45

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

การสร้างชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์
ในการปฏิ บตั ิ งานวิ ชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
ประภาพรรณ ประเสริฐศรี1* ธีรพงษ์ วิรยิ านนท์2 และ ทักษิณา เครือหงส์3
บทคัดย่อ
การวิจ ยั ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) เพื่อสร้างชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวน วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวน วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 3) เพื่อวัดและประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์หลังจากใช้ชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวน วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
ประชากรในการวิจยั นี้ เป็ นนักเรียนของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปี
ที่ 1 จํานวน 15 คน ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวน วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 แบบประเมินทางด้านเนื้อหา
ด้านสื่อทีม่ ตี ่อชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินทักษะการประกอบตัวเรือน
แหวน แบบประเมินผลสัมฤทธิการประกอบตั
วเรือนแหวน และแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจยั พบว่า (1)
์
ประสิทธิภาพของชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวนวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ
83.33/86.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนดคือ 80/80 ดังนัน้ จึงเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ตงั ้ ไว้ ผลการวัดและประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์หลังจากใช้ชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวนวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ
86.40
คําสําคัญ: ชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวน, วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ
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The Creation of Ring Training Set for Creativity Development in the
Subject of Jewelry Fabrication 2
Prapapun Prasersri1* Threerapong Wiriyanon2 and Tugsina Kruehong3
Abstract
This research aims to 1) create a ring training set for the subject of jewelry Fabrication 2 2)
search for the performance of the training set 3) evaluate the creativity after using the ring training set in
the subject of Jewelry Fabrication 2
The population in this research is 15 first year students of the Diploma course, Golden Jubilee Royal
Goldsmith College who attend the subject of Jewelry Fabrication 2, Semester 2/2554. The tools in this
research are : ring training set, evaluation form about the achievement of ring assembling, and evaluation
form about the creativity. The results are : The performance of the ring training set for the subject of Jewelry
Fabrication 2 (E1 / E2) is 83.33/86.33 which is higher than the standard of 80/80. The creativity after using the
training set has the overall average of 86.40
Keywords: Ring training set, Jewelry Fabrication
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1. บทนํา
111อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี และเครื่ องประดั บ เป็ น
อุ ต สาหกรรมที่ม ีมู ลค่ าการส่ งออกสู ง โดยปี 2553 มี
มู ล ค่ า การส่ ง ออก 11,651.87 ล้ านเหรียญสหรัฐ เป็ น
อันดับที่ 3 ของสินค้าส่งออกสําคัญของไทย ซึ่งเป็ นปี ท่ี
เศรษฐกิจโลกกําลังฟื้นตัว จึงมีสว่ นช่วยสนับสนุ นภาคการ
ส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ แม้สถานการณ์ราคาทองคําจะ
อยู่ ใ นภาวะที่ สู ง ถึ ง สู ง มากเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า
อุ ตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับก่ อให้ เกิดการ
พัฒนาของอุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกันตัง้ แต่ การทํ า
เหมือง การเจียระไน การออกแบบ การทําและประกอบตัว
เรือน การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรในการเจียระไนพลอย
และการทํ าวัสดุ หีบห่ อ เป็ นต้ น ก่ อให้เกิดการจ้างงาน
ประมาณ 1.3 ล้านคน ส่วนใหญ่ เป็ นอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก มีโรงงานทีจ่ ดทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประมาณ 700 โรงงาน อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับจึงเป็ นอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งที่
สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ [1]
111กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นสถานศึกษาแห่ง
หนึ่ ง ที่จ ัดการศึ กษาวิ ชาชี พเฉพาะทาง ในสาขาวิช า
ช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี เพื่อ
ผลิตกําลังคนให้เป็ นกําลังสําคัญในการอนุ ร ักษ์ ซ่ อม
สร้าง สืบสานงานช่างทองหลวง งานช่างทองโบราณ ตาม
แนวพระราชดํ า ริข องสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเพื่อผลิตกําลังคนทีม่ คี ุณภาพ
ให้ ก ั บ ภาคอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
โดยเฉพาะ ซึง่ ในทางปฏิบตั วิ ทิ ยาลัยฯได้พฒ
ั นาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับมาโดยตลอด ดังนัน้ การพัฒนา
กําลังคนให้ม ีความรู้ ทักษะ และความชํานาญแต่ เพียง
อย่างเดียวคงไม่ได้ หากต้องเป็ นการพัฒนากําลังคนตาม
ระบบสากล ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า และการยอมรับ
ความสามารถของแรงงานในอาชีพ
111การเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบตั ิงานรูปพรรณของ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เป็ นแบบบรรยาย
และสาธิต โดยให้นั กเรียนปฏิบ ัติตามแบบที่อาจารย์
กํ า หนดให้ ต ามใบงาน ซึ่ ง นั ก เรี ย นจะไม่ ส ามารถใช้
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ความคิดสร้างสรรค์ในการทําชิน้ งานรูปพรรณให้มรี ูปแบบ
แตกต่างไปจากรูปแบบที่ครูกําหนดให้ได้ ทําให้ผู้เรียน
ขาดแรงจูงใจในการเรียนและไม่ เห็นประโยชน์ ของการ
เรี ย นวิ ช างานรู ป พรรณเครื่ อ งประดั บ และยั ง ทํ า ให้
นักเรียนไม่สามารถพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์
ในการคิดค้นรูปแบบเครื่องประดับที่แปลกใหม่ รวมทัง้
เทคนิควิธกี ารในการขึน้ รูปตัวเรือนแหวนแบบใหม่ ๆ อัน
จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาฝี มอื ในเชิงช่างเครื่องประดับ
อันจะเป็ นรากฐานสําคัญต่อไปในอนาคตของผูเ้ รียน ด้วย
เหตุผลด้งกล่าวผู้วจิ ยั จึงมีแนวคิดในการออกแบบ สร้าง
ชุ ด ฝึ ก ประกอบตั ว เรื อ นแหวนเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ ซึ่งจะทํ าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตชิ้นงานรูปพรรณเครื่องประดับประเภท
แหวน และสามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผลิตชิ้นงานเครื่องประดับให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ
ทัง้ ยังเกิดความรู้สกึ ที่ดตี ่ อการเรียนในวิชางานรูปพรรณ
เครื่องประดับและมองเห็นประโยชน์ของการเรียนวิชางาน
รูปพรรณเครื่องประดับ สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในการ
ฝึ กปฏิบตั ิงานทําให้เกิดทักษะที่ตรงตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
2.llวัตถุประสงค์ของการวิจยั
1112.1llเพื่อ สร้า งชุด ฝึ กประกอบตัวเรือนแหวน วิช า
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
1112.2llเพื่อ หาประสิท ธิภ าพของชุ ด ฝึ ก ประกอบตัว
เรือนแหวน วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
1112.3llเพื่ อ วั ด และประเมิ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์
หลัง จากใช้ ชุ ด ฝึ ก ประกอบตัว เรือ นแหวน วิช างาน
รูปพรรณเครื่องประดับ 2
3.l สมมุติฐานการวิ จยั
3.1 ชุดประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านวิ ช างานรู ป พรรณ
เครื่องประดับ 2 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
3.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึ กประกอบ
ตัวเรือนแหวนทําให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์โดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1114.1llหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2546 [2] 2310 – 2702 งานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
4 (8)
111จุดประสงค์รายวิชา อธิบายขัน้ ตอนใน การขึ้นรูป
แหวนได้ถูกต้อง ปฏิบตั ิงานทําแหวนปลอกมีด, แหวน
ปลอกมีดล้อมเกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด, แหวนพลอยมี
บ่าสองข้าง, แหวนแถว, การหลอมและรีดแผ่นโลหะ มี
ทักษะในการประเมินคุณภาพผลงานแหวน มีนิสยั ในการ
ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัด ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา มีความรู้เกี่ยวกับการหลอม รีด
ขึ้นรูปแหวนปลอกมีดสามารถปฏิบตั ิงานขึ้นรูปแหวน
ตามรูปแบบทีม่ าตรฐาน ISO กําหนด
คําอธิบายรายวิชา ศึกษาขัน้ ตอนการขึน้ ตัวเรือน
แหวน แหวนปลอกมีด แหวนปลอกมีดล้อมเกลียว แหวน
พลอย 1 เม็ด แหวนพลอยมีบ่าสองข้าง แหวนแถว การ
หลอม การรีดแผ่น การวัดขนาด การตัด การม้วน การ
เชื่อมนําประสาน การตกแต่ง การตรวจสอบคุณภาพ
ปฏิบตั กิ ารทําแหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดล้อม
เกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด, แหวนพลอยมีบ่าสองข้าง,
แหวนแถว
1114.2 ชุดการสอน
4.2.1llประเภทและส่วนประกอบของชุดการ
สอนแบ่งออกตามลักษณะการใช้ได้ 3 ประเภท คือ
4.2.1.1llชุดการสอนประกอบการบรรยาย
[3] เป็ นชุดการสอนที่กําหนดกิจกรรมและสื่อการสอนให้
ใช้ ป ระกอบการสอนแบบบรรยาย เพื่อ เปลี่ยนแปลง
บทบาทของครูให้พูดน้อยลง และเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากเป็ นชุด
การสอนที่ครูเป็ นผู้ใช้ บางครัง้ จึงเรียกว่า “ชุดการสอน
สําหรับครู” ชุดการสอนประกอบการบรรยายจะมีเนื้อหา
เพียงอย่ างเดียว โดยแบ่ งเป็ นหัวข้อที่จะบรรยายและ
ประกอบกิจกรรมไว้ตามลําดับขัน้ สือ่ ทีใ่ ช้อาจจะเป็ นแผ่น
คําสอน สไลด์ประกอบเสียงบรรยายในเทป แผนภูม ิ แผ่น
ภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และกิจ กรรมกลุ่ ม เพื่อให้
นักเรียนได้อภิปรายตามปญั หาและหัวข้อทีค่ รูกําหนดให้
เพื่อความเรียบร้อยในการใช้ชุดการสอนประเภทนี้มกั จะ
บรรจุในกล่องทีม่ ขี นาดพอเหมาะกับจํานวนของสือ่ การสอน
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4.2.1.2 ชุ ดการสอนสําหรับ กิจกรรม
กลุ่ ม ชุ ดการสอนแบบนี้ จะเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในห้องเรียน
แบบกิจกรรมที่เรียกว่าห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน ชุด
การสอนนี้ประกอบด้วย ชุดย่อยทีม่ จี าํ นวนเท่ากับจํานวน
ศูนย์ท่แี บ่งไว้ ในแต่ละหน่ วย จะมีส่อื หรือบทเรียนครบ
ชุดตามจํานวนผู้เรียนในศูนย์กจิ กรรมนัน้ ๆ สื่อที่ใช้ใน
ศูนย์จดั ไว้ในรูปสื่อประสม อาจใช้เป็ นสื่อรายบุคคลหรือ
สําหรับกลุ่มทีจ่ ะใช้ร่วมกัน
4.2.1.3 ชุดการสอนรายบุคคล [4] เป็ น
ชุดการสอนทีจ่ ดั ระบบขึน้ เพื่อให้ผเู้ รียนใช้เรียนด้วยตนเอง
ตามลําดับขัน้ ที่ระบุไว้ โดยมีห้องเรียนพิเศษที่เรียกว่า
ห้องเรียนรายบุคคล เมื่อศึกษาจบแล้วจะทําแบบทดสอบ
เพื่อประเมินผลความคืบหน้ า และศึกษาชุ ดอื่นต่ อไป
ตามลําดับ
4.3 ความคิดสร้างสรรค์
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์มดี งั นี้ [5]
4.3.1 ความคิดริเริม่ (Originality) เป็ นการคิด
ตอบสนองต่อสิง่ เร้าให้ได้คําตอบหรือผลงานทีแ่ ปลกใหม่
ไม่ซ้ําใคร ซึ่งเกิดจากนํ าความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิดเป็ นสิง่ ใหม่ซง่ึ ลักษณะความคิดแปลกใหม่
ที่เกิดขึ้นนี้ มีความแตกต่ างจากความคิดธรรมดาไม่
เหมือนคนอื่นหรือแปลกกว่าคนอื่น
4.3.2llความคล่องแคล่ว (Fluency) คือ การมี
ความคิด มีวธิ หี รือคําตอบในการแก้ปญั หาได้หลายทาง
ตลอดจนมีความสามารถในการคิดทีร่ วดเร็วและต่อเนื่อง
ซึง่ ช่วยให้มคี วามคิดทีไ่ ม่ซ้าํ ในเรื่องเดียวกันไม่หมกมุ่น
ไม่คดิ วกไปวนมา สามารถคิดได้ภายในเวลาทีร่ วดเร็ว
อันส่งผลให้เกิดการพูดอย่างคล่องแคล่วและการกระทํา
ได้อย่างรวดเร็ว
4.3.3llความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ เป็ น
ความคิดหลายรูปแบบ หลายทิศทาง ไม่ซ้าํ รูปแบบหรือ
กรอบคิดแบบเดิม มีวธิ หี รือคําตอบในการแก้ปญั หาได้
หลายทางซึง่ ช่วยทําให้สามารถเห็นประโยชน์ของสิง่ ของ
อย่างหนึ่งว่า มีอะไรบ้าง ได้อย่างหลากหลายมุมมอง
4.3.4 ความละเอียดละออ (Elaboration) ช่วย
ให้มีค วามพิถีพิถัน ในการตกแต่ ง รายละเอีย ด ช่ า ง
สังเกต ในสิง่ ทีค่ นอื่นไม่เห็น หรือมองข้าม
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

4.3.5 การสังเคราะห์ คือ การรวบรวมสิง่ ทีค่ ดิ
ได้ม าทํ า ให้ม ีค วามหมายและนํ า มาพัฒ นาต่ อ ไปให้
สมบูรณ์เป็ นจริงได้
5.llขัน้ ตอนการดําเนิ นงานวิ จยั
5.1k การศึกษาข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อการวิจยั ดังนี้
5.1.1 วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
5.1.2 การทําเครื่องประดับ
5.1.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์
5.1.4 การสร้างชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวน
5.1.5 การสร้างแบบประเมินทักษะและผล
สัมฤทธิ ์
5.1.6 การสร้างแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์
5.1.7 การสร้า งแบบสอบถามความคิด เห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ
5.2 การกําหนดประชากร เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 15 คน ซึง่ เป็ น
นัก ศึก ษาที่ล งทะเบียนเรียนวิช างานรูปพรรณเครื่อ ง
ประดับ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
5.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั เครื่องมือในการวิจยั ซึง่ ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการสร้าง
ตาม ลําดับ ดังนี้
5.3.1llชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้าง ดังนี้
5.3.1.1 ศึกษาเอกสาร
5.3.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและกําหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
5.3.1.3 สร้างชุดฝึ กประกอบตัวเรือน
แหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชางานรูปพรรณ
เครื่องประดับ 2
5.3.1.4 นําชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวน
เพื่อ พัฒ นาความคิด สร้ า งสรรค์ วิช างานรู ป พรรณ
เครื่อ งประดับ 2 ที่ส ร้า งขึ้น ให้ผู้เ ชี่ย วชาญพิจ ารณา
ความถูกต้อง ความเหมาะสม
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5.3.1.5 นํ า ชุ ด ฝึ ก ประกอบตัว เรือ น
แหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชางานรูปพรรณ
เครื่องประดับ 2 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ ด้านเนื้อหาและด้านสือ่
5.3.2llแบบประเมิน ทัก ษะการประกอบตัว
เรือนแหวน และแบบประเมินผลสัมฤทธิการประกอบ
์
ตัวเรือนแหวน โดยมีขนั ้ ตอนการสร้าง ดังนี้
5.3.2.1llสร้างแบบประเมินทักษะการ
ประกอบตัวเรือนแหวน และแบบประเมินผลสัมฤทธิการ
์
ประกอบตัวเรือนแหวน เพื่อวัดผลทักษะการประกอบ
ตัวเรือนแหวนของแต่ ละหน่ วยของชุ ดฝึ กประกอบตัว
เรือนแหวน ทัง้ 6 ชุด
5.3.2.2llนํ า แบบประเมิ น ทั ก ษะการ
ประกอบตัวเรือนแหวน และแบบประเมินผลสัมฤทธิการ
์
ประกอบตัวเรือนแหวนที่สร้างแล้ว เสนอคณะกรรมการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
เนื้อหา
5.3.2.3llปรับ ปรุ ง แบบประเมิน ทัก ษะ
การประกอบตัวเรือนแหวน และแบบประเมินผลสัมฤทธิ ์
การประกอบตัวเรือนแหวน
5.3.2.4llหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบประเมิน ทัก ษะและแบบประเมิ น ผลสัม ฤทธิก์ ับ
จุดประสงค์การเรียนรู้เป็ นรายข้อ โดยใช้แบบประเมิน
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
5.3.3llแบบประเมินความคิด สร้า งสรรค์ก าร
ประกอบตัวเรือนแหวน โดยมีขนั ้ ตอนการสร้าง ดังนี้
5.3.3.1llสร้า งแบบประเมิน ความคิด
สร้างสรรค์การประกอบตัวเรือนแหวน เพื่อวัดผล
5.3.3.2llนํ าแบบประเมิ น ความคิ ด
สร้า งสรรค์ก ารประกอบตัว เรือ นแหวน ที่ส ร้า งแล้ ว
เสนอคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้อง
ความเหมาะสมของเนื้อหา
5.3.3.3llปรับ ปรุ ง แบบประเมิน ความ
คิดสร้างสรรค์การประกอบตัวเรือนแหวน
5.3.3.4llหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบความคิดสร้างสรรค์การประกอบตัวเรือนแหวน กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)
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5.4llดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การดําเนินการทดลองในการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
5.4.1llทําหนังสือจากแผนกวิชาเครื่องประดับ
อัญมณี กาญจนาภิเษกวิท ยาลัย ช่ างทองหลวง ถึ ง
ผูอ้ าํ นวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง เพื่อ
ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
นักศึกษาในแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
5.4.2llผู้ วิ จ ั ย ดํ า เนิ นการทดลองใช้ ชุ ด ฝึ ก
ประกอบตัวเรือนแหวนวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
5.4.3llผู้วิจ ัยรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
ทั ก ษะการประกอบตั ว เรื อ นแหวน แบบประเมิ น
ผลสัมฤทธิการประกอบตั
วเรือนแหวน และแบบประเมิน
์
ความคิดสร้างสรรค์การประกอบตัวเรือนแหวน
6.llผลการศึกษา
6.1 ผลการสร้างชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อ
พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด สร้ า ง ส ร ร ค์ วิ ช า ง า น รู ป พ ร ร ณ
เครื่องประดับ 2 ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเนื้อหาของชุดฝึ กประกอบ
ตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิชางาน
รูปพรรณเครื่องประดับ 2 ออกเป็ น 6 หน่ วย ให้ผเู้ รียนได้
ศึกษาและปฏิบตั ิงานขึน้ รูปตัวเรือนแหวนแบบต่าง ๆ
โดยมีสอ่ื การสอน และมีเอกสารประกอบการสอน
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึ กประกอบตัว
เรือนแหวน วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
6.2.1 ประสิท ธิภ าพของชุ ด ฝึ ก ประกอบตั ว
เรือ นแหวนวิชางานรู ป พรรณเครื่อ งประดับ 2 มี
ประสิทธิภาพ( E1 / E2 ) เท่ากับ 83.33/86.33 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าํ หนดคือ 80/80 ดังนัน้ จึงเป็ นไปตามสมมุตฐิ าน
ทีต่ งั ้ ไว้
6.3 ผลการวัด และประเมิ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์
หลังจากใช้ ชุ ดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวน วิชางาน
รูปพรรณเครื่องประดับ 2 มีค่าเฉลีย่ รวมร้อยละ 86.40
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7.llสรุปและอภิ ปรายผล
7.1 ประสิทธิภาพของชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวน
วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 พบว่ามีประสิทธิภาพ
เท่ ากับ 83.33/86.33 ซึ่งสูงกว่ าเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ
80/80 ซึง่ สอดคล้องกับ [6] ได้ทําการวิจยั การสร้างชุด
การสอนวิชาการเขียนและอ่ านแบบเครื่องกล 1 เรื่อง
“การเขียนแบบด้วยปากกาเขียนแบบมาตรฐาน” ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงผลการวิจยั ปรากฏว่า ชุด
การสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในภาคทฤษฏี
86.97/88.59 และในภาคปฏิบตั ิ 85.89/85.16 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี ําหนด 80/80 และสอดคล้องกับ [7] ได้ทําการ
วิจยั การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้ส่อื วิดีท ัศน์ เป็ นหลัก
เรื่องการพ่นให้เกิดรูปทรงเรขาคณิต วิชาเทคนิคแอร์บชั
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ผลการวิจยั พบว่าชุด
การสอนที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 90.98/91.13 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด 80/80 เพราะว่าชุดฝึ กประกอบตัว
เรือนแหวน วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 ทีส่ ร้างขึน้
ได้ ผ่ า นกระบวนการขัน้ ตอนการวิ จ ัย กล่ า วคือ ผ่ า น
กระบวนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพ
ของชุ ดฝึ กดังกล่ าว เมื่อนํ าไปใช้นักเรียนได้ฝึกปฏิบ ัติ
เรียนรูท้ กั ษะการทําชิน้ งานด้วยความสนใจ กระตือรือร้น
ทําให้การสอนของครูมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพราะมีแบบ
แหวนที่แปลกจากที่นักเรียนได้เคยเรียน ให้นักเรียนได้
ฝึ กทักษะการประกอบแหวนอย่างง่ายไปจนถึงทีย่ ากขัน้
เป็ นลําดับ โดยครูคอยให้คําแนะนํ าและตอบคําถามใน
การทํางานอยู่ตลอดเวลา ทําให้นักเรียนไม่รู้สกึ ท้อหรือ
เบื่อหน่ายต่อการเรียน นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังให้นกั เรียนได้
ออกแบบเครื่องประดับแหวนตามความคิดสร้างสรรค์ของ
ตัวนักเรียน
7.2 ผลการวัด และประเมิน ความคิด สร้ า งสรรค์
หลั ง จากใช้ ชุ ด ฝึ ก ประกอบตั ว เรื อ นแหวนวิ ช างาน
รูปพรรณเครื่องประดับ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 86.40
ซึง่ สอดคล้องกับ [7] ได้ทําการวิจยั การพัฒนาชุดการ
สอนโดยใช้สอ่ื วิดที ศั น์เป็ นหลักเรื่องการพ่นให้เกิดรูปทรง
เรขาคณิ ต วิชาเทคนิ คแอร์บ ัช ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง ผลการวิจยั พบว่าชุดการสอนทีส่ ร้างขึน้ มี
ประสิทธิภาพ 90.98/91.13 ซึ่งสูงกว่ าเกณฑ์ 80/80 ที่
กําหนดและสอดคล้อง [8] ได้ทําการวิจ ัยเรื่อง การ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในรายวิชาการ
ตกแต่ งเสื้อผ้าเรื่อง “การตกแต่ งเสื้อผ้าด้วยการตัดปะ”
โดยบูรณาการปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการ
คํานวณต้นทุ นการผลิตและราคาจําหน่ าย ผลการวิจ ัย
สรุปได้ว่า หลังจากใช้แผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
แล้ว มีประสิทธิภาพ 86.15/85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดคือ 80/80 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อ พัฒ นาความคิด สร้ า งสรรค์ ท างการทํ า งาน
รูปพรรณเครื่องประดับประเภทแหวนของนักเรียน โดย
ใช้ชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวน ผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยแบ่งเป็ น 6 หน่ วย คือหน่ วยที่ 1 ฝึ ก
ประกอบแหวนแบบที่ 1 (กระเปาะ 1 เม็ด ) หน่ วยที่ 2
ฝึกประกอบแหวนแบบที่ 2 (กระเปาะ 3 เม็ด ) หน่ วยที่ 3
ฝึกประกอบแหวนแบบที่ 3 (กระเปาะ 3 เม็ด ) หน่ วยที่ 4
ฝึ กประกอบแหวนแบบที่ 4 (แหวนล้อม) หน่ วยที่ 5 ฝึ ก
ประกอบแหวนแบบที่ 5 (แหวนโบว์) หน่ วยที่ 6 การฝึ ก
ประกอบแหวนแฟนซี ซ่ึง ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มีอิส ระในการ
ออกแบบแหวนและทํ า ชิ้ น งานแหวนแฟนซี โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดกับตัวผู้เรียนเอง โดยอาศัย
พื้นฐานทักษะการทํ าแหวนที่เรียนมาทัง้ 5 หน่ วย
ดังกล่าวข้างต้น เป็ นสิง่ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่ผเู้ รียนเป็ นอย่างมาก เนื่องจากความคิด
สร้างสรรค์จ ะเกิดขึ้นได้ก็ต้ องเกิดจากการเรียนรู้การ
ทํางานที่หลากหลายรูปแบบ แล้วนํ ามาประยุกต์ให้เกิด
ชิน้ งานรูปแบบใหม่ ๆ ในระดับทีม่ คี วามซับซ้อนขึน้ ไป
อีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ สอดคล้องกับ [9] ทีก่ ล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็ นความสามารถของบุคคลในการสร้างสรรค์
สิง่ แปลกใหม่ โดยการบูรณาการความรูแ้ ละประสบการณ์
ั หาใหม่ โดยอาจ
เพื่อปรับใช้ก ับสถานการณ์ ใ หม่ ป ญ
นําเสนอในรูปของผลผลิตหรือเป็ นเพียงกระบวนการหรือ
วิธกี าร
8.llข้อเสนอแนะ
Llllll8.1llผูส้ อนควรมีเวลาอธิบายทําความเข้าใจก่อนทีจ่ ะ
มีการเรียนโดยใช้สอ่ื ของชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวน
ซึง่ จะทําให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจตรงกันก่อนทีจ่ ะเริม่
เรียนไปพร้อม ๆ กัน จึงจะส่งผลให้นกั เรียนประสบผล
สําเร็จในการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ของครูผสู้ อน
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Llllll8.2llการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึ กประกอบ
ตัวเรือนแหวนเป็ นการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้นักเรียน
ฝึ กฝนทักษะในการประกอบตัวเรือนแหวนของนักเรียน
โดยครูผู้สอนควรอธิบายพร้อมทัง้ แจกเอกสารใบความรู้
และสาธิตการประกอบตัวเรือนแหวนก่อนให้นักเรียนได้
ลงมือทําชิน้ งานด้วยตนเอง
Llllll8.3llก่อนทําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในส่วน
ทีเ่ ป็ นการปฏิบตั จิ ริงควรตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
Llllll8.4llผูท้ จ่ี ะนําชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวนไปใช้ใน
การสอนควรศึกษาและฝึกทักษะการขึน้ รูปตัวเรือนแหวน
ให้เกิดความชํานาญ เพื่อทําให้เกิดความมันใจในการ
่
สอนและสามารถช่วยแก้ปญั หาให้กบั ผูเ้ รียนในขณะทํา
ชิน้ งาน
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