
บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* หลังจากพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียนแล�วได�สรุปผลของการวิจัย อภิปรายผล 
และข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* สามารถสรุปผลได�ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 5 
โรงเรียนแพร/ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร/ 
 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ท่ีได�จากผลการสนทนากลุ*ม ผลการศึกษา
วิเคราะห8 สังเคราะห8 แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ การศึกษาเอกสารงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และผลจากการสัมภาษณ8ผู�ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
การสอนทักษะปฏิบัติ ผ*านการประเมินคุณภาพโดยผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญ ได�รูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บท่ีมีองค8ประกอบ 5 ส*วน คือ 1) หลักการ 2) จุดมุ*งหมาย 3) เนื้อหา 4) กิจกรรม
การเรียนการสอน 5 ข้ันตอน (4.1) ข้ันการสาธิต (4.2) ข้ันเลียนแบบ (4.3) ข้ันการฝ!กปฏิบัติ (4.4) ข้ัน
การสะท�อนผล (4.5) ขั้นการปรับปรุงและพัฒนา และ 5) การวัดและประเมินผล พบว*า รูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค*าเฉลี่ย (   ) เท*ากับ 4.66 
และมีค*าส*วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท*ากับ 0.36 
 ผลการพิจารณาความสอดคล�องของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยผู�เชี่ยวชาญ มี
ค*าดัชนีความสอดคล�องเฉลี่ย (IOC) เท*ากับ 0.86 สูงกว*าเกณฑ8มาตรฐาน 0.50 
 จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร*อง
ทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* สามารถนําเสนอเปMนรูปแบบ
การเรียนการสอนได�ดังนี้ 
 

X 
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รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา 
 

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 เปPดโอกาสให�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*างเปMนธรรมชาติ 
5. Fitts (1964) การพัฒนาทักษะการกระทํา
ท่ีชํานาญต�องพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู� 
ความเข�าใจ ลงมือปฏิบัติทักษะต*อเน่ือง
จนเกิดความชํานาญ 
6. นวลจิตตU เชาวกีรติพงศU (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 และลักษณะนิสัยในการ
ทํางาน 

 หลักการ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นน้ีเปMนรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีใช�แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ในรายวิชา 
ทักษะอาชีพ งานตัดเย็บ 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนมุ*งเน�นให�นักเรียนได�ฝ!กทักษะปฏิบัติ 
ด�วยตนเอง และลงมือปฏิบัติจริง 

จุดมุ/งหมาย 
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*างเปMนขั้นตอน 

 
 

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 
                             - การประเมินชิ้นงาน  - การสังเกตพฤติกรรม 

 
 

แผนภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 
 

ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 

ผู�ปกครอง 
ภูมิป+ญญาท�องถิ่น 
4 

ผ*าน/ส้ินสุดการเรียนการสอน ไม*ผ*าน 
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 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใช�ในการศึกษา 
การพัฒนาทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป6ที่ 5 
โรงเรียนแพร/ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร/ 
 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ พบว*า คุณภาพของเครื่องมือที่ใช�ในการศึกษา 
การพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียน มีค*าดัชนีความสอดคล�องเฉลี่ย (IOC) เท*ากับ 0.92 สูงกว*า
เกณฑ8มาตรฐาน 0.50 และรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* มีค*าประสิทธิภาพเท*ากับ 83.60/83.04 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว*าเกณฑ8มาตรฐาน 
ที่กําหนด 80/80  
 ตอนท่ี 3 ผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ  
โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่ความบกพร/องทางสติป0ญญา  
ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 5 โรงเรียนแพร/ป0ญญานุกูล จังหวัดแพร/ 
  ตอนที่ 3.1 ผลการทดสอบความรู� ความเข�าใจและเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก/อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่มีความบกพร/องทางสติป0ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป6ที่ 5  
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ผลการทดสอบพบว*า นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจ เร่ืองการตัดเย็บหลังเรียนสูงกว*า
ก*อนเรียน โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด�านความรู� ความเข�าใจหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก*อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท*ากับ 21 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท*ากับ 42.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึน 21.40 คะแนน และมีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยร�อยละ 73.79 
  
  ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบผลการประเมิน
ก/อนการฝ(กและหลังการฝ(ก ของนักเรียนที่มีความบกพร/องทางสติป0ญญา ช้ันมัธยมศึกษาป6ที่ 5 
ด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานในการใช� การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 
กิจกรรมที่ 3 วัสดุ อุปกรณ8และเคร่ืองมือในการตัดเย็บ จากผลการประเมินพบว*า นักเรียนมีทักษะใน
การใช� การบํารุงรักษาและการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ มีค*าเฉล่ีย 3.30 อยู*ใน
ระดับ ดีมาก 
  ผลการประเมินทักษะปฏิบัติการตัดเย็บก*อนและหลังการฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
พบว*า นักเรียนมีทักษะปฏิบัติงานในการตัดเย็บหลังฝ!กสูงกว*าก*อนฝ!ก โดยทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บ
ก*อนการฝ!กมีคะแนนเฉลี่ยเท*ากับ 13.38 คะแนน และหลังการฝ!กมีคะแนนเฉลี่ยเท*ากับ 17.52 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังการฝ!กเพิ่มขึ้นจากก*อนการฝ!ก 
4.14 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยร�อยละ 62.53  
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  ตอนที่ 3.3 ผลการประเมินคุณภาพช้ินงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร/อง 
ทางสติป0ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป6ที่ 5 หลังการปฏิบัติกิจกรรม ด�วยรูปแบบการเรียนการสอน 
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
  ผลการประเมินชิ้นงานหลังการฝ!กด�วยรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�
ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ มีค*าเฉลี่ยรวม 3.19 อยู*ในระดับ ดี 
  ตอนที่ 3.4 ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู�ในการฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 5 
  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู�ในการฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บของนักเรียนที่มี
ความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 พฤติกรรมการเรียนรู� มีค*าเฉลี่ยรวม 3.41 อยู*ใน
ระดับ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังนี้ 
  ด�านความสนใจในการทํากิจกรรม มีค*าเฉลี่ยสูงสุดเท*ากับ 3.57 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านความต้ังใจในการเรียนรู� มีค*าเฉลี่ยเท*ากับ 3.49 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านการแสดงออกและการมีส*วนร*วม มีค*าเฉลี่ยเท*ากับ 3.40 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านการถามและการตอบคําถาม มีค*าเฉลี่ยต่ําสุดเท*ากับ 3.15 อยู*ในระดับ ดี 
  ตอนที่ 3.5 ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ(กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร/องทางสติป0ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 5  
  ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บของนักเรียน
ที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีค*าเฉลี่ยรวม 3.55 
อยู*ในระดับ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามลําดับ ดังน้ี 
  ด�านความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย8 มีค*าเฉลี่ยสูงสุดเท*ากับ 3.66 อยู*ในระดับ ดีมาก 
  ด�านการตรงต*อเวลา มีค*าเฉล่ียเท*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 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล 
จังหวัดแพร* ได�ค�นพบประเด็นนําไปสู*การอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ ตามแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เน�นทักษะปฏิบัติที่สร�างข้ึนผ*านการวิเคราะห8และประเมินคุณภาพโดยผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท*าน 
มีความเห็นว*ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค*าเฉล่ีย 
(   ) เท*ากับ 4.66 และมีค*าส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท*ากับ 0.36 ตลอดจนผ*านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท*าน ได�พิจารณาความสอดคล�องของรูปแบบการเรียนการสอนงาน
ตัดเย็บ มีความเห็นว*ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บมีความสอดคล�องเหมาะสม โดยมีค*าดัชนี
ความสอดคล�องเฉลี่ย (IOC) เท*ากับ 0.86 ผ*านเกณฑ8คุณภาพตามเกณฑ8 0.50 ในส*วนการพัฒนาชุดฝ!ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ผู�วิจัยได�ดําเนินการหาคุณภาพของชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บที่สร�างข้ึน
โดยการตรวจสอบโดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท*าน มีค*าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) เท*ากับ 0.98 ผ*าน

X 
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เกณฑ8คุณภาพตามเกณฑ8 0.50 แสดงให�เห็นว*ารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติ
ทักษะการตัดเย็บมีคุณภาพที่เหมาะสมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติได� เน่ืองจาก 
รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ผ*านกระบวนการพัฒนามา
อย*างเปMนระบบ โดยผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานจากการสนทนากลุ*มครูผู�สอนทักษะงานอาชีพ ศึกษา
เอกสาร ตํารา วิเคราะห8 สังเคราะห8แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข�อง ตลอดจนได�สัมภาษณ8
ผู�ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ สัมภาษณ8ภูมิป+ญญา
ท�องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บ ผู�วิจัยได�นําข�อมูลมาออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ โดยกําหนดองค8ประกอบ ได�แก* หลักการ จุดมุ*งหมาย เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ข้ันตอนการสอน บทบาทผู�สอน บทบาทผู�เรียน และการวัดและประเมินผลให�สอดคล�องกับหลักสูตร
สถานศึกษา สําหรับผู�เรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* 
กลุ*มทักษะอาชีพ และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ8กันแล�วจึงนําส*งให�ผู�ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบประเมิน
คุณภาพเพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และออกแบบชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ให�สอดคล�องกับหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับผู�เรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา โรงเรียนแพร*
ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* กลุ*มทักษะอาชีพ จากน้ันนําส*งให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ และให�
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง แก�ไข พัฒนา ผู�วิจัยได�ปรับปรุง แก�ไข พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บตามข�อเสนอแนะ ซ่ึงการจัดองค8ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ มีความสอดคล�องกับคํากล*าวของ ทิศนา แขมมณี (2560: 222) ที่กล*าวว*า
รูปแบบการเรียนการสอนจําเปMนต�องมีองค8ประกอบสําคัญ ดังนี้ 1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
หรือความเชื่อท่ีเปMนพื้นฐานหรือเปMนหลักของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพ
หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับหลักการที่ยึดถือ 3) มีการจัดระบบ คือ มี
การจัดองค8ประกอบและความสัมพันธ8ขององค8ประกอบของระบบให�สามารถนําผู�เรียนไปสู*เปZาหมาย
ของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 4) มีการอธิบายหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอน
ต*าง ๆ อันจะช*วยให�กระบวนการเรียนการสอนน้ัน ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังสอดคล�อง
กับคํากล*าวของ จอยซ8 และเวลล8 (Joyce and Weil, 1996: 161 - 178) ที่ได�กล*าวถึงองค8ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ส*วนที่กล*าวถึงความเปMนมาของรูปแบบ (Orientation to the 
model) ได�แก* จุดประสงค8ของรูปแบบ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 2) ส*วนที่กล*าวถึง
การจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ (Model of teaching) ที่ประกอบด�วย 4 องค8ประกอบสําคัญ 
ได�แก* (2.1) ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax) เปMนการจัดลําดับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนแต*ละรูปแบบจะมีข้ันตอนเฉพาะของแต*ละรูปแบบท่ีแตกต*างกันไป (2.2) 
ระบบสังคม (Social system) ของรูปแบบการเรียนการสอน เปMนการบรรยายถึงบทบาทและ
ความสัมพันธ8ระหว*างผู�สอนและผู�เรียนที่แตกต*างกันไปในแต*ละรูปแบบการเรียนการสอน (2.3) หลักการ
ของการแสดงการตอบสนอง (Principles of reaction) (2.4) ระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน 
(Support system) 3) ส*วนที่กล*าวถึงการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช� (Application) เปMน
การแนะนําและให�ข�อสังเกตในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช�จัดการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพ 
4) ส*วนที่กล*าวถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับผู�เรียนท้ังทางตรงและทางอ�อม (Instructional and nurturing 
effect) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ จึงมี
คุณภาพสามารถนําไปใช�จัดการเรียนการสอนพัฒนาผู�เรียนได�ตามที่ผู�วิจัยได�วิจัยและพัฒนาแล�วนั้น  
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 2. การสร�างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 5 
โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* โดยนําไปทดลองใช� วิเคราะห8ข�อมูลที่ได�จากการทดลองใช�มา
ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บให�มี
ความสมบูรณ8 ผลจากการทดลองใช�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บ มีค*าประสิทธิภาพเท*ากับ 83.60/83.04 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว*าเกณฑ8มาตรฐานที่กําหนด 
80/80 ส*งผลให�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บมีคุณภาพ
สามารถนําไปใช�พัฒนาผู�เรียนได�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค8 การสร�างและหาประสิทธิภาพของ
ผู�วิจัย สอดคล�องกับคํากล*าวของ ทิศนา แขมมณี (2560: 201 - 204) กล*าวถึงข้ันตอนในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุ*งหมายของระบบให�ชัดเจน 2) การศึกษาหลักการ 
ทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องเพื่อกําหนดองค8ประกอบ 3) การศึกษาสภาพการณ8และป+ญหาที่เก่ียวข�องจะช*วยให�
ค�นพบองค8ประกอบที่สําคัญช*วยให�ระบบมีประสิทธิภาพ 4) การกําหนดองค8ประกอบของระบบท่ี
สามารถช*วยให�จุดมุ*งหมายบรรลุผลสําเร็จ 5) การจัดกลุ*มองค8ประกอบ 6) การจัดความสัมพันธ8ของ
องค8ประกอบ 7) การจัดผังระบบ 8) การทดลองใช�ระบบ โดยนําไปทดลองใช�และใช�จริงเพื่อศึกษา
ผลที่เกิดขึ้น 9) การประเมินผลระบบ ได�แก* การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช�ระบบ และ 
10) การปรับปรุงระบบ นําผลการทดลองและผลการประเมินมาปรับปรุงระบบให�ดีข้ึน นอกจากนี้
ยังสอดคล�องกับคํากล*าวของ ดิค และแครี่ (Dick and Carey, 1991: 2 - 7) ที่กล*าวถึงขั้นตอน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�ว*าประกอบด�วย 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง วิเคราะห8ป+ญหา วิเคราะห8ผู�เรียน 2) ข้ันการพัฒนา เปMนการพัฒนาเนื้อหา
ความรู� กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู� 3) ขั้นการนําไปทดลองใช� และ 
4) ข้ันการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงในแต*ละข้ันตอนให�ดีข้ึนและตรงตามวัตถุประสงค8 อีกทั้งชุดฝ!ก
ปฏิบัติทักษะการตัดเย็บได�สร�างข้ึนอย*างเปMนระบบตามลําดับข้ันตอน สอดคล�องตามท่ีสุวิทย8 มูลคํา 
และอรทัย มูลคํา (2552: 53 - 55) และชัยยงค8 พรหมวงศ8 (2556: 122 - 123) ได�กล*าวในขั้นตอน
การสร�างชุดฝ!กทักษะว*าเมื่อสร�างชุดฝ!กทักษะเสร็จเรียบร�อยแล�วต�องนําไปหาประสิทธิภาพก*อน
นําไปใช�จริง เพ่ือเปMนการประกันว*าชุดฝ!กทักษะท่ีสร�างข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอน ผู�สร�างจะต�อง
กําหนดเกณฑ8ข้ึนล*วงหน�า ซ่ึงการหาประสิทธิภาพผู�วิจัยได�ทดลองใช�กับนักเรียนตามข้ันตอน ดังนี้คือ 
ทดลองใช�กับนักเรียนแบบเดี่ยว แบบกลุ*ม และภาคสนาม สอดคล�องกับคํากล*าวของ ชัยวัฒน8 สุทธิรัตน8 
(2559: 535) กล*าวถึงการกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพ เปMนการกําหนดเกณฑ8ที่ผู�สอนคาดหมายว*าผู�เรียน
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปMนไปตามที่กําหนด โดยถือว*านวัตกรรมท่ีจะมีประสิทธิภาพน้ันจะต�อง
เปMนไปตามเกณฑ8ที่กําหนดไว� การกําหนดเกณฑ8ประสิทธิภาพให�ผู�สอนพิจารณาจากธรรมชาติของวิชา 
สภาพของนักเรียน และความสามารถของผู�ผลิตสื่อ ซ่ึงการตั้งเกณฑ8ไว�สูงเกินไปจะทําให�เกิดความท�อถอย
ในการพัฒนาให�ถึงเกณฑ8 แต*ถ�าตั้งเกณฑ8ไว�ต่ําเกินไปจะได�นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพต่ํา โดยปกติเนื้อหาท่ี
เปMนความรู� ความจํามักจะตั้งเกณฑ8ไว� 80/80 , 85/85 , 90/90 ส*วนเนื้อหาท่ีเปMนทักษะอาจตั้งเกณฑ8 
70/70 , 75/75 ในส*วนของรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
ผู�วิจัยได�ตั้งเกณฑ8ประสิทธิภาพไว�ท่ี 80/80 เนื่องจากเนื้อหาประกอบด�วยความรู� ความเข�าใจ และ
ความจําที่นําสู*ทักษะในการปฏิบัติงาน อีกท้ังการหาประสิทธิภาพของชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บยัง
สอดคล�องกับ ระพินทร8 โพธิ์ศรี (2553: 53 - 57); ชัยยงค8 พรหมวงศ8 และคณะ (2553: 85) และเกริก 
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ท*วมกลาง และจินตนา ท*วมกลาง (2555: 183 - 187) ซ่ึงกล*าวถึงข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝ!ก เปMนการนําชุดฝ!กไปทดลองใช� เพื่อปรับปรุงก*อนนําไปทดลองใช�สอนจริง และนําผลที่ได�มา
ปรับปรุง แก�ไข พัฒนาเสร็จแล�วจึงนําไปใช�สอนจริง ตามขั้นตอนดังนี้คือ 1) การทดลองแบบเดี่ยว 
2) ทดลองแบบกลุ*ม และ 3) ทดลองภาคสนาม การสร�างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ยังมีความสอดคล�องกับงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนของ เสาวภา พรหมทา (2558: บทคัดย*อ) ที่ได�ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู�ที่เน�นทักษะปฏิบัติ เพ่ือส*งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐ8 1 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 2 ผลการวิจัยพบว*า รูปแบบการเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ เพื่อ
ส*งเสริมทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐ8 มีประสิทธิภาพเท*ากับ 86.62/85.15 ซ่ึง
เปMนไปตามเกณฑ8 80/80 สอดคล�องกับงานวิจัยของ สมบูรณ8 พันธุ (2560: 86 - 87) ท่ีได�ศึกษาวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพื่อพัฒนาชุดฝ!กเสริมทักษะงานประดิษฐ8
บายศรีสู*ขวัญ กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 2 
ผลการวิจัยพบว*า รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร�างความรู�เพื่อพัฒนาชุดฝ!กเสริมทักษะ
งานประดิษฐ8บายศรีสู*ขวัญประยุกต8 มีประสิทธิภาพเท*ากับ 85.10/82.57 สูงกว*าเกณฑ8ท่ีกําหนด 
80/80 สอดคล�องกับ พรธณา เจือจารย8 (2560: 38) ได�ศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช�ชุดฝ!กทักษะ เร่ือง การใช�เคร่ืองมือโปรแกรม Microsoft word 2016 วิชาคอมพิวเตอร8ใน
งานธุรกิจ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป1ที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร8ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย8พณิชยการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาชุดฝ!กทักษะเรื่อง
การใช�เครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 รหัสวิชา 2201 - 2405 วิชาคอมพิวเตอร8ใน
งานธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป1ท่ี 3/9 ให�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ8มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัย 
พบว*า วิธีการจัดการเรียนรู�โดยใช�แบบฝ!กทักษะ เรื่อง การใช�เครื่องมือโปรแกรม Microsoft word 
2016 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป1ที่ 3/9 มีประสิทธิภาพเท*ากับ 83.78/84.44 
ซ่ึงสูงกว*าเกณฑ8มาตรฐานที่ต้ังไว� และสอดคล�องกับ เอกรัฐ อินทร8ทิพย8 (2560: บทคัดย*อ) ได�ศึกษา 
วิจัยและรายงานการใช�ชุดฝ!กทักษะงานประดิษฐ8จากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ*มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช*วงชั้นที่ 3 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค8เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝ!กทักษะ
งานประดิษฐ8จากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ*มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช*วงชั้นที่ 3 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา ตามเกณฑ8 80/80 ผลการวิจัยพบว*า ชุดฝ!กทักษะ
งานประดิษฐ8จากวัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ*มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช*วงชั้นที่ 3 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา มีประสิทธิภาพ เท*ากับ 92.70/91.00 ซึ่งสูงกว*า
เกณฑ8ที่ตั้งไว�  
 การสร�างชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บได�กําหนดการจัดกิจกรรมในการเรียนรู� และการฝ!ก
ปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน ผู�วิจัยได�แบ*งงานออกเปMนข้ันตอนย*อย ๆ เร่ิมจากง*ายไปหายาก ซ่ึงองค8ประกอบ
ของทักษะปฏิบัติจะประกอบไปด�วยทักษะย*อย ๆ หลายข้ันตอน จากการที่ผู�วิจัยได�ทดลองปฏิบัติกิจกรรม
ตามเร่ืองท่ีจะสอน และจดบันทึกข้ันตอนย*อยต*าง ๆ แล�วได�ปฏิบัติซํ้า ปรับปรุงงานตามข้ันตอนให�มี
ความเหมาะสม เพื่อนํามาสร�างชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บที่มีขั้นตอนย*อยอย*างละเอียดชัดเจน 
โดยในแต*ละข้ันตอนได�วิเคราะห8งาน (Task Analysis) เพ่ือให�การปฏิบัติงานง*ายมากยิ่งข้ึน ดังเช*น วิธีใช�
จักรเย็บผ�า แบ*งข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 1) วิธีการกรอด�าย 2) วิธีการใส*กระสวย 3) วิธีการใส*เข็ม 
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4) วิธีการร�อยด�ายบน 5) วิธีการเก่ียวด�ายล*างตัวกระสวยข้ึนบน 6) การเย็บจักร 7) การย้ําฝ1เข็ม และ
ในแต*ละข้ันตอนยังมีข้ันตอนย*อย ๆ ท่ีละเอียดชัดเจน การปฏิบัติตามข้ันตอนย*อย ๆ นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได�ประสบความสําเร็จเปMนลําดับข้ัน เม่ือนักเรียนสามารถปฏิบัติข้ันตอนแรกได�แล�วจึงเร่ิม
ข้ันตอนต*อไป การฝ!กให�นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะย*อย ๆ ได�จะทําให�นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจ
ในลําดับขั้นตอน และปฏิบัติทักษะรวมที่สมบูรณ8ได�ดีและรวดเร็วขึ้น ดังท่ีเกิดทักษะกับนักเรียนท่ี
สามารถปฏิบัติข้ันตอนแต*ละข้ันตอนท่ีเปMนทักษะย*อย ๆ ได�อย*างต*อเนื่องตามลําดับข้ันจนกระทั่งครบ
ทุกส*วนด�วยความคล*องแคล*ว รวดเร็ว พร�อมสําหรับการปฏิบัติการสร�างชิ้นงานการเย็บผ�าด�วยจักร 
การสร�างชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ โดยวิธีการจัดแบ*งกิจกรรมออกเปMนขั้นตอนย*อย ๆ นั้น 
สอดคล�องกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ ดี เชคโค (De Cecco’ s Instructional Model 
for Psychomotor Domain) ชัยวัฒน8 สุทธิรัตน8 (2559: 365) กล*าวว*าแนวคิดการสอนให�นักเรียนเกิด
ทักษะ คือ การวิเคราะห8งาน (Task Analysis) พิจารณาทักษะที่จะสอนว*ามีรายละเอียดอย*างไร ใช�
ทักษะอะไร และจะฝ!กด�วยวิธีใด และสอดคล�องกับ กุลยา ก*อสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 
– 227); วรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทร8 (2554: 207) และ สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ (2551: 24) ที่กล*าวในทิศทางเดียวกันว*า หลักการสอนที่ช*วยสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู� และ
พัฒนาทักษะที่จําเปMนให�กับผู�เรียนได�เปMนอย*างดี คือ การวิเคราะห8งาน (Task Analysis) เปMนการแบ*ง
เนื้อหา กิจกรรมหรืองานเปMนขั้นตอนย*อย ๆ เปMนทักษะง*าย ๆ เปZาหมายไม*สูงเกินไป แล�วสอนทีละ
ข้ันตอน ฝ!กอย*างต*อเนื่องจากข้ันตอนแรกไปจนถึงข้ันตอนสุดท�ายจนผู�เรียนทําได�สําเร็จทีละขั้นตอน
อย*างสมบูรณ8 เกิดกําลังใจในการเรียนรู� และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เช*นเดียวกับ นวลจิตต8 
เชาวกีรติพงศ8 (2535); สําลี รักสุทธี (2553: 34); ประภาพร ถ่ินอ*อง (2553: 35) และเกริก ท*วมกลาง 
และจินตนา ท*วมกลาง (2555: 183 - 187) กล*าวว*า การสร�างแบบฝ!กควรจัดเรียงเนื้อหาตามลําดับจาก
ง*ายไปหายาก นักเรียนได�เรียนรู�ตามข้ันตอนผ*านรูปภาพประกอบ ในชุดฝ!กปฏิบัติทักษะที่ผู�วิจัยได�นํา
รูปภาพขั้นตอนในการปฏิบัติงานมาลําดับขั้นตอนประกอบคําบรรยายไว�อย*างชัดเจน ทุกข้ันตอน 
เช*น ข้ันตอนการกรอด�าย จํานวน 12 ข้ันตอน ผู�วิจัยได�นํารูปภาพมาประกอบตามข้ันตอนท้ัง 12 
ข้ันตอน รูปภาพประกอบข้ันตอนการปฏิบัติงานช*วยให�นักเรียนมีความสนใจและทําตามข้ันตอน ใน
รูปภาพได� สอดคล�องกับคํากล*าวของ เกริก ท*วมกลาง และจินตนา ท*วมกลาง (2555: 183 - 187) 
กล*าวว*า การจัดทําแบบฝ!กให�มีภาพประกอบดึงดูดความสนใจ และสอดคล�องกับ วรรณี เจตจํานงนุช 
และสมศรี ตรีทิเพนทร8 (2554: 211) กล*าวถึงการสอนโดยแสดงภาพประกอบช*วยให�เด็กสามารถจดจํา
เร่ืองราว บทบาทหรือสถานการณ8ที่ครูต�องการสอนเน�นให�เด็กจดจําได�ดีข้ึน ส*งผลให�ทักษะการตัดเย็บ
ของนักเรียนสูงข้ึนหลังได�รับการฝ!กทักษะด�วยชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บทุกคน เช*นเดียวกับ สําลี 
รักสุทธี (2553: 34) ได�ให�ข�อคิดในการสร�างแบบฝ!กทักษะว*าควรมีภาพประกอบเพื่อการจูงใจนักเรียน 
ส*วนกุลยา ก*อสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 – 227) ได�กล*าวว*าให�หลีกเลี่ยงการใช�สื่อและ
อุปกรณ8ที่ไม*จําเปMน เพราะจะทําให�เด็กหันไปสนใจสิ่งเร�าอื่นที่ไม*เก่ียวข�องกับการเรียนรู�ในขณะนั้น 
ดังท่ีผู�วิจัยได�สร�างชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บโดยหลีกเลี่ยงภาพประกอบอ่ืน ๆ ที่ไม*เกี่ยวข�องไม*ว*าจะ
เปMนมุม กรอบ ภาพการ8ตูนต*าง ๆ เพ่ือให�นักเรียนสนใจเฉพาะรูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงาน ส*งผลให�
นักเรียนมีสมาธิ และปฏิบัติงานได�อย*างแม*นยํา 
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 3. การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ ได�แก* ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด�านความรู� 
ความเข�าใจ ทักษะปฏิบัติการตัดเย็บ คุณภาพชิ้นงานจากการตัดเย็บ พฤติกรรมในการเรียนรู�ของนักเรียน 
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักเรียน ในการพัฒนาทักษะการตัดเย็บของนักเรียนโดยใช�รูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 
จํานวน 5 คน จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด�านความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการตัดเย็บ
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน เปMนไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยคะแนนก*อน
เรียนมีค*าเฉลี่ย 21 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค*าเฉลี่ย 42.40 คะแนน มีพัฒนาการทางการเรียน 
คิดเปMนร�อยละ 73.79 หลังจากที่นักเรียนได�เรียนรู�ตามรูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�
ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บแล�ว นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจในความสําคัญของการตัดเย็บดีข้ึน มี
ความเข�าใจในการใช� การบํารุงรักษา และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ8 เคร่ืองมือในการตัดเย็บ เข�าใจ
วิธีการใช�จักรเย็บผ�าสามารถอธิบายวิธีการใช�จักรเย็บผ�าได� ในด�านการปฏิบัติงานทักษะการตัดเย็บ
หลังการฝ!กสูงกว*าก*อนการฝ!ก เปMนไปตามสมติฐานของการวิจัย โดยคะแนนก*อนฝ!กมีค*าเฉล่ีย 13.38 
คะแนน และคะแนนหลังฝ!กมีค*าเฉลี่ย 17.52 คะแนน มีพัฒนาการทักษะการปฏิบัติงาน คิดเปMนร�อยละ 
62.53 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน สังเกตได�จากนักเรียนปฏิบัติงานได�ตามข้ันตอนด�วย
ตนเองและมีความถูกต�องมากข้ึน มีความคล*องแคล*วในการปฏิบัติงานด�วยความชํานาญมากขึ้น 
สามารถแก�ไขป+ญหาระหว*างการปฏิบัติงานได�ด�วยตนเอง มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานมากกว*าก*อน
การฝ!ก สามารถประยุกต8ความรู�มาพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานได�ด�วยตนเอง ส*งผลให�
ชิ ้นงานมีคุณภาพมากขึ้น สังเกตได�จากชิ ้นงานมีความถูกต�องตามแบบ ครบถ�วนสมบูรณ8ตาม
องค8ประกอบ มีความประณีต เรียบร�อย สะอาด คงทนและสวยงามข้ึนตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ชิ้นงานชิ้นแรก และชิ้นสุดท�ายในแต*ละกิจกรรมจะเห็นถึงความแตกต*างของชิ้นงานมีคุณภาพขึ้น 
คุณภาพของชิ้นงานหลังการปฏิบัติงานอยู*ในระดับดี มีค*าเฉลี่ย 3.19 นอกจากนักเรียนมีพัฒนาการ
ด�านความรู� ความเข�าใจ และทักษะปฏิบัติที่ดีข้ึนแล�ว นักเรียนยังมีการพัฒนาพฤติกรรมในการเรียนรู�
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� อยู*ในระดับดีมาก มีค*าเฉลี่ย 
3.41 พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน อยู*ในระดับดีมาก มีค*าเฉลี่ย 3.55 ฉะนั้นรูปแบบการเรียนการสอน
งานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สามารถพัฒนาทักษะการตัดเย็บได�เปMนไปตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีกําหนดว*าการใช�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ และชุดฝ!กปฏิบัติทักษะ
การตัดเย็บมาจัดการเรียนรู�ให�กับนักเรียนทําให�นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพของชิ้นงานจากการตัดเย็บ พัฒนาพฤติกรรมในการเรียนรู� และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน สอดคล�องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน�นทักษะปฏิบัติสําหรับครู
วิชาอาชีพ ของนวลจิตต8 เชาวกีรติพงศ8 (2535) อ�างถึงใน (ทิศนา แขมมณี, 2560: 296 - 298) กล*าวถึง
ผลท่ีผู�เรียนได�รับจากการเรียนรู�ตามรูปแบบว*าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ทางด�านทฤษฎีถึงข้ันความเข�าใจ 
และประสบผลสําเร็จในด�านการพัฒนาทักษะในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให�มีคุณภาพได�ถึงเกณฑ8ท่ี
ต�องการ รวมทั้งได�แสดงพฤติกรรมของการมีลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางานด�วย  
 ผลการพัฒนานักเรียนท่ีปรากฏนั้นยังเปMนผลเน่ืองมาจากกระบวนการใช�รูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ ของนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 5 โรงเรียนแพร*ป+ญญานุกูล จังหวัดแพร* การจัดการเรียนรู�ได�เน�นทักษะปฏิบัติเปMน
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สําคัญ สร�างความพร�อมของนักเรียนในด�านความรู� ความเข�าใจก*อนการลงมือปฏิบัติ และใช�รูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บจัดกิจกรรมตามข้ันตอนการสอนทั้ง 5 ข้ันตอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
ทุกคร้ังครูได�กระตุ�นความสนใจของผู�เรียน และจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ8ในการเรียนรู�ให�พร�อม 
เม่ือเข�าสู*กระบวนการเรียนรู� ครูมีการจัดการเรียนรู�ซ้ํา ๆ กันอย*างต*อเนื่อง พร�อมทั้งมีการทบทวนกิจกรรม
อย*างสมํ่าเสมอ เช*น การฝ!กเย็บในรูปแบบต*าง ๆ นักเรียนจะฝ!กการเย็บแต*ละรูปแบบซํ้า ๆ นักเรียน
ได�รับการทบทวนทักษะการเย็บผ�าในทุกข้ันตอน เม่ือนักเรียนได�รับการฝ!กปฏิบัติทักษะตามชุดฝ!กแล�ว
ทําให�มีทักษะการตัดเย็บที่คงทนถาวร มีความคล*องแคล*วและชํานาญในการปฏิบัติงานมากข้ึน สามารถ
นําความรู�พื้นฐานการตัดเย็บ และเทคนิคการตัดเย็บเบื้องต�นมาสร�างชิ้นงานการเย็บผ�าด�วยจักร ใน
ระหว*างการเรียนรู�ในแต*ละกิจกรรมนักเรียนได�รับการสร�างแรงจูงใจ โดยการเสริมแรงด�วยการยกย*อง
ชมเชย ให�รางวัล หรือกิจกรรมที่นักเรียนชอบ เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติได� และเมื่อปฏิบัติไม*ได�
ครูให�กําลังใจ และให�คําชี้แนะ เพื่อให�นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได�อย*างถูกต�อง นักเรียนกลุ*มตัวอย*าง
เมื่อได�รับการยกย*องชมเชย และกําลังใจจากครูผู�สอน นักเรียนจะพยายามปฏิบัติกิจกรรมให�ดี มี
ความภูมิใจ มีความม่ันใจเพิ่มมากข้ึน และมีความต�องการที่จะปฏิบัติการตัดเย็บอีก สังเกตจากการท่ี
นักเรียนปฏิบัติงานอย*างต*อเนื่องจนล*วงเลยเวลาโดยไม*บ*น และหลังจากหมดเวลาการเรียนรู�นักเรียน
ร�องขอท่ีจะปฏิบัติงานต*อ หรือสอบถามท่ีจะเรียนในช่ัวโมงต*อไป นอกจากนักเรียนจะได�แรงเสริมเปMน
รางวัลต*าง ๆ แล�ว ครูผู�สอนได�สร�างแรงจูงใจให�กับนักเรียนในการสนับสนุนชิ้นงานของนักเรียนสร�าง
รายได�ระหว*างเรียนให�กับนักเรียน ส*งผลให�นักเรียนเกิดความพึงพอใจ และเกิดความต�องการเรียน
อย*างต*อเนื่องเปMนผลดีต*อการพัฒนาทักษะการตัดเย็บให�กับนักเรียน สอดคล�องกับคํากล*าวของ กุลยา 
ก*อสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 – 227); วรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทร8 
(2554: 206 - 215) และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551: 24 - 25) ได�กล*าวในทิศทางเดียวกันว*า 
แรงจูงใจเปMนสิ่งสําคัญท่ีจะช*วยสนับสนุนให�เด็กเกิดการเรียนรู� กระตุ�นให�เกิดการตอบสนองท่ีพึงประสงค8
เพิ่มข้ึน การเสริมแรงมีวิธีการที่หลากหลาย หากครูเลือกสิ่งท่ีเปMนแรงจูงใจของเด็กได�เหมาะสมกับ
กิจกรรมจะทําให�เด็กมีความสุข เกิดกําลังใจ  มีความอยากทํา/อยากเรียน ช*วยให�เด็กเรียนรู�ได�ง*ายข้ึน 
และทําได�ดีข้ึน ดังท่ีนักเรียนได�แสดงออกทางพฤติกรรม มีความพึงพอใจ ต�องการเรียนรู�จนเกิดทักษะ
ที่ดีข้ึนดังกล*าวแล�วน้ัน และจากการทํากิจกรรมตามชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บด�วยรูปแบบการเรียน
การสอนงานตัดเย็บ โดยการสอนซํ้า ๆ และทบทวนทักษะปฏิบัติทุกวันในข้ันการสะท�อนผล ดังที่กล*าว
ข�างต�น ยังสอดคล�องหลักการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร*องทางสติป+ญญา ซ่ึงกุลยา ก*อสุวรรณ 
และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 – 227) กล*าวถึงหลักการสอนแบบ 3R คือ Repetition (ทําซํ้า ๆ) 
หลังจากครูสอนทักษะหนึ่งแล�ว ครูให�นักเรียนฝ!กทําสิ่งนั้นซํ้า ๆ ทบทวนบ*อย ๆ จนเกิดความชํานาญ 
Routine (ทําเปMนกิจวัตร) เม่ือนักเรียนเกิดความชํานาญในทักษะนั้นแล�ว ครูให�นักเรียนทําสิ่งนั้นอย*าง
สมํ่าเสมอให�เปMนกิจวัตรประจําวัน และ Relaxation (ผ*อนคลาย) ขณะที่สอนและฝ!กฝน ครูสร�าง
บรรยากาศให�ผ*อนคลาย สนุกสนาน เพื่อให�นักเรียนเกิดความอยากเรียน นอกจากนี้การใช�รูปแบบ
การเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บเน�นการลงมือปฏิบัติให�กับนักเรียน 
ครูผู�สอนได�สาธิตตัวอย*างการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอน เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู�ท่ีถูกต�องให�กับ
นักเรียน และนําตัวอย*างชิ้นงานมาเปMนต�นแบบ นักเรียนสามารถเรียนรู�และฝ!กปฏิบัติกิจกรรมได�ดี และ
ถูกต�องตามที่ครูสาธิตเปMนไปตามตัวอย*างจากชิ้นงานที่เปMนรูปธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู�โดย
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การสาธิตแสดงตัวอย*าง และใช�ของจริงประกอบการจัดกิจกรรมในข้ันการสาธิต ข้ันเลียนแบบ และ
ข้ันการฝ!กปฏิบัติ นั้น สอดคล�องกับคํากล*าวของ กุลยา ก*อสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร (2561: 215 – 
227) กล*าวถึง การใช�ตัวแบบ (Modeling) เปMนวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพอย*างมาก โดยเฉพาะกับ
ผู�เรียนที่มีภาวะบกพร*องทางสติป+ญญา เพราะทําให�ผู�เรียนได�เห็นและเข�าใจง*าย อีกทั้งครูยังใช�วิธีน้ีได�
บ*อยเท*าท่ีต�องการ ครูอาจเปMนตัวแบบเองโดยการแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ให�เด็กเห็นหรือใช�เพื่อนเปMนตัว
แบบก็ได� และสอดคล�องกับ วรรณี เจตจํานงนุช และสมศรี ตรีทิเพนทร8 (2554: 211) กล*าวถึงเทคนิค
การแสดงตัวอย*างในชั้นเรียนให�นักเรียนดู (Modeling) ครูอธิบายบอกวิธีที่ควรว*าเปMนอย*างไร แสดง
วิธีการที่ถูกต�อง เด็กควรจะทําสิ่งท่ีถูกต�องและฝ!กทําในเร่ืองนั้น ในการทําตัวอย*างครูต�องทําตัวอย*างให�
เด็กดูหลาย ๆ คร้ัง ใช�ภาษาพูดให�ชัด สีหน�าท*าทางของครู และครูต�องมีความอดทน หลังจากท่ีนักเรียน
ได�เรียนรู�และปฏิบัติทักษะย*อย ๆ นํามาเชื่อมโยงกันอย*างสมบูรณ8แล�ว ครูให�นักเรียนได�ปฏิบัติงานด�วย
ตนเองในสถานการณ8เสมือนจริงเพื่อเพิ่มพูนความชํานาญ สามารถปฏิบัติงานได�อย*างอัตโนมัติ 
นอกจากน้ีผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บยังสอดคล�องกับผลการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน และรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ดังนี ้ ผลงานวิจัยของ อรุณี เมืองมา (2554: 
บทคัดย*อ) ที่ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช�แนวคิดการเรียนการสอนแบบ
ลงมือปฏิบัติในวิชางานธุรกิจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียนฟากกว|านวิทยาคม 
จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว*า นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับงานธุรกิจและมีความสามารถ
ในการแก�ป+ญหาเก่ียวกับงานธุรกิจหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน และสอดคล�องกับ เสาวภา พรหมทา 
(2558: บทคัดย*อ) ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะปฏิบัติ เพื่อส*งเสริม
ทักษะกระบวนการทํางาน รายวิชางานประดิษฐ8 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 2 ผลการวิจัย
พบว*า ผลการประเมินทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนมีค*าเฉลี่ย 36.71 โดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับดีมาก และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียน ซึ่งเปMนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว� อีกทั้ง
สอดคล�องกับ กฤตมุข ไชยศิริ (2559: 88 – 90) ที่ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดการสอนโดยใช�
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ8ซัน เร่ือง การร�อยลูกป+ด วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป1ท่ี 5 โรงเรียนวัดอ*างแก�ว (จีบปานเขา) ผลการวิจัยพบว*าชิ้นงาน
ประดิษฐ8ของนักเรียนท่ีเรียนด�วยชุดการสอนโดยใช�รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ8ซัน เร่ือง 
การร�อยลูกป+ดนักเรียนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติงานเฉลี่ยเท*ากับ 3.80 อยู*ในระดับดีมาก และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียนอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกเหนือจาก
ความสอดคล�องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติแล�ว ยังมีความสอดคล�องกับผลการวิจัยเก่ียวกับการใช�ชุดฝ!กทักษะ ดังผลงานวิจัย
ของ ศรีไพร นันทะสูนย8 (2556: 116 - 118) ได�ศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดฝ!กทักษะการประดิษฐ8บายศรี 
กลุ*มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 1 ผลการวิจัย
พบว*า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว*าก*อนเรียนโดยใช�ชุดฝ!ก
ทักษะการประดิษฐ8บายศรี อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล�องกับ เอกรัฐ อินทร8ทิพย8 
(2560: บทคัดย*อ) ท่ีได�รายงานการใช�ชุดฝ!กทักษะงานประดิษฐ8จากวัสดุธรรมชาติ (ทักษะอาชีพ) 
กลุ*มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช*วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัย
พบว*า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝ!กทักษะงานประดิษฐ8จาก
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วัสดุธรรมชาติ ทักษะอาชีพ กลุ*มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช*วงช้ันที่ 3 สําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร*องทางสติป+ญญา เท*ากับ 0.82 แสดงว*านักเรียนมีความก�าวหน�าในการเรียน คิดเปMนร�อยละ 82 
ตลอดจนสอดคล�องกับผลงานวิจัยในต*างประเทศ ดังนี้ บรูช (Bruce, 1972: 429 - A) ได�ทําการวิจัย
เปรียบเทียบวิธีสอนโดยใช�ชุดการเรียนการสอนกับแบบธรรมดาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว*าการสอนโดยใช�ชุดการเรียนการสอนได�ผลดีกว*าการสอนแบบธรรมดา 
รวมท้ังสอดคล�องกับ ริกบี้ (Rigby, 1974: 84) ได�ทําการวิจัยหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนระหว*าง
การสอนโดยใช�ชุดการสอนแบบกิจกรรมกับการสอนปกติในวิชาพิมพ8ดีดระดับกลาง ผลการวิจัยพบว*า 
นักศึกษาท่ีเรียนโดยชุดการสอนมีความเท่ียงตรงและรวดเร็วสูงกว*าการสอนตามปกติ นักศึกษามีทัศนคติ
ที่ดีต*อการเรียนด�วยชุดการสอน รวมทั้งสอดคล�องกับ ลอเรย8 (Lowray,  1978: 817 – A) ได�ศึกษาผลใน
การใช�แบบฝ!กทักษะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป1ท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาป1ที่ 3 สรุปผลได�ว*านักเรียน
มีคะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝ!กหัดมากกว*าคะแนนก*อนทําแบบฝ!กหัด และนักเรียนสามารถทํา
ข�อสอบหลังจากการทําแบบฝ!กหัดได�ถูกต�องเฉลี่ยถึงร�อยละ 98.8 การนําแบบฝ!กหัดมาใช�จึงเปMน
การช*วยเหลือให�นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเพ่ิมข้ึน และสอดคล�องกับ แอนเดอร8สัน 
(Anderson, 1982: 4795 - A) ได�สร�างชุดการสอนด�วยตนเองในการเรียนวิชาสังคมในระดับเตรียม
อุดมศึกษา โดยใช�ชุดการสอนด�วยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลปรากฏว*า ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนมีความแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการตัดเย็บ
จะเห็นได�ว*าการใช�รูปแบบการเรียนการสอน และการใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะในการจัดการเรียนรู�
ให�กับนักเรียนสามารถพัฒนาความรู� ความเข�าใจและพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักเรียนได�เปMนอย*างดี 
ดังท่ีผลการวิจัยต*าง ๆ ที่ได�กล*าวถึงมีผลการพัฒนานักเรียนที่ดีนับย�อนมาจนถึงป+จจุบันแสดงให�เห็นว*า
รูปแบบการเรียนการสอนและชุดฝ!กปฏิบัติทักษะยังสามารถใช�พัฒนานักเรียนได�ดีในป+จจุบัน 
 จากการใช�รูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช�ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ
สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการตัดเย็บของนักเรียนได�ดี นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
แตกต*างจากก*อนเรียน และมีนักเรียนจํานวน 1 คน มีพัฒนาการที่ดีมากสามารถพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานจากการใช�จักรเย็บผ�าแบบกระเป�าหิ้ว ซึ่งเปMนจักรเย็บผ�าที่ผู�วิจัยใช�ในกระบวนการจัด 
การเรียนรู�เพื่อฝ!กทักษะให�กับนักเรียน นักเรียนสามารถใช�จักรเย็บผ�าแบบกระเป�าห้ิวดังกล*าวได�ดีและ
พัฒนามาใช�จักรเย็บผ�าอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ*และมีความเร็วมากกว*าในการเย็บผ�า แสดงให�เห็นว*า
นักเรียนได�รับการพัฒนาจนมีความพร�อมสามารถที่จะประยุกต8การใช�งานในสถานการณ8และเคร่ืองมือ
ที่แตกต*างออกไปจากเดิมได� การพัฒนาทักษะการตัดเย็บส*งผลต*อคุณภาพชีวิตของนักเรียนให�สามารถ
ดําเนินชีวิตได�ด�วยตนเอง มีความพร�อมในการประกอบอาชีพหารายได�เลี้ยงดูตนเองในอนาคตไม*เปMน
ภาระแก*ครอบครัวและสังคมมากเกินไป 
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ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัย เพื่อเปMนประโยชน8ต*อผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ได�นําผลการวิจัยไปใช� ดังน้ี 

ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
 1. การนํารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญา
ไปใช� ครูผู�สอนจะต�องศึกษารายละเอียดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่ได�ระบุไว� 
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ ซ่ึงจะทําให�การเรียนการสอนเปMนไปตามวัตถุประสงค8และเกิดประโยชน8อย*างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2. ชุดฝ!กปฏิบัติทักษะเปMนสื่อท่ีช*วยตอบสนองความแตกต*างระหว*างบุคคลของนักเรียน ดังนั้น 
เพ่ือให�มีคุณภาพในการนําชุดฝ!กปฏิบัติทักษะไปใช� ครูผู�สอนควรอธิบายวิธีการใช� และการปฏิบัติกิจกรรม
ให�นักเรียนได�เข�าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาบางคนมีทักษะในการอ*านน�อย 
ครูควรช*วยอ*านและอธิบายให�นักเรียนเข�าใจ ตลอดจนให�นักเรียนฝ!กอ*านด�วยตนเองประกอบกับรูปภาพ 
จึงจะให�ลงปฏิบัติจริงตามข้ันตอนและรูปภาพ 
 ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต/อไป 
 1. ควรทําการพัฒนาและวิจัยในเร่ืองเดียวกันน้ีกับนักเรียนท่ีเรียนทักษะอาชีพอ่ืน และนักเรียน
ที่มีความบกพร*องประเภทอ่ืน เพ่ือให�ทราบผลท่ีชัดเจน และสมบูรณ8มากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการพัฒนาชุดฝ!กปฏิบัติทักษะในทักษะอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�และทักษะ
ปฏิบัติงานอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร*องทางสติป+ญญาได�อย*างหลากหลาย 
 3. ควรพัฒนาและวิจัยแบบมีส*วนร*วมกับผู�ปกครอง และหน*วยงานหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
เพื่อการพัฒนาต*อยอดการเรียนรู�ให�คงทน ต*อเนื่องในระดับที่สูงข้ึนไป  


