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บทคัดย%อ 
 

งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนจากการสอนโดยใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนโดยใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม 

ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมบุรุษ ภาคเรียนท่ี 3/2564 กลุ)มเป@าหมาย จำนวน 5 คน          
กลุ)มเป@าหมาย คือนักศึกษาห�องเรียนหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ ภาคเรียนท่ี 3/2564 ท่ีไม)ผ)าน

การประเมินหัวข�อการฝ,กการซอยผม จำนวนท้ังหมด 5 คน 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก)..เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม และ แบบสังเกต Rubric  
วิเคราะหข�อมูลโดยใช�สถิติ ค)าเฉลียกลุ)มตัวอย)าง(Mean) และหาค)าร�อยละ(Percentage) 
ผลการวิจัย พบว)ากลุ)มเป@าหมายท้ัง 5 คน สามารถเข�าใจและพัฒนาการการยกองศาของฐานผม จาก

การเรียนการสอนโดยเครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ซ่ึงนับเปSนร�อยละ 100 โดยมีคะแนนผ)านตามเกณฑ
ท้ังหมด  โดยมีคะแนนเฉลี่ย  ร�อยละ 84  ซ่ึงสูงมากข้ึนจากก)อนหน�าท่ีไม)ได�เรียนด�วยเครื่องมือหุ)นยกองศาของ
ฐานผม โดยนักศึกษาท้ัง 5 คน หรือ ร�อยละ 100 มีคะแนนผ)านตามเกณฑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.  ความเป8นมาและความสำคัญของป<ญหา 

 แผนกซอยผมสุภาพบุรุษ  เปSนการซอยผมสุภาพบุรุษแบบใช�กรรไกรซอยใช�เทคนิคการซอยท่ีแตกต)าง
ไปจากการใช�บัตตาเลี่ยนท่ัวไป  ด�วยเทคนิคและวิธีซอยผมท่ีง)าย  สวยงามพริ้ว  และรวดเร็ว การใช�เครื่องมือ
หุ)นยกองศาชองฐานผม  ช)วยทำให�เข�าใจองศาของฐานผมแต)ละองศาตามท่ีครูกำหนด 
 จากการเรียนการสอนวิชา  ซอยผมสุภาพบุรุษนักศึกษาหลายคนฝ,กยกองศา  ไม)ได�ตามระดับท่ี
ครูผู�สอนกำหนดบางระดับขององศาไม)ถูกต�อง ไม)ได�ระดับตามมาตรฐาน 
 จากสาเหตุท่ีกล)าวมา  ครูผู�สอนจึงเห็นความสำคัญในการจัดทำ  เครื่องมือหุ)นยกระดับองศาของฐาน
ผม  เพ่ือให�นักศึกษาสามารถฝ,กยกองศาได�อย)างถูกต�อง และไม)ผิดพลาดในการปฏิบัติการซอยผม 
 
2. วัตถุประสงค?ของการวิจัย 
       เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช�  เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ในหัวข�อเรื่อง  การซอย
ผม  ของนักศึกษาหลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษภาคเรียนท่ี 3/2564   
 
3. คำถามการวิจัย 
       การเรียนโดยการใช�  เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม  ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษภาค
เรียนท่ี 3/2564  ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนเปSนอย)างไร 
 
4. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
       4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
          การวิจัยครั้งนี้มุ)งศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด�วยการใช�  เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผมของ
นักศึกษาหลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษภาคเรียนท่ี 3/2564  โดยกำหนดหัวข�อเนื้อหาการสอน  เรื่องการยกองศา 
ด�วย  เครืองมือหุ)นยกยกองศาของฐานผม  แล�วสังเกตการณเรียนโดยใช�แบบสังเกต  Rubric   
      4.2 กลุ)มเป@าหมายในการวิจัย 
           การวิจัยในครั้งนี้ใช�วธิีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�เทคนิควิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  มีกลุ)มเป@าหมายท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วย  นักศึกษาห�องเรียนหลักสูตรวิชา ซอยผม
สุภาพบุรุษภาคเรียนท่ี 3/2564  ท่ีไม)ผ)านการประเมินการฝ,กยกองศาของฐานผมจำนวนท้ังหมด  5  คน 
       4.3 ขอบเขตของระยะเวลาในการวิจัย 
          ภาคเรียนท่ี 3/2564  ระยะการวิจัยจำนวน  7  วันทำการเฉพาะนักศึกษาห�องเรียนวิชา  ซอยผม
สุภาพบุรุษ 



 
5. ตัวแปรท่ีศึกษา 
        5.1 ตัวแปรต!น คือ การสอนโดยใช!เครืองมือหุ%นยกองศาของฐานผม 
         5.3 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ รอบบ%าย ภาค
เรียนท่ี 3/2564  จากการสอนโดยใช!เครื่องมือหุ%นยกองศาของฐานผม 
 
6. นิยามศัพท?เฉพาะ(นิยามเชิงปฏิบัติการ) 
        “การสอนโดยใช!เครื่องมือหุ%นยกองศาของฐานผม” หมายความว)า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูหลังจากพบว)านักศึกษาท่ีเรียนหัวข�อเรี่องการซอยผมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม)ผ)านเกณฑท่ี
กำหนด 
             “ผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียน” หมายความว)า คะแนนท่ีได�จากการวัดผลโดยใช�แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
แบบ RUBRIC ตามใบงานเรื่องการใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผมท่ีครูผู�สอนสร�างข้ึน 
             “เครื่องมือหุ%นยกองศาของฐานผม” หมายความว)า อุปกรณท่ีผู�สอนสร�างข้ึนด�วยหัวหุ)นพลาสติก 
และแผ)นพลาติกลูกฟูก เพ่ือใช�ในการยกองศาของฐานผม       
             “แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBRIC” หมายความว)าแบบสังเกตการปฏิบัติงาน ท่ีเปSนแบบประเมิน
ท่ีผู�สอนให�คะแนนผู�เรียนโดยสังเกตจากพฤติกรรมการทำงาน 
             “นักศึกษาหลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ ” หมายความว)า ผู�เรียนหลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ รอบ
บ)าย ภาคเรียนท่ี 3/2564 
 
7. ประโยชน?ท่ีได!จากการวิจัย 
        1. ได�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ ท่ีผู�สอนสามารถนำไปใช�ในการ
แก�ไขบัญหาในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู� ความเข�าใจ สามารถนำไปฝ,กยกระดับองศาใน
การซอยผมแต)ละทรงได�อย)างถูกต�อง 
 2. ผู�เรียนสามารถศึกษาเรียนรู�สื่อ  การใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม หลักสูตรซอยผม
สุภาพบุรุษ ได�อย)างต)อเนื่องตลอดเวลา ทำให�เกิดความเข�าใจสามารถนำไปประยุกตใช�ได�อย)างหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเรียนการสอนโดยใช�เครื่องมือหุ�นยก
องศาของฐานผม 
- การสอนด�วยเครื่องมือ 
- การยกองศาของฐานผม 
- แบบประเมิน Rubric 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ ภาคเรียนท่ี 
3/2564 โดยใช�เครื่องมือหุ�นยกองศาของ
ฐานผม 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนจากการสอนโดยใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม 

หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ  
ผู�วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องดังต)อไปนี้ 
1. เครื่องมือหัวหุ)นสำหรับฝ,กหัดซอยผมสุภาพบุรุษ 
2. การเรียนการซอยผมชาย การฝ,กยกองศาของฐานผม 
3. แบบประเมิน Rubric 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. เครื่องมือหัวหุ)นสำหรับฝ,กหัดซอยผมสุภาพบุรุษ 
การฝ,กทักษะบนหัวหุ)นจำลอง ในการฝ,กหัดทรงผมชาย ก)อนท่ีจะตัดผมคนจริงสำหรับการตัดผมชาย
ในการเรียนการสอนข้ันแรกสำหรับผู�ท่ียังไม)มีพ้ืนฐานมาก)อนการฝ,กครั้งแรกจะเปSนการฝ,กลมหรือฝ,ก
ทักษะกับหัวหุ)นจำลองเพ่ือให�เกิดทักษะและความอดทนและความชำนาญเปSนการฝ,กการใช�ปaตตา
เลี่ยนและกรรไกรซ่ึงใช�ฝ,กร)วมกับหวีการแบ)งช)อผมการฝ,กซอยผมตัดผมแบบต)างๆ  ตามข้ันตอนการ
ฝ,กทักษะบนหัวหุ)นจำลองดังนี้ 
1. การตัดผมด�านข�าง 

1.1 การตัดผมขาวให�เดินปaตตาเลี่ยนตัดผมท่ีจองแนบชิดศีรษะข้ึนไปเหนือใบหูครั้งละ หนึ่ง
หน�าฟaนปaตตาเลี่ยน 

– การเดินปaตตาเลี่ยนต�องไม)ท่ิมหนังศีรษะหรือแหวนมากจนเกินไป 
– การเดินปaตตาเลี่ยนไม)เร็วหรือช�าเกินไป 
– การเดินปaตตาเลี่ยนไม)ให�ดันหุ)น ให�เดินแผ)วๆบนหัวหุ)นเท)านั้น 

1.2 การตัดผมขาว ให�เดินปaตตาเลี่ยนตัดผมขาวหลังใบหูด�านล)างข้ึนไปบรรจบกับผมท่ีตัดข้ึนมาจาก
จอนหู 

1.3 การตัดผมนวลกลมกลืนเม่ือสุดผมขาวให�เดินปaตตาเลี่ยนตัดผมรองหวีเปSนแนวเฉียง 45 
องศากับแนวระดับผมนวลกลมกลืนและให�เชื่อมต)อกัน 

 
2. การตัดผมด�านหลัง 

2.1 การตัดผมขาวให�เดินปaตตาเลี่ยนตัดผมขาวจากท�ายทอยแนบชิดศรีษะข้ึนไป 
2.2 การตัดผมนวลกลมกลืนเม่ือสุดผมขาวให�เผยปaตตาเลี่ยนตัดผมบนหวีกับแนวเฉียง 45 
องศาสร�างนวลกลมกลืนเชื่อมต)อกัน 

 
 



3. การตัดผมบนศีรษะ 
3.1 การตัดผมบนศีรษะด�านหลังให�วางหวีแนบกับกะโหลกศีรษะ เดินปaตตาเลี่ยนตัดผม

ด�านหลังตามความในแนวตรงหรือตัดผมข�างหน�าหวี จนกว)าผมจะเข�าหวีไม)เต็มหน�าหวี 
3.2 การตัดผมบนศีรษะด�านหน�าให�วางหวีแนบกะโหลกศีรษะด�านหน�าหวีตัดผมครั้งละ 1 

หน�าหวีเดินปaตตาเลี่ยนตัดผมบนศีรษะด�านหน�า 
 

2. การเรียนการซอยผมชาย การฝ,กยกองศาของฐานผม 

       อาชีพช่างตดัผมหรือช่างตดัผมเป็นงานศิลปะที�ตอ้งใชค้วามประณีต อยา่งมากอีกอยา่ง

หนึ�งที�จะทาํใหค้นเขา้มาใชบ้ริการกบัเราใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ จะใหเ้ปรียบเส้นผมทุกเส้น

เปรียบเสมือนอวยัวะอยา่งหนึ�งของร่างกายคนเราเมื�อลงกรรไกรตดัออกไปแลว้เราตอ้งมั�นใจวา่

ลูกคา้ที�มารับบริการตอ้งไดรั้บความพึงพอใจตรงกบัความตอ้งการการบาํรุงรักษาเครื�องมือที�ใช้

ในการตดัแต่งทรงผมมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่ความสามารถในการตดัแต่งทรงผม 

วิธีซอยผมสั้น 
รูปแบบ/ลักษณะ : ตัดผมนอกสถานที่ รับจ�างซอยผมส้ัน ตัดผมที่บ�านลูกค�า เตรียมอุปกรณไปเอง 
อุปกรณ : 

• หวีซอย 

• ก๊ิบ 

• กรรไกร 

ขั้นตอน/วิธีการ : 
1. แบ)งผมคร่ึงด�านหน�าและด�านหลังคร่ึงใบหู เก็บผมช)อหน�าไว�ก)อน โดยแบ)งจากแนวคร่ึง

ค้ิว ทั้งสองข�าง เร่ิมจากด�านหลังแบ)งผมเปSนแถวกว�างประมาณ หน่ึงน้ิวจากแนว
ก่ึงกลางศีรษะ ผมช)อแรกจะเปSนฐานในการตัดผมช)อต)อไป เปSนไกดไลน ตัดเช่ือมกับ
ฐานผมช)อแรกหวียกขึ้น 90องศา ตัดความยาวไม)เกิน 3 น้ิว ช)อถัดมายก 90 องศา
เหมือนกัน ใช�ช)อแรกตัดไล)ลงมาจนถึงท�ายทอย 

2. เร่ิมแถวใหม)ใช�ผมแถวแรกเปSนฐาน มาวัดตัดเท)าฐานแรก และผมทุกช)อต�องยก 90 
องศา ตัดไล)ลงมาจนถึงท�ายทอย มาวัดเปSนฐานทุกแถว ผมด�านหลังจะแบ)งตัดได� 7 
แถวคือแถวแรกก่ึงกลาวศรีษะและด�านข�าง อีกข�างละ 3 แถว แล�วจึงเร่ิมแถวใหม)ใช�ผม



แถวที่ตัดก)อนหน�า แบ)งผมออกเปSน 3 ส)วนเท)า ๆ กัน ใช�ผมด�านหลัง มาวัดเปSนฐานหวี
ผมยก 90 องศา ตัดเท)าฐานผม 

3. ผมช)อที่สองใช�ช)อแรกเปSนไกดแล�วตัด เว�นจอนหู และท�ายทอย ช)อที่ 3 ยก 90 องศา
เช)นกันใช�ผมช)อที่ 2 มาวัด เร่ิมตัดผมอีกด�านหน่ึง โดยเร่ิมจากแถวกลาง ศีรษะใช�ช)อผม
ที่ตัดแล�วเปSนไกดไลน เร่ิมจากช)อแรก กลางศีรษะยก 90 องศา ไล)ลงไปถึงท�ายทอย 
เหมือนเดิม ตัดลักษณะเดียวกันน้ี ที่เหลือทั้ง 3แถว 

4. การตัดผมด�านข�างอีกด�าน ก็แบ)งผมออกเปSน 3 ส)วนเท)า ๆ กันใช�ผมด�านหลังมาวัดเปSน
ฐาน ตัดผมเท)าฐาน และใช�ผมแถวแรกเปSนฐานในการ ตัดผมแถวที่เหลือให�หมดเท)า ๆ 
กัน ผมทรงเสยจะ มีความยาวเท)ากันทั้งศีรษะยกเว�นจอนหูและท�ายทอย 

5. การซอยผมด�านหน�าแบ)งผมด�านหน�าที่เก็บไว�ออกเปSน 3 แถวหวีผมช)อ กลางยกขึ้นตั้ง
ฉาก 90 องศา ใช�ผมด�านหลังมาวัด ตัดความยาวเท)าผมด�านหลัง ถ�าต�องการให�ผม
ด�านหน�ายาวพอดีก็ให�หวีผมยก 90 องศา ถ�าต�องการผมด�านหน�ายาวให�โน�มมือไป
ด�านหลัง 

6. เม่ือตัดผมแถวกลางเสร็จแล�ว ใช�เปSนฐานในการ ตัดผมแถวที่เหลืออีกสองแถว(ซ�าย-
ขวา) ให�เท)ากับผมช)อกลาง 

7. การเช็คผม ยกเหมือนที่เราตัดซอยคร้ังแรก ยก 90 องศา ถ�ามีมุมก็ตัดทิ้ง แล�วแบ)งเปSน
ช้ัน เส�นที่ส้ันที่สุดของด�านหน�ามาวัดแล�วตัด เช็คไล)ลงมาถึงท�ายทอยเหมือนตอนซอย 
เช็คทุกแถวไปเร่ือยๆจนหมดทั่วศีรษะ เช็คจอนและด�านท�ายทอยโดยแบ)งผมคร่ึงใบหู 
ยกผมขึ้น 45 องศา ตัดเฉียง แบ)งผมช้ันต)อไปลงมา ยก 45 องศาเช)นกันแล�วตัด แบ)ง
ผมด�านหลัง หวีมาเช่ือมกับด�านหน�า นำเส�นผม อีกข�างหน่ึง ก็เช็คในลักษณะเดียวกัน 
แบ)งผมที่คร่ึงใบหู ยก 45 องศาแล�วตัด ของด�านหน�ามาวัดแล�วตัด 

8. หวีผมด�านหลังมาเช่ือมใช�เส�นผมเส�นที่ส้ันที่สุด แบ)งผมลงมาอีกช้ัน ยก 45 องศา ตัด
เท)าฐานช)อแรกที่ตัดไว� ดึงผมด�านหลังมาเช่ือมตัด ยก 45 องศา ตัดเท)าฐานที่ตัดไว� ตัด
เช็คถึงช)อบนสุด 

 
 

 
 



3. แบบประเมินRubrics               
    3.1 รูบริคหรือรูบริคการให�คะแนนคืออะไร 
     รูบริค คือ เครื่องมือในการให�คะแนน  ซ่ึงประกอบด�วยเกณฑด�านต)าง ๆ  ท่ีใช�พิจารณา
ชิ้นงานหรือการปฏิบัติ เช)น การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค  องคประกอบ 
รายละเอียด  น้ำเสียงของการเขียน และกลวิธีการเขียน เปSนต�น อีกประการหนึ่ง คือ ระดับคุณภาพ
ของเกณฑ แต)ละด�าน  ซ่ึงมีตั้งแต)ระดับดีเยี่ยมจนถึงต�องปรับปรุง (Heidi Goodrich  Andrade,  
1997) 
    รูบริคการให�คะแนน คือ แนวทางการให�คะแนนอย)างละเอียด ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยผู�สอนหรือ
ผู�ประเมิน  เพ่ือเปSนแนวทางในการวิเคราะหผลงานหรือกระบวนการท่ีเกิดจากความพยายามของ
นักเรียน (Barbara  M. Moskel, 2000) 
   รูบริคเปSนมาตราส)วนประมาณค)า (Rating Scales)  ท่ีใช�ประเมินการปฏิบัติ  ซ่ึงตรงกัน
ข�ามกับแบบสำรวจรายการ (Checklists)  โดยปกติจะเรียกว)าแนวทางการให�คะแนน (Scoring 
guides)  ประกอบด�วยเกณฑการประเมินการปฏิบัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ ใช�ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน  หรือประเมินผลผลิตซ่ึงเปSนผลจากการปฏิบัติงาน (Craig  A Mertler, 
2001) 
 กล)าวโดยสรุปได�ว)า  รูบริคเปSนเครื่องมือให�คะแนนชนิดหนึ่ง  ใช�ในการประเมินการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานของนักเรียน  รูบริคประกอบด�วย  2  ส)วน คือ เกณฑท่ีใช�ประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของ
นักเรียน  และระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน  เกณฑจะบอกผู�สอนหรือผู�ประเมินว)าการปฏิบัติงาน
หรือผลงานนั้น ๆ จะต�องพิจารณาสิ่งใดบ�าง  ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกว)า  การปฏิบัติ
หรือผลงานท่ีสมควรจะได�ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนนั้น ๆ ของเกณฑแต)ละตัวมีลักษณะ
อย)างไร  รูบริคจึงเปSนเหมือนการกำหนดลักษณะเฉพาะ (Specification)  ของการปฏิบัติหรือ
ผลงานนั้น ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ  หรือท้ัง  2 ประการรวมกัน  ท้ังนี้ ข้ึนอยู)กับ เป@าหมาย
ของการประเมิน 
    3.2 ทำไมจึงต�องใช�รูบริค 
 การใช�รูบริคมีประโยชนสำหรับครูและนักเรียนหลายประการ  ดังนี้ 
 1. รูบริคเปSนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท้ังในการเรียนการสอนและ การประเมินช)วย
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหรือการแสดงออกของนักเรียน  ในขณะเดียวกันก็ช)วยควบคุมการปฏิบัติ
นั้นๆ  ด�วย โดยครูต�องกำหนดความต�องการหรือ    ความคาดหวังในผลงานของนักเรียน 
อย)างชัดเจน  และแสดงให�นักเรียนทราบว)าจะทำให�ถึงความคาดหวังนั้นได�อย)างไร  ซ่ึงมักปรากฏว)า
คุณภาพผลงานและการเรียนรู�ของนักเรียนพัฒนาข้ึนอย)างเห็นได�ชัด  ข�อโต�แย�งถกเถียงท่ีมักพบเสมอ
ในเรื่องการใช�รูบริคคือ การให�คำอธิบายท่ีชัดเจนในเรื่องคุณภาพ เม่ือนักเรียนมีข�อบกพร)องตาม
เกณฑใด  ครูจะช)วยชี้แนะและบอกได�ว)าครูคาดหวังให�นักเรียนทำอะไร 



 2. รูบริคช)วยให�นักเรียนตัดสินคุณภาพผลงานของตนเองและของคนอ่ืน  ๆ อย)างมีเหตุผล  
เม่ือใช�รูบริคเปSนแนวทางการประเมิน  นักเรียนจะสามารถชี้แนะและ แก�ปaญหาเก่ียวกับผลงานของ
ตนและผู�อ่ืนได�อย)างตรงจุด  การฝ,กซ้ำ ๆ เก่ียวกับการประเมินผลงานกลุ)มและผลงานของตนเองทำ
ให�นักเรียนเพ่ิมความรับผิดชอบ เก่ียวกับผลงานของตนมากข้ึน  และยุติการถามตนเองว)า “ฉัน
ทำงานเสร็จหรือยัง” 
 3. รูบริคช)วยลดเวลาครูในการประเมินงานของนักเรียน  ผลงานท่ีผ)าน การประเมินโดย
เจ�าของผลงานเอง และโดยกลุ)มซ่ึงยึดเกณฑหรือรูบริคเปSนหลักนั้น  ทำให�ข�อบกพร)องมีน�อยมากเม่ือ
มาถึงมือครู หากมีสิ่งใดท่ีต�องปรับปรุงบอกกล)าวกัน ครูก็เพียงแต)วงประเด็นนั้นในรูบริค  แทนท่ี
จะต�องอธิบายกันยืดยาว นอกจากนี้รูบริคยังช)วยให�ข�อมูลย�อนกลับแก)นักเรียนมากข้ึน เก่ียวกับ
จุดเด)นและสิ่งท่ีต�องปรับปรุง 
4. รูบริคมีความยืดหยุ)น  คือ  มีระดับคุณภาพต้ังแต)ดีเยี่ยมจนถึงต�องปรับปรุง  ทำให�ครูนำไปใช�กับ
นักเรียนท่ีคละความสามารถได�  คือ นำไปใช�กับนักเรียนท่ีเรียนเก)งจนถึงนักเรียนท่ีเรียนอ)อน โดยใช�
เกณฑสะท�อนผลงานของเขา 
 5. รูบริคใช�ง)ายและอธิบายได�ง)าย  นักเรียนจะรู�ชัดเจนว)าเขาเรียนรู�อะไรบ�าง  ในปลายป6เขา
ก็จะประเมินได�อย)างถูกต�อง ผู�ปกครองก็เกิดความกระตือรือร�น  และรู�ชัดเจนว)าลูกหลานจะต�องทำ
อย)างไรเพ่ือในประสบความสำเร็จ 
 นอกจากนี้ ในเว็บไซต teachervision. fen. com/ teaching – methods / rubrics  
ได�กล)าวถึงเหตุท่ีต�องใช�รูบริคว)า  ผู�เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว)ารูบริคช)วยปรับปรุงผลงานข้ันสุดท�ายของ
นักเรียน  ซ่ึงมีผลให�เกิดการเรียนรู�มากข้ึน  เม่ือครูประเมิน  รายงานหรือโครงการก็จะรู�โดยนัยว)า
อะไรทำให�ผลงานสุดท�ายออกมาดีและเปSนเพราะอะไร  การท่ีนักเรียนรู�รูบริคล)วงหน�าหรือก)อนการ
ทำงาน  เขาก็จะรู�ว)าเขาจะได�รับ การประเมินอย)างไรและจะมีการเตรียมตัวตามประเด็นการประเมิน
นั้น ๆ การพัฒนาปรับปรุงรูบริคซ่ึงเปรียบเสมือนตะแกรงร)อนและใช�เปSนเครื่องมือสำหรับนักเรียน  
จะเปSนแกนท่ีจำเปSนในการปรับปรุงคุณภาพของงานและเพ่ิมพูนความรู� 
โดยสรุปแล�ว 
        - การเตรียมรูบริคเปSนแนวทางท่ีนักเรียนใช�สร�างความรู� 
        - การพิจารณารูบริคเปSนส)วนหนึ่งของแผนเวลาวางแผนด�วย  ไม)ใช)เพ่ิมเวลาเพ่ือเตรียมรูบริค 
เม่ือสร�างรูบริคแล�วสามารถนำไปใช�ในกิจกรรมท่ีหลากหลาย  การทบทวน  การสร�างมโนคติใหม) 
และการพิจารณาใหม)ของมโนคติเดิมจากหลาย ๆ มุมมอง  ช)วยพัฒนาความเข�าใจของนักเรียน
เก่ียวกับ 
สิ่งท่ีเรียน รูบริคท่ีสร�างข้ึนสามารถนำไปใช�  หรือปรับเล็กน�อยและนำไปใช�กับกิจกรรมมากมาย เช)น 
มาตรฐานระดับยอดเยี่ยมของรูบริคการเขียนจะอยู)คงท่ีตลอดป6การศึกษา แต)สิ่งท่ีเปลี่ยนไปคือ



ความสามารถของนักเรียนและวิธีการสอนของครู เพราะสิ่งท่ีจำเปSนหรือสิ่งสำคัญยังคงอยู)  จึงไม)
จำเปSนต�องสร�างรูบริคใหม)ท้ังหมดสำหรับทุกกิจกรรม 
ข�อดีของการใช�รูบริคมีหลายประการ ได�แก) 
             - ผู�สอนสามารถเพ่ิมคุณภาพการสอนได�โดยตรง  โดยมีเป@าหมาย  จุดเน�น และความต้ังใจ
ท่ีรายละเอียดเฉพาะ เปSนตัวอย)างสำหรับนักเรียน 
             - นักเรียนมีแนวทางท่ีชัดเจนตามความคาดหวังของครู 
             - นักเรียนใช�รูบริคเปSนเครื่องมือพัฒนาความสามารถของตน 
             - ครูนำรูบริคไปใช�ซ้ำได�อีกในกิจกรรมอ่ืนๆ   
3.3 เม่ือไรการให�คะแนนแบบรูบริคจึงเปSนเทคนิคการประเมินท่ีเหมาะสม 
 การให�คะแนนแบบรูบริคมักใช�ในการประเมินกิจกรรมกลุ)ม  ประเมิน โครงการและการ
นำเสนอปากเปล)า  เหมาะท่ีจะใช�กับวิชาภาษา  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปSนการประเมินในชั้น
เรียน ในสหรัฐ- อเมริกาใช�ท้ังในระดับก)อนอุดมศึกษาและอุดมศึกษา  รูบริคการให�คะแนนจะใช�ท่ี
ไหนและเม่ือไรนั้นไม)ได�ข้ึนอยู)กับระดับชั้นหรือวิชา  แต)ข้ึนอยู)กับเป@าหมายของการประเมิน 
   การให�คะแนนแบบรูบริคเปSนหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกท่ีใช�ประเมินผลงานของนักเรียน 
ตัวอย)างเช)น แบบตรวจสอบรายการ (Checklists)  อาจใช�ประเมิน  งานเขียน แทนท่ีจะใช�รูบริคก็
ได�  ถ�าข�อมูลนั้นอยู)ในขอบเขตจำกัดและเฉพาะเจาะจง  การให�คะแนนแบบรูบริคมักใช�กับการ
ประเมินท่ีมีการอธิบายบรรยายเพ่ือสนับสนุนการประเมินว)า  บรรลุตามขอบเขตของเกณฑหรือไม) 
การให�น้ำหนักตัวเลขกับทักษะย)อย ๆ ในกระบวนการก็เปSนเทคนิคการประเมินอีกอย)างหนึ่ง  ค)าตัว
เลขท่ีให�ไม)ได�เปSนตัวชี้วัดว)านักเรียนจะต�องปรับปรุง  การปฏิบัติอย)างไร นักเรียนท่ีได�คะแนน 70 จาก 
100 จะไม)ทราบว)าจะต�องปรับปรุง   ตัวเองอย)างไรในการทำงานครั้งต)อไป  การให�คะแนนรูบริคจะ
ให�รายละเอียดของแต)ละระดับว)ามีความคาดหมายอย)างไร  คำอธิบายหรือรายละเอียดนั้นจะช)วยให�
นักเรียนเข�าใจว)าทำไมถึงได�คะแนนเท)านั้น  และเขาจะต�องทำอย)างไรเพ่ือปรับ- ปรุงตัวในการปฏิบัติ
ครั้งต)อไป 
การให�คะแนนแบบรูบริคมีส)วนดีหรือเปSนประโยชนอย)างน�อย  2  ประการในกระบวนการ
ประเมินผล ประการแรก รับรองหรือสนับ- สนุนการทดสอบว)าถึงหรือบรรลุขอบเขตตามเกณฑท่ีระบุ
ไว� ประการทีสอง ให�ผลสะท�อนกลับไปยังนักเรียนว)า จะปรับปรุงการปฏิบัติของตนอย)างไร  ถ�าส)วนดี
เหล)านี้สอดคล�องกับวัตถุประสงคของการประเมิน  การให�คะแนนแบบรูบริคก็จะเปSนเทคนิควิธีการ
ประเมินท่ีเหมาะสม 
รูบริคมีก่ีชนิด 
 รูบริคมี  2 ชนิด  คือ แบบภาพรวม (Holistic) และแบบแยกส)วน  (Analytic)  ดังภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูบริคแบบภาพรวมนั้น ครูต�องให�คะแนนโดยดูภาพรวม ของ
กระบวนการหรือผลงาน ไม)แยกพิจารณาเปSนส)วนๆ (Nitko, 2001)  ในทางตรงกันข�าม  สำหรับ
รูบริคแบบแยกส)วนนั้น ครูจะให�คะแนนแยกทีละส)วนหรือทีละองคประกอบ  แล�วรวมคะแนนแต)ละ
ส)วนนั้นเข�าด�วยกันเปSนคะแนนรวม (Moskel, 2000 ; Nitko, 2001) 
 
 รูบริคแบบภาพรวมจะใช�เม่ือต�องการดูคุณภาพโดยรวมมากกว)าจะดูข�อบกพร)องส)วนย)อย ๆ 
(Chase, 1999) Nitko(2001) กล)าวว)า รูบริคแบบภาพรวมจะเหมาะสมกับการปฏิบัติท่ีต�องการให�
นักเรียนสร�างสรรคการตอบสนอง  และไม)มีคำตอบท่ีถูกต�องชัดเจน  จุดเน�นของการรายงานคะแนน
ท่ีใช�รูบริคแบบภาพรวมคือ  คุณภาพโดยรวม  ความคล)องแคล)ว  หรือความเข�าใจเก่ียวกับเนื้อหา
สาระเฉพาะและทักษะ  ซ่ึงเปSนการประเมินระดับมิติเดียว (Mertler, 2001)  การใช�รูบริคแบบ
ภาพรวมทำให�กระบวนการให�คะแนนเร็วกว)าการใช�รูบริคแบบแยกส)วน (Nitko, 2001)  ดังนั้น  ครู
จึงต�องอ)าน พิจารณาและตรวจสอบการปฏิบัติของนักเรียนโดยตลอด  เพ่ือให�รู�สึกรับรู�ถึงภาพรวมว)า
นักเรียนทำอะไรได�และยังใช�เปSนการประเมินสรุป (Summative) ได�ด�วย  แต)นักเรียนจะได�รับ
ทราบผลสะท�อนกลับน�อยมาก ดังตัวอย)างรูบริคแบบภาพรวมต)อไปนี้ 
คะแนน รายละเอียด 
5 แสดงความเข�าใจปaญหาอย)างสมบูรณ  คำตอบประกอบด�วยทุกประเด็นท่ีต�องการ 
4 แสดงความเข�าใจปaญหาค)อนข�างมาก คำตอบปรากฏทุกประเด็นท่ีต�องการ 
3 แสดงความเข�าใจปaญหาบางส)วน  คำตอบประกอบด�วยประเด็นส)วนใหญ)ท่ีต�องการ 
2 แสดงความเข�าใจปaญหาเพียงเล็กน�อย  ประเด็นส)วนใหญ)ท่ีต�องการไม)ปรากฏ 
1 แสดงความไม)เข�าใจปaญหา 



0 ไม)ตอบ / ไม)ทำงาน 
 
รูบริคแบบแยกส)วน นิยมใช�เม่ือต�องการเน�นชนิดหรือลักษณะเฉพาะของการตอบสนอง (Nitko, 
2001)  นั่นคือ ใช�สำหรับการปฏิบัติงานท่ียอมรับการตอบสนอง 1 หรือ 2  ลักษณะ และความคิด
สร�างสรรคไม)ได�เปSนประเด็นสำคัญเก่ียวกับการตอบสนองของนักเรียน  นอกจากนี้  ผลลัพธข้ันต�นจะ
มีคะแนนหลายตัว  ตามด�วยคะแนนรวม    ซ่ึงใช�เปSนตัวแทนการประเมินหลายมิติ (Mertler, 2001) 
การใช�รูบริคแบบแยกส)วนทำให�กระบวนการให�คะแนนช�า เนื่องจากเปSนการประเมิน 
หลายทักษะหรือหลายคุณลักษณะเปSนรายบุคคล  ทำให�ครูต�องใช�เวลาตรวจผลงานหลายครั้งหลาย
หน การสร�างและการใช�รูบริคแบบแยกส)วนจึงใช�เวลามาก  ซ่ึงมีกฎท่ัวๆ  ไปว)า ผลงานของแต)ละคน
ต�องพิจารณาแยกแต)ละด�านในแต)ละครั้งตามเกณฑการให�คะแนน (Metler, 2001)  ดังนั้น การใช�
รูบริคแบบแยกส)วนจึงได�ผลค)อนข�างสมบูรณ   ผลสะท�อนกลับท่ีมีต)อนักเรียนและครูจึงมีความหมาย
มาก  นักเรียนจะรับทราบผลสะท�อนกลับของการปฏิบัติของตนตามเกณฑการให�คะแนน ซ่ึงถ�าใช�
รูบริคแบบภาพรวมจะไม)ปรากฏรายละเอียดนี้ (Nitko, 2001)  ครูท่ีใช�รูบริคแบบแยกส)วนจึง
สามารถท่ีจะสร�างเส�นภาพ (Profile)  จุดเด)น – จุดด�อย ของนักเรียนแต)ละคนได�  
          3.4 การออกแบบรูบริคมีข้ันตอนอย)างไร 
 ข้ันตอนการออกแบบรูบริคมี 7 ประการ ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ตรวจทานจุดประสงคการเรียนรู�ท่ีต�องใช�ในการทำงาน  เปSนการจับคู)แนวทางการให�คะแนน
กับจุดประสงคและการชี้แนะตามความเปSนจริง 
ข้ันท่ี 2 อธิบายคุณลักษณะท่ีต�องสังเกตเปSนพิเศษซ่ึงครูต�องการเห็น (และท่ีไม)ต�องการเห็น) นักเรียน
แสดงออกในผลผลิต กระบวนการหรือการปฏิบัติ นั่นคืออธิบายคุณลักษณะทักษะ หรือพฤติกรรมท่ี
ครูต�องการเห็น รวมท้ังข�อผิดพลาดท่ัวๆ ไปท่ีไม)ต�องการให�เกิด 
ข้ันท่ี 3 หาวิธีการต)าง ๆ ท่ีจะอธิบายลักษณะการปฏิบัติท่ีสูงกว)าระดับค)าเฉลี่ย ระดับค)าเฉลี่ย  และ
ต่ำกว)าระดับค)าเฉลี่ย  สำหรับแต)ละคุณลักษณะท่ีสังเกตจากข้ันท่ี 2 
ข้ันท่ี 4 สำหรับรูบริคแบบภาพรวม  เขียนคำบรรยายลักษณะงานท่ีดีและงานท่ีไม)ดี โดยรวมทุก
เกณฑเข�าด�วยกันเปSนข�อความเดียว สำหรับรูบริคแบบแยกส)วน เขียนคำบรรยายลักษณะงานท่ีดีและ
งานท่ีไม)ดี  โดยแยกต)างหากแต)ละเกณฑ 
ข้ันท่ี 5 สำหรับรูบริคแบบภาพรวม  เขียนรายละเอียดการปฏิบัติท่ีอยู)ในระหว)างกลางของระดับสูง
กว)าค)าเฉลี่ย ระดับค)าเฉลี่ย  และระดับต่ำกว)าค)าเฉลี่ย เพ่ือให�รูบริคสมบูรณสำหรับรูบริคแบบแยก
ส)วน เขียนรายละเอียดสำหรับการปฏิบัติท่ีอยู)ระหว)างกลางของทุกเกณฑ 
ข้ันท่ี 6 รวบรวมตัวอย)างผลงานของนักเรียน  ซ่ึงเปSนตัวแทนของแต)ละระดับ  ซ่ึงจะช)วยการให�
คะแนนของครูในอนาคต 
ข้ันท่ี 7 ทบทวนรูบริคท่ีทำแล�ว (ถ�าจำเปSน) 



 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปSนความสามารถของนักเรียนในด�านต)างๆ ซ่ึงเกิดจากนักเรียนได�รับ
ประสบการณจากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต�องศึกษาแนวทางในการวัดและ
ประเมินผล การสร�างเครื่องมือวัดให�มีคุณภาพนั้น ได�มีผู�ให�ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว�
ดังนี้ 
ปราณี กองจินดา (2549,หน�า 42) กล)าวว)า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสำเร็จ ท่ีได�รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปSนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ
เรียนรู�ทางด�านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได�จำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว�ตาม
ลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการ สอนท่ีแตกต)างกัน  
ไพโรจน คะเชนทร (2556) ให�คำจำกัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว)า คือคุณลักษณะ รวมถึง
ความรู� ความสามารถของบุคคลอันเปSนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณท้ังปวงท่ี
บุคคลได�รับจากการเรียนการสอน ทำให�บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด�านต)างๆ ของ
สมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุ)งหมายเพ่ือเปSนการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว)า
เรียนแล�วรู�อะไรบ�าง และมีความสามารถด�านใดมากน�อยเท)าไร  ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียน
การฝ,กฝนหรือประสบการณต)างๆ ท้ังในโรงเรียน ท่ีบ�าน และสิ่งแวดล�อมอ่ืนๆ รวมท้ังความรู�สึก 
ค)านิยม จริยธรรมต)างๆ ก็เปSนผลมาจากการฝ,กฝนด�วย 
ดังนั้นจึงสรุปได�ว)าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะท 
าให� นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได�โดยการแสดงออกมาท้ัง 3 ด�าน คือ 
ด�านพุทธิพิสัย ด�าน จิตพิสัย และด�านทักษะพิสัย 
 

จากข�อความข�างต�นสรุปได�ว)า การพัฒนานวัตกรรม เปSนการคิดค�นสิงประดิษฐ หรือ
วิธีการทำงานใหม)ๆข้ึนมาจากเดิม โดยเน�นความทันสมัยและใช�ในการท างานได�อย)างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และยังช)วยในเรื่องของการประหยัดเวลาในการทำงานได�อีกด�วย 
 
 
 

 

 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนจากการสอนโดยใช�เครือ่งมือหุ)นยกองศาของฐานผมในการเรียน
การสอนนักศึกษาหลักสูตรวชิาซอยผมสุภาพบรุุษ   ผู�วิจยัได�ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1.  กลุ)มเป@าหมาย 
2.  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
3.  รูปแบบการวิจัย 
4.  การเก็บรวบรวมข�อมูล 
5.  การวิเคราะหข�อมูล 
6.  สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหข�อมูล 

 
กลุ%มเปqาหมาย 
 กลุ)มเป@าหมายท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เปSนนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ ภาคเรียนท่ี 
3/2564 จำนวน 5 คน 
  
 ได�มาโดยวิธีการ เลือกโดยเฉพาะเจาะจง 
 
เครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัย 

1. เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม 
2. แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน RUBRIC 

 
รูปแบบการวิจัย 
  เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใช�แบบแผนการวิจัยแบบ 
กลุ)มทดลองกลุ)มเดียว วัดผลก)อนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest Design) 

 
 



การเก็บรวบรวมข!อมูล ทำการเก็บรวบรวมข�อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 1.  การเก็บรวบรวม เครื่องมือท่ีใช� ได�แก) แบบสังเกตุRubric 
 
การวิเคราะห?ข!อมูล 
 
ใช�ค)าเฉลียกลุ)มเป@าหมาย (Mean)และหาค)าร�อยละ(Percentage) 
 
สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหข�อมูล  มีดังนี้ 
  สุตรท่ีใช�ค านวณสถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
การแจกแจงความถ่ี เปSนการแสดงค)าความถ่ีของข�อมูลท่ีเก็บมาได� โดยแสดงเปSนจ านวนและร�อยละ (%) 
ค)าร�อยละ (Percentage) 
ค)าร�อยละ คือ การค านวณหาสัดส)วนของข�อมูลในแต)ละตัวเทียบกับข�อมูลรวมท้ังหมด โดยให�ข�อมูลรวม 
ท้ังหมดมีค)าเปSนร�อย 
สูตรค านวณ 
 
 X คือ จ านวนข�อมูล (ความถ่ี) ท่ีต�องการน ามาหาค)าร�อยละ 
 N คือ จ านวนข�อมูลท้ังหมด 
     1.   สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหข�อมูล  ได�แก) 
           1)    หาค)าเฉลี่ย (Mean)  ใช�สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
 

    µ  =    N

X∑
 

        เม่ือ     µ    แทน    คะแนนเฉลี่ย 

       ∑ X   แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ)ม 
        N    แทน    จำนวนคะแนนในกลุ)ม    

 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห?ข!อมูล 

 

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนจากการสอนโดยใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผมในการเรียนการ
สอนนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ  ผู�วิจัยได�เสนอผลการวิเคราะหข�อมูลตามลำดับ  ดังนี้ 
  1.  สัญลักษณท่ีใช�ในการเสนอผลการวิเคราะหข�อมูล 
  2.  ผลการวิเคราะหข�อมูล 
 
1.  สัญลักษณ?ท่ีใช!ในการเสนอผลวิเคราะห?ข!อมูล 
 เพ่ือให�เข�าใจตรงกันในการแปลความหมายของข�อมูล  ผู�ศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ 
ท่ีใช�ในการเสนอผลการวิเคราะหข�อมูล  ดังนี้ 
  N  แทน  จำนวนนักเรียนในกลุ)มทดลอง 

  µ  แทน     ค)าเฉลี่ย  (Mean) 

               P แทน    ร�อยละ 
 
   
2.  ผลการวิเคราะห?ข!อมูล 
  

   หาค)าเฉลี่ยกลุ)มเป@าหมาย µ  ของผู�ท่ีผ)านการประเมินหลังจากใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม  

          (19+18+17+18+18)/5              

                    ได�     µ   =   18 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก)อนเรียน และหลังเรียน    



    
คะแนนก�อน คะแนนหลงั ค�าต�าง 

ลำดับ ชือ่-สกลุ นศ. 

1 นางสาวอภิญญา  แย�มโชติ 9 19 10 

2 นายธรรมศิริ  บุญมลิซ�อน 7 18 11 

3 นายภูวเดช มุ�งพันกลาง 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 

 
จากตารางท่ี 1  พบว)าค)าเฉลี่ยของกลุ)มเป@าหมายโดยภาพรวม มีค)าคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน (  µ = 18 )  มี

ค)าต)าง 9.8 คะแนนหลังการใช�เครื่องมือหุ)นยกองศา 
เม่ือพิจารณาเปSนรายบุคคลพบว)า  ลำดับท่ี 1 มี 1 คน คือคนท่ี 1 ได� 19 คะแนน  ลำดับท่ี 2 มี 3 คน 

คือ คนท่ี 2 คนท่ี 4 และคนท่ี 5  (มีคะแนน 18 คะแนน)  และคนท่ี 3 มี 17 คะแนนตามลำดับ  
 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่  5 
สรุปผลการวิจัยและข!อเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนจากการสอนโดยใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม 



มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนโดยใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ ภาคเรียนท่ี 3/2564 จำนวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยได�แก) 
เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม 

          
1. ผลการวิเคราะหข�อมูล    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม พบว)า ผลการเรียนเฉลี่ยรอบหลังการ

ใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ค)าเฉลี่ยรวมของกลุ)มเป@าหมายได� 18 คะแนน ซ่ึงทำให�ผลต)างเพ่ิมสูงข้ึนถึง 
9.8 คะแนน  จากก)อนการเรียนการสอนโดยใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ท่ีค)าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู)ท่ี 8.2 
คะแนน  เม่ือพิจารณาเปSนรายบุคคลพบว)า  ลำดับท่ี 1  คือคนท่ี 1  ได� 19 คะแนน ลำดับท่ี 2 มี 3 คน คือ คน
ท่ี 2 คนท่ี 4 และคนท่ี 5  ได�กพ 18 คะแนน    และคนท่ี 3 มี 17 คะแนนตามลำดับ  

 
 
2.  การอภิปรายผล   
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม มีประเด็นท่ี

น)าสนใจพบว)า หลังจากการใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผมประกอบการเรียนการสอน  ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึนจากก)อนการใช�เครื่องมือหุ)นยกองศาของฐานผม ซ่ึงสังเกตได�จากคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน สูงถึง ร�อย
ละ 50 ข้ึนไปทุกคน  ซ่ึงสอดคล�องกับหลักการและแนวคิดของ กิดานันท(2543) ได�กล)าวไว�ว)า นวัตกรรม เปSน
แนวความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหม) ๆ ท่ียังไม)เคยมีใช�มาก)อนหรือเปSนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม
ท่ีมีอยู)แล�วให�ทันสมัยและใช�ได�ผลดียิ่งข้ึน เม่ือนำนวัตกรรมมาใช�จะช)วยให�การทำงานนั้นได�ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว)าเดิมท้ังยังช)วยประหยัดเวลาและแรงงานได�ด�วย  และสอดคล�องการงานวิจัยของ รุจิรา 
(2555) ได�กล)าวว)า นวัตกรรม เปSนศาสตรท่ีว)าด�วยการครอบคลุมระบบการนำวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการศึกษาเพ่ือประดิษฐวัสดุ อุปกรณ ท่ีใหม)ๆ เพ่ือให�การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
          3.  ข!อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่องนี้นอกเหนือจากจะสามารถช)วยเพ่ิมทักษะการซอยผมให�กับผู�เรียนวิชาซอยผมสุภาพบุรุษ
ได�เปSนอย)างดี แต)ยังทำให�นักศึกษารู�สึกว)า การตัดซอยผมสุภาพบุรุษสามารถทำได�ไม)ยาก และยังสามารถเข�าใจ
การยกองศาของฐานผมและแต)ละทรงผมท่ีทำได�ด�วยการทำนวัตกรรมการยกองศาของฐานผม 
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ภาคผนวก 
(ตารางคะแนน / รูปภาพ /แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC ) 

 
ตารางคะแนนจากแบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBRIC หน)วย% 

          
ลำดับ ชือ่-สกลุ นศ. O1   O2 

1 นางสาวอภิญญา  แย�มโชติ 45% x 95% 

2 นายธรรมศิริ  บุญมลิซ�อน 35% x 90% 

3 นายภูวเดช มุ�งพันกลาง 40% x 85% 

4 นายสายัญหE  ไกรสมสุข 45% x 90% 

5 นายวิโรจนE  พลสันตE 40% x 90% 
          

  รวมและค)าเฉลี่ย 41% 5 90% 

 
รูปภาพ เคร่ืองมือหุ)นยกองศาของฐานผม 
 

    


