รายงานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องผู!เรียนจากการใช!เครื่องมือหุ%นยกองศาของฐานผม
หลักสูตรซอยผมบุรุษ

ผูวิจัย
อาจารยสังวาลย ธวัชสุภา

โรงเรียนฝ,กอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม!วนบำรุงศิลป1)
สังกัด ส%วนการฝ,กอาชีพ สำนักงานการส%งเสริมอาชีพ
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องวิจัย
ผู!วิจัย
หน%วยงาน

ป5ที่ศึกษา

: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากการสอนโดยใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม
: อาจารยสังวาลย ธวัชสุภา
: โรงเรียนโรงเรียนฝ,กอาชีพกรุงเทพมหานคร(มวนบำรุงศิลป2)
สังกัด ส)วนการฝ,กอาชีพ
สำนักงานการส)งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
: ภาคเรียนที่ 3 ป6การศึกษา 2564
บทคัดย%อ

งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากการสอนโดยใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนโดยใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมบุรุษ ภาคเรียนที่ 3/2564 กลุ)มเป@าหมาย จำนวน 5 คน
กลุ)มเป@าหมาย คือนักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ ภาคเรียนที่ 3/2564 ที่ไม)ผ)าน
การประเมินหัวขอการฝ,กการซอยผม จำนวนทั้งหมด 5 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก)..เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม และ แบบสังเกต Rubric
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ค)าเฉลียกลุ)มตัวอย)าง(Mean) และหาค)ารอยละ(Percentage)
ผลการวิจัย พบว)ากลุ)มเป@าหมายทั้ง 5 คน สามารถเขาใจและพัฒนาการการยกองศาของฐานผม จาก
การเรียนการสอนโดยเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ซึ่งนับเปSนรอยละ 100 โดยมีคะแนนผ)านตามเกณฑ
ทั้งหมด โดยมีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 84 ซึ่งสูงมากขึ้นจากก)อนหนาที่ไม)ไดเรียนดวยเครื่องมือหุ)นยกองศาของ
ฐานผม โดยนักศึกษาทั้ง 5 คน หรือ รอยละ 100 มีคะแนนผ)านตามเกณฑ

บทที่ 1
บทนำ
1. ความเป8นมาและความสำคัญของป<ญหา
แผนกซอยผมสุภาพบุรุษ เปSนการซอยผมสุภาพบุรุษแบบใชกรรไกรซอยใชเทคนิคการซอยที่แตกต)าง
ไปจากการใชบัตตาเลี่ยนทั่วไป ดวยเทคนิคและวิธีซอยผมที่ง)าย สวยงามพริ้ว และรวดเร็ว การใชเครื่องมือ
หุ)นยกองศาชองฐานผม ช)วยทำใหเขาใจองศาของฐานผมแต)ละองศาตามที่ครูกำหนด
จากการเรียนการสอนวิชา ซอยผมสุภาพบุรุษนักศึกษาหลายคนฝ,กยกองศา ไม)ไดตามระดับที่
ครูผูสอนกำหนดบางระดับขององศาไม)ถูกตอง ไม)ไดระดับตามมาตรฐาน
จากสาเหตุที่กล)าวมา ครูผูสอนจึงเห็นความสำคัญในการจัดทำ เครื่องมือหุ)นยกระดับองศาของฐาน
ผม เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝ,กยกองศาไดอย)างถูกตอง และไม)ผิดพลาดในการปฏิบัติการซอยผม
2. วัตถุประสงค?ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ในหัวขอเรื่อง การซอย
ผม ของนักศึกษาหลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษภาคเรียนที่ 3/2564
3. คำถามการวิจัย
การเรียนโดยการใช เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษภาค
เรียนที่ 3/2564 ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปSนอย)างไร
4. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ)งศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการใช เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผมของ
นักศึกษาหลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษภาคเรียนที่ 3/2564 โดยกำหนดหัวขอเนื้อหาการสอน เรื่องการยกองศา
ดวย เครืองมือหุ)นยกยกองศาของฐานผม แลวสังเกตการณเรียนโดยใชแบบสังเกต Rubric
4.2 กลุ)มเป@าหมายในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิควิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ มีกลุ)มเป@าหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย นักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชา ซอยผม
สุภาพบุรุษภาคเรียนที่ 3/2564 ที่ไม)ผ)านการประเมินการฝ,กยกองศาของฐานผมจำนวนทั้งหมด 5 คน
4.3 ขอบเขตของระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะการวิจัยจำนวน 7 วันทำการเฉพาะนักศึกษาหองเรียนวิชา ซอยผม
สุภาพบุรุษ

5. ตัวแปรที่ศึกษา
5.1 ตัวแปรต!น คือ การสอนโดยใช!เครืองมือหุ%นยกองศาของฐานผม
5.3 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ รอบบ%าย ภาค
เรียนที่ 3/2564 จากการสอนโดยใช!เครื่องมือหุ%นยกองศาของฐานผม
6. นิยามศัพท?เฉพาะ(นิยามเชิงปฏิบัติการ)
“การสอนโดยใช!เครื่องมือหุ%นยกองศาของฐานผม” หมายความว)า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูหลังจากพบว)านักศึกษาที่เรียนหัวขอเรี่องการซอยผมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม)ผ)านเกณฑที่
กำหนด
“ผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียน” หมายความว)า คะแนนที่ไดจากการวัดผลโดยใชแบบสังเกตการปฏิบัติงาน
แบบ RUBRIC ตามใบงานเรื่องการใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผมที่ครูผูสอนสรางขึ้น
“เครื่องมือหุ%นยกองศาของฐานผม” หมายความว)า อุปกรณที่ผูสอนสรางขึ้นดวยหัวหุ)นพลาสติก
และแผ)นพลาติกลูกฟูก เพื่อใชในการยกองศาของฐานผม
“แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBRIC” หมายความว)าแบบสังเกตการปฏิบัติงาน ที่เปSนแบบประเมิน
ที่ผูสอนใหคะแนนผูเรียนโดยสังเกตจากพฤติกรรมการทำงาน
“นักศึกษาหลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ ” หมายความว)า ผูเรียนหลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ รอบ
บ)าย ภาคเรียนที่ 3/2564
7. ประโยชน?ที่ได!จากการวิจัย
1. ไดเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ ที่ผูสอนสามารถนำไปใชในการ
แกไขบัญหาในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ สามารถนำไปฝ,กยกระดับองศาใน
การซอยผมแต)ละทรงไดอย)างถูกตอง
2. ผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูสื่อ
การใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม หลักสูตรซอยผม
สุภาพบุรุษ ไดอย)างต)อเนื่องตลอดเวลา ทำใหเกิดความเขาใจสามารถนำไปประยุกตใชไดอย)างหลากหลาย

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือหุนยก
องศาของฐานผม
- การสอนดวยเครื่องมือ
- การยกองศาของฐานผม
- แบบประเมิน Rubric

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ ภาคเรียนที่
3/2564 โดยใชเครื่องมือหุนยกองศาของ
ฐานผม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากการสอนโดยใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม
หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ
ผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังต)อไปนี้
1. เครื่องมือหัวหุ)นสำหรับฝ,กหัดซอยผมสุภาพบุรุษ
2. การเรียนการซอยผมชาย การฝ,กยกองศาของฐานผม
3. แบบประเมิน Rubric
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. เครื่องมือหัวหุ)นสำหรับฝ,กหัดซอยผมสุภาพบุรุษ
การฝ,กทักษะบนหัวหุ)นจำลอง ในการฝ,กหัดทรงผมชาย ก)อนที่จะตัดผมคนจริงสำหรับการตัดผมชาย
ในการเรียนการสอนขั้นแรกสำหรับผูที่ยังไม)มีพื้นฐานมาก)อนการฝ,กครั้งแรกจะเปSนการฝ,กลมหรือฝ,ก
ทักษะกับหัวหุ)นจำลองเพื่อใหเกิดทักษะและความอดทนและความชำนาญเปSนการฝ,กการใชปaตตา
เลี่ยนและกรรไกรซึ่งใชฝ,กร)วมกับหวีการแบ)งช)อผมการฝ,กซอยผมตัดผมแบบต)างๆ ตามขั้นตอนการ
ฝ,กทักษะบนหัวหุ)นจำลองดังนี้
1. การตัดผมดานขาง
1.1 การตัดผมขาวใหเดินปaตตาเลี่ยนตัดผมที่จองแนบชิดศีรษะขึ้นไปเหนือใบหูครั้งละ หนึ่ง
หนาฟaนปaตตาเลี่ยน
– การเดินปaตตาเลี่ยนตองไม)ทิ่มหนังศีรษะหรือแหวนมากจนเกินไป
– การเดินปaตตาเลี่ยนไม)เร็วหรือชาเกินไป
– การเดินปaตตาเลี่ยนไม)ใหดันหุ)น ใหเดินแผ)วๆบนหัวหุ)นเท)านั้น
1.2 การตัดผมขาว ใหเดินปaตตาเลี่ยนตัดผมขาวหลังใบหูดานล)างขึ้นไปบรรจบกับผมที่ตัดขึ้นมาจาก
จอนหู
1.3 การตัดผมนวลกลมกลืนเมื่อสุดผมขาวใหเดินปaตตาเลี่ยนตัดผมรองหวีเปSนแนวเฉียง 45
องศากับแนวระดับผมนวลกลมกลืนและใหเชื่อมต)อกัน
2. การตัดผมดานหลัง
2.1 การตัดผมขาวใหเดินปaตตาเลี่ยนตัดผมขาวจากทายทอยแนบชิดศรีษะขึ้นไป
2.2 การตัดผมนวลกลมกลืนเมื่อสุดผมขาวใหเผยปaตตาเลี่ยนตัดผมบนหวีกับแนวเฉียง 45
องศาสรางนวลกลมกลืนเชื่อมต)อกัน

3. การตัดผมบนศีรษะ
3.1 การตัดผมบนศีรษะดานหลังใหวางหวีแนบกับกะโหลกศีรษะ เดินปaตตาเลี่ยนตัดผม
ดานหลังตามความในแนวตรงหรือตัดผมขางหนาหวี จนกว)าผมจะเขาหวีไม)เต็มหนาหวี
3.2 การตัดผมบนศีรษะดานหนาใหวางหวีแนบกะโหลกศีรษะดานหนาหวีตัดผมครั้งละ 1
หนาหวีเดินปaตตาเลี่ยนตัดผมบนศีรษะดานหนา
2. การเรียนการซอยผมชาย การฝ,กยกองศาของฐานผม

อาชีพช่างตัดผมหรื อช่างตัดผมเป็ นงานศิลปะทีต้องใช้ความประณี ต อย่างมากอีกอย่าง
หนึงทีจะทําให้คนเข้ามาใช้บริ การกับเราให้ได้รับความพึงพอใจ จะให้เปรี ยบเส้นผมทุกเส้น
เปรี ยบเสมือนอวัยวะอย่างหนึงของร่ างกายคนเราเมือลงกรรไกรตัดออกไปแล้วเราต้องมันใจว่า
ลูกค้าทีมารับบริ การต้องได้รับความพึงพอใจตรงกับความต้องการการบํารุ งรักษาเครื องมือทีใช้
ในการตัดแต่งทรงผมมีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าความสามารถในการตัดแต่งทรงผม
วิธีซอยผมสั้น
รูปแบบ/ลักษณะ : ตัดผมนอกสถานที่ รับจางซอยผมสั้น ตัดผมที่บานลูกคา เตรียมอุปกรณไปเอง
อุปกรณ :
• หวีซอย
•

กิ๊บ

•

กรรไกร

ขั้นตอน/วิธีการ :
1. แบ)งผมครึ่งดานหนาและดานหลังครึ่งใบหู เก็บผมช)อหนาไวก)อน โดยแบ)งจากแนวครึ่ง
คิ้ว ทั้งสองขาง เริ่มจากดานหลังแบ)งผมเปSนแถวกวางประมาณ หนึ่งนิ้วจากแนว
กึ่งกลางศีรษะ ผมช)อแรกจะเปSนฐานในการตัดผมช)อต)อไป เปSนไกดไลน ตัดเชื่อมกับ
ฐานผมช)อแรกหวียกขึ้น 90องศา ตัดความยาวไม)เกิน 3 นิ้ว ช)อถัดมายก 90 องศา
เหมือนกัน ใชช)อแรกตัดไล)ลงมาจนถึงทายทอย
2. เริ่มแถวใหม)ใชผมแถวแรกเปSนฐาน มาวัดตัดเท)าฐานแรก และผมทุกช)อตองยก 90
องศา ตัดไล)ลงมาจนถึงทายทอย มาวัดเปSนฐานทุกแถว ผมดานหลังจะแบ)งตัดได 7
แถวคือแถวแรกกึ่งกลาวศรีษะและดานขาง อีกขางละ 3 แถว แลวจึงเริ่มแถวใหม)ใชผม

แถวที่ตัดก)อนหนา แบ)งผมออกเปSน 3 ส)วนเท)า ๆ กัน ใชผมดานหลัง มาวัดเปSนฐานหวี
ผมยก 90 องศา ตัดเท)าฐานผม
3. ผมช)อที่สองใชช)อแรกเปSนไกดแลวตัด เวนจอนหู และทายทอย ช)อที่ 3 ยก 90 องศา
เช)นกันใชผมช)อที่ 2 มาวัด เริ่มตัดผมอีกดานหนึ่ง โดยเริ่มจากแถวกลาง ศีรษะใชช)อผม
ที่ตัดแลวเปSนไกดไลน เริ่มจากช)อแรก กลางศีรษะยก 90 องศา ไล)ลงไปถึงทายทอย
เหมือนเดิม ตัดลักษณะเดียวกันนี้ ที่เหลือทั้ง 3แถว
4. การตัดผมดานขางอีกดาน ก็แบ)งผมออกเปSน 3 ส)วนเท)า ๆ กันใชผมดานหลังมาวัดเปSน
ฐาน ตัดผมเท)าฐาน และใชผมแถวแรกเปSนฐานในการ ตัดผมแถวที่เหลือใหหมดเท)า ๆ
กัน ผมทรงเสยจะ มีความยาวเท)ากันทั้งศีรษะยกเวนจอนหูและทายทอย
5. การซอยผมดานหนาแบ)งผมดานหนาที่เก็บไวออกเปSน 3 แถวหวีผมช)อ กลางยกขึ้นตั้ง
ฉาก 90 องศา ใชผมดานหลังมาวัด ตัดความยาวเท)าผมดานหลัง ถาตองการใหผม
ดานหนายาวพอดีก็ใหหวีผมยก 90 องศา ถาตองการผมดานหนายาวใหโนมมือไป
ดานหลัง
6. เมื่อตัดผมแถวกลางเสร็จแลว ใชเปSนฐานในการ ตัดผมแถวที่เหลืออีกสองแถว(ซายขวา) ใหเท)ากับผมช)อกลาง
7. การเช็คผม ยกเหมือนที่เราตัดซอยครั้งแรก ยก 90 องศา ถามีมุมก็ตัดทิ้ง แลวแบ)งเปSน
ชั้น เสนที่สั้นที่สุดของดานหนามาวัดแลวตัด เช็คไล)ลงมาถึงทายทอยเหมือนตอนซอย
เช็คทุกแถวไปเรื่อยๆจนหมดทั่วศีรษะ เช็คจอนและดานทายทอยโดยแบ)งผมครึ่งใบหู
ยกผมขึ้น 45 องศา ตัดเฉียง แบ)งผมชั้นต)อไปลงมา ยก 45 องศาเช)นกันแลวตัด แบ)ง
ผมดานหลัง หวีมาเชื่อมกับดานหนา นำเสนผม อีกขางหนึ่ง ก็เช็คในลักษณะเดียวกัน
แบ)งผมที่ครึ่งใบหู ยก 45 องศาแลวตัด ของดานหนามาวัดแลวตัด
8. หวีผมดานหลังมาเชื่อมใชเสนผมเสนที่สั้นที่สุด แบ)งผมลงมาอีกชั้น ยก 45 องศา ตัด
เท)าฐานช)อแรกที่ตัดไว ดึงผมดานหลังมาเชื่อมตัด ยก 45 องศา ตัดเท)าฐานที่ตัดไว ตัด
เช็คถึงช)อบนสุด

3. แบบประเมินRubrics
3.1 รูบริคหรือรูบริคการใหคะแนนคืออะไร
รูบริค คือ เครื่องมือในการใหคะแนน ซึ่งประกอบดวยเกณฑดานต)าง ๆ ที่ใชพิจารณา
ชิ้นงานหรือการปฏิบัติ เช)น การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค องคประกอบ
รายละเอียด น้ำเสียงของการเขียน และกลวิธีการเขียน เปSนตน อีกประการหนึ่ง คือ ระดับคุณภาพ
ของเกณฑ แต)ละดาน ซึ่งมีตั้งแต)ระดับดีเยี่ยมจนถึงตองปรับปรุง (Heidi Goodrich Andrade,
1997)
รูบริคการใหคะแนน คือ แนวทางการใหคะแนนอย)างละเอียด ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผูสอนหรือ
ผูประเมิน เพื่อเปSนแนวทางในการวิเคราะหผลงานหรือกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของ
นักเรียน (Barbara M. Moskel, 2000)
รูบริคเปSนมาตราส)วนประมาณค)า (Rating Scales) ที่ใชประเมินการปฏิบัติ ซึ่งตรงกัน
ขามกับแบบสำรวจรายการ (Checklists) โดยปกติจะเรียกว)าแนวทางการใหคะแนน (Scoring
guides) ประกอบดวยเกณฑการประเมินการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ ใชในการประเมินการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน หรือประเมินผลผลิตซึ่งเปSนผลจากการปฏิบัติงาน (Craig A Mertler,
2001)
กล)าวโดยสรุปไดว)า รูบริคเปSนเครื่องมือใหคะแนนชนิดหนึ่ง ใชในการประเมินการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานของนักเรียน รูบริคประกอบดวย 2 ส)วน คือ เกณฑที่ใชประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของ
นักเรียน และระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑจะบอกผูสอนหรือผูประเมินว)าการปฏิบัติงาน
หรือผลงานนั้น ๆ จะตองพิจารณาสิ่งใดบาง ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกว)า การปฏิบัติ
หรือผลงานที่สมควรจะไดระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนนั้น ๆ ของเกณฑแต)ละตัวมีลักษณะ
อย)างไร รูบริคจึงเปSนเหมือนการกำหนดลักษณะเฉพาะ (Specification) ของการปฏิบัติหรือ
ผลงานนั้น ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้ง 2 ประการรวมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู)กับ เป@าหมาย
ของการประเมิน
3.2 ทำไมจึงตองใชรูบริค
การใชรูบริคมีประโยชนสำหรับครูและนักเรียนหลายประการ ดังนี้
1. รูบริคเปSนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากทั้งในการเรียนการสอนและ การประเมินช)วย
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหรือการแสดงออกของนักเรียน ในขณะเดียวกันก็ช)วยควบคุมการปฏิบัติ
นั้นๆ ดวย โดยครูตองกำหนดความตองการหรือ ความคาดหวังในผลงานของนักเรียน
อย)างชัดเจน และแสดงใหนักเรียนทราบว)าจะทำใหถึงความคาดหวังนั้นไดอย)างไร ซึ่งมักปรากฏว)า
คุณภาพผลงานและการเรียนรูของนักเรียนพัฒนาขึ้นอย)างเห็นไดชัด ขอโตแยงถกเถียงที่มักพบเสมอ
ในเรื่องการใชรูบริคคือ การใหคำอธิบายที่ชัดเจนในเรื่องคุณภาพ เมื่อนักเรียนมีขอบกพร)องตาม
เกณฑใด ครูจะช)วยชี้แนะและบอกไดว)าครูคาดหวังใหนักเรียนทำอะไร

2. รูบริคช)วยใหนักเรียนตัดสินคุณภาพผลงานของตนเองและของคนอื่น ๆ อย)างมีเหตุผล
เมื่อใชรูบริคเปSนแนวทางการประเมิน นักเรียนจะสามารถชี้แนะและ แกปaญหาเกี่ยวกับผลงานของ
ตนและผูอื่นไดอย)างตรงจุด การฝ,กซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลงานกลุ)มและผลงานของตนเองทำ
ใหนักเรียนเพิ่มความรับผิดชอบ เกี่ยวกับผลงานของตนมากขึ้น และยุติการถามตนเองว)า “ฉัน
ทำงานเสร็จหรือยัง”
3. รูบริคช)วยลดเวลาครูในการประเมินงานของนักเรียน ผลงานที่ผ)าน การประเมินโดย
เจาของผลงานเอง และโดยกลุ)มซึ่งยึดเกณฑหรือรูบริคเปSนหลักนั้น ทำใหขอบกพร)องมีนอยมากเมื่อ
มาถึงมือครู หากมีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงบอกกล)าวกัน ครูก็เพียงแต)วงประเด็นนั้นในรูบริค แทนที่
จะตองอธิบายกันยืดยาว นอกจากนี้รูบริคยังช)วยใหขอมูลยอนกลับแก)นักเรียนมากขึ้น เกี่ยวกับ
จุดเด)นและสิ่งที่ตองปรับปรุง
4. รูบริคมีความยืดหยุ)น คือ มีระดับคุณภาพตั้งแต)ดีเยี่ยมจนถึงตองปรับปรุง ทำใหครูนำไปใชกับ
นักเรียนที่คละความสามารถได คือ นำไปใชกับนักเรียนที่เรียนเก)งจนถึงนักเรียนที่เรียนอ)อน โดยใช
เกณฑสะทอนผลงานของเขา
5. รูบริคใชง)ายและอธิบายไดง)าย นักเรียนจะรูชัดเจนว)าเขาเรียนรูอะไรบาง ในปลายป6เขา
ก็จะประเมินไดอย)างถูกตอง ผูปกครองก็เกิดความกระตือรือรน และรูชัดเจนว)าลูกหลานจะตองทำ
อย)างไรเพื่อในประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ ในเว็บไซต teachervision. fen. com/ teaching – methods / rubrics
ไดกล)าวถึงเหตุที่ตองใชรูบริคว)า ผูเชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว)ารูบริคช)วยปรับปรุงผลงานขั้นสุดทายของ
นักเรียน ซึ่งมีผลใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น เมื่อครูประเมิน รายงานหรือโครงการก็จะรูโดยนัยว)า
อะไรทำใหผลงานสุดทายออกมาดีและเปSนเพราะอะไร การที่นักเรียนรูรูบริคล)วงหนาหรือก)อนการ
ทำงาน เขาก็จะรูว)าเขาจะไดรับ การประเมินอย)างไรและจะมีการเตรียมตัวตามประเด็นการประเมิน
นั้น ๆ การพัฒนาปรับปรุงรูบริคซึ่งเปรียบเสมือนตะแกรงร)อนและใชเปSนเครื่องมือสำหรับนักเรียน
จะเปSนแกนที่จำเปSนในการปรับปรุงคุณภาพของงานและเพิ่มพูนความรู
โดยสรุปแลว
- การเตรียมรูบริคเปSนแนวทางที่นักเรียนใชสรางความรู
- การพิจารณารูบริคเปSนส)วนหนึ่งของแผนเวลาวางแผนดวย ไม)ใช)เพิ่มเวลาเพื่อเตรียมรูบริค
เมื่อสรางรูบริคแลวสามารถนำไปใชในกิจกรรมที่หลากหลาย การทบทวน การสรางมโนคติใหม)
และการพิจารณาใหม)ของมโนคติเดิมจากหลาย ๆ มุมมอง ช)วยพัฒนาความเขาใจของนักเรียน
เกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียน รูบริคที่สรางขึ้นสามารถนำไปใช หรือปรับเล็กนอยและนำไปใชกับกิจกรรมมากมาย เช)น
มาตรฐานระดับยอดเยี่ยมของรูบริคการเขียนจะอยู)คงที่ตลอดป6การศึกษา แต)สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ

ความสามารถของนักเรียนและวิธีการสอนของครู เพราะสิ่งที่จำเปSนหรือสิ่งสำคัญยังคงอยู) จึงไม)
จำเปSนตองสรางรูบริคใหม)ทั้งหมดสำหรับทุกกิจกรรม
ขอดีของการใชรูบริคมีหลายประการ ไดแก)
- ผูสอนสามารถเพิ่มคุณภาพการสอนไดโดยตรง โดยมีเป@าหมาย จุดเนน และความตั้งใจ
ที่รายละเอียดเฉพาะ เปSนตัวอย)างสำหรับนักเรียน
- นักเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนตามความคาดหวังของครู
- นักเรียนใชรูบริคเปSนเครื่องมือพัฒนาความสามารถของตน
- ครูนำรูบริคไปใชซ้ำไดอีกในกิจกรรมอื่นๆ
3.3 เมื่อไรการใหคะแนนแบบรูบริคจึงเปSนเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม
การใหคะแนนแบบรูบริคมักใชในการประเมินกิจกรรมกลุ)ม ประเมิน โครงการและการ
นำเสนอปากเปล)า เหมาะที่จะใชกับวิชาภาษา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปSนการประเมินในชั้น
เรียน ในสหรัฐ- อเมริกาใชทั้งในระดับก)อนอุดมศึกษาและอุดมศึกษา รูบริคการใหคะแนนจะใชที่
ไหนและเมื่อไรนั้นไม)ไดขึ้นอยู)กับระดับชั้นหรือวิชา แต)ขึ้นอยู)กับเป@าหมายของการประเมิน
การใหคะแนนแบบรูบริคเปSนหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกที่ใชประเมินผลงานของนักเรียน
ตัวอย)างเช)น แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) อาจใชประเมิน งานเขียน แทนที่จะใชรูบริคก็
ได ถาขอมูลนั้นอยู)ในขอบเขตจำกัดและเฉพาะเจาะจง การใหคะแนนแบบรูบริคมักใชกับการ
ประเมินที่มีการอธิบายบรรยายเพื่อสนับสนุนการประเมินว)า บรรลุตามขอบเขตของเกณฑหรือไม)
การใหน้ำหนักตัวเลขกับทักษะย)อย ๆ ในกระบวนการก็เปSนเทคนิคการประเมินอีกอย)างหนึ่ง ค)าตัว
เลขที่ใหไม)ไดเปSนตัวชี้วัดว)านักเรียนจะตองปรับปรุง การปฏิบัติอย)างไร นักเรียนที่ไดคะแนน 70 จาก
100 จะไม)ทราบว)าจะตองปรับปรุง ตัวเองอย)างไรในการทำงานครั้งต)อไป การใหคะแนนรูบริคจะ
ใหรายละเอียดของแต)ละระดับว)ามีความคาดหมายอย)างไร คำอธิบายหรือรายละเอียดนั้นจะช)วยให
นักเรียนเขาใจว)าทำไมถึงไดคะแนนเท)านั้น และเขาจะตองทำอย)างไรเพื่อปรับ- ปรุงตัวในการปฏิบัติ
ครั้งต)อไป
การใหคะแนนแบบรูบริคมีส)วนดีหรือเปSนประโยชนอย)างนอย 2 ประการในกระบวนการ
ประเมินผล ประการแรก รับรองหรือสนับ- สนุนการทดสอบว)าถึงหรือบรรลุขอบเขตตามเกณฑที่ระบุ
ไว ประการทีสอง ใหผลสะทอนกลับไปยังนักเรียนว)า จะปรับปรุงการปฏิบัติของตนอย)างไร ถาส)วนดี
เหล)านี้สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมิน การใหคะแนนแบบรูบริคก็จะเปSนเทคนิควิธีการ
ประเมินที่เหมาะสม
รูบริคมีกี่ชนิด
รูบริคมี 2 ชนิด คือ แบบภาพรวม (Holistic) และแบบแยกส)วน (Analytic) ดังภาพ

รูบริคแบบภาพรวมนั้น ครูตองใหคะแนนโดยดูภาพรวม
ของ
กระบวนการหรือผลงาน ไม)แยกพิจารณาเปSนส)วนๆ (Nitko, 2001) ในทางตรงกันขาม สำหรับ
รูบริคแบบแยกส)วนนั้น ครูจะใหคะแนนแยกทีละส)วนหรือทีละองคประกอบ แลวรวมคะแนนแต)ละ
ส)วนนั้นเขาดวยกันเปSนคะแนนรวม (Moskel, 2000 ; Nitko, 2001)
รูบริคแบบภาพรวมจะใชเมื่อตองการดูคุณภาพโดยรวมมากกว)าจะดูขอบกพร)องส)วนย)อย ๆ
(Chase, 1999) Nitko(2001) กล)าวว)า รูบริคแบบภาพรวมจะเหมาะสมกับการปฏิบัติที่ตองการให
นักเรียนสรางสรรคการตอบสนอง และไม)มีคำตอบที่ถูกตองชัดเจน จุดเนนของการรายงานคะแนน
ที่ใชรูบริคแบบภาพรวมคือ คุณภาพโดยรวม ความคล)องแคล)ว หรือความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระเฉพาะและทักษะ ซึ่งเปSนการประเมินระดับมิติเดียว (Mertler, 2001) การใชรูบริคแบบ
ภาพรวมทำใหกระบวนการใหคะแนนเร็วกว)าการใชรูบริคแบบแยกส)วน (Nitko, 2001) ดังนั้น ครู
จึงตองอ)าน พิจารณาและตรวจสอบการปฏิบัติของนักเรียนโดยตลอด เพื่อใหรูสึกรับรูถึงภาพรวมว)า
นักเรียนทำอะไรไดและยังใชเปSนการประเมินสรุป (Summative) ไดดวย แต)นักเรียนจะไดรับ
ทราบผลสะทอนกลับนอยมาก ดังตัวอย)างรูบริคแบบภาพรวมต)อไปนี้
คะแนน รายละเอียด
5
แสดงความเขาใจปaญหาอย)างสมบูรณ คำตอบประกอบดวยทุกประเด็นที่ตองการ
4
แสดงความเขาใจปaญหาค)อนขางมาก คำตอบปรากฏทุกประเด็นที่ตองการ
3
แสดงความเขาใจปaญหาบางส)วน คำตอบประกอบดวยประเด็นส)วนใหญ)ที่ตองการ
2
แสดงความเขาใจปaญหาเพียงเล็กนอย ประเด็นส)วนใหญ)ที่ตองการไม)ปรากฏ
1
แสดงความไม)เขาใจปaญหา

0

ไม)ตอบ / ไม)ทำงาน

รูบริคแบบแยกส)วน นิยมใชเมื่อตองการเนนชนิดหรือลักษณะเฉพาะของการตอบสนอง (Nitko,
2001) นั่นคือ ใชสำหรับการปฏิบัติงานที่ยอมรับการตอบสนอง 1 หรือ 2 ลักษณะ และความคิด
สรางสรรคไม)ไดเปSนประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองของนักเรียน นอกจากนี้ ผลลัพธขั้นตนจะ
มีคะแนนหลายตัว ตามดวยคะแนนรวม ซึ่งใชเปSนตัวแทนการประเมินหลายมิติ (Mertler, 2001)
การใชรูบริคแบบแยกส)วนทำใหกระบวนการใหคะแนนชา เนื่องจากเปSนการประเมิน
หลายทักษะหรือหลายคุณลักษณะเปSนรายบุคคล ทำใหครูตองใชเวลาตรวจผลงานหลายครั้งหลาย
หน การสรางและการใชรูบริคแบบแยกส)วนจึงใชเวลามาก ซึ่งมีกฎทั่วๆ ไปว)า ผลงานของแต)ละคน
ตองพิจารณาแยกแต)ละดานในแต)ละครั้งตามเกณฑการใหคะแนน (Metler, 2001) ดังนั้น การใช
รูบริคแบบแยกส)วนจึงไดผลค)อนขางสมบูรณ ผลสะทอนกลับที่มีต)อนักเรียนและครูจึงมีความหมาย
มาก นักเรียนจะรับทราบผลสะทอนกลับของการปฏิบัติของตนตามเกณฑการใหคะแนน ซึ่งถาใช
รูบริคแบบภาพรวมจะไม)ปรากฏรายละเอียดนี้ (Nitko, 2001) ครูที่ใชรูบริคแบบแยกส)วนจึง
สามารถที่จะสรางเสนภาพ (Profile) จุดเด)น – จุดดอย ของนักเรียนแต)ละคนได
3.4 การออกแบบรูบริคมีขั้นตอนอย)างไร
ขั้นตอนการออกแบบรูบริคมี 7 ประการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตรวจทานจุดประสงคการเรียนรูที่ตองใชในการทำงาน เปSนการจับคู)แนวทางการใหคะแนน
กับจุดประสงคและการชี้แนะตามความเปSนจริง
ขั้นที่ 2 อธิบายคุณลักษณะที่ตองสังเกตเปSนพิเศษซึ่งครูตองการเห็น (และที่ไม)ตองการเห็น) นักเรียน
แสดงออกในผลผลิต กระบวนการหรือการปฏิบัติ นั่นคืออธิบายคุณลักษณะทักษะ หรือพฤติกรรมที่
ครูตองการเห็น รวมทั้งขอผิดพลาดทั่วๆ ไปที่ไม)ตองการใหเกิด
ขั้นที่ 3 หาวิธีการต)าง ๆ ที่จะอธิบายลักษณะการปฏิบัติที่สูงกว)าระดับค)าเฉลี่ย ระดับค)าเฉลี่ย และ
ต่ำกว)าระดับค)าเฉลี่ย สำหรับแต)ละคุณลักษณะที่สังเกตจากขั้นที่ 2
ขั้นที่ 4 สำหรับรูบริคแบบภาพรวม เขียนคำบรรยายลักษณะงานที่ดีและงานที่ไม)ดี โดยรวมทุก
เกณฑเขาดวยกันเปSนขอความเดียว สำหรับรูบริคแบบแยกส)วน เขียนคำบรรยายลักษณะงานที่ดีและ
งานที่ไม)ดี โดยแยกต)างหากแต)ละเกณฑ
ขั้นที่ 5 สำหรับรูบริคแบบภาพรวม เขียนรายละเอียดการปฏิบัติที่อยู)ในระหว)างกลางของระดับสูง
กว)าค)าเฉลี่ย ระดับค)าเฉลี่ย และระดับต่ำกว)าค)าเฉลี่ย เพื่อใหรูบริคสมบูรณสำหรับรูบริคแบบแยก
ส)วน เขียนรายละเอียดสำหรับการปฏิบัติที่อยู)ระหว)างกลางของทุกเกณฑ
ขั้นที่ 6 รวบรวมตัวอย)างผลงานของนักเรียน ซึ่งเปSนตัวแทนของแต)ละระดับ ซึ่งจะช)วยการให
คะแนนของครูในอนาคต
ขั้นที่ 7 ทบทวนรูบริคที่ทำแลว (ถาจำเปSน)

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปSนความสามารถของนักเรียนในดานต)างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนไดรับ
ประสบการณจากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตองศึกษาแนวทางในการวัดและ
ประเมินผล การสรางเครื่องมือวัดใหมีคุณภาพนั้น ไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว
ดังนี้
ปราณี กองจินดา (2549,หนา 42) กล)าวว)า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสำเร็จ ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปSนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ
เรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังไดจำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตาม
ลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการ สอนที่แตกต)างกัน
ไพโรจน คะเชนทร (2556) ใหคำจำกัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว)า คือคุณลักษณะ รวมถึง
ความรู ความสามารถของบุคคลอันเปSนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณทั้งปวงที่
บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทำใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานต)างๆ ของ
สมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุ)งหมายเพื่อเปSนการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว)า
เรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเท)าไร ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียน
การฝ,กฝนหรือประสบการณต)างๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอื่นๆ รวมทั้งความรูสึก
ค)านิยม จริยธรรมต)างๆ ก็เปSนผลมาจากการฝ,กฝนดวย
ดังนั้นจึงสรุปไดว)าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท
าให นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ
ดานพุทธิพิสัย ดาน จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย
จากขอความขางตนสรุปไดว)า การพัฒนานวัตกรรม เปSนการคิดคนสิงประดิษฐ หรือ
วิธีการทำงานใหม)ๆขึ้นมาจากเดิม โดยเนนความทันสมัยและใชในการท างานไดอย)างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และยังช)วยในเรื่องของการประหยัดเวลาในการทำงานไดอีกดวย

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากการสอนโดยใชเครือ่ งมือหุ)นยกองศาของฐานผมในการเรียน
การสอนนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ ผูวิจยั ไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ)มเป@าหมาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

กลุ%มเปqาหมาย
กลุ)มเป@าหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปSนนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ ภาคเรียนที่
3/2564 จำนวน 5 คน
ไดมาโดยวิธีการ เลือกโดยเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัย
1. เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม
2. แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน RUBRIC
รูปแบบการวิจัย
เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใชแบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ)มทดลองกลุ)มเดียว วัดผลก)อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)

การเก็บรวบรวมข!อมูล ทำการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวม เครื่องมือที่ใช ไดแก) แบบสังเกตุRubric
การวิเคราะห?ข!อมูล
ใชค)าเฉลียกลุ)มเป@าหมาย (Mean)และหาค)ารอยละ(Percentage)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
สุตรที่ใชค านวณสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency)
การแจกแจงความถี่ เปSนการแสดงค)าความถี่ของขอมูลที่เก็บมาได โดยแสดงเปSนจ านวนและรอยละ (%)
ค)ารอยละ (Percentage)
ค)ารอยละ คือ การค านวณหาสัดส)วนของขอมูลในแต)ละตัวเทียบกับขอมูลรวมทั้งหมด โดยใหขอมูลรวม
ทั้งหมดมีค)าเปSนรอย
สูตรค านวณ
X คือ จ านวนขอมูล (ความถี่) ที่ตองการน ามาหาค)ารอยละ
N คือ จ านวนขอมูลทั้งหมด
1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก)
1) หาค)าเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

เมื่อ

µ=
µ

∑X
N

แทน คะแนนเฉลี่ย

∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ)ม
N แทน จำนวนคะแนนในกลุ)ม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห?ข!อมูล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากการสอนโดยใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผมในการเรียนการ
สอนนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
2. ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สัญลักษณ?ที่ใช!ในการเสนอผลวิเคราะห?ข!อมูล
เพื่อใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของขอมูล ผูศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ
ที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุ)มทดลอง

µ

แทน

ค)าเฉลี่ย (Mean)

P แทน รอยละ

2. ผลการวิเคราะห?ข!อมูล
หาค)าเฉลี่ยกลุ)มเป@าหมาย

µ ของผูที่ผ)านการประเมินหลังจากใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม
(19+18+17+18+18)/5

ได

µ

= 18

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก)อนเรียน และหลังเรียน

ลำดับ

คะแนนกอน คะแนนหลัง

ชือ่ -สกุล นศ.

คาตาง

1

นางสาวอภิญญา แยมโชติ

9

19

10

2

นายธรรมศิริ บุญมลิซอน

7

18

11

3

นายภูวเดช มุงพันกลาง

8

17

9

4

นายสายัญหE ไกรสมสุข

9

18

9

5

นายวิโรจนE พลสันตE

8

18

10

รวม

41

90

49

คะแนนค)าเฉลี่ย µ

8.2

18

9.8

จากตารางที่ 1 พบว)าค)าเฉลี่ยของกลุ)มเป@าหมายโดยภาพรวม มีค)าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ( µ = 18 ) มี
ค)าต)าง 9.8 คะแนนหลังการใชเครื่องมือหุ)นยกองศา
เมื่อพิจารณาเปSนรายบุคคลพบว)า ลำดับที่ 1 มี 1 คน คือคนที่ 1 ได 19 คะแนน ลำดับที่ 2 มี 3 คน
คือ คนที่ 2 คนที่ 4 และคนที่ 5 (มีคะแนน 18 คะแนน) และคนที่ 3 มี 17 คะแนนตามลำดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข!อเสนอแนะ
งานวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากการสอนโดยใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนโดยใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก)
เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม
1. ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม พบว)า ผลการเรียนเฉลี่ยรอบหลังการ
ใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ค)าเฉลี่ยรวมของกลุ)มเป@าหมายได 18 คะแนน ซึ่งทำใหผลต)างเพิ่มสูงขึ้นถึง
9.8 คะแนน จากก)อนการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ที่ค)าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู)ที่ 8.2
คะแนน เมื่อพิจารณาเปSนรายบุคคลพบว)า ลำดับที่ 1 คือคนที่ 1 ได 19 คะแนน ลำดับที่ 2 มี 3 คน คือ คน
ที่ 2 คนที่ 4 และคนที่ 5 ไดกพ 18 คะแนน และคนที่ 3 มี 17 คะแนนตามลำดับ

2. การอภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม มีประเด็นที่
น)าสนใจพบว)า หลังจากการใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผมประกอบการเรียนการสอน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นจากก)อนการใชเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ซึ่งสังเกตไดจากคะแนนที่เพิ่มขึ้น สูงถึง รอย
ละ 50 ขึ้นไปทุกคน ซึ่งสอดคลองกับหลักการและแนวคิดของ กิดานันท(2543) ไดกล)าวไวว)า นวัตกรรม เปSน
แนวความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหม) ๆ ที่ยังไม)เคยมีใชมาก)อนหรือเปSนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม
ที่มีอยู)แลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใชจะช)วยใหการทำงานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว)าเดิมทั้งยังช)วยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย และสอดคลองการงานวิจัยของ รุจิรา
(2555) ไดกล)าวว)า นวัตกรรม เปSนศาสตรที่ว)าดวยการครอบคลุมระบบการนำวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการศึกษาเพื่อประดิษฐวัสดุ อุปกรณ ที่ใหม)ๆ เพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ข!อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่องนี้นอกเหนือจากจะสามารถช)วยเพิ่มทักษะการซอยผมใหกับผูเรียนวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ
ไดเปSนอย)างดี แต)ยังทำใหนักศึกษารูสึกว)า การตัดซอยผมสุภาพบุรุษสามารถทำไดไม)ยาก และยังสามารถเขาใจ
การยกองศาของฐานผมและแต)ละทรงผมที่ทำไดดวยการทำนวัตกรรมการยกองศาของฐานผม
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ภาคผนวก
(ตารางคะแนน / รูปภาพ /แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC )
ตารางคะแนนจากแบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBRIC หน)วย%
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชือ่ -สกุล นศ.
นางสาวอภิญญา แยมโชติ
นายธรรมศิริ บุญมลิซอน
นายภูวเดช มุงพันกลาง
นายสายัญหE ไกรสมสุข
นายวิโรจนE พลสันตE

O1
45%
35%
40%
45%
40%

x
x
x
x
x

O2
95%
90%
85%
90%
90%

รวมและค)าเฉลี่ย

41%

5

90%

รูปภาพ เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม

