รายงานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนขั้นตอน
การสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1

ผูว้ ิจัย
นางสาวศิริวรรณ ดวงแข

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม้วน บำรุงศิลป์)
สังกัด ส่วนการฝึกอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ
มาใช้ในการเรียน-การสอน นักศึกษาหลักสูตรวิชา สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1 รุ่นที่ 3/64
ผู้วิจัย
: ครูศิริวรรณ ดวงแข
หน่วยงาน
: โรงเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม้วน บำรุงศิลป์) สังกัด ส่วนการฝึกอาชีพ
สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ภาคเรียนที่ 3/2564 ประชากรได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิชาสร้างแบบ
เสื้อผ้าสตรี 1 ภาคเรียนที่ 3/2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ Rubric วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การหาค่า
ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
คะแนนหลังการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และเมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่านักศึกษามีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนทุกคน แสดง ว่าการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการ
สร้างปกเสื้อแบบต่างๆ ช่วยพัฒนาทักษะการตัดเย็บในเรื่องการเจาะกระเป๋าลิ้นเดียวของนักศึกษา

บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
200 ชั่วโมง ซึ่งวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ก็เป็นหนึ่งในวิชาที่เปิดทำการสอนและได้รับความสนใจจาก
ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากจะนำไปประกอบอาชีพแล้วยังสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม
และใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากการเรียนการสอนวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ในรายวิชา พื้นฐานโครงสร้าง
แบบตัดซึ่งเป็นรายวิชาที่4 ที่ต้องเริ่มต้นเรียนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ จะเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบเสื้อ
ของนักศึกษาทุกคน ที่ผ่านมาการสร้างแบบเสื้อจะใช้วิธีการสาธิต หรือครูแนะนำเป็นขั้นตอนอาจมีการถ่าย
คลิปวิดีโอให้นักศึกษาดูบ้างแต่นักศึกษาหลายคนเมื่อทำไปแล้วก็จะลืม หรืออาจดูคลิปแล้วภาพไม่ชัด ขั้นตอน
เร็วไปทำให้ไม่เข้าใจวิธีการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ
จากการเรียน การสอน นักศึกษาหลักสูตรวิชา สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ภาคเรียนที่3/2564 จำนวน
12 คน ในหัว ข้อ งานสร้างแบบเสื้อต้น แบบ พบว่ามีนักศึกษาผ่านการประเมิน 5 คน ไม่ผ ่านถึง 7 คน
ผู้สอนจึงได้แก้ปัญหาโดยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ
ให้นักศึกษานำไปใช้พัฒนาในการสร้างแบบเสื้อผ้าเพื่อเสื้อการค้าต่อไป
จากสาเหตุที่กล่าวมาผู้รายงานจึงมีความคิดที่จะจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ขั้นตอนการ
สร้างปกเสื้อแบบต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อให้นักศึกษาได้มีเอกสารที่จะศึกษาหรือทบทวนด้วยตนเองได้ ส่วนที่
เลือกทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างปก
เสื้อเรียนเพื่อสร้างแบบเสื้อผ้าสตรีแบบต่างๆ ซึ่งการเรียนโดยทั่วไปก็ควรจะเริ่มเรียนจากการสร้างปกแบบง่าย
ไปหาอยาก ผู้รายงานก็หวังว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ ที่จัดทำ
ขึ้นจะทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ ที่ดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
นำไปเป็นอาชีพเสริมและใช้ในชีวิตประจำวันได้ในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบ
ต่างๆ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ภาคเรียนที่ 3/2564
คำถามการวิจัย
การเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ ของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ภาคเรียนที่ 3/2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการ
สร้างปกเสื้อแบบต่างๆ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1 ภาคเรียนที่ 3/2564 แล้วสังเกตผล
การเรียนโดยใช้แบบสังเกต Rubric

2. ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
เทคนิควิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ประชากรเป็นนักศึกษาห้องเรียนหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1
ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 12 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนการสร้าง
ปกเสื้อแบบต่างๆ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักสูตรวิชา สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1 ภาคเรียนที่
3/2564
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
.ภาคเรีย นที่ 3/2564 ระยะการวิจัย จำนวน 67 วันทำการ เฉพาะนักศึกษาห้ องเรี ย น
หลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1
นิยามคำศัพท์เฉพาะ
“การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องขั้นตอนการสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆ” หมายความว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูหลังจากพบว่านักศึกษาที่เรียนหัวข้อเรื่องพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด
นักศึกษาต้องเริ่มต้นเรียนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ จะเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบเสื้อซึ่งปรากฎผลการเรียน
ที่ผ่านมา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงต้องปรับปรุงผู้เรียนโดยการใช้
เอกสารประกอบการสอนเรื่องขั้นตอนการสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆ
“ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน” หมายความว่า คะแนนที่ได้จากการวัดผลโดยใช้แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
RUBIC ตามใบงานเรื่องพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด
“สื่อเอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆ” หมายความว่า เนื้อหาการเรียน
การสอนในเอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆ โดยใช้ การจัดทำเอกสาร
ประกอบการสอนขั้นตอนการสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆ
“แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC” หมายความว่า แนวทางการให้คะแนนซึ่งสามารถแยกแยะ
ระดับต่างๆของความสำเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการสอน
เรื่องขั้นตอนการสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆ มีขั้นตอน และมีรูปภาพประกอบขั้นตอนการสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆ
เห็นได้ชัดเจน
“นักศึกษาหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1” หมายความว่า ผู้เรียนหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้า
สตรี 1 รายวิชาพื้นฐานโครงสร้างแบบตัด ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 3/2564
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้า
สตรี1ที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขบัญหาในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
2. ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆ
หลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้เกิดความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างหลากหลาย

5. เป็นแนวทางในการศึกษาทักษะด้านการสร้างแบบเสื้อผ้า เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพอิสระ
หรือใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและประสบความสุข
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
- เอกสารประกอบการสอนขั้นตอน
การสร้าง ปกเสื้อแบบต่างๆ
- ประเมิน Rubric

ตัวแปรตาม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1ภาค
เรียนที่3/2564โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ย นการสอนขั ้ น ตอนการ
สร้างปกเสื้อแบบต่างๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
1.1 ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆได้มีผู้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการสอนไว้ ดังนี้
ประภาพรรณ เส็งวงศ์ (2550 : 42) กล่าวไว้ว่า ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนควร
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
1. ความสำคัญและการเกิดปัญหาการจัดการเรียนการสอน
2. จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา
3. เนื้อหา
4. วิธีดำเนินการ กิจกรรมและวิธีสอน
5. การวัดผลและประเมินผล
2. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพอำพรางส่วนที่
บกพร่องให้แก่ผู้สวมใส่ ผู้ที่แต่งกายที่ดีจะทำให้ดูสง่างาม ซึ่งในการแต่งกายนั้น ควรคำนึงถึงความเหมาะสม
โอกาส กาละเทศะ สี และลวดลาย ให้เป็นไปตามหลักการใช้สี รวมทั้งเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง
นอกจากนี้การแต่งกายควรเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกัน เช่น กระเป๋ารองเท้า เข็มขัด เป็นต้น
ขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้า
หลังจากออกแบบเสื้อผ้าได้ตามต้องการแล้ว ก็มาถึงกระบวนการตัดเย็บ ซึ่งจะเป็น การทำงานอย่างมี
ขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลงานที่บรรลุตามความคาดหวังหรือเป้าหมายที่วางไว้โดยเริ่ม จากการวิเคราะห์แบบที่
ต้องการ งบประมาณเรื่องเงินที่ต้องใช้จ่าย วิเคราะห์เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ วางแผนการ เตรียมการ และการ
เย็บ ว่าจะใช้เวลาใด เมื่อไร นานเท่าไร และในการปฏิบัติการควร ประเมิน ผลการทำงาน (กองบรรณาธิการส
านักพิมพ์พีเพิลมีเดียบุ๊ค, 2553)
โดยทั่วไปแล้วกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้ามีลำดับตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการวัดตัว เป็นการวัดขนาดเพื่อตรวจสอบความกว้าง ความยาว ความหนา ของสัดส่วน ซึ่ง
การวัดตัวนี้สำคัญมาก เพราะว่าจะส่งผลถึงลั กษณะของผลสำเร็จ เช่น ผลงานได้ สัดส่วน สวมใส่ได้สวยงาม
เหมาะสม หรือผลงานตึงรั้งสวมใส่ไม่ได้
2. ขั้นตอนการสร้างแบบและแยกแบบ ทำได้โดยการนำสัดส่วนที่ได้วัดขนาดไว้หรือการ ออกแบบมา
สร้างแบบตัดหรือแพ็ทเทิร์น (Pattern) ลงกระดาษสร้างแบบ ตามกระบวนการของการ สร้างแบบเสื้อผ้าแต่ละ
ชนิด เช่น สร้างแบบตัดเสื้อ สร้างแบบตัดกระโปรง สร้างแบบตัดกางเกง เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป การสร้างเอกสารประกอบการเรียนจะมีขั้นตอนการสร้างเหมือนกับขั้นตอนการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนทั่วไป ซึ่งผู้สอนจะต้องสังเกตปัญหา ศึกษาสาเหตุ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
การเรียนการสอน ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการเรียน กำหนดส่วนประกอบภายในเอกสาร
ประกอบการเรียน รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเนื้อหาในแต่ละเล่มแต่
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545 : 3) ให้ความหมายว่า เอกสารประกอบการเรียน เป็นสื่อกลางให้
ผู้สอนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทักษะไปสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จะ

เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนด้วยการช่วยให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยที ่พ ึง
ประสงค์อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลาย ๆ สิ่งรวมกันสุวิทย์ มูลคำ (2553 : 41) ให้ความหมาย
เอกสารประกอบการเรียน คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการ
เรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ควรมีหัวข้อเรื่องจุดประสงค์ เนื้อหาสาระและกิจกรรม เพื่ อจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดครรชิต มนูญผล (2554 : 21) กล่าวถึง
ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนไว้ว่า เอกสารประกอบการเรียนเป็นนวัตกรรมซึ่งครูสร้างขึ้น
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง สอดคล้องกับหลักสูตรทั้ง
จุดประสงค์และเนื้อหา มีการวางแผนการจัดทำอย่างเป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพบริบทของท้องถิ่น และความ สามารถของนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการคิดในลักษณะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเอง
ร่วมอภิปรายหาข้อสรุปกับผู้อื่นซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
3. แบบประเมินRubrics
3.1 รูบริคหรือรูบริคการให้คะแนนคืออะไร
รูบริค คือ เครื่องมือในการให้คะแนน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ที่ใช้พิจารณาชิ้นงานหรือ
การปฏิบัติ เช่น การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ รายละเอียด น้ำเสียงของการ
เขียน และกลวิธีการเขียน เป็นต้น อีกประการหนึ่ง คือ ระดับคุณภาพของเกณฑ์ แต่ละด้าน ซึ่งมีตั้งแต่ระดับดี
เยี่ยมจนถึงต้องปรับปรุง (Heidi Goodrich Andrade, 1997)
รูบริคการให้คะแนน คือ แนวทางการให้คะแนนอย่างละเอียด ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผู้สอนหรือผู้ประเมิน
เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของนักเรียน (Barbara M.
Moskel, 2000)
รูบริคเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ที่ใช้ประเมินการปฏิบัติ ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบ
สำรวจรายการ (Checklists) โดยปกติจะเรียกว่าแนวทางการให้คะแนน (Scoring guides) ประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน หรือประเมิน
ผลผลิตซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงาน (Craig A Mertler, 2001)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูบริคเป็นเครื่องมือให้คะแนนชนิดหนึ่ง ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานของนักเรียน รูบริคประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของนักเรียน
และระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑ์จะบอกผู้สอนหรือผู้ประเมินว่าการปฏิบัติงานหรือผลงานนั้น ๆ
จะต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกว่า การปฏิบัติหรือผลงานที่สมควรจะได้
ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนนั้น ๆ ของเกณฑ์แต่ละตัวมีลักษณะอย่างไร รูบริคจึงเป็นเหมือนการกำหนด
ลักษณะเฉพาะ (Specification) ของการปฏิบัติหรือผลงานนั้น ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้ง 2
ประการรวมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ เป้าหมายของการประเมิน
3.2 ทำไมจึงต้องใช้รูบริค
การใช้รูบริคมีประโยชน์สำหรับครูและนักเรียนหลายประการ ดังนี้

1. รูบริคเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากทั้งในการเรียนการสอนและ การประเมินช่วยปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติหรือการแสดงออกของนักเรียน ในขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมการปฏิบัตินั้นๆ ด้วย โดยครูต้องกำหนด
ความต้องการหรือ ความคาดหวังในผลงานของนักเรียน
อย่างชัดเจน และแสดงให้นักเรียนทราบว่าจะทำให้ถึงความคาดหวังนั้นได้อย่างไร ซึ่งมักปรากฏว่าคุณภาพ
ผลงานและการเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้อโต้แย้งถกเถี ยงที่มักพบเสมอในเรื่องการใช้
รูบริคคือ การให้คำอธิบายที่ชัดเจนในเรื่องคุณภาพ เมื่อนักเรียนมีข้อบกพร่องตามเกณฑ์ใด ครูจะช่วยชี้แนะ
และบอกได้ว่าครูคาดหวังให้นักเรียนทำอะไร
2. รูบริคช่วยให้นักเรียนตัดสินคุณภาพผลงานของตนเองและของคนอื่น ๆ อย่างมีเหตุผล เมื่อใช้
รูบริคเป็นแนวทางการประเมิน นักเรียนจะสามารถชี้แนะและ แก้ปัญหาเกี่ยวกับผลงานของตนและผู้อื่นได้
อย่างตรงจุด การฝึกซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลงานกลุ่มและผลงานของตนเองทำให้นักเรียนเพิ่มความ
รับผิดชอบ เกี่ยวกับผลงานของตนมากขึ้น และยุติการถามตนเองว่า “ฉันทำงานเสร็จหรือยัง”
3. รูบริคช่วยลดเวลาครูในการประเมินงานของนักเรียน ผลงานที่ผ่าน การประเมินโดยเจ้าของ
ผลงานเอง และโดยกลุ่มซึ่งยึดเกณฑ์หรือรูบริคเป็นหลักนั้น ทำให้ข้อบกพร่องมีน้อยมากเมื่อมาถึงมือครู หากมี
สิ่งใดที่ต้องปรับปรุงบอกกล่าวกัน ครูก็เพียงแต่ว งประเด็นนั้ นในรูบริค แทนที่จะต้องอธิบายกันยืด ยาว
นอกจากนี้รูบริคยังช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนมากขึ้น เกี่ยวกับจุดเด่นและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
4. รูบริคมีความยืดหยุ่น คือ มีระดับคุณภาพตั้งแต่ดีเยี่ยมจนถึงต้องปรับปรุง ทำให้ครูนำไปใช้กับ
นักเรียนที่คละความสามารถได้ คือ นำไปใช้กับนักเรียนที่เรียนเก่งจนถึงนักเรียนที่เรียนอ่อน โดยใช้เกณฑ์
สะท้อนผลงานของเขา
5. รูบริคใช้ง่ายและอธิบายได้ง่าย นักเรียนจะรู้ชัดเจนว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้าง ในปลายปีเขาก็จะ
ประเมินได้อย่างถูกต้อง ผู้ปกครองก็เกิดความกระตือรือร้น และรู้ชัดเจนว่าลูกหลานจะต้องทำอย่างไรเพื่อใน
ประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ ในเว็บ ไซต์ teachervision. fen. com/ teaching – methods / rubrics ได้กล่าวถึง
เหตุที่ต้องใช้รูบริคว่า ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่ารูบริคช่วยปรับปรุงผลงานขั้นสุดท้ายของนักเรียน ซึ่งมีผลให้
เกิดการเรียนรู้มากขึ้น เมื่อครูประเมิน รายงานหรือโครงการก็จะรู้โดยนัยว่าอะไรทำให้ผลงานสุดท้ายออกมา
ดีและเป็นเพราะอะไร การที่นักเรียนรู้รูบริคล่วงหน้าหรือก่อนการทำงาน เขาก็จะรู้ว่าเขาจะได้รับ การ
ประเมิ น อย่ า งไรและจะมี ก ารเตรี ย มตั ว ตามประเด็ น การประเมิ น นั ้ น ๆ การพั ฒ นาปรั บปรุ ง รู บ ริ ค ซึ่ ง
เปรียบเสมือนตะแกรงร่อนและใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนักเรียน จะเป็นแกนที่จำเป็นในการปรับปรุงคุณภาพ
ของงานและเพิ่มพูนความรู้
โดยสรุปแล้ว
- การเตรียมรูบริคเป็นแนวทางที่นักเรียนใช้สร้างความรู้
- การพิจารณารูบริคเป็นส่วนหนึ่งของแผนเวลาวางแผนด้วย ไม่ใช่เพิ่มเวลาเพื่อเตรียมรูบริค
เมื่อสร้างรูบริคแล้วสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมที่หลากหลาย การทบทวน การสร้างมโนคติใหม่ และการ
พิจารณาใหม่ของมโนคติเดิมจากหลาย ๆ มุมมอง ช่วยพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียน รูบริคที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ หรือปรับเล็กน้อยและนำไปใช้กับกิจกรรมมากมาย เช่น มาตรฐาน
ระดับยอดเยี่ยมของรูบริคการเขียนจะอยู่คงที่ตลอดปีการศึกษา แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความสามารถของนักเรียน
และวิธีการสอนของครู เพราะสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งสำคัญยังคงอยู่ จึงไม่จำเป็นต้องสร้างรูบริคใหม่ทั้งหมดสำหรับ
ทุกกิจกรรมของการใช้รูบริคมีหลายประการ ได้แก่

- ผู้ส อนสามารถเพิ่มคุณภาพการสอนได้โ ดยตรง โดยมีเป้าหมาย จุดเน้น และความตั้งใจที่
รายละเอียดเฉพาะ เป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียน
- นักเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนตามความคาดหวังของครู
- นักเรียนใช้รูบริคเป็นเครื่องมือพัฒนาความสามารถของตน
- ครูนำรูบริคไปใช้ซ้ำได้อีกในกิจกรรมอื่นๆ
3.3 เมื่อไรการให้คะแนนแบบรูบริคจึงเป็นเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม
การให้คะแนนแบบรูบริคมักใช้ในการประเมินกิจกรรมกลุ่ม ประเมิน โครงการและการนำเสนอปาก
เปล่า เหมาะที่จะใช้กับวิชาภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการประเมินในชั้นเรียน ในสหรัฐ อเมริกาใช้ทั้งในระดับก่อนอุดมศึกษาและอุดมศึกษา รูบริคการให้คะแนนจะใช้ที่ไหนและเมื่อไรนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่
กับระดับชั้นหรือวิชา แต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการประเมิน
การให้คะแนนแบบรูบริคเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกที่ใช้ประเมินผลงานของนักเรียน ตัวอย่างเช่น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) อาจใช้ประเมิน งานเขียน แทนที่จะใช้รูบริคก็ได้ ถ้าข้อมูลนั้นอยู่ใน
ขอบเขตจำกัดและเฉพาะเจาะจง การให้คะแนนแบบรูบริคมักใช้กับการประเมินที่มีการอธิบายบรรยายเพื่อ
สนับสนุนการประเมินว่า บรรลุตามขอบเขตของเกณฑ์หรือไม่การให้น้ำหนักตัวเลขกับทักษะย่อย ๆ ใน
กระบวนการก็เป็นเทคนิคการประเมินอีกอย่างหนึ่ง ค่าตัวเลขที่ให้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่ านักเรียนจะต้องปรับปรุง
การปฏิบัติอย่างไร นักเรียนที่ได้คะแนน 70 จาก 100 จะไม่ทราบว่าจะต้องปรับปรุง ตัวเองอย่างไรในการ
ทำงานครั้ งต่ อ ไป การให้คะแนนรูบ ริ คจะให้ร ายละเอี ยดของแต่ล ะระดั บว่ า มี ความคาดหมายอย่ า งไร
คำอธิบายหรือรายละเอียดนั้นจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าทำไมถึงได้คะแนนเท่านั้น และเขาจะต้องทำอย่างไร
เพื่อปรับ- ปรุงตัวในการปฏิบัติครั้งต่อไปการให้คะแนนแบบรูบริคมีส่วนดีหรือเป็นประโยชน์อย่างน้อย 2
ประการในกระบวนการประเมินผล ประการแรก รับรองหรือสนับ - สนุนการทดสอบว่าถึงหรือบรรลุขอบเขต
ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ประการทีสอง ให้ผลสะท้อนกลับไปยังนักเรียนว่า จะปรับปรุงการปฏิบัติของตนอย่างไร
ถ้าส่วนดีเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การให้คะแนนแบบรูบริคก็จะเป็นเทคนิควิธีการ
ประเมินที่เหมาะสม
รูบริคมีกี่ชนิด
รูบริคมี 2 ชนิด คือ แบบภาพรวม (Holistic) และแบบแยกส่วน (Analytic) ดังภาพ

รูบริคแบบภาพรวมนั้น ครูต้องให้คะแนนโดยดูภาพรวมของกระบวนการหรือผลงาน ไม่แยกพิจารณา
เป็นส่วนๆ (Nitko, 2001) ในทางตรงกันข้าม สำหรับรูบริคแบบแยกส่วนนั้น ครูจะให้คะแนนแยกทีละส่วน
หรือทีละองค์ประกอบ แล้วรวมคะแนนแต่ละส่วนนั้นเข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวม (Moskel, 2000 ; Nitko,
2001)
รูบริคแบบภาพรวมจะใช้เมื่อต้องการดูคุณภาพโดยรวมมากกว่าจะดูข้อบกพร่องส่วนย่อย ๆ (Chase, 1999)
Nitko(2001) กล่าวว่า รูบริคแบบภาพรวมจะเหมาะสมกับการปฏิบัติที่ต้องการให้นักเรียนสร้างสรรค์การ
ตอบสนอง และไม่มีคำตอบที่ถูกต้องชัดเจน จุดเน้นของการรายงานคะแนนที่ใช้รูบริคแบบภาพรวมคือ
คุณภาพโดยรวม ความคล่องแคล่ว หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเฉพาะและทักษะ ซึ่งเป็นการ
ประเมินระดับมิติเดียว (Mertler, 2001) การใช้รูบริคแบบภาพรวมทำให้กระบวนการให้คะแนนเร็วกว่าการ
ใช้รูบริคแบบแยกส่วน (Nitko, 2001) ดังนั้น ครูจึงต้องอ่าน พิจารณาและตรวจสอบการปฏิบัติของนักเรียน
โดยตลอด เพื่อให้รู้สึกรับรู้ถึงภาพรวมว่านักเรียนทำอะไรได้และยังใช้เป็นการประเมินสรุป (Summative) ได้
ด้วย แต่นักเรียนจะได้รับทราบผลสะท้อนกลับน้อยมาก ดังตัวอย่างรูบริคแบบภาพรวมต่อไปนี้
คะแนน รายละเอียด
5
แสดงความเข้าใจปัญหาอย่างสมบูรณ์ คำตอบประกอบด้วยทุกประเด็นที่ต้องการ
4
แสดงความเข้าใจปัญหาค่อนข้างมาก คำตอบปรากฏทุกประเด็นที่ต้องการ
3
แสดงความเข้าใจปัญหาบางส่วน คำตอบประกอบด้วยประเด็นส่วนใหญ่ที่ต้องการ
2
แสดงความเข้าใจปัญหาเพียงเล็กน้อย ประเด็นส่วนใหญ่ที่ต้องการไม่ปรากฏ
1
แสดงความไม่เข้าใจปัญหา
0
ไม่ตอบ / ไม่ทำงาน

รูบริคแบบแยกส่วน นิยมใช้เมื่อต้องการเน้ นชนิดหรือลักษณะเฉพาะของการตอบสนอง (Nitko,
2001) นั่นคือ ใช้สำหรับการปฏิบัติงานที่ยอมรับการตอบสนอง 1 หรือ 2 ลักษณะ และความคิดสร้างสรรค์
ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองของนักเรียน นอกจากนี้ ผลลัพธ์ขั้นต้นจะมีคะแนนหลายตัว
ตามด้วยคะแนนรวม ซึ่งใช้เป็นตัวแทนการประเมินหลายมิติ (Mertler, 2001) การใช้รูบริคแบบแยกส่วน
ทำให้กระบวนการให้คะแนนช้า เนื่องจากเป็นการประเมิน หลายทักษะหรือหลายคุณลักษณะเป็นรายบุคคล
ทำให้ครูต้องใช้เวลาตรวจผลงานหลายครั้งหลายหน การสร้างและการใช้รูบริคแบบแยกส่วนจึงใช้เวลามาก ซึ่ ง
มีกฎทั่วๆ ไปว่า ผลงานของแต่ละคนต้องพิจารณาแยกแต่ละด้านในแต่ล ะครั้งตามเกณฑ์การให้คะแนน
(Metler, 2001) ดังนั้น การใช้รูบริคแบบแยกส่วนจึงได้ผลค่อนข้างสมบูรณ์ ผลสะท้อนกลับที่มีต่อนักเรียน
และครูจึงมีความหมายมาก นักเรียนจะรับทราบผลสะท้อนกลับของการปฏิบัติของตนตามเกณฑ์การให้
คะแนน ซึ่งถ้าใช้รูบริคแบบภาพรวมจะไม่ปรากฏรายละเอียดนี้ (Nitko, 2001) ครูที่ใช้รูบริคแบบแยกส่วนจึง
สามารถที่จะสร้างเส้นภาพ (Profile) จุดเด่น – จุดด้อย ของนักเรียนแต่ละคนได้
3.4 การออกแบบรูบริคมีขั้นตอนอย่างไร
ขั้นตอนการออกแบบรูบริคมี 7 ประการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตรวจทานจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน เป็นการจับคู่แนวทางการให้คะแนนกับ
จุดประสงค์และการชี้แนะตามความเป็นจริง
ขั้นที่ 2 อธิบายคุณลักษณะที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษซึ่งครูต้องการเห็น (และที่ไม่ต้องการเห็น) นักเรียน
แสดงออกในผลผลิต กระบวนการหรือการปฏิบัติ นั่นคืออธิบายคุณลักษณะทักษะ หรือพฤติกรรมที่ครูต้องการ
เห็น รวมทั้งข้อผิดพลาดทั่วๆ ไปที่ไม่ต้องการให้เกิด
ขั้นที่ 3 หาวิธีการต่าง ๆ ที่จะอธิบายลักษณะการปฏิบัติที่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย ระดับค่าเฉลี่ย และต่ำกว่า
ระดับค่าเฉลี่ย สำหรับแต่ละคุณลักษณะที่สังเกตจากขั้นที่ 2

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ
มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. รูปแบบการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ภาคเรียนที่
3/2564 จำนวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ใบงานสร้างแบบตัด
2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC
3. เอกสารการสอน
รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใช้แบบแผนการวิจัยแบบ กลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)
O2
O1
X
X
O1

:
:

การทดลองใช้นวัตกรรม

O2

:

การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรม

การวัดผลก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม

การเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน RUBIC
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานผู้เรียน โดยใช้แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC ใช้ค่าเฉลียกลุ่มประชากร
(Mean)และหาค่าร้อยละ(Percentage)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

1) หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
f
 100
P = N
เมื่อ
P แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด
2) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

X
เมื่อ

µ = N
µ
แทน คะแนนเฉลี่ย
∑ µ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบ
ต่างๆ มาใช้ในการเรียน-การสอน วิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้ศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ์
ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง
µ แทน ค่าเฉลี่ยประชากร
P แทน ร้อยละ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าร้อยละ (Percentage) ของผู้ที่ผ่านการประเมินหลังจากใช้เทมเพลท
P = (10x100)/11
ได้
P = 90.9
2) หาค่าเฉลี่ย (Mean) µ ของผู้ที่ผ่านการประเมินหลังจากใช้เทมเพลท
(76+96+96+92+76+96+96+96+100+80+44 )/11
ได้ µ = 86.18

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ
ลำดับ ชื่อ-สกุล นศ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาววนิดา
ตงศิริ
นางกีรพร
สง่าศิลป์
นางกิ่งปราง
เจียรสถาวงศ์
นางชูศรี
โกมลยุทธแพทย์
นางสาวอรชร ไตรวิทยานุรักษ์
นางสาวปวันรัตน์ สุวรรณเจริญ
นางสาวจันทรา
แก่นทา
นางสาวนันท์หทัย จันทรศิริภาส
นางรัชนีวรรณ งามไพโรจน์พิบูลย์
นางสาวนพพร รัตนพิทักษ์กุล
นางสาวพรพิมล
ยุวพงศ์พร
นางสาวชญาดา
ชวธาดา
รวม
เฉลี่ย ( µ )

คะแนนก่อน

คะแนนหลัง

18
15
13
15
15
13
13
15
14
16
13
13
173
173

23
20
18
21
21
18
18
21
19
21
20
18
236
23.6

ค่าต่าง

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

5
5
5
6
6
5
5
6
5
5
7
5
65
6.5

20
20
20
24
24
20
20
24
20
20
28
20
260
26.0

จากตารางที่ 1
พบว่า จากผลการทดสอบพบว่าคะแนนหลังการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการ
สร้างปกเสื้อแบบต่างๆ นักศึกษามีค่าของคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีค่า รวมของ คะแนนหลังเรียน
ค่าเฉลี่ย (µ = 23.6) คิดเป็นร้อยละ 26.0 และค่าของคะแนนก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย (µ = 17.3) และเมื่อ
พิจารณารายบุคคลพบว่านักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนทุกคนเฉลี่ย ร้อยละ 26.0

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้
เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ หลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ภาคเรียนที่
3/2564
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 ภาคเรียนที่ 3/2564 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ
ผู้วิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ผล จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา สรุปผลได้
ดังนี้
1.1 จากผลการทดสอบพบว่าคะแนนหลังการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการ
สร้างปกเสื้อแบบต่างๆ นักศึกษามีค่าของคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีค่ารวมของ คะแนนหลังเรี ยน 236
ค่าเฉลี่ย 23.6 และค่าของคะแนนก่อนเรียน 173 ค่าเฉลี่ย 17.3 และเมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่านักศึกษา
มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนทุกคนเฉลี่ย ร้อยละ 26.0 แสดง ว่าการเรียนโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ ช่วยพัฒนาทักษะการสร้างแบบปกเสื้อของนักศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
2. อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลใช้เอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้าง
ปกเสื้อแบบต่างๆผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลมีคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 20 - ร้อยละ 36 และ
เมื่อนำคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย พบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 26 ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน
ขั้นตอนการสร้างปกเสื้อแบบต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมีลักษณะที่มีลักษณะที่มีลำดับขั้นตอนการสร้างแบบปกเสื้อที่
ชัดเจน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการสร้างแบบปกเสื้อจริงทำให้เ กิดความรู้ความเข้าใจ การนำไปใช้ ในการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผลในเรื่องที่ศึกษา ผู้เรียนสามารถสร้างแบบปกเสื้อได้ถูกต้องและ
สวยงาม ซึ ่ ง ทำให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นดี ข ึ ้ น ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของธี ร นุ ช เหมพั น ธ์
(2562:บทคัดย่อ) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 27.78 คะแนน และค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ หลัง
เรียน 35.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสร้างเอกสารประกอบการสอนขั้นตอนการสร้างปกเสื้อ
แบบต่างๆ ตลอดจนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2545 : 3) ให้ความหมายว่า เอกสารประกอบการเรียน เป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้
เจตคติและทักษะไปสู่ผู้เรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนด้วยการ
ช่วยให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลาย ๆ สิ่งรวมกัน สุ
วิทย์ มูลคำ (2553 : 41) ให้ความหมายเอกสารประกอบการเรียน คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ

สอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ควรมีหัวข้อเรื่องจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ
และกิจกรรม เพื่อจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดครรชิต มนูญผล (2554 : 21)
กล่าวถึงความหมายของเอกสารประกอบการเรียนไว้ว่า เอกสารประกอบการเรียนเป็นนวัตกรรมซึ่งครูสร้างขึ้น
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง สอดคล้องกับหลักสูตรทั้งจุดประสงค์
และเนื้อหา มีการวางแผนการจัดทำอย่างเป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
บริบทของท้องถิ่น และความ สามารถของนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดในลักษณะของ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร่วมอภิปรายหาข้อสรุปกับผู้อื่นซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่ อและแหล่ง
เรียนรู้ และแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
3. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนเพียงอย่างเดียวหากแต่ขึ้นอยู่กับผู้สอนด้วย ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้
สื่อประกอบการสอนเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถทำได้โดยครูผู้สอนจะต้องศึกษาคู่มือครูให้เข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามแผนการสอนที่จัดเตรียมไว้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรสร้างและศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องอื่น ๆ เพื่อที่
ผู้เรียนจะได้มีสื่อการสอนที่ครอบคลุมทุกเรื่องในสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. ควรนำเอกสารประกอบการเรี ย นการสอนเรื่ อ งนี้ นี้ ไ ปทดลองใช้ กั บ ผู้ เ รี ย นในกลุ่ ม
ตั ว อย่า งอื่น ๆ ต่ า งสถานศึก ษาเพื่อ ติดตามผลการทดลอง และตรวจสอบผลการพั ฒ นา ว่ า การเรียนการ
สอนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องนี้ จะยังให้ผลดี เช่นเดิมหรือไม่
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาและเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกับการสอนแบบปกติ
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สุวิทย์ มูลคำ (2553 : 41) ให้ความหมายเอกสารประกอบการเรียน คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อ
ใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง

ภาคผนวก

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ก่อนทำนวัตกรรม)
หมวดวิชา คหกรรม

สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ

หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาววนิดา ตงศิริ
นางกีรพร
สง่าศิลป์
นางกิ่งปราง
เจียรสถาวงศ์
นางชูศรี
โกมลยุทธแพทย์
นางสาวอรชร ไตรวิทยานุรักษ์
นางสาวปวันรัตน์ สุวรรณเจริญ
นางสาวจันทรา
แก่นทา
นางสาวนันท์หทัย จันทรศิริภาส
นางรัชนีวรรณ งามไพโรจน์พิบูลย์
นางสาวนพพร รัตนพิทักษ์กุล
นางสาวพรพิมล
ยุวพงศ์พร
นางสาวชญาดา
ชวธาดา

5
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2

5
3
3
2
3
3
3
2
3
3
4
3
2

5
4
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3

5
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

รวม

5
4
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3

เสร็จทันเวลา

ชื่อ

ความปลอดภัยในการ
ทำงาน
ความประณีต สวยงาม

ที่

ขั้นตอนทำงานถูกต้อง

คะแนน

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

เรื่องการสร้างแบบเสื้อปกแบบต่างๆ เวลา 17 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รอบ เช้า

25
18
15
13
15
15
13
13
14
14
16
13
13

ผู้ประเมิน……………………………………..

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (หลังทำนวัตกรรม)
หมวดวิชา คหกรรม

สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ

หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาววนิดา ตงศิริ
นางกีรพร
สง่าศิลป์
นางกิ่งปราง
เจียรสถาวงศ์
นางชูศรี
โกมลยุทธแพทย์
นางสาวอรชร ไตรวิทยานุรักษ์
นางสาวปวันรัตน์ สุวรรณเจริญ
นางสาวจันทรา
แก่นทา
นางสาวนันท์หทัย จันทรศิริภาส
นางรัชนีวรรณ งามไพโรจน์พิบูลย์
นางสาวนพพร รัตนพิทักษ์กุล
นางสาวพรพิมล
ยุวพงศ์พร
นางสาวชญาดา
ชวธาดา

5
5
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

5
5
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4

5
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

รวม

5
5
4
4
5
5
4
4
5
3
5
4
3

เสร็จทันเวลา

ชื่อ

ความปลอดภัยในการ
ทำงาน
ความประณีต สวยงาม

ที่

ขั้นตอนทำงานถูกต้อง

คะแนน

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

เรื่องการสร้างแบบเสื้อปกแบบต่างๆ เวลา 17 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รอบ เช้า

25
23
20
18
21
21
18
18
21
19
21
20
18

ผู้ประเมิน……………………………………..

รายการ

5
1. การ มีวัสดุ
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์
อุปกรณ์ ครบถ้วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
สถานที่ได้
เรียบร้อยดี
มาก
2.
ทำงานได้
ขั้นตอน
ถูกต้อง
ทำงาน
ตามลำดับ
ถูกต้อง
ขั้นตอนได้
อย่าง
คล่องแคล่วดี
มาก

รายการ
3. ความ
ปลอดภัย
ในการ
ทำงาน

5
ทำงานด้วย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน

เกณฑ์การประเมิน
การสร้างแบบเสื้อปกแบบต่างๆ
ระดับคะแนน
4
3
2
มีวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ มีวัสดุ
ครบถ้วน
ครบถ้วน
อุปกรณ์
เก็บและ
เก็บและ
ครบถ้วน
บำรุงรักษา บำรุงรักษา เก็บและ
อุปกรณ์ทำ อุปกรณ์ทำ บำรุงรักษา
ความสะอาด ความสะอาด อุปกรณ์ทำ
สถานที่ได้
สถานที่ได้
ความสะอาด
เรียบร้อยดี เรียบร้อย แต่ สถานที่ไม่
ต้องเตือน
เรียบร้อย
บางส่วน
ต้องตักเตือน
ทำงานได้
ทำงานได้
ทำงานได้ไม่
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ตามลำดับ
ตามลำดับ ตามลำดับ
ขั้นตอนได้
ขั้นตอนแต่ยัง ขั้นตอนต้อง
อย่าง
ขาดความ
บอกเป็น
คล่องแคล่วดี คล่องแคล่ว บางครั้งและ
ยังขาดความ
คล่องแคล่ว
4
ทำงานด้วย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน

ระดับคะแนน
3
2
ทำงานด้วย ทำงานไม่
ความ
ระมัดระวัง
ระมัดระวังมี เป็นบางครั้ง
ความ
มีความ
ปลอดภัยใน ปลอดภัยใน

1
วัสดุอุปกรณ์
ไม่ครบถ้วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม่
เรียบร้อย
ต้องตักเตือน
ทำงานได้ไม่
ถูกต้อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนต้อง
บอกทุกครั้ง
และยังขาด
ความ
คล่องแคล่ว
1
ทำงานไม่
ระมัดระวัง
เป็นบางครั้ง
ไม่มีความ

4. ความ
ประณีต
สวยงาม

5. เสร็จ
ทันเวลา

การทำงานดี
มาก
มีความ
สะอาด
เรียบร้อย
ละเอียดถี่
ถ้วน
และสวยงาม
ดีมาก

การทำงาน
มาก
มีความ
สะอาด
เรียบร้อย
ละเอียดถี่ถ้วน
เล็กน้อย
และสวยงามดี

การทำงาน
พอใช้
ความสะอาด
เรียบร้อย
ละเอียดถี่
ถ้วนเล็กน้อย
และสวยงาม
พอใช้

การทำงาน
พอใช้
ไม่มีความ
สะอาด
ขาดความ
เรียบร้อย
และความ
ละเอียดถี่
ถ้วน
ความ
สวยงาม
พอใช้
ทำงานเสร็จ ทำงานเสร็จ ทำงานเสร็จ ทำงานเสร็จ
ตามเวลา
ช้ากว่าเวลาที่ ช้ากว่าเวลาที่ ช้ากว่าเวลาที่
ที่กำหนด
กำหนดไม่เกิน กำหนดไม่ กำหนดไม่
10 นาที
เกิน 15
เกิน 30
นาที
นาที

ปลอดภัยใน
การทำงาน
ไม่มีความ
สะอาด
ขาดความ
เรียบร้อย
และความ
ละเอียดถี่
ถ้วน
ความ
สวยงามยังใช้
ไม่ได้
ทำงานเสร็จ
ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด
มากกว่า 30
นาที

