย็บตะเข็บแบบธรรมดา ตะเข็บเข!าถํ้าและตะเข็บล!มนักเรียนยังต!องดู
รูปภาพจากชุดฝ$กปฏิบัติทักษะบ!างในบางคร้ัง เพื่อความม่ันใจว,าตนปฏิบัติได!ถูกต!อง สุดท!ายนักเรียน
สามารถปฏิบัติได!อย,างถูกต!องโดยไม,ต!องดูชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ ชิ้นงานตะเข็บเข!าถํ้าและตะเข็บล!มมี
ความถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน สามารถนําไปใช!งานในการตัดเย็บได!  

การพับริมผ!า 2 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได!ตามข้ันตอน นักเรียนสามารถ
เย็บเดินเส!นทับรอยพับโดยท่ีไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บแต,ใช!เข็มหมุดช,วยยึดผ!า เส!นเย็บที่ได!มีระยะห,าง
จากสันทบอย,างเหมาะสมขนานไปกับสันทบตลอดแนว ชิ้นงานมีความถูกต!องสมบูรณ8 

การเย็บผ!าพันคอ นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได!โดยสามารถดูผังขนาดของผ!าเปBนและวัด
ขนาดของผ!าตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บได! นักเรียนได!ให!การช,วยเหลือเพื่อนในการวัด การใช!
ไม!บรรทัดในการวัด และการขีดเส!นเพ่ือกําหนดเส!นเย็บ การเย็บเดินเส!นนักเรียนเย็บตามเส!นที่กําหนด
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ได!ตรงเส!นเย็บ การเย็บทับตะเข็บล!มนักเรียนใช!เข็มหมุดช,วยยึดผ!า และเย็บได!เองโดยไม,ต!องกําหนด
เส!นเย็บ นักเรียนสามารถเย็บได!ตรงและขนานกับเส!นเย็บตะเข็บคู, โดยนักเรียนใช!วิธีการจัดผ!าให!
เส!นเย็บครั้งแรกตรงกับด!านข!างของตีนผีตลอดแนว การเร่ิมต!นและสิ้นสุดการเย็บนักเรียนจะเย็บย้ํา
ฝ5เข็มทุกคร้ัง การเย็บคร้ังใดที่นักเรียนเย็บเดินเส!นแล!วไม,ตรงนักเรียนจะแก!ไขงานโดยการเลาะด!ายออก
แล!วเย็บใหม,จนเปBนที่พึงพอใจ ชิ้นงานที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน และสวยงามสามารถส,งต,อ
เพื่อการย!อมเปBนผลิตภัณฑ8ต,อไปได! การปฏิบัติงานของนักเรียนเปBนแบบอย,างท่ีดี สามารถแนะนํา
ช,วยเหลือเพ่ือนได! โดยส,วนใหญ,นักเรียนจะให!คําแนะนําในข้ันตอนย,อย ๆ  

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดได!ด!วยตนเอง โดยท่ีนักเรียน
ปฏิบัติพร!อมเพื่อนเพ่ือให!การช,วยเหลือเพื่อนในการอ,านแบบและปฏิบัติตามข้ันตอน นักเรียนยังคงใช!
ชุดฝ$กปฏิบัติเม่ือไม,แน,ใจว,าปฏิบัติได!ถูกต!องหรือไม, นักเรียนคอยสังเกตการปฏิบัติงานของเพื่อนว,าเปBน 
ไปตามข้ันตอน หรือแตกต,างกัน เพ่ือตรวจสอบว,าตนเองปฏิบัติได!ถูกต!อง นักเรียนมีการปรับปรุงแก!ไข
งานเบ้ืองต!นด!วยตนเอง เม่ือไม,สามารถแก!ไขได!จะปรึกษาเพ่ือนและครูตามลําดับ การเย็บซ,อนริมผ!า
โดยการประกบตะเข็บเข!าหากัน นักเรียนปฏิบัติการเย็บโดยใช!เข็มหมุดช,วยยึดตะเข็บแล!วเย็บเดินเส!น
ทับไปเร่ือย ๆ จนสิ้นสุดการเย็บ ปลอกหมอนที่ได!มีความถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน และสวยงาม สามารถ
ส,งต,อเพ่ือการย!อมเปBนผลิตภัณฑ8ต,อไปและสามารถสร!างชิ้นงานเพ่ือการจําหน,ายได! 

การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดท่ีกําหนด และให!คําแนะนํา
ช,วยเหลือเพื่อนในการปฏิบัติงาน การประกบผ!าเข!าหากันนักเรียนใช!คลิปหนีบผ!า และเข็มหมุดยึดผ!า
ไม,ให!ลื่นหลุดออกจากกัน การเย็บต,อผ!านักเรียนสามารถปฏิบัติได!ดีมีการเย็บย้ําฝ5เข็มทั้งจุดเร่ิมต!นและ
จุดสิ้นสุดการเย็บทุกคร้ัง การเย็บพับริมผ!าที่ต,อกันตรงกลางและด!านข!างเม่ือนักเรียนรีดสันทบเรียบแล!ว
จะใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!า เพ่ือกันริมผ!าลื่นหลุดขณะเย็บด!วยตะเข็บธรรมดา นักเรียนใช!วิธีการ
จัดผ!าให!รอยต,อของผ!าตรงกับด!านข!างของตีนผีตลอดแนวฝ5เข็มตรงและขนานกันดี ในการปฏิบัติงาน
นักเรียนจะให!ความช,วยเหลือเพ่ือนอยู,ตลอดเวลา และช,วยแก!ไขงานในบางส,วนเพื่อสาธิตตัวอย,างให!
เพื่อนดูแล!วทําตาม ชิ้นงานที่ได!ถูกต!อง สมบูรณ8 คงทน และสวยงาม  

การเย็บกระเปqาผ!า นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด ตลอดจนกําหนดเส!นเย็บ
ด!วยตนเอง และเย็บตามเส!นที่กําหนดเม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะยกเท!าเพื่อลดความเร็วของจักรแล!ว
เปลี่ยนใช!มือหมุนวงล!อประดับเพ่ือบังคับจักรให!เดินช!า ๆ ไม,ให!เย็บเลยมุม นักเรียนสามารถปฏิบัติได!ดี
ตรงจุดมุม การเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน นักเรียนสามารถดันผ!าได!จนสุดตลอด
แนวฝ5เย็บ เส!นเย็บตรงจุดที่กําหนดและขนานกับสันทบเปBนตะเข็บที่ถูกต!อง สวยงาม การเย็บปากกระเปqา
และใส,สายกระเปqานักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได! โดยดูขั้นตอนและรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บประกอบ ในบางคร้ังการเย็บพับริมผ!ารอบปากกระเปqานักเรียนใช!เข็มหมุดยึดผ!าแล!วเย็บ
เดินเส!นขนานกับสันทบโดยไม,ต!องกําหนดเส!นเย็บ การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนเย็บเดินเส!น
อย,างช!า ๆ โดยใช!เท!าแตะแปKนเหยียบเบา ๆ และใช!มือหมุนวงล!อประดับช,วยในการเย็บอีกทางหนึ่ง 
นักเรียนสามารถบังคับจักรให!เส!นเย็บพอดีกรอบท่ีกําหนด หากนักเรียนเย็บเลยกรอบจะยกตีนผีแล!ว
จัดผ!าให!กรอบตรงกับเข็ม 
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นักเรียนมีความใฝGเรียนรู!เพื่อการสร!างสรรค8งาน นักเรียนได!สอบถามในเร่ืองการตกแต,ง
กระเปqาผ!า ครูได!แนะนําการต,อผ!าสองลาย และการต,อขอบปากกระเปqา นักเรียนสามารถปฏิบัติการ
ตกแต,งกระเปqาผ!าได!  

 
นักเรียนคนท่ี 5  

ในการปฏิบัติงานวิธีใช!จักรเย็บผ!า นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะโดย
นักเรียนจะดูตามรูปภาพทุกภาพเพื่อทําตามขั้นตอน นักเรียนไม,สามารถอ,านข!อความบรรยาย
ประกอบภาพได! นักเรียนจะสอบถาม และขอคําแนะนําจากเพื่อนว,าตนเองทําถูกต!องตามข้ันตอน
หรือไม, นักเรียนจะลองผิดลองถูกหลาย ๆ คร้ัง และต!องได!รับการกระตุ!นทางวาจาจากเพ่ือนและครู 
นักเรียนจําข้ันตอนในการปฏิบัติงานได!ในช,วงสั้น ๆ จึงต!องดูรูปภาพประกอบการปฏิบัติงานจึงทําได!
อย,างถูกต!อง นักเรียนมีการวางแผนการทํางานโดยการเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ8ได!แต,ยังไม,
ครบถ!วน การปฏิบัติงานเปBนไปตามข้ันตอน เม่ือพบป/ญหาจะขอคําแนะนําจากเพ่ือนและครู เม่ือได!รับ
คําแนะนํานักเรียนสามารถแก!ไขได!ด!วยตนเองในบางส,วน ซ่ึงเพื่อนหรือครูต!องสาธิตให!ดูเปBนตัวอย,าง
นักเรียนจะปฏิบัติตามได!อย,างถูกต!อง การปฏิบัติงานมีความต,อเนื่องโดยที่นักเรียนปฏิบัติได!ตามข้ันตอน
อย,างถูกต!อง แต,ยังไม,คล,องแคล,วว,องไว หลังจากปฏิบัติงานตามวิธีใช!จักรเย็บผ!าเสร็จเรียบร!อยแล!ว
นักเรียนสามารถจัดเก็บเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ8ทุกชิ้นได!ในทุกคร้ัง 

การเย็บฝ5เข็มตรงทั้ง 3 แบบนักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บได!ด!วยตนเอง โดยการเย็บแบบ
เส!นตรงนักเรียนปฏิบัติได!ดีท่ีสุด รองลงมาคือการเย็บแบบเข!ามุม และสุดท!ายคือการเย็บแบบเส!นโค!ง 
รายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน มีดังน้ี คือการเย็บแบบเส!นตรงและเข!ามุมนักเรียน
สามารถใช!มือซ!ายและขวาปKอนผ!าและประคองผ!าไปตามแรงดึงของจักรได! การยกมือย!ายตําแหน,งใน
การจับประคองผ!าช!าอยู,บ!างเล็กน!อยผ!าจึงถูกดึงเข!าไปในตีนผีก,อนที่นักเรียนจะหมุนผ!าตามเส!นกําหนดเย็บ 
การบังคับความเร็วของจักรยังไม,สมํ่าเสมอหยุดการเย็บยังไม,ตรงจุดสิ้นสุดการเย็บบ,อยคร้ัง ฝ5เข็มตรง
เส!นท่ีกําหนดเปBนส,วนใหญ, ในการเย็บเข!ามุมบางคร้ังฝ5เข็มยังไม,พอดีมุม มีการเย็บเกินมุม หรือไม,ถึง
จุดมุมอยู,บ!าง ส,วนการเย็บแบบเส!นโค!ง นักเรียนสามารถใช!มือซ!ายและขวาปKอนผ!า และประคองผ!า
ตามแรงดึงของจักรได! แต,การใช!มือบังคับทิศทางของผ!าให!โค!งตามเส!นที่กําหนดนักเรียนยังบังคับได!
ค,อนข!างลําบาก ความสัมพันธ8ระหว,างการบังคับจักรเย็บผ!าโดยเท!าและการปKอนผ!าบังคับทิศทางของ
ผ!ายังไม,สัมพันธ8กันเท,าท่ีควร ฝ5เข็มตรงเส!นในส,วนต!นของการเย็บ ในส,วนท!ายฝ5เข็มหลุดออกจากเส!นท่ี
กําหนดบ!าง นักเรียนมีความพยายามในการแก!ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานเส!นที่เย็บ ภายหลังมีฝ5เข็ม
ที่ตรงตามเส!นท่ีกําหนดมากข้ึน 

การเย็บตะเข็บ 3 แบบ นักเรียนสามารถปฏิบัติการเย็บตะเข็บได!ด!วยตนเอง โดยมีเพ่ือน
และครูให!การกระตุ!นทางวาจาในช,วงแรกของการฝ$กปฏิบัติ ภายหลังนักเรียนจะเปBนฝGายถามสร!างแรง
กระตุ!นตนเอง นักเรียนปฏิบัติการเย็บตะเข็บแบบธรรมดาได!ดีที่สุด รองลงมาคือการเย็บตะเข็บเข!าถํ้า 
และสุดท!าย คือการเย็บตะเข็บล!ม รายละเอียดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนมีดังนี้ คือ การเย็บ
ตะเข็บแบบธรรมดา นักเรียนสามารถเย็บผ!าให!ต,อกันด!วยตะเข็บธรรมดาได!ถูกต!องตามข้ันตอนเส!นเย็บ
คดโค!งเล็กน!อย การเย็บตะเข็บเข!าถํ้านักเรียนต!องใช!เตารีดในการรีดสันทบของตะเข็บให!เรียบ การใช!
เตารีดในช,วงแรกยังไม,คล,องเท,าท่ีควรภายหลังสามารถใช!เตารีดได!ด!วยตนเอง การพลิกผ!ากลับหุ!มตะเข็บ
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ไม,สุดสันทบทําให!เย็บปMดริมรุ,ยของผ!าไม,สนิทในบางคร้ัง นักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน
ได!อย,างสมบูรณ8 การเย็บตะเข็บล!มนักเรียนสามารถเย็บได!แต,ต!องทบทวนข้ันตอนตามรูปภาพมากกว,า
การเย็บตะเข็บทั้ง 2 แบบก,อนหน!าน้ี การพับริมผ!าให!บรรจบกับขอบผ!าชิ้นที่ถูกตัดนักเรียนพับไม,ตรง
จึงทําให!ตะเข็บท้ัง 2 เส!นไม,ขนานกันเท,าที่ควรนักเรียนได!ทําการแก!ไขพัฒนาการปฏิบัติงานให!ดีข้ึน 

การพับริมผ!า 2 แบบนักเรียน สามารถปฏิบัติการพับริมผ!าได! ริมผ!าที่พับยังมีความกว!าง
ไม,เท,ากันตลอดแนวเย็บ และฝ5เย็บยังไม,ตรงตลอดแนวเย็บ การเย็บเดินเส!นทับรอยพับจะต!องกําหนด
เส!นเย็บนักเรียนจึงจะเย็บได!ระยะห,างจากสันทบอย,างพอดี 
    การเย็บผ!าพันคอ นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได!ในส,วนของการตัดและการเย็บ แต,ในส,วน
ของการวัดขนาดของผ!า ตลอดจนวัดริมผ!ากําหนดเส!นเย็บนั้น นักเรียนยังต!องขอคําแนะนําจากเพ่ือน
โดยเพ่ือนจะช,วยชี้เลขบนไม!บรรทัดให!นักเรียนวัดและกําหนดเส!นเย็บเอง ในการขีดเส!นด!วยดินสอ
เขียนผ!าเพ่ือกําหนดเส!นเย็บบางจุดเส!นไม,ตรง และไม,ต,อเน่ือง นักเรียนจะขอความช,วยเหลือจากเพื่อน
ในการช,วยกดไม!บรรทัดให!ตรงจุด และแนบสนิทกับผ!า การเย็บเดินเส!นนักเรียนเย็บตามเส!นที่กําหนดได!
ค,อนข!างตรงเส!น ส,วนการเย็บทับตะเข็บล!มนักเรียนต!องกําหนดเส!นเย็บจึงจะเย็บได!ชิดสันทบและขนาน
กับเส!นเย็บคร้ังแรกเส!นตะเข็บยังมีคดโค!งอยู,บ!างแต,ในภาพรวมนักเรียนสามารถเย็บได!ดี  

การเย็บปลอกหมอน นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดได!โดยปฏิบัติไปพร!อมเพื่อน 
มีการปรึกษาและช,วยกันปฏิบัติตามข้ันตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะอย,างซํ้า ๆ 
การเย็บซ,อนริมผ!าโดยการประกบตะเข็บเข!าหากัน นักเรียนปฏิบัติการเย็บได!โดยใช!เข็มหมุดช,วยยึด
ตะเข็บให!ติดกัน แนวเย็บตะเข็บมีคดโค!งอยู,บ!างแต,การเย็บต,อเนื่องตลอดชิ้นงาน การกําหนดเส!นเย็บ
มีความคลาดเคลื่อนบ!างเล็กน!อย ปลอกหมอนที่ได!จึงมีด!านข!างไม,เท,ากัน 

การเย็บเสื้อกระเหร่ียง นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนดได! โดยปฏิบัติพร!อมเพื่อน
มีการปรึกษาและช,วยกันปฏิบัติตามขั้นตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$กปฏิบัติทักษะประกอบ 
การกําหนดเส!นเย็บด!านยาวของผ!า นักเรียนให!เพื่อนช,วยในการขีดเส!นด!วยดินสอเขียนผ!าเพื่อไม,ให!
ผ!าเลื่อนแล!วเส!นคลาดเคลื่อน การประกบผ!าเข!าหากันนักเรียนใช!ทั้งคลิปหนีบผ!า และเข็มหมุดผ!าจึง
ไม,ลื่นหลุดออกจากกันขณะท่ีเย็บ ในช,วงแรกของการฝ$กปฏิบัตินักเรียนมักจะลืมเย็บย้ําฝ5เข็มในจุดเร่ิมต!น
และจุดสิ้นสุดของการเย็บต,อผ!ารอยต,อผ!าจึงไม,แน,น ภายหลังนักเรียนได!เย็บย้ําฝ5เข็มทุกคร้ังแต,บางคร้ัง
ฝ5เย็บไม,ทับฝ5เย็บเดิม การเย็บพับริมผ!าท่ีต,อกันแล!ว เม่ือนักเรียนรีดสันทบให!เรียบแล!วยังไม,สามารถ
เย็บได!นักเรียนได!ใช!เข็มหมุดยึดริมผ!าให!ติดกับตัวผ!ากันลื่นหลุด ขณะที่เย็บเดินเส!นพับริมผ!านักเรียน
หยุดพักเปBนระยะ เส!นเย็บที่ได!มีความคดโค!งในบางส,วน การเย็บพับริมผ!าด!านข!างลําตัวนักเรียนใช!
เข็มหมุดช,วยยึดเช,นเดิมและใช!ตีนผี เปBนแนวในการเย็บให!ตรงขนานกับสันทบ นักเรียนเย็บหลุดออก
จากตัวผ!าได!ปรึกษาเพื่อนเพื่อแก!ไข โดยการเลาะด!ายออกแล!วเย็บใหม,อีกคร้ัง ในการเลาะด!ายเพ่ือน
เปBนคนสอนและเร่ิมต!นเลาะให!  

การเย็บกระเปqาผ!า นักเรียนตัดผ!าตามแบบและขนาดที่กําหนด ตลอดจนกําหนดเส!นเย็บได!
โดยปฏิบัติพร!อมเพ่ือนมีการปรึกษา และช,วยกันปฏิบัติตามข้ันตอนอย,างช!า ๆ โดยดูรูปภาพในชุดฝ$ก
ปฏิบัติทักษะประกอบ นักเรียนเย็บตามเส!นที่กําหนดเม่ือถึงจุดเข!ามุมนักเรียนจะใช!มือหมุนวงล!อประดับ
และการใช!เท!าเหยียบแปKนเหยียบ เพ่ือให!จักรเดินช!า ๆ ทีละนิดมีเย็บเลยมุมบ!างบางคร้ัง นักเรียนถอย
มาเริ่มจุดมุมใหม,จึงเย็บเดินเส!นต,อไป การเย็บตะเข็บเข!าถํ้าเก็บริมรุ,ยของกระเปqา 3 ด!าน ในด!านท่ี
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นักเรียนดันผ!าไม,สุดแนวฝ5เย็บ เม่ือเย็บตะเข็บเข!าถํ้าแล!วปMดไม,สุดชายผ!าทําให!ชายผ!าโผล,ออกมาจาก
ตะเข็บ การเย็บปากกระเปqาและใส,สายกระเปqา นักเรียนปรึกษากับเพื่อนและให!เพื่อนช,วยแนะนํา 
นักเรียนเย็บพับริมผ!ารอบปากกระเปqาได!โดยกําหนดเส!นเย็บ นักเรียนพยายามปKอนผ!าและบังคับ
การเย็บให!ตรงเส!นกําหนดเย็บ การเย็บทับปลายสายกระเปqานักเรียนใช!วิธีการเอามือหมุนวงล!อประดับ
เพื่อบังคับจักรให!ทํางานอย,างช!า ๆ  แทนการใช!เท!าเหยียบที่แปKนเหยียบ นักเรียนขาดความม่ันใจและ
มักจะพูดว,าทําไม,ได! เม่ือเพ่ือนหรือครูให!กําลังใจ และให!คําแนะนํานักเรียนจะมีความกระตือรือร!นท่ีจะ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได!ตามศักยภาพ 
 
 

 
 
 
 


