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The objectives of this research were to 1) Study and create Innovative Art and
Craft Teaching based on Sappurisa-Dhamma Principle to enhance holistic selfdevelopment for first grade students, and 2) Study effects of Innovative Art and Craft
Teaching based on Sappurisa-Dhamma Principle to enhance holistic self-development
for first grade students. The sample groups were 2 classrooms of first grade students
at Chulalongkorn University Demonstration Elementary School; with simple random
sampling to set the experimental group and the control group. The durations of the
experiment were 8 weeks. The research instruments consisted of 1) Innovative Art and
Craft Teaching based on Sappurisa-Dhamma Principle, 2) Holistic self-development
evaluation (pre-test and post-test), and 3) Students interview form. The data were
analyzed using descriptive statistics.
The findings revealed that 1) Students were learning with Innovative Art and
Craft Teaching based on Sappurisa-Dhamma Principle had a level of holistic selfdevelopment (x̄ = 4.06) higher than before learning (x̄ = 2.88) at the significant
difference level of .05, 2) The level of holistic self-development from the experimental
group after learning with Innovative Art and Craft Teaching based on SappurisaDhamma Principle (x̄ = 4.06) higher than The level of holistic self-development from
the control group after learning with a normal art and craft teaching (x̄ = 2.88) at the
significant difference level of .05.
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กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.โสมฉาย
บุญญานันต์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยให้คาปรึกษา การสนับสนุนและให้กาลังใจ
ทุกช่วงเวลา อีกทั้งยังกรุณาตรวจสอบและให้คาชี้แนะในการปรับแก้ไขเนื้อหาในวิ ทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ จนทาให้เกิดเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ขึ้น ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาส
นี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ ที่กรุณาให้เกียรติเป็น
ประธานสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ รวมถึ ง ให้ ค าแนะน าในการท าโครงร่ า งวิท ยานิพ นธ์ และอาจารย์
ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ที่กรุณาให้เกียรติเป็นกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยสอบวิทยานิพนธ์ อีกทั้ง
ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ตลอดจนตรวจสอบให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์และสาเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สุพร ชัยเดชสุริยะ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาไพ
ตีรณสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพูล คุณครูชื่นจิตต์ ว่องไว และคุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
ที่กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย อีกทั้งให้คาแนะนาในการปรับแก้เครื่องมือวิจัย
ขอขอพระคุณโรงเรียนทอสี โรงเรียนรุ่งอรุณ และโรงเรียนสยามสามไตร ที่ให้ความ
อนุเคราะห์กับผู้วิจัย ในการเข้าไปสัมภาษณ์ครูผู้สอนศิลปะ รวมถึงเข้าไปสังเกตสภาพการเรียนการ
สอนศิลปะในห้องเรียน ซึ่งทาให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปสร้างเครื่องมือวิจัย
ขอขอบพระคุณครอบครัวอรุณรัศมีโชติ คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ศรียา เนตรน้อย อาจารย์อัญชิสา ธนศิริกุล อาจารย์นพมาศ
ว่องวิทยสกุล ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน ซึ่งส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถทาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้อย่าง
สมบูรณ์
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ อ ติ ญ า วงษ์ ว าท อาจารย์ ศุ ภ กร ถิ ร ะมงคลจิ ต อาจารย์ ว ริ ษ า
วรรณวิจิตกุล อาจารย์วราพร สิทธิ์พรสุวรรณ คุณธาดา ฮุ่นตระกูล และเพื่อนๆ ครุศิลป์ ระดับ
มหาบัณฑิตทุกคน ที่มีน้าใจ เสียสละ ให้กาลังใจ และให้ความช่วยเหลื อผู้วิจัยระหว่างการทา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยถึง แต่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ติดต่อประสาน
งาน ให้กาลังใจ และให้คาแนะนา จนส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทที่ 1

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในศตวรรษที่ 21 ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่
ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นประชากรแทน ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเร่งคือ
จะต้องพัฒ นาคนรุ่ น ใหม่ให้ มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมเพื่อ
ยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล นี่คือรูปลักษณ์แห่งการแข่งขั นของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
(ชมพู โกติรัมย์, 2558) ส่งผลให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 โดยองค์กร
ต่ า งๆ ได้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะของคนในศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ ภาคี เ พื่ อ ทั ก ษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 (partnership for 21st century skills) ห้องวิจัยการศึกษาของภาคกลางตอน
เหนือ (NCREL) และ กลุ่มเมทิรี (Metiri Group) (Gina Burkhardt and others, 2003) องค์การเพื่อ
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (OECD) (The National commission on Teaching
and America’s Future) สภาผู้นาแห่งชาติเพื่อการศึกษาเสรีและสัญญาของอเมริกา (LEAP) สมาคม
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษานานานาชาติ (ISTE) ศู น ย์ บ ริ ก ารทดสอบทางการศึ ก ษา (ETS) ได้ ก าหนด
มาตรฐานความรู้พื้นฐานทางดิจิทัล (educational testing service) และ National Art Education
Association ที่กาหนดเกณฑ์มาตรฐานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยแต่ละ
องค์กรที่เสนอกรอบความคิดมานั้น เนื้อหาสาระค่อนข้างมีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามภาคีเพื่อ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (partnership for 21st century skills) เป็นองค์กรที่เสนอกรอบความคิดที่
มีความครอบคลุมมากกว่าองค์กรอื่นๆ (อดุลย์ วังศรีคูณ, 2557) สามารถแบ่งทักษะออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้ กลุ่มทักษะด้านการใช้ชีวิต กลุ่มทักษะด้านการเรียนรู้และทักษะการคิด และกลุ่มทักษะด้านสื่อ
และเทคโนโลยี
สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโลกส่งผลต่อการปรับตัวของสภาพสังคมไทย
คือ มีความต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเหมาะหรือไม่เหมาะ
เป็นเบื้องต้น ตามมาด้วยการมีความคิดใหม่ๆ มีจินตนาการ เข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม สื่อสารและสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างทันใจและพร้อมใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558) โดยการศึกษาเป็น
หัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ทาหน้าที่ต่างๆ ที่เป็นรากฐานสาคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความสาคัญอย่างมาก
กั บ “ทั ก ษะ” (Skill) หรื อ ความช านาญในการปฏิ บั ติ ม ากยิ่ ง กว่ า เนื้ อ หาตามต ารา (Content)
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(คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน, 2558) แต่กระนั้นบริบททางสภาพสังคมและการดารงชีวิตของ
คนไทยแตกต่างจากสภาพสังคมในประเทศตะวันตก ส่งผลให้การที่ประเทศไทยจะรับเอาแนวทางใน
การพัฒนาบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 มาใช้ในระบบการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากการที่
แต่ละองค์กรได้เสนอทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ออกมาแล้วนั้น พบว่า หลายประเด็นมุ่งเน้นไปในส่วน
ของภาคการเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น วิถีชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จะมีปัญหามากขึ้น สืบเนื่องมาจาก
กิเลสและอวิชชา ซึ่งต้องอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาแก้ปัญหา มนุษย์ต้องเปลี่ยนไปสู่ภาวะหรือ
ภพภูมิที่สูงกว่า (อดุลย์ วังศรีคูณ, 2557) โดยใช้หลักพุทธรรมเป็นเครื่องมือแก้ไขสภาพปัญหา อีกทั้ง
ยังสอดรับกับสภาพสังคมของคนไทยที่นับถือพุทธศานาเป็นส่วนใหญ่อีกด้วย
หลักพุทธธรรมล้วนแต่มีหลักการเป็นสากลหรือสอนหลักความจริงที่เป็นสากล ชี้ให้เห็นความ
จริงที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (คุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547) ซึ่งหลักธรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒ นาบุ คคลความสมบู ร ณ์พร้ อมในด้านต่างๆ คือ หลั กสั ปปุริส ธรรม คือ ธรรมของสั ตบุรุษหรือ
คุณสมบัติของคนดี (คุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546) 7 ประการ ได้แก่ 1) ธัมมัญญุตา (ความเป็ นผู้
รู้จักเหตุ) 2) อัตถัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักผล) 3) อัตตัญญุตา (ความเป็นผู้ รู้จักตน) 4) มัตตัญญุตา
(ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) 5) กาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา) 6) ปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จัก
บริษัท ประชุมชนและสังคม) และ 7) ปุคคลปโรปรัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล) หลักสัปปุริสธรรม
7 นี้ ย่อมเป็นที่ต้องการของบุคคลผู้มีจิตใจงดงาม หรืออารยชน ผู้มีจิตใจห่างไกลจากกิเลสที่นับว่าเป็น
คนที่เจริญแล้วด้วยการศึกษา มิใช่คนป่าเถื่อน ดังนั้น สาธุชนหรืออารยชนจึงสามารถสร้างความเจริญ
และความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกได้ เพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความเจริญและความสงบสุขแก่ตน แก่
หมู่คณะของตนและแก่โ ลก จึ งควรอบรมสั ปปุริส ธรรม 7 ประการนี้ให้ มีความบริบูร ณ์ในตนเอง
(อริ ย วงศาคตญาณ, 2509) ดั ง นั้ น หลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรมจึ ง ถื อ เป็ น กระบวนการที่ เ หมาะกั บ สภาพ
สังคมไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมสู่การเป็นบุคคลได้อย่างสมบูรณ์
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้แก่
ผู้ลงมือกระทา เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมือ ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการประดิษฐ์
คิดค้นศิลปะในรูปแบบต่างๆ ประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในแง่รูปทรง สี วิธีการ และเนื้อหาต่างๆ ให้ปรากฏขึ้น
เป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ให้สวยงาม น่าสนใจ และมีผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในโอกาส
ต่างๆ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2539) ซึ่งทาให้เกิดสุนทรียะที่ช่วยเสริมให้บุคคลมีความสมบูรณ์พร้อมมาก
ยิ่ งขึ้น หลั กสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้บัญญัติให้ กิ จ กรรมศิ ล ปะ
ประดิษฐ์เป็นสาระวิชาหนึ่ง ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมทั้ง ได้นิยามสาเหตุที่
ผู้เรียนต้องเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้ ดังนี้ เพื่อ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้
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เกี่ ย วกั บ การด ารงชี วิต การอาชี พ และเทคโนโลยี มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท างานอย่ า งมี ค วามคิด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และ
มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข (ศึกษาธิการ,
2551) ดังกล่าวข้างต้น ทาให้สามารถสรุปได้ว่าเหตุที่กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ถูกรวมไว้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื่องจากกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เน้นกระบวนการสร้างงานที่
ใช้ทักษะกล้ามเนื้อเป็นหลัก ซึ่งทักษะกล้ามเนื้อนับเป็นทักษะสาคัญพื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต
อีกทั้งยังส่งผลต่อการดารงชีวิตในด้านการประกอบอาชีพหรือทักษะการทางานในอนาคต ร่วมกับการ
สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทางาน แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานศิลปะประดิษฐ์ต้องใช้
พื้นฐานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางสุนทรียะร่วมด้วย จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้ ง 2
ด้าน รวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประดิษฐ์
วัยเด็กตอนกลาง ซึ่งบางทีเรามักจะเรียกเด็กในวัยนี้ว่า “วัยเข้าเรียน” คือ เด็กในช่วงวัย
6 – 10 ปี เด็กในช่วงวัยนี้จะต้องเริ่มปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในโรงเรียนที่มีความแตกต่างจาก
โรงเรียนอนุบาล ส่งผลให้การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมใหม่และการปรับตัวในระยะนี้ จึงมีมาก เด็ก
ต้องเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองมากขึ้น ทาความรู้จักคนอื่นมากขึ้น ตามใจตนเองน้อยลงและตามใจ
ผู้ อื่น มากขึ้น ต้องเข้าใจภาษาที่ผู้ อื่นใช้ รวมถึงพยายามใช้ภ าษาเพื่อให้ ผู้ อื่นเข้ าใจตนเองมากขึ้ น
ในระยะนี้เด็กจะเห็นความเป็นตนเองและเป็นผู้อื่นชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งพัฒนาการในด้าน
ต่างๆ ของเด็กในช่วงวัยนี้ได้ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาการทางด้านร่างกาย 2) พัฒนาการทางด้านอารมณ์
3) พัฒนาการทางด้านสังคม 4) พัฒนาการทางด้านปัญญา (ทวีรัสมิ์ นาคม, 2524) ดังนั้น การพัฒนา
บุคคลสู่การดารงตนเป็นสัตบุรุษ จึงควรเริ่มพัฒนาตั้งแต่ ในช่วงวัย 6 – 10 ปี เพื่อให้เกิดการเสริม
พัฒนาการของบุคคลได้อย่างสมบูรณ์
จากปัญหาและแนวเหตุผลที่กล่าวไปนั้น จึงนาไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอน
ศิลปะประดิษฐ์ที่นาเอาหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งหลักสัปปุริสธรรม 7 มี
ความสัมพันธ์ต่อการเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม ในด้านของการแสดงให้เห็นถึงลาดับขั้นของการ
พัฒนาตามเหตุและปัจจัยต่างๆ ซึ่ง วัยเด็กตอนกลางเป็นวัยที่มีความสาคัญในการเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆ เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้ต้องเริ่มปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในโรงเรียน ดังนั้นการเรียนรู้และ
การปรับตัวในระยะนี้จึงมีมาก จึงนาไปสู่การพัฒนาเป็นงานวิจัย โดยงานวิจัยนี้จะเป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง เพื่อศึกษาและสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม รวมถึงศึกษาผล
จากการใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 สู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมไทย และสามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาและสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
2. ศึกษาผลของการใช้น วั ตกรรมการสอนศิล ปะประดิ ษฐ์ ต ามหลั กสั ป ปุริส ธรรม เพื่อเสริ ม
พัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม จะมีพัฒนาการ
แบบองค์รวมจากแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจั ย นี้ เป็ น การวิจั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แผนการทดลองที่
เรียกว่า Pretest – Posttest Control Group Design ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่ายด้วยการจับสลาก เพื่อกาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
1. ประชากรในขอบเขตของงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
2. กลุ่ มตัว อย่ างในขอบเขตของงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จานวน 2 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก
ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เพื่อกาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3.1. ตัวแปรต้น คือ นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
3.2. ตัวแปรตาม คือ พัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ พัฒนาการทางด้านสังคม และพัฒนาการทางด้านปัญญา
4. ระยะเวลาในการทดลอง ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
การสอนศิลปะประดิษฐ์ หมายถึง กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่เน้นการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมือใน
การสร้างผลงานจากวัสดุต่างๆ ให้ความสวยงาม น่าสนใจ และมีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในโอกาส
ต่างๆ ได้
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นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม หมายถึง กิจกรรมในการเสริม
พัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้ านปัญญา โดยมี
หลักการสร้างนวัตกรรมการสอนเริ่มจากกาหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างหลักสัปปุริสธรรมและพัฒนาการวัยเด็กตอนกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
ด้านสังคม และด้านปัญญา จากนั้นจึงเลือกกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เนื้อหา วิธีการสอน กระบวนการ
เตรียมการสอน และการประเมินผลอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แล้วนาไปพัฒนาเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสาคัญ
สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล สื่ อการสอนและแหล่งเรียนรู้
โดยแบ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) ขั้นนา 2) ขั้นสอน และ 3) ขั้นสรุปผล
พัฒนาการแบบองค์รวม หมายถึง พัฒนาการสาคัญ 4 ด้าน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
ประกอบด้วย
ด้านร่างกาย คือ การเข้าใจและรับรู้ถึงความสามารถในการใช้ อวัยวะต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาหรือการใช้กล้ามเนื้อหรืออวัยวะต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ด้านอารมณ์ คือ การเข้าใจและรับรู้ถึงสภาพอารมณ์ รวมถึงความรู้สึกของตนเอง
เพื่อนาไปสู่การแสดงออกทางอารมณ์ หรือการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ด้านสังคม คือ การเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ห้องเรียนหรือสังคม เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่จะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
ด้านปัญญา คือ ความสามารถในการนาสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส มารวบรวมเป็น
ประสบการณ์ แล้วสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม หมายถึง แบบประเมินที่ใช้สาหรับในการประเมิน
กลุ่ มตัว อย่ างที่เป็ น กลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุมก่อนเรียนและหลั งเรียน โดยในแบบประเมินจะ
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้าน
อารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ4) พัฒนาการด้านปัญญา
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นวัตกรรมของรู ป แบบของชุด กิจ กรรมศิล ปะประดิ ษฐ์ ต ามหลั กสั ป ปุริส ธรรม ที่ส ามารถ
น าไปใช้จั ดการเรียนรู้ในสาระศิลปะประดิษฐ์ วิช าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนัก เรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1
2. นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวมจากกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
เรื่อง นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้นิยามสาเหตุที่ผู้เรียนต้องเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้
ดังนี้ “เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และ
แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข” (ศึกษาธิการ, 2551)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ
ทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่ การดารงชีวิตและ
ครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการอาชีพ (ศึกษาธิการ, 2551)
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้แก่ผู้กระทา เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อ
มือ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการประดิษฐ์คิดค้นศิลปะในรูปแบบต่างๆ ให้ปรากฏอย่างสวยงาม น่าสนใจ และมีผลไปสู่การใช้
ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ (ชัยณรงค์ เจริญพาณิชย์กุล, 2532) (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2539) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
หลั กสั ป ปุ ริ ส ธรรม คื อ ธรรมของสั ตบุ รุ ษหรื อ
คุณสมบัติของคนดี 7 ประการ ได้แก่ 1)รู้จักเหตุ 2)
รู้จักผล 3) รู้จักตน 4) รู้จักประมาณ 5) รู้จักกาล 6)
รู้ จั กบริ ษั ท ชุ มชนและสั งคม และ7) รู้ จั กบุ คคล
(อริยวงศาคตญาณ, 2509) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
พัฒนาการแบบองค์รวม คือ การพัฒนาเด็ก
แบบ Development of the whole child
โดยมี พื้ น ฐานแนวคิ ด จาก Progressive
Education ที่ มี John Dewey เป็ น บุ ค คล
สาคัญในแนวคิดนี้ ซึ่งแยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านร่างกาย 2) ด้านอารมณ์ 3) ด้านสังคม
และ4) ด้านปัญญา (คุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
2545)

วัยเด็กตอนกลาง (อายุ6 - 10 ปี) ในวัยนี้มีการเรียนรู้สภาพแวดล้อมใหม่
และรู้จักการปรับตัว เรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง เห็นความเป็นตนเอง
และเป็ นผู้ อื่ นชั ดเจนยิ่ งขึ้ น รวมถึ งพยายามใช้ ภ าษาเพื่ อ ให้ ผู้ อื่ น
เข้าใจตนเองมากขึ้น (ทวีรัสมิ์ นาคม, 2524) (คณะพยาบาล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2532) (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2549)
พัฒนาการวัยเด็ก (อายุ6 - 10 ปี)
- ด้านร่างกาย ควบคุมการทรงตัวและใช้อวัยวะต่างๆได้มากขึ้น
- ด้านอารมณ์ เด็กวัยนี้ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
- ด้านสังคม เด็กในช่วงวัยนี้มักชอบเล่นกับเพศ/ วัยเดียวกันมากกว่า
- ด้ า น ปั ญ ญ า มี พั ฒ นา ก า รทา งภ า ษ า แ ละ เริ่ ม มี ค ว า มคิ ด
ต า ม ห ลั ก ต ร ร ก ศ า ส ต ร์ เ ข้ า ใ จ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ
(Piaget, 1967) (คณะพยาบาล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโ รฒ บาง
แสน, 2532) (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2549)

วัดและประเมินผลแบบองค์รวม 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้าน
อารมณ์ 3) ด้านสังคม 4) ด้านปัญญา
หลักการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุรสิ ธรรม
โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เลือกกิจกรรม เนือ้ หา วิธีการสอน กระบวนการ
เตรียมการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสัปปุริสธรรม 7
ประการ และพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และปัญญา
นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม

คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น ( ก า ร ง า น อ า ชี พ ฯ) จ บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใจการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง/
ส่วนรวม ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือถูกต้อง มีลักษณะ
นิสัย/ทักษะการทางาน รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ประโยชน์สิ่งของ
เครื่องใช้ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการสร้างของ
เล่นของใช้อย่างง่าย (ศึกษาธิการ, 2551)

ผลการใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
เพื่อการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิ จั ยเรื่ อง นวั ตกรรมการสอนศิ ลปะประดิ ษฐ์ ตามหลั กสั ปปุ ริ สธรรม เพื่ อการพั ฒนา
แบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย ดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1. ความเป็นมาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.2.1 สาระสาคัญ
1.2.2 คุณภาพผู้เรียน
2. ศิลปะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
2.1 ควาหมายของศิลปะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
3. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
3.2 รูปแบบของงานศิลปะประดิษฐ์
3.3 คุณค่าของงานศิลปะประดิษฐ์
4. หลักสัปปุริสธรรม
4.1 ความหมายของหลักสัปปุริสธรรม
4.2 องค์ประกอบของหลักสัปปุริสธรรม
5. วัยเด็กตอนกลาง
5.1 ความหมายของวัยเด็กตอนกลาง
5.2 ลักษณะของวัยเด็กตอนกลาง
6. พัฒนาการแบบองค์รวมของวัยเด็กตอนกลาง
6.1 พัฒนาการด้านร่างกาย
6.2 พัฒนาการด้านอารมณ์
6.3 พัฒนาการด้านสังคม
6.4 พัฒนาการด้านปัญญา
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7. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัปปปุริสธรรม 7และพัฒนาการวัยเด็กตอนกลาง
7.1 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัปปุริสธรรมและพัฒนาการวัยเด็ก
ตอนกลาง
8. รูปแบบการสอน
8.1 ความหมายของรูปแบบการสอน
8.2 รูปแบบการสอนแบบต่างๆ
8.2.1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย
8.2.2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย
8.2.3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย
9. การวัดและประเมินผล
9.1 ความหมายของการวัดและประเมินผล
9.2 การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย
9.3 การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย
9.4 การวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
10.1 งานวิจัยในประเทศ
10.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 ความเป็นมาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ให้
ตอบสนองต่ อ ขอคนพบในการศึ ก ษาวิ จั ย และติ ด ตามผลการใช หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2544 ประกอบกั บ ขอมู ล จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
สูศตวรรษที่ 21 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสม ชัดเจน
ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนาหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการกาหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของ
ผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการ
จัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนั้นยังมีการกาหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้น
ต่าของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษา
เพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน
เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนาไปปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชวยทาใหหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับเห็ นผลคาดหวังที่ต องการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับท
องถิ่ น และสถานศึ ก ษารวมกั น พั ฒ นาหลั ก สู ต รไดอยางมั่ น ใจ ท าใหการจั ด ท าหลั ก สู ต รในระดั บ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้นในการพั ฒ นา
หลักสูตรในทุกระดับตั้งแตระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัดที่กาหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เปนกรอบ
ทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบและครอบคลุมผู เรียนทุกกลุ ม เปาหมายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ที่กาหนดไว (ศึกษาธิการ,
2551)
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.2.1 สาระสาคัญ
กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพ และเทคโนโลยีเปนกลุ มสาระที่ช วย
พัฒนาใหผู เรียน มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเปนตอการดารงชีวิตและรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนใน
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การทางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู ในสังคมไดอยางพอเพียง
และมีความสุข (ศึกษาธิการ, 2551) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1.2.1.1 การดารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการทางานใน
ชีวิตประจ าวัน ช่ว ยเหลื อ ตนเอง ครอบครัว และสั งคมได้ ในสภาพเศรษฐกิจที่ พอเพี ยง ไม่ทาลาย
สิ่ งแวดล้ อม เน้ นการปฏิ บั ติ จริ ง จนเกิ ดความมั่ นใจและภู มิ ใ จในผลส าเร็ จ ของงาน เพื่ อให้ ค้ น พบ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
1.2.1.2 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยนาความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ วิธีการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดารงชีวิต
1.2.1.3 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ น สาระเกี่ ย วกั บ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2.1.4 การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จาเป็นต่ออาชีพ เห็น
ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของ
อาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
1.2.2 คุณภาพผู้เรียน
1.2.2.1 จบชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 เข้ า ใจวิ ธี ก ารท างานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะ
กระบวนการทางาน มีลักษณะนิสัยการทางานที่ กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด
รอบคอบ และมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เข้ า ใจประโยชน์ ข องสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
ในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กาหนดปัญหาหรือความ
ต้องการรวบรวมข้อมูลออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกวิธี เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์และมีการ
จัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนากลับมาใช้ซ้า เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน การ
นาเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2.2 จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เข้าใจการทางานและปรับปรุ ง การ
ทางานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทัก ษะการทางานร่ว มกัน ทางานอย่างเป็นระบบและมี
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ความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทางานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมี
จิตสานึกในการใช้น้า ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า เข้าใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี มีความคิดในการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการอย่าง
หลากหลาย นาความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความ
สนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กาหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวม
ข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ
เทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่ เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นาเสนอข้อมูล
และสร้ า งชิ้ น งานอย่ า งมี จิ ต ส านึ ก และรั บ ผิ ด ชอบ รู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อาชี พ รวมทั้ ง มี ค วามรู้
ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ
1.2.2.3 จบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 เข าใจกระบวนการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ ใชกระบวนการกลุ มในการทางาน มีทักษะการแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการ
แกปญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทางานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย างมี
เหตุผลและถูกตอง และมีจิตสานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดและ
คุมคา เขาใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดั บของเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหา
หรือสนองความตองการ สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางถูกตองและ
ปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายเพื่อนาไปสู การสรางชิ้นงานหรือ แบบจาลองความคิด
และการรายงานผล เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการจัดการ
เทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม เขาใจ
หลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร หลักการและวิธีแกปญหาหรือการทา
โครงงานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคนหาขอมูลและการติดตอสื่อสาร
ผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชคอมพิวเตอรในการแกปญหา สราง
ชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน เขาใจแนวทางการ
เลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความสาคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทา คุณสมบัติที่
จาเปนสาหรับการมีงานทา วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จาเปนสาหรับการประกอบ
อาชีพและประสบการณตออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับ
ความรู ความถนัดและความสนใจ
1.2.2.4 จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาใจวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต
สรางผลงานอยางมี ค วามคิ ด สรางสรรค มี ทั ก ษะการท างานรวมกั น ทั ก ษะการจั ด การ ทั ก ษะ
กระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู ทางานอยางมีคุณธรรม และมีจิตสานึกในการใช
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พลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน เขาใจความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่นๆ
วิเคราะหระบบเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการสราง และ
พัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือ วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัย โดยใชซอฟทแวรชวยใน
การออกแบบหรือนาเสนอผลงาน วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจาวันอยาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีด วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
เขาใจองคประกอบของระบบสารสนเทศ องคประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร ระบบ
สื่อสารขอมูลสาหรับเครือขายคอมพิวเตอร คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณ ตอพวง และมี
ทักษะการใชคอมพิวเตอรแกปญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ใชฮารดแวร
และ ซอฟตแวร ติดตอสื่อสารและคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล
ขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน และใชคอมพิวเตอร
สรางชิ้นงานหรือโครงงาน เขาใจแนวทางสูอาชีพ การเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ
มีประสบการณ ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ
2. ศิลปะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
2.1 ความหมายของศิลปะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2525) ได้กล่าวว่า ศิลปะเป็นรายวิชาที่ช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านต่างๆ ด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการทางาน ใช้ทักษะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา และได้สัมผัสกับสภาพความเป็นจริง ซึ่ง
จะช่ ว ยเสริ ม พั ฒ นาการของผู้ เรี ย นให้ เ จริญ งอกงามขึ้ นทั้ ง ทางด้า นร่า งกาย อารมณ์ สั ง คม และ
สติปัญญา ดังนั้น การสอนศิลปศึกษาให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา จึงมีส่วนสาคัญในการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2529) ได้กล่าวว่า ศิลปะสาหรับเด็กประถมศึกษาจะเน้นการให้
เด็กได้มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระตามความสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลิน เป็นสุขและ
สนุ กสนานในการสร้ างสรรค์ การปฏิบัติงานของเด็กในช่ว งวัยนี้จะมีระยะเวลาความสนใจอยู่ ใ น
วงจากัด จึงไม่ควรให้ทางานชินใดชิ้นหนึ่ งเป็นเวลานานๆ อีกทั้งเด็กจะสนใจสิ่งที่เป็นประสบการณ์
ใหม่ๆ และจะมีการแสดงออกเพื่อให้ทุกคนยอมรับ ซึ่งควรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสทางานร่วมกันกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม เพื่อให้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
อุบล ตู้จินดา (2532) ได้กล่าวว่า ศิลปศึกษาสาหรับเด็กในชั้นประถมศึกษา จะเป็น
การเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ครูกาหนด ซึ่งครู
จะต้องมีการตั้งจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนให้ชัดเจน รวมถึงครูจะต้องคัดเลือกเนื้อหาสาระ
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ทักษะ คุณลักษณะหรือค่านิยมใดที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยผ่านวิธีการหรือกระบวนการที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ความสามารถ ความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนประสบความสาเร็จ
ในการเรียน
จากที่กล่ าวมาข้างต้น สามารถสรุปรวมความหมายของศิล ปะในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา คือ กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ อีกทั้งครูผู้สอนจะต้องมีการกาหนดจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน รวมถึง
ควรเลือกกิจกรรมและสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างเหมาะสม เพื่อ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างเป็นสุข และเป็นพื้นฐานสาคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ต่อไป
3. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
ชัยณรงค์ เจริญพาณิชย์กุล (2532) ได้กล่าวว่า ศิลปะประดิษฐ์เป็นกิจกรรมทาง
ศิลปะที่ครอบคลุมกว้างขวางมาก บางครั้งยากที่จะชี้ออกมาได้ว่าแตกต่างจากกิจกรรมการระบายสี
และภาพพิมพ์อย่างไร
วิรุณ ตั้งเจริญ (2539) ได้กล่าวว่า งานศิลปะประดิษฐ์ หมายถึง กิจกรรมที่ต้องใช้
ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการประดิษฐ์คิดค้นศิลปะในรูปแบบต่างๆ ประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในแง่รูปทรง
สี วิธีการ และเนื้ อหาต่างๆ ให้ ป รากฏขึ้น เป็นการส่ งเสริมการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่ งใหม่ให้ ส วยงาม
น่าสนใจ และมีผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ด้วย
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของศิลปะประดิษฐ์ไว้ว่า งานศิลปะ
ประดิษฐ์เป็นงานศิลปะที่นอกจากฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือแล้ว ยังเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ด้วยกิจกรรมการประดิษฐ์ ได้แก่ การพับกระดาษเป็นรูปต่างๆ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์
เศษวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปรวมความหมายของศิลปะประดิษฐ์ คือ กิจกรรม
ศิลปะที่เน้นการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมือร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากวัสดุต่างๆ ให้
ความสวยงาม น่าสนใจ และมีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ได้
3.2 รูปแบบของงานศิลปะประดิษฐ์
งานศิลปะประดิษฐ์เป็นผลงานที่มนุษย์คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยฝีมือ มีคุณค่าทาง
ความงาม มีความประณีตละเอีย ดอ่อน โดยลักษณะของงานศิลปะประดิษฐ์ สามารถแบ่งออกได้
2 ประเภท (วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน, 2554) ได้แก่
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3.2.1 งานศิลปะประดิษฐ์ทั่วไป เป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มีความเป็นมาจาก
บรรพบุรุษหรือท้องถิ่น กล่าวคือ เป็นงานประดิษฐ์ที่บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้และนาไปประดิษฐ์ได้
โดยอาศัยการศึกษาจากตารา เช่น งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งชนิดต่างๆ เป็น
ต้น
3.2.2 งานศิลปะประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นลักษณะงานที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษหรือเป็นงานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ โดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจาก
ผู้ใหญ่ในครอบครับสู่ลูกหลาน งานประดิษฐ์หลายอย่างทาขึ้นเพื่องานประเพณีทางศาสนา เช่น งาน
ดอกไม้สด ใบตอง และแกะสลัก รวมถึงงานศิลปะประดิษฐ์บางอย่างจัดทาขึ้นเพื่อความสวยงาม หรือ
ความสนุกสนานภายในครอบครัว
อนึ่ง งานศิลปะประดิษฐ์ยังสามารถแบ่งประเภทตามประโยชน์หรือความต้องการใช้
สอยในโอกาสต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้
ก. ประเภทงานประดิษฐ์เครื่องเล่น
งานประดิษฐ์เครื่องเล่นส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้ใหญ่มาสู่ลูกหลานในบ้าน และมี
การเผยแพร่กระจายจากเพื่อนมาสู่เพื่อน เช่น การประดิษฐ์ตุ๊กตา ว่าว รถลาก เป็นต้น
ข. ประเภทเครื่องใช้
งานประดิษฐ์เครื่องใช้เป็นชิ้นงานที่สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและเป็นเครื่องทุ่น
แรงในการดาเนินชีวิต หรือประกอบอาชีพในชีวิตประจาวัน เช่น แจกัน ตะกร้า กระด้ง กระจาด และ
เข่ง เป็นต้น
ค. ประเภทเครื่องตกแต่ง
งานประดิษฐ์เครื่องตกแต่งจัดทาขึ้นเพื่อความสวยงามและเป็น สิ่งประดิษฐ์ให้ กับ
บ้านเรือน นอกจากนี้บางชิ้นงานสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการใช้สอยได้ เช่น ภาพติด
ผนัง กรอบรูป โคมไฟ ภาพวาด งานแกะสลักและดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น
ง. ประเภทเครื่องใช้ในงานพิธี
งานประดิษฐ์เครื่องใช้ในงานพิธีทาขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณี
ในช่ว งโอกาสต่างๆ เช่น งานลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และงานศพ งานศิล ปะ
ประดิษฐ์เหล่านี้ ได้แก่ พานพุ่ม มาลัย เครื่องแขวน บายศรี การจัดดอกไม้ในงานศพ เป็นต้น
3.3 คุณค่าของงานศิลปะประดิษฐ์
งานศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ มี เ ป้ า หมายที่ แ ตกต่ า งไปจากการวาดภาพหรื อ การสร้ าง
ประติมากรรม เพราะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้แสดงออกเพียงอย่างเดียว แต่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้การ
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ทางาน กระบวนการหรือขั้นตอนด้วย (สัตยา สายเชื้อ, 2540) ซึ่งในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ยัง
ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายประการ (วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน, 2554) ได้แก่
1. ประโยชน์ทางด้านการใช้ส อยโดยตรงที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ใช้เป็น
ภาชนะบรรจุอาหารหรือสิ่งของต่างๆ เป็นต้น
2. ประโยชน์ทางด้านความสวยงาม เช่น ภาพติดผนัง ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น
3. ประโยชน์ทางด้านจิตใจ ช่ว ยให้ เกิดความเพลิ ดเพลิ น ผ่ อนคลายและมี
ความสุข
4. เป็นการประหยัด รู้คุณค่าและประโยชน์ของวัสดุทุกชนิด โดยสามารถนา
สิ่งของเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
5. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
7. เป็ น การอนุรักษ์ศิล ปวัฒ นธรรมของท้ องถิ่นให้ มี การสื บ ทอดและพั ฒ นา
ต่อไป
8. สามารถเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ต นเองและครอบครั ว โดยการน าผลงาน
ออกจาหน่ายในโอกาสต่างๆ และสร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคต
4. หลักสัปปุริสธรรม
4.1 ความหมายของหลักสัปปุริสธรรม
หลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรมหรื อ หลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 หมายถึ ง คุ ณ ธรรมที่ ส าคั ญ ส าหรั บ
สัปปุริสชนหรือคนดี และเป็นคุณธรรมสาคัญของผู้นาที่สมบูรณ์แบบด้วย คุณธรรมทั้ง 7 ประการเมื่อ
ฝึกตนมาโดยลาดับแล้วจะบังเกิดคุณสมบัติของคนดีที่สมบูรณ์ มีวินัยและรับผิดชอบ รู้ความมุ่งหมาย
หรือรู้เหตุผล รู้จักหลักแห่งการดารงชีวิต เป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น โดยไม่คิดว่าตนเอง
วิเศษหรือฉลาดกวาคนอื่น เป็นผู้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะไม่ทาอะไรหักโหมเกินกาลังของตน
ทาให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างได้ดี อีกทั้งยังดารงชีพ อยู่ได้ด้วยความไม่ประมาท
เพราะรู้ จั ก คบเพื่ อ นดี เป็ น มนุ ษ ย์ โ ดยสมบู ร ณ์ สามารถน าหมู่ ช นและสั ง คมไปสู่ สั นติ สุ ข เพราะมี
คุณสมบัติ (สุจิตฺกิจฺจานุกูล, 2556)
4.2 องค์ประกอบของหลักสัปปุริสธรรม
หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง คุณธรรม 7 ประการของบุคคลสมบูรณ์แบบที่ปรากฏใน
คัมภีร์ พระพุทธศาสนาเป็นผู้ประกอบด้วยหลักธรรม 7 ประการ ดังนี้
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4.2.1 ธัมมัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเหตุ) รู้จักว่าการทาความดีเป็นเหตุแห่ง
ความสุข ความขยันเป็นเหตุ แห่งความสาเร็จ หรือกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องใน
การดาเนินชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่และดาเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม
เหตุผล เช่น มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องทาอะไรอย่างไรจึงจะ
เป็นเหตุให้บรรลุผลสาเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นๆ
4.2.2 อัตถัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักผล) รู้จักว่าความสุขเป็นผลแห่งการทา
ความดี ความทุกข์เป็นผลแห่งการทาความชั่ว หรือการรู้จักจุดมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจ
วัตถุป ระสงค์ของกิจ การที่ตนกระทา รู้ว่าที่ตนทาอยู่อย่างนั้น ดาเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์
ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไรที่มีหน้าที่ตาแหน่งฐานะการงานอะไร
4.2.3 อัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักตน) รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรามีชาติ มีเพศ
มีตระกูล ยศ ศักดิ์ สมบัติบริวารความรู้ความสามารถกาลังความถนัดและคุณธรรมแค่ไหนเพียงไร แล้ว
ต้องประพฤติตนให้สมกับภาวะนั้นๆ และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
4.2.4 มัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) รู้จักความพอดี เช่น ในการ
แสวงหาเครื่องยังชีพก็ต้องแสวงหาในทางที่ชอบธรรมหรือรู้ประมาณรู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณใน
การบริโภค ในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติกิจและทาการต่างๆ ทาทุก
อย่างด้วยความเข้าใจชอบใจแต่ทาตามความพอดีแห่งเหตุ ปัจจัย หรือองค์ประกอบทั้งหลาย ที่จะลง
ตัวให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญา
4.2.5 กาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา) รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและ
ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการ ประกอบกิจกระทาหน้าที่การงานต่างๆ เช่น รู้ว่าเวลาไหนควรทาอะไร
และทาให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา ตลอดจนรู้จัก
ประมาณเวลาและวางแผนการใช้เวลา
4.2.6 ปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักบริษัท ประชุมชนและสังคม) รู้ว่าสังคม
ใดควรที่จะเข้าไปร่วมด้วย ต้องทา ตัวเข้ากับสังคมได้โดยถูกต้องตามทานองคลองธรรม รู้จักการอัน
ควรประพฤติปฏิบัติในที่ชุมนุม ชุมชนรู้ว่าควรต้องทากิริยาอย่างนี้ ควรต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนมีระเบียบ
วินัยมีวัฒนธรรมประเพณีมีความต้องการอย่างนี้ ควรเกี่ยวข้อง สงเคราะห์ หรือควรบาเพ็ญประโยชน์
อย่างไร
4.2.7 ปุคคลปโรปรัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล) รู้ความแตกต่าง
แห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ คุณธรรมและรู้ที่จะปฏิบัติตนต่อบุคคล รู้จักและเข้าใจความ
แตกต่างแห่งบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถและคุณธรรม ใครยิ่ งหรือหย่อนอย่างไร และรู้จักที่จะ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ด้วยดีไม่มีคติอะไรจะสัมพันธ์เกี่ยวข้อง รู้จักที่จะใช้ จะยกย่อง จะตาหนิ หรือจะ
แนะนาสั่งสอนอยางไร
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หลักสัปปุริสธรรม 7 นี้ ย่อมเป็นที่ต้องการของบุคคลผู้มีจิตใจงดงาม หรืออารยชน
ผู้มีจิตใจห่างไกลจากกิเลสที่นับว่าเป็นคนที่เจริญแล้วด้วยการศึกษา มิใช่คนป่าเถื่อน ดังนั้นสาธุชน
หรือารยชนจึงสามารถสร้างความเจริญและความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกได้ เพราะฉะนั้นผู้ปรารถนา
ความเจริ ญ และความสงบสุ ข แก่ ต น แก่ ห มู่ ค ณะของตนและแก่ โ ลก จึ ง ควรอบรมสั ป ปุ ริ ส ธรรม
7 ประการนี้ ให้มีความบริบูรณ์ในตนเอง (อริยวงศาคตญาณ, 2509)
5. วัยเด็กตอนกลาง
5.1 ความหมายของวัยเด็กตอนกลาง
เด็กในช่วงวัย 6 – 10 ปี คือ เด็กที่อยู่ในช่วงวัยเด็กตอนกลาง ซึ่งบางทีเรามักจะเรียก
เด็กในวัยนี้ว่า “วัยเข้าเรียน” เด็กในช่วงวัยนี้จะต้องเริ่มปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในโรงเรียน ที่มี
ความแตกต่างจากโรงเรียนอนุบาล ดังนั้นการเรียนรู้สภาพแวดล้อมใหม่และการปรับตัวในระยะนี้จึงมี
มาก เด็กต้องเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองมากขึ้น ทาความรู้จักคนอื่นมากขึ้น ตามใจตนเองน้อยลงและ
ตามใจผู้อื่นมากขึ้น ต้องเข้าใจภาษาที่ผู้อื่นใช้ รวมถึงพยายามใช้ภาษาเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจตนเองมากขึ้น
ในระยะนี้เด็กจะเห็นความเป็นตนเองและเป็นผู้อื่นชัดเจนยิ่งขึ้น เด็กวัยตอนกลางมีพัฒนาการทางด้า น
ต่างๆ ที่สามารถสรุปได้ ดังนี้ (ทวีรัสมิ์ นาคม, 2524)
5.2 ลักษณะของวัยเด็กตอนกลาง
เนื่ อ งด้ ว ยเด็ ก ในช่ ว งวั ย เด็ ก ตอนกลาง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก จึงส่งผลให้ลักษณะของเด็กในช่วงวัยนี้แตกต่างไปจากเดิมบางประการ โดย
สามารถสรุปลักษณะของเด็กในช่วงวัยเด็กตอนกลางได้ (คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน, 2532) ดังนี้
5.2.1 มี ค วามอยากรู อยากเห็ น ในวั ย นี้ ยั ง คงอยากรู อยากเห็ น มาก
เชนเดียวเชนเดียวกับวัยเด็กตอนตน อยากทดลอง อยาก เกง อยากรวมมือ จึงเรียนหนังสือไดดีขึ้น
จะถามซอกแซกยิ่งขึ้น อยากทราบเหตุผล อยากทราบวาสิ่งตางๆ เกิดไดอยางไร ทาไมจึงเกิด จึงมัก
ชอบอานหนังสือเพื่อหาคาตอบ
5.2.2 มีความสนใจ มีสมาธิและระเบียบวินัย แมในชวงอายุ 6 - 7 ปชวง
ความสนใจจะสั้น แตเมื่ออายุ 8 ป ชวงความสนใจจะนานขึ้น พยายามทางานจนเสร็จ สนใจเก็บสะสม
สิ่ งของหรื องานผี มือ และอยากผึ กทักษะใหมีความช านาญเพิ่ม ขึ้น นักวิช าการถือวาวัยนี้เปนวัย
ลอแหลม (Critical period) เนื่องจากเด็กเริ่มพัฒนาความตองการใฝสัมฤทธิผล คือ การสรางนิสัยวา
เปนผูประสบความสาเร็จ สาเร็จมากกวาหรือไมสาเร็จใหกับตนเอง ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถของ
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เด็กแตละคน ในวัยนี้เด็กผู หญิงจะทางานดานการเรียนไดดีกวาเด็กผู ชายในชั้นเดียวกัน เพราะเด็ก
ผูชายพัฒนานิสัยการทางานที่ต่างกวาความสามารถ
5.2.3 รู จักตนเอง เริ่มมองเห็ นตนเอง วิพากษวิจารณตนเอง ยอมรับ
ความแตกตางของคนอื่น สนใจการรวม กลุมที่เปนวัยเดียวกัน (Peer group) เริ่มเรียนรูเอกลักษณ
กลุมของตนเอง
ด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดังกล่าวข้างต้น ทั้งทางลักษณะภายในและภายนอก
ของเด็กในช่วงวัยเด็กตอนกลาง จึงทาให้เห็นว่า ช่วงวัยนี้นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสาคัญในการเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ
6. พัฒนาการแบบองค์รวมของวัยเด็กตอนกลาง
วีร ะ สมบู ร ณ์ (2550) ได้กล่ าวถึงคาว่า “องค์รวม” หรือ “holism” holism (วิเศษณ์ ว่ า
holistic) ว่ามาจากรากศัพท์กรีกโบราณ holos แปลว่า ทั้งหมด เป็นคาที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน มี
ความหมายในรายละเอี ย ดแตกต่ า งกั น ออกไปตามแต่ ก รณี แต่ ก ล่ า วโดยรวมแล้ ว อาจถื อ ได้ ว่ า
คาเหล่านี้ล้วนมุ่งแสดงความหมายถึง “ความเป็นทั้งหมด” ในบริบทของการพิจารณาที่แตกต่างกัน
โดยสามารถสรุปได้ว่า องค์รวม คือ แบบแผนเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างมีความหมายในบริบท
หนึ่ง ๆ แบบแผนดังกล่าวเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการทางานของการรับรู้และความคิด และในระดับของ
ความคิด ย่ อมเป็ น การสร้ างขึ้น เป็นการอนุมาน หรือกาหนดเค้าโครง เพื่อให้ องค์ประกอบต่างๆ
เชื่อมโยงกันได้ และมีความหมายสอดคล้องกับบริบทของมัน
คุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2545) ได้กล่าวโดยสรุปว่า พัฒนาการแบบองค์รวม คือ การพัฒนา
เด็กแบบ Development of the whole child โดยมีพื้นฐานแนวคิดจาก Progressive Education
ที่มี John Dewey เป็นบุคคลสาคัญในแนวคิดนี้ ซึ่งแยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย (Physical)
2) ด้านอารมณ์ (Emotional) 3) พัฒนาการด้านสังคม (Emotional) และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา
(Intellectual)
ด้วยเหตุดังกล่าว ในที่นี่จึงขอสรุปพัฒนาการแบบองค์รวมในด้านต่างๆ ดังนี้
6.1 พัฒนาการด้านร่างกาย
พัฒนาการทางด้านร่างกาย คือ สามารถควบคุ มการทรงตัวและมีทักษะในการใช้
อวัยวะเคลื่อนไหวให้ทางานประสานสัมพันธ์กันกับอวัยวะอื่นๆ ได้มากขึ้น อิทธิพลสาคัญที่ช่วยให้เด็ก
มีความงอกงามทางกาย ได้แก่ ความสนใจในการเล่นกลางแจ้ง ทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหว
อวัยวะไม่บกพร่องและมีสุขภาพดี สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็ก มีกิจกรรมเคลื่อนไหว ทาให้กล้ามเนื้อทางาน
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และแข็งแรง (ทวีรัสมิ์ นาคม, 2524) โดยสามารถกล่าวพัฒนาการด้านร่างกายโดยละเอียดได้ (คณะ
พยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2532) ดังนี้
เด็กในช่ว งวัย นี้อัตราการเจริญเติบโตจะชาลงเล็กนอยแตเปนไปอยางสม่าเสมอ
เด็กหญิงจะโตเร็วกวาเด็กชาย รางกายจะขยายออกดานสวนสูงมากกวาสวนกวาง สัดสวนรางกายใกล
เคียงผูใหญมากขึ้น แตสวนหัวยังคงใหญกวาสวนลาตัว ปาก ขากรรไกร และจมูกใหญไดรูป ลาตัวเล็ก
ไดสัดสวน คอยาว อกผาย ทองราบ แขนขายาว มือเทาใหญขึ้น ในวัยนี้พัฒนาการดานรางกายจะไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก จนเขาสูระยะวัยรุนจึงจะเจริญรวดเร็วอีกครั้งหนึ่ง กลามเนื้อและระบบประสาท
จะทางานประสานกัน ไดดีขึ้น ประสาทสั มผั ส มีการพัฒ นาใหมีความละเอียดออนขึ้นมีผ ลตอการ
พัฒนาดานการเรียนรูและสติปญญาที่ตองใชอวัยวะประเภทนี้เปนสื่อ จึงสามารถปฏิบัติไดดี
อายุ 6 ปี สายตาและกลามเนื้ อ มื อ ยั ง ท างานประสานกั นได ไมดีนั ก เพราะ
พัฒนาการของกลามเนื้อมีไมเทากัน แตสามารถวิ่งและกระโดดไดคลองแคลว
อายุ 7 ปี มี พ ลั ง งานมาก กล ามเนื้ อ เข็ ง แรงขึ้ น ท างานประสานกั น ได ดี ขึ้ น
โดยเฉพาะกลามเนื้อมัดใหญ คือ กลามเนื้อขา แขนและหลัง ทาใหสามารถทากิจกรรมกลางแจงได
คลองแคลว เชน ขี่จักรยาน เลนฟุตบอล ปนเขา สวนกลามเนื้อมือจะทางานประสานกับกลามเนื้อตา
ไดดีขึ้น ทาใหสามารถโยนของและรับของได เขียนหนังสือได
อายุ 8 ป มีการเคลื่อนไหวคลองมากขึ้น ควบคุมกลามเนื้อไดดี เลนกีฬากลาง
แจงไดดีขึ้น
อายุ 9 ป กลามเนื้อมัดเล็กเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น มีความคลองแคลวในการใชมือ
มากขึ้น ตาและมือประสานกันทางานไดดี ลายมือเขียนหนังสือดีขึ้น เขียนไดเร็ว ใชปลายนิ้วในการ
จับตองของเล็กๆ ไดดี เชน การเย็บผา งานฝีมือ งานประดิษฐสิ่งของ สามารถทางานศิลปะที่ต องใช
ความประณีตไดเพิ่มขึ้น
กระดูกและฟน กระดูกจะเจริญเติบโตเกือบเต็มที่จะขยายยาวขึ้น ทาใหเด็กวัยนี้ดู
เกงกาง แขนขายาวเนื่องจากมีการขยายดานสวนสูงมากกวาความกวาง จะมีความสูงเพิ่มขึ้น 5- 6
เซนติ เ มตร เมื่ อ อายุ ไ ด 12 ปจะมี ค วามสู ง เพิ่ ม ขึ้ น 30-60 เซนติ เ มตร โดยทั่ ว ไปจะสู ง ประมาณ
150 เซนติเมตร สวนน้าหนักจะเพิ่มขึ้นปละ 2-3.5 กิโลกรัม เมื่ออายุ 12 ปจะมีน้าหนักโดยประมาณ
40 กิโลกรัม กระดูกขอมือ 6-7 ชิ้น ยังไมเจริญเต็มที่จะมีกระดูกขอมือครบ 8 ชิ้น เมื่อถึงวัยเริ่มเขาสู
วัยรุน ขากรรไกรขยายใหญขึ้น จะมีฟนแทซี่แรกงอกเมื่ออายุ 6 ป และฟนน้านมจะเริ่มหัก
จะ
มองเห็นฟนหนาขึ้นกอนตอดวยเขี้ยวลาง ฟนกรามซี่ที่หนึ่ง (ซี่ที่ 6 นับจากตรงกลางไปสู ขากรรไกร)
ซึ่งทาหนาที่เปนกรามบดและเปนตัวกัน (Lock teeth) ใหฟนหนาซี่อื่นๆ ขึ้น ถูกตองตามตาแหนง
ของฟน เด็กหญิงจะมีฟนขึ้นเร็วกวาเด็กชายเล็กนอย การขึ้นของฟนแทจะขึ้นแทนฟนน้านมไปเรื่อยๆ
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ในเด็กตอนปลาย (วัยเรียน) ทั่วไปจะมีฟ นแทขึ้น 28 ซี่ จากฟนแท 32 ซี่ สวนที่เหลืออีก 4 ซี่ จะขึ้น
ครบเมื่อมีอายุอยูในชวงวัยรุน
อวัยวะภายในเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเกือบทุกระบบ เชน สมองมีน้าหนักมากขึ้น
เจริญเกือบเต็มที่เมื่ออายุ 7 ป น้าหนักสมองเปน 90 เปอรเซนตของผูใหญและจะมีน้าหนักสมองเทา
ผู ใหญเมื่ออายุ 12 ป ปอดมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีน้าหนักเปน 10 เทาของแรกเกิด
อวัยวะยอยอาหารเจริญเติบโตค่อนขางชาในวัยนี้จะมีน้าหนักเปน 6 เทาของแรกเกิด จากสาเหตที่
หัวใจมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสัดสวนของร่างกาย จึงทาใหเด็กตอนปลายเหนื่อยงายเมื่อมีกิจกรรมที่
ตองใชพลังงานมาก
อวัยวะเพศเจริญเติบโตยังไมเต็มที่ แตเด็กตอนปลายจะมีความตระหนักถึงบทบาท
ทางเพศ และอยากรู อยากเห็นเกี่ยวกับรางกายของเพศตรงขามในเพศหญิงชวงอายุ 8-12 ป จะมี
ลักษณะเพศขั้นที่สองปรากฎชัดเจน ไดแก ตะโพกผายออก ทรวงอกขยาย มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ ทาให
รูสึกวิตกกังวล มีจิตใจที่จดจออยูกับเรื่องนี้มาก สวนเพศชายมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เมื่ออายุ
12-14 ป จะมีขนขึ้นที่รักแรและอวัยวะเพศ มีไหลกวางขึ้น
6.2 พัฒนาการด้านอารมณ์
พัฒ นาการทางด้านอารมณ์ของเด็กวัยนี้ยังอยู่ในระดับต่า ยังไม่ส ามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ เนื่องจากการถือเอาตนเองเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนวัยที่ผ่านมา ดังนั้น พฤติกรรมที่
เด็กแสดงออกจึงไม่นุ่ มนวล เมื่อพ้นช่วงวัยนี้ไป เด็กจึงจะมี การเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ไ ด้ดี ขึ้น
เพราะเริ่มเข้าสู่วัยเข้ากลุ่ม ต้องการให้หมู่คณะยอมรับตนเข้าเป็นพวกด้วย (ทวีรัสมิ์ นาคม, 2524) โดย
สามารถกล่าวพัฒนาการด้านอารมณ์โดยละเอียด (คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บาง
แสน, 2532) ดังนี้
ในช่วงวัยนี้ เด็กจะเขาใจอารมณของตนเองและผู อื่นดีขึ้น รู จักควบคุมอารมณ์ไดดี
กวาวัยที่ผ านมา รู จักแสดงอารมณไดในแบบที่สังคมยอมรับทั้งในดานที่ไมพึงใจและพึงใจ ลักษณะ
อารมณจะเปนเชนเดียวกับวัยเด็กตอนตน คือ
อารมณในดานไมพึงใจ ด้านอารมณกลัว เด็กเลิกกลัวสิ่งที่ไมมีตัวตน สัตวและ
ปรากฏการณธรรมชาติ แตจะกลัวสิ่งที่จะเกิดไดจริง เชน กลัวความอดอยาก กลัวไมมีเพื่อน กลัวเรียน
ไมดี ห รื อ กลั ว อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ครอบครั ว ของตน เปนตน แหลงก าเนิ ด ความกลั ว ไดแก
ประสบการณตรง คาบอกเลาของผูอื่น จินตนาการของตนเองและสื่อมวลชน วิธีตอบสนองความกลัว
คือ การหนี การสูและการหลีกเลี่ยงหรือทาตนใหเขากับสิ่งนั้น ด้านอารมณโกรธ เด็กจะควบคุมความ
โกรธไดดีขึ้นและรู จักวิธีระงับความโกรธไดดวย เชน การคิดแกแคนเงียบๆ ในใจ แตไม่ทาจริงดังคิด
หรือจะบอกเลิกเลนทันทีทันใด อารมณอื่นๆ เชน ใจนอย ไมชอบใหเพื่อนลอเลียน อารมณผิดหวังจะ
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แสดงออกทันทีแต่ไมรุนแรงเท่าวัยรุ น สวนอารมณเกลียด อิจฉาริษยา จะรู จักเก็บอารมณไดดีขึ้น
ไมแสดงออกมาตรงๆ
อารมณในดานพึงใจ ด้านความรู สึกสงสารเห็นใจ เด็กจะมีความรู สึกสงสาร
เห็นใจผูอื่น ตลอดจนสัตวเลี้ยง เขาใจความรูสึกผูอื่นไดดีเพราะสิ่งแวดลอมของเด็กกวางขวางขึ้น ความ
รักความเบิกบานจะแสดงความราเริงมีน้าใจชวยเหลือผูอื่น วัยนี้จะมีอารมณดีเปนสวนใหญ โดยเฉพาะ
เมื่อขณะอยูในกลุมเด็กในวัยนี้ยังมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย เพราะเด็กตองปรับตัวตอสภาพแวดล้อม
ใหมหลายอยาง ไดแก การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจาวันเมื่อไปโรงเรียน การทาตามกฏระเบียบและ
คาสั่งตางๆ แทนการทาตามใจตนเองดังที่ เคยผานมา การแขงขันกันในเรื่องการเรียนหรือปจจัยดาน
รางกาย เชน รูสึกเหนื่อยหรือหิวก็ทาใหเด็กกังวล หงุดหงิดและมีอารมณ์รุนแรงได
นอกจากนี้อารมณในดานไมพึงใจและอารมณในดานพึงใจ นับเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์สุนทรียะให้กับเด็ก เป็นการพัฒนาในด้านอารมณ์และความรู้สึกของเด็กให้มีจิตใจที่
ละเอียดอ่อน ไวต่อการรับรู้ในสิ่งเร้าทางความงาม สอดคล้องกับ หอมหวล บัวระภา (2554) กล่าวว่า
“สุนทรียภาพ” เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาหนึ่ง ลักษณะของอารมณ์หรือความรู้สึก
นั้ น คื อ พอใจ (Interested) ไม่ พ อใจ (Disinterested) เพลิ ด เพลิ น ใจ (Pleasure) ทุ ก ข์ ใ จ
(Unpleasure) กิ น ใจ (Empathy) อารมณ์ ห รื อ ความรู้ สึ ก ดั ง กล่ า วนั้ น จะพาให้ เ กิ ด อาการลื ม ตั ว
(Attention span) และเผลอใจ (Psychical distance) อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นเกิดจากการสัมผัส
กับอารมณ์หรือวัตถุ (Objects) ใดวัตถุหนึ่ง ที่มีลักษณะสวย(Beautiful) ติดตาติดใจ (Picturesque)
และเลอเลิศ (Sublime)
อ้ า ง อิ ง จ า ก The Development of Critical and Aesthetic Response The
ability to observe and inquire about images proceeds in a developmental fashion
(Wolf, 1988) ส่งผลให้สามารถสรุประดับพัฒนาการทางสุนทรียะตามช่วงวัย 6 – 10 ปีได้ ดังนี้
อายุตั้งแต่ 4 – 7 ปี เป็นวัยที่เด็กมีการพัฒนาทักษะการชมและเข้าใจภาพ
ได้ดี รวมถึงสามารถตีความโดยใช้พื้นฐานจากเหตุการณ์และประสบการณ์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่พวก
เขาสามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่พวกเขามองเห็นแล้วทาให้พวกเขาสับสน และทาให้เกิด
การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ โดยคาถามที่มักพบบ่อยจะถูกจากัดให้อยู่ภายใต้สิ่งที่พวก
เขาเป็นมากกว่าวิธีการที่จะเป็น
อายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี นักเรียนมีความสามารถในการทาความเข้าใจระบบ
ภาพ ในฐานะผู้สังเกต พวกเขาสามารถเข้าใจแนวคิดของการกระทาและเรื่องราว (รูปแบบ, ประเภท)
และพัฒนามโนทัศน์ สาหรับการมองเห็นว่า ภาพนี้สร้างอย่างไร ไม่ใช่การอธิบายสิ่งที่เรียบง่ายแต่เป็น
การอธิบายเกี่ยวกับภาพนี้ต้องการการสื่อถึงอะไร
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6.3 พัฒนาการด้านสังคม
พัฒนาการทางด้านสังคม เด็กวัยนี้จะมีปัญหาในการคบเพื่อนมากน้อยเพียงไรนั้น
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางบ้านที่เด็กได้ประสบการณ์มา เด็กที่ไม่ต้องการมีเพื่อนเล่นและเล่นแต่เฉพาะ
กับเพื่อนสมมติ จะทาให้ปรับตัวเข้ากับผู้ อื่นได้ยาก การใช้แรงเสริมของพ่อแม่และครูจะช่ว ยขจัด
ปั ญหาพฤติกรรมที่ ไม่ต้องการ สนามส าหรับการเล่นเป็นตัวช่วยสาคัญที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้การ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เด็กในช่วงวัยนี้ทั้ง 2 เพศยังคงเล่นด้วยกันได้ แต่มักจะชอบเล่นกับเพศเดียวกัน
วัยเดียวกันมากกว่า ในระยะสิ้นสุดของวัยนี้ เด็กเริ่มอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และเห็นความสาคัญของกลุ่ม
เพื่อนมากยิ่งขึ้นทุกที (ทวีรัสมิ์ นาคม, 2524) โดยสามารถกล่าวพัฒนาการด้านสังคมโดยละเอียดได้
(คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2532) ดังนี้
เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการดานสังคมเดนมาก โดยเฉพาะการสรางสัมพันธภาพกับ
บุ ค คลอื่ น ทั้ ง ในบานและนอกบาน ทั้ ง กลุ ม วั ย เดี ย วกั น และวั ย ผู ใ หญจะมี สั ม พั น ธภาพกั บ ผู ใ หญ
นอกบานมากขึ้น สวนสังคมกับกลุ่มเพื่อน มักจะเปนสังคมเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกัน มีการเรียนรูกติกา
การเลนและกติกาสังคม ซึ่งเหมาะสาหรับฝึกเด็กวัยนี้ใหเรียนรูและฝกฝนกิจกรรมประเภททักษะตางๆ
เชน การรองราทาเพลง การกีฬา การดนตรี งานบานและสุขนิสัยตางๆ ซึ่งจะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต
จากการศึกษาของเพอรี่และบัสเซย พบวา เด็กที่มีสัมพันธภาพเชิงลบกับผูใหญจะเปนคนอันธพาลและ
จิตใจไมอยู่กับรองกับรอย เมื่อโตเปนผู ใหญจะเปนพอแมหรือเพื่อนที่เลว รักใครจริงจังและจริงใจ
ไมเปน สวนเด็กที่มีสัมพันธภาพเชิงบวกกับผู ใหญจะเปนผูใหญที่มีพื้นฐานบุคลิกภาพมั่นคง สุขภาพดี
ปรับตัวทางจิตหรือสังคมไดดี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตางๆ ไดดี เชน การมีศักดิ์ศรีแหงตน
(Self-esteem) ความรู สึ ก มั่ น คงทางใจ ความรู สึ ก ถึ ง คุ ณ ค าของตนเอง (Self-worth) รู จั ก ตน
(Self-awareness) และรักผูอื่นเปน เมื่อศึกษาในแตละชวงป พบวา วัยเด็กตอนปลายจะมีพัฒนาการด
านสังคม ดังนี้
อายุ 6 ป รูจักแบงของเลนหรือขนมใหผูอื่น ซึ่งเดิมพอใจจะเปนผูรับแตฝายเดียว
อายุ 7 ป สามารถจัดระบบระบียบใหกับตนเอง เตรียมตัวเองในการไปโรงเรียน
ตลอดทั้ง เครื่องใชในการเรียน เริ่มตรงตอเวลา เด็กผูหญิงจะซนนองลง โดยชอบเลนเกี่ยวกับการ บาน
การเรือนมากกวาการกระโดด การปนปาย ชอบระบายสี ตัดเย็บเสื้อผาตุกตา กระดาษ สวนเด็กผูชาย
ชอบเลนเครื่องมือ เปนชางซอมรถ ทหาร ตารวจ ชอบเครื่องบิน รถรบ
อายุ 8 ป อานหนังสือพิมพเรื่องสัตว นวนิยาย ไดเขาใจดีขึ้น มีมารยาทในสังคม
พอสมควร มีความสัมพันธกับบุคคลทั่วไป ชอบเลนเปนหมู ไมชอบเลนคนเดียว จะมีระเบียบของ
ตนเองในเรื่องการกิน การนอน และการขับถายที่เปนแบบแผนของตนเอง เชน จัดทาเตียงนอนให
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เรียบรอย เช็ดถูพื้นหรือโตะเมื่อทานมหรือน้าหวานหก พับเสื้อผ้าที่ซักแลวและนาเสื้อผาที่แหงแลวไป
แขวนที่ราวในตูเสื้อผา จัดเก็บของตนเองใหเปนที่เป็นทางใหเรียบรอย จัดโตะอาหารไดเรียบรอย
อายุ 9 ป ชอบอานหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติ เรื่องสัตวและการผจญภัยมากขึ้น
พบการ อานหนังสือเทพนิยายนอยลง แตยังชอบอานการตูน รูจักมารยาทของสังคมดีขึ้นเขากับเพื่อน
ฝูงและกลุมไดดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง รักความยุติธรรม ถาทาผิดจะยอมรับผิด รักหมู คณะ ยกยอง
เพื่อนที่เปนเพศเดียวกัน เลียนแบบกันเองในกลุ ม ในเรื่องการแตงตัวและกิริยาทาทาง อาจมีภาษาที่
เขาใจกันเฉพาะภายในกลุม จะพยายามปรับพฤติกรรมของตนใหเหมาะสมกับบทบาททางเพศ
อายุ 10 ป มีความเปนระเบียบในกรทากิจวัตรประจาวันเพิ่มขึ้น แสดงออกถึง
ความ สามัคคีของหมู คณะ พยายามทาในสิ่งที่ดีและสามารถใหคาแนะนาเพื่อนนักเรียนดวยกันได
รูจักเห็นอกเห็นใจเพื่อนฝูง ติดเพื่อนมากกวาอยูบาน เมื่อเขากลุมจะวิพากษวิจารณครูหรือกลุมเพื่อน
ตางเพศ ในชวงนี้จะรับผิดชอบตนเองไดดีขึ้น คือ ทาความสะอาดหอง ชวยงานซักรีดเสื้อผา เอาขยะ
ไปทิ้ง ชวยทาอาหาร จัดเตรียมอาหารได ชวยดูแลสนามหญาและตนไม จัดเก็บหนังสือ เขาชั้นหนังสือ
เรียบรอย
อยางไรก็ตามสิ่งสาคัญสาหรับเด็กวัยนี้ คือ การเรียนรู ฝกฝนทักษะการมีสัมพันธภาพ
กับกลุ่มเพื่อนในชีวิตประจาวัน ซึ่งสิ่งนี้จะมีประโยชนตอเด็ก 3 ประการดวยกัน คือ 1) สอนใหรู จัก
ปรับตัวเขากับกลุ ม สามารถเลนดวยกันได โดยรู จักยืดหยุ นปรับตัว และรู จักปรับเกมส์การเลนให
เขากับความตองการของกลุม 2) สอนใหรูจักกฏระเบียบ กฏเกณฑทางสังคมของกลุม 3) ชวยใหเด็กมี
ประสบการณอยางใกลชิดกับกลุ มเพื่อนเพศเดียวกัน ทาใหเรียนรูบทบาทตางๆ ที่เหมาะสมตามเพศ
มีเพื่อนรักที่รูใจกัน มีโลกทัศนที่กวางขวางกวาเดิม ทาใหยอมรับถึงความแตกตางของสิ่งตางๆ ไดงาย
6.4 พัฒนาการด้านปัญญา
พัฒนาการทางด้านปัญญา จะมีปัญญาเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่เด็กมีวุฒิภาวะ
ทางกายเพิ่มขึ้น มีพลังงานมาก มีประสบการณ์กว้างขวางกว่าเดิมซึ่งได้จากการอ่าน การได้ฟัง การ
ท่องเที่ยว และการได้ลงมือทาเอง (ทวีรัสมิ์ นาคม, 2524) โดยสามารถกล่าวพัฒนาการด้านปัญญาโดย
ละเอียดได้ ดังนี้
เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการดานสติปญญาถึงระดับสามารถเขาใจในสิ่งที่ตนไดรับ
ทางประสาทสั ม ผั ส และน าสิ่ ง ที่ ไ ด ยิ น ไดเห็ น ไดสั ม ผั ส ไดรู ม ารวบรวมอยางมี ร ะบบแบบแผน
รู จั ก สั ญ ลั ก ษณและความหมายของสิ่ ง ตางๆ รู จั ก วางแผนและดั ด แปลงแกไขการกระท าต างๆ
อยางมีเหตุผล โดยทั่วไปวัยเด็กตอนปลายจะมีพัฒนาการดานสติปญญา (คณะพยาบาล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2532) ดังนี้
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ความเขาใจในเชิงอนุรักษ์ เขาใจวาวัตถุแมเปลี่ยนแปลง รูปลักษณะภายนอก แทจริง
แลวก็ยังคงสภาพเดิมในบางลั กษณะได ซึ่งลักษณะของวัตถุจะสามารถ รับรู ไดใน 3 ลักษณะ คือ
ปริมาณ น้าหนักและปริมาตร พบวาวัยเด็กตอนปลายสามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรได
ดีกวาวัย เด็กตอนตน ทั้งนี้ เนื่ องจากความเขาใจเชิงปริมาตรตองอาศัยความเขาใจเชิงนามธรรม
มากกวาจึงคอนขางยาก
ความเขาเชิง รู ป ธรรม เปนพัฒ นาการทางความคิ ดทั่ ว ไป เด็กสามารถแยกแยะ
มองเห็นความแตกตางและรายละเอียดของสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น มีความสามารถทางสัญลักษณถอยคา คือ
สามารถใชภาษาและคิดดวยสัญลัษณเชิงจานวนหรือสัญลักษณเชิงคณิตศาสตรได นับเลขยอนหลังได
ทองสูตรคูณไดและรูจักดูนาฬิกา
ความเขาใจเชิงเหตุผล รูจักคิดวาอะไรเปนเหตุอะไรเปนผล เด็กฉลาดรูจักการ
วิพากษวิจารณเขาใจกฏระเบียบและคาสั่งดีขึ้น จึงเหมาะที่จะสอนและฝกระเบียบวินัย เด็กที่มีผลการ
เรียนดีจะทาใหเปนเด็กวัยเรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจที่จะคิดหรือกระทา
ในสิ่งที่ตนเองเห็นวามีเหตุผลถูกตอง
ความเขาใจภาษา เมื่ออายุ 7 ปี เด็กจะสามารถพูดไดคลอง เขาใจความหมาย
แสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผล ชอบอานหนังสือ และรูความหมายของคาตางๆ ไดดีแตไม่ทุกคา
สามารถอานหนังสือไปพรอมๆ กับฟงวิทยุ ฟงเพลง ดูโทรทัศนไดดวย เมื่ออายุ 8 ปี สามารถเขาใจ
ภาษาเขียนไดดี คิดเลขในใจได เมื่ออายุ 9 ปี สามารถเขียนบรรยายเลาเรื่องไดดี บรรยายภาพได
อายุ 10 ปี สามารถใชสานวนภาษาในการเขียนและการพูดไดดี สามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ
วิจารณไดทั้งดานบวกและลบ
จากการศึกษาแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget, 1967) เกี่ยวกับพัฒ นาการทาง
สติปัญญา เพียเจต์ ได้กล่าวว่า พัฒนาการทางด้านสติปัญญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของ
เด็กที่เกิดกระบวนการปรับตัว เรียกว่า การซึมซาบหรือการดูดซึม (Assimilation) ประสบการณ์ต่างๆ
จากสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับโครงสร้างทางด้านสติปัญญา หรือเป็นการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา
(Accommodation) เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ จึงต้องปรับโครงสร้าง
ทางสติปัญญาให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ที่ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง โดยพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาของเด็กได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วัยแรกเกิด จนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น สามารถแบ่งขั้นพัฒนาการเป็น
4 ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะประสาทสั ม ผั ส และการเคลื่ อ นไหว (The Sensori-motor
Period) พัฒ นาการในระยะนี้ เริ่ มตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่ ง อายุ 2 ปี เด็กสามารถรั บรู้ และมี ก าร
เคลื่อนไหวร่างกาย เพียเจต์เชื่อว่า การรับรู้และการเคลื่อนไหวร่างกายได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกของ
ชีวิต ระยะนี้เด็กไม่สามารถใช้ภาษาและกระทากิจกรรมต่างๆ ได้ แต่สามารถเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ได้ เช่น
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วัตถุ สิ่งของ ฯลฯ โดยอาศัยปฏิกิริยาสะท้อนแบบง่ายๆ เช่น ความสามารถในการดูด การกลืน การจับ
ฉวย การร้องไห้
ระยะที่ 2 ระยะการคิดก่อนปฏิบัติการ (Period of Preoperational Thought)
เป็ น ระยะที่เด็กมีอายุ ร ะหว่าง 2 – 7 ปี แบ่งออกเป็น 2 ช่ว ง คือ ช่ว งที่ 1 เป็นขั้นก่อนมีความคิด
รวบยอด (Pre-conceptual) มีอายุระหว่าง 2 – 4 ปี และช่วงที่ 2 เป็นขั้นของการเริ่มเกิดมีความคิด
และความเข้าใจ (Intuitive Thought) มีอายุระหว่าง 4 – 7 ปี ระยะนี้พฤติกรรมการกระทาและการ
คิดที่ต้องใช้สัญลักษณ์ ซึ่งอาศัยการทางานของสมองมากขึ้น ลักษณะพัฒนาการทางด้านความคิดใน
ระยะที่ 2 คือ พัฒ นาการทางด้านภาษาและความคิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เด็กสามารถถ่ายทอด
ความหมายโดยการใช้ภาษา นอกจากนั้นเด็กให้ความสนใจในสิ่ งแวดล้ อม แม้ว่าจะไม่เข้าใจเรื่ อง
น้ าหนั ก ความยาว ปริ มาณหรื อปริม าตรก็ ตาม แต่เ ด็กมีความคิดว่าวั ต ถุนั้นหายไปและสามารถ
เปลี่ ย นแปลงรู ป ได้ เช่ น เด็ ก อายุ 5ปี มองเห็ น แก้ ว และฝาแก้ ว จ านวนเท่ ากั น แต่ เ ด็ ก จะตอบว่า
มีจานวนแก้วมากกว่าฝาแก้ว เพราะการไม่รับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม แต่รับรู้แค่ว่าแก้วมีความใหญ่กว่า
ฝาแก้ว
ระยะที่ 3 ระยะปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรม (Period of Concrete Operation)
เกิดกับเด็กอายุ 7 – 11 ปี โดยเด็กจะมีความคิดหาเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์แบบรูปธรรมเป็นสิ่งที่
จับต้องได้ ระยะนี้เด็กสามารถรับรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นได้ ภาษาที่ใช้จะมีการโต้ตอบตามแบบที่คนใน
สังคมนิยมใช้กัน แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ใช้เหตุผลจากสิ่งที่มองเห็น เข้าใจวัตถุในลั กษณะ
มากกว่าและน้อยกว่า มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหมดและความสัมพันธ์บางส่วนได้
ระยะที่ 4 ระยะปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Period of Formal Operation)
มีอายุระหว่าง 11 – 15ปี เด็กจะมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง เด็กคิดหาเหตุผลได้
อย่างแท้จริง ระยะนี้โครงสร้างสติปัญญาของเด็กจะมีวุฒิภาวะสูงสุด (Maturity) และเมื่อเด็กพ้นระยะ
ปฏิบัติการคิดด้ว ยนามธรรมไปแล้ ว เด็กจะไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างเกี่ยวกับการคิดต่อไป การ
แก้ปัญหาของเด็กในระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับระยะวัยรุ่นจะสามารถแก้ปัญหาได้ดี แม้จะเป็น
ปั ญ หาที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น ปั ญ หาสมมติ ห รื อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อนาคต เพราะในวั ย นี้ เ ป็ น วั ย ที่ มี
ความสามารถในการคิดหาเหตุผ ลและแก้ปัญหาในลั กษณะที่เป็นนามธรรมได้ ดังนั้น โครงสร้าง
ทางด้านสติปัญญาและความคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กจะสมบูรณ์และมีคุณภาพการคิดสูงสุดเมื่ออายุ
ได้ประมาณ 15 ปี

26
7. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัปปปุริสธรรม 7 และพัฒนาการวัยเด็กตอนกลาง
หลั กสั ป ปปุ ริ ส ธรรมเป็ น หลั กธรรมที่ส่ งเสริมการเป็นบุคคลอันสมบูรณ์ จึงสามารถนามา
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับพัฒนาการวัยเด็กตอนกลาง (อายุ 6 – 10 ปี) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านปัญญา ซึ่งส่งผลต่อกันและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนี้
ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ) มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กวัยกลาง คือ เด็กในช่วง
วัยนี้ร่างกายอยู่ในระยะของการพัฒนาและเจริญเติบโต เด็กมีความสามารถในการรับรู้ความต้องการ
ของสรรพสิ่งรอบตัว เปิดรับและเรียนรู้ประสบการณ์จากสังคมระดับต่างๆ ได้แก่ บ้าน โรงเรียน หรือ
ชุมชน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหรือการลงมือกระทา เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจและ
คุณค่าของสิ่งต่างๆ อีกทั้งเด็กในช่วงวัยนี้มักให้ความสนใจต่อสีต่างๆ ด้วย
อัตถัญญุตา (รู้จักผล) มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กวัยกลาง คือ เด็กวัยนี้
สามารถใช้สายตากับมือทางานประสานสัมพันธ์กันได้ดี แต่ยังขาดความประณีต รวมถึงเด็กรู้ถึงสิ่งที่
ตามมาในกิจกรรมต่างๆ ที่กระทาแล้วได้รับการยอมรับ มีการแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มากระตุ้น โดย
แสดงออกทางพฤติกรรม สีหน้า อารมณ์ เป็นต้น และมีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ที่อยู่รอบตัว รู้จักการใช้ปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง
อัตตัญญุตา (รู้จักตน) มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กวัยกลาง คือ เด็กในวัยนี้
จะมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากสิ่งใกล้ตัว เด็กจะไวต่อความรู้สึกต่างๆ แต่เนื่องจากรู้ธรรมชาติ
ของตนเอง เด็กจึงเริ่มรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสม เริ่มเรียนรู้การปรับตัวในการเข้า
สังคม มีความปรารถนาให้ตนเป็นที่ยกย่องและรักใคร่ของผู้อื่น เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน เปิดรับ
ประสบการณ์อย่างเต็มที่ โดยปราศจากเงื่อนไขด้านความสัมพันธ์
มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กวัยกลาง คือ เด็ก
วัยนี้ยังขาดความระมัดระวังและความรอบคอบ ขาดการรู้จักประมาณในการใช้ทรัพยากรต่างๆ แต่จะ
เริ่มเรียนรู้ข้อบกพร่องของตน รู้จักการวิจารณ์ตนเองภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเด็กจาเป็นต้อง
ใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น เจตคติ ความรู้ หรือสติ ในการเข้าสังคมและการปฏิบัติงาน มีความสามารถใน
การประยุกต์ประสบการณ์ต่างๆ ที่สั่งสมมา เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิ บัติงานหรือใน
ชีวิตประจาวัน
กาลัญญุตา (รู้จักกาล) มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กวัยกลาง คือ เด็กวัยนี้
เริ่มรู้จักการลาดับเวลา ก่อน/หลัง โดยเวลาส่วนใหญ่มักใช้ไปกับกิจกรรมการต่างๆ รู้จักการแสดงออก
ทางพฤติกรรมอย่างถูกกาลเทศะ เรียนรู้การแสดงอารมณ์ให้เหมาะสมกับเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ มี
การวางแผนหรือเชื่อมโยงเวลากับการปฏิบัติงาน
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ปริ สั ญญุตา (รู้ จั กชุมชน) มีความสั มพันธ์กับพัฒ นาการของเด็กวัยกลาง คือ เด็ก
เรียนรู้ทักษะต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน สนใจการทางานหรือปฏิบัติตนร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมี
กติกาหรือเกณฑ์เป็นสิ่งควบคุมในการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งเพื่อนจะมีส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาร่างกายของเด็กในวัยนี้ เริ่มเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม
ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล) มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กวัยกลาง คือ เด็ก
ในช่วงวัยนี้เพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย เริ่มเกิดการเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศ
รู้ จั กการใช้ภ าษาเพื่อแสดงความรู้ สึ กหรือ ความต้ องการของตนต่ อผู้ อื่น อีกทั้งให้ ความส าคั ญ กั บ
บทบาทของบุคคล เช่น เชื่อฟังพ่อแม่มากกว่าเพื่อน แต่เชื่อฟังครูมากกว่าพ่อแม่ เริ่มเรียนรู้ที่จะชื่นชม
ผลงานของผู้อื่น
จากการอธิบายดังกล่าวข้างต้น ทาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหลักธรรมสัปปุริสธรรม และ
ทฤษฎีพัฒนาการของเด็กวัยตอนกลาง (อายุ 6 – 10 ปี) ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และ
ด้านปัญญา ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อกัน ดังนั้นการนาหลักธรรมสัปปุริส
ธรรมมาใช้พัฒนาผู้เรียนในช่วงวัยเด็กตอนกลางแบบองค์รวม สามารถที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมได้ตามลาดับขั้น
8. รูปแบบการสอน
8.1 ความหมายของรูปแบบการสอน
รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดเรียนการสอนที่จัดไวอยาง
เปนระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎีหลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตางๆ มีการจัดกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการเรียนการสอน โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ เขาชวย ทาใหสภาพการ
เรียนการสอนนั้น เปนไปตามหลักการที่ยึดถือ และไดรับการพิสูจนทดสอบแลววามีประสิทธิภาพ
สามารถใชเปนแบบแผนได (ทิศนา แขมมณี, 2551)
8.2 รูปแบบการสอนแบบต่างๆ
8.2.1 รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การพั ฒ นาด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย (cognitive
domain) (ทิศนา แขมมณี, 2550)
รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยู่ในรูปของข้อมูล
ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด รูปแบบที่คัดเลือกมานาเสนอในที่นี้มี 5 รูปแบบ ดังนี้
1) รู ป แบบการเรี ย นการสอนมโนทั ศ น์ 2) รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของกานเย
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3) รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 4) รูปแบบการเรียนการสอน
เน้นความจา และ 5) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก
8.2.1.1 รู ป แบบการเรี ย นการสอนมโนทั ศ น์ (Concept Attainment
Model) คือ การเรียนรู้มโนทัศน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น สามารถทาได้โดยการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะที่
สาคัญของสิ่งนั้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจาแนกสิ่งที่ใช่และไม่ใช่สิ่งนั้นออกจากกันได้
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อช่ว ยให้ ผู้ เรียนเกิดการเรี ยนรู้มโนทัศ น์ข องเนื้ อ หา
สาระต่าง ๆ อย่างเข้าใจ และสามารถให้คานิยามของมโนทัศน์นั้นด้วยตนเอง
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้ น ที่ 1 ผู้ ส อนเตรี ย มข้ อ มู ล ส าหรั บ ให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก หั ด
จาแนก ผู้สอนเตรียมข้อมูล 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ต้องการสอน อีกชุดหนึ่งไม่ใช่
ตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ต้องการสอนในการเลือกตัวอย่างข้อมูล 2 ชุดข้างต้น ผู้สอนจะต้องเลือกหา
ตัวอย่างที่มีจานวนมากพอที่จะครอบคลุมลักษณะของมโนทัศน์ที่ต้องการนั้น ถ้ามโนทัศน์ที่ต้องการ
สอนเป็นเรื่องยากและซับซ้อนหรือเป็นนามธรรม อาจใช้วิธีการยกเป็นตัวอย่างเรื่องสั้นๆ ที่ผู้สอนแต่ง
ขึ้นเองนาเสนอแก่ผู้เรียน ผู้สอนเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะสมจะใช้นาเสนอตัวอย่างมโนทัศน์ เพื่อ
แสดงให้เห็นลักษณะต่าง ๆ ของมโนทัศน์ที่ต้องการสอนอย่างชัดเจน
ขั้นที่ 2 ผู้สอนอธิบายกติกาในการเรียนให้ผู้เรียนรู้และ
เข้าใจตรงกัน ผู้สอนชี้แจงวิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่มกิจกรรมโดยอาจสาธิตวิธีการและให้
ผู้เรียนลองทาตามที่ผู้สอนบอกจนกระทั่งผู้เรียนเกิดความเข้าใจพอสมควร
ขั้ น ที่ 3 ผู้ ส อนเสนอข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งของมโนทั ศ น์ ที่
ต้องการสอน และข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ต้องการสอน
ขั้นที่ 4 ให้ผู้เรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ต้องการ
สอน จากกิจกรรมที่ผ่านมาในขั้นต้นๆ ผู้เรียนจะต้องพยามหาคุณสมบัติเฉพาะของตัวอย่างที่ใช่และ
ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนต้องการสอนและทดสอบคาตอบของตน หากคาตอบของตนผิดผู้เรียนก็จะต้องหา
คาตอบใหม่ซึ่งก็หมายความว่าต้องเปลี่ยนสมมติฐานที่เป็นฐานของคาตอบเดิม ด้วยวิธีนี้ผู้เรียนจะ
ค่อย ๆ สร้างความคิดรวบยอดของสิ่งนั้นขึ้นมา ซึ่งก็จะมาจากคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้นนั่นเอง
ขั้ น ที่ 5 ให้ ผู้ เ รี ย นสรุ ป และให้ ค าจ ากั ด ความของสิ่ ง ที่
ต้องการสอนเมื่อผู้เรียนได้รายการของคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ต้องการสอนแล้ว ผู้สอนให้ ผู้เรียน
ช่วยกันเรียบเรียงให้เป็นคานิยามหรือคาจากัดความ
ขั้นที่ 6 ผู้ ส อนและผู้ เรียนอภิปรายร่ว มกันถึ งวิธี ก ารที่
ผู้เรียนใช้ในการหาคาตอบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตัวเอง
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ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
เนื่ อ งจากผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ม โนทั ศ น์ จ ากการคิ ด
วิเคราะห์และตัวอย่างที่หลากหลาย ดังนั้นผลที่ผู้เรียนจะได้รับโดยตรง คือ จะเกิดความเข้าใจใน
มโนทัศน์นั้น และได้เรียนรู้ทักษะการสร้างมโนทัศน์ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการทาความเข้าใจมโนทัศน์
อื่นๆต่อไปได้ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลโดยการอุปนัย (Inductive reasoning) อีกด้วย
8.2.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ของกานเย (Gagne’s
Instructional Model) มี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเยอธิบายว่าปรากฏการณ์การเรียนรู้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ผลการ
เรี ย นรู้ ห รื อ ความสามารถด้ า นต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี อ ยู่ 5 ประเภท คื อ ทั ก ษะทางปั ญ ญา
(Intellectual skill) ซึ่งประกอบด้วยการจาแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างกฎ
การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง ความสามารถด้านต่อไป คือ กลวิธีในการเรียนรู้ (cognitive
strategy) ภาษาหรื อ ค าพู ด (Verbal information) ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหว (Motor skill) และ
เจตคติ (Attitude) 2) กระบวนการเรียนรู้และจดจาของมนุษย์ มนุษย์มีกระบวนการจัดกระทาข้อมูล
ในสมอง ซึ่งมนุษย์จะอาศัย ข้อมูลที่ส ะสมไว้มาพิจารณาเลื อกจัดกระทาสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง และขณะที่
กระบวนการจัดกระทาข้อมูลภายในสมองกาลังเกิดขึ้น เหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษย์มีอิทธิพล
ต่อการส่งเสริมหรือการยับยั้งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในได้ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนกานเย
จึงได้เสนอแนะว่า ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แต่ละประเภท ซึ่งมี
ลั กษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน และส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภ ายในสมอง โดยจัดสภาพการณ์
ภายนอกให้เอือ้ ต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผู้เรียน
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อช่วยให้ผู้เรี ยนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ ได้
อย่างดี รวดเร็ว และสามารถจดจาสิ่งที่เรียนได้นาน
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนตามรูปแบบของกานเย ประกอบด้วย
การดาเนินการเป็นลาดับขั้นตอนรวม 9 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 การกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็น
การช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับสิ่งเร้า หรือสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ดี
ขั้ น ที่ 2 การแจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเรี ย นให้ ผู้ เ รี ย น
ทราบ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้ความคาดหวัง
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ขั้นที่ 3 การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม เป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนดึงข้อมูลเดิมที่อยู่ในหน่วยความจาระยะยาวให้มาอยู่ในหน่วยความจาเพื่อใช้งาน (working
memory) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
ขั้นที่ 4 การนาเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่ ผู้สอน
ควรจะจัดสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของสิ่งเร้านั้นอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือก
รับรู้ของผู้เรียน
ขั้นที่ 5 การให้แนวการเรียนรู้ หรือการจัดระบบข้อมูลให้
มีความหมาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถทาความเข้าใจกับสาระที่เรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น
ขั้นที่ 6 การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ เพื่อให้
ผู้เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสาระที่เรียน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียน
ขั้นที่ 7 การให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นการให้การเสริมแรง
แก่ผู้เรียน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียน
ขั้นที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
ขั้นที่ 9 การส่ งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ โดยการให้โอกาสผู้เรียนได้มีการฝึกฝนอย่างพอเพียงและในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อื่นๆ ได้
ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
เนื่ อ งจากการเรี ย นการสอนตามรู ป แบบนี้ จั ด ขึ้ น ให้
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจาของมนุษย์ ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้สาระที่นาเสนอได้
อย่างดี รวดเร็วและจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน นอกจากนั้ นผู้เรียนยังได้เพิ่มพูนทักษะในการจัดระบบ
ข้อมูล สร้างความหมายของข้อมูล รวมทั้งการแสดงความสามารถของตนด้วย
8.2.1.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
(Advance Organizer Model) การนาเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advanced Organizer) เพื่อ
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful verbal learning) การเรียนรู้จะมีความหมายเมื่อสิ่งที่
เรียนรู้สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียน ดังนั้น ในการสอนสิ่งใหม่ สาระความรู้ใหม่ ผู้สอน
ควรวิเคราะห์หาความคิดรวบยอดย่อย ๆ ของสาระที่จะนาเสนอ จัดทาผังโครงสร้างของความคิด
รวบยอดเหล่านั้น แล้ววิเคราะห์หามโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดที่กว้างครอบคลุมความคิดรวบยอด
ย่อยๆ ที่จะสอน หากครูนาเสนอมโนทัศน์ที่กว้างดังกล่าวแก่ผู้เรียน ก่อนการสอนเนื้อหาสาระใหม่
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ขณะที่ผู้เรียนกาลังเรียนรู้สาระใหม่ ผู้เรียนจะสามารถ นาสาระใหม่นั้นไปเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับ
มโนทัศน์กว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้า แล้วทาให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียน
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ เ นื้ อ หาสาระข้ อ มู ล ต่ า งๆ
อย่างมีความหมาย
ข. กระบวนการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 การจัดเตรียมมโนทัศน์กว้าง โดยการวิเคราะห์
หามโนทัศน์ ที่กว้างและครอบคลุ มเนื้อหาสาระใหม่ทั้งหมด มโนทัศน์ที่กว้างนี้ ไม่ใช่สิ่ งเดียวกับ
มโนทัศน์ใหม่ที่จะสอน แต่จะเป็นมโนทัศน์ในระดับที่เหนือขึ้นไปหรือสูงกว่า ซึ่งจะมีลักษณะเป็น
นามธรรมมากกว่า ปกติมักจะเป็นมโนทัศน์ของวิชานั้นหรือสายวิชานั้น ควรนาเสนอมโนทัศน์กว้างนี้
ล่วงหน้าก่อนการสอน จะเป็นเสมือนการ “preview” บทเรียน ซึ่งจะเป็นคนละอย่างกับการ “over
view” หรือการให้ดูภาพรวมของสิ่งที่จะสอน การนาเสนอภาพรวมของสิ่งที่จะสอน การทบทวน
ความรู้ เ ดิ ม การซั ก ถามความรู้ แ ละประสบการณ์ ข องผู้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะสอน การบอก
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเหล่านี้ ไม่นับว่าเป็น “advance organizer” ซึ่งจะต้องมีลักษณะ
ที่กว้างครอบคลุม และมีความเป็นนามธรรมอยู่ในระดับสูงกว่าสิ่งที่จะสอน
ขั้ น ที่ 2 การน าเสนอมโนทั ศ น์ ก ว้ า ง มี ขั้ น ตอน ดั ง นี้
1) ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน 2) ผู้สอนนาเสนอมโนทัศน์กว้างด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
บรรยายสั้นๆ แสดงแผนผังมโนทัศน์ ยกตัวอย่างหรือใช้การเปรียบเทียบ เป็นต้น
ขั้นที่ 3 การนาเสนอเนื้อหาสาระใหม่ของบทเรียน ผู้สอน
นาเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ตามปกติแต่ในการนาเสนอ ผู้สอน
ควรกล่าวเชื่อมโยงหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับมโนทัศน์ที่ให้ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ
ขั้ น ที่ 4 การจั ด โครงสร้ า งความรู้ ผู้ ส อนส่ ง เสริ ม
กระบวนการจัดโครงสร้าง ความรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งเสริมการผสมผสานความรู้
กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้ และทาความกระจ่างในสิ่งที่เรียนรู้ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น
1) อธิบายภาพรวมของเรื่องที่เรียน 2) สรุปลักษณะสาคัญของเรื่อง 3) บอกหรือเขียนคานิยามที่
กะทัดรัดชัดเจน 4) บอกความแตกต่างของสาระในแง่มุมต่างๆ 5) อธิบายว่าเนื้อหาสาระที่เรียน
สนับสนุนหรือส่งเสริมมโนทัศน์กว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้าอย่างไร 6) อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา
สาระใหม่ กั บ มโนทั ศ น์ ก ว้ า งที่ ใ ห้ ไ ว้ ล่ ว งหน้ า 7) ยกตั ว อย่ า งเพิ่ ม เติ ม จากสิ่ ง ที่ เ รี ย น 8) อธิ บ าย
แก่นสาคัญของสาระที่เรียนโดยใช้คาพูดของตัวเอง 9) วิเคราะห์สาระในแง่มุมต่างๆ
ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ
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ผลโดยตรงที่ ผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ ก็ คื อ เกิ ด การเรี ย นรู้ ใ น
เนื้ อหาสาระและข้อ มูล ของบทเรี ยนอย่า งมี ความหมาย เกิดความคิดรวบยอดในสิ่ ง ที่เรีย นและ
สามารถจัดโครงสร้างความรู้ของตนเองได้ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาทักษะและอุปนิสัยในการคิดและ
เพิ่มพูนความใฝ่รู้
8.2.1.4 รูปแบบการเรี ยนการสอนเน้ นความจ า (Memory Model)
รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลัก 6 ประการ ได้แก่ 1) การตระหนักรู้ (awareness) ซึ่งกล่าวว่า การ
ที่ บุ ค คลจะจดจ าสิ่ ง ใดได้ ดี นั้ น จะต้ อ งเริ่ ม จากการรั บ รู้ สิ่ ง นั้ น หรื อ การสั ง เกตสิ่ ง นั้ น อย่ า งตั้ ง ใจ
2) การเชื่อมโยง (association) กับสิ่งที่รู้แล้วหรือจาได้ 3) ระบบการเชื่อมโยง (link system) คือ
ระบบในการเชื่อมความคิดหลายความคิดเข้าด้วยกันในลั กษณะที่ความคิดหนึ่งจะไปกระตุ้นให้
สามารถจาอีกความคิดหนึ่งได้ 4) การเชื่อมโยงที่น่าขบขัน (ridiculous association) การเชื่อมโยงที่
จะช่วยให้บุคคลจดจาได้ดีนั้น มักจะเป็นสิ่งที่แปลกไปจากปกติธรรมดา การเชื่อมโยงในลักษณะที่
แปลก เป็นไปไม่ได้ ชวนให้ขบขัน มักจะประทับในความทรงจาของบุคคลเป็นเวลานาน 5) ระบบการ
ใช้คาทดแทน และ 6) การใช้คาสาคัญ (key word) ได้แก่ การใช้คา อักษร หรือพยางค์เพียงตัวเดียว
เพือ่ ช่วยกระตุ้นให้จาสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกันได้
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบนี้มีวัตถุประสงค์ช่วยให้ผู้เรียนจดจาเนื้อหาสาระ
ที่เรียนรู้ได้ดีและได้นาน และได้เรียนรู้กลวิธีการจา ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้สาระอื่นๆ ได้อีก
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ในการเรียนการสอนเนื้อหาสาระใดๆ ผู้สอนสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนจดจาเนื้อหาสาระนั้นได้ดีและได้นานโดยดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสังเกตหรือศึกษาสาระอย่างตั้งใจ ผู้สอนช่วย
ให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในสาระที่เรียน โดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ให้อ่านเอกสารแล้วขีดเส้นใต้คา
ประเด็นที่สาคัญ ให้ตั้งคาถามจากเรื่องที่อ่าน ให้หาคาตอบของคาถามต่างๆ เป็นต้น
ขั้ น ที่ 2 การสร้ า งความเชื่ อ มโยง เมื่ อ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษา
สาระที่ต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหาส่วนต่างๆ ที่ต้องการจดจากับสิ่งที่ตนคุ้นเคย
เช่น คา ภาพ หรือความคิดต่างๆ เช่น เด็กจาไม่ได้ว่าค่ายบางระจันอยู่จังหวัดอะไร จึงโยงความคิดว่า
ชาวบางระจันเป็นคนกล้าหาญ สัตว์ที่ถือว่าเก่งกล้า คือ สิงโต บางระจันจึงอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี หรือให้
หาหรือคิดคาสาคัญ ที่สามารถกระตุ้นความจาในข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น สูตร 4 M หรือ
ทดแทนคาที่ไม่คุ้นด้วย คา ภาพ หรือความหมายอื่น หรือการใช้การเชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกัน
ขั้นที่ 3 การใช้จินตนาการ เพื่อให้จดจาสาระได้ดีขึ้น ให้
ผู้เรียนใช้เทคนิคการเชื่อมโยงสาระต่างๆ ให้เห็นเป็นภาพที่น่าขบขัน เกินความเป็นจริง
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ขั้ น ที่ 4 การฝึ ก ใช้ เ ทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ ท าไว้ ข้ า งต้ น ในการ
ทบทวนความรู้และเนื้อหาสาระต่างๆ จนกระทั่งจดจาได้
ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
การเรียนโดยใช้เทคนิคช่วยความจาต่างๆ ของรูปแบบ
นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจาเนื้อหาสาระต่างๆ ที่เรียนได้ดีและได้นานแล้ว ยังช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กลวิธีการจา ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้สาระอื่นได้อีกมาก
8.2.1.5 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer
Instructional Model) กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ความจาข้อมูล กระบวนการทางปัญญา และเมตาคอคนิชั่น ความจาข้อมูลประกอบด้วย ความจา
จากการรู้สึกสัมผัส (sensory memory) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้เพียงประมาณ 1 วินาทีเท่านั้น ความจา
ระยะสั้น (short-term memory) หรือความจาปฏิบัติการ (working memory) ซึ่งเป็นความจาที่
เกิดขึ้นหลังจากการตีความสิ่งเร้าที่รับรู้มาแล้ว ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ได้ชั่วคราวประมาณ 20 วินาที และ
ทาหน้าที่ในการคิด ส่วนความจาระยะยาว (long- term memory) เป็นความจาที่มีความคงทน
มีความจุไม่จากัดสามารถคงอยู่เป็นเวลานาน เมื่อต้องการใช้จะสามารถเรียกคืนได้ สิ่งที่อยู่ในความจา
ระยะยาวมี 2 ลั ก ษณะ คื อ ความจ าเหตุ ก ารณ์ (episodic memory) และความจ าความหมาย
(semantic memory) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง มโนทัศน์ กฎ หลักการต่างๆ องค์ประกอบด้านความจา
ข้ อ มู ล นี้ จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากน้ อ ยเพี ย งใด ขึ้ น กั บ กระบวนการทางปั ญ ญาของบุ ค คลนั้ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) การใส่ใจ หากบุคคลมีความใส่ใจในข้อมูลที่รับเข้ามาทางการสัมผัส ข้อมูลนั้นก็จะ
ถูกนาเข้าไปสู่ความจาระยะสั้นต่อ ไป หากไม่ได้รับการใส่ใจ ข้อมูลนั้นก็จะเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว
2) การรับรู้ เมื่อบุคคลใส่ใจในข้อมูลใดที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส บุคคลก็จะรับรู้ข้อมูลนั้น และ
นาข้อมูลนี้เข้าสู่ความจาระยะสั้นต่อไป ข้อมูลที่รับรู้นี้จะเป็นความจริงตามการรับรู้ของบุคคลนั้น ซึ่ง
อาจไม่ใช่ความจริงเชิงปรนัย เนื่องจากเป็นความจริงที่ผ่านการตีความจากบุคคลนั้นมาแล้ว 3) การ
ทาซ้า หากบุคคลมีกระบวนการรักษาข้อมูล โดยการทบทวนซ้าแล้วซ้าอีก ข้อมูลนั้นจะยังคงถูกเก็บ
รักษาไว้ในความจาปฏิบัติการ 4) การเข้ารหัส หากบุคคลมีกระบวนการสร้างตัวแทนทางความคิด
เกี่ยวกับข้อมูลนั้นโดยมีการนาข้อมูลนั้นเข้าสู่ความจาระยะยาวและเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วใน
ความจาระยะยาว การเรียนรู้อย่างมีความหมายก็จะเกิดขึ้น 5) การเรียกคืน การเรียกคืนข้อมูลที่เก็บ
ไว้ในความจ าระยะยาว เพื่อน าออกมาใช้ มีความสั มพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับการเข้ารหั ส หากการ
เข้ารหัสทาให้เกิดการเก็บความจาได้ดีมีประสิทธิภาพ การเรียกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย
ด้วยหลักการดังกล่าว การเรียนรู้จึงเป็นการสร้างความรู้ของบุคคล ซึ่งต้อง
ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) การเลือกรับข้อมูลที่สัมพันธ์ กัน 2) การ
จัดระเบียบข้อมูลเข้าสู่โครงสร้าง 3) การบูรณาการข้อมูลเดิม และ 4) การเข้ารหัสข้อมูลการเรียนรู้
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เพื่อให้คงอยู่ในความจาระยะยาวและสามารถเรียกคืนมาใช้ได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ การให้ผู้เรียนมี
โอกาสเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับโครงสร้างความรู้เดิมๆ และนาความรู้ค วามเข้าใจมาเข้ารหัสหรือสร้าง
ตัวแทนทางความคิดที่มีความหมายต่อตนเองขึ้น จะส่งผลให้การเรียนรู้นั้นคงอยู่ในความจาระยะยาว
และสามารถเรียกคืนมาใช้ได้
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ เดิม
และสร้างความหมายและความเข้าใจในเนื้อหาสาระหรือข้อมูลที่เรียนรู้ และจัดระเบียบข้อมูล ที่
เรียนรู้ด้วยผังกราฟิก ซึ่งจะช่วยให้ง่ายแก่การจดจา
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ ผั ง กราฟิ ก มี ห ลาย
รู ป แบบ ในที่ นี้ จ ะน าเสนอรู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ ผั ง กราฟิ ก ของโจนส์ แ ละคณะ ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ผู้สอนเสนอตัวอย่างการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 2) ผู้สอนแสดงวิธีสร้างผังกราฟิก 3) ผู้สอนชี้แจงเหตุผลของ
การใช้ผังกราฟิกนั้นและอธิบายวิธีการใช้ 4) ผู้เรียนฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิกในการทาความ
เข้าใจเนื้อหาเป็นรายบุคคล และ 5) ผู้เรียนเข้ากลุ่มและนาเสนอผังกราฟิกของตนแลกเปลี่ยนกัน
ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนและจดจา
สิ่งที่เรียนรู้ได้ดี นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การใช้ผังกราฟิกในการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถนาไปใช้
ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระอื่นๆ ได้อีกมาก
8.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective domain)
(ทิศนา แขมมณี, 2550)
รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ
ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง การจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เพียงช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มักไม่เพียงพอต่อการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดเจตคติ ที่ดีได้ จาต้องอาศัยหลักการและวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม รูปแบบที่คัดสรรนามาเสนอ
ในที่นี้มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม
2) รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน และ 3) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
8.2.2.1 รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิตพิสั ย
ของบลูม (Instructional Model Based on Bloom’s Affective Domain) ได้จาแนกจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (cognitive domain) ด้านเจตคติห รือความรู้ สึ ก
(affective domain) ด้านทักษะพิสัย (psycho-motor domain) ซึ่งในด้านเจตคติหรือความรู้สึกนั้น
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บลู ม ได้ จั ด ล าดั บ ขั้ น ของการเรี ย นรู้ ไ ว้ 5 ขั้ น ประกอบด้ ว ย 1) ขั้ น การรั บ รู้ (receiving or
attending) หมายถึ ง การที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ รู้ ค่ า นิ ย มที่ ต้ อ งการปลู ก ฝั ง ในตั ว ผู้ เ รี ย น 2) ขั้ น ตอนการ
ตอบสนอง (responding) ได้แก่ การที่ผู้เรียนได้รับรู้และเกิดความสนใจในค่านิยมนั้น แล้วมีโอกาสได้
ตอบสนองในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง 3) ขั้ น การเห็ น คุ ณ ค่ า (valuing) เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมนั้น แล้วเกิดเห็นคุณค่าของค่านิสมนั้นทาให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อค่านิยม
นั้น 4) ขั้นการจัดระบบ (organization) เป็นขั้นที่ผู้เรียนรับค่านิยมที่ตนเห็นคุณค่านั้นเข้ามาอยู่ใน
ระบบค่านิยมของตน และ 5) ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย ( characterization) เป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมที่ตนรับมาอย่างสม่าเสมอและทาจนกระทั่งเป็นนิสัย ถึงแม้ว่าบลูมได้นาสนอแนวคิด
ดังกล่าวเพื่อใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนก็ตาม แต่ก็สามารถนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนได้
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นาความรู้ สึ ก เจตคติ
ค่านิยม คุณธรรม หรือจริยธรรมที่พึงประสงค์ อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตาม
ความต้องการ
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
การสอนเพื่อปลู กฝั งค่านิยมใดๆ ให้แก่ผู้เรียน สามารถ
ดาเนินการตามลาดับขั้นของวัตถุประสงค์ทางด้านเจตคติของบลูม ดังนี้
ขั้นที่ 1 การรับรู้ค่านิยม (receiving or attending) ผู้สอน
จั ดประสบการณ์ห รื อสถานการณ์ที่ช่ว ยให้ ผู้เรียนได้รับรู้ในค่านิยมนั้นอย่างใส่ใจ เช่น เสนอกรณี
ตัวอย่างที่เป็นประเด็นปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับค่านิยมนั้น คาถามที่ท้าทายความคิดเกี่ยวกับค่านิยมนั้น
เป็นต้น ในขั้นนี้ผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ดังนี้ 1) การรู้ตัว (awareness)
2) การเต็มใจรับรู้ (willingness) และ 3) การควบคุมการรับรู้ (control)
ขั้นที่ 2 การตอบสนองต่อค่านิยม (responding) ผู้สอน
จั ดประสบการณ์ห รือสถานการณ์ ที่ช่ว ยให้ ผู้ เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อค่านิยมนันในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เช่น ให้พูดแสดงความคิดเห็นต่อค่านิยมนั้น เป็นต้น ให้ลองทาตามค่านิยมนั้น
ให้
สั มภาษณ์ห รื อพูดคุยกับ ผู้ที่มีค่านิยมนั้น เป็นต้น ในขั้นนี้ผู้ ส อนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรม ดังนี้ 1) การยินยอมตอบสนอง (acquiescence in responding) 2) การเต็มใจตอบสนอง
(willingness to respond) และ 3) ความพึงพอใจในการตอบสนอง (satisfaction in respond)
ขั้ น ที่ 3 การเห็ น คุ ณ ค่ า ของค่ า นิ ย ม (valuing) ได้ เ ห็ น
คุณค่าของค่านิย มนั้น เช่น การให้ลองปฏิบัติตามค่านิยมแล้ว ได้รับการตอบสนองในทางที่ดี เห็น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติตามค่านิยมนั้น เห็นโทษหรือได้รับโทษจากการละเลย
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ที่ไม่ปฏิบัติตามค่านิยมนั้น เป็นต้น ในขั้นนี้ผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ดังนี้
1) การยอมรับในคุณค่านั้น (acceptance of a value) 2) การชื่นชอบในคุณค่านั้น (preference for
a value) และ 3) ความผูกพันธ์ในคุณค่านั้น (commitment)
ขั้นที่ 4 การจัดระบบค่านิยม (organization) เมื่อผู้เรียน
เห็นคุณค่าของค่านิยมและเกิดเจตคติต่อค่านิยมนั้นและมีความโน้มเอียงที่จะรับค่านิยมนั้นมาใช้ใน
ชีวิตตนผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนพิจารณาค่านิยมนั้นกับค่านิยมหรือคุณค่าอื่นๆ ของตน ในขั้นนี้
ผู้ ส อนควรกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด พฤติ ก รรมส าคั ญ ดั ง นี้ 1) การสร้ า งมโนทั ศ น์ ใ นคุ ณ ค่ า นั้ น
(conceptualization of value) และ 2) การจัดระบบคุณค่านั้น (organization of value system)
ขั้ น ที่ 5 การสร้ า งลั ก ษณะนิ สั ย (characterization by
value) ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมนั้นอย่างสม่าเสมอโดยติดตามผลการปฏิบัติ และ
ให้ ข้อมูล ป้ อนกลั บ และการเสริ มแรงเป็นระยะๆ จนกระทั้งผู้ เรียนสามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย
ในขณะนั้นผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ดังนี้ 1) การมีหลักยึดในการตัดสินใจ
(generalization set) และ 2) การปฏิบัติตามหลักยึดมั่นนั้นจนเป็นนิสัย (characterization )
การด าเนิ น การตามขั้ น ตอนทั้ ง 5 ไม่ ส ามารถท าได้ ใ น
ระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัยเวลา โดยเฉพาะในขั้นที่ 4 และที่ 5 ต้องการเวลาในการปฏิบัติ ซึ่งอาจจะ
มากน้อยแตกต่างกันไปในผู้เรียนแต่ละคน
ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ จ นถึง
ระดับที่สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัยนอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกฝังค่านิยมให้
เกิดขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการปลูกฝังค่านิยมอื่นๆ ให้แก่ตนเองหรือผิอื่นต่อไป
8.2.2.2 รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยการซั ก ค้ า น (Jurisprudential
Model) ได้ถูกพัฒ นาขึ้ น จากแนวคิ ข องโอลิ เวอร์ และเชเวอร์ (Oliver and Shaver) เกี่ยวกั บ การ
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในประเด็นปัญหาขัดแย้งต่างๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับค่านิยมที่แตกต่างกัน
ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาส่วนตัวที่ยากแก่การตัดสินใจ การตัดสินใจอย่าง
ชาญฉลาด คือ การสามารถเลื อกทางที่เป็นประโยชน์มากที่สุ ด โดยกระทบต่อสิ่ งอื่นๆ น้อยที่สุด
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหา แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น วิเคราะห์
หาค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังปัญหา ประมวลข้อมูล ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล และแสดงจุดยืน
ของตนได้ ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการซักค้านอันเป็นกระบวนการที่ใช้กันในศาล มาทดสอบผู้เรียน
ว่าจุดยืนที่ตนแสดงนั้นเป็นจุดยืนที่แท้จริงของตนหรือไม่ โดยการใช้คาถามซักค้านที่ช่วยให้ผู้เรียนคิด
ย้อนกลับไปพิจารณาความคิดเห็นอันเป็นจุดยืนของตน ซึ่งอาจทาให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือจุดยืนของตนหรือยืนยันจุดยืนของตนอย่างมั่นใจขึ้น
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ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รู ป แบบนี้ เ หมาะส าหรั บ การสอนสาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเด็ น ปั ญ หาขั ด แย้ ง ซึ่ งยากแก่ ก ารตั ด สิ นใจ การสอนตามรู ปแบบนี้ จะช่ว ยให้ ผู้ เรี ยนได้เรียนรู้
กระบวนการในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด รวมทั้งวิธีการในการทาความกระจ่างในความคิดของตน
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 นาเสนอกรณีปัญหาประเด็นปัญหาที่นาเสนอควร
เป็นประเด็นที่มีทางออกให้คิดได้หลายคาตอบ ควรเป็นประโยคที่ถามว่า “ควรจะ…” เช่น ควรมี
กฎหมายให้ มีการท าแท้ ง ได้ อย่ างเสรีห รื อ ไม่ ? ควรจะมีการจดทะเบี ยนโสเภณี ห รื อ ไม่ ? ควรออก
กฎหมายห้ามคนสูบบุหรี่หรือไม่? ควรอนุญาตให้นักเรียนประกวดนางงามหรือไม่ ? อย่างไรก็ตาม ควร
หลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา วิ ธีการนาเสนออาจทาได้หลายวิธี เช่น
การอ่านเรื่องให้ฟัง การให้ดูภาพยนต์ การเล่าประวัติความเป็นมา ครูต้องระลึกเสมอว่าการนาเสนอ
ปัญหานั้นต้องทาให้นักเรียนได้รู้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหารู้ว่าใครทาอะไร เมื่อใด เพราะเหตุใด
และมีแง่มุมของปัญหาที่ขัดแย้งกันอย่างไร ให้ผู้เรียนประมวลข้อเท็จจริงจากกรณีปัญหาและวิเคราะห์
ค่านิยมที่เกี่ยวข้อง
ขั้ น ที่ 2 ให้ ผู้ เ รี ย นแสดงจุ ด ยื น ของตนเอง ผู้ เ รี ย นเลื อ ก
จุดยืนของตนเองว่าจะเข้ากับฝ่ายใดและบอกเหตุผลของการเลือกนั้น
ขั้นที่ 3 ผู้สอนซักค้านจุดยืนของผู้เรียน ผู้สอนใช้คาถามที่
มีลักษณะตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 1) ถ้ามีจุดยืนอื่นๆ ให้เลือกอีก ผู้เรียนยังยืนยันที่จะเลือกจุดยืนเดิม
หรือไม่ เพราะอะไร 2) หากสถานการณ์แปรเปลี่ยนไปผู้เรียนยังยืนยันที่จะเลือกจุดยืนเดิมหรือไม่
เพราะอะไร 3) ถ้าผู้เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์อื่นๆ จะยังยืนยันจุดยืนนี้หรือไม่ 4) ผู้เรียนมีเหตุผล
อะไรที่ยึดมั่นกับจุดยืนนั้น จุดยืนนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหานั้นหรือไม่ 5) เหตุผลที่ยึด
มั่นกับจุดยืนนั้นเป็นเหตุผลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรือไม่ 6) ผู้เรียนมีข้อมูลเพียงพอที่จะ
สนับสนุนจุดยืนนั้นหรือไม่ 7) ข้อมูลที่ผู้เรียนใช้เป็นพื้นฐานของจุดยืนนั้นถูกต้องหรือไม่ 8) ถ้ายึดจุดยืน
นี้แล้วผลที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไร และ 9) เมื่อรู้ผลที่จะเกิดตามมาแล้ว ผู้เรียนยังยืนยันที่จะยึดถือ
จุดยืนนี้อีกหรือไม่ เป็นต้น
ขั้ น ที่ 4 ผู้ เ รี ย นทบทวนในจุด ยื นของตนเอง ผู้ ส อนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือยืนยันในค่านิยมที่ยึดถือ
ขั้นที่ 5 ผู้ เรียนตรวจสอบและยืนยันจุดยืนใหม่ ห รือเก่า
ของตนอีกครั้งและผู้เรียนพยายามหาข้อจริงต่างๆ มาสนับสนุนค่านิยมของตนเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ตน
ยึดถืออยู่นั้นเป็นค่านิยมที่แท้จริงของตน
ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้จากรูปแบบ
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ผู้เรียนจะเกิดความกระจ่างในความคิดของตนเองเกี่ยวกับ
ค่านิยมและเกิดความเข้าใจในตนเอง รวมทั้งผู้สอนได้เรียนรู้และเข้าใจความคิดของผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนมีการมองโลกในแง่มุมที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของ
ผู้เรียนด้วย
8.2.2.3 รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทบาทสมมติ (Role Playing
Model) พัฒนาขึ้นโดยแชฟเทลและแชฟเทล ซึ่งให้ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล เขา
กล่าวว่า บุคคลสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและความรู้ สึกนึกขึ้นและ
ค่านิยมต่างๆ ของบุคคลก็เป็นผลมาจากการที่บุคคลมีการปะทะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และ
ได้สั่งสมไว้ภายในลึกๆ โดยที่บุคคลอาจไม่รู้ตัวก็ได้ การสวมบทบาทสมมติเป็นวิธีการที่ช่วยให้บุคคลได้
แสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ที่อยู่ภายในออกมา ทาให้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เปิดเผยออกมา และนามาศึกษา
ท าความเข้ า ใจกั น ได้ ช่ ว ยให้ บุ ค คลเกิ ด การเรีย นรู้เ กี่ ย วกั บ ตนเอง เกิ ด ความเข้ า ใจในตนเอง ใน
ขณะเดียวกัน การที่บุคคลสวมบทบาทของผู้อื่น ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด
ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจในตนเอง เข้ า ใจใน
ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้อื่น และเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของตนให้
เป็นไปในทางที่เหมาะสม
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 นาเสนอสถานการณ์ ปัญ หาและบทบาทสมมติ
ผู้สอนนาเสนอสถานการณ์ ปัญหาและบทบาทสมมติ ที่มีลักษณะไกล้เคียงกับความเป็นจริงและมี
ระดั บ ความยากง่ า ยเหมาะสมกั บ วั ยและความสามารถของผู้ เ รีย น บทบาทสมมติ ที่ ก าหนดจะมี
รายละเอียดมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเปิดเผย
ความคิด ความรู้สึกของตนมาก บทบาทที่ให้ควรมีลักษณะเปิดกว้าง กาหนดรายละเอียดให้น้อย แต่
ถ้าต้องการจะเจาะประเด็นเฉพาะอย่าง บทบาทสมมติอาจกาหนดรายละเอียดควบคุมการแสดงของ
ผู้เรียนให้มุ่งไปที่ประเด็นเฉพาะนั้น
ขั้นที่ 2 เลือกผู้แสดง ผู้สอนและผู้แสดงจะร่วมกันเลือกผู้
แสดง หรือให้ผู้เรียนอาสาสมัครก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และการวินิจฉัยของ
ผู้สอน
ขั้นที่ 3 จัดฉาก การจัดฉากนั้นจัดได้ตามความพร้อมและ
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
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ขั้นที่ 4 เตรียมผู้สังเกตการณ์ ก่อนการแสดงผู้สอนจะต้อง
เตรียมผู้ชมว่า ควรสังเกตอะไร และปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
ขั้นที่ 5 แสดง ผู้แสดงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่
จะทาให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามบทบาทที่ตนได้รับให้ดีที่สุด
ขั้นที่ 6 อภิปรายและประเมินผล การอภิปรายผลส่ ว น
ใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย การอภิปรายจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การแสดงของผู้แสดง
และควรเปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้แสดงความคิดเห็นด้วย
ขั้นที่ 7 แสดงเพิ่มเติม ควรมีการแสดงเพิ่มเติม หากผู้เรียน
เสนอแนะทางออกอื่นนอกเหนือจากที่ได้แสดงไปแล้ว
ขั้นที่ 8 อภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง หลังจากแสดง
เพิ่มเติม กลุ่มควรอภิปราย และประเมินผลเกี่ยวกับการแสดงครั้งใหม่ด้วย
ขั้นที่ 9 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้ แต่
ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายของกลุ่มตน และหาข้อสรุปรวม หรือการเรียนรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับความรู้สึก
ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และพฤติกรรมของบุคคล
ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด
ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้อื่น รวมทั้งมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น
8.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor
Domain) (ทิศนา แขมมณี, 2550)
รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทา หรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจาเป็นต้องใช้หลักการหรือวิธีการที่
แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุ ทธิพิสัย รูปแบบที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทางด้านนี้ที่สาคัญๆ ซึ่งจะนาเสนอในที่นี้มี 3 รูปแบบ ดังนี้
8.2.3.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ
ซิ ม พ์ ซั น (Instructional Model Based on Simpson’s Processes for psycho-Motor Skill
Development) ทั ก ษะเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางกายของผู้ เ รี ย น เป็ น
ความสามารถในการประสานการทางานของกล้ามเนื้อหรือร่างกายในการทางานที่มีความซับซ้อน
และต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน การทางานดังกล่ าวเกิดขึ้นได้จากการ
สั่งงานของสมอง ซึ่ งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วย
การฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญ
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ชานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทาสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว
ความแม่นยา ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือทางานที่ต้องอาศัย
การเคลื่อนไหวหรื อการประสานงานของกล้ามเนื้อทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกต้องและมีความ
ชานาญ
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นการให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะทา
โดยการให้ผู้เรียนสังเกตการทางานนั้นอย่างตั้งใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม เป็นขั้นการปรับตัวให้
พร้อมเพื่อการทางานหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยการปรับตัวให้
พร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนั้น และมีจิตใจและสภาวะอารมณ์ที่ดีต่อการที่จะทาหรือแสดง
ทักษะนั้น
ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม เป็นขั้นที่ให้
โอกาสแก่ผู้เรียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้เรียนเลียนแบบการกระทา หรือการ
แสดงทักษะนั้น หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้ เรียนลองผิดลองถูก จนกระทั่งสามารถตอบสนองได้ อ ย่าง
ถูกต้อง
ขั้ น ที่ 4 ขั้ น การให้ ล งมื อ กระท าจนกลายเป็ น กลไกที่
สามารถกระทาได้เอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นใน
การทาสิ่งนั้น
ขัน้ ที่ 5 ขั้นการกระทาอย่างชานาญ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนการกระทานั้น จนผู้เรียนสามารถทาได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญ เป็นไปโดยอัตโนมัติ และ
ด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ช่วยให้
ผู้เรียนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้ทักษะที่ตนได้รับการพัฒนาใน
สถานการณ์ต่างๆ
ขั้ น ที่ 7 ขั้ น การคิ ด ริ เ ริ่ม เมื่ อ ผู้ เ รี ย นสามารถปฏิบัติห รือ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชานาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะ
เริ่มเกิดความคิดใหม่ๆ ในการกระทา หรือปรับการกระทานั้นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ
ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ

41
ผู้เรียนจะสามารถกระทาหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว
ชานาญ ในสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนทาได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความอดทน
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนด้วย
8.2.3.2. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โ รว์ (Harrow’s
Instructional Model for psychomotor Domain) ขั้ น ของการเรี ย นรู้ ท างด้ า นทั ก ษะปฏิ บั ติ
ประกอบด้วย 5 ขั้น โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ดังนั้น การ
กระทาจึงเริ่มจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ไปถึงการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อย่อย ลาดับขั้นดังกล่าว
ได้แก่ การเลียนแบบ การลงมือกระทาตามคาสั่ง การกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออกและ
การกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบนี้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้านทั ก ษะ
ปฏิบัติต่าง ๆ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์และชานาญ
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนสังเกตการ
กระทาที่ต้องการให้ผู้เรียนทาได้ ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆ ได้ไม่ครบถ้วน
แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะสามารถบอกได้ว่า ขั้นตอนหลักของการกระทานั้นๆ มีอะไรบ้าง
ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือกระทาตามคาสั่ง เมื่อผู้เรียนได้เห็น
และสามารถบอกขั้นตอนของการกระทาที่ต้องการเรียนรู้ แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือทาโดยไม่มีแบบอย่างให้
เห็น ผู้เรียนอาจลงมือทาตามคาสั่งของผู้สอน หรือทาตามคาสั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือ
ปฏิบัติตามคาสั่งนี้ แม้ผู้เรียนจะยังไม่สามารถทาได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์
ในการลงมือทาและค้นพบปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับการกระทาให้ถูกต้องสมบูรณ์
ขึ้น
ขั้นที่ 3 ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขั้นนี้เป็นขั้นที่
ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถทาสิ่งนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จาเป็นต้องมีแบบอย่า งหรือ
มีคาสั่งนาทางการกระทา การกระทาที่ถูกต้อง แม่น ตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้อง
สามารถทาได้ในขั้นนี้
ขั้นที่ 4 ขั้นการแสดงออก ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้
ฝึกฝนมากขึ้น จนกระทั่งสามารถกระทาสิ่งนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น
และด้วยความมั่นใจ
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ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นนี้เป็นขั้นที่
ผู้เรียนสามารถกระทาสิ่งนั้นอย่างสบาย เป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็น
พิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติซาๆ
้ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย
ง. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติจนสามารถ
กระทาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
8.2.3.3. รู ป แบบการเรี ย นการสอนทั ก ษะปฏิ บั ติ ข องเดวี ส์ (Davies’
Instructional Model for Psychomotor Domain) ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย
จานวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถทาทักษะย่อยเหล่านั้นได้ก่อน แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะ
ใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จได้ดีและเร็วขึ้น
ก. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ
ของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ประกอบด้วยทักษะย่อยจานวนมาก
ข. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทา ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้
ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระทาที่ต้องการให้ผู้เ รียนทาได้ในภาพรวม โดยสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมด
ตั้งแต่ต้นจนจบ ทักษะหรือการกระทาที่สาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น จะต้องเป็นการกระทาในลักษณะที่เป็น
ธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ ก่อนการสาธิตครูควรให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนในการสังเกต ควรชี้แนะ
จุดสาคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น สาธิ ต และให้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ทั ก ษะย่ อ ย เมื่ อ
ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระทาหรือทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให้เป็น
ทักษะย่อยๆ หรือแบ่งสิ่ง ที่กระทาออกเป็นส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกต
และทาตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
ทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้คาชี้แนะ และช่วย
แก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนทาได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อยนั้นจนทาได้ ทาเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน
ขั้ น ที่ 4 ขั้ น ให้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร เมื่ อ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ไ ด้ แ ล้ ว
ผู้ ส อนอาจแนะน าเทคนิ ควิธีการที่จะช่ว ยให้ ผู้เรียนสามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทาได้ประณีต
สวยงามขึ้น ทาได้รวดเร็วขึ้น ทาได้ง่ายขึ้น หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น
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ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่
สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่
ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างชานาญ
ค. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
9. การวัดและประเมินผล
9.1 ความหมายของการวัดและประเมินผล
คาศัพท์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีความหมายแตกต่างกัน
แต่บางคนนามา ใช้ในความหมายเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันจึงให้นิยามคาศัพท์
ต่างๆ ไว้ (ศึกษาธิการ, 2551) ดังนี้
การวัด (Measurement) หมายถึง การกาหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์
ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน การจะได้มาซึ่งตัวเลขนั้นอาจต้องใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้
ได้ตัวเลขที่สามารถแทนคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการวัด เช่น ไม้บรรทัดวัดความกว้างของหนังสือได้
3.5 นิ้ ว ใช้เครื่ องชั่งวัดน้ าหนั กของเนื้อหมูได้ 0.5 กิโ ลกรัม ใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ ในวิชา
ภาษาไทยของเด็กชายแดงได้ 42 คะแนน เป็นต้น
การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึก และ
ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตอบของผู้เรียนที่ทาในภาระงาน ชิ้นงาน ว่าผู้เรียนรู้อะไร สามารถทาอะไรได้ และ
จะทาต่อไปอย่างไร ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
การประเมินค่าหรือการตัดสิน (Evaluation) หมายถึง การนาเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้
จากการวัดหลายๆ อย่ าง มาเป็ น ข้อมูล ในการตัดสิ นผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์
(Criteria) ที่ส ถานศึกษากาหนด เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนว่าผู้เรียนมีความเก่งหรืออ่อน
เพียงใด บรรลุเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด ซึ่งคือ การสรุปผลการเรียนนั่นเอง
9.2 การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย
พุทธิพิสัย เปนพฤติกรรมดานความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ลักษณะการวัด
จึงเปนการวัดทางออม จากพฤติกรรมที่แสดงออกของผู ถูกวัดภายใตเครื่องมือวัดหรือสถานการณ์ที่
ผูสอบกาหนด ซึ่งมีการจาแนกความสามารถอกเปน 6 ระดับ (Bloom, 1956) เรียงจากความสามารถ
ขั้นต่าไปสูง (สมชาย รัตนทองคา, 2554) ดังนี้
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1. ความรู ความจา คือ ความสามารถในการระลึ กถึงเรื่องราวตางๆที่ เคยมี
ประสบการณมา กอนจะดวยวิธีการใดก็ตาม เชน จากการเรียนรู ในหองเรียน การอานหนังสือ การ
บอกเลาตอกันมา เปนตน พฤติกรรมดานความรูความจายังจาแนกเปน 3 ลักษณะใหญ คือ
ก. ความรู เฉพาะรื่อง เปนความรู เกี่ยวกับศัพทและนิยาม ความรู
เกี่ยวกับกฎและความจริงเฉพาะเรื่อง
ข. ความรู ในการดาเนินการ เปนความรู เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
แนวโนมและลาดับขั้น การจาแนกประเภทความรูเรื่องกฏเกณฑและระเบียบวิธี
ค. ความรู รวบยอดในเนื้อเรื่อง เปนความรู เกี่ยวกับหลักวิชาทฤษฎี
และโครงสร้าง เปนตน
2. ความเขาใจ คือ ความสามารถในการผสมผสานความรู ความจา แลวขยาย
ความคิดของตนเองออกไปอยางสมเหตุสมผล สามารถอธิบายความโดยใชความคิดและคาพูดของ
ตนเอง ดังนั้นความเขาใจจึงเปนความรูขั้นสติปญญา (cognition) เนื่องจากตองนาเอาความรูจากขั้น
ความรูความจามาผสมผสานรวมดวย ความเขาใจแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก
ก. การแปลความ เปนความสามารถในการสื่อความหมายจากภาษา
หนึ่งหรือแบบฟอรมหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่งหรืออีกแบบฟอรมหนึ่ง
ข. การตีความ เปนความสามารถเอาผลการแปลความหลายๆ สิ่งมา
ผสมผสาน เรียบเรียงเป็นความคิดใหมอยางมีความหมาย
ค. การขยายความ เป นการขยายแนวคิ ด ให กว างไกลไปจาก
ขอมูลเดิมอยางสมเหตุสมผล ซึ่งตองอาศัยการแปลความและการตีความประกอบกัน เปนตน
3. การนาไปใช คือ ความสามารถนาความรู ความเขาใจในเรื่องที่เรียนรู มา
แลวไปใชที่แปลกใหมหรือสถานการณใหมที่ไมเคยเห็นมากอน แตอาจใกลเคียงหรือคลายคลึงกับที่เคย
มีประสบการณมากอน
4. การวิเคราะห คือ ความสามารถแยกแยะเรื่องราวสิ่งตางๆ ออกเปนสวน
ยอยๆ ไดทาใหสามารถมองเห็นความสัมพันธกันของสวนยอยไดอยางชัดเจน สามารถคนหาความจริง
ตางๆ ที่ซอนแฝงอยูในเนื่องเรื่องนั้นๆ ไดการวิเคราะหแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก
ก. วิ เ คราะห ความส าคั ญ เป นความสามารถในการแยกแยะ
องคประกอบยอยที่รวมอยูในเรื่องราวนั้นเพื่อชี้ใหเห็นถึงเหตุ ผลลัพธและประเด็นสาคัญ
ข. วิเคราะหความสัมพันธ์ เปนความสามารถในการพิจารณาหาความ
สัมพันธระหวาง องคประกอบยอยที่รวมกันอยูในเรื่องราวนั้ วามีความสัมพันธเกี่ยวพันธกันในลักษณะ
ใด เหมือนหรือตางกันอยางไร
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ค. วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการคนหาวาโครงสรางและ
ระบบของวัตถุสิ่งของ เรื่องราวและการกระทาตางๆ รวมกันอยูในสภาพเชนนั้นได เพราะยึดหลักหรือ
แกนอะไร เปนตน
5. การสังเคราะห คือ การนาองคประกอบยอยตางๆ ตั้งแต 2 สิ่งขึ้นไปมารวม
เขาเปนเรื่องเดียวกัน เพื่อใหเห็นถึงโครงสรางที่ชัดเจนแปลกไปจากเดิม แบงเปน 3 ประเภท
ก. สังเคราะหขอความ เปนความสามารถในการผสมผสานความรูและ
ประสบการณตางๆ ทาใหเกิดเปนขอความหรือผลผลิตใหม อาจสังเคราะหโดยการพูด เขียนหรือ
รูปภาพก็ได
ข. สั งเคราะหแผนงาน เปนความสามารถในการก าหนดแนวทาง
วางแผน เขียนโครงการตางๆ ลวงหนาขึ้นมาใหม ใหสอดคลองกับขอมูลและจุดมุงหมายที่วางไว
ค. สังเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการนาความสาคัญ
หลักการตางๆ มาผสมผสานใหเปนเรื่องเดียวกัน ทาใหเกิดเปนสิ่งสาเร็จอันใหมที่มีความสัมพันธแตกตาง
ไปจากเดิม เปนเรื่องราวหรือแนวคิดใหมที่ผิดหรือแตกตางไปจากเดิม
6. การประเมินคา คือ ความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของเนื้อหา
และวิธีการตางๆ โดยสรุปอยางมีหลักเกณฑวาเหมาะสม มีคุณคา ดี-เลว เพียงไร การประเมินค่าตอง
อาศัยเกณฑประกอบการตัดสินใจ 2 ลักษณะ คือ
ก. การตัดสินโดยใชเท็จจริงหรือเกณฑภายในเนื้อเรื่องนั้น ซึ่งเปนการ
ตัดสินโดยใชขอเท็จจริงที่ปรากฎในเนื้อเรื่องนั้นๆ
ข. การตัดสินโดยใชเกณฑภายนอก เปนการตัดสินตามเหตุผลทาง
ตรรกศาสตรการยอมรับของสังคม สภาพความเปนจริง ความยุติธรรม เปนตน
การวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัยเปนการวัดความสามารถดานสติป ญญา ประกอบดวย
ความสามารถดาน ความรู ความจา ความเขาใจ การนาไปใชการวิเคราะหการสังเคราะหและการ
ประเมินคา เครื่องมือที่ใชวัดพฤติรรมนี้มักใชเปนแบบทดสอบ มักนิยมวัดเนื้อหาสาระ ซึ่งแบบทดสอบ
โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบและแบบทดสอบปรนัย
9.3 การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย
จิตพิสัยเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับความรู สึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณและคุณธรรมของ
บุคคล ซึ่งสามารถจาแนกออกไดเปน 5 ระดับ (Hopkins D.charles, 1990) คือ
1. การรับรูเปนพฤติกรรมที่ตอบสนอง แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 1) การยอมรับ
เปนขั้นทาความรูจักกับเหตุการณหรือปรากฎการณที่เกิดขึ้นในความสนใจของตนเอง 2) การตั้งใจที่
จะรับรู เปนการแสดงความปรารถนาที่จะรับรู เกี่ยวกับสิ่งนั้นดวยความเต็มใจ และ 3) การเลือกสิ่ง
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เราที่ตองการรับรูเปนการแยกแยะสิ่งที่ตองการจะรับรู โดยยังไมไดรูรายละเอียดของปรากฎการณสิ่ง
เรานั้น
2. การตอบสนองเปนพฤติกรรมตอเนื่องจากการรับรูโดยมีปฏิกิริยาโตตอบสิ่ง
เรานั้นอยางเปนใจ และเกิดความพึงพอใจในการตอบสนอง พฤติกรรมนี้จาแนกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1) การยินยอมที่จะตอบสนอง เปนการยอมตอบสนองถึงแมจะไมเต็มใจ 2) ความเต็มใจที่จะตอบสนอง
เปนการยอมรับที่ตอบสนองดวยความเต็มใจ และ 3) ความพอใจในการตอบสนอง ไดตอบสนอง
แลวเกิดความสุขมีความพึงพอใจที่ไดกระทาลงไป
3. การสรางคุณคา เปนขั้นที่บุคคลมองเห็นคุณคาของการตอบสนองตอสิ่งเรา
หรือประสบการณที่ไดดี แบงพฤติกรรมที่แสดงออกเปน 3 ลักษณะ 1) การยอมรับในคุณคา เปนขั้น
การยอมรับวาพฤติกรรมที่แสดงออกไปนั้นเปนสิ่งที่ดีมีคุณคา 2) การนิยมชมชอบในคุณคา เปนการ
ยอมรับคุณคา (ขอ1) ดวยความพึงพอใจ 3) การสรางคุณคา มีความคงเสนคงวาในการตอบสนอง
ตอสิ่งเรา โดยแสดงพฤติกรรมที่คนเห็นวามีคุณคาอยางสม่าเสมอและตอบสนองอยางตอเนื่องไปจน
เกิดการยอมรับเปนคานิยมของตนเอง นอกจากนั้นยังพยายามทาใหผูอื่นคลอยตามคานิยมดังกลาว
ดวย
4. การจัดระบบคุณคา เปนการนาเอาหลายๆ คุณคามาจัดระบบเพื่อสราง
เปนลักษณะภายในตนเองที่คงที่แนนอน
5. การสรางลักษณะนิสัย เปนการจัดระบบคุณคาที่มีอยูในตัวเองเขาเปนระบบ
ที่ถาวรซึ่งจะทาหนาที่ควบคุมพฤติรรมการแสดงของบุคคล ไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ ก็จะแสดง
พฤติกรรมตามคานิยมที่ยึดถือตลอดไป และจะแสดงพฤติกรรมดังกลาวนั้นอยางสม่าเสมอจนเกิด
เปนนิสัยประจาตัวของบุคคล การสรางลักษณะนิสัยมี 2 ลักษณะ ไดแก 1) การสรางลักษณะนิสัย
ชั่วคราวเปนการแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคุณคาสวนตัวบางอยางของบุคคล โดยคานึงถึงผลที่จะ
เกิดตามมาในสถานการณนั้นๆ ดวย และ 2) การสรางลักษณะนิสัยถาวร เปนขั้นแสดงนิสัยที่แทจริง
ของบุคคลออกมาอยางสมบูรณเพราะเปนการรวมเอาคุณลักษณะที่เปนคุณคาตางๆ ของบุคคลเขาไว
ดวยกัน ขั้นนี้ถือวาเปนจุดสุดยอดของการพัฒนาคน
อยางไรก็ตาม คุณลักษณะในแตละระดับเมื่อเกิดและถูกจัดระบบเปนบุคลิกลักษณะ
ประจาตัวของบุคคลแลว จะแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะหลัก ออกมาในรูปของความสนใจ เจตคติ
และคานิยมของบุคคล เชน ความสนใจ เปนลักษณะของการมีใจจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ความสนใจของบุคคล เริ่มจากการที่บุคคลมีการรับรู ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความพึงพอใจ
และมองเห็ น คุ ณ คาของสิ่ ง นั้ น จนเกิ ด ความรู สึ ก นิ ย มชมชอบในคุ ณ คาของสิ่ ง ที่ รั บ รู นั้ น และจะ
ตอบสนองตอสิ่งนั้นอยางคงเสนคงวานั่นเอง เชน ความสนใจในกีฬา ความสนใจในดนตรี ความสนใจ
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ในการทองเที่ยว เปนตน คุณลักษณะดานจิตพิสัยมักจะถูกพัฒนาในเกิดกับผู เรียนในลักษณะแฝงไป
กับรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่ผูสอนจัดให (สมชาย รัตนทองคา, 2554)
การวัดพฤติกรรมดานจิตพิสัย จิตพิสัยเปนความรู สึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณและ
คุณธรรมของบุคคล ดังนั้น คุณลักษณะของจิตพิสัยที่สาคัญ มีดังนี้
1. เปนคุณลักษณะภายในจิตใจ เปนความรูสึกรับรู ดังนั้นการวัดดานจิตพิสัย
จึงเปนการวัดทางออม จากพฤติกรรมของผูถูกวัดที่แสดงออกมา เพื่อสะทอนถึงความรูสึกและอารมณ
ของผู ถูกวัด วิธีวัดจะกระทาโดยกระตุ นหรือเราใหผูถูกวัดแสดงความคิดเห็นที่ตอบสนองตอสิ่งเราที่
กระตุนนั้น ผูวัดก็จะแปลความจากพฤติกรรมดังกลาว
2. เป นนามธรรมไม สามารถสั ง เกตได โดยตรง เช น ความสนใจ ความ
รับผิดชอบ
3. ตองวัดทางออมทาใหเกิดความคลาดเคลื่ อนไดงาย ตองใชเครื่องมือ ที่มี
ความเชื่อมั่นสูง
4. การวัดไมมีผิดไมมีถูกขึ้นกับประสบการณและความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิด
ของผูตอบแบบสอบ
5. มักนิยมใชขอมูลจากหลายฝาย ไดแก บุคคลที่ตองการวัดบุคคลใกลชิดและ
การสังเกตของผูวัดเอง
6. มักใชสถานการณจาลองเปนเงื่อนไขใหผูถูกวัดตอบ ดังนั้น เครื่องมือจึงควร
มีคุณลักษณะดานความเที่ยงตรงตามสภาพสูง
7. มีจุดออนที่ผู ตอบสามารถบิดเบือนหรือหลอกผู ถามไดการแสดงออกของ
คุณลักษณะจิตพิสัย มีทิศทางการแสดงออกไดสองแนวทางตรงกันขาม เชน รัก-เกลียด ชอบ-ไมชอบ
เป็นต้น และมีระดับความเขมของระดับความรู สึก เชน รักมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
เปนตน คุณลักษณะจิตพิสัยสามารถแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินตนเอง โดยผู ถูกวัดจะ
เปนผู ตอบแบบวัดดวยตนเองโดยการแสดงความรู สึก 2) การประเมินโดยผู อื่น ซึ่งเปนการวัดโดย
ผูประเมินเปนผูวัดเองหรืออาจมอบหมายใหเพื่อน ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของเปนผูใชเครื่องมือ
หลักการประเมินผลดานจิตพิสัย มีดังนี้
1. วัดใหครอบคลุมคุณลักษณะที่ต องการจะวัด เนื่องจากคุณลักษณะจิตพิสัย
เปนคุณลักษณะเฉพาะสวนตัว ฉะนั้นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาเหมือนกัน ไมจาเปนตอง
เปนผลจากอารมณหรือความรูสึกอยางเดียวกัน ขณะเดียวกันผูที่มีอารมณความรูสึกอยางเดียวกัน ก็
ไมแนวาจะแสดงพฤติกรรมอยางเดียวกัน ดังนั้น การวัดใหครอบคลุมจึงจาเปนตองใชเครื่องมือวัด
หลากหลายชนิด
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2. การวัดควรวัดหลายครั้ง เนื่องจากความรู สึกและอารมณของบุคคลมักจะมี
การเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ และบางครั้งสถานการณเดียวกันแตตางเวลา อาจมีความรู สึกไม
เหมือนกัน ดังนั้น การวัดจึงควรทาหลายครั้งและควรสุ มทั้งสถานที่ รวมถึงเวลาใหแตกตางกัน จึงจะ
ทาใหการวัดมีความนาเชื่อถือ
3. วัดผลอยางตอเนื่อง การวัดที่ดีไมควรเชื่อขอมูลที่ได้ จากการวัดเพียงครั้ง
เดียว แตควรวัดอยางตอเนื่องกันหลายครั้งดวยเทคนิคที่แตกตางกัน หลากหลายวิธีจึงจะเชื่อไดวา
คุณลักษณะดานจิตใจและอารมณนั้นเปนลักษณะถาวรของบุคคลนั้น
4. ความรวมมือของผู ถูกวัดเปนหัวใจสาคัญของการวัด เนื่องจากการวัดจิต
พิสัย เปนการวัดคุณลักษณะของบุคคล ดังนั้น กอนวัดควรมั่นใจวาจะไดรับความรวมมือจากผู ตอบ
วาขอมูลที่ไดรับนั้นเปนขอมูลจริง นอกจากนั้นผู วัดควรหาเทคนิคที่ทาใหผูตอบ ตอบดวยความสบาย
ใจและมั่นใจในความปลอดภัยของขอมูล
5. ใชผลการวัดใหถูกตอง เนื่องจากการวัดผลดานจิตพิสัยไมมีถูกไมมีผิด ดังนั้น
ผลการวัดจึงไมสามารถนาไปใชการตัดสินผ่านหรือไม่ผ่าน แตการวัดทางจิตพิสัยเปนการวัดเพื่อนา
ขอมูลไปใชในการพัฒนาบคคล ไมใชเพื่อการตัดสินใจ
การวัดผลดานจิตพิสัย เปนการวัดความรูสึกนึกคิด คุณธรรมจริยธรรม อารมณของ
บุคคล มักวัดทางออมจากพฤติกรรมที่แสดงภายใตสถานการณสมมติ เพื่อสะทอนถึงถึงความรูสึกนึก
คิดดังกลาว ผลการวัดมีลักษณะความคิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายใตสถานการณ จึงไมมีผิดไมมีถูก
มีความคาดเคลื่อนงาย ผูถูกวัดสามารถปดบัง บิดเบือนงาย พฤติกรรมดานจิตพิสัยแบงไดเปน 5 ระดับ
ไดแก การรับรูการตอบสนอง การสรางคุณคา การจัดระบบคุณคา และการสรางลักษณะนิสัย การวัด
จึงนิยมวัดใหครอบคลุม วัดหลายครั้ง วั ดอยางตอเนื่องและขอความรวมมือจากผู ถูกวัด เครื่องมือวัด
จิตพิสัยจึงมีหลากหลายประเภทแตกตางกัน และไมสามารถบอกไดชัดวาเครื่องมือใดเหมาะสมหรือ
ดีกวากัน ความเหมาะสมขึ้นกับเหตุปจจัยหลายประการ อยางไรก็ตาม เครื่องมือที่นิยมใชมากในการ
วั ด พฤติ ก รรมจิ ต พิ สั ย คื อ 1) มาตราสวนประมาณคา 2) แบบส ารวจรายการ 3) แบบวั ด เชิ ง
สถานการณ และ 4) แบบสังเกต
การสรางเครื่องมือจิตพิสัยมีลาดับขั้นตอนการสราง ดังตอไปนี้
1. กาหนดคุณลักษณะที่ต องการวัด ไดแก ความรูสึก คุณธรรมจริยธรรมและ
เจตคติ
2. กาหนดพฤติกรรมบงชี้หรือนิยามพฤติกรรมที่บ งชี้แสดงถึงเจตคติที่สนใจ
ผูเรียนมาเรียนวิชาการเรียนการสอนทางกายภาพบาบัดตรงตามเวลา ไมเคยขาดเรียนเปนการบงชี้ถึง
ความตั้งใจ และสนใจเรียนวิชาดังกลาว
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3. กาหนดวิธีการหรือเครื่องมือวัด เพื่อพิจารณาเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัด
พฤติกรรมที่สนใจ โดยยึดหลักเหมาะสมและไมยุงยากในการเก็บขอมูล
4. สรางเครื่องมือวัด
5. ตรวจสอบเครื่องมือ มักนิยมนาไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกล
เคียงกับกลุ มที่ตองการวัด เพื่อคานวณหาคุณภาพเครื่องมือ ดานความเที่ยง ความตรง ความเชื่อมั่น
และอานาจจาแนก
9.4 การวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย
ทักษะพิสั ย เปนวั ตถุ ประสงค์ห นึ่ งของการวัด ทางด้ านการศึ กษา เป็นพฤติก รรม
ทางด้านการเคลื่อนไหว (Movement) เช่น การวิ่ง การกระโดด การเดิน การขับรถ การเต้นรา การ
เปิดประตู เป็นต้น (Harrow, 1972) หรือเป็นความสามารถในเชิงปฏิบัติการหรือการกระทาใหเกิด
ผลอยางใดอยางหนึ่ ง ทักษะพิสัยสามารถจาแนกออกเปน 7 ระดับ (สมชาย รัตนทองคา, 2554)
ดังตอไปนี้
1. การรับรู เปนขั้นแสดงอาการรับรู ที่จะเคลื่อนไหวโดยอาศัยประสาทสั มผัส
รับรูทั้ง 5 ไดแก หูตา จมูก ลิ้น และสัมผัสทางรางกาย แมจะมีสิ่งเรามากระตุนโดยผานทางประสาท
สัมผัสพรอมกัน บุคคลก็สามารถเลือกรับรูและมีการแปลความหมายตอสิ่งเรานั้น เพื่อการตอบสนอง
2. เตรียมความพรอม เปนความพรอมของบุคคลที่จะแสดงพฤติก รรมออกมา
สภาพความพรอมมี 3 ดาน คือ ความพรอม 1) ดานรางกาย หมายถึง ความพรอมที่จะเคลื่อนไหว
อวัยวะของรางกาย 2) ดานสมอง หมายถึง ความพรอมที่ระลึกถึงระเบียบกฎเกณฑตางๆ ในการแสดง
พฤติกรรม และ 3) ดานอารมณความพรอมดานจิตใจ ใหอยู ในทิศทางที่พึงปรารถนาหรือ ไมพึ ง
ปรารถนา
3. การตอบสนองตามแนวทางที่กาหนดใหเปนการแสดงออกในลักษณะของ
การเลียนแบบและการลองผิดลองถูก
4. ความสามารถดานกลไก เปนขั้ น ที่ ผู เ รี ยนไดกระท าตามที่ เ รีย นมาและ
พัฒนาขึ้นจนมีความสัมฤทธิ์ผล สามารถสรางเทคนิควิธีการเฉพาะสาหรับตนเองขึ้นมา เพื่อฝกปฎิบัติ
ตอไป
5. การตอบสนองที่ซับซอน เปนความสามารถในการปฏิบัติในสิ่ งที่ยุ งยาก
ซับซอนมากขึ้นและสามารถกระทาไดอยางมั่นใจ ไมลังเลและทาไดดีจนเปนปกติ
6. ความสามารถในการดัดแปลง เปนขั้นที่สามารถปฏิบัติไดจนชานาญ จึงคิด
หาวิธีการใหม มาลองทาใหแตกตางไปจากเดิม เพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
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7. ความสามารถในการริ เริ่ม เปนความสามารถตอยอดจากการดัด แปลง
กลาวคือ เมื่อบุ คคลสามารถดัดแปลงวิธีการใหม และมีการทดลองทาแลว ก็จะนาวิธีการนั้นมา
ประยุกตทาใหเกิดสิ่งใหมเพิ่มยิ่งขึ้น
การวัดพฤติกรรมดานทักษะพิสัย เปนการวัดความสามารถในการทางานหรือการทา
กิจรรม อาจเรียกวา การวัดภาคปฏิบัติ ซึ่งการวัดพฤติกรรมดังกลาวมักเปนการประสานสั ม พันธ
ระหวางพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ลักษณะสาคัญของการวัดทักษะพิสัย คือ
1. สามารวัดไดทั้งรายบุคคลหรือเปนกลุม
2. ลักษณะงานที่แตกตางกันตองใชวิธีการวัดหรือกระบวนการที่ต างกัน เชน
วัดทักษะดานดนตรีกับทักษะด้านกีฬา ตองใชวิธีการวัดตางกัน
3. สามารถแบงวัด เปนกระบวนงานหรื อทั ก ษะยอยๆ เชน การรักษาทาง
กายภาพบาบัด สามารถวัดขั้นการตรวจรางกาย การประมวลผล การสรุประเด็นปญหา และการให
การรักษา เปนตน
4. ลักษณะการวัดแยกไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับพฤติกรรมโดยการสังเกต
พฤติกรรมขณะปฏิบัติ 2) ระดับผลลัพธพิจารณาจากผลจากพฤติกรรมยอยที่ปรากฏซึ่งพิจารณาไดทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3) ระดับประสิทธิผล เปนการวัดผลงานเฉพาะที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค
หรือเปาหมายการวัดโดยตรง
หลักการประเมินผลดานทักษะพิสัย แบงออกเปน
1. วัดใหตรงจุดมุ งหมาย โดยพิจารณาผลสุดทายที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอน เชน หากกาหนดวัตถุประสงคการเรียนรูให้สามารถประเมินผูปวยไดและตรวจรางกาย
ได แตจุดมุ งหมายการเรียนรู กลับมุ่งไปที่การรักษาโดยการนวด ดังนั้นการวัดตองวัดทีละทักษะยอย
กอน เปนตน
2. ความสอดคลองของงานที่กาหนดกับจุดประสงคตองการประเมิน เช่น
ความสามารถในการนวด งานที่กาหนดตองใชความสามารถในการนวดโดยตรง เปนตน
3. ความเหมาะสมในการดาเนินงาน พิจารณาวาผลงานดังกลาวเกิดจากการ
ทางานกลุมหรือเดี่ยว
4. ยุติธรรม
5. การใหคะแนนควรเปนปรนัย มีความเที่ยงตรง กาหนดไวชัดเจนในแตละ
ขั้นตอน
6. มี เ กณฑการประเมิ น ผล ซึ่ ง พิ จ ารณาจากกระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารและ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นซึ่งพิจาณาทั้งปริมาณและคุณภาพ
7. วัดหลายครั้ง
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ขั้นตอนการประเมิน มีดังนี้
1. กาหนดจุดประสงค มักเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อใหสามารถ
วัดไดจริง
2. กาหนงานใหปฏิบัติ อาจแบงเปนขั้นตอนยอยๆ ได
3. กาหนดวิธีดาเนินการอยางชัดเจน
4. กาหนดสถานการณหรือเงื่อนไขที่ใชในการปฎิบัติงาน
5. กาหนวิธีการวัด สามารถทาไดหลายวิธี เชน เขียนตอบ (วัดความรู ห รือ
ขั้นตอนการปฏิบัติ) สรางสถานการณจาลองแลวใหตอบคาถาม วัดผลงานปฏิบัติจริง
6. กาหนดเครื่องมือวัด
7. กาหนดเกณฑการใหคะแนน
8. กาหนดวิธีการประเมินผล เชน อิงเกณฑหรืออิงกลุม
9. การสรางเครื่ อ งมื อ วั ด มี ล าดั บ ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1) วางแผนสรางเครื่อ งมือ
พิจารณาวัตถุประสงคการสอน 2) ดาเนินารสรางเครื่องมือ 3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 4) สราง
คูมือการใชเครื่องมือ
10. ดาเนินการวัด
เครื่องมือวัดดานทักษะพิสั ย โดยวิธีการและเครื่องที่นิยมวัดทักษะพิสั ยที่นิย มใช
ไดแก การทดสอบ แบบสังเกต แบบสารวจรายการ และมาตราสวนประมาณคา ซึ่งแตละประเภทมี
ความเหมาะสมแตกตางกัน ซึ่งการวัดหนึ่งๆ เพื่อความเหมาะสมและเกิดความชัดเจนในการวัดอาจ
ประยุกตใชเครื่องมือหลายชนิดแตกตางกัน
1. การทดสอบ (testing) การทดสอบเปนวิธีที่นิยมใชมากในการวัดผลดาน
ทักษะพิสัย สามารถใชไดทั้งการทดสอบแบบปากเปลาหรือการสอบขอเขียน การสอบขอเขียนนั้น
เหมาะสาหรับเนื้อหาที่เปนทฤษฎีผู สอบกลุ มใหญ เปนการตรวจสอบ ความรู กอนปฏิบัติจริงเพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหากสอบปฏิบัติจริง
2. การสอบปากเปลา เปนการตรวจสอบความรู ความสามารถรายบุคคล ซึ่งมี
ความหลากหลาย มีข อเสียของความไดเปรียบเสียบเปรียบ โดยเฉพาะผู สอบทีหลังมีโอกาสในการ
เตรียมตัวมากกวา
3. การสั ง เกต เป นการสั ง เกตการปฏิ บั ติ จ ริ ง ของผู สอบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช
ประกอบการสังเกต ไดแก แบบบันทึกขอมูล แบบสารวจ แบบ check list และมาตราสวนประมาณ
คา ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุ ด ผู ส อบมีโ อกาสเห็ นกระบวนการล าดับขั้นตอนการทางานของผู เรียน เห็ น
พฤติกรรมตางๆ ในสภาพจริง เพื่อเปนการลดความกังวล ผู ประเมินอาจมอบหมายใหผูเรียนอื่นหรือผู
รวมสอนชวยประเมินได
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4. แบบส ารวจรายการ (checklist) มั ก ใชเปนเครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบ
รายการกิจกรรมและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน วามีรายการหรือไม่ หากมีจะเกิดมากนอยเพียงใด
คุณภาพเปนอยางไร หรือขั้นตอนที่ผู สอบปฏิบัตินั้น ครบตามจุดประสงคของการประเมินหรือ ไม
ขั้นตอนของการสรางและการตรวจสอบเครื่องมือคล้ายกับเครือ่ งมือวัดจิตพิสัย ดังที่ไดกลาวมาแลว
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
10.1 งานวิจัยในประเทศ
ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ (2547) ได้ทาการศึกษาโครงการวิจัยพัฒนาการแบบ
องค์รวมของเด็กไทย: ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อ
ศึกษาพัฒนาการของเด็กไทยทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์ -จิตใจสังคม และจริยธรรม พร้อมกันแบบเป็นองค์รวม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการอบรม
เลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย และปัจจัยด้านครอบครัวกับพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็ก นอกจากนี้
ยังมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัย 1 – 18 ปี ใน
ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์ -จิตใจ-สังคม และจริยธรรม 2) เพื่อศึกษาลักษณะของ
ครอบครัวไทยและการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านครอบครัว ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูกับพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็ก
ปฐมวัย อายุ 1 – 6 ปี จานวน 3,156 คน เด็กวัยเรียน อายุ 6 – 13 ปี จานวน 3,178 และเด็กวัยรุ่น
อายุ 13 – 18 ปี จานวน 3,154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์การ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก 2) แบบวัดพัฒนาการอารมณ์-จิตใจ-สังคม และจริยธรรม 3) แบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ครอบครัวและเด็ก 4) แบบวัดสัมพันธภาพภายในครอบครัว 5) แบบสัมภาษณ์ภาวะวิกฤตในครอบครัว
และ 6) แบบสัมภาษณ์/สังเกตสภาพแวดล้อมของบ้าน ผลการวิจัยพบว่ า พัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็กไม่สมวัยมากที่สุด อันเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ยุคใหม่ รวมทั้งระบบการศึกษาที่ทา
ให้เด็กเปี่ยมศักยภาพในวัยต้น และมีพัฒนาการแบบองค์รวมที่ไม่สมวัยเมื่อเติบโตสู่วัยเรียนและวัยรุ่น
อีกทั้งพัฒนาการทุกด้านของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้าน อารมณ์-จิตใจ-สังคม
และจริยธรรม ล้วนเกี่ยวโยงกันและส่งผลต่อพัฒนาการองค์รวมของเด็ก
ดวงรัตน์ สบายยิ่ง (2549) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการ
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวโยนิ โ สมนสิ ก าร ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
จานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ
จานวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความ
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คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่เรียนผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงนักเรียนที่
เรียนผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
นักเรียนเห็นประโยชน์จากการเรียนในรูปแบบดังกล่าว และรู้สึกสนุกในการเรียน ส่งผลให้อยากเรียน
วิชาภาษาไทย
นุติยาพร วงษ์เณร (2553) ได้ทาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการรับรู้ทางศิลปะของ
นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นอนุ บ าล
ประจวบคีรีขันธ์ จานวน 47 คน เครื่องมือวิจัย คือ 1) แบบวัดความสามารถด้านการรับรู้ศิลปะ และ
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-Experimental) เป็นรูปแบบที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ผลที่ ได้จากการทดลองพบว่า
นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีของ Parsons มีระดับพัฒนาการการรับรู้ทาง
ศิลปะสูงกว่าก่อนเรียน
ธาริน กลิ่นเกษร (2554) ได้ทาการศึกษาการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่าน
กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีต่อสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัว อย่าง คือ นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จานวน 26 คน โดยไม่
จาแนกเพศ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัยจาก
แนวทางการจั ด การศึ ก ษาในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะของ Denise L. Stone และทฤษฎี พั ฒ นาการ
สุ น ทรี ย ภาพของ Michael J. Parsons ประกอบด้ ว ย 1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ 2) แบบบั น ทึ ก
ประสบการณ์เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3) แบบทดสอบสุนทรียภาพ 4) คู่มือสาหรับวิเคราะห์ การ
แสดงออกทางสุนทรียภาพ 5) แบบสังเกตพฤติกรรมประสบการณ์ทางสุนทรียะ 6) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ 7) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ซึ่งวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยง เบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
(t-test) ผลการวิจัยพบว่า ระดับพัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนที่มีต่อภาพผลงานศิลปะ หลัง
เรียนผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ สูงกว่าก่อนเรียนผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
บุญทิพา เตชะทรงคุณ (2556) ได้ทาการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อ
การพู ด อย่ า งมี โ ครงสร้ า งของเด็ ก ปฐมวั ย กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นระดั บ อนุ บ าล 1 โรงเรี ย น
วั ด เวฬุ ร าชิ ณ กรุ ง เทพฯ จ านวน 15 คน เครื่ อ งมื อ วิ จั ย คื อ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ กิ จ กรรม
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ศิลปะประดิษฐ์ แบบประเมินการพูดอย่างมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์มีการพูดอย่างมีโครงสร้าง โดยรวมและรายด้านสูงขึ้นตามลาดับ
สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ (2557) ได้ทาการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะแนวศึ กษา
บันเทิงที่ส่งเสริมสุนทรียภาพส าหรับเด็ก อายุ 7 – 9 ปี โดยผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการจัด
กิจกรรมแนวศึกษาบันเทิงประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 1) ขั้นนา ประกอบด้วยครูและนักเรียน มีการ
เตรียมพร้อม ครูกระตุ้นความสนใจให้แก่นักเรียน และนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ 2) ขั้นกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ประกอบด้วย ครูกระตุ้นความกระหายใคร่รู้ให้แก่นักเรียนอีกครั้ง และนักเรียนประมวล
ความรู้ 3) ขั้ น ด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย นั ก เรี ย นเกิ ด ความอยากรู้ แ ละอยากท า 4) ขั้ น สรุ ป
ประกอบด้วย ครูชักชวนนักเรียนให้เกิดความอยากแสดงออก และครู -นักเรียนสะท้อนประสบการณ์
การเรียนรู้
พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง) (2558) ได้ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็น
พลเมื อ งดี ต ามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการวิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการ
สนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะตะวันตก เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึง
คุณสมบัติพื้นฐานที่จาเป็นของบุคคลในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสะท้อนถึง สิทธิ
เสรี ภ าพ และความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย โดยมี ข้อค้นพบที่ ส าคัญของคุณลั กษณะความเป็น
พลเมืองดีทจี่ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย 4 ด้านหลัก คือ ด้านกาย ได้แก่
มีความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม และการสื่อสารรับรู้ข่าวสาร ด้านทักษะทางสังคม ได้แก่ มี
ความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ด้านจิตใจ ได้แก่ มีสานึกความเป็นไทย มี
ความยุติธรรม มีจิตสาธารณะ และด้านปัญญา ได้แก่ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครอง แก้ ปั ญ หาแบบสั น ติ วิ ธี แ ละเคารพความแตกต่ า ง 2) ความเป็ น พลเมื อ งดี ท าง
พระพุทธศาสนา พบว่า จะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงสถานะของการเป็นสมาชิกในสังคมอันมาพร้อมกับ
สิทธิ หน้าที่ ข้อผูกพัน ที่มีต่อสังคม โดยถือปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย 3) แนวทางการพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า ระบบการพัฒนาตนของพลเมืองแบบบูรณาการและมีดุลย
ภาพตามหลักภาวนา 4 ที่มี ไตรสิกขาเป็ นแกนกลาง สามารถพัฒนาบุคคลอย่างเป็นองค์รวม และ
ครอบคลุมองค์ประกอบ การดาเนินชีวิตของพลเมืองทุกด้าน คือ กาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
ทั้งยังสามารถผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบตะวันตกที่ให้ความสาคัญกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคได้อย่างมีความรับผิดชอบ
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10.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Devis (1997) ได้ศึกษาในทฤษฎีพัฒนาการของเด็กทางสุนทรียภาพแบบโค้งรูป ตัวยู
ของการ์ดเนอร์ โดยที่เดวิสพบข้อมูลสนับสนุนตามทฤษฎีว่าคุณภาพเชิงสุนทรีย์ในภาพวาดของเด็ก
ปฐมวัยมีลักษณะเช่นเดียวกับศิลปินผู้ใหญ่ สามารถวาดได้อย่างเชื่อมั่นเฉียบขาด แต่จะลดลงในเด็ก
ช่ว งวัย ระยะกลาง คือ เด็กอายุ 8 – 10 ปี ซึ่งเดวิส พบว่าความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ ใหญ่ คือ
ความก้าวหน้าของการใช้สัญลักษณ์เชิงอุปมาอุปไมยของผู้ใหญ่จะก้าวหน้ากว่าเด็ก
Chrystyna Z. Holman (2003) ได้ทาการสารวจรูปแบบการจัด กิจกรรมศิ ล ปะที่
สามารถช่วยพัฒนาทักษะความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนของเด็ก โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงสารวจ
เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ
ครูระดับปฐมวัย จานวน 3 ท่าน และศิลปิน จานวน 2 ท่าน ผลการวิจัย ด้านผลผลิต คือ 1) กิจกรรม
ศิลปะสามารถพัฒนาทักษะความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนได้ด้วยลักษณะของกิจกรรมที่เปิดกว้างและ
เน้นกระบวนการทางาน 2) การให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวก รวมถึงการถามคาถามเชิงบวกระหว่างการ
ทากิจกรรม สามารถพัฒนาทักษะความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนได้ 3) เด็กควรมีประสบการณ์ในการใช้
วัสดุและเครื่องมือที่หลากหลาย 4) การให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย ช่วยเสริมสร้างทักษะทาง
สังคมและสติปัญญา ด้านผลลัพธ์ คือ ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความพร้อมที่จะ
เข้าโรงเรียน คือ 1) บทบาทของครูควรทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก 2) กิจกรรมศิลปะควรเน้น
การพัฒนาประสบการณ์และทักษะแบบองค์รวม 3) กิจกรรมศิลปะควรพัฒนาความสนใจของเด็ก
เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ระบบโรงเรียน
Claire E. Cameron (2007) ได้ทาการศึกษาและตรวจสอบโครงสร้างของห้องเรียน
กรณีศึกษา เพื่อใช้ในการคาดการณ์พัฒนาการของเด็กอนุบาล โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงสารวจ และ
มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสารวจ แบบวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการสร้างกรอบ
แนวคิดและตัวชี้วัดในการพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล แบบสังเกต เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัย คือ เด็กระดับอนุบาล จานวน 172 คน จาก 43 ห้องเรียน ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล 6 เดือน ผลการวิจัย ด้านผลผลิต คือ การควบคุมพฤติกรรมและความแตกต่างในบริบทด้าน
ต่างๆ ของกิจกรรม มีส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของเด็กในชั้นเรียน ทักษะ และ
ความรู้เบื้องต้นที่ส่งผลต่อความเข้าใจและกระตุ้นทักษะพัฒนาการ ด้านผลลัพธ์ คือ แนวทางในการ
จัดทาหลักสูตรเชิงบวกในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษา เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
Elizabeth W. Hughes (2013) ได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร เพื่อตรวจสอบในเรื่อง
ของความซับซ้อน และนาไปสู่การจัดกิจกรรมศิลปะหลังเลิกเรียน ที่มักมองข้ามและไม่ใส่ใจด้านการ
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ประเมิน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินการทางานศิลปะ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ ห้องเรียน จานวน
1 ห้ องเรี ย น ที่อยู่ ในหลั กสู ตรการเรี ยนร่ว มแบบสหสั ม พันธ์ โดยมีผู้ เข้าร่ว มหลั กทั้งหมด 23 คน
ครูผู้สอน 1 คน ผู้ก่อตั้งหลักสูตร 1 คน และครอบครัวของผู้เข้าร่วมอีก 9 ครอบครัว ใช้ระยะเวลาใน
การเก็ บ ข้ อ มู ล 4 ภาคการศึ ก ษา ผลการวิ จั ย ด้ า นผลผลิ ต คื อ กิ จ กรรมศิ ล ปะหลั ง เลิ ก เรี ย น
ประกอบด้วยลักษณะเด่น 3 ประการ คือ 1) ความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2) ลักษณะกิจกรรมสามารถสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะ 3) กิจกรรมที่จัดต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน ผลลัพธ์ คือ การพัฒนาแนวทางในการสร้างกิจกรรมศิลปะหลังเลิกเรียนที่เน้นความเรียบ
ง่าย ความเป็นสื่อกลางในการพัฒนาทักษะและแนวคิด
จากเอกสารและงานวิจั ย ที่เกี่ยวข้ อ งทั้ง ในประเทศและต่างประเทศดังที่ กล่ าวมา พบว่า
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์สามารถเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการด้านต่างๆ ได้
มากกว่าเพียงทักษะด้านร่างกายและสุนทรียภาพ ซึ่งการนาเอาหลักพุทธธรรมมาบูรณาการร่วมกันใน
การจัดกิจกรรม นับเป็นวิถีทางหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กได้ โดยจะเป็นรูปแบบการ
เสริมพัฒนาการแบบองค์รวม ประกอบด้วย พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา ซึ่ง
มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเด็กให้เติบโตสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อการพัฒนา
แบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างนวัตกรรมการสอน
ศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 1 รวมถึงเพื่อศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อ
เสริมพัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
ตามลาดับ ดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. การกาหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
5. การดาเนินการทดลอง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
8. การนาเสนอรายงานผลการวิจัย
9. การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนและ
แบบแผนการออกแบบการวิจัย Pretest Posttest Control Group Design ดังแผนภาพ 1
E : O1 x O2
C : O1

O2

แผนภาพที่ 1 การออกแบบการวิจัย Pretest Posttest Control Group Design
โดย

E
C
O1
O2

คือ
คือ
คือ
คือ

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
การทดสอบก่อนเรียน
การทดสอบหลังเรียน

58
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้ดาเนิ น การศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องจากหนังสื อ วารสาร
งานวิจัย บทความและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1. ศึกษาค้น คว้าข้อมูล เกี่ยวกับหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในด้านของความเป็นมาของหลักสูตร เพื่อทาความเข้าใจถึงที่มาและความสาคัญของการเปลี่ยน
มาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในด้าน
สาระสาคัญของรายวิชา จุดมุ่งหมายในการเรียน และคุณภาพของผู้เรียนในช่วงชั้นต่างๆ เพื่อทาความ
เข้าใจและตระหนักถึงจุดสาคัญในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
1.3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ในด้านของความหมายของศิลปะ
ประดิษฐ์ รูปแบบของงานศิลปะประดิษฐ์ และคุณค่าของงานศิลปะประดิษฐ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะประดิษฐ์ รวมถึงทาความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
1.4. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอน ในด้านของความหมายของนวัตกรรม
การสอน และแนวทางการสร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอน
1.5. ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ในด้ า นของความหมายของหลั ก
สัปปุริสธรรม และองค์ประกอบของหลักสัปปุริสธรรม เพื่อทาความเข้าใจหลักสัปปุริสธรรม
1.6. ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั ยเด็ ก ตอนกลาง ในด้ า นของความหมายของวั ยเด็ก
ตอนกลาง และลักษณะของวัยเด็กตอนกลาง เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของวัยเด็กตอนกลาง
รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักต่อความสาคัญในช่วงวัยเด็กตอนกลาง พัฒนาการด้านปัญญา และ
พัฒนาการด้านสุนทรียะ
1.7. ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการแบบองค์ รวม ในด้ า นต่ า งๆ 4 ด้ า น ได้ แก่
พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านปัญญา เพื่อ
ทาความเข้าใจในการจัดกิจกรมในชั้นเรียนให้มีอย่างความสุข
1.8. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ การวัดประเมินผล ในด้านของความหมายของการวัดและ
ประเมินผล รวมถึงการวัดและประเมินผลแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้ แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านปัญญา
1.9. สังเกตการสอนและสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีรูปแบบการสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์
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1.10. นาข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า นามาออกแบบนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลั ก
สัปปุริสธรรม เพื่อการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
2. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสาธิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จานวน 2 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก
ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เพื่อกาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อการ
พั ฒ นาแบบองค์ รวมของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ดั ง นั้ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบด้วย
3.1 นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
โดยผู้วิจัยกาหนดให้จัดกิจกรรมในระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ
120 นาที โดยมีโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์
การเรี ย นรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ โดยแบ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) ขั้นนา 2) ขั้น
สอน และ 3) ขัน้ สรุปผล
3.2 แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน (ก่อนเรียน - หลังเรียน)
เป็นแบบประเมินที่ใช้สาหรับในการประเมินกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งจะดาเนินการใช้แบบประเมินชุดเดียวกันทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยในแบบประเมินจะประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา
3.3 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน
เป็นแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง ที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยใช้สาหรับสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม
ทดลองหลังการจัดกิจกรรม
4. การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
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4.1 สั ง เคราะห์ ห ลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรมกั บ ทฤษฎี พั ฒ นาการเด็ ก อายุ 6 – 10 ปี 4 ด้ า น คื อ
1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้าน
ปัญญา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรมและพั ฒ นาการวั ย เด็ ก
อายุ 6 – 10 ปี
พัฒนาการเด็ก
6–10 ปี

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์

ด้านสังคม

ด้านปัญญา

หลักสัปปุริสธรรม
ธัมมัญญุตา
(รู้จักเหตุ)

ร่างกายอยู่ใน
ระยะพัฒนาและ
เจริญเติบโต

รู้ความต้องการของ
สรรพสิ่งและสนใจ
ต่อสี

ประสบการณ์
เรียนรูจ้ าก
จากสังคมระดับ ประสบการณ์ตรง
ต่างๆ (บ้าน / และการลงมือทา
โรงเรียน /ชุมชน)คือ เพื่อให้เกิดความ
สิ่งสาคัญ
เข้าใจและคุณค่า

อัตถัญญุตา
(รู้จักผล)

ใช้สายตา / มือ
ทางาน
ได้ดี แต่ไม่
ประณีต

แสดงปฏิกริ ิยาต่อสิ่ง
เร้าและรูส้ ิ่งที่ตามมา
ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ต้องการการยอมรับ

ความสามารถใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ

ใช้ปัญญาเพื่อ
พัฒนาตนเอง

อัตตัญญุตา
(รู้จักตน)

เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้าน
ร่างกายจากสิ่ง
ใกล้ตัว

ไวต่อความรู้สึก/เริม่
รู้จักควบคุมอารมณ์

เสริมการปรับตัว
เพื่อเข้าสังคม

เข้าใจเนื้อหาวิชา
ในชั้นเรียน

รู้จักการวิจารณ์
ตนเอง

รู้จักใช้ทรัพยากร
ด้านต่างๆ ในการ
เข้าสังคม

นาประสบการณ์
มาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิด
จากการทางาน

มัตตัญญุตา
(รู้จักประมาณ)

กาลัญญุตา
(รู้จักกาล)

ปฏิบัติงานตาม
ทักษะความ
สามารถของตน

ใช้ความสามารถของ รู้จักแสดงอารมณ์ให้
กล้ามเนื้ออย่าง เหมาะสมกับเวลา/
ถูกกาลเทศะ
เหตุการณ์

รู้จักวางแผน
เวลาส่วนใหญ่ใช้
ลาดับเวลาในการ
ไปกับกิจกรรม
ปฏิบัติงาน
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พัฒนาการเด็ก
6–10 ปี

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์

ด้านสังคม

ด้านปัญญา

หลักสัปปุริสธรรม
ปริสัญญุตา
(รู้จักชุมชน)

ปุคคลัญญุตา(รูจ้ ัก
บุคคล)

เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ
เพื่อนมีส่วนสาคัญ
ทางานหรือ
เพื่อน รู้กติกา/เกณฑ์
ในการพัฒนาด้าน
ปฏิบัติตนร่วมกัน
ปฏิบัติต่อบุคคลอย่าง
ร่างกาย
เป็นกลุ่ม
เหมาะสม
ผู้หญิงเจริญเติบโต
เร็วกว่าผู้ชาย

ให้ความสาคัญกับ
บทบาทของบุคคล

เรียนรูค้ วาม
แตกต่างของ
เพื่อน

รู้จักรับผิดชอบ
ต่อตนเอง /
ส่วนรวม
ใช้ภาษาเพื่อ
แสดงความรู้สึก
ต่อผู้อื่น/ผลงาน

4.2 นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
โดยผู้วิจัยกาหนดให้จัดกิจกรรมในระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1ครั้ง ครั้งละ
120 นาที โดยมีโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์
การเรียนรู้ สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล สื่อ
การสอนและแหล่งเรียนรู้ โดยแบ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) ขั้นนา 2) ขั้นสอน
และ 3) ขั้นสรุปผล
ขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ มีดังนี้
4.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ในกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คู่มือครู ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ใน
การวางกรอบการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์
4.2.2 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการโดยทั่วไปของนักเรียนประถมศึกษา
ปี ที่ 1 จากหนั ง สื อ เอกสารและงานวิจั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการวางกรอบการสร้ างนวัตกรรม
การสอนศิลปะประดิษฐ์
4.2.3 ศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
4.2.4 สังเกตการสอนและสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมในระดับปฐมวัยหรือประถมศึกษา โดย
กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน ดังนี้
ก. เป็ น โรงเรี ย นที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นแบบ
องค์รวมในระดับปฐมวัยหรือประถมศึกษา เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
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ข. มีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้งานประดิษฐ์
ค. ดารงสถานะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยส านั กพัฒ นานวัต กรรมการจั ด การศึก ษา (สนก.) ส านักคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
4.2.5 สังเคราะห์ นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลั กสัปปุริส ธรรม
โดยกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องตามเนื้อหาสาระ ความเหมาะสมในช่วงวัยของนักเรียน โดยแต่ละ
กิจกรรมจะมีการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลั กสั ป ปุ ริ ส ธรรมและพัฒ นาการวัย เด็ ก อายุ 6 – 10 ปี และมาตรฐานการเรี ยนรู้ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลาง 2551
4.2.6 น านวั ต กรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ไปปรึ ก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงและความเหมาะสม แล้วจึงนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
5 ท่าน ตรวจสอบความตรงทางด้านเนื้อหาและความเหมาะสม เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยมีการกาหนดเกณฑ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 2 ท่าน
ข. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนศิลปศึกษา เป็นระยะเวลามากกว่า 10
ปี ขึ้นไป จานวน 1 ท่าน
ค. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก และได้รับ
การยอมรับในวงกว้าง หรือมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการแบบองค์รวม จานวน 2 ท่าน
4.2.7 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ป รึก ษา
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2.8 นานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try-out) กับนักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่า ง ซึ่งผลจากการทดลองใช้ (Try-out)
พบว่า นักเรียนรู้สึกสนุกกับการร่วมกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมกับช่วงวัย
ของเด็ก อีกทั้งนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนและการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.2.9 นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมที่ใช้ในการวิจัย
4.3 แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม (ก่อนเรียน - หลังเรียน)
เป็นแบบประเมินที่ใช้สาหรับในการประเมินกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งจะดาเนินการใช้แบบประเมินชุดเดียวกันทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยในแบบประเมินจะประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา
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ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม มีดังนี้
4.3.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ วารสาร เอกสาร
และงานวิจัยต่างๆ
4.3.2 สร้างแบบประเมินพัฒนาการองค์รวม โดยนาผลจากตารางวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัปปุริสธรรมและพัฒนาการวัยเด็ก อายุ 6 – 10 ปี มาประยุกต์ใช้เป็นหัวข้อ
พฤติกรรมการประเมินของพัฒ นาการ 4 ด้าน คือ 1) พัฒ นาการด้านร่างกาย 2) พัฒ นาการด้าน
อารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา
4.3.3 นาแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงและความเหมาะสม แล้วจึงนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
5 ท่าน ตรวจสอบความตรงทางด้านเนื้อหาและความเหมาะสม เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยมีการกาหนดเกณฑ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 2 ท่าน
ข. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนศิลปศึกษา เป็นระยะเวลามากกว่า 10
ปี ขึ้นไป จานวน 1 ท่าน
ค. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก และได้รับ
การยอมรับในวงกว้าง หรือมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการแบบองค์รวม จานวน 2 ท่าน
4.3.4 แก้ไขแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3.5 น าแบบประเมิ น พั ฒ นาการแบบองค์ ร วม ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการทดลอง ซึ่งผลจากการ
ทดลองใช้ (Try-out) พบว่า แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมมีหลายหน้า อาจทาให้เกิดความ
สับสนในการประเมินได้ ดังนั้นจึงควรแยกชุดการประเมินของนักเรียนแต่ละคนให้ชัดเจน
4.3.6 นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
4.4 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน
เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ค วามพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น กลุ่ ม ทดลอง ที่ มี ต่ อ
นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยใช้สาหรับสอบถามนักเรียนหลังการจัด
กิจกรรม
ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เรียน มีดังนี้
4.4.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์จากหนังสือ วารสาร เอกสาร
และงานวิจัยต่างๆ
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4.4.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ 3 นาแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรง และความเหมาะสม แล้วจึงนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
5 ท่าน ตรวจสอบความตรงทางด้านเนื้อหา และความเหมาะสม เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยมีการกาหนดเกณฑ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 2 ท่าน
ข. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนศิลปศึกษา เป็นระยะเวลามากกว่า 10
ปี ขึ้นไป จานวน 1 ท่าน
ค. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก และได้รับ
การยอมรับในวงกว้าง หรือมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการแบบองค์รวม จานวน 2 ท่าน
4.4.3 แก้ ไ ขแบบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.4.4 น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กั บ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการทดลอง ซึ่งผลจากการทดลองใช้ (Try-out) พบว่า
ประเด็น คาถามมี ความเหมาะสมกับนั ก เรียน การนาไปใช้สั มภาษณ์ อาจต้ องมี การปรับภาษาใน
บางส่วนให้เป็นภาษาง่ายๆ รวมถึงควรนารูปภาพมาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จะช่วยให้สัมภาษณ์ใน
บางประเด็นได้สะดวกมากขึ้น
4.4.5 นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
5. การดาเนินการทดลอง
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดลองและเก็ บ ข้ อ มู ล ในภาคปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2559 รวมทั้ ง สิ้ น
8 สัปดาห์ โดยมีลาดับขั้นตอนในการดาเนินการทดลอง ดังนี้
5.1. นาแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมมาประเมินกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ก่อนการเรียนในครั้งที่ 1 โดยแบบประเมินจะเป็นการประเมินเกณฑ์พัฒนาการ
4 ด้านของกลุ่ มตัว อย่ างทั้ง 2 กลุ่ ม ได้แก่ 1) พัฒ นาการด้านร่างกาย 2) พัฒ นาการด้านอารมณ์
3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา
5.2. ผู้วิจัยดาเนินการใช้ นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลั กสัปปุริสธรรมกับกลุ่ ม
ทดลอง และดาเนินการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติกับกลุ่มควบคุม
5.3. ผู้วิจัยนานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรมและชุดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ แบบปกติ ไปใช้ส อนกลุ่ มตัว อย่างทั้ง 2 กลุ่ ม สั ปดาห์ ล ะ 1 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที รวม
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งใน แต่ละสัปดาห์จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ได้กาหนดกิจกรรมที่
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สอดคล้องตามเนื้อหาสาระ ความเหมาะสมในช่วงวัยของนักเรียน โดยแต่ละกิจกรรมจะมีวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
5.4. ผู้วิจัยนาแบบประเมินพัฒนการแบบองค์รวม มาประเมินกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น กลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ครบทั้ง 8 สัปดาห์ เพื่อ
วัดพัฒนาการ 4 ด้านของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้าน
อารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา
5.5. ผู้ วิจั ย น าแบบสั มภาษณ์ไปใช้กับ กลุ่ มตัว อย่างที่เป็นกลุ่ มทดลอง เพื่อวัดระดับความ
พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยใช้สาหรับสอบถาม
นักเรียนหลังการจัดกิจกรรม
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการดาเนินการทดลองมาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยมีการวิเคราะห์ ดังนี้
6.1. แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม (ก่อนเรียน - หลังเรียน) วิเคราะห์หาค่ามัชฌิมเลข
คณิตหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิต (𝑥̅ ) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ของกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลั งเรียน ด้วยสถิติ
t-test dependent รวมถึงเปรียบเทียบพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ด้วยสถิติ t-test independent
6.2. แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและค่าร้อยละ (Percentage)
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิต (𝑥̅ )
ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติ t-test dependent
สถิติ t-test independent
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
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8. การนาเสนอรายงานผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน (ก่อนเรียน - หลังเรียน)
และผลการวิเคราะห์ แบบสั มภาษณ์ผู้เรียน นาเสนอในรูปของความเรียงและตารางประกอบการ
อธิบาย
9. การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติแล้ว ผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ คือ เพื่อนาเสนอนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อการพัฒนาแบบ
องค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนการอภิปรายผลการวิจัย เป็นการสรุปรวบรวมผลจาก
ประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมู ลและสาระสาคัญที่เป็นผลจากการทดลอง และอภิปรายถึงข้อสังเกต
ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
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วิธีดาเนินการ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รแกนกลาง การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551/ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี / กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ / นวัตกรรมการสอน
/ หลักสัปปุริสธรรม/วัยเด็กตอนกลาง/ พัฒนาการแบบองค์
รวม/ การวัดประเมินผล และสังเกตการสอนและสัมภาษณ์
ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีรูปแบบการสอนที่เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้ / ผลผลิต
องค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ก าร
งานอาชี พ และเทคโนโลยี / กิ จ กรรมศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ /
นวัตกรรมการสอน / หลักสัปปุริสธรรม/วัยเด็กตอนกลาง/
พัฒนาการแบบองค์รวม/ การวัดประเมินผล และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงประสบการณ์จากครูผู้สอน
ในดรงเรียนที่มีรูปแบบการสอนที่เกี่ยวข้อง

การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ฝ่า ยประถม จานวน 2 ห้ องเรี ย นโดยใช้
วิ ธี การสุ่ ม อย่า งง่ า ยด้ว ยการจับสลาก ใช้ห้ องเรี ย นเป็น
หน่วยสุ่ม เพื่อกาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1) นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
(ระยะเวลา 8 สัปดาห์)
2) แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม (ก่อน - หลัง)
(ร่างกาย/ อารมณ์/ สังคม/ ปัญญา)
3) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
นาเครื่องมือในการวิจัย ไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิแล้วปรับแก้
ให้เหมาะสม จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try-out)

ดาเนินการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ า นค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ สถิ ติ t-test dependent สถิ ติ
t-test independent และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

1) นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
(ระยะเวลา 8 สัปดาห์)
2) แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม (ก่อน - หลัง)
(ร่างกาย/ อารมณ์/ สังคม/ ปัญญา)
3) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ผลการวิเคราะห์แบบประเมินพัฒนาการองค์รวม 4 ด้าน
(ก่อน-หลัง) และผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน
1) ผลการวิ เ คราะห์ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการองค์ร วม
4 ด้ า น (ก่ อ น-หลั ง ) ด้ า นค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ และ
ผลเปรียบเทียบพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ของ
กลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติ t-test
dependent และผลเปรียบเทียบพัฒนาการแบบองค์
รวม 4 ด้าน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ
t-test independent
2) ผลการวิ เ คราะห์ แ บบสั ม ภาษณ์ ผู้ เ รี ย น ด้ ว ยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
เพื่อการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
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แผนการดาเนินงานวิจัย
รายละเอียด
1. ทบทวนเอกสาร
หรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
2. เสนอโครงร่าง
วิจัย
3. ศึกษาเอกสาร
หรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาออกแบบ
เครื่องมือ
4. ออกแบบและ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ
5. นาเครื่องมือไป
ใช้เก็บข้อมูล
6. เก็บรวบรวม
ข้อมูล
7. วิเคราะห์และ
สรุปผลการวิจัย
8. นาเสนอ
การวิจัย

เดือน (พ.ศ. 2559)
ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.
ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค.

เดือน (พ.ศ. 2560)
ม.ค. มี.ค. พ.ค.
ก.พ. เม.ย. มิ.ย.


























บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย เรื่ อง นวัตกรรมการสอนศิล ปะประดิษฐ์ ตามหลั กสัปปุริส ธรรม เพื่อส่ งเสริมการ
พัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้นาเสนอข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลัก
สัปปุริสธรรม
ตอนที่ 1 นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
ผู้วิจัยได้พัฒนานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม ด้วยการเริ่มต้นศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านสาระสาคัญของรายวิชา จุดมุ่งหมายในการ
เรียนและคุณภาพของผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 1 ประกอบกับมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์ รูปแบบของงานศิลปะประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 ศึกษาข้อมูลด้านพัฒนาการองค์รวม พัฒนาการของวัยเด็กตอนกลาง และศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักสัปปุริสธรรม จากนั้นได้สังเคราะห์ความรู้
เกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรมและพัฒนาการองค์รวม 4 ด้านของวัยเด็กตอนกลาง ได้แก่ ด้านร่างกาย
ด้ า นอารมณ์ ด้ า นสั ง คมและด้ า นปั ญ ญา ออกมาเป็ น ตารางวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่างหลั ก
สั ป ปุ ริ ส ธรรมและพัฒ นาการวัย เด็กตอนกลาง (รายละเอียดในบทที่ 2 หน้าที่ 27 - 28) รวมถึงมี
กระบวนการสังเกตการสอนและสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมในระดับปฐมวัยหรือประถมศึกษา จานวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ 1) โรงเรียนทอสี 2) โรงเรียนสยามสามไตร และ 3) โรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งผลจากการเข้าไปสังเกต
การสอนและสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า ลักษณะของการวางแผนโครงการสอนระยะยาวในรายวิชา
ศิลปะมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความสามารถความพร้อมของผู้เรียน มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน โดยครูผู้สอนจะต้องมีการประชุมเพื่อกาหนดแนวทางหรือ
เป้าหมายของการเรียนการสอนในแต่ละระดับ จากนั้ นจึงคัดเลือกหรือสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมา เพื่อ
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นาไปใช้ในกระบวนการจั ดการเรีย นรู้ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการ
บูรณาการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นกิจกรรมจึงมีความ
ทันสมัย อีกทั้งนักเรียนยังได้ใช้องค์ความรู้จากสาระวิชาอื่นมาประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ทาให้
เกิดกระบวนการคิดวางแผนงานไปจนถึงการนาเสนอผลงานอย่างรอบด้าน ในด้านครูผู้สอนจะทา
หน้าที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้คาถาม หรือการให้ออกแบบ
ร่างผลงานก่อนลงมือปฏิบัติ เป็นต้น ร่วมกับกระบวนการเสริมแรงทางบวก เพื่อสร้างกาลังใจในการ
เรียนให้แก่นักเรียน ครูจะต้องจัดสภาพของห้องเรียนและอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ส่งเสริมกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม การรู้จักเป็นผู้นาหรือผู้ตาม การรู้จักเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี และมี
การเรียนการสอนนอกห้ องเรีย นบ้ างตามโอกาส โดยยังอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ห้องสมุด
สวนในโรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสไปสัมผัสกับสถานที่จริงหรือสิ่งของจริง
ผลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลร่วมกับกระบวนการสังเกตการสอน และสัมภาษณ์ครูผู้สอนใน
โรงเรียนดังกล่าวข้างต้ น ได้ถูกนามาพัฒนาขึ้นเป็น หลักการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์
ตามหลักสัปปุริสธรรม จากนั้นผู้วิจัยได้นาหลักการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลัก
สัปปุริสธรรมมาพัฒนาออกแบบเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้นาแผนการจัดการเรียนรู้ใน
นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลั กสัปปุริสธรรมไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ ทรงคุ ณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงทางด้านเนื้อหาและความเหมาะสม จากนั้นได้นามาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
จังหวัดปทุมธานี โดยหลังจากการนาไปทดลองใช้ (Try-out) ได้มีการนามาพัฒนาให้สมบูรณ์ครบถ้วน
ยิ่ ง ขึ้ น เป็ น นวั ต กรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ต ามหลั ก สั ป ปุ ริส ธรรม ที่ ป ระกอบด้ ว ยแผนการจัด
การเรียนรู้ จานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 120 นาที สามารถแบ่งได้เป็น 8 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรม
สร้อยนาโชค 2) กิจกรรมหมวกหรรษา 3) กิจกรรมจานโยกเยก 4) กิจกรรมหุ่นนักพูด 5) กิจกรรม
ดอกไม้แสนสวย 6) กิจกรรมผัดไทยคุณหนู 7) กิจกรรมพิซซ่าน่าอร่อย และ 8) กิจกรรมถ้วยจอมเขย่า
ซึ่งสามารถสรุปหลักการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรมได้ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 หลักการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
กิจกรรม
หลักการด้านต่างๆ
กิจกรรมที่ 1
1. วัตถุประสงค์
“สร้อยนาโชค”
1.1 สร้างความเข้าใจของเหตุและผล คือ นักเรียนที่มี
ความตั้งใจ มีสมาธิและการรู้จักสังเกต จะสามารถ
สร้างผลงานที่ประณีตเรียบร้อยหรือถูกต้องได้
1.2 เสริมพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนแต่ละคน
ด้วยการร้อยวัสดุและการมัดปมเชือก และตกแต่ง
ผลงานตามความชอบหรือความสนใจ
1.3 ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานตาม
ความสามารถของตนด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่มี
หลักสัปปุริสธรรม
1.4 ใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
 ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ)
1.5 ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะของตนผ่านกระบวนการ
 อัตถัญญุตา (รู้จักผล)
เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ความ
 อัตตัญญุตา (รู้จักตน)
แตกต่างระหว่างตนเองกับเพื่อนร่วมด้วย
 มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) 2. เนื้อหา
 กาลัญญุตา (รู้จักกาล)
“สร้ อ ยน าโชค” เป็ น กิ จ กรรมการประดิ ษ ฐ์
 ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน)
สร้ อ ยคอจากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ จ ะช่ ว ยฝึ ก
 ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล)
พัฒนาการทางด้านร่างกายด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการใช้
มือในการปฏิบัติงาน ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอนและ
พัฒนาการองค์รวม
ปลอดภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของ
 พัฒนาการด้านร่างกาย
ทักษะในแต่ละบุคคล อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะผ่าน
 พัฒนาการด้านอารมณ์
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
 พัฒนาการด้านสังคม
3. รูปแบบการสอน
 พัฒนาการด้านปัญญา
3.1 การบรรยายประกอบการสาธิต (ขั้นตอนการทางาน)
3.2 การสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิบั ติ ข อง
ซิมพ์ซัน (ทักษะการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ)
3.3 การสอนที่ ต ามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย
ของบลูม (ทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
“สร้อยนาโชค” (ต่อ)

หลักการด้านต่างๆ
4. การเตรียมการสอน
4.1 จั ด เตรี ย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใส่ ใ นตะกร้ า
อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนการเรียน
4.2 จัดทาสื่อตัวอย่างผลงานสาร็จ และสื่อ PowerPoint
ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4.3 จัดเตรียมห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.4 จัดโต๊ะเรียนให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม
4.5 นิทาน เรื่อง “สร้อยคอของสิงโต”
4.6 การร้องเพลง “มือของฉัน” ประกอบการเคลื่อนไหว
4.7 เจาะรูที่ฝาถ้วยพลาสติก
4.8 การเสริมแรงบวกนักเรียนในการปฏิบัติงาน
4.9 ส่งเสริมกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
4.10 การให้ นักเรียนมีส่ ว นร่ว มกับการประเมิน ผลงาน
ตัวอย่างที่ครูสุ่มขึ้นมา โดยให้อธิบายเหตุผลร่วมด้วย
5. การประเมินผล
5.1 ประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ข องสถานศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ
ลักษณะนิสัยและผลงาน
5.2 ประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการแบบ
องค์รวม (หลั งเรียน) ด้ านร่างกาย ซึ่งนาเกณฑ์มา
จากตารางวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหลั ก
สั ป ปุ ริ ส ธรรมและพั ฒ นาการวั ย เด็ ก ตอนกลาง
(รายละเอียดในบทที่ 3 หน้าที่ 60 - 61)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
“หมวกหรรษา”

หลักสัปปุริสธรรม
 ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ)
 อัตถัญญุตา (รู้จักผล)
 อัตตัญญุตา (รู้จักตน)
 มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)
 กาลัญญุตา (รู้จักกาล)
 ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน)
 ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล)

พัฒนาการองค์รวม
 พัฒนาการด้านร่างกาย
 พัฒนาการด้านอารมณ์
 พัฒนาการด้านสังคม
 พัฒนาการด้านปัญญา

หลักการด้านต่างๆ
1. วัตถุประสงค์
1.1 สร้างความเข้าใจของเหตุและผล คือ นักเรียนที่มี
ความตั้งใจ มีสมาธิและการรู้จักสังเกต จะสามารถ
สร้างผลงานที่ประณีตเรียบร้อยหรือถูกต้องได้
1.2 เสริมพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนแต่ละคน
ด้ว ยกิจกรรมการพับ กระดาษ และตกแต่งผลงาน
ตามความชอบหรือความสนใจ
1.3 ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานตาม
ความสามารถของตนด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่มี
1.4 ใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
1.5 ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะของตนผ่านกระบวนการ
เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างตนเองกับเพื่อนร่วมด้วย
2. เนื้อหา
“หมวกหรรษา” เป็ น กิจกรรมการประดิ ษ ฐ์ พับ
หมวกจากกระดาษ แล้วตกแต่งให้สวยงาม ซึ่งกิจกรรมนี้
จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านต่างๆ ได้แก่
ทักษะการใช้มือในการปฏิบัติงาน ทักษะการสังเกต การ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องตามล าดั บ
ขั้นตอนและปลอดภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจในความ
แตกต่ า งของทั ก ษะในแต่ ล ะบุค คล อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
3. รูปแบบการสอน
3.1 การบรรยายประกอบการสาธิต (ขั้นตอนการทางาน)
3.2 การสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิบั ติ ข อง
ซิมพ์ซัน (ทักษะการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ)
3.3 การสอนที่ ต ามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย
ของบลูม (ทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
“หมวกหรรษา” (ต่อ)

หลักการด้านต่างๆ
4. การเตรียมการสอน
4.1 จั ด เตรี ย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใส่ ใ นตะกร้ า
อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนการเรียน
4.2 จัดทาสื่อตัวอย่างผลงานสาร็จ และสื่อ PowerPoint
ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4.3 จัดเตรียมห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.4 จัดโต๊ะเรียนให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม
4.5 สร้างสื่ อเกมทายภาพปริ ศนา “ฉันคือใคร?” ด้ว ย
โปรแกรม PowerPoint
4.6 การร้องเพลง “มือของฉัน” ประกอบการเคลื่อนไหว
4.7 การเสริมแรงบวกนักเรียนในการปฏิบัติงาน
4.8 ส่งเสริมกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
4.9 กิ จ กรรมการเดิ น แฟชั่ น โชว์ เพื่ อ น าเสนอผลงาน
หมวกหรรษา
4.10 การให้ นักเรียนมีส่ ว นร่ว มกับการประเมิน ผลงาน
ตัวอย่างที่ครูสุ่มขึ้นมา โดยให้อธิบายเหตุผลร่วมด้วย
5. การประเมินผล
5.1 ประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ข องสถานศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ
ลักษณะนิสัยและผลงาน
5.2 ประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการแบบ
องค์รวม (หลั งเรียน) ด้านร่างกาย ซึ่งนาเกณฑ์มา
จากตารางวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหลั ก
สั ป ปุ ริ ส ธรรมและพั ฒ นาการวั ย เด็ ก ตอนกลาง
(รายละเอียดในบทที่ 3 หน้าที่ 60 - 61)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3
“จานโยกเยก”

หลักสัปปุริสธรรม
 ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ)
 อัตถัญญุตา (รู้จักผล)
 อัตตัญญุตา (รู้จักตน)
 มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)
 กาลัญญุตา (รู้จักกาล)
 ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน)
 ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล)

พัฒนาการองค์รวม
 พัฒนาการด้านร่างกาย
 พัฒนาการด้านอารมณ์
 พัฒนาการด้านสังคม
 พัฒนาการด้านปัญญา

หลักการด้านต่างๆ
1. วัตถุประสงค์
1.1 นักเรียนสามารถตกแต่งผลงานได้ โดยอาศัยพื้นฐาน
จากความชอบหรือความสนใจของตนเอง
1.2 นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ก ารควบคุ ม อารมณ์ ไ ม่ พึ ง ใจของ
ตนเอง จากการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
1.3 นักเรียนรู้จักการประเมินตนเอง
1.4 นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ก ารแสดงออกทางอารมณ์ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1.5 นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ก ารปฏิ บั ติ ต นตามหน้ า ที่ ที่ ต นเอง
ได้รับ และปฏิบัติตนตามกติกาของกลุ่ม
2. เนื้อหา
“จานโยกเยก” เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ ของ
เล่นอย่างง่ายจากจานกระดาษ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่ว ยฝึ ก
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ การรู้จักและ
เข้าใจในความชอบตนเอง การรู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์
ตนเอง การรู้จักควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสม การเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้
อย่างมีความสุข
3. รูปแบบการสอน
3.1 การบรรยายประกอบการสาธิต (ขั้นตอนการทางาน)
3.2 การสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิบั ติ ข อง
ซิมพ์ซัน (ทักษะการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ)
3.3 การสอนที่ ต ามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย
ของบลูม (ทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน)
3.4 การใช้บทบาทสมมติ (การแบ่งหน้าที่) ภายในกลุ่ม
ของตนเอง ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า
กลุม่ และหน่วยพิทักษ์ความสะอาด
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3
“จานโยกเยก” (ต่อ)

หลักการด้านต่างๆ
4. การเตรียมการสอน
4.1 จั ด เตรี ย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใส่ ใ นตะกร้ า
อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนการเรียน
4.2 จัดทาสื่อตัวอย่างผลงานสาร็จ และสื่อ PowerPoint
ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4.3 จัดเตรียมห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.4 จัดโต๊ะเรียนให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม
4.5 นิทาน เรื่อง “ยึกยักโยกย้าย” ประกอบการแสดง
ท่าทาง
4.6 กาหนดหน้าที่ภายในกลุ่ม แล้วแจ้งให้นักเรียนทราบ
4.7 การเสริมแรงบวกนักเรียนในการปฏิบัติงานและการ
แสดงออกทางอารมณ์หรือพฤติกรรมที่มีพื้นฐานมา
จากอารมณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.8 ส่งเสริมกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
4.9 การให้ นั ก เรี ย นประเมิ น ตนเองก่ อ นเลิ ก เรี ย น ใน
หัวข้อความตั้งใจในการเรียน การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง และความมีน้าใจของตนเอง
5. การประเมินผล
5.1 ประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ข องสถานศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ
ลักษณะนิสัยและผลงาน
5.2 ประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการแบบ
องค์รวม (หลั งเรียน) ด้านอารมณ์ ซึ่งนาเกณฑ์มา
จากตารางวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหลั ก
สั ป ปุ ริ ส ธรรมและพั ฒ นาการวั ย เด็ ก ตอนกลาง
(รายละเอียดในบทที่ 3 หน้าที่ 60 - 61)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4
“หุ่นนักพูด”

หลักสัปปุริสธรรม
 ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ)
 อัตถัญญุตา (รู้จักผล)
 อัตตัญญุตา (รู้จักตน)
 มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)
 กาลัญญุตา (รู้จักกาล)
 ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน)
 ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล)

พัฒนาการองค์รวม
 พัฒนาการด้านร่างกาย
 พัฒนาการด้านอารมณ์
 พัฒนาการด้านสังคม
 พัฒนาการด้านปัญญา

หลักการด้านต่างๆ
1. วัตถุประสงค์
1.1 นักเรียนสามารถตกแต่งผลงานได้ โดยอาศัยพื้นฐาน
จากความชอบหรือความสนใจของตนเอง
1.2 นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ก ารควบคุ ม อารมณ์ ไ ม่ พึ ง ใจของ
ตนเอง จากการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
1.3 นักเรียนรู้จักการประเมินตนเอง
1.4 นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ก ารแสดงออกทางอารมณ์ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1.5 นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ก ารปฏิ บั ติ ต นตามหน้ า ที่ ที่ ต นเอง
ได้รับ และปฏิบัติตนตามกติกาของกลุ่ม
2. เนื้อหา
“หุ่นนักพูด” เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ หุ่ น มื อ
อย่างง่ายจากไม้หนีบผ้า ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกทักษะ
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ การรู้จักและ
เข้าใจในความชอบตนเอง การรู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์
ตนเอง การรู้จักควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสม การเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้
อย่างมีความสุข
3. รูปแบบการสอน
3.1 การบรรยายประกอบการสาธิต (ขั้นตอนการทางาน)
3.2 การสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิบั ติ ข อง
ซิมพ์ซัน (ทักษะการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ)
3.3 การสอนที่ ต ามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย
ของบลูม (ทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน)
3.4 การใช้บทบาทสมมติ (การแบ่งหน้าที่) ภายในกลุ่ม
ของตนเอง ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า
กลุ่ม และหน่วยพิทักษ์ความสะอาด

78
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4
“หุ่นนักพูด” (ต่อ)

หลักการด้านต่างๆ
4. การเตรียมการสอน
4.1 จั ด เตรี ย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใส่ ใ นตะกร้ า
อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนการเรียน
4.2 จัดทาสื่อตัวอย่างผลงานสาร็จ และสื่อ PowerPoint
ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4.3 จัดเตรียมห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.4 จัดโต๊ะเรียนให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม
4.5 วีดิทัศน์การ์ตูน เรื่อง “โดราเอมอน ตอน หุ่นยนต์
ทดสอบ” และกิจกรรมการสารวจพฤติกรรมของตัว
ละคร รวมถึการสุปข้อคิดที่ได้รับหลังจากชมวีดิทัศน์
4.6 กาหนดหน้าที่ภายในกลุ่ม แล้วแจ้งให้นักเรียนทราบ
4.7 การเสริมแรงบวกนักเรียนในการปฏิบัติงานและการ
แสดงออกทางอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ มีพื้นฐานมา
จากอารมณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.8 ส่งเสริมกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
4.9 การให้ นั ก เรี ย นประเมิ น ตนเองก่ อ นเลิ ก เรี ย น ใน
หัวข้อความตั้งใจในการเรียน การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง และความมีน้าใจของตนเอง
5. การประเมินผล
5.1 ประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ข องสถานศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ
ลักษณะนิสัยและผลงาน
5.2 ประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการแบบ
องค์รวม (หลั งเรียน) ด้านอารมณ์ ซึ่งนาเกณฑ์มา
จากตารางวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหลั ก
สั ป ปุ ริ ส ธรรมและพั ฒ นาการวั ย เด็ ก ตอนกลาง
(รายละเอียดในบทที่ 3 หน้าที่ 60 - 61)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5
“ดอกไม้แสนสวย”

หลักสัปปุริสธรรม
 ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ)
 อัตถัญญุตา (รู้จักผล)
 อัตตัญญุตา (รู้จักตน)
 มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)
 กาลัญญุตา (รู้จักกาล)
 ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน)
 ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล)

พัฒนาการองค์รวม
 พัฒนาการด้านร่างกาย
 พัฒนาการด้านอารมณ์
 พัฒนาการด้านสังคม
 พัฒนาการด้านปัญญา

หลักการด้านต่างๆ
1. วัตถุประสงค์
1.1 นักเรียนนาประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ มาใช้ในการ
ตกแต่งผลงานและการจัดการกลุ่มของตนเอง
1.2 นักเรียนเรียนรู้การปรับตัว เพื่อการเข้าสังคม
1.3 นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการเข้าสังคม
1.4 นักเรียนเรียนรู้การใช้เวลาของตนให้เกิดประโยชน์
ทั้งในด้านการทางานส่วนร่วมและส่วนตน
1.5 นักเรียนสามารถปฏิบัตงานเป็นกลุ่มและปฏิบัติตน
ตามกติกาของกลุ่มได้
1.6 นั ก เรี ย นเรี ย นความแตกต่ า งของเพื่ อ นผ่ า น
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
2. เนื้อหา
“ดอกไม้แสนสวย” เป็ น กิจกรรมการประดิ ษ ฐ์
ดอกไม้จากกระดาษอย่างง่ ายจากกระดาษและหลอด
พลาสติก ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกทักษะด้านสังคม ได้แก่
การส่ ง เสริ ม การเปิ ด รั บ ประสบการณ์ ใ หม่ จ ากแหล่ ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อนามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตน การเรียนรู้ที่จะทางานร่วมกับ
ผู้ อื่ น การรู้ จั ก เอื้ อ เฟื้ อ แบ่ ง ปั น รวมถึ ง เข้ า ใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
3. รูปแบบการสอน
3.1 การบรรยายประกอบการสาธิต (ขั้นตอนการทางาน)
3.2 การสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิบั ติ ข อง
ซิมพ์ซัน (ทักษะการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ)
3.3 การสอนที่ ต ามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย
ของบลูม (ทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5
“ดอกไม้แสนสวย” (ต่อ)

หลักการด้านต่างๆ
4. การเตรียมการสอน
4.1 จั ด เตรี ย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใส่ ใ นตะกร้ า
อุปกรณ์ ให้ เรียบร้อยก่อนการเรียน โดยกาหนดให้
กระปุกกาวมีจานวนไม่พอดีกับสมาชิกในกลุ่ม
4.2 จัดทาสื่อตัวอย่างผลงานสาร็จ และสื่อ PowerPoint
ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4.3 จัดเตรียมห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.4 จัดโต๊ะเรียนให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม
4.5 การนานักเรียนชมสวนดอกไม้ก่อนเข้าเรียน
4.6 การนาภาพดอกไม้และดอกไม้จริง มาจัดตกแต่งใน
ห้องเรียน
4.7 การเสริมแรงบวกนักเรียนในการปฏิบัติงานและการ
ใช้เวลาของตนให้เกิดประโยชน์
4.8 ส่งเสริมกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
4.9 กาหนดเวลาในการจัดเก็บตะกร้าอุปกรณ์และการทา
ความสะอาดโต๊ะเรียนของกลุ่มตนเอง โดย 3 กลุ่ม
แรกที่เรียบร้อย ครูจะแจกสติ๊กเกอร์เป็นรางวัล
4.10 ให้ ตั ว แทนจากกลุ่ ม ที่ ไ ด้ ส ติ๊ ก เกอร์ กลุ่ ม ละ 1 คน
ออกมานาเสนอวิธีการแบ่งงานของกลุ่มตนเอง
5. การประเมินผล
5.1 ประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ข องสถานศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ
ลักษณะนิสัยและผลงาน
5.2 ประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการแบบ
องค์รวม (หลังเรียน) ด้านสังคม ซึ่งนาเกณฑ์มาจาก
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
สัป
ปุ ริ ส ธ รรม และพั ฒ นาการวั ย เด็ กต อน ก ล า ง
(รายละเอียดในบทที่ 3 หน้าที่ 60 - 61)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 6
“ผัดไทยคุณหนู”

หลักสัปปุริสธรรม
 ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ)
 อัตถัญญุตา (รู้จักผล)
 อัตตัญญุตา (รู้จักตน)
 มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)
 กาลัญญุตา (รู้จักกาล)
 ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน)
 ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล)

พัฒนาการองค์รวม
 พัฒนาการด้านร่างกาย
 พัฒนาการด้านอารมณ์
 พัฒนาการด้านสังคม
 พัฒนาการด้านปัญญา

หลักการด้านต่างๆ
1. วัตถุประสงค์
1.1 นักเรียนนาประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ มาใช้ในการ
ตกแต่งผลงานและการจัดการกลุ่มของตนเอง
1.2 นักเรียนเรียนรู้การปรับตัว เพื่อการเข้าสังคม
1.3 นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการเข้าสังคม
1.4 นักเรียนเรียนรู้การใช้เวลาของตนให้เกิดประโยชน์
ทั้งในด้านการทางานส่วนร่วมและส่วนตน
1.5 นักเรียนสามารถปฏิบัตงานเป็นกลุ่มและปฏิบัติตน
ตามกติกาของกลุ่มได้
1.6 นั ก เรี ย นเรี ย นความแตกต่ า งของเพื่ อ นผ่ า น
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
2. เนื้อหา
“ผัดไทยคุณหนู ” เป็ น กิจกรรมการสร้างสรรค์
อาหารประดิษฐ์ คือ ผัดไทย จากวัสดุต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้
จะช่วยฝึกทักษะด้านสังคม ได้แก่ การส่งเสริมการเปิดรับ
ประสบการณ์ใหม่จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
การเรี ย นรู้ ที่ จ ะท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การรู้ จั ก เอื้ อ เฟื้ อ
แบ่งปัน รวมถึงเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. รูปแบบการสอน
3.1 การบรรยายประกอบการสาธิต (ขั้นตอนการทางาน)
3.2 การสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ ข อง
ซิมพ์ซัน (ทักษะการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ)
3.3 การสอนที่ ต ามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย
ของบลูม (ทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน)

82
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 6
“ผัดไทยคุณหนู” (ต่อ)

หลักการด้านต่างๆ
4. การเตรียมการสอน
4.1 จั ด เตรี ย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใส่ ใ นตะกร้ า
อุปกรณ์ ให้ เรียบร้อยก่อนการเรียน โดยกาหนดให้
กระปุกกาวมีจานวนไม่พอดีกับสมาชิกในกลุ่ม
4.2 จัดทาสื่อตัวอย่างผลงานสาร็จ และสื่อ PowerPoint
ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4.3 จัดเตรียมห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.4 จัดโต๊ะเรียนให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม
4.5 วีดีทัศน์ เรื่อง ผัดไทย
4.6 เตรียมถาดอาหารจาลองไว้ให้นักเรียนส่งผลงาน
4.7 นาภาพผัดไทยและวัตถุดิบ มาตกแต่งในห้องเรียน
4.8 ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารเส้นในกลุ่มอาเซียน
4.9 การเสริมแรงบวกนักเรียนในการปฏิบัติงานและการ
ใช้เวลาของตนให้เกิดประโยชน์
4.10 ส่งเสริมกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
4.11 กาหนดเวลาในการจัดเก็บตะกร้าอุปกรณ์และการ
ทาความสะอาดโต๊ะเรียนของกลุ่มตนเอง โดย 3 กลุ่ม
แรกที่เรียบร้อย ครูจะแจกสติ๊กเกอร์เป็นรางวัล
4.12 ให้ ตั ว แทนจากกลุ่ ม ที่ ไ ด้ ส ติ๊ ก เกอร์ กลุ่ ม ละ 1 คน
ออกมานาเสนอวิธีการแบ่งงานของกลุ่มตนเอง
5. การประเมินผล
5.1 ประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ข องสถานศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ
ลักษณะนิสัยและผลงาน
5.2 ประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการแบบ
องค์รวม (หลังเรียน) ด้านสังคม ซึ่งนาเกณฑ์มาจาก
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
สัป
ปุ ริ ส ธ รรม และพั ฒ นา กา รวั ย เ ด็ ก ต อน ก ล า ง
(รายละเอียดในบทที่ 3 หน้าที่ 60 - 61)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 7
“พิซซ่าน่าอร่อย”

หลักสัปปุริสธรรม
 ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ)
 อัตถัญญุตา (รู้จักผล)
 อัตตัญญุตา (รู้จักตน)
 มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)
 กาลัญญุตา (รู้จักกาล)
 ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน)
 ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล)

พัฒนาการองค์รวม
 พัฒนาการด้านร่างกาย
 พัฒนาการด้านอารมณ์
 พัฒนาการด้านสังคม
 พัฒนาการด้านปัญญา

หลักการด้านต่างๆ
1. วัตถุประสงค์
1.1 นั ก เรี ย นน าประสบการณ์ ภ ายในและภายนอก
มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งผลงานของตนเอง
1.2 นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถ
สร้างผลงานสาเร็จได้
1.3 นักเรียนสามารถนาประสบการณ์ของตน มาใช้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
1.4 นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ ง านตามล าดั บ ขั้ น ตอนได้
และสามารถปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กาหนดได้
1.5 นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม
1.6 นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานของตนเองได้
2. เนื้อหา
พิซซ่าน่าอร่อย” เป็ น กิจกรรมการสร้างสรรค์
อาหารประดิษฐ์ จากกระดาษ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่ ว ยฝึ ก
พัฒนาการทางด้านปัญญา ได้แก่ การกระตุ้นความสนใจ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ เรียนสามารถปฏิ บัติ งานหรื อ ร่ว มกิ จกรรมได้ ถู ก ต้ อ ง
รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้หรือประสบการณ์ของตนมา
ใช้ในการแก้ปัญหา รู้จักการวางแผนการปฏิบัติงาน มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึง
สามารถสื่อสารแนวคิดในการสร้างผลงานของตนเองแก่
ผู้อื่นได้
3. รูปแบบการสอน
3.1 การบรรยายประกอบการสาธิต (ขั้นตอนการทางาน)
3.2 การสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ ข อง
ซิมพ์ซัน (ทักษะการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ)
3.3 การสอนที่ ต ามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย
ของบลูม (ทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 7
“พิซซ่าน่าอร่อย” (ต่อ)

หลักการด้านต่างๆ
4. การเตรียมการสอน
4.1 จั ด เตรี ย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใส่ ใ นตะกร้ า
อุปกรณ์ ให้ เรียบร้อยก่อนการเรียน โดยกาหนดให้
กระปุกกาวมีจานวนไม่พอดีกับสมาชิกในกลุ่ม
4.2 จัดทาสื่อตัวอย่างผลงานสาร็จ และสื่อ PowerPoint
ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4.3 จัดเตรียมห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.4 จั ด โต๊ ะ เรี ย นให้ นัก เรีย นนั่ ง เป็ นกลุ่ ม และให้ แ ต่ ล ะ
กลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม
4.5 สื่อเกม PowerPoint ทายคาปริศนา “ฉันคือใคร”
4.6 วีดิทัศน์ เรื่อง “How to make pizza"
4.7 เตรียมถาดอาหารจาลองไว้ให้นักเรียนส่งผลงาน
4.8 มีการกาหนดระยะเวลาปฏิบัติงานในบางขั้นตอน
4.9 การนาภาพพิซซ่ามาจัดตกแต่งในห้องเรียน
4.10 การเสริมแรงบวกนักเรียนในการปฏิบัติงาน
4.11 กาหนดเวลาในการจัดเก็บตะกร้าอุปกรณ์และการ
ทาความสะอาดโต๊ะเรียน โดยกลุ่มที่เสร็จลาดับแรก
ครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอวิธีการแบ่งงาน
4.12 ให้นักเรียนส่งงานพร้อมนาเสนอผลงานสั้นๆ
4.13 สรุปปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขร่วมกับนักเรียน
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
5. การประเมินผล
5.1 ประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ข องสถานศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ
ลักษณะนิสัยและผลงาน
5.2 ประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการแบบ
องค์รวม (หลังเรียน) ด้านปัญญา ซึ่งนาเกณฑ์มาจาก
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
สัป
ปุ ริ ส ธ รรม และพั ฒ นา กา รวั ย เ ด็ ก ต อน ก ล า ง
(รายละเอียดในบทที่ 3 หน้าที่ 60 - 61)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 8
“ถ้วยจอมเขย่า”

หลักสัปปุริสธรรม
 ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ)
 อัตถัญญุตา (รู้จักผล)
 อัตตัญญุตา (รู้จักตน)
 มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)
 กาลัญญุตา (รู้จักกาล)
 ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน)
 ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล)

พัฒนาการองค์รวม
 พัฒนาการด้านร่างกาย
 พัฒนาการด้านอารมณ์
 พัฒนาการด้านสังคม
 พัฒนาการด้านปัญญา

หลักการด้านต่างๆ
1. วัตถุประสงค์
1.1 นั ก เรี ย นน าประสบการณ์ ภ ายในและภายนอก
มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งผลงานของตนเอง
1.2 นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถ
สร้างผลงานสาเร็จได้
1.3 นักเรียนสามารถนาประสบการณ์ของตน มาใช้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
1.4 นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ ง านตามล าดั บ ขั้ น ตอนได้
และสามารถปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กาหนดได้
1.5 นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม
1.6 นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานของตนเองได้
2. เนื้อหา
“ถ้วยจอมเขย่า ” เป็ น กิจกรรมการประดิ ษ ฐ์
เครื่ อ งเขย่ า จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ จ ะช่ ว ยฝึ ก
พัฒนาการทางด้านปัญญา ได้แก่ การกระตุ้นความสนใจ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ เรียนสามารถปฏิ บัติ งานหรื อ ร่ว มกิ จกรรมได้ ถู ก ต้ อ ง
รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้หรือประสบการณ์ของตนมา
ใช้ในการแก้ปัญหา รู้จักการวางแผนการปฏิบัติงาน มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึง
สามารถสื่อสารแนวคิดในการสร้างผลงานของตนเองแก่
ผู้อนื่ ได้
3. รูปแบบการสอน
3.1 การบรรยายประกอบการสาธิต (ขั้นตอนการทางาน)
3.2 การสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ ข อง
ซิมพ์ซัน (ทักษะการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ)
3.3 การสอนที่ ต ามแนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย
ของบลูม (ทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน)
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 8
“ถ้วยจอมเขย่า” (ต่อ)

หลักการด้านต่างๆ
4. การเตรียมการสอน
4.1 จั ด เตรี ย มวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ใส่ ใ นตะกร้ า
อุปกรณ์ ให้ เรียบร้อยก่อนการเรียน โดยกาหนดให้
กระปุกกาวมีจานวนไม่พอดีกับสมาชิกในกลุ่ม
4.2 จัดทาสื่อตัวอย่างผลงานสาร็จ และสื่อ PowerPoint
ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4.3 จัดเตรียมห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.4 จัดโต๊ะเรียนให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มและให้แต่ละกลุ่ม
เลือกหัวหน้ากลุ่ม
4.5 คลิปเสียงจากธรรมชาติ “เสียงนี้ คือ เสียงอะไรเอ่ย”
4.6 น าภาพการตกแต่ ง ผลงานด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่
ใกล้เคียงกัน มาตกแต่งในห้องเรียน
4.7 มีการกาหนดระยะเวลาปฏิบัติงานในบางขั้นตอน
4.8 การเสริมแรงบวกนักเรียนในการปฏิบัติงาน
4.9 กาหนดเวลาในการจัดเก็บตะกร้าอุปกรณ์และการทา
ความสะอาดโต๊ะเรียนของกลุ่มตนเอง
4.10 ให้นักเรียนส่งงานพร้อมนาเสนอผลงานสั้นๆ
4.11 การร้องเพลงเชียร์ประกอบการเขย่าเครื่องกระทบ
4.12 อภิปรายกับนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
4.13 สุ่มเลือกนักเรียนเพื่อมาวิจารณ์งานเพื่อน ในด้าน
ความประณีตและความน่าสนใจของผลงาน
5. การประเมินผล
5.1 ประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ข องสถานศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ
ลักษณะนิสัยและผลงาน
5.2 ประเมิ น ผลโดยใช้ แ บบประเมิ น พั ฒ นาการแบบ
องค์รวม (หลังเรียน) ด้านปัญญา ซึ่งนาเกณฑ์มาจาก
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
สัป
ปุ ริ ส ธ รรม และพั ฒ นา กา รวั ย เ ด็ ก ต อน ก ล า ง
(รายละเอียดในบทที่ 3 หน้าที่ 60 - 61)
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
ผู้ วิจั ย น านวัตกรรมการสอนศิล ปะประดิ ษฐ์ ต ามหลั ก สั ปปุ ริส ธรรมที่ พั ฒ นาขึ้น ไปใช้ ส อน
นั กเรี ย นระดับ ประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลั ย ฝ่ ายประถม ในภาค
การศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งใช้ห้ องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เพื่อ
คัดเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้องเรียน จากนักเรียนทั้งระดับชั้นที่มีจานวนทั้งสิ้น
7 ห้ อ งเรี ย น ผลที่ ไ ด้ คื อ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ห้ อ ง ก. เป็ น กลุ่ ม ทดลอง และนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ข. เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งแต่ละห้องเรียนมีจานวนนักเรียน ห้องเรียนละ 35 คน
รวมถึงนักเรีย นในแต่ละห้ องเรี ยนมีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีนักเรียนเพศชายและหญิ งใน
จานวนที่ใกล้เคียงกัน และระดับความสามารถของนักเรียนมีระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ระบบการคละนักเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดลองสอนโดยใช้ น วั ต กรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ต ามหลั ก
สัปปุริสธรรมกับกลุ่มทดลอง จานวนทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ ซึ่งขณะเดียวกันได้สอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์แบบปกติกับกลุ่มควบคุม ผลจากการทดลองใช้ นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลัก
สัปปุริสธรรมสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
กิจกรรมสร้อยนาโชค

กระบวนการสอน
1. มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย เรื่อง สร้อยคอ พร้อมทั้งใช้การอธิบาย เรื่อง
ลักษณะของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ และการอธิบายประกอบการสาธิตในการปฏิบัติงาน
2. เน้นฝึกทักษะการสังเกตด้วยการฝึกร้อยวัสดุ การมัดปมเชือก และการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. กิจกรรมเสริม ได้แก่ การเล่านิทานในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน และการร้องเพลงประกอบการแสดงท่าทาง เพื่อบริหารกล้ามเนื้อมือ
4. กาหนดนักเรียนนั่งปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยให้นั่งเรียงตามลาดับเลขที่ และมีการกาหนดหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม ซึ่งจะสลับกัน
ทาหน้าที่ คนละ 1 สัปดาห์
5. ครูให้นักเรียนตกแต่งผลงานตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
6. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียน วิเคราะห์จุดดีหรือจุดควรพัฒนา รวมถึงเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน โดยครูสุ่มเลือกผลงานขึ้นมาจานวน 3 ชิ้น แล้ว
ให้นักเรียนช่วยกันตัดสินด้วยเกณฑ์ดีมาก ดีและปานกลาง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
ผลจากการสอน
1. นักเรียนจะมีสมาธิในช่วงการฟังบรรยายได้ไม่นาน ดังนั้น จึงควรบรรยายให้กระชับ มี
ลาดับชัดเจน และเรียบเรียงให้สนุกน่าฟัง อี กทั้งการอธิบายประกอบการสาธิตควรใช้
คาพูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสื่อที่ใช้ควรมีขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจน
2. นักเรียนบางคนที่ยังคงต้องพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเพิ่มเติม แต่โดยภาพรวมนักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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3.
4.

5.

6.

ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานสร้อยนาโชคได้ด้วยตนเอง
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถช่วยทาให้การฝึกร้อยวัสดุต่างๆ รวมไปถึงการมัดปม
เชือก ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อีกทั้งยังรู้
และเข้าใจถึงความสามารถของเพื่อแต่ละคนภายในกลุ่มของตน
นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมการเล่านิทานอย่างมาก แต่ในกิจกรรมการร้องเพลง
ประกอบการแสดงท่าทางในช่วงแรกส่วนใหญ่มีอาการเขินอาย แต่ในรอบที่ 2 นักเรียน
อาการเขินอายน้อยลงและให้ความร่วมมือดี
ในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการร่วมกันประเมินผล
งานที่ครูสุ่มขึ้นมาอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความกล้าแสดงออกและการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน รวมถึงช่วยกันเก็บทาความสะอาดพื้นที่ทางานดี
กิจกรรมหมวกหรรษา

กระบวนการสอน
1. มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย เรื่อง หมวก ซึ่งเพิ่มกระบวนการถามตอบเข้า
ไป เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ พร้อมทั้งใช้การอธิบาย เรื่อง ลักษณะของกิจกรรมที่จะ
ปฏิบัติ และการอธิบายประกอบการสาธิตในการปฏิบัติงาน
2. เน้นฝึกทักษะการสังเกตจากการเล่นเกมทายภาพปริศนา และในขั้นตอนการพับหมวก
กระดาษ อีกทั้งเน้นการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. กิจกรรมเสริม ได้แก่ การเล่นเกมทายภาพปริศนาในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน เพื่อฝึกการสังเกต
และการคิดวิเคราะห์ การร้องเพลงประกอบการแสดงท่าทาง เพื่อบริหารกล้ามเนื้อมือ
และการเดินแฟชั่นโชว์เพื่อนาเสนอหมวกหรรษาของตนเองหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
4. กาหนดนักเรียนนั่งปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยให้นั่งและกาหนดหน้าที่หัวหน้ากลุ่มในรูปแบบเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
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ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
5. ครูให้นักเรียนตกแต่งผลงานตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
6. ครูสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียน วิเคราะห์จุดดีหรือจุดควรพัฒนา รวมถึงเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน โดยครูสุ่มเลือกผลงานขึ้นมาจานวน 3 ชิ้น แล้ว
ให้นักเรียนช่วยกันตัดสินด้วยเกณฑ์ดีมาก ดีและปานกลาง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
ผลจากการสอน
1. นั ก เรี ย นให้ ค วามสนใจและรู้ สึ ก สนุ ก กั บ การฟั ง บรรยายมากขึ้ น อี ก ทั้ ง การอธิ บ าย
ประกอบการสาธิตใช้วิธีการเปรียบเทียบกับรูปร่างต่างๆ เช่ น ให้นักเรียนพับกระดาษลง
มาให้เป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายภูเขาลูกใหญ่ เป็นต้น
2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานหมวกหรรษาได้ด้วยตนเอง
3. มีนั กเรี ย นบางคนที่ ยั งคงต้ องพัฒ นาทั ก ษะการใช้เ ครื่ อ งมื อเพิ่ มเติ ม แต่โ ดยภาพรวม
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถช่วยทาให้ขั้นตอนการพับกระดาษดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่ น นั ก เรี ย นเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น อี ก ทั้ ง ยั ง รู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง
ความสามารถของเพื่อแต่ละคนภายในกลุ่มของตน
5. นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมเกมทายภาพปริศนา มีการปรึกษาร่วมกันในกลุ่มเพื่อ
หาค าตอบที่ ถู ก ต้ อ ง และในกิ จ กรรมการร้ อ งเพลงประกอบการแสดงท่ า ทางยัง คงมี
นักเรียนบางส่วนมีอาการเขินอาย อีกทั้งนักเรียนบางคนสามารถจาเนื้อเพลงแล้วนาไป
ร้องและแสดงท่าทางด้วยตนเองภายหลังได้
6. ในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการร่วมกันประเมินผล
งานที่ครูสุ่มขึ้นมาอย่างมาก และรู้สึกสนุกสนานกับการได้เดินแฟชั่นโชว์ผลงานหมวก
หรรษาของตน รวมถึงช่วยกันเก็บทาความสะอาดพื้นที่ทางานดี
กิจกรรมจานโยกเยก
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ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
กระบวนการสอน
1. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารบรรยาย เรื่ อ ง จานและจานกระดาษ ซึ่ ง เพิ่ ม
กระบวนการถามตอบเข้าไป เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ พร้อมทั้งใช้การอธิบาย เรื่อง
ลักษณะของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ และการอธิบายประกอบการสาธิตในการปฏิบัติงาน
2. เน้นฝึกทักษะการออกแบบร่างก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้นักเรียนได้ตกแต่งผลงานตาม
ความชอบของตนเอง อีกทั้งช่วยให้นักเรียนสามารถรู้ลาดับขั้นตอนการตกแต่งผลงานของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังเน้น การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ร่วมด้วย
3. กิจกรรมเสริม ได้แก่ การเล่านิทานในขั้นนาก่อนเข้าสู่บทเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ร่ ว มแสดงความคิดเห็น อีกทั้งเพื่อให้ นักเรียนรู้จักการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่าง
เหมาะสมต่ อ ผู้ อื่ น และการให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม แบ่ ง หน้ า ที่ ใ ห้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม โดย
กาหนดให้มีหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม และหน่วยพิทักษ์ความสะอาด เพื่อให้
นักเรียนรู้จักเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
4. กาหนดนักเรียนนั่งปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยให้นั่งในรูปแบบเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
5. ครูให้นักเรียนตกแต่งผลงานตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
6. ครู สุ่ มเลื อกผลงานที่มีความน่าสนใจออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน จ านวน 3 ชิ้นงาน
จากนั้นสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียน แล้วให้นักเรียนประเมินตนเองด้วยการยกมือใน
หัวข้อที่ครูกาหนด
ผลจากการสอน
1. นักเรียนสนใจและรู้สึกเพลิดเพลินกับการฟังบรรยาย อีกทั้งการอธิบายประกอบการสาธิต
ใช้วิธีการเปรียบเทียบกับรูปร่างต่างๆ ทาให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการพับง่ายขึ้น
2. การออกแบบร่างก่อนลงมือปฏิบัติงานทาให้นักเรียนเรียงลาดับขั้นตอนการทางานได้ดีขึ้น
รวมถึ ง สามารถตกแต่ ง ผลงานได้ ต ามความชอบหรื อ ความสนใจของตนเอง โดยที่ มี
ลักษณะผลงานไม่ซ้ากับตัวอย่างผลงานของครู
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจานโยกเยกได้ด้วยตนเอง
4. มีนั กเรี ย นบางคนที่ยั ง คงต้ องพัฒ นาทั กษะการใช้เครื่อ งมื อเพิ่ มเติ ม แต่โ ดยภาพรวม
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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5. กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถช่วยทาให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่ น นั ก เรี ย นเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น อี ก ทั้ ง ยั ง รู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง
ความสามารถของเพื่อแต่ละคนภายในกลุ่มของตน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่ได้อย่างราบรื่น อาจมีไม่พอใจบ้างในช่วงแรกที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองต้องการ ซึ่งครูจะต้องอธิบายให้นักเรียนเห็นความสาคัญของแต่ละ
หน้าที่ อีกทั้งให้แรงเสริ มหรือคาชมเชยแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนได้ดี หรือมีความพยามใน
การพัฒนาตนเอง
7. ในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการประเมินตนเองดีมาก
สามารถให้เหตุผลของการเกิดพฤติกรรมต่างๆ และร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนใน
สัปดาห์ต่อไป อีกทั้งช่วยกันเก็บทาความสะอาดพื้นที่ทางานดีมาก
กิจกรรมหุ่นนักพูด

กระบวนการสอน
1. มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย เรื่อง หุ่นมือ พร้อมทั้งใช้การอธิบาย เรื่อง
ลักษณะของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ และการอธิบายประกอบการสาธิตในการปฏิบัติงาน
2. เน้นให้นักเรียนได้ตกแต่งผลงานตามความชอบของตนเอง และเน้น การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัยร่วมด้วย
3. กิจกรรมเสริม ได้แก่ การชมวีดิทัศน์การ์ตูนในขั้นนาก่อนเข้าสู่บทเรียน แล้วเปิดโอกาสให้
นั กเรี ย นร่ ว มกัน สรุป เรื่องราวและข้อคิดที่ได้จากการชมวีดิทัศน์การ์ตูน รวมถึงเพื่อให้
นักเรียนรู้จักการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่น และการให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่ม โดยกาหนดให้มีหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
และหน่วยพิทักษ์ความสะอาด เพื่อให้นักเรียนรู้จักเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
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4. กาหนดนักเรียนนั่งปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยให้นั่งในรูปแบบเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
5. ครูให้นักเรียนตกแต่งผลงานตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
6. ครูสุ่มเลือกผลงานของนั กเรียนที่มีความน่าสนใจออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้
นั ก เรี ย นออกมาน าเสนอว่ า สร้ างสรรค์ ผ ลงานออกมาเป็ นรู ป ใด และเพราะเหตุ ใ ดจึ ง
สร้างสรรค์ออกมาเป็นตัวละครนี้ จากนั้นสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียน แล้วให้นักเรียน
ประเมินตนเองด้วยการยกมือในหัวข้อที่ครูกาหนด
ผลจากการสอน
1. นักเรียนให้ความสนใจกับการฟังบรรยาย เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมที่มีกลไก สามารถขยับเค
ลื่อไหวได้ตามการควบคุมของนักเรียน และใช้การอธิบายประกอบการสาธิตในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานหุ่นนักพูดได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถตกแต่งผลงาน
ได้ตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
3. นักเรียนบางคนยังต้องพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเพิ่มเติม แต่โดยภาพรวมนักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถช่วยทาให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่ น นั ก เรี ย นเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น อี ก ทั้ ง ยั ง รู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง
ความสามารถของเพื่อแต่ละคนภายในกลุ่มของตน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่ได้อย่างราบรื่น แต่ยังคงมีนักเรียนบางคนที่ยังมี
อารมณ์ไม่พอใจที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองต้องการ ซึ่งครูจะต้องอธิบายให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญของแต่ละหน้าที่ อีกทั้งให้แรงเสริมหรือคาชมเชยแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนได้ดี
หรือมีความพยามในการพัฒนาตนเอง
6. ในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานของตนเองได้ดี รวมถึงนักเรียนที่เป็น
ผู้ฟังสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสม นอกจากนี้นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ
ในการประเมินตนเองดีมาก สามารถให้เหตุผลของการเกิดพฤติกรรมต่างๆ และร่วมกัน
สรุปแนวทางการปฏิบัติตนในสัปดาห์ต่อไป อีกทั้งช่วยกันเก็บทาความสะอาดพื้นที่ทางาน
ดีมาก
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กิจกรรมดอกไม้แสนสวย

กระบวนการสอน
1. มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย เรื่อง ดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมีการใช้
สื่อรูปภาพประกอบให้นักเรียนแบ่งประเภทของดอกไม้ในภาพ ว่าภาพใดเป็นดอกไม้จริง
หรือภาพใดเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ พร้อมทั้งใช้การอธิบาย เรื่อง ลักษณะของกิจกรรมที่จะ
ปฏิบัติ และการอธิบายประกอบการสาธิตในการปฏิบัติงาน
2. กาหนดนักเรียนนั่งปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยให้นั่งในรูปแบบเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการกาหนดหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม เน้น
การรู้ จั ก เอื้ อ เฟื้ อ แบ่ ง ปั น การเข้ า ใจในความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล รวมถึ ง สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้อย่างมีความสุข
3. กิจกรรมเสริม ได้แก่ การเดินชมสวนในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีโ อกาสใกล้ ชิด กับ
ดอกไม้จริง ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ และเพื่อนามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้มีกิจกรรมทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้
นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือกัน การแบ่งหน้าที่ การรู้หน้าที่ของตนและการบริหารจัดการ
งานในระยะเวลาที่กาหนด
4. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
5. ครูสุ่มเลือกผลงานของนั กเรียนที่มีความน่าสนใจออกมานาเสนอหน้าชั้น จากนั้นสรุป
บทเรียนร่วมกับนักเรียน
ผลจากการสอน
1. นักเรียนให้ความสนใจกับการฟังบรรยายดี เนื่องจากมีกิจกรรมแบ่งประเภทของดอกไม้ใน
ภาพ และการอธิบายประกอบการสาธิตในขั้นตอนการปฏิบัติงานเรียบร้อยดี
2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานดอกไม้แสนสวยได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถเลือกสี
ของผลงานได้ตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
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ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
นักเรียนบางคนยังต้องพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเพิ่มเติม แต่โดยภาพรวมนักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถช่วยทาให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่ น นั ก เรี ย นเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น อี ก ทั้ ง ยั ง รู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง
ความสามารถของเพื่อแต่ละคนภายในกลุ่มของตน รวมถึงก่อให้เกิดวิธีการปฏิบัติงานใน
รูปแบบใหม่ที่นักเรียนประยุกต์จากขั้นตอนการสอนของครู
นั กเรี ย นให้ ความสนใจกับกิจ กรรมการเดินชมสวนในโรงเรียนดี มาก และสามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้รั บ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผ ลงาน ซึ่งเห็ นได้ชัดเจนจากขั้นตอนการ
นาเสนอผลงานก่อนเลิกเรียน
นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่ได้อย่างราบรื่น และปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี
ในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานของตนเองได้ดี มีการกล่าวถึง แรง
บั น ดาลใจในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน รวมถึ ง นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ผู้ ฟั ง สามารถปฏิ บั ติ ต นได้
เหมาะสม และช่วยกันเก็บทาความสะอาดพื้นที่ทางานดีมาก
กิจกรรมผัดไทยคุณหนู

กระบวนการสอน
1. มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย เรื่อง อาหาร อาหารประดิษฐ์ ผัดไทยและ
อาหารประเภทเส้นในประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีชื่อเสียง โดยมีการใช้สื่อรูปภาพและ วีดิ
ทัศน์ เรื่อง ผัดไทย ประกอบ พร้อมทั้งใช้การอธิบาย เรื่อง ลักษณะของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
และการอธิบายประกอบการสาธิตในการปฏิบัติงาน
2. กาหนดนักเรียนนั่งปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยให้นั่งในรูปแบบเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการกาหนดหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม เน้น
การรู้ จั ก เอื้ อ เฟื้ อ แบ่ ง ปั น การเข้ า ใจในความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล รวมถึ ง สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้อย่างมีความสุข
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3. กิจกรรมเสริม ได้แก่ การร่วมกันวิเคราะห์อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
มีกิจกรรมทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การช่ ว ยเหลื อ กั น การแบ่ ง หน้ า ที่ การรู้ ห น้ า ที่ ข องตนและการบริ ห ารจั ด การงานใน
ระยะเวลาที่กาหนด
4. ครู น าภาพอาหาร ผั ด ไทย รวมถึ ง วั ต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการท าผั ด ไทย น ามาติ ด รอบ
ห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
6. ครูสุ่มเลือกผลงานของนั กเรียนที่มีความน่าสนใจออกมานาเสนอหน้าชั้น จากนั้นสรุป
บทเรียนร่วมกับนักเรียน
ผลจากการสอน
1. นักเรียนให้ความสนใจกับการฟังบรรยายดี และการอธิบายประกอบการสาธิตในขั้นตอน
การปฏิบัติงานเรียบร้อยดี
2. นักเรียนรู้ความเป็นมาของผัดไทยและอาหารประเภทเส้นของในประเทศกลุ่มอาเซียน
3. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานผัดไทยคุณหนูได้ตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
4. นักเรียนสามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถช่วยทาให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น โดยเฉพาะในขั้นตอนการติดประกอบกระดาษสีน้าตาลที่ตัดเป็นเส้นเล็กๆ ให้มี
ลักษณะคล้ายเส้นผัดไทย อีกทั้งการทางานร่วมกันยังทาให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร ะหว่างกัน รู้ และเข้าใจถึงความสามารถของเพื่ อ แต่ล ะคนภายในกลุ่ ม ของตน
รวมถึงก่อให้เกิดวิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ที่นักเรียนประยุกต์จากขั้นตอนการสอน
ของครู
6. นักเรียนให้ความสนใจกับการเดินชมภาพอาหาร ผัดไทย และสามารถนาประสบการณ์ที่
ได้รับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากขั้นตอนการนาเสนอผลงานก่อน
เลิกเรียน
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่ได้อย่างราบรื่น และปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี
8. ในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานของตนเองได้ดี มีก ารกล่าวถึง แรง
บั น ดาลใจในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน รวมถึ ง นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ผู้ ฟั ง สามารถปฏิ บั ติ ต นได้
เหมาะสม และช่วยกันเก็บทาความสะอาดพื้นที่ทางานดีมาก
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กิจกรรมพิซซ่าน่าอร่อย

กระบวนการสอน
1. มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย เรื่อง พิซซ่าและอาหารประดิษฐ์ โดยมีการใช้
สื่ อรู ป ภาพและวีดิทัศน์ เรื่อง How to make pizza ประกอบ พร้อมทั้งใช้การอธิบาย
เรื่อง ลักษณะของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ และการอธิบายประกอบการสาธิตในการปฏิบัติงาน
2. กาหนดให้นักเรียนนั่งปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยนั่งรูปแบบเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการกาหนดหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
3. เน้นให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้
หรือประสบการณ์ของตนมาใช้ในการแก้ปัญหา อีกทั้งสามารถสื่อสารแนวคิดในการสร้าง
ผลงานของตนเองแก่ผู้อื่นได้
4. กิจกรรมเสริม ได้แก่ การเล่นเกมทายปริศนา “ฉันคือใคร” ในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน และ
การกาหนดสถานการณ์ให้แต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ไม่พอดีกับจานวนสมาชิกในกลุ่ม นอกจากนี้
มีการกาหนดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานบางขั้นตอน
กิจกรรมทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือกัน การ
แบ่งหน้าที่ การรู้หน้าที่ของตนและการบริหารจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ที่มีภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
5. ครูนาภาพอาหาร พิซซ่า รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทาพิซซ่า นามาติดรอบห้องเรียน
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
6. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
7. ครูให้นักเรียนออกมาส่งผลงานพร้อมทั้งอธิบายผลงานของตนเองอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับแรง
บันดาลใจในการตกแต่งผลงาน
8. ครูสุ่มเลือกผลงานของนั กเรียนที่มีความน่าสนใจออกมานาเสนอหน้าชั้น จากนั้นสรุป
บทเรียนร่วมกับนักเรียน
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ผลจากการสอน
1. นักเรียนให้ความสนใจกับการฟังบรรยายดี และการอธิบายประกอบการสาธิตในขั้นตอน
การปฏิบัติงานเรียบร้อยดี อีกทั้งรู้ความเป็นมาของพิซซ่าจากการฟังบรรยาย รวมถึงวิธีการ
ทาพิซซ่าจากการชมวีดิทัศน์
2. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานพิซซ่าน่าอร่อยได้ตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง อีก
ทั้งนักเรียนบางคนพบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ด้วยการนาเอา
ประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถช่วยทาให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น ซึ่งการทางานร่วมกันยังทาให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รู้และ
เข้าใจถึงความสามารถของเพื่ อ แต่ล ะคนภายในกลุ่ มของตน รวมถึงก่อให้ เ กิด วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ที่นักเรียนประยุกต์จากขั้นตอนการสอนของครู
5. นักเรียนให้ความสนใจกับการเดินชมภาพอาหาร พิซซ่า และสามารถนาประสบการณ์ที่
ได้รับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากขั้นตอนการนาเสนอผลงานก่อน
เลิกเรียน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่ได้อย่างราบรื่น และปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี
7. ในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานของตนเองได้ดี มีการกล่าวถึง แรง
บั น ดาลใจในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน รวมถึ ง นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ผู้ ฟั ง สามารถปฏิ บั ติ ต นได้
เหมาะสม และช่วยกันเก็บทาความสะอาดพื้นที่ทางานดีมาก
กิจกรรมถ้วยจอมเขย่า
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กระบวนการสอน
1. มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย เรื่อง เครื่องกระทบ พร้อมทั้งใช้การอธิบาย
เรื่อง ลักษณะของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ และการอธิบายประกอบการสาธิตในการปฏิบัติงาน
2. กาหนดให้นักเรียนนั่งปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยนั่งในรูปแบบเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการกาหนดหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
3. เน้นให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้
หรือประสบการณ์ของตนมาใช้ในการแก้ปัญหา อีกทั้งสามารถสื่อสารแนวคิดในการสร้าง
ผลงานของตนเองแก่ผู้อื่นได้
4. กิจกรรมเสริม ได้แก่ การเล่นเกมทายเสียงปริศนาในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน และการกาหนด
สถานการณ์ให้ แต่ล ะกลุ่ มมีอุปกรณ์ไม่พอดีกับจานวนสมาชิกในกลุ่ ม นอกจากนี้มีการ
กาหนดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานบางขั้นตอน กิจกรรม
ทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือกัน การแบ่ง
หน้ าที่ การรู้ ห น้ าที่ของตนและการบริห ารจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ที่มีภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
5. ครูนาภาพตัวการ์ตูนสัตว์ต่างๆ มาติดรอบห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
6. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง
7. ครูให้นักเรียนออกมาส่งผลงานพร้อมทั้งอธิบายผลงานของตนเองอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับแรง
บันดาลใจในการตกแต่งผลงาน
8. ครูสุ่มเลือกผลงานของนั กเรียนที่มีความน่าสนใจออกมานาเสนอหน้าชั้น จากนั้นสรุป
บทเรียนร่วมกับนักเรียน
ผลจากการสอน
1. นักเรียนให้ความสนใจกับการฟังบรรยายดี และการอธิบายประกอบการสาธิตในขั้นตอน
การปฏิบัติงานเรียบร้อยดี อีกทั้งรู้จักเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ
2. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานถ้วยจอมเขย่าได้ตามความชอบหรือความสนใจของตนเอง อีก
ทั้งนักเรียนบางคนพบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ด้วยการนาเอา
ประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถช่วยทาให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น อีกทั้งการทางานร่วมกันยังทาให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รู้
และเข้าใจถึงความสามารถของเพื่อแต่ละคนภายในกลุ่มของตน รวมถึงก่อให้เกิดวิธีการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ที่นักเรียนประยุกต์จากขั้นตอนการสอนของครู
นักเรียนให้ความสนใจกับการเดินชมภาพการ์ตูนสัตว์ต่างๆ และสามารถนาประสบการณ์ที่
ได้รับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากขั้นตอนการนาเสนอผลงานก่อน
เลิกเรียน
นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่ได้อย่างราบรื่น และปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี
ในขั้นสรุปบทเรียน นักเรียนสามารถนาเสนอผลงานของตนเองได้ดี มีการกล่าวถึง แรง
บั น ดาลใจในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน รวมถึ ง นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ผู้ ฟั ง สามารถปฏิ บั ติ ต นได้
เหมาะสม และช่วยกันเก็บทาความสะอาดพื้นที่ทางานดีมาก
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ4) พัฒนาการด้านปัญญา ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียน
ผ่ า นนวั ต กรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ต ามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ
พัฒนาการแบบองค์รวมก่อนเรียน ดังแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2)
พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสั งคม และ4) พัฒนาการด้านปัญญา ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์
ตามหลักสัปปุริสธรรม
ระดับพัฒนาการ
5
4.5
4
3.5
3

ก่อนเรียน
Series2
หลังเรียน
Series1

2.5
2
1.5
1
0.5
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

เลขที่

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน
ผ่ า นนวั ต กรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ต ามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ
พัฒนาการแบบองค์รวมก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัย ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตของระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1)
พัฒ นาการด้านร่ างกาย 2) พัฒ นาการด้านอารมณ์ 3) พัฒ นาการด้านสั งคม และ 4)
พัฒนาการด้านปัญญา ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านนวัตกรรม
การสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
พัฒนาการแบบองค์รวม
N
S.D.
t-test
P
̅
𝒙
ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์

ด้านสังคม

ก่อนเรียน

35

2.82

0.64

หลังเรียน

35

3.81

0.61

ก่อนเรียน

35

2.49

0.50

หลังเรียน

35

4.07

0.46

ก่อนเรียน

35

3.03

0.57

หลังเรียน

35

4.16

0.58

ก่อนเรียน

35

3.14

0.61

ด้านปัญญา
หลังเรียน

35

4.20

-19.05

0.000

-35.18

0.000

-26.73

0.000

-30.42

0.000

0.61

*P < .05
ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ4) พัฒนาการด้านปัญญา ของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียน
ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวมก่อนเรียน
ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ ยระดั บพั ฒนาการแบบองค์ รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้ านร่ างกาย 2)
พัฒนาการด้ านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา ของ
นักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ
ระดับพัฒนาการ
4.5
4
3.5
3
2.5

ก่อนเรียน
Series2
หลังเรียน
Series1

2
1.5
1
0.5
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

เลขที่

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ4) พัฒนาการด้านปัญญา ของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียน
ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ ระดับพัฒนาการด้านร่างกายและด้านปัญญาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรี ย น อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 แต่ระดับพัฒ นาการด้านอารมณ์และสั งคมไม่ มี
พัฒนาการ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตของระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1)
พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย 2) พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ 3) พั ฒ นาการด้ า นสั ง คม และ4)
พัฒนาการด้านปัญญา ของนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านชุดกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ
พัฒนาการแบบองค์รวม
ด้านร่างกาย

N

̅
𝒙

S.D.

ก่อนเรียน

35

2.64

0.52

หลังเรียน

35

3.49

0.47

t-test

P

-20.51

0.000
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พัฒนาการแบบองค์รวม
ด้านอารมณ์

ด้านสังคม

ด้านปัญญา

N

̅
𝒙

S.D.

ก่อนเรียน

35

2.38

0.62

หลังเรียน

35

2.40

0.63

ก่อนเรียน

35

2.48

0.66

หลังเรียน

35

2.53

0.71

ก่อนเรียน

35

3.02

0.53

หลังเรียน

35

3.09

0.57

t-test

P

-0.75

0.460

-1.91

0.064

-3.65

0.001

*P < .05
ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา หลังเรียนของนักเรียนกลุ่ ม
ทดลองที่เรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
พัฒนาการแบบองค์รวมหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบ
ปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสั งคม และ 4) พัฒนาการด้ าน
ปัญญา ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลั งเรียนผ่ านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ ตาม
หลักสัปปุริสธรรม และนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียนผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบ
ปกติ
กลุม่
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
*P < .05

N
35
35

̅
𝒙
4.06
2.88

S.D.
0.52
0.53

t-test
9.39
9.39

P
0.000
0.000
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
ผลการสรุปความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง ที่มีต่อนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์
ตามหลักสัปปุริสธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ พบว่า มีนักเรียนเข้าร่วม
การสั มภาษณ์ทั้งหมด 35 คน โดยทั้งหมดศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้ อง ก. ซึ่งทาการ
สั ม ภาษณ์ ใ นวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ณ ห้ อ งเรี ย นวิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิล ปะประดิษ ฐ์ ตามหลั ก
สัปปุริสธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า สามารถแบ่งเป็น
ประเด็นได้ 5 หัวข้อ ดังนี้
2.1. ด้านความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลัก
สัปปุริสธรรม พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีความคิดเห็นด้านบวก เช่น ดีใจที่ได้เรียน รู้สึกชอบ สนุก
น่าสนใจ อยากเรียนทุกวัน ซึ่งสาเหตุที่รู้สึกเช่นนั้น นักเรียนร้อยละ 49 กล่าวว่า เพราะได้สร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเอง นักเรียนร้อยละ 20 กล่าวว่า เพราะได้ทาหรือประดิษฐ์ของเล่น นักเรียนร้อยละ 17
กล่าวว่า เพราะสนุกและน่าสนใจ และนักเรียนร้อยละ 14 กล่าวว่า เพราะได้ทาในสิ่งที่ไม่เคยทามา
ก่อน
2.2. ด้านความรู้สึกชอบในเนื้อหาบทเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ
20 รู้สึกชอบผลงานพิซซ่าน่าอร่อย นักเรียนร้อยละ 14 รู้สึกชอบผลงานถ้วยจอมเขย่า นักเรียนร้อยละ
11 รู้สึกชอบผลงานจานโยกเยก นักเรียนร้อยละ 11 รู้สึกชอบผลงานหุ่นนักพูด นักเรียนร้อยละ 11
รู้สึกชอบผลงานผัดไทยคุณหนู นักเรียนร้อยละ 9 รู้สึกชอบผลงานสร้อยนาโชค และนักเรียนร้อยละ 7
รู้สึกชอบผลงานดอกไม้แสนสวย ซึ่งสาเหตุที่รู้สึกชอบผลงานนั้นๆ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 37 กล่าว
ว่า เพราะได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง นักเรียนร้อยละ 25 กล่าวว่า เพราะได้ทาอาหารประดิษฐ์
นั กเรี ย นร้ อยละ 20 กล่ าวว่า เพราะได้ทาของเล่ น นักเรียนร้อยละ 11 กล่ าวว่า เพราะสนุกและ
น่าสนใจ และนักเรียนร้อยละ 7 กล่าวว่า เพราะได้ทาในสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อน
2.3. ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมต่างๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 รู้สึกมีความคิดเห็นด้านบวก เช่น รู้สึกชอบ สนุก น่าสนใจ อยากให้มีใน
วิชาอื่นๆ ซึ่งสาเหตุที่รู้สึกเช่นนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 52 กล่าวว่า เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ
นักเรียนร้อยละ 25 กล่าวว่า เพราะได้มีส่วนร่วมกับการเรียน ไม่ต้องนั่งเรียนอย่างเดียว นักเรียนร้อย
ละ 14 กล่าวว่า เพราะได้ทากิจกรรมกับเพื่อน นักเรียนร้อยละ 9 กล่าวว่า เพราะชอบฟังเรื่องเล่าต่างๆ
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2.4. ด้านความรู้สึกชอบและประทับใจในนวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 จะทาการแนะนาให้เพื่อนที่ไม่ได้เรียนที่นี่
ให้มาเรียนด้วยกัน ซึ่งสาเหตุเพราะ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 52 กล่าวว่า เพราะสนุกสนาน นักเรียน
ร้อยละ 23 กล่าวว่า เพราะเพื่อนน่าจะรู้สึกชอบ นักเรียนร้อยละ 9 กล่าวว่า เพราะได้ทาสิ่งของต่างๆ
ด้วยตนเอง และนักเรียนร้อยละ 3 ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้
2.5. ด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า นักเรียนร้อยละ 26 กล่าวว่า อยากให้มี
การสอนประดิษฐ์ของเล่นมากขึ้น นักเรียนร้อยละ 23 กล่าวว่า ดีแล้ว ไม่ต้องเพิ่มอะไร นักเรียนร้อย
ละ 20 กล่าวว่า อยากให้มีการเพิ่มคาบเรียน นักเรียนร้อยละ 14 กล่าวว่า อยากให้มีการแจกของ
รางวัล เช่น สติ๊กเกอร์หรือขนม นักเรียนร้อยละ 5 กล่าวว่า อยากให้มีการเปิดการ์ตูนสนุกๆ และ
นักเรียนร้อยละ 3 กล่าวว่า อยากให้ครูนาผลงานของนักเรียนไปติดบอร์ดเพื่อจัดแสดงผลงาน
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการสรุปความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง ที่มีต่อนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตาม
หลักสัปปุริสธรรม
ข้อ

ความถี่
(คน)

ร้อยละ

1. ผู้ให้สัมภาษณ์ศึกษาอยูระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ก.

35

100

2. สถานที่สัมภาษณ์ คือ
ห้องเรียนวิชาการงานฯ ป.1

35

100

3. วันที่สัมภาษณ์ คือ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

35

100

รายการ / ความคิดเห็น

ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการสัมภาษณ์
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ข้อ

รายการ / ความคิดเห็น

ความถี่
(คน)

ร้อยละ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
1. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร 1. ความคิดเห็นด้านบวก ได้แก่
ต่อกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
ดีใจที่ได้เรียน รู้สึกชอบ สนุก
ในวิชาการงานอาชีพและ
น่าสนใจ อยากเรียนทุกวัน
เทคโนโลยีที่นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ
เพราะเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น 1. ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง

35

100

17

49

2. ได้ทาของเล่น

7

20

3. สนุกและน่าสนใจ

6

17

4. ได้ทาสิ่งที่ไม่เคยทา

5

14

2. นักเรียนรู้สึกชอบผลงานชิ้น 1. พิซซ่าน่าอร่อย
ใดหรือคิดว่าทางานชิ้นใดได้
2. ถ้วยจอมเขย่า
ดีเป็นพิเศษ

7

20

6

17

3. หมวกหรรษา

5

14

4. จานโยกเยก

4

11

5. หุ่นนักพูด

4

11

6. ผัดไทยคุณหนู

4

11

7. สร้อยนาโชค

3

9

8. ดอกไม้แสนสวย

2

7
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ข้อ
เพราะเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น

รายการ / ความคิดเห็น

ความถี่
(คน)

ร้อยละ

1. ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง

13

37

2. ได้ทาอาหารประดิษฐ์

9

25

3. ได้ทาของเล่น

7

20

4. สนุกและน่าสนใจ

4

11

5. ได้ทาสิ่งที่ไม่เคยทา

2

7

35

100

1. สนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ

18

52

2. ได้มีส่วนร่วมกับการเรียน ไม่
ต้องนั่งเรียนอย่างเดียว
3. ได้ทากิจกรรมกับเพื่อน

9

25

5

14

4. ชอบฟังเรื่องเล่าต่างๆ

3

9

1. แนะนา

35

100

3. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร 1. ความคิดเห็นด้านบวก ได้แก่
ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
รู้สึกชอบ สนุก น่าสนใจ อยาก
นอกเหนือจากกิจกรรม
ให้มีในวิชาอื่นๆ
ศิลปะประดิษฐ์ เช่น การ
เล่มเกม การฟังนิทาน การ
ร่วมกันทาความสะอาด
ห้องเรียน เป็นต้น
เพราะเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น

4. หากนักเรียนมีเพื่อนที่ไม่ได้
เรียนที่นี่ นักเรียนอยาก
แนะนาให้เขามาเรียนแบบ
เดียวกับที่นักเรียนได้เรียน
ไปหรือไม่
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ข้อ
เพราะเหตุใด

5. นักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดที่ครู
ควรเพิ่มเติมในการสอน
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
หรือไม่

รายการ / ความคิดเห็น
1. สนุกสนาน

ความถี่
(คน)
23

ร้อยละ
65

2. เพื่อนน่าจะชอบ

8

23

3. ได้ทาสิ่งต่างด้วยตนเอง

3

9

4. ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้

1

3

1. อยากให้สอนประดิษฐ์ของเล่น
มากขึ้น
2. ดีแล้ว ไม่ต้องเพิ่มอะไร

9

26

8

23

3. อยากให้เพิ่มคาบเรียน

7

20

4. อยากให้แจกของรางวัลเพิ่ม

5

14

5. อยากให้เปิดการ์ตูนสนุกๆ

5

14

6. อยากให้นาผลงานไปจัดแสดง

1

3

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวม
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 มีพื้นฐานและพัฒนาขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัปปุริสธรรม
และพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กในช่วงวัยเด็กตอนกลาง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคมและด้านปัญญา ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็นเครื่องมือในการเสริม
พัฒนาการแบบองค์รวม เพราะกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็นกิจกรรมทีส่ ามารถส่งเสริมพัฒนาการแบบ
องค์รวมของวัยเด็กตอนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตสู่การเป็นประชากรที่มี
คุณภาพของสังคมไทย และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาและสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
2. ศึกษาผลของการใช้น วั ตกรรมการสอนศิล ปะประดิ ษฐ์ ต ามหลั กสั ป ปุริส ธรรม เพื่อเสริ ม
พัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม จะมี
พัฒนาการแบบองค์รวมจากแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จานวน 2 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก ซึ่งใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เพื่อกาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยผู้วิจัยกาหนดให้จัดกิจกรรมใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที โดยมีโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
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ประกอบด้ ว ย สาระการเรี ย นรู้ แ กนกลาง จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ สาระส าคั ญ สาระการเรี ย นรู้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ การวั ด และการประเมิ น ผล สื่ อ การสอนและแหล่ ง เรี ย นรู้ โดยแบ่ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) ขั้นนา 2) ขั้นสอน และ 3) ขั้นสรุปผล
2. แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน (ก่อนเรียน - หลังเรียน) เป็นแบบประเมินที่ใช้
สาหรับในการประเมินกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งจะ
ดาเนินการใช้แบบประเมินชุดเดียวกันทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยในแบบประเมินจะประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมิน พัฒ นาการ 4 ด้าน คือ 1) พัฒ นาการด้านร่างกาย 2) พัฒ นาการด้านอารมณ์
3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา
3. แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน เป็นแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยใช้สาหรับสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองหลังการจัดกิจกรรม
วิธีการดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยได้ทาการทดลองและเก็บข้อมูลในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์
โดยมีลาดับขั้นตอนในการดาเนินการทดลอง ดังนี้
วิธีดาเนินการขั้นที่ 1 นาแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมมาประเมินกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการเรียนในครั้งที่ 1 โดยแบบประเมินจะเป็นการประเมินเกณฑ์
พัฒนาการ 4 ด้านของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ ม ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้าน
อารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา
วิ ธี ด าเนิ น การขั้ น ที่ 2 ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การใช้ น วั ต กรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ต ามหลั ก
สัปปุริสธรรมกับกลุ่มทดลอง และดาเนินการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติกับกลุ่มควบคุม
วิธีดาเนินการขั้นที่ 3 ผู้วิจัยนานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรมและ
ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ ไปใช้สอนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 120
นาที รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งใน แต่ละสัปดาห์จะมีเนื้อหาที่ แตกต่างกันไป นอกจากนี้ได้กาหนด
กิจกรรมที่สอดคล้องตามเนื้อหาสาระ ความเหมาะสมในช่วงวัยของนักเรียน โดยแต่ละกิจกรรมจะมี
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
2551
วิธีดาเนิ น การขั้น ที่ 4 ผู้ วิจัยนาแบบประเมินพัฒ นการแบบองค์รวม มาประเมินกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ครบ
ทั้ง 8 สัปดาห์ เพื่อวัดพัฒนาการ 4 ด้านของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย
2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา
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วิธีดาเนินการขั้นที่ 5 ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง เพื่อวัด
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยใช้สาหรับ
สอบถามนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการนานวัตกรรมการสอนศิ ลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
1.2 หลักการในการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
ผู้ วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ต ามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม โดยมี
กระบวนการเริ่มต้นจากการนาข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลจากตารางวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัปปุริสธรรมและพัฒนาการวัยเด็กตอนกลาง และผลจากการสังเกตการ
สอนและสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบองค์ ร วมในระดั บ ปฐมวั ย หรื อ ประถมศึ ก ษา มาใช้ ป ระกอบในการสร้ า งหลั ก การสร้ า ง
นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม จานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบ
ไปด้ว ยหั ว ข้อต่างๆ ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์ ลั กษณะของเนื้อหา เทคนิควิธีการสอน การ
เตรียมการสอนของครูผู้สอน และรูปแบบการประเมินผล จากนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่แผนการจัดการเรียนรู้ กาหนดเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เลือกรูปแบบวิธีการสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ รวมถึงวางแผนการเตรียมการสอน
ในด้านต่างๆ และระบุรูปแบบการประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนวัตกรรมการสอน
ศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการองค์รวม
ในแต่ละด้านเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม
และพัฒนาการด้านปัญญา ด้ วยการใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ ธัมมัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเหตุ)
อัตถัญญุตา (ความเป็ น ผู้ รู้จั กผล) อัตตัญญุตา (ความเป็นผู้ รู้จักตน) มัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จัก
ประมาณ) กาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา) ปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้ จักบริษัท ชุมชนและ
สังคม) และปุคคลปโรปรัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล) เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
พัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1. กิจ กรรมส่ งเสริมพัฒ นาการด้านร่ างกาย ได้แก่ กิจกรรมสร้อยนาโชค และ
กิจกรรมหมวกหรรษา
2. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้า นอารมณ์ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมจานโยกเยก และ
กิจกรรมหุ่นนักพูด
3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ กิจกรรมดอกไม้แสนสวย และ
กิจกรรมผัดไทยคุณหนู
4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา ได้แก่ กิจกรรมพิซซ่าน่าอร่อย และ
กิจกรรมถ้วยจอมเขย่า
ดังกล่าวข้างต้น หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตาม
หลักสัปปุริสธรรม จานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์
รวมครบทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม และ
พัฒนาการด้านปัญญา ประกอบกับการเสริมสร้างด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมต่อไป
1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ใ นนวั ตกรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษฐ์ ตามหลั ก สั ปปุ ริส ธรรม
ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้
1.2.1 กิจกรรมสร้อยนาโชค เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์สร้อยคอจากวัสดุเหลื อใช้
ได้แก่ ฝาถ้วยพลาสติกและหลอดกาแฟ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านต่างๆ
ได้แก่ ทักษะการใช้มือในการปฏิบัติงาน ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
ถูกต้องตามลาดับขั้นตอนและปลอดภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของทักษะในแต่ละ
บุคคล อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2.2 กิจกรรมหมวกหรรษา เป็ น กิจกรรมการประดิ ษ ฐ์ หมวกจากกระดาษ โดย
อาศั ย เทคนิ ค การพั บ กระดาษ แล้ ว น ามาตกแต่ ง ให้ มี ล วดลายสวยงาม ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ จ ะช่ ว ยฝึ ก
พัฒนาการทางด้านร่างกายด้านต่างๆ ได้แก่ทักษะการใช้มือในการปฏิบัติงาน ทักษะการสังเกต การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอนและปลอดภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจใน
ความแตกต่างของทักษะในแต่ละบุคคล อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเพื่อนช่วย
เพื่อน
1.2.3 กิจกรรมจานโยกเยก เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นอย่างง่ายจากจาน
กระดาษ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านอารมณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจใน
ความชอบตนเอง การรู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์ตนเอง การรู้จักควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
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อย่างเหมาะสม การเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้อย่างมีความสุข
1.2.4 กิจกรรมหุ่นนักพูด เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์หุ่นมืออย่างง่ายจากไม้หนีบผ้า
ซึ่งกิจ กรรมนี้ จ ะช่ว ยฝึ กทักษะพัฒ นาการทางด้านอารมณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจใน
ความชอบตนเอง การรู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์ตนเอง การรู้จักควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสม การเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้อย่างมีความสุข
1.2.5 กิจกรรมดอกไม้แสนสวย เป็ น กิจกรรมการประดิ ษ ฐ์ ดอกไม้จากกระดาษ
อย่างง่ายจากกระดาษและหลอดพลาสติก ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกทักษะด้านสังคม ได้แก่ การส่งเสริม
การเปิดรับประสบการณ์ใหม่จ ากแหล่ งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อนามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตน การเรียนรู้ที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น การรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน รวมถึงเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.2.6 กิจกรรมผัดไทยคุณหนู เป็ น กิจกรรมการสร้างสรรค์อาหารประดิษฐ์ คือ ผัด
ไทย จากวั ส ดุ ต่ า งๆ ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ จ ะช่ ว ยฝึ ก ทั ก ษะด้ า นสั ง คม ได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม การเปิ ด รั บ
ประสบการณ์ใหม่จ ากแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน เพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานของตน การเรียนรู้ที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น การรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน รวมถึงเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
1.2.7 กิจ กรรมพิซซ่าน่าอร่อย เป็ น กิจกรรมการสร้างสรรค์อาหารประดิษฐ์จาก
กระดาษ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านปัญญา ได้แก่ การกระตุ้นความสนใจและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง รู้จัก
การประยุกต์ใช้ความรู้หรือประสบการณ์ของตนมาใช้ในการแก้ปัญหา รู้จักการวางแผนการปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึงสามารถสื่อสารแนวคิดในการสร้างผลงาน
ของตนเองแก่ผู้อื่นได้
1.2.8 กิจ กรรมถ้ว ยจอมเขย่า เป็ น กิจกรรมการประดิ ษ ฐ์ เครื่ องดนตรีจากแก้ ว
กระดาษเหลือใช้ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านปัญญา ได้แก่ การกระตุ้นความสนใจและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมได้
ถูกต้อง รู้ จั กการประยุ กต์ใช้ความรู้ห รือประสบการณ์ของตนมาใช้ในการแก้ปัญหา รู้จักการวาง
แผนการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึงสามารถสื่อ สารแนวคิด
ในการสร้างผลงานของตนเองแก่ผู้อื่นได้
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ตอนที่ 2 ระดับพัฒนาการแบบองค์รวมจากแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม
ระดับพัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียนในกลุ่มทดลอง หลังเรียนด้วยนวัตกรรมการ
สอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม จากแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม พบว่านักเรียนใน
กลุ่มทดลองมีระดับพัฒนาการแบบองค์รวมเฉลี่ยสูงขึ้นกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม โดยสามารถสรุป
ผลได้ ดังนี้
2.1 ค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียนในกลุ่มทดลอง หลัง
เรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม (𝑥̅ = 4.06) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับพัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียนในกลุ่มควบคุม หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
แบบปกติ (𝑥̅ = 2.88) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
2.2 ค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการแบบองค์รวมของนักเรียนในกลุ่มทดลอง หลัง
เรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม (𝑥̅ = 4.06) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับพัฒนาการแบบองค์รวม ก่อนเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
(𝑥̅ = 2.88) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
2.3 หากพิ จ ารณาจ าแนกพั ฒ นาการแบบองค์ ร วมของกลุ่ ม ทดลอง ออกเป็ น
4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ
4) พัฒนาการด้านปัญญา พบว่า
2.3.1 ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ พั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย หลั ง เรี ย นด้ ว ย
นวัตกรรมการสอนศิล ปะประดิ ษฐ์ ต ามหลั กสั ปปุ ริส ธรรม (𝑥̅ = 3.81) สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของระดั บ
พัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียน ก่อนเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลัก
สัปปุริสธรรม (𝑥̅ = 2.82)
2.3.2 ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ พั ฒ นาการทางด้ า นอารมณ์ หลั ง เรี ย นด้ ว ย
นวัตกรรมการสอนศิล ปะประดิ ษฐ์ ต ามหลั กสั ปปุ ริส ธรรม (𝑥̅ = 4.07) สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของระดั บ
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของนักเรียน ก่อนเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลัก
สัปปุริสธรรม (𝑥̅ = 2.49)
2.3.3 ค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการทางด้านสังคม หลังเรียนด้วยนวัตกรรม
การสอนศิล ปะประดิษฐ์ ตามหลั กสั ปปุริส ธรรม (𝑥̅ = 4.16) สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของระดับพัฒ นาการ
ทางด้านสังคมของนักเรียน ก่อนเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
(𝑥̅ = 3.03)
2.3.4 ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ พั ฒ นาการทางด้ า นปั ญ ญา หลั ง เรี ย นด้ ว ย
นวัตกรรมการสอนศิล ปะประดิ ษฐ์ ต ามหลั กสั ปปุ ริส ธรรม (𝑥̅ = 4.20) สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของระดั บ
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พัฒนาการทางด้านปัญญาของนักเรียน ก่อนเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลัก
สัปปุริสธรรม (𝑥̅ = 3.14)
2.4 หากพิ จ ารณาจ าแนกพั ฒ นาการแบบองค์ ร วมของกลุ่ ม ควบคุ ม ออกเป็ น
4 ด้าน ได้แก่ 1) พั ฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ
4) พัฒนาการด้านปัญญา พบว่า
2.4.1 ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ พั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย หลั ง เรี ย นด้ ว ยชุด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ (𝑥̅ = 3.49) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการทางด้านร่างกายของ
นักเรียน ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ (𝑥̅ = 2.64)
2.4.2 ค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ หลังเรียน (𝑥̅ = 2.40)
และก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ (𝑥̅ = 2.38) พัฒนาการคงที่
2.4.3 ค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการทางด้านสังคม หลังเรียน (𝑥̅ = 2.53)
และก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ (𝑥̅ = 2.48) พัฒนาการคงที่
2.4.4 ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ พั ฒ นาการทางด้ า นปั ญ ญา หลั ง เรี ย นด้ ว ยชุด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ (𝑥̅ = 3.09) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการทางด้านปัญญาของ
นักเรียน ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ (𝑥̅ = 3.02)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อนวั ตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ฯ จากแบบ
สัมภาษณ์ผู้เรียน
จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจหลังการเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์
ตามหลักสัปปุริสธรรม ด้วยแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนของนักเรียนในกลุ่มทดลอง สามารถสรุปผลได้ดังนี้
3.1 ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นในกลุ่ ม ทดลองที่ มี ต่ อ ด้ า นความรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ
นวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม พบว่า นักเรียนทุกคนมีความรู้สึก
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสาเหตุที่ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกเช่นนั้น ได้แก่ เพราะได้สร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 49 เพราะได้ทาหรือประดิษฐ์ของเล่น คิดเป็นร้อยละ 20 เพราะสนุก
และน่ า สนใจ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17 และ เพราะได้ ท าในสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ คยท ามาก่ อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14
ตามลาดับ
3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนในกลุ่มทดลองที่มีต่อด้านความรู้สึกชอบในเนื้อหา
บทเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบผลงานพิซซ่าน่าอร่อย คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา ได้แก่
ผลงานถ้วยจอมเขย่า คิดเป็นร้อยละ 17 ผลงานหมวกหรรษา คิดเป็นร้อยละ 14 ผลงานจานโยกเยก
คิดเป็นร้อยละ 11 ผลงานหุ่นนั กพูด คิดเป็นร้อยละ 11 ผลงานผัดไทยคุณหนู คิดเป็นร้อยละ 11
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ผลงานสร้อยนาโชค คิดเป็นร้อยละ 9 และผลงานดอกไม้แสนสวย คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งนักเรียนได้
อธิบายถึงเหตุผลความชอบในผลงานแต่ละชิ้น โดยนักเรียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพราะได้มีโอกาส
สร้างสรรค์ผลงานด้ว ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 37 เพราะได้ทาอาหารประดิษฐ์ คิดเป็นร้อยละ 25
เพราะได้ทาของเล่น คิดเป็นร้อยละ 20 เพราะสนุกและน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 11 และ เพราะได้ทา
ในสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลาดับ
3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนในกลุ่มทดลองที่มีต่อกิจกรรมต่างๆ ที่นอกเหนือจาก
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ พบว่า นักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสาเหตุ
ที่ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกเช่นนั้น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 52
เพราะได้มีส่ ว นร่ ว มกับ การเรี ย น ไม่ต้องนั่งเรียนเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 25 เพราะได้ท า
กิจกรรมกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 14 และ เพราะชอบฟังเรื่องเล่าต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 9
3.4 ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นในกลุ่ มทดลองที่มี ต่ อ ด้ า นความรู้ สึ ก ชอบและ
ประทับใจในนวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม พบว่า นักเรียนทุกคน
รู้สึกชอบและประทับใจ ดังผลสรุปในข้อ 4.1 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นที่จะทาการ
แนะนาให้เพื่อนที่ไม่ได้เรียนที่นี่ ให้มาเรียนด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสาเหตุที่ส่งผลให้นักเรียน
รู้สึกเช่นนั้น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพราะสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 65 เพราะเพื่อนน่าจะรู้สึกชอบ คิด
เป็นร้อยละ 23 เพราะได้ทาสิ่งของต่างๆ ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 9 และไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้
คิดเป็นร้อยละ 3
3.5 ด้ า นข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ อ ยากให้ มี ก ารสอน
ประดิษฐ์ของเล่นมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา คือ นักเรียนรู้สึกว่ามีรูปแบบการเรียนที่ดีแล้ว
ไม่ต้องเพิ่มอะไร คิดเป็นร้อยละ 23 นักเรียนอยากให้มีการเพิ่มคาบเรียน คิดเป็นร้อยละ 20 นักเรียน
อยากให้มีการแจกของรางวัล เช่น สติ๊กเกอร์หรือขนม คิดเป็นร้อยละ 14 นักเรียนอยากให้มีการเปิด
การ์ตูนสนุกๆ คิดเป็นร้อยละ 14 และนักเรียนอยากให้ครูนาผลงานไปจัดแสดง คิดเป็นร้อยละ 3
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการนานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม ไปใช้เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
1.1 หลักการในการสร้างนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
นวั ต กรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ต ามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรมที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) กิจกรรมสร้อยนาโชค
2) กิจกรรมหมวกหรรษา 3) กิจกรรมจานโยกเยก 4) กิจกรรมหุ่นนักพูด 5) กิจกรรมดอกไม้แสนสวย
6) กิจกรรมผัดไทยคุณหนู 7) กิจกรรมพิซซ่าน่าอร่อย และ 8) กิจกรรมถ้วยจอมเขย่า ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่ าวล้ ว นเป็ น กิจ กรรมศิล ปะประดิ ษฐ์ ที่ มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านเนื้อหา กระบวนการ
สร้างสรรค์ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งผู้เรียนต้องปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
สามารถตกแต่งผลงานได้อย่างอิสระตามความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2529) ที่
กล่าวว่า ศิลปะสาหรับเด็กประถมศึกษาจะเน้นการให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระตามความ
สนใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลิน เป็นสุขและสนุกสนานในการสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ Chrystyna Z. Holman (2003) ที่ พ บว่ า กิ จ กรรมศิ ล ปะควรเน้ น การพั ฒ นา
ประสบการณ์และทักษะแบบองค์รวม อีกทั้งการให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย ช่วยเสริมสร้างทักษะ
ทางสังคมและสติปัญญา และเด็กควรมีประสบการณ์ในการใช้วัสดุและเครื่องมือที่หลากหลาย โดยครู
ควรทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก นอกจากนี้การนาหลักพุทธรรม คือ หลักสัปปุริสธรรม มาเป็น
หลักการในการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมนั้น สามารถทาให้เกิดขึ้นจริง
เป็นรูปธรรมได้ เนื่องจากหลักสัปปุริสธรรม คือ หลักธรรมของสัตตบุรุษ ผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมหรือ
เป็นคนดี ที่สามารถนาไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียน
เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ สุจิตฺกิจฺจานุกูล (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
หลักสัปปุริสธรรมหรือหลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นคุณธรรมสาคัญที่เมื่อฝึกตนมาโดยลาดับแล้วจะบังเกิด
คุณสมบัติของคนดีที่สมบูรณ์มีวินัยและรับผิดชอบ รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล รู้จักหลักแห่งการ
ดารงชีวิต เป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น โดยไม่คิดว่าตนเองวิเศษหรือฉลาดกวาคนอื่น เป็นผู้
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะไม่ทาอะไรหักโหมเกินกาลังของตน ทาให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
และสถานการณ์ต่างได้ดี อีกทั้งยังดารงชีพ อยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทเพราะรู้จักคบเพื่อนดี เป็น
มนุษย์โดยสมบูรณ์ สามารถนาหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขได้
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1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ในนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เป็น
งานศิลปะประดิษฐ์ ประเภทงานศิลปะประดิษฐ์ทั่วไป คือ เป็นงานประดิษฐ์ที่บุคคลทั่วไปสามารถ
เรียนรู้และนาไปประดิษฐ์ ได้ โดยผู้วิจัยได้พิจารณาเลื อกงานที่มีความซับซ้อนไม่มาก และมีความ
เหมาะสมสาหรับช่วงวัยของนักเรียน ซึ่งมีทั้งงานศิลปะประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งและของ
เล่น จึงทาให้ลักษณะของงาน รูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน และการใช้เครื่องมือหรือวัสดุมีความ
หลากหลาย จึงส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ศึกษาธิการ
(2552) ที่กล่าวว่า คุณภาพผู้เรียนหลังเรียนผ่านวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทางาน มี
ลักษณะนิสัยการทางานที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างง่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละกิจกรรมได้ตามความชอบและความสนใจของ เพื่อให้ผู้เรียนนา
ประสบการณ์ของตนมาใช้ในการสร้างสรรค์ผ ลงาน ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Elizabeth W.
Hughes (2013) ที่พบว่า ลักษณะเด่นของการจัดกิจกรรมศิลปะ คือ รูปแบบของกิจกรรมจะสามารถ
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะของผู้เรียน อีกทั้งกิจกรรมเสริมบทเรียนต่างๆ เช่น การเล่น
เกม การเล่านิทาน การร้องเพลงประกอบการแสดงท่าทาง การชมวีดิทัศน์ เป็นต้น มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ (2557) ที่พบว่า กิจกรรม
หรือสื่อที่เด็กชื่นชอบมากที่สุด คือ วีดิทัศน์การ์ตูน ซึ่งทาให้เด็กเกิดพฤติกรรมความสนใจต่อเนื้อหา
และสามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน
ตอนที่ 2 ระดับพัฒนาการแบบองค์รวมจากแบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม
จากการนานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนที่เรียนผ่านนวัตกรรมการสอน
ศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรมมีระดับพัฒนาการแบบองค์รวมที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ผลการใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม พบว่าจาก
การสอนโดยใช้นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม นักเรียนในกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย
2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้านปัญญา สูงขึ้นจากเดิมที่ได้
ท าการประเมิ น พั ฒ นาการแบบองค์ ร วมก่ อ นเรี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Chrystyna Z.
Holman (2003) ที่พบว่า กิจกรรมศิลปะสามารถพัฒนาทักษะความพร้อมของเด็กได้ด้วยลักษณะของ
กิจกรรมที่เปิดกว้างและเน้นกระบวนการทางาน รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการใช้
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วัสดุและเครื่องมือที่หลากหลาย การมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย สามารถช่วยเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมและสติปัญญา ซึ่งรูปแบบการเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัป
ปุริสธรรม มีลักษณะเป็นการจัดการเรียนโดยเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาอย่างรอบด้าน
เน้ น การเรี ย นด้ว ยการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บการฝึ กรู้ จั กเหตุแ ละผล การรู้จักและเข้ าใจตนเอง การรู้จั ก
ประมาณการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ การรู้จักกาลเทศะ การรู้จักทางานส่วนตนและส่วนรวม รวมถึง
การรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่น จึงกล่าวได้ว่า นวัตกรรมการสอนศิลปะ
ประดิ ษ ฐ์ ต ามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรมสามารถส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการแบบองค์ ร วมทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่
1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ 4) พัฒนาการด้าน
ปัญญา ของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นได้
2.2 การเปรียบเทียบผลจากการเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตาม
หลักสัปปุริสธรรมและชุดกิจ กรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนผ่านนวัต กรรม
การสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม มีระดับพัฒนาการแบบองค์รวมสูงว่านักเรียนที่เรียน
ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ ทว่าหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าชุดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์แบบปกติ ก็สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เพิ่ม
สูงขึ้นได้ แต่ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม เพราะไม่มีการส่งเสริม
กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ไม่ส่งเสริ มกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน เน้นการเรียนแบบต่างคนต่าง
เรียน ซึ่งพัฒนาการทางด้านอารมณ์และด้านสังคมนับเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องส่งเสริมให้เกิดควบคู่ไป
พร้อมๆ กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ (2547) ที่พบว่า พัฒนาการทุก
ด้านของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และจริยธรรม ล้วน
เกี่ยวโยงกันและส่งผลต่อพัฒนาการองค์รวมของเด็ก ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนา
แบบองค์รวม เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพอันเป็นสากล ซึ่งสอดคล้องกับ ศึกษาธิการ
(2552) ที่ได้นิยามสาเหตุที่ผู้เรียนต้องเรียนวิชาการงานอาชี พและเทคโนโลยี ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ความตอนหนึ่งว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม การจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ ตาม
หลักสัปปุริสธรรม จึงตอบสนองต่อสาระสาคัญดังกล่าวอีกด้วย
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อนวั ตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ฯ จากแบบ
สัมภาษณ์ผู้เรียน
จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนศิลปะ
ประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อนวัตกรรมการสอนศิล ปะ
ประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เหตุเพราะมีรูปแบบของกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่หลากหลาย เน้นให้
นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกสนุกและมีความต้องการที่จะเรียนวิชานี้
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงรัตน์ สบายยิ่ง (2549) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมโดยมีหลัก
พุทธรรมเป็นฐาน สามารถทาให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจได้ ด้วยการจัดกิจจกรมให้นักเรียนเห็น
ประโยชน์จากการเรียน และเลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุก
นอกจากนีผ้ ลงานที่นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบเป็นการประดิษฐ์อาหารประดิษฐ์ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
การสร้างสรรค์ผลงานอาหารประดิษฐ์ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นาเอาประสบการณ์ใกล้ตัวมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานที่นักเรียนไม่เคยทามาก่อน นักเรียนจึงรู้สึกตื่นเต้นและแปลกใหม่ที่ได้สร้างสรรค์
งานชิ้นนี้ด้วยตนเอง อีกประเด็นที่สามารถกล่าวได้ว่านักเรียนมีความชอบที่ได้เรียนด้วยนวัตกรรมการ
สอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม คือ การที่นักเรียนทุกคนจะแนะนาเพื่อนที่ไม่ได้เรียนที่นี่ให้
มาเรี ย น เพราะนอกจากตั ว กิ จ กรรมศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ จะมี ค วามสนุก สนานแล้ ว กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
นอกเหนือจากกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เช่น การเล่มเกม การฟังนิทาน ยังส่งผลให้นักเรียนรู้สึกสนุก
ตื่นเต้นเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากนักเรียนอยู่ในวัยเด็ก ดังนั้นจึงมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมบันเทิง
มาก หากครูผู้สอนสามารถนากิจกรรมบันเทิงเหล่านี้ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์
ย่อมจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ สุ ภ ลั ก ษณ์ วงศ์ ห น่ อ (2557) ที่ พ บว่ า การเลื อ กใช้ สื่ อ ในหลายรู ป แบบทั้ ง สื่ อ
Multimedia สื่ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ การแสดงละครหรื อ การเล่ น ดนตรี รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมที่ มี ก าร
ผสมผสานกันระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ สามารถกระตุ้นความสนใจ ความอยาก
รู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาผลการนานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม ไปใช้เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะสาหรับครูผู้สอนวิชาศิลปะหรือครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ครู ผู้ ส อนสามารถสร้ างสรรค์กิจ กรรมศิล ปะประดิ ษฐ์ แ บบบูร ณาการกับรายวิช าอื่ น ที่
เกี่ยวข้องได้ เช่น การสอนนักเรียนประดิษฐ์ว่าว โดยว่าวเป็นเครื่องเล่นด้วยพลังลมประเภทหนึ่ง ซึ่งจะ
เป็นการบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังลม หรือการสอนนักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสิน
ซึ่งจะเป็นการบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การออม เป็นต้น
2. ครูผู้สอนควรใช้กระบวนการเสริมแรงทางบวกในการกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้น
การทาความเข้าใจ การชมเชยและชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เกิดจากการกระทาต่างๆ
ของผู้เรียน แม้ว่าผู้เรียนอาจยังไม่เข้าใจถึงหลักเหตุและผลได้อย่างครบถ้วน แต่นับเป็นการฝึกฝน
อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักของความเป็นเหตุและเป็นผลที่มีความเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องกัน
3. ครูผู้สอนที่นานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ ควรมีความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานของศิลปศึกษา รวมถึงระดับพัฒนาการของเด็ก เพื่อที่จะสามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างประสบผลสาเร็จ และสามารถเข้าใจถึงลักษณะการแสดงออกของผู้เรียน
4. ครูผู้สอนควรมีการกาหนดโครงสร้างของแผนการสอนระยะยาวให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติงานและการเตรียมการสอน
5. ครูผู้สอนควรมีความชานาญในกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่จะสอน ซึ่งสามารถทาได้ด้วยการ
ฝีกซ้อมก่อนการปฏิบัติการสอนจริง นอกจากจะทาให้เกิดความชานาญในเรื่องที่จะสอนแล้ว ยังทาให้
ครูผู้สอนเห็นหรือคาดเดาปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนการปฏิบัติการสอนจริงได้
6. ครู ผู้ ส อนสามารถน ารู ป แบบการสอนในนวัต กรรมการสอนศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ต ามหลั ก
สัปปุริสธรรม ไปประยุกต์ใช้สาหรับการจัดการเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่จริงในแต่ละสถานที่ ซึ่งจะเกิดประโยชน์
อย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยการนานวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรมในระดับชั้น
อื่น เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับพัฒนาแบบองค์รวม และความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
สาหรับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น
2. สามารถประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ รวมถึงรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสภาพทรัพยากรในแต่ละสถานที่ โดยต้อง
คานึงถึงความครบถ้วนของกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมเป็นสาคัญ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย จานวน 5 ท่าน
1. รองศาสตราจารย์ สุพร ชัยเดชสุริยะ
อาจารย์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และอดีตผู้อานวยการโรงเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพูล
ผู้อานวยการโรงเรียน และอาจารย์ประจากลุ่มสาระการรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
สาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ อดีตอาจารย์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาไพ ตีรณสาร
อาจารย์พิศษ ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
นักศิลปะบาบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมศิลปะสาหรับเด็ก
5. คุณครู ชื่นจิตต์ ว่องไว
คุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพมหานคร
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์และรายชื่อโรงเรียนที่ทาการสังเกต
1. คุณครู สุวัลลีย์ พลสุโพธิ์ คุณครูประจา ณ โรงเรียนทอสี กรุงเทพมหานคร
วันที่สัมภาษณ์และสังเกต วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559
2. คุณครู สุริศรา บัวนิล คุณครูประจา ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
วันที่สัมภาษณ์และสังเกต วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560
3. คุณครู ชื่นจิตต์ ว่องไว คุณครูประจา ณ โรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพมหานคร
วันที่สัมภาษณ์และสังเกต วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
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133
แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม (ก่อนเรียน)
เป็นส่วนหนี่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
คาชี้แจง
แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมฉบับนี้ เป็นแบบประเมินก่อนเรียนด้ วยนวัตกรรมการ
สอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ถูกประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
ด้านสังคมและด้านปัญญา มีลักษณะเป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยได้กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ระดับพฤติกรรม
3

2

1

ใช้กรรไกร ใช้กรรไกร
กาว เครื่อง กาว เครื่อง
1.สามารถใช้
เขียน หรือ เขียน หรือ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์ได้
อื่นๆ ได้
อื่นๆ ผิด
คล่องแคล่ว มั่นคง
อย่างถูกต้อง วิธีการ
ปลอดภัย
ทุกครั้ง
1 - 2 ครัง้

ใช้กรรไกร
กาว เครื่อง
เขียน หรือ
อุปกรณ์
อื่นๆ ผิด
วิธีการ
3 - 4 ครั้ง

ใช้กรรไกร
กาว เครื่อง
เขียน หรือ
อุปกรณ์
อื่นๆ ผิด
วิธีการ
5 - 6 ครั้ง

ผลงานของ ผลงานของ
นักเรียนไม่มี นักเรียน มี
คราบกาว คราบกาว
และตัดได้ 1 – 2 จุด
เรียบร้อย และตัดได้
สวยงาม
เรียบร้อย

ผลงานของ
นักเรียน มี
คราบกาว
3 – 4 จุด
และตัดได้
เรียบร้อย

ผลงานของ
นักเรียน มี
คราบกาว
3 – 4 จุด
และตัดมี
ขอบขรุขระ

ใช้กรรไกร
กาว เครื่อง
เขียน หรือ
อุปกรณ์
อื่นๆ ผิด
วิธีการ
เกิน 7 ครั้ง
ขึ้นไป
ผลงานของ
นักเรียน มี
คราบกาว
เกิน 5 จุด
ขึ้นไป และ
ตัดไม่สวย

พฤติกรรม

5

4

ด้านร่างกาย

2.ผลงานมีความ
ประณีตเรียบร้อย
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5

4

ระดับพฤติกรรม
3

3. เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะ ด้วย
กระบวนการ
สังเกตจากสิ่งใกล้
ตัว เช่น ครู /
เพื่อน / สื่อการ
สอนต่างๆ ใน
ห้องเรียน

นักเรียน
พัฒนา
วิธีการ
ทางานด้วย
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
ทุกครั้ง

นักเรียน
พัฒนา
วิธีการ
ทางานด้วย
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
4 - 5 ครั้ง

นักเรียน
พัฒนา
วิธีการ
ทางานด้วย
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
2 - 3 ครั้ง

นักเรียน
พัฒนา
วิธีการ
ทางานด้วย
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
1 ครั้ง

4. ปฏิบัติงานตาม
ทักษะ ความ
สามารถของตนได้
อย่างเต็มศักยภาพ

นักเรียน
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ทักษะและ
ความ
สามารถ
ที่ตนเองมี
ทุกครั้ง

นักเรียน
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ทักษะและ
ความ
สามารถ
ที่ตนเองมี
4 – 5 ครั้ง

นักเรียน
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ทักษะและ
ความ
สามารถ
ที่ตนเองมี
2 – 3 ครั้ง

นักเรียน
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ทักษะและ
ความ
สามารถ
ที่ตนเองมี
1 ครั้ง

พฤติกรรม

2

1
นักเรียน
ทางานด้วย
ตนเองโดย
ขาดทักษะ
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
นักเรียน
ไม่สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได้ด้วย
ตนเอง
และขาด
ความมั่นใจ

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ ไม่สามารถ
5.ปฏิบัติงานและใช้ ทางานหรือ ทางานหรือ ทางานหรือ ทางานหรือ ทางานหรือ
เครื่องมือ วัสดุหรือ ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือ
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
อุปกรณ์ต่างๆ
ลาดับ
ลาดับ
ลาดับ
ลาดับ
ลาดับ
ตามลาดับขั้นตอน
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
ทุกครั้ง
4 – 5 ครัง้ 2 – 3 ครัง้
1 ครั้ง
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6. พัฒนาทักษะ
ของตน ด้วย
กระบวนการ
เพื่อนช่วยเพื่อน

5
นักเรียน
ทบทวน
ความรู้และ
พัฒนาความ
สามารถของ
ตนด้วยการ
ใช้วิธีเพื่อน
ช่วยเพื่อน
เป็นประจา
ทุกครั้ง

นักเรียน
เข้าใจและรู้
7. เข้าใจและเรียนรู้ถึง ถึงความ
ความแตกต่างของ แตกต่างของ
ทักษะของตนเอง ทักษะเพื่อน
ในกลุ่ม
และเพื่อน
ทุกคน และ
ยอมรับได้

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ทบทวน
ทบทวน
ทบทวน
ความรู้และ ความรู้และ ความรู้และ
พัฒนาความ พัฒนาความ พัฒนาความ
สามารถของ สามารถของ สามารถของ
ตนด้วยการ ตนด้วยการ ตนด้วยการ
ใช้วิธีเพื่อน ใช้วิธีเพื่อน ใช้วิธีเพื่อน
ช่วยเพื่อน ช่วยเพื่อน ช่วยเพื่อน
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง

1
นักเรียน
ไม่ใช้วิธีการ
เพื่อนช่วย
เพื่อนในการ
ทบทวน
ความรู้และ
การพัฒนา
ความ
สามารถ
ของตน

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
เข้าใจและรู้ เข้าใจและรู้ ไม่เข้าใจ
ถึงความ
ถึงความ
ความ
แตกต่างของ แตกต่างของ แตกต่างของ
ทักษะเพื่อน ทักษะเพื่อน เพื่อน แต่
ในกลุ่ม
ในกลุ่ม
สามารถ
บางคน และ
ทางานด้วย
ยอมรับได้
ได้

นักเรียน
ไม่เข้าใจ
ความ
แตกต่างของ
เพื่อน และ
ไม่สามารถ
ทางานด้วย
ได้

นักเรียน
สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง
ได้ 4 - 5
ครั้ง

นักเรียน
ไม่สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง

ด้านอารมณ์

1. สามารถบอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง

นักเรียน
สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง
ได้ ทุกครั้ง

นักเรียน
สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง
ได้ 2 - 3
ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง
ได้ 1 ครั้ง
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5
4
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
ตกแต่ง
ตกแต่ง
ผลงานตาม ผลงานตาม
2. ตกแต่งผลงานตาม
ความชอบ ความชอบ
ความชอบหรือ
หรือความ หรือความ
ความสนใจของตน
สนใจของ สนใจของ
ตนทุกครั้ง ตน 4 - 5
ครั้ง

ระดับพฤติกรรม
3
นักเรียน
สามารถ
ตกแต่ง
ผลงานตาม
ความชอบ
หรือความ
สนใจของ
ตน 2 - 3
ครั้ง

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
แสดงอาการ แสดงอาการ แสดงอาการ
ดีใจหรือ
ดีใจหรือ
ดีใจหรือ
มีความสุข มีความสุข มีความสุข
อย่าง
อย่าง
อย่าง
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
และรู้จัก
และรู้จัก
และรู้จัก
3. สามารถควบคุม
อดทนต่อสิ่ง อดทนต่อสิ่ง อดทนต่อสิ่ง
อารมณ์ของตนเอง ที่ไม่พึงใจ ที่ไม่พึงใจ ที่ไม่พึงใจ
ทั้งอารมณ์ด้านพึง
เช่น การ
เช่น การ
เช่น การ
ใจและไม่พึงใจ
ล้อเลียน
ล้อเลียน
ล้อเลียน
ถ้อยคาติ
ถ้อยคาติ
ถ้อยคาติ
จากเพื่อน จากเพื่อน จากเพื่อน
ได้ด้วย
ได้ด้วย
ได้ด้วย
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ทุกครั้ง
3 – 5 ครั้ง 1 – 2 ครั้ง

2
นักเรียน
สามารถ
ตกแต่ง
ผลงานตาม
ความชอบ
หรือความ
สนใจของ
ตน 1 ครั้ง

1
นักเรียน
ไม่สามารถ
ตกแต่ง
ผลงานตาม
ความชอบ
หรือความ
สนใจของ
ตน

นักเรียน
นักเรียน
แสดงอาการ แสดงอาการ
ดีใจหรือ
ดีใจหรือ
มีความสุข มีความสุข
มากเกิน
มากเกิน
ความพอดี ความพอดี
แต่สามารถ
และไม่
อดทนต่อ
สามารถ
สิ่งที่ไม่พึงใจ อดทนต่อ
เช่น การ สิ่งที่ไม่พึงใจ
ล้อเลียน
เช่น การ
ถ้อยคาติ
ล้อเลียน
จากเพื่อน
ถ้อยคาติ
ได้
จากเพื่อน
ได้
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5
นักเรียน
สามารถ
บอกจุดเด่น
หรือจุดควร
แก้ไขของ
ตนเองได้
4.รู้จักการวิเคราะห์
และวิจารณ์ตนเอง รวมถึงรู้จัก
ประเมิน
ภายหลังจากการ
ตนเองได้
ปฏิบัติงาน
หลังจากการ
ปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
บอกจุดเด่น บอกจุดเด่น บอกจุดเด่น
หรือจุดควร หรือจุดควร หรือจุดควร
แก้ไขของ แก้ไขของ แก้ไขของ
ตนเองได้
ตนเองได้
ตนเองได้
รวมถึงรู้จัก รวมถึงรู้จัก รวมถึงรู้จัก
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ตนเองได้
ตนเองได้
ตนเองได้
หลังจากการ หลังจากการ หลังจากการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
แสดง
อารมณ์
ได้แก่ ดีใจ
5.สามารถแสดง
ยิ้ม หัวเราะ
อารมณ์ในชั้นเรียน
พึงพอใจ
ได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่าง
กับเวลาและ
เหมาะสม
สถานการณ์
กับเวลาและ
สถานการณ์
ทุกครัง้

นักเรียน
สามารถ
แสดง
อารมณ์
ได้แก่ ดีใจ
ยิ้ม หัวเราะ
พึงพอใจ
ได้อย่าง
เหมาะสม
กับเวลาและ
สถานการณ์
4 – 5 ครั้ง

พฤติกรรม

นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
แสดง
แสดง
อารมณ์
อารมณ์
ได้แก่ ดีใจ ได้แก่ ดีใจ
ยิ้ม หัวเราะ ยิ้ม หัวเราะ
พึงพอใจ
พึงพอใจ
ได้อย่าง
ได้อย่าง
เหมาะสม เหมาะสม
กับเวลาและ กับเวลาและ
สถานการณ์ สถานการณ์
2 – 3 ครั้ง
1 ครัง้

1
นักเรียน
ไม่สามารถ
บอกจุดเด่น
หรือจุดควร
แก้ไขของ
ตนเองได้
รวมถึงไม่
สามารถ
ประเมิน
ตนเองได้
หลังจากการ
ปฏิบัติงาน

นักเรียน
ไม่สามารถ
แสดง
อารมณ์
ได้แก่ ดีใจ
ยิ้ม หัวเราะ
พึงพอใจ
ได้อย่าง
เหมาะสม
กับเวลาและ
สถานการณ์
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5
นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติงาน
6.สามารถอยู่ร่วมกับ
ร่วมกับ
เพื่อนได้อย่างมี
เพื่อนได้และ
ความสุข รวมถึง
สามารถ
เรียนรู้กติกาหรือ
ปฏิบัติตน
เกณฑ์ในการ
ต่อเพื่อนได้
ปฏิบัติต่อเพื่อน
อย่างถูกต้อง
อย่างถูกต้องและ
และ
เหมาะสม
เหมาะสม
ทุกครั้ง
นักเรียนรู้จัก
หน้าที่ของ
ตนเอง
ทาหน้าที่
อย่างดี
ไม่แย่ง
7.รู้จักและเคารพต่อ หน้าที่กับ
หน้าที่ของตนเอง เพื่อน และ
และของผู้อื่น
เห็นความ
สาคัญของ
ทุกหน้าที่
เป็นประจา
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ร่วมกับ
ร่วมกับ
ร่วมกับ
เพื่อนได้และ เพื่อนได้และ เพื่อนได้และ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติตน ปฏิบัติตน
ต่อเพื่อนได้ ต่อเพื่อนได้ ต่อเพื่อนได้
อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง
และ
และ
และ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง

1
นักเรียน
ไม่สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกับ
เพื่อนได้
อีกทั้งปฏิบัติ
ตนต่อเพื่อน
อย่างไม่
ถูกต้องและ
ไม่เหมาะสม

นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จัก นักเรียนไม่
หน้าที่ของ หน้าที่ของ หน้าที่ของ สนใจหน้าที่
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ของตนเอง
ทาหน้าที่
ทาหน้าที่
ทาหน้าที่
มักแย่ง
อย่างดี
อย่างดี
อย่างดี
หน้าที่กับ
ไม่แย่ง
แต่มักแย่ง แต่มักแย่ง
เพื่อน
หน้าที่กับ
หน้าที่กับ หน้าที่กับ
อยู่เสมอ
เพื่อน และ
เพื่อน
เพื่อน
เห็นความ เป็นประจา เป็นบางครั้ง
สาคัญของ
ทุกครั้ง
ทุกหน้าที่
เป็นบางครั้ง
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ระดับพฤติกรรม
3

5

4

2

1

นักเรียนให้
ความสนใจ
กับแหล่ง
เรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก
ห้องเรียน
ทุกครั้ง

นักเรียนให้
ความสนใจ
กับแหล่ง
เรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก
ห้องเรียน
2 – 3 ครั้ง

นักเรียนให้ นักเรียนให้ นักเรียน
ความสนใจ ความสนใจ ไม่ให้ความ
กับแหล่ง
กับแหล่ง
สนใจกับ
เรียนรู้
เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
เฉพาะ
ภายในและ
ภายนอก ภายในหรือ ภายนอก
ห้องเรียน
ภายนอก
ห้องเรียน
1 ครั้ง
ห้องเรียน

นักเรียนนา
ประสบการณ์
2. นาประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ใหม่ที่ตนได้รับมา
ในการ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางานหรือ
ในการสร้างสรรค์
การแก้ไข
ผลงาน
ปัญหา
ทุกครั้ง

นักเรียนนา
ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ในการ
ทางานหรือ
การแก้ไข
ปัญหา
4 – 5 ครั้ง

นักเรียนนา
ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ในการ
ทางานหรือ
การแก้ไข
ปัญหา
2 – 3 ครั้ง

ด้านสังคม

1. เปิดรับและสนใจ
ประสบการณ์ใหม่
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน

นักเรียนนา
ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ในการ
ทางานหรือ
การแก้ไข
ปัญหา
1 ครั้ง

นักเรียนไม่
สามารถนา
ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ให้เกิด
ประโยชน์ได้

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ ไม่สามารถ
ปรับตัว
ปรับตัว
ปรับตัว
ปรับตัว
ปรับตัว
3. สามารถปรับตัวใน เพื่อทางาน เพื่อทางาน เพื่อทางาน เพื่อทางาน เพื่อทางาน
การทางานร่วมกับ ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้
ผู้อื่นได้
ราบรื่นและ ราบรื่นและ ราบรื่นและ ราบรื่นและ
มีความสุข มีความสุข มีความสุข มีความสุข
ทุกครั้ง
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง
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5
นักเรียนรู้จัก
การแบ่งปัน
วัสดุอุปกรณ์
4.รู้จักการปฏิบัติตน
กับเพื่อน
หรือการเอื้อเฟื้อ
ร่วมกลุ่ม
แบ่งปันสิ่งต่างๆ
หรือเพื่อน
กับเพื่อน
ในห้องเรียน
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
1
นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จัก นักเรียน
การแบ่งปัน การแบ่งปัน การแบ่งปัน ไม่รู้จักการ
วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ แบ่งปันวัสดุ
กับเพื่อน
กับเพื่อน
กับเพื่อน อุปกรณ์กับ
ร่วมกลุ่ม
ร่วมกลุ่ม
ร่วมกลุ่ม
เพื่อนร่วม
หรือเพื่อน หรือเพื่อน หรือเพื่อน กลุ่ม หรือ
ในห้องเรียน ในห้องเรียน ในห้องเรียน เพื่อนใน
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง
ห้องเรียน

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน นักเรียนไม่
รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ
ในการ
ในการ
ในการ
ในการ
ในการ
5.ปฏิบัติงานของ
ทางาน
ทางาน
ทางาน
ทางาน
ทางาน
ตนเองให้เสร็จไม่
ของตนเอง ของตนเอง ของตนเอง ของตนเอง ของตนเอง
เป็นภาระของผู้อื่น
และ
และ
และ
และ
และไม่
สามารถช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้หากมี
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อน
โอกาส
เมื่อมีโอกาส เมื่อมีโอกาส เมื่อมีโอกาส เมื่อมีโอกาส เมื่อมีโอกาส
ทุกครั้ง
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง
นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติงาน
6.สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกันเป็น
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้ กลุ่มได้อย่าง
ราบรื่น
ทุกครั้ง

นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็น
กลุ่มได้อย่าง
ราบรื่น
4 – 5 ครั้ง

นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็น ร่วมกันเป็น
กลุ่มได้อย่าง กลุ่มได้อย่าง
ราบรื่น
ราบรื่น
2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง

นักเรียนไม่
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็น
กลุ่มได้อย่าง
ราบรื่น
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5
นักเรียน
เข้าใจ ความ
แตกต่างของ
7.ยอมรับความ
เพื่อน และ
แตกต่างของเพื่อน
ยินดีให้
แต่ละคนในกลุ่ม
ความ
ของตน และพร้อม ช่วยเหลือ
ที่จะช่วยเหลือ
เพื่อนให้
ประสบ
ความสาเร็จ
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน นักเรียนไม่
เข้าใจ ความ เข้าใจ ความ เข้าใจ ความ
แตกต่างของ แตกต่างของ แตกต่างของ
เพื่อน และ เพื่อน และ เพื่อน แต่
ยินดีให้
ยินดีให้
ยินดีให้
ความ
ความ
ความ
ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
เพื่อนให้
เพื่อนให้
เพื่อนตาม
ประสบ
ประสบ
ที่ครู
ความสาเร็จ ความสาเร็จ มอบหมาย
3 – 5 ครั้ง 1 – 2 ครั้ง

1
นักเรียนไม่
เข้าใจ ความ
แตกต่างของ
เพื่อน และ
ไม่ให้ความ
ช่วยเหลือ
เพื่อน

ด้านปัญญา
นักเรียน
ตั้งใจเรียน
และสนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
ทุกครั้ง
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
2. สามารถสร้างสรรค์
อย่างถูกต้อง
ผลงานได้อย่าง
ตามลาดับ
ถูกต้อง
ขั้นตอนและ
สมบูรณ์
7–8
ชิ้นงาน
1. ตั้งใจเรียนและให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้น
เรียน

นักเรียน
ตั้งใจเรียน
และสนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
5 – 6 ครั้ง
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามลาดับ
ขั้นตอนและ
สมบูรณ์
5–6
ชิ้นงาน

นักเรียน
ตั้งใจเรียน
และสนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
3 – 4 ครั้ง
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามลาดับ
ขั้นตอนและ
สมบูรณ์
3–4
ชิ้นงาน

นักเรียน
ตั้งใจเรียน
และสนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
1 – 2 ครั้ง
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามลาดับ
ขั้นตอนและ
สมบูรณ์
1–2
ชิ้นงาน

นักเรียนไม่
ตั้งใจเรียน
และไม่สนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
ในห้องเรียน
นักเรียน
ไม่สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามลาดับ
ขั้นตอนและ
ผลงาน
ไม่สมบูรณ์
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3. เข้าใจเนื้อหาวิชา
ในชั้นเรียน โดย
สามารถแสดงออก
ได้ด้วยการ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง หรือ
สามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง

ระดับพฤติกรรม
5
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
ตอบคาถาม ตอบคาถาม ตอบคาถาม ตอบคาถาม
และ
และ
และ
และ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สร้างผลงาน สร้างผลงาน สร้างผลงาน สร้างผลงาน
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
7 – 8 ครั้ง 5 – 6 ครั้ง 3 – 4 ครั้ง 1 – 2 ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
4.สามารถนา
แก้ไขปัญหา
ประสบการณ์ของ
ที่เกิดขึ้น
ตนที่เกิดขึ้นก่อน
ด้วยการใช้
เรียนหรือระหว่าง ความรู้หรือ
เรียนมาใช้ ในการ ประสบการณ์
แก้ปัญหาที่เกิดจาก เดิมของ
การปฏิบัติงาน
ตนเอง
7 – 8 ครั้ง
5.สามารถวางแผน
ลาดับเวลาในการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเองได้ ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

นักเรียน
สามารถ
แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้
ความรู้หรือ
ประสบการณ์
เดิมของ
ตนเอง
5 – 6 ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้
ความรู้หรือ
ประสบการณ์
เดิมของ
ตนเอง
3 – 4 ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้
ความรู้หรือ
ประสบการณ์
เดิมของ
ตนเอง
1 – 2 ครั้ง

1
นักเรียน
ไม่สามารถ
ตอบคาถาม
และ
ไม่สามารถ
สร้างผลงาน
ได้อย่าง
ถูกต้อง
นักเรียน
ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้
ความรู้หรือ
ประสบการณ์
เดิมของ
ตนเอง

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ ไม่สามารถ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่
ครูกาหนด ครูกาหนด ครูกาหนด ครูกาหนด ครูกาหนด
ทุกครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
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พฤติกรรม

5
นักเรียน
รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่
6.รู้จักรับผิดชอบ
ตนเองได้รับ
หน้าที่ต่อตนเอง
และทา
และส่วนรวมตามที่
หน้าที่อย่าง
ได้รับมอบหมาย
เต็มความ
สามารถ
ทุกครั้ง
นักเรียน
สามารถ
นาเสนอ
7.สามารถใช้ภาษา ผลงานของ
เพื่อแสดง
ตนเอง และ
ความรู้สึกต่อผู้อื่น
สามารถ
หรือผลงานของ
แนะนาหรือ
ตนเองได้
ชมเชย
ผลงานของ
เพื่อนได้
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ ต่อหน้าที่ที่ ต่อหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ ตนเองได้รับ ตนเองได้รับ
และทา
และทา
และทา
หน้าที่อย่าง หน้าที่อย่าง หน้าที่อย่าง
เต็มความ เต็มความ เต็มความ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
นาเสนอ
นาเสนอ
นาเสนอ
ผลงานของ ผลงานของ ผลงานของ
ตนเอง และ ตนเอง และ ตนเอง หรือ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
แนะนาหรือ แนะนาหรือ แนะนาหรือ
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ผลงานของ ผลงานของ ผลงานของ
เพื่อนได้
เพื่อนได้ เพือ่ นได้ แต่
3 ครั้ง
1 - 2 ครั้ง
ไม่คล่อง

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

1
นักเรียนไม่
รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ

นักเรียนไม่
สามารถ
นาเสนอ
ผลงานของ
ตนเอง และ
ไม่สามารถ
แนะนาหรือ
ชมเชย
ผลงานของ
เพื่อนได้
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คาจากัดความ
พัฒนาการแบบองค์รวม หมายถึง พัฒนาการสาคัญ 4 ด้าน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย คือ การเข้าใจและรับรู้ถึงความสามารถในการใช้อวัยวะต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาหรือการใช้กล้ามเนื้อหรืออวัยวะต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 2) ด้าน
อารมณ์ คือ การเข้าใจและรับรู้ถึงสภาพอารมณ์ รวมถึงความรู้สึกของตนเอง เพื่อนาไปสู่การแสดงออก
ทางอารมณ์ หรือการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 3) ด้านสังคม คือ การเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ห้องเรียนหรือสังคม เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่
จะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 4)ด้านปัญญา คือ ความสามารถในการนาสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น
ได้สัมผัส มารวบรวมเป็นประสบการณ์ แล้วสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม หมายถึง แบบประเมินที่ใช้สาหรับในการประเมิน กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยในแบบประเมิ น จะ
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้าน
อารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ4) พัฒนาการด้านปัญญา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ถูกประเมิน
นักเรียนเลขที่ ........................
เพศ ชาย /
หญิง

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 /...............
อายุ ........................... ปี

ตอนที่ 2 แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม
ด้านร่างกาย
1. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้
คล่องแคล่ว มั่นคง ปลอดภัย
2. ผลงานมีความประณีตเรียบร้อย
3. เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ด้วยกระบวนการ
สังเกตจากสิ่งใกล้ตัว เช่น ครู / เพื่อน /
สื่อการสอนต่างๆ ในห้องเรียน
4. ปฏิบัติงานตามทักษะความสามารถของ
ตนได้อย่างเต็มศักยภาพ
5. ปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ วัสดุหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ตามลาดับขั้นตอน
6. พัฒนาทักษะของตน ด้วยกระบวนการเพื่อน
ช่วยเพื่อน
7. เข้าใจและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของทักษะ
ของตนเองและเพื่อน

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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เลขที่ ........................ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 /...............
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม
ด้านอารมณ์
1. สามารถบอกความสนใจหรือความชอบ
ของตนเอง
2. ตกแต่งผลงานตามความชอบหรือความ
สนใจของตน
3. สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ทั้ง
อารมณ์ด้านพึงใจและไม่พึงใจ
4. รู้จักการวิเคราะห์และวิจารณ์ตนเอง
ภายหลังจากการปฏิบัติงาน
5. สามารถแสดงอารมณ์ในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
6. สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข
รวมถึงเรียนรู้กติกาหรือเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. รู้จักและเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและ
ของผู้อื่น

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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เลขที่ ........................ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 /...............
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม
ด้านสังคม
1. เปิดรับและสนใจประสบการณ์ใหม่จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน
2. นาประสบการณ์ใหม่ที่ตนได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้
4. รู้จักการปฏิบัติตนหรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
สิ่งต่างๆ กับเพื่อน
5. ปฏิบัติงานของตนเองให้เสร็จไม่เป็นภาระ
ของผู้อื่น สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หากมี
โอกาส
6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
7. ยอมรับความแตกต่างของเพื่อนแต่ละคน
ในกลุ่มของตน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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เลขที่ ........................ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 /...............
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

ด้านปัญญา
1. ตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. เข้าใจเนื้อหาวิชาในชั้นเรียน โดยสามารถ
แสดงออกได้ด้วยการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
หรือสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
4. สามารถนาประสบการณ์ของตนที่เกิดขึ้น
ก่อนเรียนหรือระหว่างเรียนมาใช้ ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
5. สามารถวางแผนลาดับเวลาในการ
ปฏิบัติงานของตนเองได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
6. รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ต่อตนเองและ
ส่วนรวมตามที่ได้รับมอบหมาย
7. สามารถใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกต่อ
ผู้อื่นหรือผลงานของตนเองได้
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม (หลังเรียน)
เป็นส่วนหนี่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง นวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
คาชี้แจง
แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมฉบับนี้ เป็นแบบประเมินหลังเรียนด้วยนวัตกรรมการ
สอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ถูกประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
ด้านสังคมและด้านปัญญา มีลักษณะเป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยได้กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ระดับพฤติกรรม
3

2

1

ใช้กรรไกร ใช้กรรไกร
กาว เครื่อง กาว เครื่อง
1.สามารถใช้
เขียน หรือ เขียน หรือ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์ได้
อื่นๆ ได้
อื่นๆ ผิด
คล่องแคล่ว มั่นคง
อย่างถูกต้อง วิธีการ
ปลอดภัย
ทุกครั้ง
1 - 2 ครัง้

ใช้กรรไกร
กาว เครื่อง
เขียน หรือ
อุปกรณ์
อื่นๆ ผิด
วิธีการ
3 - 4 ครั้ง

ใช้กรรไกร
กาว เครื่อง
เขียน หรือ
อุปกรณ์
อื่นๆ ผิด
วิธีการ
5 - 6 ครั้ง

ผลงานของ ผลงานของ
นักเรียนไม่มี นักเรียน มี
คราบกาว คราบกาว
และตัดได้ 1 – 2 จุด
เรียบร้อย และตัดได้
สวยงาม
เรียบร้อย

ผลงานของ
นักเรียน มี
คราบกาว
3 – 4 จุด
และตัดได้
เรียบร้อย

ผลงานของ
นักเรียน มี
คราบกาว
3 – 4 จุด
และตัดมี
ขอบขรุขระ

ใช้กรรไกร
กาว เครื่อง
เขียน หรือ
อุปกรณ์
อื่นๆ ผิด
วิธีการ
เกิน 7 ครั้ง
ขึ้นไป
ผลงานของ
นักเรียน มี
คราบกาว
เกิน 5 จุด
ขึ้นไป และ
ตัดไม่สวย

พฤติกรรม

5

4

ด้านร่างกาย

2.ผลงานมีความ
ประณีตเรียบร้อย
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ระดับพฤติกรรม
3

3. เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะ ด้วย
กระบวนการ
สังเกตจากสิ่งใกล้
ตัว เช่น ครู /
เพื่อน / สื่อการ
สอนต่างๆ ใน
ห้องเรียน

นักเรียน
พัฒนา
วิธีการ
ทางานด้วย
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
ทุกครั้ง

นักเรียน
พัฒนา
วิธีการ
ทางานด้วย
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
4 - 5 ครั้ง

นักเรียน
พัฒนา
วิธีการ
ทางานด้วย
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
2 - 3 ครั้ง

นักเรียน
พัฒนา
วิธีการ
ทางานด้วย
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
1 ครั้ง

4. ปฏิบัติงานตาม
ทักษะ ความ
สามารถของตนได้
อย่างเต็มศักยภาพ

นักเรียน
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ทักษะและ
ความ
สามารถ
ที่ตนเองมี
ทุกครั้ง

นักเรียน
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ทักษะและ
ความ
สามารถ
ที่ตนเองมี
4 – 5 ครั้ง

นักเรียน
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ทักษะและ
ความ
สามารถ
ที่ตนเองมี
2 – 3 ครั้ง

นักเรียน
ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ทักษะและ
ความ
สามารถ
ที่ตนเองมี
1 ครั้ง
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2

1
นักเรียน
ทางานด้วย
ตนเองโดย
ขาดทักษะ
การสังเกต
การทางาน
จากสิ่ง
ใกล้ตัว
นักเรียน
ไม่สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได้ด้วย
ตนเอง
และขาด
ความมั่นใจ

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ ไม่สามารถ
5.ปฏิบัติงานและใช้ ทางานหรือ ทางานหรือ ทางานหรือ ทางานหรือ ทางานหรือ
เครื่องมือ วัสดุหรือ ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือ
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
อุปกรณ์ต่างๆ
ลาดับ
ลาดับ
ลาดับ
ลาดับ
ลาดับ
ตามลาดับขั้นตอน
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
ทุกครั้ง
4 – 5 ครัง้ 2 – 3 ครัง้
1 ครั้ง
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6. พัฒนาทักษะ
ของตน ด้วย
กระบวนการ
เพื่อนช่วยเพื่อน

5
นักเรียน
ทบทวน
ความรู้และ
พัฒนาความ
สามารถของ
ตนด้วยการ
ใช้วิธีเพื่อน
ช่วยเพื่อน
เป็นประจา
ทุกครั้ง

นักเรียน
เข้าใจและรู้
7. เข้าใจและเรียนรู้ถึง ถึงความ
ความแตกต่างของ แตกต่างของ
ทักษะของตนเอง ทักษะเพื่อน
ในกลุ่ม
และเพื่อน
ทุกคน และ
ยอมรับได้

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ทบทวน
ทบทวน
ทบทวน
ความรู้และ ความรู้และ ความรู้และ
พัฒนาความ พัฒนาความ พัฒนาความ
สามารถของ สามารถของ สามารถของ
ตนด้วยการ ตนด้วยการ ตนด้วยการ
ใช้วิธีเพื่อน ใช้วิธีเพื่อน ใช้วิธีเพื่อน
ช่วยเพื่อน ช่วยเพื่อน ช่วยเพื่อน
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง

1
นักเรียน
ไม่ใช้วิธีการ
เพื่อนช่วย
เพื่อนในการ
ทบทวน
ความรู้และ
การพัฒนา
ความ
สามารถ
ของตน

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
เข้าใจและรู้ เข้าใจและรู้ ไม่เข้าใจ
ถึงความ
ถึงความ
ความ
แตกต่างของ แตกต่างของ แตกต่างของ
ทักษะเพื่อน ทักษะเพื่อน เพื่อน แต่
ในกลุ่ม
ในกลุ่ม
สามารถ
บางคน และ
ทางานด้วย
ยอมรับได้
ได้

นักเรียน
ไม่เข้าใจ
ความ
แตกต่างของ
เพื่อน และ
ไม่สามารถ
ทางานด้วย
ได้

นักเรียน
สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง
ได้ 4 - 5
ครั้ง

นักเรียน
ไม่สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง

ด้านอารมณ์

1. สามารถบอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง

นักเรียน
สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง
ได้ ทุกครั้ง

นักเรียน
สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง
ได้ 2 - 3
ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
บอกความ
สนใจหรือ
ความชอบ
ของตนเอง
ได้ 1 ครั้ง
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5
4
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
ตกแต่ง
ตกแต่ง
ผลงานตาม ผลงานตาม
2. ตกแต่งผลงานตาม
ความชอบ ความชอบ
ความชอบหรือ
หรือความ หรือความ
ความสนใจของตน
สนใจของ สนใจของ
ตนทุกครั้ง ตน 4 - 5
ครั้ง

ระดับพฤติกรรม
3
นักเรียน
สามารถ
ตกแต่ง
ผลงานตาม
ความชอบ
หรือความ
สนใจของ
ตน 2 - 3
ครั้ง

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
แสดงอาการ แสดงอาการ แสดงอาการ
ดีใจหรือ
ดีใจหรือ
ดีใจหรือ
มีความสุข มีความสุข มีความสุข
อย่าง
อย่าง
อย่าง
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
และรู้จัก
และรู้จัก
และรู้จัก
3. สามารถควบคุม
อดทนต่อสิ่ง อดทนต่อสิ่ง อดทนต่อสิ่ง
อารมณ์ของตนเอง ที่ไม่พึงใจ ที่ไม่พึงใจ ที่ไม่พึงใจ
ทั้งอารมณ์ด้านพึง
เช่น การ
เช่น การ
เช่น การ
ใจและไม่พึงใจ
ล้อเลียน
ล้อเลียน
ล้อเลียน
ถ้อยคาติ
ถ้อยคาติ
ถ้อยคาติ
จากเพื่อน จากเพื่อน จากเพื่อน
ได้ด้วย
ได้ด้วย
ได้ด้วย
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ทุกครั้ง
3 – 5 ครั้ง 1 – 2 ครั้ง

2
นักเรียน
สามารถ
ตกแต่ง
ผลงานตาม
ความชอบ
หรือความ
สนใจของ
ตน 1 ครั้ง

1
นักเรียน
ไม่สามารถ
ตกแต่ง
ผลงานตาม
ความชอบ
หรือความ
สนใจของ
ตน

นักเรียน
นักเรียน
แสดงอาการ แสดงอาการ
ดีใจหรือ
ดีใจหรือ
มีความสุข มีความสุข
มากเกิน
มากเกิน
ความพอดี ความพอดี
แต่สามารถ
และไม่
อดทนต่อ
สามารถ
สิ่งที่ไม่พึงใจ อดทนต่อ
เช่น การ สิ่งที่ไม่พึงใจ
ล้อเลียน
เช่น การ
ถ้อยคาติ
ล้อเลียน
จากเพื่อน
ถ้อยคาติ
ได้
จากเพื่อน
ได้
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5
นักเรียน
สามารถ
บอกจุดเด่น
หรือจุดควร
แก้ไขของ
ตนเองได้
4.รู้จักการวิเคราะห์
และวิจารณ์ตนเอง รวมถึงรู้จัก
ประเมิน
ภายหลังจากการ
ตนเองได้
ปฏิบัติงาน
หลังจากการ
ปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
บอกจุดเด่น บอกจุดเด่น บอกจุดเด่น
หรือจุดควร หรือจุดควร หรือจุดควร
แก้ไขของ แก้ไขของ แก้ไขของ
ตนเองได้
ตนเองได้
ตนเองได้
รวมถึงรู้จัก รวมถึงรู้จัก รวมถึงรู้จัก
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ตนเองได้
ตนเองได้
ตนเองได้
หลังจากการ หลังจากการ หลังจากการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
แสดง
อารมณ์
ได้แก่ ดีใจ
5.สามารถแสดง
ยิ้ม หัวเราะ
อารมณ์ในชั้นเรียน
พึงพอใจ
ได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่าง
กับเวลาและ
เหมาะสม
สถานการณ์
กับเวลาและ
สถานการณ์
ทุกครัง้

นักเรียน
สามารถ
แสดง
อารมณ์
ได้แก่ ดีใจ
ยิ้ม หัวเราะ
พึงพอใจ
ได้อย่าง
เหมาะสม
กับเวลาและ
สถานการณ์
4 – 5 ครั้ง

พฤติกรรม

นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
แสดง
แสดง
อารมณ์
อารมณ์
ได้แก่ ดีใจ ได้แก่ ดีใจ
ยิ้ม หัวเราะ ยิ้ม หัวเราะ
พึงพอใจ
พึงพอใจ
ได้อย่าง
ได้อย่าง
เหมาะสม เหมาะสม
กับเวลาและ กับเวลาและ
สถานการณ์ สถานการณ์
2 – 3 ครั้ง
1 ครัง้

1
นักเรียน
ไม่สามารถ
บอกจุดเด่น
หรือจุดควร
แก้ไขของ
ตนเองได้
รวมถึงไม่
สามารถ
ประเมิน
ตนเองได้
หลังจากการ
ปฏิบัติงาน

นักเรียน
ไม่สามารถ
แสดง
อารมณ์
ได้แก่ ดีใจ
ยิ้ม หัวเราะ
พึงพอใจ
ได้อย่าง
เหมาะสม
กับเวลาและ
สถานการณ์
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5
นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติงาน
6.สามารถอยู่ร่วมกับ
ร่วมกับ
เพื่อนได้อย่างมี
เพื่อนได้และ
ความสุข รวมถึง
สามารถ
เรียนรู้กติกาหรือ
ปฏิบัติตน
เกณฑ์ในการ
ต่อเพื่อนได้
ปฏิบัติต่อเพื่อน
อย่างถูกต้อง
อย่างถูกต้องและ
และ
เหมาะสม
เหมาะสม
ทุกครั้ง
นักเรียนรู้จัก
หน้าที่ของ
ตนเอง
ทาหน้าที่
อย่างดี
ไม่แย่ง
7.รู้จักและเคารพต่อ หน้าที่กับ
หน้าที่ของตนเอง เพื่อน และ
และของผู้อื่น
เห็นความ
สาคัญของ
ทุกหน้าที่
เป็นประจา
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ร่วมกับ
ร่วมกับ
ร่วมกับ
เพื่อนได้และ เพื่อนได้และ เพื่อนได้และ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติตน ปฏิบัติตน
ต่อเพื่อนได้ ต่อเพื่อนได้ ต่อเพื่อนได้
อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง
และ
และ
และ
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง

1
นักเรียน
ไม่สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกับ
เพื่อนได้
อีกทั้งปฏิบัติ
ตนต่อเพื่อน
อย่างไม่
ถูกต้องและ
ไม่เหมาะสม

นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จัก นักเรียนไม่
หน้าที่ของ หน้าที่ของ หน้าที่ของ สนใจหน้าที่
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ของตนเอง
ทาหน้าที่
ทาหน้าที่
ทาหน้าที่
มักแย่ง
อย่างดี
อย่างดี
อย่างดี
หน้าที่กับ
ไม่แย่ง
แต่มักแย่ง แต่มักแย่ง
เพื่อน
หน้าที่กับ
หน้าที่กับ หน้าที่กับ
อยู่เสมอ
เพื่อน และ
เพื่อน
เพื่อน
เห็นความ เป็นประจา เป็นบางครั้ง
สาคัญของ
ทุกครั้ง
ทุกหน้าที่
เป็นบางครั้ง
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3

5

4

2

1

นักเรียนให้
ความสนใจ
กับแหล่ง
เรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก
ห้องเรียน
ทุกครั้ง

นักเรียนให้
ความสนใจ
กับแหล่ง
เรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก
ห้องเรียน
2 – 3 ครั้ง

นักเรียนให้ นักเรียนให้ นักเรียน
ความสนใจ ความสนใจ ไม่ให้ความ
กับแหล่ง
กับแหล่ง
สนใจกับ
เรียนรู้
เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
เฉพาะ
ภายในและ
ภายนอก ภายในหรือ ภายนอก
ห้องเรียน
ภายนอก
ห้องเรียน
1 ครั้ง
ห้องเรียน

นักเรียนนา
ประสบการณ์
2. นาประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ใหม่ที่ตนได้รับมา
ในการ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางานหรือ
ในการสร้างสรรค์
การแก้ไข
ผลงาน
ปัญหา
ทุกครั้ง

นักเรียนนา
ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ในการ
ทางานหรือ
การแก้ไข
ปัญหา
4 – 5 ครั้ง

นักเรียนนา
ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ในการ
ทางานหรือ
การแก้ไข
ปัญหา
2 – 3 ครั้ง

ด้านสังคม

1. เปิดรับและสนใจ
ประสบการณ์ใหม่
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน

นักเรียนนา
ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ในการ
ทางานหรือ
การแก้ไข
ปัญหา
1 ครั้ง

นักเรียนไม่
สามารถนา
ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ให้เกิด
ประโยชน์ได้

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ ไม่สามารถ
ปรับตัว
ปรับตัว
ปรับตัว
ปรับตัว
ปรับตัว
3. สามารถปรับตัวใน เพื่อทางาน เพื่อทางาน เพื่อทางาน เพื่อทางาน เพื่อทางาน
การทางานร่วมกับ ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้
ผู้อื่นได้
ราบรื่นและ ราบรื่นและ ราบรื่นและ ราบรื่นและ
มีความสุข มีความสุข มีความสุข มีความสุข
ทุกครั้ง
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง
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5
นักเรียนรู้จัก
การแบ่งปัน
วัสดุอุปกรณ์
4.รู้จักการปฏิบัติตน
กับเพื่อน
หรือการเอื้อเฟื้อ
ร่วมกลุ่ม
แบ่งปันสิ่งต่างๆ
หรือเพื่อน
กับเพื่อน
ในห้องเรียน
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
1
นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จัก นักเรียน
การแบ่งปัน การแบ่งปัน การแบ่งปัน ไม่รู้จักการ
วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ แบ่งปันวัสดุ
กับเพื่อน
กับเพื่อน
กับเพื่อน อุปกรณ์กับ
ร่วมกลุ่ม
ร่วมกลุ่ม
ร่วมกลุ่ม
เพื่อนร่วม
หรือเพื่อน หรือเพื่อน หรือเพื่อน กลุ่ม หรือ
ในห้องเรียน ในห้องเรียน ในห้องเรียน เพื่อนใน
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง
ห้องเรียน

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน นักเรียนไม่
รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ
ในการ
ในการ
ในการ
ในการ
ในการ
5.ปฏิบัติงานของ
ทางาน
ทางาน
ทางาน
ทางาน
ทางาน
ตนเองให้เสร็จไม่
ของตนเอง ของตนเอง ของตนเอง ของตนเอง ของตนเอง
เป็นภาระของผู้อื่น
และ
และ
และ
และ
และไม่
สามารถช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้หากมี
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อน
โอกาส
เมื่อมีโอกาส เมื่อมีโอกาส เมื่อมีโอกาส เมื่อมีโอกาส เมื่อมีโอกาส
ทุกครั้ง
4 – 5 ครั้ง 2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง
นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติงาน
6.สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกันเป็น
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้ กลุ่มได้อย่าง
ราบรื่น
ทุกครั้ง

นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็น
กลุ่มได้อย่าง
ราบรื่น
4 – 5 ครั้ง

นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็น ร่วมกันเป็น
กลุ่มได้อย่าง กลุ่มได้อย่าง
ราบรื่น
ราบรื่น
2 – 3 ครั้ง
1 ครั้ง

นักเรียนไม่
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็น
กลุ่มได้อย่าง
ราบรื่น
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5
นักเรียน
เข้าใจ ความ
แตกต่างของ
7.ยอมรับความ
เพื่อน และ
แตกต่างของเพื่อน
ยินดีให้
แต่ละคนในกลุ่ม
ความ
ของตน และพร้อม ช่วยเหลือ
ที่จะช่วยเหลือ
เพื่อนให้
ประสบ
ความสาเร็จ
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน นักเรียนไม่
เข้าใจ ความ เข้าใจ ความ เข้าใจ ความ
แตกต่างของ แตกต่างของ แตกต่างของ
เพื่อน และ เพื่อน และ เพื่อน แต่
ยินดีให้
ยินดีให้
ยินดีให้
ความ
ความ
ความ
ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
เพื่อนให้
เพื่อนให้
เพื่อนตาม
ประสบ
ประสบ
ที่ครู
ความสาเร็จ ความสาเร็จ มอบหมาย
3 – 5 ครั้ง 1 – 2 ครั้ง

1
นักเรียนไม่
เข้าใจ ความ
แตกต่างของ
เพื่อน และ
ไม่ให้ความ
ช่วยเหลือ
เพื่อน

ด้านปัญญา
นักเรียน
ตั้งใจเรียน
และสนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
ทุกครั้ง
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
2. สามารถสร้างสรรค์
อย่างถูกต้อง
ผลงานได้อย่าง
ตามลาดับ
ถูกต้อง
ขั้นตอนและ
สมบูรณ์
7–8
ชิ้นงาน
1. ตั้งใจเรียนและให้
ความร่วมมือใน
กิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้น
เรียน

นักเรียน
ตั้งใจเรียน
และสนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
5 – 6 ครั้ง
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามลาดับ
ขั้นตอนและ
สมบูรณ์
5–6
ชิ้นงาน

นักเรียน
ตั้งใจเรียน
และสนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
3 – 4 ครั้ง
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามลาดับ
ขั้นตอนและ
สมบูรณ์
3–4
ชิ้นงาน

นักเรียน
ตั้งใจเรียน
และสนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
1 – 2 ครั้ง
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามลาดับ
ขั้นตอนและ
สมบูรณ์
1–2
ชิ้นงาน

นักเรียนไม่
ตั้งใจเรียน
และไม่สนใจ
ร่วมทา
กิจกรรม
ในห้องเรียน
นักเรียน
ไม่สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามลาดับ
ขั้นตอนและ
ผลงาน
ไม่สมบูรณ์
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3. เข้าใจเนื้อหาวิชา
ในชั้นเรียน โดย
สามารถแสดงออก
ได้ด้วยการ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง หรือ
สามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง

ระดับพฤติกรรม
5
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
ตอบคาถาม ตอบคาถาม ตอบคาถาม ตอบคาถาม
และ
และ
และ
และ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สร้างผลงาน สร้างผลงาน สร้างผลงาน สร้างผลงาน
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ได้อย่าง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
7 – 8 ครั้ง 5 – 6 ครั้ง 3 – 4 ครั้ง 1 – 2 ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
4.สามารถนา
แก้ไขปัญหา
ประสบการณ์ของ
ที่เกิดขึ้น
ตนที่เกิดขึ้นก่อน
ด้วยการใช้
เรียนหรือระหว่าง ความรู้หรือ
เรียนมาใช้ ในการ ประสบการณ์
แก้ปัญหาที่เกิดจาก เดิมของ
การปฏิบัติงาน
ตนเอง
7 – 8 ครั้ง
5.สามารถวางแผน
ลาดับเวลาในการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเองได้ ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

นักเรียน
สามารถ
แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้
ความรู้หรือ
ประสบการณ์
เดิมของ
ตนเอง
5 – 6 ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้
ความรู้หรือ
ประสบการณ์
เดิมของ
ตนเอง
3 – 4 ครั้ง

นักเรียน
สามารถ
แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้
ความรู้หรือ
ประสบการณ์
เดิมของ
ตนเอง
1 – 2 ครั้ง

1
นักเรียน
ไม่สามารถ
ตอบคาถาม
และ
ไม่สามารถ
สร้างผลงาน
ได้อย่าง
ถูกต้อง
นักเรียน
ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้
ความรู้หรือ
ประสบการณ์
เดิมของ
ตนเอง

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
สามารถ ไม่สามารถ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ได้ตาม
ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่
ครูกาหนด ครูกาหนด ครูกาหนด ครูกาหนด ครูกาหนด
ทุกครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
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5
นักเรียน
รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่
6.รู้จักรับผิดชอบ
ตนเองได้รับ
หน้าที่ต่อตนเอง
และทา
และส่วนรวมตามที่
หน้าที่อย่าง
ได้รับมอบหมาย
เต็มความ
สามารถ
ทุกครั้ง
นักเรียน
สามารถ
นาเสนอ
7.สามารถใช้ภาษา ผลงานของ
เพื่อแสดง
ตนเอง และ
ความรู้สึกต่อผู้อื่น
สามารถ
หรือผลงานของ
แนะนาหรือ
ตนเองได้
ชมเชย
ผลงานของ
เพื่อนได้
ทุกครั้ง

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ ต่อหน้าที่ที่ ต่อหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ ตนเองได้รับ ตนเองได้รับ
และทา
และทา
และทา
หน้าที่อย่าง หน้าที่อย่าง หน้าที่อย่าง
เต็มความ เต็มความ เต็มความ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
นาเสนอ
นาเสนอ
นาเสนอ
ผลงานของ ผลงานของ ผลงานของ
ตนเอง และ ตนเอง และ ตนเอง หรือ
สามารถ
สามารถ
สามารถ
แนะนาหรือ แนะนาหรือ แนะนาหรือ
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ผลงานของ ผลงานของ ผลงานของ
เพื่อนได้
เพื่อนได้ เพือ่ นได้ แต่
3 ครั้ง
1 - 2 ครั้ง
ไม่คล่อง

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

1
นักเรียนไม่
รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ

นักเรียนไม่
สามารถ
นาเสนอ
ผลงานของ
ตนเอง และ
ไม่สามารถ
แนะนาหรือ
ชมเชย
ผลงานของ
เพื่อนได้
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คาจากัดความ
พัฒนาการแบบองค์รวม หมายถึง พัฒนาการสาคัญ 4 ด้าน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย คือ การเข้าใจและรับรู้ถึงความสามารถในการใช้อวัยวะต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาหรือการใช้กล้ามเนื้อหรืออวัยวะต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 2) ด้าน
อารมณ์ คือ การเข้าใจและรับรู้ถึงสภาพอารมณ์ รวมถึงความรู้สึกของตนเอง เพื่อนาไปสู่การแสดงออก
ทางอารมณ์ หรือการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 3) ด้านสังคม คือ การเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ห้องเรียนหรือสังคม เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่
จะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 4)ด้านปัญญา คือ ความสามารถในการนาสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น
ได้สัมผัส มารวบรวมเป็นประสบการณ์ แล้วสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม หมายถึง แบบประเมินที่ใช้สาหรับในการประเมิน กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยในแบบประเมิ น จะ
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้าน
อารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ4) พัฒนาการด้านปัญญา
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ถูกประเมิน
นักเรียนเลขที่ ........................
เพศ ชาย /
หญิง

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 /...............
อายุ ........................... ปี

ตอนที่ 2 แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม
ด้านร่างกาย
1. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้
คล่องแคล่ว มั่นคง ปลอดภัย
2. ผลงานมีความประณีตเรียบร้อย
3. เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ด้วยกระบวนการ
สังเกตจากสิ่งใกล้ตัว เช่น ครู / เพื่อน /
สื่อการสอนต่างๆ ในห้องเรียน
4. ปฏิบัติงานตามทักษะความสามารถของ
ตนได้อย่างเต็มศักยภาพ
5. ปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ วัสดุหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ตามลาดับขั้นตอน
6. พัฒนาทักษะของตน ด้วยกระบวนการเพื่อน
ช่วยเพื่อน
7. เข้าใจและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของทักษะ
ของตนเองและเพื่อน

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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เลขที่ ........................ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 /...............
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม
ด้านอารมณ์
1. สามารถบอกความสนใจหรือความชอบ
ของตนเอง
2. ตกแต่งผลงานตามความชอบหรือความ
สนใจของตน
3. สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ทั้ง
อารมณ์ด้านพึงใจและไม่พึงใจ
4. รู้จักการวิเคราะห์และวิจารณ์ตนเอง
ภายหลังจากการปฏิบัติงาน
5. สามารถแสดงอารมณ์ในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
6. สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข
รวมถึงเรียนรู้กติกาหรือเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. รู้จักและเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและ
ของผู้อื่น

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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เลขที่ ........................ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 /...............
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม
ด้านสังคม
1. เปิดรับและสนใจประสบการณ์ใหม่จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน
2. นาประสบการณ์ใหม่ที่ตนได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้
4. รู้จักการปฏิบัติตนหรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
สิ่งต่างๆ กับเพื่อน
5. ปฏิบัติงานของตนเองให้เสร็จไม่เป็นภาระ
ของผู้อื่น สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หากมี
โอกาส
6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
7. ยอมรับความแตกต่างของเพื่อนแต่ละคน
ในกลุ่มของตน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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เลขที่ ........................ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 /...............
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม

5

4

3

2

1

หมายเหตุ

ด้านปัญญา
1. ตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. เข้าใจเนื้อหาวิชาในชั้นเรียน โดยสามารถ
แสดงออกได้ด้วยการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
หรือสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
4. สามารถนาประสบการณ์ของตนที่เกิดขึ้น
ก่อนเรียนหรือระหว่างเรียนมาใช้ ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
5. สามารถวางแผนลาดับเวลาในการ
ปฏิบัติงานของตนเองได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
6. รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ต่อตนเองและ
ส่วนรวมตามที่ได้รับมอบหมาย
7. สามารถใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกต่อ
ผู้อื่นหรือผลงานของตนเองได้
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน
เรื่อง ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน เรื่อง ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตาม
หลัก สัปปุริสธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒ นาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ ตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม โดยใช้สั มภาษณ์กับกลุ่ มทดลองหลั ง การจัด กิจ กรรม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลัก
สั ป ปุ ริ ส ธรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแบบองค์ ร วมของนั ก เรี ยน
ประถมศึกษาปีที่ 1
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์ เลขที่ ....................

ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ...........................

สถานที่สัมภาษณ์ ..........................................................วันทีส่ ัมภาษณ์...........................................
เวลาเริ่มต้นการสัมภาษณ์.......................................เวลาสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ……………..……………...
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
1. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร ต่อกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และเพราะเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
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2. นักเรียนรู้สึกชอบผลงานชิ้นใดหรือคิดว่าทางานชิ้นใดได้ดีเป็นพิเศษ และเพราะเหตุใดจึงรู้สึก
เช่นนั้น
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ เช่น การเล่มเกม การฟังนิทาน การร่วมกันทาความสะอาดห้องเรียน เป็นต้น และ
เพราะเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
4. หากนักเรียนมีเพื่อนที่ไม่ได้เรียนที่นี่ นักเรียนอยากแนะนาให้เขามาเรียนแบบเดียวกับที่
นักเรียนได้เรียนไปหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
5. นักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดที่ครูควรเพิ่มเติมในการสอนกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์หรือไม่
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้งานประดิษฐ์ เรื่อง “สร้อยนาโชค”
จานวน 2 คาบ (120 นาที)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ง 1.1 เข้ า ใจการท างาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะกระบวนการ
ทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ
ทางานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางานมีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด 2
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย

ภาพผลงาน “สร้อยนาโชค”
2. แนวคิดหลัก
“สร้อยนาโชค” เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์สร้อยคอจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ฝาถ้วยพลาสติก
และหลอดกาแฟ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการใช้มือ
ในการปฏิบัติงาน ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
และปลอดภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของทักษะในแต่ละบุคคล อีกทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักการ
นาวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานให้เกิดประโยชน์
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
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1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสร้อยคอ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอนได้
2. เพือ่ ให้นักเรียนสามารถประดิษฐสร้อยคอที่สามารถนาไปใช้งานจริงได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง
ยังเพื่อฝึกและเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการใช้มือใน
การปฏิบั ติงาน ทักษะการสั งเกต ทักษะการร้อยและการมัดปมเชือก ทักษะการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน รวมถึงเพื่อเสริม สร้าง
ความเข้าใจในความแตกต่างของทักษะในแต่ละบุคคล
4. สาระการเรียนรู้

ภาพประกอบคาอธิบาย : สร้อยคอแบบต่างๆ
“สร้อยคอ” คือ วัตถุเครื่องประดับที่ใช้สวมใส่รอบลาคอ มักผลิตมาจากโลหะและมักจะติด
อยู่กับจี้หรือวัตถุห้อยระย้า สร้อยคออาจผลิตจากผ้าหรืออาจผลิตได้จากหิน (โดยเฉพาะหิน อัญมณี)
เศษไม้ เปลือกหอยรูปแบบหรือขนาดต่างๆ รวมไปถึงการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น กระดาษแข็ง
ฝาขวดน้า เป็นต้น
“สร้อยนาโชค” เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์สร้อยคอจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ฝาถ้วยพลาสติก
และหลอดกาแฟ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการใช้มือ
ในการปฏิบัติงาน ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
และปลอดภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของทักษะในแต่ละบุคคล อีกทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักการ
นาวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานให้เกิดประโยชน์
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 วัสดุ/อุปกรณ์
1. ฝาถ้วยพลาสติก
2. ลูกปัดพลาสติก
3. หลอดกาแฟ
4. ไหมพรม
5. สติ๊กเกอร์สี
6. กรรไกร
7. เครื่องเขียน

ภาพประกอบคาอธิบาย : วัสดุ/อุปกรณ์

ขั้นตอนการทางาน
1. เจาะรู 2 รู ที่ฝาถ้วยพลาสติกให้ห่างกันเล็กน้อย แล้วตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์สีให้สวยงาม

หมายเหตุ

หากนักเรียนติดสติ๊กเกอร์สีปิดรูที่เจาะ ให้นักเรียนใช้ดินสอปลายแหลมแทง
ทะลุผ่านรูอย่างระมัดระวัง
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2. ตัดไหมพรมเป็ น เส้ น ความยาวประมาณ 1 ช่ว งแขน (ตั้งแต่หั ว ไหล่ จนถึงปลายแขน)
จากนั้นร้อยปลายไหมพรมทั้ง 2 ข้างเข้าไปในรูที่เจาะไว้ ด้านละ 1 เส้น แล้วนาปลาย
เชือกทั้ง 2 ข้าง ร้อยกลับเข้ามาในห่วงไหมพรมด้านหลัง แล้วดึงให้สุด ดังภาพ

หมายเหตุ

ครูควรแนะนาให้นักเรียนทากาวเล็กน้อยที่บริเวณปลายไหมพรมทั้ง 2 ข้าง
จากนั้นหมุนปลายไหมพรมให้มีลักษณะเป็นปลายแหลม ซึ่งจะทาให้สะดวก
ในการร้อยผ่านรูมากยิ่งขึ้น

3. นาหลอดกาแฟคละสีมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ความยาวประมาณ 2 ข้อนิ้วชี้ (ตั้งแต่ปลายนิ้ว
จนถึงเส้นข้อที่ 2 ของนิ้วชี้) จากนั้นนาหลอดกาแฟที่ตัดแล้วกับลูกปัดมาร้อยใส่ไหมพรม
ทั้ง 2 ข้าง โดยร้อยหลอดกาแฟและลูกปัดสลับกันไปเรื่อยๆ แล้วให้เหลือปลายไหมพรม
ประมาณ 1 นิ้วชี้ เพื่อมัดปม
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4. มัดปมที่ปลายไหมพรมทั้ง 2 ข้าง โดยจับปลายไหมพรมทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน (ภาพที่ 1)
แล้วขดไหมพรมให้มีลักษณะคล้ายเลข 6 (ภาพที่ 2) จากนั้นสอดปลายเชือกกลับใส่เข้า
มาในห่วงวงกลม (ภาพที่ 3) แล้วดึงให้ไหมพรมตึง (ภาพที่ 4) เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

1

2

3

4

 ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรเน้นย้าให้นักเรียนตั้งใจและมีสมาธิในการทางาน เพื่อให้ผลงานมีความสวยงาม
นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
2. การเจาะรูบนฝาถ้วยพลาสติก ครูอาจเป็นผู้เจาะเตรียมไว้ให้ เนื่องจากนักเรียนอาจยัง
ไม่มีความสามารถในการเจาะด้วยตนเอง
3. ครูควรอธิบายวิธีการใช้กระดาษสติ๊กเกอร์ คือ นักเรียนควรร่างเส้นให้ เป็นรูปร่างที่
ต้องการบริเวณด้านหลังของกระดาษสติ๊กเกอร์ แล้วจึงค่อยใช้กรรไกรตัดตามเส้นที่ร่าง
ไว้ จากนั้นจึงใช้นิ้วแกะลอกสติ๊กเกอร์ออกจากแผ่นรอง แล้วจึงนาไปติดในบริเวณที่
นักเรียนต้องการ
4. ครูควรเตือนให้นักเรียนใช้กรรไกรอย่างถูกต้องและระมัดระวัง
5. ในกระบวนการตกแต่งฝาพลาสติก ครูอาจแนะนาให้นักเรียนเลือกใช้สติ๊กเกอร์สีที่มี
สีสันสดใส และควรวางแผนในการตกแต่งผลงาน เพราะจะทาให้ผลงานเป็นที่น่าสนใจ
และดูสวยงาม
6. หากนักเรียนติดสติ๊กเกอร์สีปิดรูที่เจาะ ครูสามารถแนะนาให้นักเรียนใช้ดินสอปลาย
แหลมแทงทะลุผ่านรูอย่างระมัดระวัง
7. ในขั้นตอนที่ 3 ครูควรแนะนาให้นักเรียนแบ่งปันและช่วยเหลือกันตัดหลอดกาแฟ
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8. เมื่อนักเรียนปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 3 เสร็จเรียบร้อย ครูควรให้นักเรียนนาผลงานมา
วางรวมกันที่หัวโต๊ะของกลุ่มตนเอง แล้วช่วยกันสารวจความเรียบร้อยของผลงาน
9. ในการร้อยไหมพรมผ่านรู ครูควรแนะนาให้นักเรียนทากาวเล็กน้อยที่บริเวณปลายไหม
พรม จากนั้นหมุนปลายไหมพรมให้มีลักษณะเป็นปลายแหลม ซึ่งจะทาให้สะดวกใน
การร้อยผ่านรูมากยิ่งขึ้น
10. ในขั้นตอนที่ 4 ครูควรให้นักเรียนที่สามารถมัดปมได้ ช่วยแนะนาและสอนเพื่อนที่ยัง
มัดปมไม่ได้
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแจ้งให้นักเรียนเข้านั่งตามกลุ่มของตน แล้วตรวจดูความพร้อมของนักเรียนในการ
เตรียมอุปกรณ์มาเรียน ได้แก่ เสื้อกันเปื้อน เครื่องเขียนและถุงผ้า
2. ครู น าเข้าสู่ บ ทเรี ย นโดยเล่ า นิ ทานเรื่ อง “สร้อยคอของสิ งโต” ซึ่งมีเนื้อเรื่ อ ง ดังนี้
“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ป่าแห่งหนึ่ง มีสิ งโตเจ้าป่าท่าทางใจดี มักออกจากถ้าไป
ช่วยเหลือสัตว์น้อยใหญ่ในป่าให้อยู่ดีกินดี ซึ่งเจ้าสิงโตตัวนี้ชอบสวมสร้อยคอเส้นหนึ่ง
ตลอดเวลา เวลาไปไหนมาไหนก็มักจะสวมสร้อยคอเส้นนี้ติดตัวไปด้วย สิงโตทางาน
ช่วยเหลือสัตว์ป่าตลอดเวลาจนละเลยที่จะตัดผมของตน ปล่อยให้ผมยาวรุงรัง อยุ่มา
วันหนึ่งสิงโตก็หาสร้อยคอไม่เจอ สิงโตเที่ยวถามซักไซร้กับสัตว์ป่าทุกตัว แต่ไม่มีใคร
เห็นเลยจริงๆ สิงโตนั่งก้มหน้าท่าทางเศร้าสร้อย โศกเศร้าเสียใจมาก”
3. ครูบอกนักเรียนว่า “พี่สิงโตที่น่าสงสารทาสร้อยคอหายเสียแล้ว ครูเห็นแล้วอดสงสาร
พี่สิงโตไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาประดิฐ์สร้อยคอให้พี่สิงโตกันดีกว่า โดยสร้อยคอที่
เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้ วัสดุหลัก คือ ฝาถ้วยพลาสติก โดยครูตั้งชื่อให้กับสร้อยคอ
เส้นนี้ว่า “สร้อยนาโชค” เพราะ สร้ยคอเส้นนี้จะได้นาโชคดีมาให้กับพี่สิงโต เผื่อว่าพี่
สิงโตจะหาสร้อยคอเส้นเดิมพบ” แล้วครูจึงแสดงผลงานตัวอย่างให้นักเรียนชม
4. เมื่อนักเรียนได้เห็นผลงานตัวอย่างแล้ว ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับ “สร้อยคอ” จากนั้น
จึงบอกนักเรียนว่ากิจกรรม “สร้อยนาโชค” คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งเราจะใช้
ชื่อเรียกกิจกรรมนี้ว่า “สร้อยนาโชค” และจะถามนักเรียนว่า “นักเรียนพร้อมที่จะทา
“สร้อยนาโชค” หรือไม่ หากพร้อมแล้วพวกเรามาเริ่มลงมือกันเลย”
5. ครู แจกตะกร้ าอุป กรณ์ให้ นักเรียนกลุ่ มที่เรียบร้อยก่อน จากนั้นครูถามนักเรียนว่า
“นักเรียนสังเกตตะกร้าอุปกรณ์ที่กลุ่มของนักเรียนได้รับมา รวมถึงตัวอย่างผลงานที่ได้
เห็นไป นักเรียนคิดว่าในการปฏิบัติงานในกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ใดบ้าง”
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6.

7.

8.
9.

และครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบ แล้วครูจึงแจกแจงวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทา
“สร้อยนาโชค”
ก่อนเริ่มปฎิบัติงาน ครูให้นักเรียนบริหารมือด้วยการร้องเพลง “มือของฉัน” ประกอบ
ท่าทาง โดยมีเนื้อร้อง ดังนี้ “มือของฉันนั้นมี 2 มือ นี่มือซ้าย นี่มือขวา มือของฉันนั้นมี
นิ้วทั้ง 5 ก้อย นาง กลาง ชี้และหัวแม่มือ มือของฉันนั้นมี 2 มือ นี่มือซ้าย นี่มือขวา มือ
ของฉันนั้นมีนิ้วทั้ง 5 ก้อย นาง กลาง ชี้และหัวแม่มือ”
จากนั้นครูอธิบายพร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทางานทีละขั้นตอนอย่างละเอียด และให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กันทีละขั้นตอน ซึ่งครูจะฉายภาพขั้นตอนการ
ทางานบนจอภาพหน้าห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตและทบทวนขั้นตอนนั้นด้วย
ตนเองอีกครั้ง โดยมีครูคอยดูแลช่วยเหลือและสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละ
คนอย่างใกล้ชิด ซึ่งครูสามารถชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติงานด้ว ยตนเองได้ดี หรือให้
กาลังใจนักเรียนที่พยายามปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ครูให้นักเรียนเขียนชื่อลงบนด้านหลังผลงานของตนเอง ก่อนนาออกมาส่งหน้าชั้นเรียน
แล้วเริ่มเก็บอุปกรณ์ และช่วยกันทาความสะอาดบริเวณโดยรอบ
จากนั้นครูจะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าในวันนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะอะไรไปบ้าง
แล้วครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จุดดีหรือจุดควรพัฒนา รวมถึงประเมินผลงานแต่
ละชิ้นที่ครูสุ่มเลือกขึ้นมาจานวน 3 ชิ้น โดยมีเกณฑ์ดีมาก ดีและปานกลาง หลังจากนั้น
ให้บอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดงานชิ้นนี้ถึงได้อยู่ใ นเกณฑ์นั้น แล้วครูจึงทาการสรุป
บทเรียนและเลิกชั้นเรียน

6. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 สือ่
1. ตัวอย่างผลงานสาเร็จ
2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิต เช่น ฝาถ้วยพลาสติก ลูกปัดพลาสติก หลอดกาแฟ
เป็นต้น
3. PowerPoint ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4. คอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายภาพ (Projector)
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 แหล่งการเรียนรู้
1. http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=34&chap=4&p
age=t34-4-infodetail01.html
2. http://th.wikipedia.org/wiki/สร้อยคอ
3. https://www.youtube.com/watch?v=7XUQOi3mJOc
7. การวัดและการประเมิน
1. ประเมินผลตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
ลักษณะนิสัย (30 คะแนน)
 การนาอุปกรณ์มาตามที่ได้รับมอบหมาย
 การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
 การใช้วัสดุ/อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
 รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันกันในกลุ่ม
 การทาความสะอาดหลังปฏิบัติงาน และจัดเก็บอุปกรณ์
อย่างถูกต้อง
รวม
ผลงาน (50 คะแนน)
 ความประณีตในการติดประกอบ
 การมัดปม
 ความถูกต้องสมบูรณ์ของขั้นตอนการทางาน
รวม

คะแนน
5
5
5
5
5
5
30
คะแนน
20
10
20
50

2. ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม (หลังเรียน) ด้านร่างกาย
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้งานประดิษฐ์ เรื่อง “หมวกหรรษา”
จานวน 2 คาบ (120 นาที)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ง 1.1 เข้ า ใจการท างาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะกระบวนการ
ทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ
ทางานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางานมีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด 2
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย

ภาพตัวอย่างผลงาน “หมวกหรรษา”
2. แนวคิดหลัก
“หมวกหรรษา” เป็ น กิจกรรมการประดิ ษ ฐ์ หมวกจากกระดาษ โดยอาศัยเทคนิคการพับ
กระดาษ แล้วนามาตกแต่งให้มีลวดลายสวยงาม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ด้านต่างๆ ได้แก่ทักษะการใช้มือในการปฏิบัติงาน ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอนและปลอดภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของ
ทักษะในแต่ละบุคคล อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน นอกจากนี้
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นักเรียนยังสามารถนาผลงานจากกิจกรรมนี้ไปเล่นกับเพื่อนได้ หรือนาไปใส่ในโอกาสต่างๆ เช่น งาน
แฟนซี การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหมวกและหมวกประดิษฐ์ รวมถึงสามารถปฏิบัติงาน
ตามลาดับขั้นตอนได้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถประดิษฐหมวกจากการพับกระดาษที่สามารถนาไปใช้งานจริง
ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเพื่อฝึกและเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านต่างๆ
ได้แก่ ทักษะการใช้มือในการปฏิบัติงาน ทักษะการสังเกต ทักษะการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน รวมถึงเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในความแตกต่างของทักษะในแต่ละบุคคล
4. สาระการเรียนรู้

ภาพประกอบคาอธิบาย “ตัวอย่างหมวกประดิษฐ์แบบต่างๆ”
“หมวก” คือ สิ่งที่ใส่สวมใส่บนศีรษะเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่นใส่เพื่อป้องกันสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อเฉลิมฉลองหรือเหตุจาเป็นเกี่ยวกับศาสนา เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อประดับเป็น
แฟชั่นในอดีต หมวกใช้บ่งบอกสถานะทางสังคมในทางการทหาร ใช้หมวกเพื่อแสดงถึงชาติ ตาแหน่ง
หรือยศของทหารนายนั้น
“หมวกประดิษฐ์” หมายถึง สิ่งประดิ ษ ฐ์ ที่ทาขึ้นเลียนแบบลักษณะรูปทรงของหมวก ใช้สวม
ใส่บนศีรษะ เพื่อความสวยงามหรือป้องกันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถประดิษฐ์จากวัสดุ
ประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ กล่องนม ไหมพรม ผ้ า ฯลฯ และผ่านขั้ น ตอนหรือกรรมวิ ธี ที่แตกต่าง
กันไป เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้สวมใส่ นอกจากนี้หมวกประดิษฐ์บางประเภท
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ยังมีความคงทน เก็บไว้ได้นาน และบางประเภทสามารถนาไปมอบเป็นของขวัญหรือของฝากให้แก่ผู้อื่น
ได้
“หมวกหรรษา” เป็ น กิจกรรมการประดิ ษ ฐ์ หมวกจากกระดาษ โดยอาศัยเทคนิคการพับ
กระดาษ แล้วนามาตกแต่งให้มีลวดลายสวยงาม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ด้านต่างๆ ได้แก่ทักษะการใช้มือในการปฏิบัติงาน ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอนและปลอดภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของทักษะในแต่
ละบุคคล อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน นอกจากนี้นักเรียนยัง
สามารถนาผลงานจากกิจกรรมนี้ไปเล่นกับเพื่อนได้ หรือนาไปใส่ในโอกาสต่างๆ เช่น งานแฟนซี การ
แสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น
 วัสดุ/อุปกรณ์
1. กระดาษโปสเตอร์สีชนิดอ่อน
2. กาว
3. กรรไกร
4. เครื่องเขียน

ภาพประกอบคาอธิบาย : วัสดุ/อุปกรณ์
 ขั้นตอนการทางาน
1. วางกระดาษตามแนวตั้ง แล้วพับแบ่งครึ่งตามแนวตั้ง จากนั้นคลี่กระดาษออก พับแบ่งครึ่ง
กระดาษตามแนวนอน แล้วรีดสันทบให้เรียบ
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2. พับมุมด้านข้างของกระดาษ (ด้านที่เป็นสันทบ) ลงมาให้มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม
ทั้ง 2 ด้าน

3. พับแบ่งครึ่งขอบกระดาษด้านล่างขึ้นมาให้พอดีกับขอบของสามเหลี่ยมด้านบน จากนั้น
ให้พับขึ้นมาอีกทบหนึ่ง

4. พลิกกระดาษกลับด้าน แล้วทาซ้าขั้นตอนที่ 3
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5. เปิดอ้าช่องว่างด้านล่างออก แล้วตกแต่งให้สวยงามเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรเน้นย้าให้นักเรียนตั้งใจและมีสมาธิในการทางาน เพื่อป้องกันความเสียหายของ
ผลงาน และความคลาดเคลื่อนในการตัด การพับหรือการติดประกอบ
2. ในขั้น ตอนที่ 1 เนื่ องด้ว ยกระดาษมี ขนาดใหญ่ ครูอาจแนะนาให้ นักเรียนสลั บ กั น
ปฏิบัติงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. ในขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ครูควรเน้นย้านักเรียนให้ใช้มือรีดสันทบให้เรียบ ซึ่งจะช่วย
ทาให้ผลงานมีความเรียบร้อย หลังจากนั้นให้นักเรียนนาผลงานของตนเปรียบเทียบกับ
งานของเพื่อนในกลุ่ม เพื่อสารวจความเรียบร้อยหรือข้อบกพร่องในการทางาน ซึ่งควร
เน้นย้ากระบวนการเพื่อนช่วยแนะนาเพื่อน
4. ครูควรแนะนาให้นักเรียนร่างเส้นให้เป็นแนวก่อนใช้กรรไกรตัด เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ตัดชิ้นส่วนได้ตรงตามความต้องการของตนเอง ซึ่งส่งผลต่อความประณีตเรียบร้อยของ
ผลงาน
5. ในกระบวนการตกแต่งผลงาน ครูควรแนะนาให้นักเรียนใช้กรรไกรอย่างถูกต้อง โดย
ยึดหลักการอ้า เล็ง งับ คือ อ้ากรรไกรด้วยการใช้มือที่ถูกต้อง จากนั้นใช้สายตาเล็งลง
ไปบนพื้นที่ที่ต้องการตัด แล้วจึงงับกรรไกรเพื่อตัดกระดาษ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้
กรรไกรอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
6. ในกระบวนการตกแต่งผลงาน ครูควรแนะนาให้นักเรียนใช้นิ้วมือแตะกาวในปริมาณที่
เหมาะสม แล้ ว น ามาทาลงบนกระดาษที่ จ ะติ ด ตกแต่ ง เพื ่ อ ใ ห้ เกิดความประณี ต
เรียบร้อยของผลงาน
7. ในกระบวนการตกแต่งผลงาน ครูอาจแนะนาให้นักเรียนเลือกใช้กระดาษสีที่มีสีสัน
สดใส และควรวางแผนในการตกแต่งผลงาน เพราะจะทาให้ผลงานเป็นที่น่าสนใจและ
ดูสวยงาม
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8. หากต้องการให้หมวกกระดาษคงรูปร่างอยู่ได้นาน ควรทากาวบริเวณขอบหมวกให้ยึด
ติดกับตัวหมวก เพื่อป้องกันไม่ให้หมวกกระดาษคลายตัวออกมา
5. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแจ้งให้นักเรียนเข้านั่งตามกลุ่มของตน แล้วตรวจดูความพร้อมของนักเรี ยนในการ
เตรียมอุปกรณ์มาเรียน ได้แก่ เสื้อกันเปื้อน เครื่องเขียนและถุงผ้า
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนเล่นเกมทายภาพปริศนา ซึ่งครูจะให้แต่ละกลุ่มเลือก
เปิดภาพกลุ่มละ 1 ช่อง โดยไม่จาเป็นต้องเรียงตามลาดับหมายเลขกลุ่ม แล้วให้สมาชิก
ในกลุ่มปรึกษากันว่าภาพที่เห็ นคือภาพอะไร จนครบทุกกลุ่ม แล้วครูจึงเฉลยคาตอบ
(คาตอบ คือ หมวก)
3. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนทราบแล้วว่าภาพปริศนาของครู คือ หมวก แต่นักเรียน
พอจะบอกครูได้หรือไม่ว่าหมวกคืออะไร” ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
จากนั้นครูจะสรุปกับนักเรียนว่าหมวกคืออะไร
4. ครูบอกนักเรียนว่า “วันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนประดิษฐ์หมวก แต่หมวกของเราใน
วันนี้จะเป็นหมวกที่เกิดจากกระดาษเพียง 1 แผ่น โดยการใช้วิธีการพับ ซึ่งหมวกของ
เราในวั น นี้ ค รู ตั้ ง ชื่อ น่ า รัก ๆ ให้ ว่ า หมวกหรรษา” หลั ง จากนั้ น ครู จึ ง แสดงผลงาน
ตัวอย่าง “หมวกหรรษา” ให้นักเรียนได้ชม 2 – 3 ตัวอย่าง
5. ครูอธิบายว่าหมวกประดิษฐ์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และถามนักเรียนว่า “นักเรียน
พร้อมที่จะทา “หมวกหรรษา” กันหรือไม่ หากพร้อมแล้วพวกเรามาเริ่มกันเลย”
6. ครูแจกแจงวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทา “หมวกหรรษา” และแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน
กลุ่มที่เรียบร้อยก่อน
7. ก่อนเริ่มปฎิบัติงาน ครูให้นักเรียนบริหารมือด้วยการร้องเพลง “มือของฉัน” ประกอบ
ท่าทาง โดยมีเนื้อร้อง ดังนี้ “มือของฉันนั้นมี 2 มือ นี่มือซ้าย นี่มือขวา มือของฉันนั้นมี
นิ้วทั้ง 5 ก้อย นาง กลาง ชี้และหัวแม่มือ มือของฉันนั้นมี 2 มือ นี่มือซ้าย นี่มือขวา มือ
ของฉันนั้นมีนิ้วทั้ง 5 ก้อย นาง กลาง ชี้และหัวแม่มือ”
8. จากนั้นครูอธิบายพร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทางานทีละขั้นตอนอย่างละเอียด และให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กันทีละขั้นตอน ซึ่งครูจะฉายภาพขั้นตอนการ
ทางานบนจอภาพหน้าห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตและทบทวนขั้นตอนนั้นด้วย
ตนเองอีกครั้ง โดยมีครูคอยดูแลช่วยเหลือและสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละ
คนอย่างใกล้ชิด ซึ่งครูสามารถชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติงานด้ว ยตนเองได้ดี หรือให้
กาลังใจนักเรียนที่พยายามปฏิบัติงานด้วยตนเอง
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9. ครูให้นักเรียนที่ทางานเสร็จแล้ว เขียนชื่อ – นามสกุล ห้องเรียนและเลขที่ บริเวณด้าน
ในหมวกให้เรียบร้อย ก่อนนาออกมาส่งหน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นจึงเริ่มเก็บอุปกรณ์
และช่วยกันทาความสะอาดบริเวณโดยรอบ
10. ครูให้นักเรียนออกมาเดินแฟชั่นโชว์เพื่อนาเสนอหมวกหรรษาของตนเองหน้าชั้นเรียน
ทีละกลุ่ม
11. จากนั้นครูจะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าในวันนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะอะไรไปบ้าง
แล้วครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จุดดีหรือจุดควรพัฒนาในผลงานแต่ละชิ้นที่ครูสุ่ม
เลือกขึ้นมา ประมาณ 2 – 3 ชิ้น แล้วครูจึงทาการสรุปบทเรียนและเลิกชั้นเรียน
6. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 สือ่
1. ตัวอย่างผลงานสาเร็จ
2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิต เช่น กรรไกร กระดาษโปสเตอร์สีชนิดอ่อน เป็นต้น
3. PowerPoint ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4. คอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายภาพ (Projector)
6. เกมทายภาพปริศนา
 แหล่งเรียนรู้
1. http://wowboom.blogspot.com/2009/03/origami-hat.html
2. http://findallvideo.com/tag/childrens-paper-crafts
3. https://www.youtube.com/watch?v=-Wjvct3zvxQ
4. https://th.wikipedia.org/wiki/หมวก
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7. การวัดและการประเมิน
1. ประเมินผลตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
ลักษณะนิสัย (30 คะแนน)
 การนาอุปกรณ์มาตามที่ได้รับมอบหมาย
 การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
 การใช้วัสดุ/อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
 รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันกันในกลุ่ม
 การทาความสะอาดหลังปฏิบัติงาน และจัดเก็บอุปกรณ์
อย่างถูกต้อง
รวม
ผลงาน (50 คะแนน)
 ความประณีตในการพับ การตัดและการติดประกอบ
 ความถูกต้องสมบูรณ์ของขั้นตอนการทางาน
รวม

คะแนน
5
5
5
5
5
5
30
คะแนน
30
20
50

2. ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม (หลังเรียน) ด้านร่างกาย
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้งานประดิษฐ์ เรื่อง “จานโยกเยก”
จานวน 2 คาบ (120 นาที)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ง 1.1 เข้ า ใจการท างาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะกระบวนการ
ทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ
ทางานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางานมีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด 2
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย

ภาพตัวอย่างผลงาน “จานโยกเยก”
2. แนวคิดหลัก
“จานโยกเยก” เป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นอย่างง่ายจากจานกระดาษ ซึ่งกิจกรรมนี้จะ
ช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านอารมณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจในความชอบตนเอง การรู้จัก
วิเคราะห์และวิจารณ์ตนเอง การรู้จักควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม การเคารพต่อ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกั บเพื่อนในกลุ่มได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี้ผลงานชิ้นนี้ยังก่อให้เกิดความสนุกสนาน รวมถึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่เกิด
จากการทาของเล่นด้วยตนเองอีกด้วย

184
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ จานและจานกระดาษ รวมถึงส่งเสริมการรู้จักและ
เข้าใจในความชอบตนเอง การรู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์ตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของเล่นจากจานกระดาษที่สามารถนาไปใช้งานจริงได้
ด้วยตนเอง
3. เพื่อฝึกและเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ การรู้จักควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม การรู้จักเคารพต่อหน้า ที่ของตนเองและผู้อื่น
รวมถึงเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้อย่างมีความสุข
4. สาระการเรียนรู้

ภาพประกอบคาอธิบาย : จาน / จานกระดาษ
“จาน” คือ เครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปมีลักษณะแบน ก้นตื้น ใช้เป็นภาชนะ
ใส่อาหาร อาจจะเป็นรูปวงกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยมก็ได้ วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตจานมีหลายประเภท
เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ หรือวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ เป็นต้น
“จานกระดาษ” คือ ภาชนะใส่อาหารประเภทหนึ่งที่ผลิตมาจากกระดาษ มีลักษณะแบน ก้น
ตื้น อาจจะเป็นรูปวงกลม วงรีก็ได้ ความคงทนแข็งแรงต่า สามารถบรรจุอาหารที่ลักษณะแห้งเท่านั้น
มักนิยมใช้เพียงหนึ่งครั้งแล้วทิ้ง
“จานโยกเยก” หมายถึง กิจกรรมการสร้างสรรค์ของเล่นที่นักเรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
โดยวัสดุหลักทามาจากจานกระดาษ มีวิธีการเล่น คือ โยกปลายด้านใดด้านหนึ่งของจานกระดาษ จาน
โยกเยกก็จะโยกไปมา ความน่าสนใจและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “จานโยกเยก” คือ การเคลื่อนที่ไป
มาโดยอาศัยหลักของความสมดุลและแรงเหวี่ยง ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการทางด้านอารมณ์
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ด้านต่างๆ ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจในความชอบตนเอง การรู้จักวิเคราะห์และวิจารณ์ตนเอง การรู้จัก
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม การเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะส่งผล
ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถอยู่ ร่ ว มกั บ เพื่ อ นได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข นอกจากนี้ ผ ลงานชิ้ น นี้ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สนุกสนาน รวมถึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่เกิดจากการทาของเล่นด้วยตนเองอีกด้วย

 วัสดุ/อุปกรณ์
1. จานกระดาษ
2. กระดาษโปสเตอร์สีชนิดอ่อน
3. กระดาษสาหรับร่างแบบ
4. กาว
5. กรรไกร
6. เครื่องเขียน
ภาพประกอบคาอธิบาย : วัสดุ/อุปกรณ์

 ขั้นตอนการทางาน
1. พับแบ่งครึ่งจานกระดาษ ให้มีลักษณะครึ่งวงกลม โดยนาด้านสีขาวออกด้านนอก แล้ว
รีดสันทบให้เรียบ
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2. ทากาวบริเวณสันทบด้านใน แล้วกดไว้ครู่หนึ่งเพื่อรอให้กาวแห้ง

3. ออกแบบร่างการตกแต่งผลงานตามความชอบและความสนใจของตนเองลงใน
กระดาษก่อนการปฏิบัติจริง
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4. ตกแต่งภายนอกของผลงานตามแบบที่ร่างไว้ ด้วยกระดาษโปสเตอร์สีชนิดอ่อนให้
สวยงามประณีตเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรเน้นย้าให้นักเรียนตั้งใจและมีสมาธิในการทางาน เพื่อป้องกันความเสียหายของ
ผลงาน และความคลาดเคลื่อนในการตัด การพับหรือการติดประกอบ
2. ในขั้นตอนที่ 1 ครูควรเน้นย้านักเรียนให้ใช้มือรีดสันทบให้เรียบ ซึ่งจะช่วยทาให้ผลงานมี
ความเรียบร้อย
3. ในขั้นตอนที่ 3 ครูควรเน้นย้าให้นักเรียนออกแบบร่างการตกแต่งผลงานตามความชอบ
และความสนใจของตนเอง
4. ครูควรแนะนาให้นักเรียนร่างเส้นให้เป็นแนวลงบนกระดาษโปสเตอร์สีชนิดอ่อนก่อนใช้
กรรไกรตัด เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดชิ้นส่วนได้ตรงตามความต้องการของตนเอง ซึ่ง
ส่งผลต่อความประณีตเรียบร้อยของผลงาน
5. ในขั้นตอนที่ 4 ครูควรเน้นย้ากับนักเรียนว่าไม่ควรตกแต่งผลงานบริเวณส่วนโค้งของ
ขอบจานกระดาษ เพราะจะทาให้ผลงานเคลื่อนไหวไม่ได้ รวมถึงไม่ควรตัดชิ้นส่วนที่มี
ขนาดเล็กจนเกินไป เนื่องจากจะส่งผลให้ต้องใช้เวลานานกว่าจะตกแต่งเสร็จ
6. ในกระบวนการตกแต่งผลงาน ครูควรแนะนาให้นักเรียนตกแต่งผลงานตามที่นักเรียน
ได้ออกแบบร่างไว้
7. ในกระบวนการตกแต่งผลงาน ครูอาจแนะนาให้นักเรียนเลือกใช้กระดาษสีที่มีสีสัน
สดใส และควรวางแผนในการตกแต่งผลงาน เพราะจะทาให้ผลงานเป็นที่น่าสนใจและ
ดูสวยงาม
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5. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแจ้งให้นักเรียนเข้านั่งตามกลุ่มของตน แล้วตรวจดูความพร้อมของนักเรียนในการ
เตรียมอุปกรณ์มาเรียน ได้แก่ เสื้อกันเปื้อน เครื่องเขียนและถุงผ้า
2. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยเล่านิทาน เรื่อง ยึกยักโยกย้าย แล้วสุ่มเลือกนักเรียนออกมาเป็น
ตัวละคร แสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่อง ได้แก่ คุณช้างเบิ้ม คุณฮิปโป คุณหมีและคุณ
ลิงน้อย อย่างละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน โดยมีเนื้อเรื่อง ดังนี้ “อึดอัด อึดอัด อึดอัด คุณ
ช้างเบิ้ม คุณฮิปโปและคุณหมี กินขนมจนอ้วนพีเลยรู้สึกอึดอัด ลิงน้อยได้ยิน จึงเข้ามา
ถามไถ่ว่าเพื่อนๆ เป็นอะไร จึงบูดบึ้งกันอย่างนี้ ช้างเบิ้มตอบหน้ายู่ยี่ ดูที่ท้องพวกเราซิ
แน่นปึ๋งจนอึดอัด ลิงน้อยจึงแนะนาไป เพื่อนจงออกกาลังกาย แล้วจะหายอึดอัด ฮิปโป
รีบถามเร็วไว ต้องทาอย่างไรโปรดชี้ให้ชัด ลิงน้อยจึงแสดงท่า ออกกาลังกายให้เพื่อนเห็น
อย่างถนัด ยึกยักโยกย้าย ส่ายก้นกระดุกกระดิก ยึกยักโยกย้าย ส่ายเอวไหวริก ยึกยัก
โยกย้าย หมุนไหล่ดุกดิก ยึกยักโยกย้าย ไกว่แขนยิกยิก ยึกยักโยกย้าย ขยับกายขยุกขยิบ
ส่ายก้น ส่ายเอว หมุนไหล่ ไกว่แขน ขยับแข้งขยับขา อ้า...หายอึดอัดแล้วล่ะ ลิงน้อยรีบ
บอกเพื่อน เห็นมั๊ยเพียงเท่านี้ร่างกายของพวกเธอก็หายอึกอัดแล้วล่ะ”
3. ครูถามนักเรียนว่าได้ข้อคิดใดบ้างจากนิทานเรื่องนี้ จากนั้นครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น แล้วครูจึงบอกนักเรียนว่า “สัตว์ทั้ง 4 ตัวนี้ พวกเขาเป็นเพื่อนกัน
ยามเมื่อมีอะไรไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์ใจ ไม่ควรใช้อารมณ์แก้ไขปัญหา แต่ควรใช้สติ
และการระดมสมองช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อนย่อมต้องช่วยเหลือเพื่อน”
4. ครูให้นักเรียนสารวจพฤติกรรมของตนเอง โดยครูบอกกับเรียนว่า “มีเพื่อนๆ 4 คนที่มี
ความกล้าแสดงออก มาร่วมกิจกรรมกับครูหน้าชั้นเรียน นักเรียนคิดว่าเราควรรู้สึก
หรือควรปฏิบัติกับเพื่อนอย่างไร” ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แล้วครู
จึงสรุปว่า “การที่เพื่อนมีความกล้าแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องแสดงออกอย่าง
เหมาะสมให้ถูกเวลาและถูกสถานที่ การออกมาร่วมกิจกรรมหน้าชั้นเรียนนับเป็นการ
แสดงออกที่ถูก ต้ องและเหมาะสม พวกเราจึงควรปรบมือ ให้ แ ก่เ พื่ อนๆ ทั้ง 4 คน
รวมถึงเพื่ อนๆ ทั้ง 4 คน ควรต้องลุ ก ขึ้น แล้ ว โค้ ง ค านั บเล็ ก น้ อ ย” จากนั้นครู แ ละ
นักเรียนปรบมือให้แก่นักเรียนที่ออกมาร่วมกิจกรรมหน้าชั้นเรียน
5. ครูบอกนักเรียนว่า “กิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการยึก
ยักโยกย้าย วันนี้พวกเราจะมาสร้างของเล่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้จากภาชนะบรรจุ
อาหาร” ครูให้นักเรียนชมผลงานตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนตอบว่าวัสดุที่จะนามาใช้คือ
อะไร (คาตอบ คือ จานกระดาษ) แล้วครูจึงบอกนักเรียนว่า “โดยครูตั้งชื่อให้ของเล่น
ชิ้นนี้ ว่า “จานโยกเยก”
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6. ครูบอกนักเรียนว่ากิจกรรม “จานโยกเยก” คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งเราจะใช้
ชื่อเรียกกิจกรรมนี้ว่า “จานโยกเยก” และจะถามนักเรียนว่า “นักเรียนพร้อมที่จะทา
“จานโยกเยก” กันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วพวกเรามาเริ่มลงมือกันเลย”
7. ครูให้นักเรียนแบ่งหน้าที่ในกลุ่มของตนเอง โดยครูสังเกตพฤติกรรมการแบ่งหน้าที่ของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้
o หัวหน้ากลุ่ม จานวน 1 คน ทาหน้าที่รับและคืนตะกร้าอุปกรณ์ แจกอุปกรณ์
ให้เพื่อน
o ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม จานวน 1 คน ทาหน้าที่จัดตะกร้าอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ตามแบบ
o หน่วยพิทักษ์ความสะอาด จานวน 3 – 4 คน ทาหน้าที่ดูแลความสะอาด
ของบริเวณโดยรอบของกลุ่มตนเอง
ครูสรุปผลการแบ่งหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม และกล่าวชมเชยกลุ่มที่แบ่งหน้าที่ได้เรียบร้อย
8. ครูให้นักเรียนกลุ่ มที่แบ่งหน้าที่เรียบร้อยออกมารับตะกร้าอุปกรณ์ จากนั้นครูถาม
นักเรียนว่า “นักเรียนสังเกตหรือไม่ว่าตะกร้าอุปกรณ์ที่กลุ่มนักเรียนได้รับมามีอุปกรณ์
อะไรบ้าง” และครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบ แล้วครูจึงแจกแจงวัสดุอุปกรณ์ที่จะ
ใช้ในการทา “จานโยกเยก”
9. จากนั้นครูอธิบายพร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทางานทีละขั้นตอนอย่างละเอียด และให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กันทีละขั้นตอน ซึ่งครูจะฉายภาพขั้นตอนการ
ทางานบนจอภาพหน้าห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตและทบทวนขั้นตอนนั้นด้วย
ตนเองอีกครั้ง โดยมีครูคอยดูแลช่วยเหลือและสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละ
คนอย่างใกล้ชิด ซึ่งครูสามารถชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติงานด้ว ยตนเองได้ดี หรือให้
กาลังใจนักเรียนที่พยายามปฏิบัติงานด้วยตนเอง
10. ครูให้นักเรียนที่ทางานเสร็จแล้ว เขียนชื่อ – นามสกุล ห้องเรียนและเลขที่ บริเวณ
ด้านหลังผลงานให้ เรียบร้อย ก่อนนาออกมาส่งหน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นจึงเริ่มเก็บ
อุปกรณ์และช่วยกันทาความสะอาดบริเวณโดยรอบตามหน้าที่ของตนเอง
11. ครูสุ่มเลือกผลงานของนักเรียนที่มีความน่าสนใจออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
12. จากนั้นครูจะทาการสรุปบทเรียนและอภิปรายกับนักเรียนถึงปัญหาที่พบและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
13. ครูให้นักเรียนประเมินตนเองก่อนเลิกชั้นเรียนโดยการยกมือ แล้วทาการเลิกชั้นเรียน
ซึ่งหัวข้อในการประเมินตนเอง ประกอบด้วย
o ฉันตั้งใจเรียนและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
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o แม้ว่าฉันจะอยากทาหน้าที่ของเพื่อน แต่ฉันก็ไม่น้อยใจและทาหน้าที่ ของ
ตนเองอย่างดี
o ฉันมีน้าใจแบ่งปันหรือช่วยเหลือเพื่อน
6. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 สือ่
1. ตัวอย่างผลงานสาเร็จ
2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิต เช่น จานกระดาษ กระดาษโปสเตอร์สีชนิดอ่อน
3. PowerPoint ขั้นตอนการทางานประกอบคาอธิบาย
4. คอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายภาพ (Projector)
6. นิทาน เรื่อง ยึกยักโยกย้าย
 แหล่งเรียนรู้
1. http://th.wikipedia.org/wiki/จาน
2. https://www.youtube.com/watch?v=j-5g-t-7RKA
7. การวัดและการประเมิน
1. ประเมินผลตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
ลักษณะนิสัย (30 คะแนน)
 การนาอุปกรณ์มาตามที่ได้รับมอบหมาย
 การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
 มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและใช้วัสดุ/อุปกรณ์อย่าง
ถูกวิธี
 สามารถแสดงออกทางอารมณ์ในห้องเรียนอย่างเหมาะสม
 สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
รวม

คะแนน
5
5
5
5
5
5
30
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ผลงาน (50 คะแนน)
 ความประณีตในการพับ การตัดและการติดประกอบ
 ความถูกต้องสมบูรณ์ของขั้นตอนการทางาน
 ตกแต่งผลงานตามแบบที่ได้ร่างออกแบบ
รวม

คะแนน
20
20
10
50

2. ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการแบบองค์รวม (หลังเรียน) ด้านอารมณ์
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ภาคผนวก ง
ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย
2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ4) พัฒนาการด้านปัญญา ของนักเรียน
กลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม
ลาดับนักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
2.57
2.25
2.68
3.00
3.18
2.54
3.11
3.36
3.32
2.68
2.64
3.04
3.18
3.18
3.29
2.04
2.07
2.21
2.61
3.00
2.04
2.96
3.43
2.79

ค่าเฉลี่ยหลังเรียน
4.07
4.32
3.96
4.29
4.32
3.64
4.14
4.71
4.68
3.96
3.96
4.36
4.32
4.29
4.29
3.36
3.36
3.39
3.61
4.36
3.14
3.93
4.46
3.68

194
ลาดับนักเรียน
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม
𝑥̅

ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
3.43
3.29
3.39
3.32
3.39
3.07
2.00
1.39
3.29
3.32
3.50
101
2.88

ค่าเฉลี่ยหลังเรียน
4.43
4.50
4.43
4.36
4.39
4.39
3.14
2.39
4.43
4.32
4.68
142
4.06
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ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านร่างกาย
2) พัฒนาการด้านอารมณ์ 3) พัฒนาการด้านสังคม และ4) พัฒนาการด้านปัญญา ของนักเรียน
กลุ่มควบคุม ก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ
ลาดับนักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
2.21
1.82
2.46
2.21
3.00
3.18
2.04
1.79
2.15
2.86
2.57
2.82
2.82
2.75
3.32
3.29
3.43
2.25
2.82
2.54
1.82
2.82
2.75
2.61

ค่าเฉลี่ยหลังเรียน
2.68
2.07
2.74
2.45
3.21
3.50
2.36
2.11
2.50
3.18
2.75
3.03
3.01
2.91
3.55
3.61
3.60
2.37
3.04
2.75
2.07
3.04
2.89
2.79
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ลาดับนักเรียน
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม
𝑥̅

ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
2.93
2.64
2.43
3.07
3.22
1.39
2.90
3.64
2.22
2.11
3.36
92.70
2.65

ค่าเฉลี่ยหลังเรียน
3.14
2.87
2.65
3.38
3.43
1.62
3.01
3.87
2.44
2.40
3.76
101
2.88
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ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลัง
เรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม และนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อน
เรียนและหลังเรียนผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ

ลาดับนักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านร่างกาย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
2.71
4.14
2.71
4.29
2.43
4.57
1.86
2.86
2.71
4.00
2.71
3.57
3.14
4.29
2.71
3.57
3.14
4.29
3.00
3.86
2.14
3.14
3.14
4.00
3.29
3.86
2.57
3.86
3.43
4.57
1.86
3.14
3.29
4.43
2.29
3.43
2.86
3.86
2.57
3.57
2.86
3.86
2.57
3.29
3.29
4.43
2.57
3.43
3.29
4.14
2.86
3.71
3.14
4.14
2.71
3.71
3.14
4.00
3.14
3.86
1.57
2.86
3.29
3.86
1.71
2.86
3.29
3.86
2.00
2.86
2.57
3.29
2.57
3.29
2.57
3.29
3.14
4.14
2.43
3.29
2.00
3.00
1.14
2.14
2.86
3.57
2.57
3.29
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ลาดับนักเรียน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านร่างกาย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
3.71
4.14
2.57
3.14
2.57
3.29
3.00
3.57
3.14
4.14
3.00
3.71
3.14
4.29
2.71
3.57
3.14
4.14
2.29
2.86
3.14
4.00
3.14
4.00
3.14
4.00
3.29
4.00
3.29
4.14
1.43
2.57
1.57
2.86
2.86
3.43
1.14
2.00
3.57
4.00
3.14
4.00
2.29
3.00
3.14
3.57
2.14
3.00
3.86
4.57
3.00
4.14
98.90
133
92.40
122
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ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลัง
เรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม และนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อน
เรียนและหลังเรียนผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ

ลาดับนักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านอารมณ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
2.00
3.86
1.43
1.39
1.43
4.00
1.43
1.42
2.29
3.71
1.86
2.04
2.43
4.14
1.57
1.66
2.86
4.29
2.86
3.03
2.29
3.71
2.86
3.13
2.71
4.14
1.57
1.59
2.71
4.43
1.29
1.30
2.86
4.43
1.86
2.14
2.14
3.86
2.71
2.71
2.00
3.86
2.29
2.29
2.43
4.00
2.57
2.57
2.86
4.43
2.57
2.57
2.86
4.29
2.86
2.36
2.86
4.29
3.43
3.23
2.29
3.86
3.14
3.29
2.29
3.86
3.29
3.24
2.14
3.86
2.14
1.94
2.29
3.71
2.57
2.57
2.29
4.14
2.14
2.14
1.43
2.86
1.57
1.57
2.86
4.14
2.57
2.57
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ลาดับนักเรียน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านอารมณ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
2.86
4.43
2.57
2.57
2.71
3.71
2.00
2.14
3.29
4.57
2.57
2.71
2.71
4.57
2.57
2.61
3.14
4.57
2.29
2.43
2.86
4.43
2.86
2.86
3.14
4.57
3.14
3.14
2.43
4.29
1.43
1.23
1.71
3.29
2.57
2.47
1.43
2.71
3.29
3.43
3.14
4.57
2.29
2.29
3.14
4.57
2.00
2.00
2.43
4.29
3.29
3.43
87.30
142
83.50
84.10
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ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านสังคมของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลัง
เรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม และนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อน
เรียนและหลังเรียนผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ

ลาดับนักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านสังคม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
2.57
3.86
1.57
1.46
2.14
4.29
1.43
1.41
2.57
3.86
2.14
2.04
3.29
4.29
1.57
1.57
3.43
4.43
2.71
2.51
3.14
4.14
3.00
3.00
3.29
4.29
1.57
1.55
3.71
5.00
1.29
1.28
3.57
5.00
2.14
2.13
2.29
3.43
3.00
3.01
2.29
3.43
2.29
2.29
3.00
4.29
3.00
2.99
3.14
4.14
2.71
2.61
3.29
4.29
2.29
2.43
3.43
4.43
3.00
3.25
2.29
3.57
3.00
3.29
2.29
3.57
3.43
3.45
2.57
3.57
1.57
1.53
2.71
3.71
3.00
3.00
3.14
4.57
2.71
2.71
2.29
3.29
2.29
2.29
3.00
4.00
3.00
3.00
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ลาดับนักเรียน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านสังคม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
3.29
4.29
2.71
2.71
3.00
4.00
2.43
2.43
3.71
4.71
3.00
3.01
3.71
4.71
2.43
2.42
3.71
4.71
2.71
2.73
3.71
4.71
3.00
3.23
3.71
4.71
3.00
3.13
3.00
4.43
1.14
1.12
2.57
3.29
2.86
2.84
1.71
2.43
3.71
4.03
3.29
4.57
2.00
2.19
3.43
4.57
2.00
2.29
3.86
5.00
3.43
3.59
106
146
87.10
88.50

203
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านปัญญาของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนและหลัง
เรียนผ่านนวัตกรรมการสอนศิลปะประดิษฐ์ตามหลักสัปปุริสธรรม และนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อน
เรียนและหลังเรียนผ่านชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบปกติ

ลาดับนักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านปัญญา
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
3.00
4.43
3.14
3.57
3.00
4.43
2.57
2.57
3.14
4.29
3.14
3.29
3.14
4.43
3.00
3.00
3.29
4.29
3.43
3.43
2.57
3.57
3.71
3.86
3.14
4.29
2.43
2.43
3.57
4.86
2.71
2.71
3.57
4.86
2.29
2.29
3.43
4.71
3.14
3.43
3.43
4.71
3.14
3.14
3.43
4.71
3.14
3.14
3.43
4.57
3.14
3.14
3.43
4.43
3.14
3.14
3.71
4.43
3.71
3.86
2.00
3.14
3.71
4.00
2.00
3.14
3.71
3.86
2.14
3.29
2.71
2.71
2.86
3.71
3.14
3.29
3.43
4.57
2.86
2.86
2.43
3.43
2.29
2.29
3.14
4.00
3.14
3.29
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ลาดับนักเรียน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม

ค่าเฉลี่ยระดับพัฒนาการด้านปัญญา
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
3.86
5.00
3.14
3.14
2.86
3.71
3.00
3.00
3.57
4.29
3.14
3.14
3.57
4.43
2.86
2.86
3.57
4.29
2.43
2.57
3.57
4.29
3.29
3.43
3.57
4.29
3.43
3.43
3.57
4.71
1.57
1.57
2.14
3.14
3.29
3.29
1.29
2.43
4.00
4.00
3.57
4.57
2.29
2.29
3.57
4.57
2.29
2.29
3.86
4.86
3.71
3.86
110
147
106
108
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายคณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ เกิดเมื่อ 3 เมษายน พ.ศ. 2532 ที่กรุงเทพมหานคร สาเร็จ
การศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2555 และเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา ภาควิ ช าศิ ล ปะ ดนตรี แ ละ
นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษา
2554 และปีการศึกษา 2555 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่นของคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

