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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( ของนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี 2 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ได�สรุปผลของการศึกษาอภิปรายผล และ
ข�อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( ของนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 2 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ปรากฏผลดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ของนักเรียนท่ีมีความบกพร+อง
ทางสติป,ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 2 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ มีค+าประสิทธิภาพเท+ากับ 
79.10/80.21 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว+าเกณฑ(มาตรฐาน 75/75  

2. ผลการพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( ของนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี 2 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจทางการเรียน 
และมีทักษะการปฏิบัติงานหลังเรียนสูงกว+าก+อนเรียน  

3. ผลการพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมของนักเรียนที่เรียนโดยใช�ชุดกิจกรรม
การมัดย�อมผ�าหม�อห�อม ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( กับนักเรียนที่เรียนโดย
วิธีเดิม  

3.1) ผลการทดสอบความรู� ความเข�าใจของนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 2 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ+มทดลองสูงกว+าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของ
กลุ+มควบคุมอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.2) ผลการประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา ชั้น
มัธยมศึกษาป0ท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ+มทดลองสูงกว+าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ+มควบคุม
อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมของนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา

ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 2 โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส(สามารถอภิปรายผลการศึกษาได�ดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมมีค+าเท+ากับ 79.10/80.21 เปFนไป
ตามเกณฑ( 75/75 ที่ผู�ศึกษากําหนด ท้ังน้ีเน่ืองจากผู�ศึกษาได�ดําเนินการสร�างชุดกิจกรรมการมัดย�อม
ผ�าหม�อห�อมอย+างเปFนข้ันตอนตามองค(ประกอบของชุดกิจกรรม โดยเร่ิมจากการศึกษาวิเคราะห(หลักสูตร
สถานศึกษา กลุ+มทักษะอาชีพ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร+องทางสติป,ญญา แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู� การจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�ชุดกิจกรรม วิธีการสร�างและพัฒนาชุดกิจกรรมแล�ว
จึงสร�างชุดกิจกรรม โดยการวิเคราะห(เน้ือหา กําหนดกิจกรรมและความคิดรวบยอดของแต+ละกิจกรรม 
กําหนดจุดประสงค( ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู� กําหนดสื่อจัดหาและผลิตสื่อการสอน กําหนดรูปแบบ
ของการประเมินผล สร�างแบบประเมิน นําไปทดลองใช�เพื่อหาประสิทธิภาพ ซึ่งเปFนไปตามขั้นตอน
ที่สอดคล�องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554 : 85) ; รัตนะ บัวสนธ( (2554 : 37) ; ชัยยงศ( 
พรหมวงศ( และวาสนา ทวีกุลทรัพย( (2551 : 26) ; วรวิทย( นิเทศศิลปL (2551 : 271) ที่กล+าวในทิศทาง
เดียวกันว+าข้ันตอนการสร�างชุดกิจกรรม มีดังนี้ การวิเคราะห(เน้ือหา กําหนดเร่ือง ความคิดรวบยอด 
จุดประสงค( กิจกรรมการเรียน แบบประเมินผล เลือกและผลิตสื่อการสอน หาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม จากการดําเนินการตามข้ันตอนจึงทําให�ได�ชุดกิจกรรมที่มีส+วนประกอบ 5 ส+วนดังน้ี 1. คู+มือ
การใช�ชุดกิจกรรมที่ประกอบไปด�วยวัตถุประสงค( แนวคิด เนื้อหาสาระ คําแนะนําสําหรับครูและ
นักเรียนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม และการประเมินผล 2. ชุดกิจกรรม 
และสื่อประกอบต+าง ๆ 3. การวัดผลการเรียนและการปฏิบัติงานทั้งก+อนเรียนและหลังเรียน และ 
4. ภาคผนวก จึงทําให�ได�ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคล�องกับ วรรณทิพา รอดแรงค�า และ 
พิมพันธ( เดชะคุปต( (2551 : 1 - 2) ; ทิศนา แขมมณี (2555 : 10 - 12) ที่กล+าวว+าชุดกิจกรรม
ประกอบด�วยส+วนสําคัญดังน้ี ชื่อกิจกรรม คําชี้แจง จุดมุ+งหมาย แนวคิด สื่อวัสดุอุปกรณ( เวลาที่ใช� 
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม การประเมินผลและภาคผนวก อีกท้ังการท่ีชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
เปFนไปตามเกณฑ(ที่กําหนด อาจเปFนเพราะว+าชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมมีการจัดลําดับ
เนื้อหาสาระที่เปFนขั้นตอนโดยการจัดแบ+งเนื้อหาออกเปFนขั้นตอนย+อย ๆ หลายขั้นตอนมีการแบ+ง
ข้ันตอนออกเปFนทักษะย+อย ๆ ที่มีความละเอียดและง+ายต+อการปฏิบัติ โดยผู�ศึกษาได�ทดลองปฏิบัติ
กิจกรรมตามชุดกิจกรรมทีละข้ันตอนแล�วจึงลําดับข้ันตอนให�ชัดเจนจากเนื้อหาท่ีง+ายไปเน้ือหาท่ียากข้ึน 
ดังเช+น การมัดย�อมผ�าหม�อห�อมได�แบ+งทักษะย+อยหลัก ๆ 2 ทักษะ คือ การมัดลายผ�าและการย�อมผ�า 
และในแต+ละทักษะได�วิเคราะห(งาน (Task Analysis) เพื่อให�งานที่ปฏิบัติมีขั้นตอนที่ละเอียดและ
ง+ายมากยิ่งขึ้น ดังเช+น การย�อมผ�าแบ+งขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1. การนําผ�าลงย�อม 2. การขยํา
ผ�า 3. การผึ่งผ�า 4. การล�างผ�าในนํ้าสะอาด 5. การแกะอุปกรณ(มัดลายผ�า 6. การล�างผ�าในน้ําผสม
สารส�ม 7. การบีบน้ําออกจากผ�า 8. การตากผ�า เปFนต�น ในการแบ+งงานเปFนข้ันตอนย+อย ๆ จะทําให�
นักเรียนประสบความสําเร็จและมีความภูมิใจและม่ันใจในตนเองท่ีจะทํากิจกรรมในข้ันตอนต+อไป ซ่ึง
สอดคล�องกับวรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทร( (2554 : 206 - 215) ท่ีได�กล+าวไว�ว+าวิธีการ
วิเคราะห(งาน (Task Analysis) ผู�สอนต�องระบุทักษะย+อยที่เปFนขั้นตอนสําคัญไว� พัฒนาการสอน
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เปFนข้ันตอนทีละน�อย มอบหมายงานในระดับไม+ยากเกินไป เพ่ือช+วยให�เด็กทํางานแต+ละชิ้นได�สําเร็จ 
และสอดคล�องกับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551 : 24 - 25) ; ณัชพร ศุภสมุทร( และคณะ
(ออนไลน() ที ่กล+าวถึงการวิเคราะห( (Task Analysis) เปFนวิธีการที ่เหมาะสมกับเด็กพิเศษอีก
วิธีการหนึ่ง การวางแผนการสอนที่ละเอียดแยกย+อยเร่ืองที่จะสอนซ่ึงข้ันตอนย+อย ๆ ที่ผู�ศึกษาได�
จัดแบ+งไว�น้ันได�ลําดับจากง+ายไปสู+ยาก สอดคล�องกับกุลยา ก+อสุวรรณ (2553 : 164 - 171) ; ประกฤติ 
พูลพัฒน( (2544) ; วารี ถิรจิตร (2541) อ�างถึงใน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2551 : 21 - 22) 
ที่กล+าวว+า ครูสามารถปรับกระบวนการสอนเร่ิมจากข้ันตอนง+าย ๆ ก+อนแล�วค+อยเพิ่มความยากข้ึนไป
เร่ือย ๆ อย+างค+อยเปFนค+อยไปตามลําดับก+อนหลัง แบ+งกิจกรรมหรืองานเปFนข้ันตอนย+อย ๆ จาก
ข้ันตอนแรกไปจนถึงข้ันตอนสุดท�ายจนเด็กทําได�สําเร็จ นอกจากการลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานแล�ว
ผู�ศึกษาได�ใช�รูปภาพประกอบข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนอย+างละเอียดรวมทั้งใช�สื่อที่เปFนของ
จริงในการจัดกิจกรรม สอดคล�องกับวรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทร( (2554 : 206 - 215) ; 
ประกฤติ พูลพัฒน( (2544) อ�างถึงใน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2551 : 21) กล+าวว+าการสอน
โดยแสดงภาพประกอบช+วยให�เด็กสามารถจําเร่ืองราว บทบาทหรือสถานการณ(ที่ครูต�องการสอนเน�น
ให�เด็กจดจําได�ดีข้ึน สอนโดยใช�ของจริงหรืออุปกรณ(ประกอบทุกคร้ังจะทําให�การสอนมีประสิทธิภาพ 
ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมเปFนชุดกิจกรรมที่ผู�ศึกษาได�สร�างขึ้น โดยการศึกษาวิเคราะห(
ความพร�อมของนักเรียนและจัดกิจกรรมท่ีสนองความสามารถและความต�องการของนักเรียนเปFนไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เน�นทักษะการปฏิบัติ มุ+งให�มีการฝ\กซํ้า ๆ อย+างต+อเนื่อง สอดคล�องกับ 
ประกฤติ พูลพัฒน( (2544) อ�างถึงใน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ , 2551 : 21) กล+าวถึงหลัก 
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพต�องคํานึงถึงความพร�อม สนองความสามารถและความต�องการของเด็ก 
พยายามส+งเสริมความสามารถของเด็ก และสอดคล�องกับแนวคิดของณัชพร ศุภสมุทรฺ( และคณะ 
(ออนไลน() ; วารี ถิรจิตร (2541) อ�างถึงใน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2551 : 22) ท่ีกล+าวถึง 
เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญาด�วยหลัก 3 R's สอนซํ้า (Repetition) สอนสิ่งท่ี
เก่ียวข�องกับชีวิตประจําวัน (Routine) และสอนให�สนุกและหยุดพักช+วงสั้น ๆ (Relaxation) อีกทั้ง
เปFนไปตามทฤษฎีการเรียนรู�จากการฝ\กของธอร(นไดค( (Thorndike's  Law of Learning) ซ่ึงเน�น
การเรียนรู�ที่สําคัญด�วยกฎ 3 ประการ ดังนี้ กฎแห+งผล เม่ือนักเรียนได�รับความพอใจจากผลการทํา
กิจกรรมนักเรียนจะอยากเรียนรู�เพิ่มมากข้ึน กฎแห+งการฝ\ก โดยการเน�นว+าส่ิงใดก็ตามท่ีคนเราฝ\กบ+อย ๆ 
เราจะทําสิ่งน้ันได�ดี การให�นักเรียนได�ฝ\กหัดหรือกระทําซํ้า ๆ บ+อย ๆ ย+อมจะทําให�เกิดความสมบูรณ(
ถูกต�อง กฎแห+งความพร�อม การเรียนรู�จะเกิดข้ึนได�ต+อเม่ือนักเรียนมีความพร�อมการฝ\กทักษะควร
คํานึงถึงความพร�อมจะส+งผลให�เกิดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. ผลการพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( ของนักเรียนที่มีความบกพร+องทางสติป,ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 2 โรงเรียนแพร+ป,ญญานุกูล จังหวัดแพร+ ผลการศึกษาพบว+า นักเรียนมีความรู� มี
ความเข�าใจทางการเรียน และมีทักษะการปฏิบัติงานหลังเรียนสูงกว+าก+อนเรียน ท่ีเปFนเช+นนี้อาจเปFน
เพราะว+า การเรียนรู�ด�วยชุดกิจกรรมมีเน้ือหาท่ีศึกษาแล�วเข�าใจง+าย เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของ
นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู�เน�นผู�เรียนเปFนสําคัญ นักเรียนได�ลงมือปฏิบัติงานด�วยตนเองจริง 
นอกจากนี้ชุดกิจกรรมเปFนสื่อการสอนท่ีครูผู�สอนสร�างข้ึนจากเนื้อหาสาระ แนวคิด กิจกรรมหรือสื่อ
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การสอนหลาย ๆ อย+างมาผสมผสานกันเพ่ือให�นักเรียนได�ศึกษาและลงมือปฏิบัติงานตามกิจกรรมต+าง ๆ 
อย+างเต็มที่โดยมีครูเปFนผู�คอยแนะนําช+วยเหลือ และให�แรงเสริมเพ่ือให�นักเรียนประสบความสําเร็จใน
การเรียนรู�อย+างมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับ ทฤษฎีเสริมแรงของสกินเนอร( ท่ีกล+าวว+า การเสริมแรง
เปFนสิ่งสําคัญ ทําให�เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง เขาจึงจะแสดงพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค(ออกมาอย+างต+อเน่ือง และทฤษฎีแรงจูงใจ ที่กล+าวว+า แรงจูงใจเปFนสิ่งสําคัญมากในการเรียน 
นักเรียนเกิดความศรัทธาในการเรียนจะทําให�เกิดการเรียนรู�ที่คงทนต+อไป (เกริก ท+วมกลาง และ
จินตนา ท+วมกลาง. 2555 : 178 – 179) การใช�ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
ผู�ศึกษาได�คํานึงถึงความแตกต+างระหว+างบุคคลเปFนสําคัญ โดยให�นักเรียนได�เรียนรู�จากชุดกิจกรรม
ตามลําดับ และนักเรียนสามารถเรียนรู�ไปตามศักยภาพของตนเอง ชุดกิจกรรมช+วยให�นักเรียนได�
เรียนรู�ซํ้า ๆ และทบทวนในสิ่งท่ีนักเรียนยังไม+สามารถปฏิบัติได�ด�วยตนเอง ซ่ึงนักเรียนแต+ละคนมี
ความเข�าใจ และอัตราการเรียนรู�ที่แตกต+างกันไม+จําเปFนต�องรอท่ีจะทบทวนพร�อมกับเพ่ือนในชั้นเรียน
ทําให�นักเรียนได�พัฒนาตรงตามศักยภาพของตน และไม+เบื่อหน+ายที่จะต�องรอเพื่อน อีกทั้งนักเรียนได�
ใช�ชุดกิจกรรมนอกเหนือจากเวลาเรียนตามปกติไม+จํากัดเวลา และสถานท่ีนักเรียนจึงได�ทบทวนบ+อยคร้ัง
เท+าที่ต�องการ สอดคล�องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554 : 80 - 81) ; สุคนธ( สินธพานนท( 
(2553 : 21 - 22) ; ชัยยงค( พรหมวงศ( และวาสนา ทวีกุลทรัพย( (2551 : 32) ; บุญเก้ือ ควรเวหา 
(2551 : 110 - 111) ได�กล+าวทิศทางเดียวกันว+า คุณค+าและประโยชน(ของการสอนโดยใช�ชุดกิจกรรม
ช+วยสนับสนุนและสนองตอบความแตกต+างระหว+างบุคคล ชุดกิจกรรมส+วนใหญ+มักจะจัดกิจกรรมการเรียน 
และสื่อประกอบที่จะเปoดโอกาสให�ผู�เรียนเปFนผู�กระทํากิจกรรมการเรียนด�วยตนเอง เปoดโอกาสให�
ผู�เรียนได�ใช�ความสามารถตามความต�องการของตน นักเรียนสามารถเรียนรู�ได�ตามลําพัง เปFนกลุ+ม 
หรือรายบุคคล ช+วยให�ทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนรู�ได�ท้ังสิ้น ตามอัตราการเรียนรู�ของตน 
ส+งเสริมการเรียนแบบต+อเนื่อง หรือการศึกษาตลอดชีพ เพราะสามารถนําชุดกิจกรรมไปใช�ในการเรียน
ด�วยตนเองได�ทุกเวลา และสถานท่ี และสอดคล�องกับผลการวิจัย ของอรรถชัย มีสุข (2560 : บทคัดย+อ) 
ได�วิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู� วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) ด�วยเทคนิค
ผังกราฟoก เร่ือง การปลูกพืชสวนพฤกษศาสตร(โรงเรียน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 3 
พบว+าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว+าก+อนเรียน
อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล�องกับ สุจินต( ทิมเที่ยง (2560 : บทคัดย+อ) ได�รายงาน
ผลการสร�างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู�สร�างสรรค(งานประดิษฐ(นําพาสู+อาชีพ กลุ+มสาระการเรียนรู�
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 2 พบว+าผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกว+า
ก+อนเรียนอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล�องกับ หาญ จินดาสวัสดิ์ (2559 : บทคัดย+อ) 
ได�รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ือง การปลูกพืชอายุสั้น กลุ+มสาระการเรียนรู�การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 3 พบว+า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว+าก+อนเรียนอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล�องกับ ป,ทมา จันทมณี (2558 : 
บทคัดย+อ) ได�ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู�บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ+มสาระการเรียนรู�
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การเลี้ยงกบคอนโดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 2 โรงเรียน 
ทุ+งปรือพิทยาคม พบว+าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว+าก+อนเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับ สุพร 
พานิชกรณ( (2556 : บทคัดย+อ) ได�รายงานผลการใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ืองการเพาะเห็ดด�วย
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วัสดุผสม กลุ+มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 1 พบว+า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนมากกว+าก+อนเรียน ประกอบกับการเรียน
การสอนด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( ที่ผู�ศึกษาได�จัดการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนของรูปแบบ ทําให�นักเรียนมีความเข�าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย+างละเอียดลึกซึ้ง 
สามารถปฏิบัติงานได�ทุกข้ันตอนตั้งแต+ต�นจนจบ ส+งผลให�นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานท่ี
ดีข้ึน สอดคล�องกับผลงานวิจัยของบุญรอด ชาติยานนท( (2558 : 205 - 218) ได�วิจัยเร่ือง ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�โดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( ในรายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว+าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว+าก+อนเรียนอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล�องกับ บุปผา กัติยัง 
(2557 : 84) ได�วิจัยเร่ือง ผลการใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส(ที่มีต+อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทักษะการทําขนมในท�องถ่ินสงขลาและความภาคภูมิใจในภูมิป,ญญาท�องถ่ินของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 4 พบว+า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 4 ที่เรียนเร่ืองขนมในท�องถ่ินสงขลา ด�วย
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว+าก+อนเรียน
อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล�องกับ ชนันท(วิไล ธงเชื้อ (2555 : 42 – 46) ได�ศึกษา
การใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส(ในรายวิชา สาระเพ่ิมเติมผลิตภัณฑ(ลายป,ก
ชาวเขา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห(เชียงใหม+ พบว+านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว+าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก+อนเรียน และสอดคล�องกับ นัฐพล 
สุขเสาร( (2554 : 38 – 41) ได�ศึกษาเร่ืองการใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส(ใน
รายวิชาระบบเครือข+ายเบ้ืองต�น วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม+ พบว+า ผลสัมฤทธิ์จากทาง 
ด�านผลงานจากการปฏิบัติ นักเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติในภาพรวมอยู+ในระดับดีมาก ที่ค+าร�อยละ 
80.32 นอกจากน้ียังสอดคล�องกับ ปราณี เปล+งสูงเนิน (2554 : 76 – 82) ได�ศึกษาการพัฒนาบทเรียน 
บนเครือข+ายรายวิชา การเขียนโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช�รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส( สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ�านหนองน้ําแดง จังหวัดกําแพงเพชร พบว+านักเรียนมีผลการเรียน
หลังเรียนสูงกว+าก+อนเรียน  

3. ผลการพัฒนาทักษะการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม โดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อม 
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( ด�านความรู� ความเข�าใจสูงกว+าเรียนโดยวิธีการ
เดิม อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และด�านทักษะปฏิบัติสูงกว+าเรียนโดยวิธีการเดิม อย+างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 ที่เปFนเช+นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช�ชุดกิจกรรมการมัดย�อม
ผ�าหม�อห�อมด�วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส( มีกระบวนการเรียนรู�ที่เปFนลําดับ
ข้ันตอน มุ+งเน�นการปฏิบัติทักษะที่ประกอบด�วยทักษะย+อยหลายทักษะ นักเรียนจะต�องปฏิบัติตามลําดับ
ไม+ข�ามข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง อีกทั้งนักเรียนจะต�องฝ\กปฏิบัติทักษะย+อยให�สําเร็จจึงจะปฏิบัติงาน
ในภาพรวมได� จึงเปFนการฝ\กทักษะปฏิบัติที่ครบถ�วนสมบูรณ( ส+งผลให�นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู�ที่คงทนปฏิบัติงานได�อย+างมีประสิทธิภาพด�วยความชํานาญ สอดคล�องกับ วลัย อิศรางกูร 
ณ อยุธยา (2555 : 2 - 3) ; ชูเกียรติ โพธิ์ทอง (2544 : 61) ; ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 
68) ; ส. วาสนา ประวาลพฤกษ( (2537 : 5) และ กูด (Good. 1973 : 536) ได�กล+าวในทิศทางเดียวกันว+า



146 
 

ทักษะปฏิบัติเปFนความสามารถในการทํางานได�อย+างถูกต�อง คล+องแคล+วว+องไว โดยไม+ผิดหรือ
คลาดเคลื่อนมีประสิทธิภาพในเวลาที่จํากัด มีการพัฒนาหรือทําให�เกิดข้ึนได�เมื่อผ+านการฝ\กปฏิบัติ
ประกอบด�วยทักษะย+อยหลายทักษะ ซ่ึงการฝ\กฝนและการเรียนรู�บ+อยคร้ังข้ึน ทําให�เกิดความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน อีกท้ังชุดกิจกรรมการมัดย�อมผ�าหม�อห�อมด�วยรูปแบบการเรียน การสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส( ผู�ศึกษาได�สร�างแบบประเมินทักษะปฏิบัติที่ยึดหลักการวัดและการประเมินการปฏิบัติ 
โดยผู�ศึกษาได�วัดกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่กําหนดเกณฑ(การให�
คะแนนที่พิจารณาจากคุณภาพของข้ันตอนการปฏิบัติงาน และคุณภาพของชิ้นงานที่ทําสําเร็จแล�ว 
ด�วยวิธีการสังเกตการปฏิบัติงานต้ังแต+ต�นจนจบ และสังเกตผลงานเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ผู�ศึกษาได�
กําหนดคุณลักษณะของคุณภาพส่ิงที่ต�องสังเกตตามศักยภาพและความเหมาะสมกับนักเรียนใช�เกณฑ(
การให�คะแนนแบบรูบริค แบบแยกส+วน (Analytic Rubric) และแจ�งให�นักเรียนทราบเกณฑ(การประเมิน
เพ่ือเตรียมความพร�อมในการปฏิบัติงานอย+างเต็มตามความสามารถ ซ่ึงการวัดและการประเมินการปฏิบัติ
สามารถประเมินความก�าวหน�าของนักเรียน ช+วยให�นักเรียนพัฒนาทักษะปฏิบัติได�เปFนอย+างดี 
สอดคล�องกับ กมลวรรณ ตังธนกานนท( (2559 : 11 - 12) ; กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 2) ; สมนึก 
ภัททิยธนี (2558 : 50) กล+าวว+าในการประเมินทักษะการปฏิบัติส+วนใหญ+ผู�รับการประเมินต�องแสดง
ทักษะความสามารถโดยดําเนินการตามกระบวนการในการปฏิบัติงาน หรือสร�างผลงานจากการปฏิบัติงาน
นั้น และวัดคุณภาพของผู�เรียนผ+านการประเมินคุณภาพของผลงานที่ให�นักเรียนลงมือปฏิบัติ และ
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของผู�เรียน ซ่ึงนักเรียนสามารถทราบก+อนล+วงหน�า และเปoดโอกาส
ให�แสดงได�เต็มความสามารถเหมาะกับวิชาที่เน�นภาคปฏิบัติมากกว+าภาคทฤษฎี สอดคล�องกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 77 - 78) ได�กล+าวถึง วิธีการประเมินจากกระบวนการ และผลงาน 
จําเปFนต�องใช�การสังเกต โดยสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแต+เริ่มลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งสิ้นสุด
ข้ันตอนการปฏิบัติ และเมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จสิ้นแล�ว จะต�องสังเกตผลงานหรือช้ินงานที่ได�จาก
การปฏิบัติด�วย โดยครูต�องกําหนดรายการคุณลักษณะท่ีต�องการสังเกตให�ครอบคลุมทั้งกระบวนการ 
และผลงานแล�วใช�เคร่ืองมือประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือ มาตรประมาณค+า 
(Rating Scale) ประกอบการสังเกต และสอดคล�องกับ กมลวรรณ ตังธนกานนท( (2559 : 35 - 44) ; 
ชัยวัฒน( สุทธิรัตน( (2559 : 519) ; ชาตรี เกิดธรรม (ม.ป.ป. : 6) ได�กล+าวในทิศทางเดียวกันว+า การประเมิน 
ผลการเรียนรู�ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาให�ความสําคัญค+อนข�างมากกับการให�คะแนนแบบรูบริค 
(Rubric scoring) การประเมินตามสภาพจริงมักนิยมใช�รูบริค (Rubric) เพื่ออธิบายสัมฤทธิผล
ของผู�เรียน ซึ่งมีความเปFนปรนัยสูง และใช�ประโยชน(ในด�านการให�ข�อมูลปyอนกลับได�ดี โดยเฉพาะ
เกณฑ(การให�คะแนนแบบแยกองค(ประกอบเหมาะสําหรับการประเมินความก�าวหน�าหรือกระบวนการ 
ซ่ึงเปFนการตอบสนองหลักการของการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง อีกทั้งผลการศึกษายังสอดคล�องกับ
ผลงานวิจัยของนภัสชนันท( สันติวสุธา (2558 : 504) ได�ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู� เร่ือง 
การห+อขนมไทยภูมิป,ญญาในท�องถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป0ที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม
สุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) พบว+าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการห+อขนมไทยภูมิป,ญญาในท�องถ่ิน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป0ที่ 5 สูงกว+าแบบปกติอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05   
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ข�อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู�ศึกษามีข�อเสนอแนะเพ่ือเปFนประโยชน(ต+อผู�ท่ีเก่ียวข�องได�นําผล
การศึกษาไปใช� ดังนี้ 

ข�อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช� 
  1. จากผลการศึกษาท่ีพบว+า ความรู� ความเข�าใจทางการเรียนและทักษะปฏิบัติหลังเรียน

ของนักเรียนสูงกว+าก+อนเรียน ครูจึงควรแจ�งผลการปฏิบัติกิจกรรมทันที เช+น ผลจากการทําแบบทดสอบ
ย+อยหลังชุดกิจกรรมแต+ละชุด ผลการประเมินทักษะปฏิบัติ รวมท้ังควรชื่นชมนักเรียนในทันทีเพื่อให�
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความม่ันใจในการเรียนรู�เพ่ิมข้ึน จึงจะทําให�การจัด 
การเรียนรู�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนบางคนขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
ไม+กล�าปฏิบัติงานด�วยตนเอง และค+อยสอบถาม หรือดูตัวอย+างจากเพ่ือนอยู+เสมอ จึงควรเปoดโอกาส
ให�นักเรียนได�เรียนรู�แบบเพื่อนช+วยเพ่ือน 
 

ข�อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต%อไป 
1. ควรมีการศึกษาการใช�ชุดกิจกรรมการเรียนรู�ร+วมกับเทคนิควิธีการอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู�ที่หลากหลายให�กับนักเรียนต+อไป 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว+างรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส(กับ

รูปแบบปกติในกลุ+มตัวอย+างอื่นอีกคร้ัง เพื่อหาคําตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว+ารูปแบบใดมีความเหมาะสม
กับนักเรียนกลุ+มใด ระดับใดมากกว+ากัน 

3. ในการศึกษาคร้ังต+อไปควรมีการวัดความคงทนในการเรียนรู�และทักษะปฏิบัติงานของ
นักเรียนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู�ให�ดียิ่งข้ึน 

 


