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บทคดัย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การศกึษาชดุกิจกรรมศิลปะเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ผู้วิจยั อรุณกมล สขุพิบลูย์ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลศิศิริร์ บวรกิตติ  

  
การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ดังนี  ้1)เพ่ือศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพ่ือเสริมสร้าง

ความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  2)เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพ่ือ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 ของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ ประชากรคือนกัเรียนในชมรมศิลปะ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน  15 คน จากการ
สงัเกตพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเองใน 15 ล าดบัท่ีมีคะแนนน้อย จากนัน้ท าการทดลองสปัดาห์ละ 1 วนั ครัง้
ละ 50 นาที รวม 7 สปัดาห์ มีผู้สงัเกต 3 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมศิลปะ 6 แผน และ แบบ
สงัเกตพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจยัแบบ 
One Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกต่างด้วย t-test for Dependent Samples โดยพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะขึน้จากทฤษฏีของ 
Maslow และ Erikson เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1)ความกล้าแสดงออก 2)
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  3)ความภาคภูมิใจในตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 1)นักเรียนชมรมศิลปะ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้จากชดุกิจกรรมศิลปะเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองท่ี
พฒันาขึน้อย่างสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Maslow และ Erickson มีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ  0.01 2)การเปลี่ยนแปลงความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั : กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง, ความเช่ือมัน่ในตนเอง, นกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น 
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The purpose of this research was to study and to develop a set of art activities in order 

to enhance the self-confidence and to compare the self-confidence of secondary students before 
and after using art activities. The sample consisted of fifteen students who joined the art club at 
Bodindecha (Sing Singhaseni) IV School in the first semester of the 2018 academic year. The 
participants were selected by purposive sampling from the school's art club. The experiment was 
carried out by three researchers for one day a week for seven weeks and each sessions lasted fifty 
minutes.The instruments used in this research included a set of art activities and an observation form 
for self-confidence behaviors with the index of consistency (IOC) between 0.67 and 1 and a reliability 
of 0.83. The research design was a one group pretest – posttest design. The data were analyzed 
using mean, standard deviation, and a t-test for dependent samples. The art activities were created 
and developed using the theories of Maslow and Erickson to ennhance self-confidence in general 
and in individual areas ,such as  self-expression, self-adjustment to the environment and self-pride. 
The results of the research found that the experience of taking part in the art activities among 
students significantly increased self-confidence among the students before learning art activities at a 
level of 0.01. Respectively each conceptual aspects were analyzed and found to be significantly 
higher at a level of 0.05. 

 
Keyword : self-confidence, secondary students, art activities, self-confidence enhancement 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

เยาวชนนัน้เป็นพืน้ฐาน และก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม แผนการศึกษาแห่งชาติจึงก าหนดให้มีความสอดคล้องกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพตอบสนอง
ความต้องการสู่สังคม การศึกษาจึงไม่เป็นเพียงแต่เป็นระบบการให้ความรู้แต่ยังเสริมสร้าง
สมรรถนะให้เยาวชนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและ 
มีวฒันธรรมในการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดจดุมุ่งหมายในข้อ
แรกไว้ว่าให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) การมีความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้บคุคลนัน้เห็น
คณุค่าในตนเอง  ซึ่งถือเป็นคณุลกัษณะส าคญัในการท่ีจะพฒันาคนให้มีคณุภาพ (อารี พนัธ์มณี, 
2538) ในขณะท่ีรายงานของกรมวิชาการ (2537) พบว่าเยาวชนไทยส่วนมากขาดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ด้วยวฒันธรรมการเลีย้งดแูบบถนถุนอม มีพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเครือญาติคอยช่วยเหลือ 
วฒันธรรมเร่ืองเด็กย่อมท าตามผู้ใหญ่ ซึง่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกมากนกั รวมถึงบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ห้องเรียนท่ีให้ครูมีบทบาทหลกั เป็นทัง้ผู้ก าหนด เด็กมีหน้าท่ีท าตาม จ ากดัความคิด
พืน้ท่ีแสดงออกน้อย สภาพแวดล้อมเหล่านีท้ าให้เยาวชนไทยไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงออก รวมถึง
ไม่กล้าแก้ปัญหาด้วยตนเอง สง่ผลคือเด็กไทยสว่นใหญ่ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง  

ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัสง่ผลให้คนเราประสบความส าเร็จในการ
กระท าสิ่งตา่งๆประกอบไปด้วยความเป็นตวัของตวัเอง ค้นพบตนเอง กล้าแสดงออกความสามารถ
ในการเผชิญสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย การแก้ปัญหา การกล้าตดัสินใจด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้อง
พึ่งพาผู้ อ่ืน มีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ กล้าทดลอง มีความมัน่คงด้านจิตใจ มีความ
หนักแน่นต่อสิ่งท่ีมากระทบ รวมถึงมีความสามารถด้านการปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม ความเช่ือมั่นในตนเองเป็นพืน้ฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาทางด้านสติปัญญา และ
ความคิดสร้างสรรค์(พิมพิกา คงรุ่งเรือง, 2542) โดยความเช่ือมัน่ในตนเองจะส่งผลต่อบุคลิกภาพ 
เม่ือมีสถานการณ์เกิดขึน้คนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองจะมีความสามารถในการควบคมุอารมณ์ 
และมีความแน่วแน่ในการตัดสินใจ ท าให้ไม่มีความวิตกกังวลกับอนาคต และเม่ือไม่พร้อมก็มี
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ความกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน ในขณะท่ีคนท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเองเม่ือมีเหตกุารณ์ท่ี
ไม่คุ้นเคย จะมีอาการ ลงัเลกระวนกระวาย ไม่สามารถตดัสินใจด้วยตนเอง แตมี่บคุลิกธรรมดาใน
สถานการณ์ปกติ (ธีรภาพ วฒันวิจารณ์, 2545, 127-128)  

ลัดดา สุวรรณรัตน์ (2512) ความเช่ือมั่นในตนเองสามารถเกิดขึน้ได้จากการจัด
สภาพแวดล้อม และเปิดโอกาสให้เด็กคิดอยา่งอิสระ สามารถจดัการสิ่งตา่งๆด้วยตนเอง สิ่งนีจ้ะท า
ให้เด็กรับรู้ว่าตนเองมีความสารถ การประสบความส าเร็จได้ด้วยความสามารถของตนเองจะ
พฒันาสู่ความเช่ือมั่นในตนเองต่อมา อีกสิ่งส าคญัของสภาพแวดล้อมคือคนรอบข้าง การได้รับ
ความรักจากครอบครัว เพื่อน และครู การได้รู้สึกถึงความเป็นท่ีน่าปรารถนาของผู้ อ่ืน ความ
ต้องการนี เ้ม่ือได้ รับการตอบสนองจะท าให้ เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ  
อีริคสนั ( Erikson ) ท่ีกลา่วว่า สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่พฒันาการเด็ก ถ้าเด็กอยูใ่นสภาพแวดล้อม
ท่ีมีความสุข ก็จะท าให้เด็กมองโลกในแง่ดี มีความเช่ือมั่นในตนเองและเกิดความไว้วางใจผู้ อ่ืน 
(Erickson, 1975, อ้างถึงในศุภศี ศรีสุคนธ์, 2539) ในขณะท่ีมาสโลว์ Maslow (1954) กล่าวว่า
ความเช่ือมั่นในตนเองจะเกิดขึน้ได้เม่ือบุคคลได้รับการตอบสนองจากการยอมรับทางสังคม  
ว่าบุคคลนัน้เป็นผู้ประสบความส าเร็จ เม่ือนัน้เขาจะรับรู้ในความสามารถและคุณค่าของตนเอง 
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจว่าตนมีความสามารถและเป็นประโยชน์  (Maslow, 1954, อ้างถึง
ในพิมพิกา คงรุ่งเรือง, 2542) 

ความเช่ือมั่นในตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีเด็กควรได้รับการส่งเสริม เพราะเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัของการพฒันาบคุลิกภาพท่ีจะสง่ผลให้เด็กมีความเป็นตวัของตวัเอง กล้าคดิ กล้าแสดงออก 
สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความภมูิใจและแก้ปัญหาด้วยความรู้สกึท่ี
มั่นคง (กรมวิชาการ, 2537) ดังท่ีสนธยา อ่อนน้อม (2538) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความ
เช่ือมัน่ในตนเองวา่เป็นคณุลกัษณะส าคญัท่ีจะสง่ผลให้บคุคลด าเนินชีวิต และสง่ผลตอ่การประสบ
ผลส าเร็จในการกระท าสิ่งตา่งๆทัง้การเรียนและการท างาน โดยการใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์และมี
คณุค่าต่อส่วนรวม ซึ่งความเช่ือมัน่ในตนเองนัน้มิได้เกิดขึน้ได้เองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการ
เรียนรู้ท่ีเน่ืองมาจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้างเป็นสิ่งท่ีควรปลกูฝัง และส่งเสริมให้เด็กได้
พฒันาอยูเ่สมอ (พรรณี ช, 2538, 68-69) 

ดงันัน้ความเช่ือมัน่ในตนเองสามารถสร้างขึน้ได้โดยอาศยัสภาพแวดล้อม และบคุคลรอบ
ข้างท่ีเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองได้ นอกจากครอบครัวท่ีมีส่วนส าคญัหลกัยงัมี
โรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีท่ีเยาวชนใช้เวลามากกว่าท่ีบ้าน นอกจากจะเป็นสถานท่ีท่ีทัง้ให้ความรู้ 
ยงัเปรียบเสมือนเป็นสถานท่ีเตรียมความพร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจต่อสถานการณ์จริงในสงัคม 
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โรงเรียนจงึมีบทบาทส าคญัในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองให้เด็ก ด้วยการสร้างบรรยากาศ
ท่ีเหมาะกับการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับผู้ เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล เปิดโอกาสในการแสดงออกทางความคดิอยา่งอิสระตลอดจนสามารถพฒันาตนเอง
จนเกิดความภาคภมูิใจ และความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ศิลปะเป็นวิชาหนึ่งในวิชาพืน้ฐานท่ีเยาวชนได้รับการจัดไว้ตัง้แต่ระดับอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษา หากรวมในระดับอุดมศึกษาวิชาศิลปะจัดเป็นวิชาในสาขามนุษยศาสตร์ในกลุ่ม
การศกึษาทัว่ไป โดยวิชาศิลปะจดัขึน้เพื่อสร้างเสริมลกัษณะนิสยัท่ีดีให้แก่เยาวชนเพื่อให้เป็นผู้ ท่ีมี
ความกล้าแสดงออก และมีความเช่ือมั่นในตนเองท่ีมุ่งหวงัให้เยาวชนเหล่านีเ้จริญเติบโตโดยมี
พื น้ฐาน ท่ีดี ให้แก่ตนเองและสังคม  (สุลักษณ์  ศ รีบุ รี , 2536) ซึ่ งสอดคล้องกับ ไคลี่ (Kylie 
Rymanowicz, 2016) ท่ีกลา่วถึงธรรมชาติของกิจกรรมศิลปะวา่ท าให้เด็กมีอิสระในการท ากิจกรรม 
ทัง้การตดัสินใจเลือกอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เกิดการส ารวจ และทดลองเทคนิคต่างๆ สิ่งเหล่านี ้
กระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะในหลายๆด้านไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต แต่ยังเก่ียวกับ
ความสามารถในการเรียนรู้ ในขณะท่ีจิลและเบอร์ร่ี Jill Englebright Fox และ Berry กล่าวถึง
ศิลปะว่าเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเด็ก เช่ือว่ากิจกรรมศิลปะนัน้มีความส าคญัไม่เพียงเพื่อการ
การสงัเกตการณ์ด้านความสามารถของเด็ก แต่เป็นสิ่งเสริมสร้างพัฒนาการให้ครบทุกด้าน จาก
การท่ีเด็กมีโอกาสได้ทดลองวสัดอุปุกรณ์ใหม่ๆ เด็กจะสามารถเรียนรู้และเช่ือมโยงตอ่สิ่งรอบตวั เกิด
การพึง่พาตนเอง ได้ตดัสินใจจากการเลือกอปุกรณ์ การแก้ปัญหา รวมทัง้การประเมินคณุคา่ในงาน
ศิลปะ กิจกรรมศิลปะนอกจากจะส่งเสริมด้านสติปัญญาแล้วนัน้กิจกรรมศิลปะยังส่งเสริมด้าน
สงัคม (Social) ศิลปะเป็นส่วนท่ีเช่ือมโยงกบัอารมณ์ ความพึงพอใจ และเป็นการเสริมสร้างความ
ภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) โดยกิจกรรมศิลปะเป็นโอกาสท่ีให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด 
ความรู้สึก ซึ่งเคลน และซอทเทอร์ (Klein, 1982, Sautter, 1994, อ้างถึงในJill Englebright Fox 
และ Berry) ได้แสดงความเห็นว่าการท่ีเด็กได้ร่วมกันท ากิจกรรมศิลปะในห้องเรียนนัน้เป็นการเปิด
โอกาสให้พวกเขามีปฏิสมัพันธ์ต่อกัน การแบ่งปัน การแลกเปลี่ยน มีการพูดคุย ช่ืนชม ยกย่อง
ผลงานของกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านีส้่งท าให้เกิดการยอมรับในความสามารถของตนเอง เป็นการ
สร้างความภาคภมูิใจในตนเอง สิง่ตา่งๆเหลา่นีส้ามารถช่วยให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองได้ 

ทัง้นีง้านวิจัยของไคมัล และเรย์ (Kaimal และ Ray, 2016) พบว่ากิจกรรมศิลปะท่ีให้
อิสระในการเลือกใช้วสัดแุละเทคนิค สามารถเพิ่มความรับรู้ในความสามารถของตนเองได้ (Self – 
Efficacy) การรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ซึ่ง
รูปแบบกิจกรรมศลิปะนัน้ต้องค านงึถึงการเปิดโอกาสหรือการสร้างโอกาสให้เด็กแสดงออกได้อยา่ง
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อิสระ มีอิสรภาพในการเลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์ และเทคนิค ยิ่งไปกวา่นัน้การสร้างบรรยากาศท่ีสบาย 
ไม่มีความกดดนั ไม่ตดัสินความสวยงามในแง่ศิลปินท่ีมีความช านาญ สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยเพิ่มเติม
ความเช่ือมัน่ในตนเองให้เกิดขึน้อยา่งเป็นธรรมชาติ 

จากการศกึษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี ดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมศิลปะ เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการแสดงออก กระตุ้นให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมท่ีหลายหลาย เม่ือเด็กได้ประสบความส าเร็จในการท า
กิจกรรมด้วยตนเองในแต่ละครัง้ จะส่งผลให้เด็กเกิดการรับรู้ศกัยภาพของตนเองซึ่งส่งผลสู่ความ
เช่ือมั่นในตนเองท่ีสูงขึน้  โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัยรุ่นช่วงแรก( 12- 13 ปี) เป็นช่วงวัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงจากวยัเด็กสู่วยัรุ่น เด็กวยันีมี้การเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านร่างกาย และจิตใจซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมและบคุลิกภาพของนกัเรียน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และสงัคมคือ
การเลื่อนชัน้จากนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มาศึกษาต่อในระดบัชัน้มธัยมศึกษา การพบเจอ
เพื่อนใหม่ ครู กฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้หมดในช่วงวัยนีอ้าจท าให้เด็กไม่
สามารถปรับตวัได้ และส่งผลต่อการขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษา และพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองกับผู้ เรียนในกลุ่มวยัรุ่น
ตอนต้น การใช้กิจกรรมศิลปะเป็นสื่อกลางเพื่อช่วยให้เด็กได้พฒันาและรับมือกบัการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสงัคม เพื่อให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองตลอดจนเป็นมนษุย์ท่ี
มีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ และสามารถเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีคณุภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพฒันาประเทศตอ่ไป รวมทัง้เพื่อเป็นแนวทางให้กบัครูผู้สอนวิชาศิลปะ หรือนกัจดักิจกรรม
ศิลปะ และยงัเป็นประโยชน์ต่อพ่อ แม่ และผู้ปกครอง รวมทัง้ ผู้ ท่ีสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมศิลปะและส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสามารถเสริมความเช่ือมั่นในตนเองให้
เยาวชนไทยตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
งานวิจัยชิน้นีจ้ัดท าขึน้เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะส าหรับเสริมสร้างความเช่ือมั่นใน

ตนเองให้กบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ซึง่ส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 

ประชาการท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เด็กนกัเรียนท่ีศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น ชมรมศิลปะ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) ๔  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ใ้ช้วิ ธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยคัดเลือกจากเด็กนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชมรมศิลปะ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จ านวน 30 คน จากนัน้
ท ากิจกรรมเพื่อคดัเลือกนกัเรียน โดยมีการสงัเกตและบนัทึกแบบสงัเกตพฤติกรรมความเช่ือมัน่ใน
ตนเองทัง้ 30 คน แล้วน าคะแนนมาจดัเรียงล าดบัจากมากไปน้อย จากนัน้คดัเลือกเด็กท่ีมีคะแนน 
15 อนัดบัสดุท้ายเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 
ตัวแปรที่จะศึกษา 

1. ตวัแปรต้น คือ ชดุกิจกรรมศิลปะ 
2. ตวัแปรตาม คือ ความเช่ือมัน่ในตนเองนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
1. กิจกรรมศิลปะ (Art Activity) หมายถึง เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีประกอบด้วย

กิจกรรมการวาดภาพ ระบายสี การปะติด การท าภาพลายหินอ่อน โดยใช้วสัดท่ีุหลากหลาย สีน า้ 
สีไม้ สีชอล์ก สีน า้มนั วสัดธุรรมชาติ กระดาษสี และวสัดท่ีุอยู่รอบตวันกัเรียน โดยจดับรรยากาศ
การเรียนท่ีให้อิสระในการแสดงออกทัง้ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การเลือกใช้
เทคนิคและวสัดอุปุกรณ์ มีการทดลอง สง่เสริมให้นกัเรียนเข้าถึงส าเร็จด้วยตนเอง กิจกรรมสง่เสริม
ให้นักเรียนมีปฏิสมัพันธ์กับเพื่อน กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิด กิจกรรมไม่ยากและไม่ง่าย
จนเกินไปเพื่อให้นกัเรียนสามารถเข้าถึงความส าเร็จได้   

2. ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-Confident) หมายถึง คุณลักษณะของนัก เรียน 
ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึ หรือความคิดว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วยความมัน่ใจ 
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และความกล้าแสดงออก ความกล้าท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จได้ตามท่ีตัง้ใจไว้ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ลกัษณะความเช่ือมัน่ในตนเองครอบคลมุถึงสิ่งท่ีแสดงออกสามารถวดัได้จากพฤติกรรม 
 3 ด้านดงันี ้

2.1. ความกล้าแสดงออก หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกของเด็ก ซึง่สงัเกต
ได้จากการแสดงออกทางวาจา ท่าทาง กล้าพดู กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตดัสินใจ กล้าเผชิญ
กบัสิง่ท่ีไม่คุ้นเคยด้วยความมัน่คงทางจิตใจ  

2.2. การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม หมายถึง ความสามารถในการร่วมกิจกรรม
ด้วยความเป็นมิตร มีน า้ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน สามารถบอกความต้องการของตนเอง ปรับตัวได้ 
ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่งของผู้ อ่ืน  

2.3. ความภาคภมูิใจในตนเอง หมายถึง การยอมรับในความสามารถของตนเอง การ
เข้าใจความแตกต่าง การยอมรับผู้ อ่ืน การประมาณและรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความ
พยายามในการท างานให้ส าเร็จ 

3. นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หมายถึง นักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ชมรมศิลปะ ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สงิห์ สงิหเสนี) ๔ 
 
กรอบแนวคดิงานวิจัย 
 

   

 

 

 

 

สมมตฐิานการวิจยั 
ความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีระดบัสงูขึน้หลงัจากเข้า

ร่วมกิจกรรมศิลปะท่ีพฒันาขึน้อยา่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Maslow และ Erickson 

ชุดกิจกรรมศิลปะ 
ความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียนระดบัชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดบัที่ดขีึน้ 

ทฤษฎีความเช่ือม่ันในตนเองของ 
Maslow และ Erickson 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวข้อง  และได้น าเสนอตามหัวข้อ

ตอ่ไปนี ้
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง  

1.1. ความหมายของความเช่ือมัน่ในตนเอง 
1.2. ความส าคญัของความเช่ือมัน่ในตนเอง 
1.3. ทฤษฎีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

1.3.1. ทฤษฎีพฒันาการของอิริคสนั  
1.3.2. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 

1.4. ลกัษณะของเด็กท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
1.5. ปัจจยัในการสง่เสริมให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
1.6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศิลปะ 
2.1. ความหมายของกิจกรรมศิลปะ 
2.2. คณุคา่ของกิจกรรมศิลปะ 
2.3. การพฒันาพฤตกิรรมด้วยกิจกรรมศิลปะ 
2.4. กิจกรรมศิลปะ 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 
3.1. ความหมายของวยัรุ่น 
3.2. พฒันาการและการปรับตวัในวยัรุ่น 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อม่ันในตนเอง  
1.1. ความหมายของความเช่ือม่ันในตนเอง  

ได้มีผู้ให้ความหมายของความเช่ือมัน่ในตนเองไว้หลายทศันะ กลา่วคือ  
กรมวิชาการ (2537) ให้ความหมายไว้วา่ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นคณุลกัษณะท่ี

ส่งผลต่อความสามารถในการประสบความส าเร็จในการท าสิ่งต่างๆ ท าให้ เรามีความเป็นตวัของ
ตวัเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ท าสิ่งต่างๆด้วยความ
มั่นใจ ยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ด้วยความพอใจและภาคภูมิใจ สามารถเผชิญเหตุการณ์ต่างๆและ
แก้ปัญหาด้วยความรู้สกึท่ีมัน่คงอนัเป็นคณุลกัษณะของผู้ มีสขุภาพจิตดมีีความสขุในการด ารงชีวิต 

จงใจ ขจรศิลป์ (2532) ศรีสดุา คมัภีร์ภทัร (2534) และอารี เกษมรัติ (2538)ได้ให้
ความหมายของความเช่ือมัน่ในตนเองสอดคล้องกนัว่า หมายถึงการกล้าแสดงออก กล้าตดัสินใจ 
มีความมัน่ใจท่ีจะกระท า แสดงสิ่งต่างๆให้ส าเร็จได้ตามท่ีต้องการ พร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาต่างๆ
โดยไม่ย่อท้อ เด็กจะเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองได้ขึน้อยู่กบัสิ่งแวดล้อมตวัเด็ก ครอบครัว โรงเรียน
และสงัคม ควรจดับรรยากาศให้เด็กได้พฒันาอย่างอิสระและอบอุ่น ส่งเสริมเด็กมีโอกาสพบกับ
ความส าเร็จของเด็กด้วยตนเอง 

สนธยา อ่อนน้อม (2538) พิมพิกา คงรุ่งเรือง (2542) และ วารุณี เจริญรัตนโชติ 
(2543) ให้ความหมายของความเช่ือมัน่ในตนเองสอดคล้องกันว่า หมายถึงคุณลกัษณะท่ีแสดง
ออกมาเป็นบคุลิกภาพของบคุคล การพดูด้วยท่าทางท่ีมีความกล้า การมีทศันคติท่ีดีตอ่ตนเอง และ
มีความภาคภมูิใจในตนเอง มีความเป็นตวัของตวัเอง มองเห็นคณุค่าในความสามารถของตนเอง
และผู้ อ่ืน ท าให้บุคคลนัน้จัดการแก้ปัญหา ปรับตัวให้อยู่ในสังคมด้วยความรู้สึกท่ีมั่นคงได้ทุก
สถานการณ์และด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุ  

ธีรภาพ วฒันวิจารณ์ (2545) ได้กล่าวว่าความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้
จากภายในและสง่ผลตอ่พฤตกิรรม และความคิดของบคุคล ซึง่ก็คือสิ่งท่ีเรียกกนัวา่บคุลิกภาพ  

Hendrie (2015) อธิบายความหมายของความเช่ือมัน่ในตนเองไว้วา่ความเช่ือมัน่
ในตนเองคือความรู้สึก และความเช่ือมั่นในตัวเองว่าสามารถท าสิ่งต่างๆให้ส าเร็จได้ด้วย
ความสามารถของตนเอง ซึง่แตกตา่งจากการเห็นคณุคา่ในตนเอง โดยความเช่ือมัน่ในตนเองนัน้จะ
ช่วยให้บุคคลมีความพยายามท่ีจะท าให้ตัวเองประสบความส าเร็จ โดยมีประสบการณ์ในการ  
ท่ีจะช่วยให้บุคคลนัน้ๆเรียนรู้ในการท าสิ่งต่างๆได้ดีมากขึน้จนไม่มีความกังวลหรืออุปสรรคมา
ลดทอนความเช่ือมัน่ในตนเองลงได้ 

จากเอกสารดังกล่าวสรุปได้ว่า ความเช่ือมั่นในตนเอง หมายถึงคุณลักษณะ 
ท่ีส่งผลต่อบุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีมีต่อตนเองอันประกอบไปด้วยความกล้าแสดงออก  
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การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม การจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยจิตใจท่ีมัน่คง การรับรู้และการ
ประมาณความสามารถของตนเองท่ีจะสามารถท าให้ตนเองประสบความส าเร็จได้ มีความ
ภาคภมูิใจในตนเอง มีความเป็นตวัของตวัเอง ซึง่เกิดจากสภาพแวดล้อมโดยมีครอบครัว โรงเรียน 
และสงัคมเป็นปัจจยัให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองขึน้ 

1.2 ความส าคัญของความเช่ือม่ันในตนเอง  
ได้มีผู้ให้ความส าคญัของความเช่ือมัน่ในตนเองไว้หลายทศันะ กลา่วคือ  

Maslow (1954) ได้กล่าวว่าคนทุกคนในสังคมมีความปรารถนาท่ีจะได้รับ
ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self – Esteem) และต้องการให้คนอ่ืนยอมรับนับถือใน
ความส าเร็จของตนด้วย ถ้าความต้องการนีไ้ด้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอจะท าให้บคุคลนัน้มี
ความเช่ือมั่นในตนเองรู้สึกว่าตนเองมีค่า มีความสามารถและมีประโยชน์ต่อสงัคมแต่ถ้าความ
ต้องการนีถ้กูขดัขวางจะท าให้เกิดความรู้สกึวา่มีปมด้อยหรือเสียความภาคภมูิใจในตนเองได้ 

แจ่มจนัทร์ เกียรติกลุ (2531) กล่าวว่าความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นพืน้ฐานของการ
เป็นผู้น า เป็นพืน้ฐานของความคิดสร้างสรรค์ และสว่นส าคญัหนึ่งท่ีจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตวั
อยูใ่น สงัคมได้อยา่งมีความสขุ  

วาสนา เจ ริญ สอน  (2537) และ สนธยา อ่อน น้อม  (2538) ได้กล่ าวถึ ง
ความส าคญัของความเช่ือมัน่ในตนเองท่ีสอดคล้องกนัว่า ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นบคุลิกภาพท่ี
ส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตของบุคคลทัว่ไป ตัง้แต่เด็กเล็กจนโตเป็นผู้ ใหญ่ การท่ีบุคคลจะ
ประสบผลส าเร็จทัง้ทางด้าน การเรียน การท างาน การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ต้องอาศยัความเช่ือมัน่ในตนเองและต้องเป็นความเช่ือมัน่ในตนเองท่ีเป็น
สมัมาทิฎฐิคือ เปิดใจยอมรับฟังเหตผุลของผู้ อ่ืนเสมอ 

 ศภุศี ศรีสคุนธ์ (2539) และ วารุณี เจริญรัตนโชติ (2543) ได้มีทศันะท่ีสอดคล้อง
กันว่าความเช่ือมัน่ในตนเองมีความส าคญัต่อความส าเร็จในชีวิต การปูพืน้ฐานความเช่ื อมัน่ใน
ตนเองให้เกิดขึน้กบัเด็ก จะช่วยให้เด็กมองโลกในแง่ดี กล้าคิดกล้ากระท าสิ่งต่างๆด้วยความมัน่ใจ
ไม่เฉยเมยต่อสภาวะการณ์ต่างๆในสังคม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือ
เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีความสุข รวมทัง้เป็นบุคลิกภาพของผู้ ท่ี ประสบผลส าเร็จในการเรียน 
และด้านความเป็นอยู่ในสงัคมยคุปัจจุบนั เม่ือบุคคลในสงัคมมีความสขุจะส่งผลดีต่อการพฒันา
สงัคมและประเทศชาติ 

 



  10 

นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2536, 65-67) กล่าวว่าเด็กท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองจะไม่
ยอมให้ความล้มเหลวมาหยดุยัง้ความต้องการเรียนรู้ใหมข่องเขา  

ละม้ายมาศ ศรทตัถ์  และ จรรยา สวุรรณทตั (2010) พบว่าผลของการขาดความ
เช่ือมัน่ในตนเองของเด็กจะท าให้เด็กคอยพึ่งพาผู้ อ่ืนอยู่เสมอ ผลท่ีตามมาคือเด็กขาดความกล้าท่ี
จะเผชิญต่ออุปสรรค หรืองานท่ียากล าบากในภายภาคหน้า ผู้ ท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเองย่อม
กระท าการสิ่งใดส าเร็จได้ยาก เพราะความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นองค์ประกอบส าคญัในการใฝ่หา
ความเช่ือมัน่ในชีวิต  

เมทินี ด่านยังอยู่ (2546) กล่าวว่าความเช่ือมั่นในตนเองมีความส าคญัและจะ
เกิดขึน้ได้เม่ือเด็กได้รับความส าเร็จจากการปฏิบตัิกิจกรรมหรือกระท าสิ่งต่างๆอยู่ เสมอ บุคคลยิ่ง
ประสบความส าเร็จมากเท่าไรย่อมท าให้มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้เท่านัน้ เม่ือบคุคลมีความ
เช่ือมัน่ในตนเองเขาจะรู้สกึว่าตนเองไม่อยู่ใต้อ านาจของคนอ่ืนท าให้ความยุ่งยากใจตา่งๆลดลงไป 
หรือหมดไปอนัเป็นผลให้มีความสามารถท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆให้ได้ผลดียิ่งขึน้สามารถรับฟังความ
คิดเห็นหรือค่านิยมของผู้ อ่ืนได้ด้วย ผู้ ท่ีมีความเช่ือมั่นจึงมีลกัษณะของบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์  

จากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาEducations (2003)ได้
กลา่วถึงความส าคญัของความเช่ือมัน่ในตนเองของวยัรุ่นว่า วยัรุ่นตอนต้นมกัจะมีความเห็นคณุคา่
ในตนเองต ่า รวมทัง้การมีความเช่ือมัน่ในตนเองน้อย สิ่งเหลา่นีก้่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ พวก
เขาจะรู้สกึโดดเดี่ยว รู้สกึแปลกท่ีจะพดูคยุกบัผู้ อ่ืน มีความอ่อนไหวกบัค าวิจารณ์ นีค้ือผลท่ีเกิดใน
ระยะสัน้ แตใ่นระยะยาวผลของการมีความเช่ือมัน่ในตนเองต ่านัน้ จะมีผลตอ่บคุลิกคือปัญหาด้าน
มนษุยสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน การปลีกตวั รวมทัง้พฒันาการตา่งๆท่ีช้าลง ในกลุม่วยัรุ่นท่ีมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองต ่านัน้มีผลตอ่เน่ืองไปสูผ่ลการเรียนท่ีไม่ดี แย่ท่ีสดุคือการท าร้ายตนเอง และน าไปถึงปัญหา
การเก่ียวข้องกบับหุร่ี แอลกอฮอล์ และยาเสพติด 

Pickhardt (2013) กลา่วถึงผลของการมีความเช่ือมัน่ในตนเองต ่าคือ  
1. มีปัญหาในการปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืน 
2. มีพฒันาการช้า 
3.ประสบการณ์ในชีวิตน้อย 
4. การเห็นคณุคา่ในตนเองต ่า 

ซึง่ผลกระทบเหลา่นีส้ง่ผลตอ่อนาคตให้เป็นคนยอมแพ้ตอ่อปุสรรค 
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จากเอกสารดังกล่าวสรุปได้ว่าความเช่ือมั่นในตนเองมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับมนุษย์ทุกคน เน่ืองจากความเช่ือมัน่เป็นรากฐานของความกล้าท่ีจะลงมือกระท าสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง ซึ่งผลท่ีตามมาจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้เพราะประสบการณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึน้จะเป็นบทเรียนส าหรับการตดัสินใจในครัง้ต่อๆไปแต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ต้องได้รับแรงผลกัดันจาก
บคุคลรอบข้างท่ีเด็กไว้วางใจในการให้ความช่วยเหลือ สนบัสนนุให้กล้าแสดงออกและกระท าในสิ่ง
ท่ีตนเองเช่ือมั่นว่าถูกต้องจนประสบความส าเร็จซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีความ
เช่ือมัน่ในตนเองคือ กล้าแสดงออก มีความเป็นตวัของตวัเองสามารถปรับตวัเข้ากับสิ่งแวดล้อม
และด ารงตนอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  

1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อม่ันในตนเอง  
ทฤษฎีพฒันาการของอิริคสนั ( Erik H. Erikson ’ s Neo - Freudian Analysis )  

อิริค ฮอมเบอร์เกอร์ อิริคสัน(Erik Homburger Erikson)พบว่าพัฒนาการทาง
จิตวิทยาของมนุษย์มีสิ่งแวดล้อมทัง้ทางกายภาพ(Physical)ทางสังคม(Social)ทางวัฒนธรรม 
(Cultural)และทางความคิด(Ideational)เข้ามามีอิทธิพลกับพฒันาการของชีวิตมนุษย์ตัง้แต่แรก
เกิดจนชรา ซึง่สง่ผลตอ่ความคิดริเร่ิม ความสามารถในการปรับตวั บคุลิกภาพและพฤติกรรมตา่งๆ 
พฒันาการทางจิตวิทยามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับโครงสร้างทางกายภาพร่างกาย อิริคสนัจึง
เน้นพัฒนาการทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคมร่วมกันนั่นคือการเจริญเติบโตทางร่างกาย 
และสิ่งแวดล้อมจะมีความสมัพนัธ์กับพฒันาการทางจิตใจและบุคลิกภาพ ท าให้บุคคลสามารถ
ปรับตวัอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ ทฤษฎีของอิริคสนันีมี้พืน้ฐานจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
โดยทฤษฎีของอิริคสนัมีจุดเด่นคือมมุมองพฒันาการมนุษย์ตลอดช่วงอายขุยัและเน้นพฒันาการ
ของบุคคลคนหนึ่งในลกัษณะองค์รวม (Wholeness/Holistic) ตัง้แต่แรกเกิดจนกระทัง่สิน้อายุขยั 
ซึ่งโมเดลนี แ้บ่งพัฒนาการของบุคคลไว้  8 ขัน้  พัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial 
Development Model) 8 ขัน้  ซึ่ งแบ่ งตามการเปลี่ ยนแปลงทางร่างกาย และสมอง การ
เปลี่ยนแปลงตามขัน้ต่างๆนีเ้ป็นเสมือนบนัไดท่ีแต่ละบุคคลจะก้าวขึน้ไป การประสบกับปัญหา
อปุสรรคเป็นเร่ืองปกต ิและอาจเกิดขึน้ได้ในทกุช่วงพฒันาการ ซึง่จะเป็นเหมือนการเรียนรู้ การรู้จกั
แก้ไขปัญหา และเผชิญกับวิกฤตในช่วงต่างๆ การประสบกับความล้มเหลวในขัน้หนึ่งๆจะมีผล
กระท าต่อพฒันาการของบคุคลคนนัน้ในขัน้ต่อๆไปด้วยเช่น การไม่ประสบผลส าเร็จในพฒันาการ
ขัน้ต้นๆ จะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนจากกลุ่มปกติ ตวัอย่างพฤติกรรมเช่น การเรียน และการ
เข้าสงัคมของบคุคลในช่วงวยัเด็กตอนต้นประสบปัญหา สง่ผลให้เกิดปัญหาพฤติกรรมตา่งๆในช่วง
วยัรุ่น และเกิดปัญหาอปุสรรคการใช้ชีวิตในช่วงวยัผู้ใหญ่ตามมาเช่นกนั รูปแบบพฒันาการทางจิต
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สงัคมของอิริคสนัทัง้ 8 ขัน้ แตส่ าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี1ท่ีมีอายปุระมาณ 12-13 ปี
นัน้ตรงกบัขัน้ท่ี 5 เร่ืองการปรับตวัเพื่อแสวงหาอตัลกัษณ์  

ขัน้ท่ี 5 ความเป็นอัตลักษณ์กับความสับสนในบทบาท (Identity vs. Role 
Confusion) ขัน้นีอ้ยู่ในช่วงอายุ 13–20ปี การแสวงหาอัตลักษณ์ของบุคคล และการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของวยันี ้ซึง่ความรับผิดชอบดงักลา่วมีรากฐานมาจาก
การอบรมของพ่อแม่ และความรู้สกึไว้วางใจและความมัน่ใจในตนเอง องค์ประกอบส าคญัของการ
สร้างความรู้สึกเป็นอัตลักษณ์ และผ่านพ้นความรู้สึกสับสนในตนเอง ได้แก่ ความเข้าใจใน 
อตัลกัษณ์และการแสวงหาสถานภาพทางสงัคม ความเข้าใจในอัตลกัษณ์ช่วยให้เด็กวยัรุ่นเกิด
ความเข้าใจในปัญหาต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจ วางแผนเร่ืองเก่ียวกับอนาคตเช่น การเลือก
อาชีพ การเลือกคู่ครอง เป็นต้นในวยันีเ้ด็กวัยรุ่นจะเกิดความคิดสงสยัในตวัเองเช่น การคิดถาม
ตนเองวา่ “ฉนัคือใคร?” หรือ “ฉนัจะท าอาชีพอะไรดี?” เน่ืองจากระยะวยัรุ่นเป็นระยะ ท่ีมีความรู้สกึ
สบัสน ขาดความมัน่ใจ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านร่างกาย และจิตใจเพื่อเตรียมเข้าสู่วยั
ผู้ ใหญ่ ปัญหาของเด็กวยันีม้กัเป็นไปในท านองท่ีว่า ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะท าอะไร ฉันไม่รู้ว่าฉันจะ
ด าเนินชีวิตไปในทิศทางใด และฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน และ
ความรู้สกึได้รับการยอมรับจากสงัคมแวดล้อม ซึง่รวมถึงกลุม่ย่อยทางวฒันธรรม และศาสนามีผล
ต่อการปรับตวัของวยัรุ่นอย่างยิ่ง เด็กวัยรุ่นจะค่อย ๆ พัฒนาความเป็นตวัของตัวเองขึน้ เขาจะ
แสวงหาตนตามอดุมคติ (Ego – ideal) และค้นหาอตัลกัษณ์เพื่อปรับตวัให้เข้ากบับทบาทใหม่ใน
สงัคม เราพบวา่เด็กวยัรุ่นตอนปลายจ านวนมากยงัไมส่ามารถค้นพบอตัลกัษณ์ของตน เด็กวยัรุ่นท่ี
ประสบอปุสรรคในพฒันาการขัน้นีจ้ะขาดทกัษะท่ีเหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์ คือเม่ือเผชิญ
ปัญหามกัจะหลบเลี่ยงมากกว่าท่ีจะแก้ไข ในขณะท่ีสถานการณ์ หรือปัญหาหนึ่งยงัไม่ได้รับการ
แก้ไข เม่ือปัญหาอ่ืนๆประดังเข้ามาก็เกิดการสั่งสม กล่าวคือเด็กวัยรุ่นยังไม่มีทักษะท่ีดีในการ
แก้ปัญหา อย่างไรก็ตามวยัรุ่นแต่ละคนย่อมต้องการเวลาในการเรียนรู้ และปรับตวัเพื่อการพฒันา
ไปสูค่วามเป็นผู้ใหญ่และได้รับการยอมรับจากบคุคลรอบข้างในสงัคม  

อีริคสนั (Erikson) ได้กล่าวถึงการสร้างความเช่ือมั่นในตนเองของเด็ก เม่ือเด็กมี
โอกาสท าสิ่งต่างๆ และได้รับการยอมรับ ให้อิสระแก่เด็กในการเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ผู้ ใหญ่ให้
โอกาสเด็กในการซกัถามปัญหา เปิดโอกาสให้เด็กทดลองท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ย่อมเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นในตนเองให้กับเด็กได้ ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ ใหญ่ไปสกัดกัน้ความอยากรู้
อยากเห็นของเด็ก หรือไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกและท ากิจกรรมต่างๆอย่างอิสระตามความ
ต้องการและความสน ใจของเขาแล้ว ก็จะเป็นการสกดักัน้ความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ 
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ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ( Maslaw’s Theory of Need Hierarchy )  
อับราฮัม มาสโลว์ นักจิตวิทยาคนหนึ่งในกลุ่มทฤษฎีท่ีเน้นการมองความเป็น

มนุษย์ หรือมนุษย์มี ศักยภาพ ( Human Potential theory ) เขาเช่ือว่ามนุษย์มีคุณภาพนัน้
เน่ืองมาจาก มีความคิด ความรู้สึก ความรู้ตระหนกัและการแสวงหาสิ่งท่ีดีงาม ค้นหาเป้าหมาย
ของชีวิตให้ได้รับสิ่งท่ีมีความหมายตอ่ตนซึง่สิ่ง เหล่านีเ้ป็นความสามารถในการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในตวั
ของมนุษย์ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่รอดได้  (existence)และมนุษย์ทุกคนมีความต้องการ
แสวงหาสิ่งแปลกใหม่ท่ีจะสนองความต้องการให้แก่ ตนเองทัง้สิน้ ลกัษณะท่ีมีคณุภาพของมนษุย์
ลกัษณะนีจ้ดัเป็นความต้องการของมนษุย์เรียงเป็นล าดบัขัน้จากขัน้ต ่าสดุไปขัน้สงูสดุแบง่เป็น5ขัน้
ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 ความต้องการตอบสนองร่างกาย ( Physiological needs ) ได้แก่ 
อาหาร น า้ อากาศ อณุหภมูิ การนอนหลบั การขบัถ่าย เป็นต้น  

ขัน้ท่ี 2 ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs ) ได้แก่  ความรู้สึก
มั่นคง การได้รับการ ปกป้อง ความมั่นคงจากครอบครัว ปลอดภัยจากความวิตกกังวล การ
หลีกเลี่ยงอนัตราย ความเจ็บป่วย ตา่ง ๆ ความต้องการกฎหมายคุ้มครอง  

ขัน้ท่ี 3 ความต้องการความรัก ( Love needs ) ได้แก่ ความต้องการความรัก 
อยากให้ตนเป็น ท่ีรัก มีการยอมรับตนเอง ตัง้แตก่ลุม่ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุม่สงัคม กลุม่ท างาน 
เป็นต้น  

ขัน้ท่ี 4 ความต้องการได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน ( Esteem needs ) ได้แก่ 
ความต้องการให้ผู้ อ่ืน มายกยอ่ง การได้รับการยอมรับจากเพื่อน กลุม่คน และความภาคภมูิใจ  

ขัน้ท่ี 5 ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-Actualization needs ) ได้แก่ 
ความต้องการสงูสดุ ของบคุคล กระท าสิง่ตา่ง ๆ ได้ตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ และตามความสามารถ
พิเศษของตน  

มาสโลว์แบง่ความต้องการของมนษุย์ออกเป็น 2 อยา่ง คือ 
1. ความต้องการขัน้ต ่าท่ี ต้องได้รับการตอบสนอง ขาดไม่ได้ ต้องการ

ตอบสนองจากปัจจัย ภายนอก ประกอบด้วยความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความ
ปลอดภยัและมัน่คง ความต้องการ ความรักและเป็นเจ้าของ และความต้องการได้รับการยอมรับ
จากผู้ อ่ืน ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นวัยต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ ต้องการให้พ่อแม่ดูแลทัง้ทาง 
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาซึง่เดก็ช่วงนีต้้องการขัน้นีม้าก  
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2. ความต้องการขัน้สงูเพื่อพฒันาตน คือ ความต้องการท่ีจะเจริญเติบโต
หรือพัฒนาเต็มท่ีตาม ศกัยภาพของตน เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม 
และสติปัญญา ดังนัน้มนุษย์เราจะมีความต้องการขัน้สูงได้ก็ต้องมีความต้องการขัน้ต ่าครบ
เสียก่อน (Malow, 1987, อ้างถึงในสริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์, 2545) 

มาสโลว์ มองเห็นว่าความต้องการจะพัฒนาความต้องการในขัน้สูงจะเกิดขึน้  
ถ้าความต้องการขัน้ต ่า ได้รับการตอบสนอง และการท่ีคนตระหนกัถึงความสามารถของตนเองว่า
สามารถท าอะไรได้หรือไมไ่ด้จะน าไปสูค่วามมัน่ใจในตนเอง และน าไปสูก่ารกล้าตดัสินใจ และกล้า
เสี่ยงเม่ือให้อิสระในการเลือกเขาจะเลือกเดินไปข้างหน้าซึ่งผู้ มีบทบาทส าคญัในการตอบสนอง
ความต้องการเพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คือ พ่อแม่ ครู ส าหรับในโรงเรียนซึ่งเป็น
สถานท่ีจดัการเรียนการสอนนัน้ การพฒันาความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กควรจดับรรยากาศใน
ห้องเรียนให้มีลกัษณะผ่อนปรนไมต่งึเครียดให้เด็กมีความรู้สกึว่าเป็นสถานท่ีปลอดภยัแสดงให้เด็ก
เห็นว่าได้รับความสนใจและเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนโดย
เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดแสดงความคิดเห็นจัดประสบการณ์ เรียนเพื่ อช่วยให้เด็กประสบ 
ความส าเร็จ (พรรณี ช, 2538, 235-260)  

จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละคน พันธุกรรม 
สิ่งแวดล้อม การอบรมเลีย้งด ูตลอดจนการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ มีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนและ
ประสบการณ์ความส าเร็จย่อมส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทัง้ทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน 
ท าให้เด็กมีโอกาสสร้างรูปแบบพฤติกรรมของตนเองขึน้ เป็นผู้ มีบุคลิกภาพท่ีดี กล้าแสดงออก มี
ความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม กลายเป็นผู้ มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
สามารถเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์และมีคณุคา่แก่สงัคมไทยในอนาคตได้ 

1.4 ลักษณะของเดก็ที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
ได้มีผู้กลา่วถึงลกัษณะของเด็กท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองไว้หลายทศันะ กลา่วคือ  

ชชีูพ ออ่นโคกสงู (2516) ได้กลา่วถึงลกัษณะของเด็กท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองไว้
ดงันี ้

1. กล้าในการคิด การพดูและการกระท า 
2. ใจมัน่คง ไม่เช่ือคนง่าย มีเหตผุล 
3. รอบคอบมีแผนงาน 
4. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ชอบท าสิง่แปลกๆ ใหม่ๆ  
5. กล้าเสี่ยง (กล้าได้กล้าเสีย) 
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6. ชอบแสดงตวั 
7. ไม่วิตกกงัวลจนเกินไป 
8. เป็นผู้น า 
9. รักความยตุิธรรม 
10. ชอบช่วยเหลือหมูค่ณะ 
11. ชอบอิสระ ไมโ่อ้อวด 
12. ตัง้จดุมัง่หมายไว้สงูและคิดว่าจะท าได้ส าเร็จ 
13. มีความเกรงใจและเห็นใจผู้ อ่ืน 

ธีรภาพ วฒันวิจารณ์ (2545, 127) กล่าวว่าคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองจะเป็น
คนท่ีมีลกัษณะ มัน่คง ไม่ลงัเลในการตดัสินใจ ไม่วิตกกงัวลต่อสิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ ในขณะเดียวกนัก็
ไม่ฟูมฟายหรือกังวลต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ไปแล้ว สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ และเม่ือ
ประเมินวา่ตวัเองไมพ่ร้อมก็กล้าและมัน่ใจท่ีจะขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน  

สมจินตนา คปุตสนุทร (2547) กล่าวว่าเด็กท่ีความมัน่ใจในตนเองจะเป็นเด็กท่ี
กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าคิดและปฏิบตัิในสิ่งท่ีตนเองเห็นว่าดีแล้วถูกต้องแล้ว มีบุคลิกภาพท่ี
เปิดเผยแสดงความเป็นตวัของตวัเอง รู้จกัปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมตา่งๆได้ง่าย ในขณะเดียวกนัก็
พร้อมท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างมีเหตผุล และพร้อมขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนท่ี
ตนเองมัน่ใจวา่จะท าสิง่นัน้ๆได้ดีกวา่ตนเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสิทธิภาพสงูสดุ 

ฉันทนา ภาคบงกช (2533) กล่าวถึงลกัษณะของผู้ ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองว่า
โดยทัว่ไปจะมีความกล้าในการแสดงออก กล้าตดัสินใจและมีความมัน่ในท่ีจะท าสิ่งตา่งๆให้ส าเร็จ
ตามท่ีตนเองต้องการ มองโลกในแง่ดี ปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมได้ และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี
สงู 

จากเอกสารดังกล่าว สรุปได้ว่า เด็กท่ีมีความมั่นใจในตนเองจะเป็นเด็กท่ีกล้า
แสดงออก มีบคุลิกท่ีมัน่ใจ มีความมัน่คงในจิตใจ รู้จกัปรับตวัให้เข้าสิง่แวดล้อม มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา และมีความพยายามท่ีจะท าสิง่ตา่งๆให้ส าเร็จได้ด้วยความสามารถของตนเอง  

1.5 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง  
อีริคสนั (Erikson 1975) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฒันาการเด็กถ้าเด็กอยู่

ในสภาพแวดล้อมท่ีมีความสขุก็จะท าให้เด็กมองโลกในแง่ดี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
มาสโลว์ (Maslow, 1954) กล่าวว่าความเช่ือมั่นในตนเองจะเกิดขึน้ได้เม่ือบุคคล

ได้รับการตอบสนองจากการยอมรับทางสงัคม ว่าบคุคลนัน้เป็นผู้ประสบความส าเร็จเม่ือนัน้เขาจะ
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รับรู้ในความสามารถและคณุค่าของตนเอง ก่อให้เกิดความภาคภมูิใจว่าตนมีความสามารถและ
เป็นประโยชน์ 

สมุาลี วงศ์ปลกูแก้ว (2526) กล่าวว่าเด็กจะมีความมัน่ใจในตนเองได้ก็ต่อเม่ือได้รับ 
ความรัก ความสนใจจากพ่อแม่ ได้รับการสง่เสริมให้แสดงความคิดเห็นและมีอิสระในการตดัสินใจ 
ส่วนเด็กท่ีขาดความเช่ือมั่นในตนเองนัน้ มีสาเหตุมาจากถูกพ่อแม่ควบคุมให้ปฏิบัติตนอยู่ใน
ขอบเขตท่ีพอ่แม่เห็นชอบท าให้เด็กขาดอิสระท่ีจะคดิหรือตดัสินใจด้วยตนเอง  

อารี เกษมรัติ (2538) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางครอบครัว วิธีการอบรมเลีย้งดขูอง
พ่อแม่ การจดักิจกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีโรงเรียนมีอิทธิพลต่อบคุลิกภาพของเด็กทัง้สิน้ ฉะนัน้
พ่อแม่ ครูและผู้ ใกล้ชิด จึงควรให้ความรักความอบอุ่น มีเหตุผลให้อิสระเด็กในการตัดสินใจ  
จดักิจกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนอยา่งเต็มท่ี  

นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2536) กลา่วว่าเด็กสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองมาจากครอบครัว 
จากการเกิดความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เก่ียวกับตนเองทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งเป็นความคิด
พืน้ฐานหรือ ความเช่ือเบือ้งต้นท าให้บคุคลมีความเช่ือมัน่ในตนเองหรือขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
เม่ือ เด็กได้ รับความ รัก  ความสนใจจากพ่อแม่  การส่ งเส ริมให้ เด็กแสดงความคิด เ ห็น 
และมีอิสระในการตดัสินใจเด็กจะเช่ือมัน่ในตนเอง หากเด็กถูกพ่อแม่ควบคุมให้ปฏิบตัิตนอยู่ใน
ขอบเขตท่ีพอ่แม่ต้องการท าให้เด็กขาดอิสระท่ีจะคิดหรือตดัสินใจ ด้วยตนเองเมื่อพบกบัปัญหาก็ไม่
สามารถตัดสินใจได้เพราะไม่เคยฝากการแก้ปัญหามาก่อน เด็กท่ีถูกเลีย้งดูมาด้วยการต าหนิ 
และลงโทษจะท าให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ขีก้ลวั ประหม่า และขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง เพราะ
ความกล้าและความอยากแสดงออกนัน้ถกูลงโทษมาตัง้แต่เด็ก เม่ือเป็นผู้ ใหญ่ความผิดพลาดใน
อดีตจะ คอยตอกย า้และเตือนอยูต่ลอดเวลาวา่ ” อยา่พดู อยา่คดิ อยา่ท า ”  

พิมพิกา คงรุ่งเรือง (2542) กล่าวว่าในการส่งเสริมความเช่ือมั่นในตนเอง สถาบัน
ครอบครัวมีบทบาทส าคญัในการเลีย้งดใูห้ความรักความอบอุ่น และสถาบนัการศึกษาเป็นปัจจยั
ส าคญัอีก สถาบนัหนึง่ในการมีสว่นในการจดับรรยากาศและสิง่แวดล้อม เพื่อสร้างความมัน่คงทาง
จิตใจ รวมทัง้เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ อนัเป็นผลต่อการพฒันาความเช่ือมัน่ใน
ตนเองของเดก็ตอ่ไป  

Hendrie (2015) ได้ศกึษาค้นคว้าคณุสมบตัิของความเช่ือมัน่ในตนเองโดยสร้างจาก
ประเภทของประสบการณ์ และพฤตกิรรมท่ีเป็นคณุลกัษณะของความเช่ือมัน่ในตนเองโดยสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่ในตนเองจากการสร้างประสบการณ์เหลา่นี ้
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1. การรู้ความสามารถของตนเอง (Accurate Self – Assessment) ความเช่ือมัน่
ในตนเอง หรือการรับรู้ความสามารถของตน คือ การสร้างประสบการณ์ความส าเร็จท่ีเกิดจาก
ความสามารถของพวกเขาอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ค าเยินยอจากครอบครัว โดยท่ีพวกเขาจะเรียนรู้
จากประสบการณ์นีแ้ละพัฒนาตนให้มีความสามารถมากขึน้ แม้จะต้องเผชิญในสถานการณ์ท่ี
กดดนั พวกเขาจะผา่นไปได้อยา่งไร้ความวิตกกงัวล 

2. ก าหนดเป้าหมายท่ีดีในชีวิต บางเป้าหมายแม้จะยากท่ีจะส าเร็จ แต่การ
จินตนาการถึงความฝันนัน้กลบัสามารถสร้างแรงบนัดาลใจและท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง
เพื่อให้ตนเองมีความพยายามไปให้ถึงความฝันนัน้ได้ 

3. รับฟังค าวิจารณ์ ค าวิจารณ์ท่ีดีนัน้คือข้อมูลอนัเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับฟัง เพื่อ
น าไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อีกนยัหนึ่งคือการน าไปพฒันาตนเองให้ดีขึน้ ในวยัท่ีโตขึน้ค าวิจารณ์
เหล่านีค้ือการเรียนรู้ท่ีจะเติบโตและเป็นการเปิดรับทัศนะใหม่ๆจากผู้ อ่ืนซึ่งผู้ ท่ีมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองจะมองค าวิจารณ์เป็นประโยชน์ 

4. การได้รับความรัก และก าลงัใจ ความเช่ือมัน่ในตนเอง เกิดได้จากการได้รับ
การสนบัสนนุท่ีดีจากครอบครัว เรียกอีกอย่างว่า รักท่ีไม่มีเง่ือนไข คนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองนัน้
จะรู้สกึมัน่คง แม้ต้องเจอสถานการณ์ท่ีเสี่ยง สถานการณ์ท่ีกดดนั พวกเขาจะใช้ความพยายามใน
การท าให้ตนเองผา่นพ้นและประสบความส าเร็จ 

5. การมีประสบการณ์ครัง้ส าคญั ในครัง้หนึ่งหรือหลายๆครัง้ในชีวิต พวกเขาควร
ได้รับประสบการณ์ท่ีท าให้พวกเขาได้รับรู้ในความสามารถของตนเอง เพื่อให้เขาได้เช่ือว่า “ท าได้” 
เช่น การแข่งขนัฟุตบอลโรงเรียน การได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน เป็นต้น เหตกุารณ์ส าคญัๆท่ีน่า
จดจ าเหลา่นีจ้ะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองให้เกิดขึน้ได้ 

ซูซาน ฮาร์เทอร์(Harter, 1998)ผู้ พัฒนาทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเอง หนึ่งใน
นักจิตวิทยา เช่ือว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเองเป็นการสะท้อนมุมมอง 
และความรู้สกึของพวกเขาท่ีมีตอ่ตวัเองในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั ซึง่นกัจิตวิทยาผู้ นีจ้ะพิจารณา
ความรู้สกึท่ีมีตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเองท่ีมีตอ่งานอดิเรก หรือกิจกรรม และงานอดิเรกหรือกิจกรรม
นีมี้ความส าคญัตอ่พวกเขาอยา่งไร  เช่น สถานการณ์ การแข่งขนัฟตุบอล , การเรียนคณิตศาสตร์ ,
การคบเพื่อนต่างเพศ ,การดแูลน้องสาว หรือน้องชาย  ซึ่งวยัรุ่นมีแนวโน้มท่ีจะมีความรู้สึกความ
เช่ือมั่นในตนเองมากขึน้กว่าคนอ่ืน เม่ือเขารู้สึกว่าเขาเก่งในการแข่งกีฬา และมีคะแนนในวิชา
คณิตศาสตร์สงู แต่รู้สึกไม่ดีต่อการคบเพื่อนต่างเพศ พวกเขาจะผสมความรู้สึกเหล่านีร้วมกันต่อ
น้องสาวหรือน้องชายด้วย ดงันัน้การเห็นคณุคา่ของตวัเองคือการท่ีพวกเขาให้ความส าคญักบัอะไร 
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แล้วสิ่งนัน้เขาท าได้ดี หรือไม่ ถ้าหากเด็กคนดงักล่าวให้ความส าคญักบัการคบเพื่อนต่างเพศ ก็จะ
สง่ผลตอ่การรู้สกึไมด่ีตอ่ตนเอง แตถ้่าเด็กคนดงักลา่วให้ความส าคญักบัการเรียน และกีฬาเขาก็จะ
รู้สกึดีตอ่ตนเองด้วย จากทฤษฏีดงักลา่วจงึมีวิธีการพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองดงันี ้

1. สร้างโอกาสให้เด็กประสบความส าเร็จDiane Crimครูชีแ้จงว่า การเสริมสร้าง
ความเช่ือมัน่ในตนเองท่ีดีท่ีสดุคือการสร้างประสบการณ์ ด้วยการสนบัสนนุเพื่อให้มีประสบการณ์
ว่าพวกเขามีความสามารถเป็นส่วนส าคัญของการมีความเช่ือมั่นในตนเอง คือการรู้ว่าตนเอง
สามารถท าอะไรได้ในสถานการณ์ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน การส่งเสริมให้เด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเอง
ด้วยการค้นหาความสามารถของเด็ก เช่น การเรียนศิลปะ การเรียนฟุตบอล การร่วมทดลองใน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ การเล่นดนตรี เป็นต้น รวมทัง้การมอบหมายหน้าท่ีภายในบ้านท่ีเด็ก
สามารถท าได้ ก็เป็นอีกหนึง่วิธีในการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง  

2. ช่วยให้เด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และรู้สกึปลอดภยั การท่ีเด็กจะมีความเช่ือ
ใจในตนเองนัน้มากจากการให้ความรักโดยไม่มีเง่ือนไขของครอบครัว ซึ่งจะท าให้พวกเรารู้สึก
ปลอดภยั สิง่นีจ้ะช่วยพฒันาการด้านการแก้ไขปัญหาด้วยตวัเอง เม่ือเด็กต้องเผชิญกบัสถานการณ์
ท่ีไม่คุ้นเคย การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจะท าให้มีพฒันาการด้านอารมณ์ท่ีดีขึน้  

3. การสร้างบรรยากาศท่ีดี ปลอดภัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่ง
ตา่งๆรอบตวัเขา 

4. ชมเชย และสนบัสนุน ค าชมนัน้มีความหมายต่อวยัรุ่นเม่ือมาจากคนท่ีเขารัก
และใกล้ชิด ซึง่ค าชมนีเ้ป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเองให้พวกเขา 

5. อดทน ความเช่ือมัน่ในตนเองอาจจะมาหลงัจากการประสบความส าเร็จแล้ว
หนึ่งปีให้หลงั โดยในระหว่างนัน้วยัรุ่นจะค้นหาความถนดัในความสามารถของตน หรือสิ่งใดท่ีไม่
ถนดั ความเครียดในรูปแบบตา่งๆ ไมต่า่งกบัผู้ใหญ่รู้สกึไมส่บายใจหากต้องลงมือท าในสิ่งท่ีไม่ถนดั 
ดงันัน้เราจงึหาความสามารถของตนเอง และเพิ่มความสามารถนัน้ขึน้ไปด้วยการพฒันาตนเอง แต่
ในกลุม่วยัรุ่นซบัซ้อนกวา่นัน้เม่ือสภาพแวดล้อมของกลุม่วัยรุ่น คือเพื่อนก็เป็นปัจจยัส าคญั มกัยาก
ท่ีวยัรุ่นจะมีสมาธิแคเ่ร่ืองการเรียนเมื่อกลุม่เพื่อนให้ความส าคญักบัการคบเพ่ือนตา่งเพศ เป็นต้น 

คาร์ล พิกฮาร์ท (Pickhardt, 2013) นักจิตวิทยากล่าวถึงการสร้างความเช่ือมั่นใน
ตนเองโดยให้เกิดขึน้โดยธรรมชาติจากการสนบัสนนุของครอบครัว การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ อย่างแรกคือ ความเช่ือว่า“ฉนัเช่ือว่าฉันสามารท าได้”ซึง่ความเช่ือนี ้
จะท าให้เกิดผลลพัธ์ “ฉนัจะพยายามท าตอ่ไป” ความพยายามจะท าให้ผลลพัธ์ออกมาดียิ่งขึน้ “ฉนั
จะปรับปรุงเพื่อให้ผลลพัธ์ออกมาดี 
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1.ความเช่ือ (Faith) ความเช่ือในความสามารถของตนเองของวัยรุ่นส่วนมาก
สะท้อนจากสิ่งท่ีครอบครัวปลกูฝังมาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งสิ่งนีมี้ความแตกต่างมากต่อวยัรุ่น 
ค าพูดของครอบครัว เช่น หนูไม่มีทางประสบความส าเร็จ เธอสามารถท าอะไรก็ได้ท่ีต้องการ เรา
เรียนรู้ได้จากสิ่งท่ีผิดพลาด หรือ การผิดพลาดเป็นเร่ืองโง่เขลา ค าวิจารณ์เหล่านีจ้ากครอบครัว
สามารถเพิ่ม หรือลดความเช่ือมัน่ในตนเองของวยัรุ่นได้ ความเช่ือในความสามสามารถของตนจึง
เป็นพืน้ฐานหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

2. ความพยายาม (Effort) การเรียนรู้ทักษะใหม่ ,การช่วยเหลือผู้ อ่ืน ,การอาสา 
และบริการ ,การทดลองสิ่งท่ียาก ,รับผิดชอบหน้าท่ีงานบ้านในบ้าน ,การร่วมงานกับผู้ อ่ืน การมี
ความคิดสร้างสรรค์ สิง่เหลา่นีต้้องใช้ความพยายามและสามารถสง่ผลให้วยัรุ่นเกิดความเช่ือมัน่ใน
ตนเองได้ 

3. ผลลพัธ์ (Outcome) ความสขุหนึง่ท่ีมาจากความเช่ือในความสามารถเป็นแรง
ขบัเคลื่อนให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ซึง่มากจากการได้รับ “โอกาส” 

จากเอกสารดังกล่าว สรุปได้ว่า ความเช่ือมั่นในตนเองทุกสถาบันมีส่วนในการ
ส่งเสริมให้เด็ก ทัง้ครอบครัวในการให้ความรักความอบอุ่น ความสนใจ ก าลงัใจ ความเอือ้อาทร
จากพ่อแม่และบุคคลใกล้ชิด โรงเรียน จากครูและเพื่อน รวมทัง้สงัคม สภาพแวดล้อมและการให้
โอกาสเด็กกระท าสิ่งต่างๆได้ส าเร็จตามวยัและวฒุิภาวะ การเรียนรู้ และการร่วมกิจกรรมต่างๆให้
เด็กได้ฝึกฝนจนเกิดเป็นความช านาญและ ประสบผลส าเร็จในกิจกรรมนัน้ๆอย่างสม ่าเสมอและ
เต็มตามศกัยภาพ การเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้แสดงออกอยา่งเต็มท่ี รวมทัง้ให้เวลาและก าลงัใจ
แก่เด็ก เม่ือเด็กล้มเหลว เพราะปัจจยัต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะหล่อหลอมเช่ือมโยงรวมกนัเป็นพลงัผลกัดนั
ให้เด็กประสบผลส าเร็จซึง่เป็นรากฐานในการพฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปะ 

2.1. ความหมายของกิจกรรมศิลปะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กแสดงออกทางด้าน

ความรู้สึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วสัดอุุปกรณ์อย่างหลากหลายด้วยการใช้
ศิลปะเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ เช่น การวาดภาพระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีก พับ ตัด ปะ
กระดาษ การเล่นและทดลองด้วยสี การปัน้ การประดิษฐ์จากเศษวสัด ุฯลฯ กิจกรรมสร้างสรรค์จะ
เน้นในเร่ืองการแสดงออกอย่างอิสระในด้านศิลปะ เพื่อให้เด็กสามารถถ่ายทอดความรู้สึก  
การคิด จินตนาการออกมา ให้เด็กรับรู้และช่ืนชมทางด้านศิลปะ อีกทัง้ยงัให้รู้จกัช่ืนชมผลงานของ
ตนเองและผลงานผู้ อ่ืน หลักการส าคัญของกิจกรรมสร้างสรรค์นีค้ือ การส่งเสริมให้เด็กริเร่ิม
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กิจกรรมอย่างอิสระ (Child Initiate) ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งลกัษณะของการริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเอง จะท าให้เด็กได้วางแผน ปฏิบตัิกิจกรรมและ
ทบทวนสิ่ ง ท่ี ได้ วางแผนห รือเลื อก  เป็นการส่ ง เส ริม เด็ ก ให้ รู้จักการก ากับตน เองด้วย  
(Self-Regulation) กิจกรรมสร้างสรรค์ยงัมุง่ให้เด็กได้ประสบความส าเร็จจากการปฏิบตัิกิจกรรมใน
ทุกครัง้ ดงันัน้การท่ีเด็กได้รับความส าเร็จ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ เด็กจะรู้คุณค่าใน
ตนเอง ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ของความเช่ือมัน่ในตนเอง 

อุดม เพชรสังหาร (2548) ศิลปะ คือเคร่ืองมือท่ีท าให้ผู้ สร้างงานศิลป์เกิดความ
ภาคภมูิใจในตวัเอง การท่ีเด็กสร้างงานศิลปะขึน้มาสกัชิน้จะดีหรือไม่ดี สวยหรือไม่สวย ไม่ส าคญั
เท่ากบัวา่เขาได้ท ามนัขึน้มาแล้ว งานชิน้นีไ้ด้ผ่านการวางกรอบแนวคิด วางแผนในการผลิต และลง
มือผลิตจนแล้วเสร็จ น่ีคือคณุคา่ของงานท่ีเราจะต้องให้การช่ืนชมมากกวา่คณุภาพของผลงาน  ผล
แห่งการท างานชิน้ดงักลา่วมนัได้วางวงจรของการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กบัเด็กแล้ว น่ีคือสิ่งท่ีเรา
ต้องการ นอกจากนี ้การช่ืนชมเด็กจะท าให้วงจรสมองในสว่นท่ีเก่ียวกบัการมองตนเอง การยอมรับ
นบัถือตนเองและผู้ อ่ืนมีความเข้มแข็งขึน้ 

ชัยณรงค์ เจริญพาณิชย์กุล (2532) ศิลปศึกษา เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งเป้าหมายไปท่ี 
กระบวนการเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์การแสดงออก และการรับรู้เก่ียวกับความงาม การจัด
ประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่เด็กจึงต้องสนองตอบต่อความต้องการ ของเด็ก ซึ่งเป้าหมายอัน
ส าคญัยิ่งจากการเรียนศิลปะท่ี เด็กควรได้รับ ก็คือความมัน่ใจในตวัของเด็กเองและ การมีเสรีภาพ
ในการแสดงออก การได้พฒันาด้านศิลปะ และความสามารถสร้างผลงานท่ีดีได้ 

2.2. คุณค่าของกิจกรรมศิลปะ 
ชวลิต ดาบแก้ว (2533) กล่าวถึงคุณค่าของศิลปะนัน้มีหลายด้าน ทัง้คุณค่าด้าน

ความงาม ด้านเร่ืองราว คณุคา่ทางประโยชน์ใช้สอย คณุคา่ทางเศรษฐกิจ และคณุคา่ทางวสัด ุ แต่
ก่อนท่ีจะเข้าใจถึงคณุค่าของศิลปะเราต้องเข้าใจถึงท่ีมา ในแง่ของความหมาย ลกัษณะ และการ
น าไปใช้ของศิลปะด้วย  ความหมายของศิลปะนัน้ต้องสร้างสรรค์โดยฝีมือมนษุย์ ผ่านกระบวนการ
ความคดิ ความรู้สกึ และอารมณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน และสะท้อนสงัคม ประโยชน์
ของศิลปะนัน้ท าให้สร้างนิสยัท่ีดี นอกจากจะสง่เสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยงัท าให้เรียนรู้ท่ี
จะท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การมีปฏิสมัพนัธ์ การแบง่ปันการมีน า้ใจอีกด้วย 

ชลอ พงษ์สามารถ (2526) กล่าวถึงศิลปศึกษา ว่าคือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน
กระบวนการศิลปะ เช่น การวาดภาพ การปัน้ เป็นต้น เน้นให้อิสระในการแสดงออก โดยค านึงถึง
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ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล นอกจากนีศ้ิลปะก่อให้เกิดสนุทรียะ เกิดการเห็นคณุคา่ด้านความงาม 
ทัง้ในธรรมชาติ และงานศิลปะ นอกจากท าให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินยงัเกิดพัฒนาการท่ีดีใน
ด้านตา่งๆ คือ  

1. ด้านการรับรู้ท่ีดี การมีสนุทรียภาพในด้านต่างๆ ท าให้เป็นคนละเอียดอ่อน ใส่
ในในรายละเอียด ช่ืนชมในสิง่แวดล้อมรอบตวั 

2. ด้านอารมณ์ จากการได้ลงมือท าศิลปะด้วยตนเองอย่างอิสระ ตามความชอบ
และสนใจ สง่ผลให้มีพฒันาการท่ีดีในด้านอารมณ์  

3. ด้านสติปัญญา การได้มีสนุทรียภาพด้านความงาม ท าให้เด็กมีมมุมองมากขึน้ 
การได้เผชิญกับอุปสรรคขณะท างานศิลปะ การได้รับการชีแ้นะจากครู การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกับ
ผู้ อ่ืน สง่ผลให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

4. ด้านความคดิสร้างสรรค์ การมีอิสระในการคิด และลงมือปฏิบตัิ การกระตุ้นให้
เด็กเรียนรู้สง่ผลให้เด็กสร้างสรรค์และจิตนาการได้ดี 

5. ด้านการท างาน เด็กเรียนรู้กระบวนการการท างาน การวางแผน การมีความ
พยายามจนท างานส าเร็จลงได้ด้วยตนเอง 

สุลกัษณ์ ศรีบุรี (2536) ศิลปะนัน้คือชีวิตของมนุษย์ สามารถก่อให้เกิดความเจริญ
ทางด้านจิตใจ อารมณ์และสงัคม และสติปัญญา ทัง้ยงัส่งเสริมการแสดงออกท่ีมาจากความรู้สึก
นึกคิด ความสร้างสรรค์และความชอบในด้านต่างๆ ความเช่ือมั่นในตนเอง ส่งเสริมให้บุคคลมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะท าสิ่งใดๆให้ส าเร็จ ทัง้นีศ้ิลปะจึงเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษา อนัมีคณุคา่ตอ่จิตใจ
ของมนษุย์ ท่ีจะสง่ผลให้คนในสงัคมมีคณุภาพ   

เลิศ อานนัทนะ (2549) กลา่วถึงคณุคา่ของศิลปศกึษา เด็กสามารถเจริญเติบโตตาม
วยั และมีลกัษณะนิสยัท่ีดี และพฒันาการในด้านตา่งๆ 

1. ด้านสติปัญญา การเรียนรู้จากกิจกรรมศิลปะคือการลงมือท า เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง โดยมีการ ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง การคิดวิธรการแก้ไขปัญหา เกิดความเช่ือมัน่
ในตนเองและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองจากกระบวนนีนี้ท้ าให้เด็กเกิดการสร้าง
องค์ความรู้ 

2. ด้านร่างกาย กิจกรรมศิลปะนัน้สง่เสริมพฒันาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ท าให้กล้ามเนือ้ในสว่นตา่งๆแข็งแรง 
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3. ด้านสงัคม กิจกรรมศิลปะสร้างโอกาสในการสื่อสาร ส่งเสริมให้มีการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน สถานการณ์เหล่านีท้ าให้เด็กมีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการเรียนรู้ท่ี
จะยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง มีการแบง่หน้าท่ี ฝึกความรับผิดชอบ  

4. ด้านอารมณ์ กิจกรรมศิลปะท่ีให้อิสระในการแสดงออก การสามารถท าชิน้งาน
ให้ส าเร็จด้วยความสามารถของตนเอง เด็กจะมีความสขุ เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองซึง่ส่งผลท่ีดีใน
พฒันาการด้านอ่ืนตอ่ไป 

ทวีศักดิ์  สิ ริ รัตน์ เรขา (2560) กล่าวว่าจากแนวคิดว่า ศิลปะ คือทางแห่งการ
ปลดปลอ่ย อารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของแตล่ะคน  ศลิปะบ าบดั คือรูปแบบหนึ่ง
ของการบ าบัดทางจิตโดยใช้ กระบวนการทางศิลปะ เป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือบุคคลท่ีมี
ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ ศลิปะน ามาใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการปลดปลอ่ย อารมณ์ ความรู้สกึ 
ความขดัแย้งภายใน และความต้องการโดยใช้การวิเคราะห์จากผลงานแต่ไม่ได้ประเมินค่าด้าน
ความงาม  

Haley R. (2012) กล่าวว่าเราไม่สามารถจินตนาการได้หากชีวิตเราปราศจากศิลปะ 
ศิลปะคือความงดงาม,การเล่น,การสร้างสรรค์,จินตนาการ แรงบันดาลใจและ สัญชาติญาณ 
Haley มีความคิดว่า ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานผ่านความรู้สกึนึกคิดท่ีมีต่อโลก ศิลปะคือศนูย์กลาง
ของอารมณ์ ความรู้สึกท่ีมาจากประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย ศิลปะยังเป็นมากกว่านัน้ให้
ความส าคญักับชีวิตไม่เพียงแค่สะท้อนชีวิต แต่สามารถปรับอารมณ์ และดึงสิ่งท่ีอยู่ลึกๆภายใน
ออกมาได้  ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรู้สึก กิจกรรมศิลปะเป็นจุดศนูย์กลางของการแสดงออกว่า
เราเป็นใครในฐานะความเป็นมนุษย์ แรงบนัดาลใจ และสิ่งเหล่านีเ้ป็นทางหนึ่งในการรักษาด้วย
การปลดปลอ่ยอารมณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีมนษุย์ต้องเผชิญในชีวิตประจ าวนั   

2.3. การพัฒนาพฤตกิรรมด้วยกจิกรรมศิลปะ 
ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร (2557)ได้พบว่ารูปแบบวรรณกรรมและกิจกรรมศิลปะ

สามารถเสริมสร้างความมัน่คงทางด้านจิตใจ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึ งคุณค่าในตนเอง โดยมี
กิจกรรมศิลปะ คือ การวาดภาพประกอบเร่ืองราว ท าให้กลุ่มตวัอย่างซึง่มีกลุ่มวยัรุ่น อายรุะหว่าง
13–16ปีนีไ้ด้มีพืน้ท่ีในการแสดงออก เกิดความกล้าแสดงออก ยอมรับความสามารถของตน มี
ความภาคภมูิใจในตนเอง และมีความสขุในการท ากิจกรรม 

ผศ.ดร.ชพูกัต์  สทุธิสา (2557) กลา่วในบทปริทศัน์ของงานวิจยัปรียาภรณ์ เจริญบตุร 
(2557)ว่า การใช้งานศิลปะท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสได้แสดงออกเพื่อ
ก่อให้เกิดการพฒันาในตวัเด็ก และเยาวชน ซึง่เด็กสามารถเกิดพฒันาการได้ตามศกัยภาพของแต่
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ละคน หากมีโอกาสได้แสดงออกอย่างอิสระตามจินตนาการ ซึ่งเยาวชนสามารถ ท ากิจกรรมโดย
มุ่งเน้นไปกับการสร้างวฒุิภาวะทางอารมณ์ รวมถึงสร้างความมัน่ใจ และเกิดความภาคภมูิใจใน
ตนเอง 

เชอเรย์ ไลเล (Shirley 1999) กล่าวไว้ในหนังสือ Contemporary Art Theory with 
Adolescents ว่าวัยรุ่นต้องการให้คนอ่ืนรู้ว่ามันยากแค่ไหนในโลกภายนอกนัน้ แต่พวกเขาไม่
สามารถหาค าพดูใดมาอธิบายได้ การถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิดนีผ้่านงานศิลปะจึงเป็นเร่ืองท่ีง่าย
กว่า ตราบใดก็ตามท่ีไม่ได้ถกูกดดนัให้พูดออกมา การใช้ภาษาผ่านงานศิลปะก็เป็นอีกทางหนึ่งท่ี
พวกเขาสามารถควบคมุได้  

เชอ เรย์  ไล เล  (Shirley 2001) กล่ าวถึ งศิ ลปะบ าบัด ในกลุ่ ม วัย รุ่นว่า  Art as 
expressive language – ศิลปะเป็นภาษาหนึ่งของการแสดงออก โดยใช้กิจกรรมศิลปะในการ
สร้างความสมัพนัธ์ Relationship) และการสื่อสาร (communication ) ผ่านกระบวนการศิลปะนี ้
ให้ความรู้สึกปลอดภยั ไม่เป็นการคกุคาม หรือเกินจริง ในการท ากิจกรรมศิลปะพวกเขาจะได้รับ
อิสระในการวาดภาพ และสามารถเลือกใช้วสัด ุอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง รวมทัง้อิสระในการตัง้ช่ือ 
และการแสดงแนวความคิดต่อภาพนัน้ด้วยตนเอง จากกระบวนการศิลปะท่ีเรียบง่ายนี ้กลบัมี
ความหมายผ่านวสัดอุุปกรณ์ท่ีพวกเขาเลือก เช่นสีน า้มนัชอล์ก ,ดินปัน้ , การระบายสี ล้วนแต่มี
สัญลักษณ์ในเชิงการแสดงออก “ Expressive media” กระบวนการศิลปะจึงเป็นการเข้าถึง
ความรู้สกึของกลุม่วยัรุ่นได้อยา่งดี ในกิจกรรมศิลปะบ าบดันัน้ 

กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา (Educations, 2003) กล่าวถึงศิลปะกับวยัรุ่นไว้
ใน เอกสารแนะแนวการสอนศิลปะในระดบัมธัยมศกึษาไว้ ด้วยรูปแบบการสอนศิลปะของโรงเรียน
ทัว่ไปนัน้จะเน้นการผลิตผลงานศิลปะ มากกว่าท่ีจะพฒันาการรับรู้ด้านความงาม จึงท าให้กลุ่ม
เด็กวยัรุ่นมกัล้มเลิกการท าศิลปะ เพราะเทคนิคท่ีสงูขึน้ท าให้พวกเขาขาดความมัน่ใจ และรู้สึกไม่
ประสบความส าเร็จ ดงันัน้ประโยชน์สงูสุดท่ีจะใช้กิจกรรมศิลปะในระดบัมธัยมศึกษานัน้ควรให้
นกัเรียนได้ใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออก(Expression)ซึง่กิจกรรมศิลปะนัน้เหมาะกบัช่วง
วยัและพฒันาการของวยัรุ่นในด้านตา่งๆได้อยา่งดี 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย กิจกรรมศิลปะในช่วงวยัแรกรุ่นนัน้ไม่ควรจะเครียด
มากเกินไป 

2. พฒันาการทางด้านอารมณ์ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีอารมณ์แปรปรวน และสบัสน ซึง่
กิจกรรมศิลปะมุง่เน้นให้วยัรุ่นสามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง รวมทัง้ของเพื่อนในวยัเดียวกนั
ด้วย และศิลปะนัน้มักจะสร้างสรรค์จากอารมณ์ความรู้สึกภายใน พัฒนาการความเช่ือมั่นใน
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ตนเองเกิดจากการแสดงความคิดผ่านการอภิปรายในชัน้เรียน กิจกรรมศิลปะสามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านอารมณ์ของวยัรุ่นได้หลายด้าน ตวัอย่างเช่น การคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
“การเลือก” และ “การตดัสินใจ” ซึง่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความอิสระ และ ความเช่ือมัน่ในตนเอง
ผ่านกระยวนการการอภิปราย การแสดงออก การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการฝึกและพฒันา
ความสามารถในการคิดซึง่เป็นทกัษะเฉพาะตวั พวกเขาจะมีความคิดเป็นของตวัเองซึง่ และอาจมี
ความแตกต่าง และการยอมรับและเคารพในความแตกต่างของตนเองและเพื่อนเป็นอีกหนึ่งใน
พัฒนาการของวยัรุ่นเช่นกัน กิจกรรมศิลปะท่ีดีจะสามารถช่วยให้วยัรุ่นสามารถส ารวจอารมณ์
ใหม่ๆท่ีเกิดขึน้ตามวยั และการคิดไตร่ตรองให้มากขึน้  วยัรุ่นท่ีได้รับโอกาสในการแสดงออกด้วย
ความคิดและจินตนาการ การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส ารวจอารมณ์ของตนเอง วยัรุ่นจะได้เรียนรู้
การลกัษณะเฉพาะของตนเอง 

3. พฒันาการด้านสติปัญญา หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าทศันศิลป์จะเก่ียวข้องกบั
พฒันาการด้านสติปัญญาได้อย่างไร หากตระหนักให้ดีจะพบว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะนัน้ มี
กระบวนการการสร้างสรรค์  และ ศิลปวิจารณ์ การท่ีครูให้โจทย์ และอปุกรณ์ เด็กจะได้โอกาสใน
การคิด การแก้ไขปัญหา การใช้เคร่ืองมือ โดยแต่ละคนจะมีวิธีการท่ีแตกต่างกนั หลายครัง้ท่ีเม่ือ
นกัเรียนได้โจทย์มาแล้วจะต้องน าข้อมลูมาวิเคราะห์ เลือกใช้ และค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติม รวมทัง้
การคาดคะเนถึงความเป็นไปได้ของวสัด ุซึ่งกระบวนการนีท้ าให้เด็กได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมลู ใน
ขัน้ตอนนีค้วามส าเร็จของกิจกรรมศิลปะนัน้คือให้ความส าคญัของการจัดการและกระบวนการ 
ไม่ใช่อะไรก็ได้อยา่งอิสระถือเป็นหวัใจส าคญัในการจดักิจกรรมศิลปะ 

4. พฒันาการด้านจริยธรรม กิจกรรมศิลปะส่งเสริมให้เกิดการประเมินค่า ด้วย
บรรยากาศท่ีดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน การตดัสินใจด้วย
ตนเอง เด็กจะได้เรียนรู้การแสดงออกทัง้ในฐานะผู้ รับ และผู้วิจารณ์ 

5. พัฒนาการด้านสังคม กิจกรรมศิลปะส่งเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคม 
กิจกรรมศิลปะท าให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนในห้อง ส่งเสริมให้มีการสนทนา การจับ
ใจความ และเพื่อตอบสนองความสขุของตนเอง ในกิจกรรมศิลปะเด็กจะไม่แข่งขนักนัเอง แต่คือ
การท าผลงานให้ส าเร็จเพื่อแสดงถึงความสามารถของแตล่ะคน 

Walsh, S.M., &Hardin, S.B., อ้างถึงในKaimal และ Ray (2016)กล่าวถึงกิจกรรม
ศิลปะนัน้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มการรับรู้ความสามารถในตนเองของวัยรุ่นได้  ซึ่งการรับรู้
ความสามารถของตนเป็นสว่นหนึง่ในการเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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เฌอร์ ลอค (Cheryl 2017) กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมศิลปะไม่เป็นเพียงแค่
กิจกรรมท่ีให้เด็กมีอะไรท าในเวลาว่าง แต่กิจกรรมศิลปะสามารถสร้างอตัลักษณ์ของเด็กอีกด้วย 
อย่างไรก็ตามการมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนหรือ การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนในการท ากิจกรรม
ศิลปะการได้รับความคิดเห็นของกันและกัน เป็นการฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
รวมทัง้การได้รับค าชม สิ่งเหล่านีท้ าให้พวกเขาเรียนรู้เก่ียวกบัตวัเอง และเป็นการเสริมสร้างความ
เช่ือมัน่ในตนเอง นอกจากนีกิ้จกรรมศิลปะยงัเสริมสร้างหลายสิง่ให้เกิดขึน้กบัเด็ก 

1. ศิลปะสร้างความภาคภูมิใจ เม่ือพวกเขาใส่ใจในการท าผลงานให้ส าเร็จ ใช้
เวลาเป็นชั่วโมงในการคิดค านวณ และท าให้ออกมาสวยงาม เม่ือนัน้เด็กจะพบกับความส าเร็จ 
กิจกรรมศิลปะจงึเป็นการเรียนรู้ท่ีดีในการมีประสบการณ์ของการประสบความส าเร็จในสิง่ท่ีคาดไม่
ถึง โดยDory Kanter นักการศึกษากล่าวเสริมว่า เด็กๆไม่เพียงแค่ช่ือชมในผลงานของตวัเองแต่
พวกเขายงัช่ืนชมในผลงานของเพื่อนๆ ซึง่นีค้ือการพฒันาทกัษะการพฒันาตนเอง  

2. ศิลปะสร้างและพัฒนาทักษะท่ีต้องใช้ในชีวิตจริง การร่วมกิจกรมศิลปะ ทัง้
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ทกัษะส าคญัท่ีต้องใช้วนชีวิตจริง ทัง้การ
วิจารณ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การสมัพนัธ์ของการมองเห็นและการเคลื่อนไหวร่างกาย การมี
ทักษะการเข้าสงัคม การแบ่งปัน แม้แต่การเจรจา Kanter กล่าวว่านักเรียนท่ีได้เรียนศิลปะจะมี
ทกัษะในการคิดได้ละเอียดอ่อนกว่าและมีความคิดท่ีสร้างสรรค์เม่ือเราให้เวลากบัพวกเขาในการ
สร้างสรรค์นัน้ส าเร็จ 

3. ศิลปะสง่ผลตอ่การมีคะแนนท่ีดีในวิชาอ่ืนๆ การเห็นคณุคา่ในตนเองสงูขึน้เม่ือ
เด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเองในชัน้เรียนสงูขึน้ เด็กได้เรียนรู้ทกัษะการเรียนรู้จากกิจกรรมศิลปะ นัน้
คือการมีสมาธิ และการทุ่มเท ผลคือการให้ความส าคญักับการเรียนและผลการสอบในปี 2005 
การส ารวจของ Harris พบว่า 93%ของชาวอเมริกนัยอมรับว่าศิลปะสง่ผลต่อการความสามารถใน
ด้านอ่ืนๆของการเรียนรู้  

4. ศิลปะเพิ่มโอกาสในการแสดงความเป็นตัวของตัวเอง อีกหนึ่งคุณค่าของ
ศิลปศึกษาคือการให้พืน้ท่ีในการแสดงความเป็นตวัของตวัเอง โดยเฉพาะบรรยากาศในห้องเรียน 
ในห้องเรียนเด็กจะภมูิใจเม่ือมีคนใสใ่นในสิง่ท่ีเขาคิดและแสดงออกมา การยอมรับจากสงัคมท าให้
เขาเพิ่มความเห็นคณุคา่ในตนเองมากขึน้ 

5. ศิลปะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน การได้รู้สึกการเป็นส่วน
หนึง่ในสงัคมท่ีใหญ่ขึน้ เป็นการพฒันาทกัษะการเข้าสงัคม และการมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี 



  26 

Haley R. (2012) กล่าวถึงศิลปะเพื่อการแสดงออกบ าบดัซึ่งเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนันี ้
เป็นการบ าบดัอารมณ์สง่เสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในลกัษณะเฉพาะตน การส ารวจและแก้ไข
ความขดัแย้งภายในอารมณ์ ซึง่นิยมใช้ได้กบัทัง้เด็ก วยัรุ่น และผู้ใหญ่Haley R. Forslund กลา่วถึง
ศิลปะบ าบดัช่วยให้กลุม่วยัรุ่นท่ีมีปัญหามองโลกในแง่มมุท่ีตา่งออกไป เป็นการสร้างความหวงัและ
ให้การสนบัสนนุผ่านการบ าบดั ในความจริงกลุม่วยัรุ่นนัน้ต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงมากมาย
ทัง้ปัญหาด้านร่างกาย และทัศนคติ การพูดในการบ าบดัแบบเดิมนัน้อาจใช้ไม่ได้ดีส าหรับกลุ่ม
วยัรุ่น การใช้ศิลปะแทนการแสดงออกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยให้วยัรุ่นได้ค้นหาตวัเอง และ
สามารถพูดในเร่ืองท่ีพูดได้ยาก ทัง้ความคิด ความรู้สึกผ่านกระบวนการทางศิลปะ นอกจากนี ้
ศิลปะยังช่วยมากกว่าการเป็นเคร่ืองมือสื่อสารแต่กลบัยงัเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา การ
สร้างทกัษะการเข้าสงัคม การปรับพฤตกิรรม และเพิ่มการเห็นคณุคา่ในตนเอง   

นาตาลี โรเจอร์ (Rogers, 1993) กล่าวในหนังสือThe Creative Connection ว่า
ศิลปะการแสดงออกมีคณุค่าต่อชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาเร่ืองพืน้ฐาน เช่น เราจะขีดเขียนอย่างไม่
ตัง้ใจในขณะท่ีคยุโทรศพัท์ ซึง่นัน้ท าให้เราผ่อนคลายและสงบลง เม่ือเราต้องเขียนเร่ืองราวส่งงาน
เรากลบัมาความคิดท่ีโลดแล่นมากขึน้เม่ือลงมือพิมพ์จริงๆ อีกสถานการณ์หนึ่งคือการท่ีเราร้อง
เพลงขณะท่ีเราก าลงัขับรถ แม้จะมีรูปแบบการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะการเขียน การ
เคลื่อนไหว การท างานศิลปะ สิ่งเหล่านีค้ือขัน้ตอนการปรับสภาวะของตวัเอง เช่นการผ่อนคลาย
ความตึงเครียด การระบายความคิด รวมทัง้การเพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเองอีกทัง้ยงัเพิ่มสติให้กับ
ตวัคณุด้วย 

ร็อกกี ้เฟลเลอร์ เช่ือวา่ศิลปะท่ีอยู่ในจิตใจมนษุย์สามารถสง่เสริมให้ศกัยภาพของ
มนษุย์นัน้สมบรูณ์แบบได้ (John D,Rockefeller, 1969, อ้างถึงในสลุกัษณ์ ศรีบรีุ, 2536) 

เชอเรย์ ไลเล (Shirley 1999) กล่าวไว้ในหนังสือ Contemporary Art Theory 
with a dolescents วา่วยัรุ่นต้องการให้คนอ่ืนรู้ว่ามนัยากแคไ่หนในโลกภายนอกนัน้ แตพ่วกเขาไม่
สามารถหาค าพดูใดมาอธิบายได้ การถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิดนีผ้่านงานศิลปะจึงเป็นเร่ืองท่ีง่าย
กว่า ตราบใดก็ตามท่ีไม่ได้ถกูกดดนัให้พูดออกมา การใช้ภาษาผ่านงานศิลปะก็เป็นอีกทางหนึ่งท่ี
พวกเขาสามารถควบคมุได้  
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2.4.เทคนิคศลิปะ 
2.4.1 เทคนิคสีน า้. 

สีน า้ การผสมผสานกนัของสีในขณะท่ียงัเปียกอยูน่ัน้ ข้อจ ากดัด้วยคณุสมบตัิของ
สีท่ีระบายทับสีเดิมไม่ได้ หากใช้ผิดสัดส่วนอาจะท าให้สีออกมาไม่เป็นอย่างท่ีตัง้ใจท าให้การ
ระบายสีน า้จ าเป็นต้องใช้ความรอบคอบ และความปราณีตอย่างมาก (เกษร ธิตะจารี, 2543) 

สีน า้ คือสีท่ีมีลกัษณะโปร่งแสง ใช้น า้เป็นตัวท าละลาย ใช้ระบายบนกระดาษ 
(ชลอ พงษ์สามารถ, 2526) 

จิตรกรรมสีน า้ ใช้น า้ในการผสมเพ่ือให้ออ่นลง มีลกัษณะโปร่งแสง วิรุณ ตัง้เจริญ, 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน, และ มลูนิธิอารี สทุธิพนัธุ์ (2551) 

Baring (1997)อ้างถึง D'Herbois (1993)อธิบายว่า เทคนิคสีน า้เปียกบนเปียก
นัน้โดยส่วนมากจะเป็นการสร้างสรรค์ผ่านจิตวิญญาณ ประสบการณ์ และจิตส านึก( Ego)  การ
ผสานระหว่างสิ่งเหล่านี ้จังหวะการเคลื่อนไหวของน า้ บางครัง้ไม่สามารถควบคุมได้ แต่การ
เคลื่อนไหวนัน้สามารถเป็นพลงัในการบ าบดัได้ นอกจากนีส้ิ่งส าคญัของเทคนิคเปียกบนเปียกยงั
ใกล้เคียงกบัการท าสมาธิ และท าให้ผอ่นคลาย อ้างถึง Mees-Christeller (1985)กลา่วา่การระบาย
สีในกระดาษเปียกใกล้เคียงกับการปลดปล่อย โดยกิจกรรมสีน า้นี ้เป็นการเสริมสร้างความสุข 
รวมทัง้ความกล้าหาญ 

2.4.2 เทคนิคการวาดภาพเหมือน (Self-Portrait) 
Ms.O’Brien, อ้างถึงในMills (2014)กล่าวถึง เกร่ินน าการวาดภาพเหมือนโดย

ยกตัวอย่างศิลปะระดับโลก อาทิเช่น ภาพวาดของ Frida Kahlo, Vincent Van Gogh,Pablo 
Picasso โดยตัง้ข้อสงัเกตว่าวิธีการวาดภาพนัน้แตกต่างไปจากการถ่ายภาพ เพื่อให้เด็กนัน้เกิด
ความเข้าใจในความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ซึ่งกิจกรรมการวาดภาพเหมือนเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมท่ีสนบัสนนุในเดก็มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นการกระตุ้นสตปัิญญาและจินตนาการ 

2.4.3 กิจกรรมศิลปะกบัธรรมชาติ 
โรเนน (Ronen 2017)กล่าวถึงการใช้ธรรมชาติบ าบัดโดยเน้นการ “สัมผัส”กับ

ธรรมชาติ การใช้ธรรมชาติบ าบดัสามารถใช้ได้ทัง้เด็ก วยัรุ่น และผู้สงูอายเุพื่อบ าบดัในจดุประสงค์
ท่ีแตกตา่งกนัไป การสมัผสัธรรมชาตินัน้ เป็นการเช่ือมโยงเข้าสูธ่รรมชาติภายในใจของผู้คน  อีกนยั
หนึ่งก็คือการสมัผสัธรรมชาติสามารถเช่ือมโยงกบัพลงัภายในของแตล่ะคน  เมื่อเราสามารถเข้าถึง
ความรู้สึกภายในนีจ้ึงสามารถพฒันาและแสดงออกมาถึงบุคลิกภายนอกได้ โดยเฉพาะในยคุท่ีมี
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แต่ความรีบเร่ง ความเครียดของยุคปัจจุบนั การสมัผัสกับธรรมชาติจึงไม่ใช่ประสบการณ์ท่ีเกิด
ขึน้กบัคนยคุนี ้

2.3.4 เทคนิคภาพลายหินออ่น  
การท าภาพลายหินอ่อน คือการท าให้เกิดลวดลายจาก การใช้การแยกตัวกัน

ระหว่างสีน า้มนัท่ีลอยอยู่บนผิวน า้ ซึง่การท าภาพลายหินอ่อนนี ้จะไม่สามารถท าซ า้ให้เหมือนเดิม
ได้เลย (เกษร ธิตะจารี, 2543) 

2.3.5 เทคนิคภาพปะตดิ 
งานปะติด เป็นงานท่ีน าวัสดุท่ีมีระนาบเดียวในลักษณะ 2 มิติ เช่น ภาพวาด 

ภาพถ่าย กระดาษสี เศษผ้า หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วสัดุอ่ืนๆมาติดลงบนแผ่นพืน้หลงั สามารถ
ระบายสีตกแตง่ได้ (มานพ ถนอมศรี, 2546)  

ภาพคอลลาจ หรือภาพปะติด ใช้วัสดุต่างๆแทนการใช้สี เช่น การฉีกกระดาษ 
เศษผ้า และวสัดอ่ืุนๆ (เกษร ธิตะจารี, 2543) 

การแปะติด (Collage) เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีมีศิลปินในช่วงสงครามโลกนิยม การน า
รูปภาพสองมิติท่ีเกิดจากการวาด การขีดเส้น การระบายสี การท าให้เป็นรอยโดยถ่ายทอดมาจาก
ภาพในใจ (วิรุณ ตัง้เจริญ และคนอ่ืน ๆ, 2551, 22) 

บทความใน Touch A Life (Life, 2014)กล่าวถึงการใช้เทคนิคภาพปะติดใน
กิจกรรมศิลปะบ าบัดว่า ส าหรับคนท่ีไม่ถนัดด้านการวาดภาพ การใช้การปะติดเหมาะกับการ
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ได้ดี โดยไม่ต้องมีความกดดนั และลดความวิตกกงัวลว่าจะวาด
ภาพเหมือนจริงหรือไม่ การตดั การฉีกภาพ การติด และประกอบกนัเป็นอีกวิธีหนึ่งในการระบาย 
ปลดปลอ่ยความรู้สกึ ยิ่งกว่านีก้ารท าภาพปะติด คือ การน าสิ่งท่ีอยู่ในใจ สะท้อนความรู้สกึนึกคิด 
ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเทคนิคนีท่ี้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละคน ระหว่างการท า
กิจกรรม ยงัส่งผลให้เกิดการมีปฏิสมัพนัธ์ มีการสนทนา การแบ่งปัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแบง่ปันความฝันและอนาคตอีกด้วย 

เคธ่ี (Cathy 2010) ภาพปะติดจากนิตยสารเป็นอีกวิธีหนึ่งในกิจกรรมศิลปะ
บ าบดั ซึง่ภาพปะติดนีเ้กิดขึน้ตัง้แตต้่นปี 20th จากผลงานของ Picasso, Braque โดยศิลปินเหลา่นี ้
ใช้ภาพท่ีโด่งดงั หรือภาพจากงานศิลปะ Pop Art ในขณะท่ีปัจจุบนัเราสามารถหาภาพได้จากท่ี
หลากหลาย เทคนิคศิลปะภาพปะติดสามารถใช้ได้ในกรณีท่ีต้องการลดความกังวล หรือลดการ
เคอะเขินเร่ืองการวาดภาพ โดยเทคนิคนี ้เป็นการเปิดเผยตวัตน การเลือกภาพท่ีพวกเขาสนใจ การ
จดัวาง การตดั ขยบั เลือกต าแหน่งซึง่มีความหมายมากกวา่ค าพดูมากมากนกั 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น 

3.1.ความหมายของวัยรุ่น 
นพ. สริุยเดว ทรีปาตี กลา่วถึงพฒันาการของวยัรุ่นมี 3 ช่วง คือ วยัแรกรุ่น(10–13ปี),

วยัรุ่นตอนกลาง(14–16ปี) และวยัรุ่นตอนปลาย(17–19ปี) โดยในวยัแรกรุ่น(10–13ปี)เป็นช่วงท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงทัง้ร่างกายทัง้ระบบฮอร์โมน สง่ผลกระทบให้วยัแรกรุ่นอาจมีความวิตกกงัวล และ
มีผลกระทบต่อจิตใจ ทัง้ยังเป็นวยัท่ีต้องการความเป็นตวัของตวัเอง ต้องการการเป็นท่ียอมรับ 
อยากรู้ อยากเห็น อยากทดลองสิ่งแปลกใหม่ เพื่อจะก้าวเข้าสูว่ยัรุ่นด้วยความภาคภมูิใจที่เคยผ่าน
ประสบการณ์ต่างๆด้วยตนเอง สิ่งเหล่านีจ้ะเสริมความภาคภมูิใจในตนเอง โดยจะเห็นได้จากการ
ให้โอกาสเด็กได้ทดลองท าในสิ่งท่ีถกูต้อง การระมดัระวงั การแก้ปัญหา ทัง้สิ่งท่ีดีและ ให้รู้จกั หลกั
เลี่ยงในสิ่งท่ีอนัตราย แต่ในทางตรงกันข้ามหากกลุ่มวยัรุ่นท่ีไม่เคยฝึกให้ลองคิด ลองท าก่อน จะ
เกิดความสบัสน และเป็นอนัตรายเพราะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน วยัรุ่นชอบความตื่นเต้น ท้า
ทาย มีความต้องการการยอมรับของครอบครัวกลุ่มเพื่อน และครู หากถกูฝึกฝนให้มีการตดัสินใจ
ลงมือกระท า หรือแสดงความเห็นเร่ืองต่างๆ ถ้าถกูต้องก็ชมเชย และ ช่ืนชม สิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้เด็ก
รู้สึกเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายในครอบครัว จากเพื่อน และครู แต่หากกรณีตรงกนัข้าม เด็กจะ
รู้สกึโดดเดี่ยว และสง่ผลตอ่พฤตกิรรมตอ่ไป 

การสร้างบคุลิกภาพ  
1. การค้นหาเอกลกัษณ์ของต้นเอง วยัรุ่นเป็นวยัท่ีก าลงัพฒันาด้านความนึก

คิด ค้นหาสิง่ตา่งๆ ทัง้ท่าทาง ค าพดู การแสดงออก การแตง่กาย การเข้าสงัคม 
2. การควบคมุพฤตกิรรมให้ออกมาในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
3. การมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ การ

มีคา่นิยมที่ถกูต้อง มีความมัน่ใจ และภมูิในใจตนเอง  
ปัจจยัท่ีสง่เสริมให้วยัรุ่นมีบคุลิกภาพท่ีดี  

1. ครอบครัวท่ีเข้าใจและสนบัสนนุ ความสามารถด้านอ่ืนๆ ให้เด็กๆเกิดความ
ภาคภมูิใจ 

2. มีความเป็นตวัของตวัเอง มัน่ใจในตนเอง 
3. มีการสื่อสารท่ีดี กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าท่ีจะท าตวัต่าง

จากผู้ อ่ืนโดยยดึถือความถกูต้อง 
4. มีกิจกรรม งานอดิเรก เช่น กีฬา ดนตรี ศลิปะ เพื่อสง่เสริมทกัษะในการเข้า

สงัคม และการปรับตวั 
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5. มีโอกาสเรียนรู้ทัง้สว่นดีและไมด่ีของตนเอง 
ชลอ พงษ์สามารถ (2526) กลา่วถึงพฒันาการวยัรุ่นว่า เป็นช่วงวยัท่ีมีพฒันาการเข้า

สูว่ยัรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายท่ีมีการเจริญเติบโต
อยา่งรวดเร็ว จิตใจ และความคดิความสนใจ  

Department of Education and Early Childhood Development(Educations, 
2003)อธิบายในเอกสารแนะแนวการสอนศิลปะในระดบัมธัยมศึกษาไว้กล่าวถึงวยัรุ่นไว้ว่า วยัรุ่น
เป็นช่วงวยัท่ีมีความขดัแย้งทัง้ทางด้านร่างกาย และอารมณ์ นอกจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นี ้
วัยรุ่นยังต้องรับมือกับ การเป็นท่ียอมรับจากสังคม ท าให้เกิดความเครียดและความกดดัน ซึ่ง
ความเครียดเหล่านีจ้ าเป็นต้องรับมือและ หากระบวนการเพื่อผ่อนคลายความกดดัน และ
ความเครียดนีล้ง 

3.2. พัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่น 
ชลอ พงษ์สามารถ (2526) การจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับช่วงวยันีน้ัน้ ควรให้อิสระ 

สง่เสริมให้เกิดประสบการณ์จริง ให้เสรีภาพในการแสดงออก ต้องการการเป็นท่ียอมรับจากสงัคม 
การได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง จะสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองให้แก่เด็กวยัรุ่นได้ 

ในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา(Educations, 2003) กล่าวถึง
วยัรุ่นว่า วยัรุ่นมกัจะรู้สกึขาด เน่ืองด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ความสมัพนัธ์
ทัง้กบัเพื่อน และครอบครัว และการค้นพบว่าพวกเขาไม่ได้เก่งทุกเร่ือง การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดนี ้
เกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว เกินกวา่พวกเขาจะรับไหว 

Pickhardt (2013)นกัจิตวิทยากล่าวว่า มี 2 ช่วงเวลาของวยัรุ่นท่ีจะเผชิญกบัปัญหา
ของการมีความเช่ือมัน่ในตนเองต ่า นัน้คือ ช่วงวยัแรกรุ่น ( อาย ุ9-13ปี) เป็นช่วงท่ีเปลี่ยนจากเด็ก 
สูว่ยัรุ่น และวยัรุ่นช่วงท่ี 3 (อาย ุ18-23ปี) ช่วงท่ีจะมีชีวิตเป็นของตวัเอง ทัง้สองช่วงวยันีจ้ะเป็นช่วง
วยัท่ีรู้สกึสบัสน ยิ่งมีความท้าทายของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ยิ่งมีความยุง่ยาก ยิ่งรู้สกึไม่มัน่คง เม่ือ
ยิ่งออกห่างจากครอบครัว กลับยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัย เม่ือเผชิญกับสิ่งท่ีตนเองไม่รู้ ยิ่งขาดความ
ไตร่ตรอง ยิ่งกล้าเสี่ยง ยิ่งพบกับความผิดพลาด ยิ่งรู้สึกน้อยประสบการณ์ ดงันัน้ความเช่ือมัน่ใน
ตนเองในช่วงวยันีจ้ึงสามารถต ่าลงได้ และแม้วยัเด็กนัน้จะมีความเช่ือมัน่ในตนเองสงู แตเ่ม่ือโตขึน้
สู่วนัรุ่น ความเช่ือมั่นในตนเองนัน้ไม่สามารถส่งต่อในวยัรุ่นได้ทัง้หมดนีข้ึน้กับตวัวัยรุ่นเองท่ีจะ
เรียนรู้และเติบโต 

Haley R. (2012)กล่าวถึงพัฒนาการของวยัรุ่นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย การ
ก้าวผ่านวยัรุ่นสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ วฒุิภาวะท่ีเพิ่มขึน้ ไม่เพียงแคน่ัน้แตย่งัมีร่างกายและจิตใจ ซึง่สิ่ง
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เหล่านีส้่งผลต่อพฤติกรรม และความสมัพนัธ์ท่ีวยัรุ่นมีทัง้กับเพื่อน ผู้ ใหญ่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะ
ครอบครัว ในวยันีเ้ด็กวยัรุ่นจึงมีความต้องการท่ีจะแยกตวัออกมาเป็นอิสจากครอบครัวมากขึน้
เพื่อให้พวกเขาคอ่ยๆปรับตวั 

 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 วิจัยในประเทศ 
อญัชลี ฉิมพลี (2551)ได้ศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองโดยใช้

กิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง ส าหรับเด็กปฐมวยั อายุ5-6 ปีโรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิต
กปิฏฐาราม ผลวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมการสอน
แบบเดินเร่ืองในแต่ละช่วงสปัดาห์มีความเช่ือมัน่ในตนเองโดยเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั p < .05ทัง้โดยรวม (F = 788.57)และด้านการกล้าแสดงออก (F = 288.74)ด้าน
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (F = 2337.14) และด้านความภาคภูมิใจในตนเอง (F = 
2229.29) โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเองโดยรวมร้อยละ 
98% (P = .98) และส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตนเอง รายด้านร้อยละ 95.4 , 99.4 , และ 99.4 
ตามล าดบั 

มินท์มันตา ศรีวรัตน์ธนกร (2557)ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมศิลปะเสริมสร้างการ
เห็นคณุคา่แห่งตนเองของผู้ ต้องขงั พบวา่ กิจกรรมศิลปะสง่เสริมให้ผู้ ต้องขงัมีก าลงัใจเสริมการเห็น
คุณค่าแห่งตนเองเพิ่มขึน้ โดยผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

สมจินตนา คุปตสุนทร (2547) ได้ศึกษาการศึกษาความเช่ือมั่นในตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ การละเล่นพืน้บ้านของไทยผลการวิจยัพบว่าเด็กปฐมวยัก่อน
การจดัประสบการณ์และระหว่างการจัดประสบการณ์การละเล่น พืน้บ้านของไทยในแต่ละช่วง
สปัดาห์ มีความเช่ือมัน่ในตนเองโดยเฉลี่ยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

ธนาภร สุขยิ่ง (2553)ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมละคร
สร้างสรรค์ มีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรมละครสร้างสรรค์ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  

อารี เกษมรัติ (2533) ได้ศกึษาและเปรียบเทียบผลของการจดักิจกรรมสร้างสรรค์เป็น
กลุ่ม และกิจกรรมสร้างสรรค์ปกติท่ีมีต่อความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการเลีย้งดู
แบบเข้มงวดกวดขนัและแบบถนถุนอม โดยผลการศกึษาพบว่า เด็กท่ีได้รับการเลีย้งดแูบบเข้มงวด
กวดขนัและแบบถนุถนอมเม่ือได้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์แบบกลุ่มมีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูกว่า
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เด็กท่ีท ากิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ สาเหตุจากเด็กท่ีได้รับการเลีย้งดูแบบถนุถนอม พ่อแม่จะ
ก าหนดกฎเกณฑ์ให้เด็กท าตามโดยไม่มีอิสระในการคิดตัดสินใจอะไร ดังนัน้เม่ือได้รับการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม มีอิสระในการแสดงออก เกิดการยอมรับ และมี
ความภาคภมูิใจ จงึสง่ผลให้เกิดความภาคภมูิใจสงูขึน้ 

 
4.2 วิจัยต่างประเทศ 

Fletcher และ Lawrence (2018) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมศิลปะ และการ
สร้างเอกลกัษณ์ของเด็กและวยัรุ่น ซึ่งมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างทัง้ 17 คน
เป็น 3 กลุ่ม เคร่ืองมือการการปัน้ภาพเหมือนของตนเอง (Self –Portrait) และตอบค าถามท่ี
เก่ียวกับ3 ด้าน คือ ตัวตน ,มโนภาพของตน และ คุณค่าในตนเอง จากกิจกรรมนีส้ร้างขึน้เพื่อ
อธิบายการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตนโดยมีความเช่ือมโยงกบัความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพสงัคม ,
ความต้องการ ,กิจกรรมต่างๆ และความคิดสร้างสรรค์ โดยการท าวิจยันีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก
และวยัรุ่นได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือพฒันาด้านการมีมโนทศัน์แห่งตน 

Kaimal และ Ray (2016) ศึกษาพบว่าการท ากิจกรรมศิลปะ 45 นาทีอย่างอิสระนัน้
สามารถเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัง้นี ้การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง 
การท่ีบคุคลมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสามารถของตนท่ีจะประสบความส าเร็จได้นัน้เอง โดยมี
กลุ่มตวัอย่าง 39 คน อายรุะหว่าง 18 – 59 ปี โดยมีกิจกรรมศิลปะ ท่ีเช่ือมโยงกบั ธรรมชาติ ผู้คน 
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ความทรงจ า และ การส ารวจทดลองงานนามธรรม โดยใช้สี และรูปร่าง 

Haley R. (2012)กลา่วถึงศิลปะบ าบดัช่วยให้กลุม่วยัรุ่นท่ีมีปัญหามองโลกในแง่มมุท่ีตา่ง
ออกไป เป็นการสร้างความหวงัและให้การสนบัสนนุผ่านการบ าบดั ในความจริงกลุม่วยัรุ่นนัน้ต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายทัง้ปัญหาด้านร่างกาย และทัศนคติ การพูดในการบ าบัด
แบบเดิมนัน้อาจใช้ไม่ได้ดีส าหรับกลุม่วยัรุ่น การใช้ศิลปะแทนการแสดงออกเป็นอีกทางเลือกหนึง่ท่ี
จะช่วยให้วยัรุ่นได้ค้นหาตวัเอง และสามารถพูดในเร่ืองท่ีพูดได้ยาก ทัง้ความคิด ความรู้สึกผ่าน
กระบวนการทางศิลปะ นอกจากนีศ้ิลปะยงัช่วยมากกว่าการเป็นเคร่ืองมือสื่อสารแต่กลบัยงัเป็น
เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา การสร้างทกัษะการเข้าสงัคม การปรับพฤติกรรม และเพิ่มการเห็น
คณุคา่ในตนเอง 

Kniveton (2017) ได้ศึกษากระบวนการศิลปะเพื่อช่วยการค้นหาตนเองของเด็กวัยรุ่น
พบว่า กระบวนการท างานศิลปะท่ีประกอบด้วยสภาพแวดล้อมท่ีดี การทดลอง และการตัง้ค าถาม
สามารถกระตุ้นให้เด็กมธัยมค้นหาตวัเองและวางแผนอนาคตของตนเองได้ จากการใช้ศิลปะเป็น
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เคร่ืองมือหนึง่ในการถ่ายทอดความคิด และยงัสง่เสริมจดุเดน่ นอกจากนีย้งัเป็นการเปิดเผยสิ่งท่ีอยู่
ภายในใจทัง้ตนเอง ประสบการณ์ ความกลวั ความหวงั ผา่นกระบวนการวาดภาพและการเขียน 

Fletcher และ Lawrence (2018) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมศิลปะ และการ
สร้างเอกลกัษณ์ของเด็กและวยัรุ่น ซึ่งมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างทัง้ 17 คน
เป็น 3 กลุ่ม เคร่ืองมือการการปัน้ภาพเหมือนของตนเอง (Self –Portrait) และตอบค าถามท่ี
เก่ียวกับ3 ด้าน คือ ตัวตน ,มโนภาพของตน และ คุณค่าในตนเอง จากกิจกรรมนีส้ร้างขึน้เพื่อ
อธิบายการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตนโดยมีความเช่ือมโยงกบัความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพสงัคม ,
ความต้องการ ,กิจกรรมต่างๆ และความคิดสร้างสรรค์ โดยการท าวิจยันีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก
และวยัรุ่นได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือพฒันาด้านการมีมโนทศัน์แห่งตน 

Mussen (1969) ศกึษาพบว่าพ่อแม่ท่ีให้โอกาสและได้รับการสนบัสนุนความต้องการใน
ด้านความอยากรู้อยากเห็นจะท าให้เด็กมีความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง พึ่งตนเองได้ มีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตดัสินใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถเผชิญสถานการณ์ใหม่ โดยมี
วิตก กงัวล และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

Painter (1968,May) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการจงูใจ กบัความ
เช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนชายระดับมหาวิทยาลัย พบว่าระดับความเช่ือมั่นในตนเองมี 
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความสามารถในการจงูใจ กลา่วคือ คนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสงู จะมี 
ความสามารถในการจงูใจและมกัจะได้เป็นผู้น า 

Goor (1974,December) พบว่าเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สงู มีความเช่ือมัน่ในตนเอง
สงู จะมีความสามารถในการแก้ปัญหา กล้าแสดงออกในความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาได้
ดีกวา่ผู้ ท่ีมี ความคิดสร้างสรรค์ต ่า 

Shoban (1950) ศึกษาพบว่า บิดามารดาท่ีเข้มงวดกับบุตรจะท าให้บุตรขาด ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ขาดความกล้าแสดงความคดิเห็น ไม่กล้าตดัสินใจด้วยตนเอง 

Radke (1964) พบว่าบุตรจากครอบครัวท่ีพ่อแม่ยอมรับจะมีลกัษณะเช่ือมั่นในตนเอง
เป็นท่ียอมรับของสงัคมให้ความร่วมมือกบัเพื่อนฝงูไว้ใจในตนเอง  

Brechenridge (1965) อ้างถึงการศึกษาของสตอรทเธอร์(Strother) และแจ็ค( Jack ) 
พบวา่การได้รับการยอมรับจากครอบครัวจะเป็นสาเหตสุ าคญัอย่างหนึง่ท่ีท าให้เด็กสามารถพฒันา
ความคิดเร่ืองการนับถือตนเองและความเช่ือมั่นในตนเอง เด็กท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองจะมี
ความสามารถในการควบคมุตนเองมีความรับผิดชอบและมีความสามารถแสดงความคดิเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ ตอ่สงัคมด้วย  
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ เดก็นกัเรียนท่ีศกึษาอยูใ่นชมรมศิลปะ 30คน 
ท่ีศกึษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 4  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)ได้แก่นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชมรมศิลปะ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4 จ านวน 15 คน โดยมีขัน้ตอนในการเลือก
กลุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เลือกกลุม่ตวัอยา่ง 15 คน จากชมรมศิลปะจากทัง้หมดจ านวน 30 คน 
2. ท าการสงัเกตและบนัทึกโดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเองท่ี

ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
3. เลือกกลุ่มตัวอย่างจากเรียงล าดับคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมความ

เช่ือมัน่ในตนเองท่ีมีคะแนน 15 อนัดบัสดุท้ายมาเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยั โดยนกัเรียน
จ านวนท่ีเหลือได้รับการจดักิจกรรมจากชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองด้วย 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นีป้ระกอบด้วย ชุดกิจกรรมศิลปะ  6 แผน และ 
แบบสงัเกตพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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2.1. การสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือม่ันในตนเอง 
2.1.1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือมั่นในตนเอง

กิจกรรมศิลปะ และพฤตกิรรมลกัษณะวยัรุ่น 
2.1.2. ศึกษาทฤษฎี เอกสารเก่ียวกับความเช่ือมั่นในตนเองตามทฤษฎีของมาสโลว์ 

(Maslow, 1954) และ อีริคสนั(Erikson 1975) 
2.1.3. คดัเลือก รวบรวม เรียบเรียงล าดบักิจกรรมศิลปะโดยก าหนดความยากง่าย

ของกิจกรรมท่ีไม่ยาก หรือง่ายจนเกินไป โดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศ และให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์เพื่อเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองทัง้ 3 ด้าน  

2.1.3.1. การกล้าแสดงออก 
2.1.3.2. การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 
2.1.3.3. ความภาคภมูิใจในตนเอง 

2.1.4. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

2.1.5. ทดลองใช้ชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองกบันกัเรียนท่ี
ไม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่ง 

2.1.6. ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

2.1.7. น าชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองทัง้  6 แผนให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาหาความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ เนือ้หา การด าเนินกิจกรรม 
ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

2.1.7.1. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.1.7.2. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศลิป์ศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.1.7.3. อาจารย์ ดร.พนิดา มารุ่งเรือง ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1.8. ปรับปรุงแก้ไขแผนชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
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2.2. การสร้างแบบสังเกตพฤตกิรรมความเชื่อม่ันในตนเอง 
2.2.1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือมัน่ในตนเองของ

มาสโลว์ (Maslow, 1954) และ อีริคสนั(Erikson 1975) 
2.2.2. ศึกษาแบบสงัเกตพฤติกรรมของ สมจินตนา คุปตสุนทร (2547) กุลยา ตนัติ

ผลาชีวะ (2542)และอัญชลี ฉิมพลี (2551)เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม
ความเช่ือมั่นในตนเองเพื่อให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านการแสดงออก ด้านการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม และความภาคภมูิใจในตนเอง โดยสร้างเป็นการประเมินคา่ก าหนดตวัเลข 3 ระดบั
(Numerical Rating Scales) 

2.2.3. น าแบบสงัเกตพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเองไปทดลองใช้กับนกัเรียนท่ีไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่งเพื่อศกึษาและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

2.2.4. น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเองให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน
พิจารณาหาความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ เนือ้หา การด าเนินกิจกรรม ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

2.2.4.1. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.2.4.2. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิชภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศลิป์ศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.2.4.3.อาจารย์ ดร.พนิดา มารุ่งเรือง ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.2.5. น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความเช่ือมั่นในตนเอง ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้
เชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

2.3. วิธีหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาครัง้นี ้ด าเนินการโดยน าเอาแบบสงัเกต

พฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง และแผนชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ท่ีผู้ วิจัยสร้างให้ขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ลงคะแนนประเมินว่าข้อความท่ีแสดงพฤติกรรมท่ี
สงัเกตนัน้สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของการสงัเกตหรือไม่ โดยก าหนดคะแนนเป็น +1 , 0 และ –1 
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2527) 

เม่ือ +1 หมายถึง แน่ใจวา่ข้อสอบวดัจดุประสงค์ข้อนัน้ 
เม่ือ 0 หมายถึง ไมแ่น่ใจวา่ข้อสอบวดัจดุประสงค์ข้อนัน้หรือไม่ 
เม่ือ -1 หมายถึง แน่ใจวา่ข้อสอบไมว่ดัจดุประสงค์ข้อนัน้ 
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แล้วน าคะแนนท่ีได้จากการลงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาหาค่าดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งพฤตกิรรมกบัจดุประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
ซึง่ต้องมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 พบว่าแบบสงัเกตพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง และ
แผนชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองมีค่า IOC อยู่ระหว่างตัง้แต่0.67 ถึง 1 
จ านวน 10 ข้อ และมาหาคา่ TOC คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งพฤติกรรมกบัจดุประสงค์ ได้คา่
เท่ากบั 0.83 ซึง่เป็นคา่แสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาท่ีมีคา่สงูสามารถน ามาเก็บรวบรวม
ข้อมลูได้ 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การทดลองครัง้นี เ้ป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง(Quasi Experimental Design) ท่ี ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (One-group pretest-posttest design) ผู้ วิจัย
ด าเนินการทดลองโดยใช้ชดุกิจกรรมศิลปะ 6 แผน (รวมกิจกรรม Pre-Test จ านวนทัง้หมด7 ครัง้)
เป็นเวลา7 สปัดาห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที ผู้ วิจยัด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั โดยมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. สร้างความคุ้นเคยกบัเด็กท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งเป็นเวลา 1 สปัดาห์  
2. วดัความเช่ือมัน่ในตนเองก่อนการทดลอง โดยใช้การบนัทึกแบบสงัเกตพฤติกรรม

ความเช่ือมัน่ในตนเองนกัเรียนชมรมศิลปะจ านวน 30 คน โดยน าคะแนนมาเรียงจากน้อยไปมาก 
และคดัเลือกจากเดก็ท่ีมีคะแนนความเช่ือมัน่ 15 อนัดบัสดุท้าย 

3. ด าเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะส าหรับกลุ่มตวัอย่างและนักเรียนใน
ชมรมทัง้หมด จ านวน 6 แผนสปัดาห์ละ 1 วนั จ านวน (6 ครัง้) ครัง้ละ 50 นาที เป็นเวลา 7 สปัดาห์ 

4. ผู้ สังเกตเก็บข้อมูลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความเช่ือมั่นในตนเอง 
(Post-test) โดยสงัเกตและบนัทึกการสงัเกตโดยผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั 2 คนรวมผู้สงัเกต 3 คนทุก
ครัง้หลงัระหวา่งท ากิจกรรม 

5. น าข้อมูลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความเช่ือมั่นในตนเองก่อนการ
ทดลอง (Pre-test) และหลงัการทดลอง (Post-test) มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติและสรุปผล
การทดลอง แบบโดยรวมก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม 

สปัดาห์ท่ี 1 กิจกรรมท่ี Who are you? (Pre–Test) 
สปัดาห์ท่ี 2 กิจกรรมท่ี 1 Exploring through art (Post- Test) 
สปัดาห์ท่ี 3 กิจกรรมท่ี 2 Self Portrait (Post- Test) 
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สปัดาห์ท่ี 4 กิจกรรมท่ี 3 Marbling Art (Post- Test) 
สปัดาห์ท่ี 5 กิจกรรมท่ี 4 Let Natural Define You (Post- Test) 
สปัดาห์ท่ี 6 กิจกรรมท่ี 5 Now (Post- Test) 
สปัดาห์ท่ี 7 กิจกรรมท่ี 6 future (Post- Test) 

ในทกุกิจกรรมจะมีการสร้างประสบการณ์ท่ีสง่เสริมความเช่ือมัน่ ทัง้ 3 ด้าน คือ 
1. ความกล้าแสดงออก 2. การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 3. ความภาคภมูิใจในตนเอง 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจดักระท าข้อมลูมีขัน้ตอนดงันี ้

4.1 น าข้อมลูความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชมรมศิลปะก่อนการ
ทดลอง และระหวา่งการทดลองมาหาคะแนนเฉลี่ยของข้อมลู(Mean)  

4.2. น าข้อมูลมาหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4.3 น าข้อมลูมาหาคา่เฉลี่ยของความตา่งของข้อมลู 
 

5. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์เคร่ืองมือ 
5.1 การหาค่า IOC ชุดกิจกรรมศิลปะ หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ชุด กิ จก รรม ศิ ลป ะกับ  จุ ด ป ระส ง ค์ ก าร เรียน รู้  ห รือค่ า  IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้สตูร (บุญเชิด 
ภิญโญอนนัตพงษ์, 2527)¯ 

 

 
เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคล้องระหวา่งลกัษณะพฤตกิรรมกบัจดุประสงค์ 

R แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเนือ้หาทัง้หมด 
N แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
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5.2. แบบสงัเกตพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง และแบบสอบถามความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง การหาค่าสถิติ T-test แบบทดสอบก่อนหลัง One Group Pretest - Posttest Design 
(Fitz-Gibbon, 1987 : 113) ซึง่มีรูปแบบการวิจยัดงันี ้

 

 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในรูปแบบการวิจยั  
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 
X  หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมศิลปะเสริมสร้างความมัน่ใจ 
T2 หมายถึง การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองของ

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจยัได้น าเสนอข้อมลูโดยแบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน

ตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ตอนท่ี 2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะ 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและพัฒนาชุดกจิกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือม่ันในตนเอง
ของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้วิจยัได้พัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะชุดนีต้ามทฤษฎีของ มาสโลว์ และอีริคสนัเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจถึงลกัษณะ และปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองโดยพบว่าความเช่ือมั่นใน
ตนเองนัน้สามารถเกิดขึน้ได้จากสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่น ปลอดภยั ไม่ตงึเครียด โดยเม่ือเด็กได้รับ
อิสระในการท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง สามารถเลือก คิด ตดัสินใจได้ตามความชอบของตน การได้รับ
ความสนใจ การมีสว่นร่วม มีปฏิสมัพนัธ์ มีโอกาสให้แสดงออกทางความคิด รวมทัง้การได้ประสบ
ความส าเร็จด้วยความสามารถของตนเองจะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองได้ จากนัน้ผู้ วิจยัได้
ศึกษาเอกสาร และวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมศิลปะซึ่งพบว่ากระบวนการท ากิจกรรมศิลปะ
สามารถส่งเสริมความเช่ือมั่นในตนเองในด้านต่างๆได้ ผู้ วิจัยจึงออกแบบชุดกิจกรรมศิลปะท่ี
สอดคล้องกับลกัษณะการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของวยัรุ่นตอนต้นเพื่อให้ชุดกิจกรรม
ศิลปะนีส้ามารถเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ในชดุกิจกรรมศิลปะนี ้
ได้สร้างประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนได้เกิดพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเองทัง้ 3 ด้าน คือ 
1.การกล้าแสดงออก 2. การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 3. ความภาคภมูิใจในตนเอง  

กิจกรรม ท่ี  1 Exploring Though Art เป็น กิจกรรมทดลองเทคนิคสีน า้ โดยMees-
Christeller (1985) อธิบายว่าการระบายสีน า้ในกระดาษเปียกบนเปียกมีความใกล้เคียงกับการ
ปลดปลอ่ยอารมณ์ เป็นการเสริมสร้างความสขุ รวมทัง้ความกล้าหาญด้วย ดงันัน้การให้นกัเรียนได้
ทดลองหาผลลพัธ์ของสีน า้ในเทคนิคตา่งๆนัน้เป็นการกระตุ้นความกล้าแสดงออก ซึง่ในกิจกรรมนี ้
นกัเรียนจะต้องลงมือปฏิบตัิ ต้องตดัสินใจด้วยตนเองจากการเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ การผสมสี เลือก
ลงสีในแตล่ะครัง้นัน้ล้วนท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีต่างกนั แม้เกิดความผิดพลาดซึง่จดัเป็นประสบการณ์
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เรียนรู้ถึงการยอมรับในการผิดพลาด และการหาวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นคณุลกัษณะอย่างหนึ่งใน
ความเช่ือมัน่ในตนเอง นอกจากนีค้รูได้จดัอปุกรณ์ให้นกัเรียนได้ใช้ร่วมกนั เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมี
ปฏิสมัพนัธ์จากการแบ่งปันอปุกรณ์ การรอคอย การช่วยเหลือ การขอความช่วยเหลือ หรือแม้แต่
การแลกเปลี่ยนค าแนะน า ความคิดเห็น ประสบการณ์การทดลองของแต่ละคน ก่อให้เกิดการ
ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม เม่ือนกัเรียนท าผลงานส าเร็จด้วยความพยายามและความสามารถ
ของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จากประสบการณ์เหล่านีส้ามารถกระตุ้นให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเองได้  

กิจกรรมท่ี 2 Self-Portrait กิจกรรมนีใ้ช้กระบวนการการวาดภาพPortraitโดยอ้างอิงถึง
ลทัธิCubismน าเสนออีกแง่มมุหนึ่งของความงาม เพื่อให้นกัเรียนได้เห็นถึงความแตกตา่ง ครูก าชบั
ว่ากิจกรรมไม่ได้มีการประเมินด้วยหลกัการทางศิลปะ แต่มุ่งเน้นให้นกัเรียนแสดงออกอย่างอิสระ
เพื่อลดความกดดนัในเร่ืองความงาม โดยการวาดภาพSelf-Portrait นีเ้น้นให้นกัเรียนส ารวจตนเอง 
โดยครูจะเป็นผู้ ขีใ้ห้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของแต่ละคนท่ีเกิดนกัเรียนได้ค้นพบตวัเองเพื่อให้นกัเรียนได้
เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลผ่านกิจกรรมนี ้และเป็นจุดเร่ิมต้นของการค้นหาตนเองซึง่
ตรงกบัทฤษฎีพฒันาการ 8 ขัน้ของอีริคสนัในขัน้ท่ี 5 ท่ีกลา่วถึงความเป็นอตัลกัษณ์และบทบาท ซึง่
ในวยันีเ้ป็นวยัท่ีก าลงัค้นหาตนเอง และหาบทบาทของตนเอง ดงัท่ีฮานน่า มิล(Mills, 2014)กล่าว
วา่กิจกรรมวาดภาพ Self-Portrait นัน้ครูมีบทบาทในการให้ข้อสงัเกตเด็กเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
เอกลกัษณ์ของแตล่ะบคุคล ซึง่กิจกรรมนีเ้ป็นการสนบัสนนุให้เด็กคิดสร้างสรรค์โดยเป็นการกระตุ้น
สติปัญญาและจินตนาการ และเม่ือนกัเรียนได้เข้าใจถึงความแตกต่างและเอกลกัษณ์ของแต่ละ
บคุคลแล้ว เด็กจะเร่ิมส ารวจเอกลกัษณ์ในตนเอง ซึง่สามารถพฒันาต่อไปเป็นความภาคภมูิใจใน
ตนเอง และสง่ผลตอ่ให้เกิดเป็นความเช่ือมัน่ในตนเองได้ 

กิจกรรมท่ี 3 Let Natural Define You กิจกรรมนีมุ้่งเน้นการส ารวจตนภายในทัง้บุคลิก 
ลกัษณะนิสยั ความชอบของนกัเรียน ผา่นการใช้สญัลกัษณ์จากธรรมชาติเพื่อสื่อสารความหมายสู่
ตนเอง โดยในการท ากิจกรรมนัน้ ครูให้นกัเรียนออกส ารวจธรรมชาติท่ีบริเวณรอบโรงเรียน ทัง้เป็น
การได้ให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติและมีประสบการณ์กับโรงเรียนให้มากขึน้ การได้มี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัเพื่อนจากการค้นหาวสัด ุเกิดการช่วยเหลือ แบ่งปันร่วมกนั ท าให้นกัเรียนเกิด
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ทัง้นีก้ารใช้ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนี R้onen 
(2017)กล่าวว่าการได้สัมผัสกับธรรมชาติเป็นการเช่ือมโยงเข้าสู่ภายในใจของบุคคล เม่ือเรา
สามารถเช่ือมโยงสู่พลงัภายในใจเราได้นัน้จะสามารถพฒันาและแสดงออกมาถึงบุคลิกภายนอก
ได้ดีขึน้ โดยเฉพาะในยคุท่ีมีแตค่วามรีบเร่ง นกัเรียนใกล้ชิดกบัเทคโนโลยีการได้มาสมัผสัธรรมชาติ
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และการส ารวจตนจะสง่ผลให้เกิดการตระหนกัและพฒันาให้นกัเรียนได้เกิดความภาคภมูิใจในการ
ได้ค้นพบตนเอง และเป็นประสบการณ์ให้เกิดการกล้าแสดงออกทางความคิด และความรู้สกึของ
ตนเองออกมา จะเป็นคณุลกัษณะของความเช่ือมัน่ในตนเองได้ 

กิจกรรมท่ี 4 Marbling Art กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมการทดลอง การสร้างสรรค์ภาพลายหิน
อ่อน นัน้ไม่สามารถท าซ า้ลายเดิมได้ การหยดสีแต่ละครัง้จะท าให้เกิดลวดลายท่ีแตกต่างกนั เป็น
ประสบการณ์ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนได้ เกิดความกล้าแสดงออกทัง้การกล้าคิด กล้าตดัสินใจ ซึ่งมี
โอกาสพบอุปสรรค และจากประสบการณ์จากกิจกรรมท่ี 1 ท่ีเป็นการทดลองเช่นกัน เป็นการ
กระตุ้นพฤติกรรมให้เด็กได้ท าซ า้จนให้เกิดเป็นลกัษณะนิสยัในการเกิดความกล้าแสดงออก และ
เม่ือนกัเรียนได้ท าชิน้งานส าเร็จด้วยความรู้ ความสามารถของตนเอง อีกทัง้ยงัมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็น และแสดงความช่ือชมต่อผลงานของเพื่อนเกิดการยอมรับทางสงัคม 
สง่ผลให้เกิดความภาคภมูิใจ ซึง่สง่ผลให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

กิจกรรมท่ี 5 และ 6 Now and Future ในกิจกรรมนีน้กัเรียนได้รับอิสระในการใช้วสัดุและ
ให้โจทย์คือปัจจุบนั และอนาคตของตนเองได้ ซึ่งเป็นการค้นหาตนเองและเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนการแสดงอย่างอิสระกระบวนการท างานศิลปะท่ีประกอบด้วยสภาพแวดล้อมท่ีดี การ
ทดลอง และการตัง้ค าถามนีส้ามารถกระตุ้นให้เด็กมัธยมค้นหาตวัเองและวางแผนอนาคตของ
ตนเองได้ (Kniveton, 2017)การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านงานศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในการ
แสดงออกของวัยรุ่นท่ีพวกเขาไม่สามารถพูดออกมาด้วยค าพูด การท างานศิลปะจึงเป็นอีก
เคร่ืองมือหนึง่ในการแสดงออก และสื่อสารจากสิง่ท่ีวยัรุ่นคดิ (Shirley 1999) 

โดยชดุกิจกรรมศิลปะ ทัง้ 6 กิจกรรมนีใ้ช้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสดงออก (Art as an expression ) ไม่เน้นทกัษะ และไม่ตดัสินความงามตามหลกัเกณฑ์
ทางศิลปะ โดยการท ากิจกรรมควรเรียงจากกิจกรรมท่ี 1 ไปถึงกิจกรรมท่ี 6 ทัง้นี ้แม้ด้วย
กระบวนการของกิจกรรมศิลปะนัน้จะส่งเสริมความเช่ือมั่นในตนเองครบทุกด้าน แต่ในการ
จดัล าดบัการท ากิจกรรมศิลปะชุดนีจ้ะมีขัน้ตอนท่ีให้เด็กได้เสริมสร้างประสบการณ์ในแต่ละด้าน
แตกต่างกันไปเช่น กิจกรรมท่ี 1 Exploring Through Art และกิจกรรมท่ี 4 Marbling Art เป็น
กิจกรรมท่ีมีการทดลอง มุ่งเน้นให้นกัเรียนเกิดความกล้าแสดงออก กิจกรรมท่ี 2 Self-Portrait เป็น
กิจกรรมท่ีให้นักเรียนส ารวจตนเอง และเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล กิจกรรมท่ี 3 Let 
Natural Define You แตกตา่งจากกิจกรรมท่ี 2 คือมุง่เน้นให้เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง กิจกรรม
ท่ี 5 และ 6 ครบทุกด้านคือการกล้าแสดงออก การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และความ
ภาคภมูิใจในตนเอง 
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ตาราง 1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม Who are you?  
 

กิจกรรมศลิปะ Pre -Test  Who are you ความสัมพันธ์กับความเช่ือม่ันในตนเอง 

ขัน้น า 
1. ครูกลา่วทกัทายนกัเรียน 
2. ครูดภูาพสี,เส้น,รูปร่างตา่งๆแล้วถามความรู้สกึ  
3.ครูให้อิสระในการเลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์ และย า้
เร่ืองการไมต่ดัสินผลงานด้วยหลกัการทางศลิปะ 
เพื่อลดความกดดนัในการท ากิจกรรม 

- สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท ากิจกรรม ไม่
มีความกดดนัในแง่ความงามแบบศิลปิน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ทบทวน ส ารวจ
ตนเอง เลือก และตดัสินใจว่าจะใช้เทคนิค 
และวสัดอุปุกรณ์ใดในการท ากิจกรรมครัง้
นี ้เกิดความกล้าแสดงออก 

ขัน้สอน  
1. ครูแจกกระดาษนักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้
นกัเรียนวาดภาพด้วยเทคนิคและอปุกรณ์ท่ีอิสระ  
2. ครูโดยระบวุา่กระดาษแผ่นนีใ้ห้นกัเรียนจะต้อง
สื่อความหมายถึงตวัเองเหมือนเป็นการ “แนะน า
ตวั” ด้วยประโยคสัน้ๆ และน าเสนอตอนท้ายคาบ 
โดยให้เวลา 30 นาที 
3. เม่ือหมดเวลาครูให้นักเรียนทุกคนน าเสนอน า
พร้อมค าอธิบาย โดยครูแนะน าวิธีการน าเสนอ 
การแนะน าตวั วิธีการอธิบายรูปภาพ 

- กิจกรรมไม่ยากเกินไปสามารถเข้าถึง
ความส าเร็จได้ 
- กระตุ้นให้ผู้ เรียนลงมือท า ให้เกิดความ    
พยายาม และท าผลงานให้ส าเร็จด้วยตวัเอง 
- ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน เกิดการ 
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ยอมรับค าแนะน า และ  
ความคดิเห็นจากผู้ อ่ืน เกิดการปรับตัว   
เข้ากับสภาพแวดล้อม  
- เพิ่มประสบการณ์การสื่อสารด้วยวาจา 
เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารบอกความคิดของ
ตนเองให้กบัผู้ อ่ืนได้ 

ขัน้สรุป 
1. ครูช่ืนชมนักเรียนทุกคน โดยยกตัวอย่างการ
แสดงออก การสื่อสารความหมาย การแสดง
สญัลกัษณ์ของผู้ เรียนทกุคน 
 

เม่ือนกัเรียนได้รับประสบการณ์การประสบ
ความส าเร็จด้วยตนเอง เม่ือครูช่ืนชมท าให้
เด็กได้รับการยอมรับทางสงัคม การยอมรับ
ตนเองเกิดเป็นความภมิูใจในตนเอง 
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ตาราง 2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมท่ี 1 Exploring Through Art 
 

กิจกรรมที่ 1 Exploring Through Art ความสัมพันธ์กับความเช่ือม่ันในตนเอง 

ขัน้น า 
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน กิจกรรมวนันีค้ือการ
ทดลองสีน า้ 

3. ครูถามนักเรียนว่าใครเคยใช้สีน า้บ้าง และ
อธิบายวิธีการใช้อปุกรณ์  

-สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย อธิบายให้
ผู้ เรียนมีความเข้าใจ ให้อิสระในการคิด 
ตัดสินใจในการทดลองและให้แต่ละคน
เลือกสิ่งท่ีตวัเองค้นพบมาอธิบาย และแก้ไข
ปัญหาส่งเสริมการกล้าแสดงออก 

ขัน้สอน  
1. ครูแนะน า วิธีการทดลองสีน า้แต่ละเทคนิค  
(เปียกบนเปียกโดยใช้น า้,เปียกบนเปียก(ใช้สี),
แห้งบนเปียก)  

2. ครูให้อิสระในการทดลอง 
3. ครูคอยเดินด ูให้ค าแนะน าการทดลอง และการ
ใช้อปุกรณ์ และสงัเกตพฤติกรรม 

 

-เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองด้วยตนเอง ให้
โอกาสในการคิด ตดัสินใจจากการเลือกใช้
สี และลงมือท า เรียนรู้สงัเกต และเผชิญกบั
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ประมาณ
ความสามารถในตนเองส่งเสริมให้เกิด
ความกล้าแสดงออก 
-การใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน ส่งเสริมให้มี
ปฏิ สัมพัน ธ์กับผู้ อ่ื น  การแบ่ งปัน  การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม  

ขัน้สรุป  
1. ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์การทดลองท่ี
ประทบัใจของตนเอง และวิธีการ 

2. ครูให้นกัเรียนตบมือให้ตนเอง และเพื่อนๆเพื่อ
ช่ืนชมในการท ากิจกรรมครัง้นี ้ 

3. ครูช่ืนชมและให้การเสริมแรงกับผลงานของ
นกัเรียนโดยดงึจดุเดน่ของแตล่ะคน 

 

-เด็ ก ได้ แสด งออก ด้ วยวาจา  โดยน า
ประสบการณ์ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ระหวา่งการท างานมาบอกเลา่ 
-ครูส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ในการรับ
ความส าเร็จด้วยตนเอง จากการน าเสนอ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน 
การช่ืนชมผลงาน รวมถึงระหว่างการ
ท างาน เกิดความภาคภมิูใจในตนเอง  
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ตาราง 3 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมท่ี 2 Self - Portrait 
 

กิจกรรมที่ 2 Self - Portrait ความสัมพันธ์กับความเช่ือม่ันในตนเอง 
ขัน้น า 
1. ครูกลา่วทกัทายนกัเรียน 
2. ครูให้นกัเรียนวาดภาพตนเองโดยใช้
ลกัษณะเฉพาะ 
3. ครูก าชบัเร่ืองอิสระในการวาด และไมไ่ด้ตดัสิน
ในแง่ของศิลปะ  

-สร้างบรรยากาศสบายๆ 
-มีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงออกทาง
ความคิดอย่างอิสระ จากการเลือกและการ
ตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณ์ ด้วยตนเอง
ส่งเสริมให้เกิดการกล้าแสดงออก  

ขัน้สอน  
1. ครูให้นกัเรียนดภูาพPortraitตามแบบลทัธิ
ตา่งๆ 
2. ชีน้ าเร่ืองการสงัเกตเร่ือง เส้น ส ีรูปร่าง  และ
ต าแหน่งของการวาดของใบหน้า 
3. ครูแนะน าให้นกัเรียนเพิ่มสิง่ท่ีตนเองชอบเข้า
ไปในภาพ เพ่ือบง่บอกถึงตนเอง 
4. ครูน าแบบองค์ประกอบของใบหน้าตามแบบ 
Cubism ไว้ให้เป็นทางเลือก 
5. ครูคอยเดินดใูห้ค าแนะน าและชีแ้นะ และคอย
เสริมแรง 

-ขณะวาดภาพและระบายสีกระตุ้นให้มีการ
ค้นหาเอกลกัษณ์ของตวัเอง 
-ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริม
การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนส่งเสริมเกิดการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  
-เม่ือเจออุปสรรค ส่งเสริมให้เกิดการแก้ไข
ปัญหา การประมาณความสามารถใน
ตนเอง การท าให้งานประสบความส าเร็จ 
สง่เสริมให้เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 

ขัน้สรุป  
1. ครูให้นกัเรียนน าผลงานมาน าเสนอสัน้ๆ 
2. ครูให้นกัเรียนแสดงความเห็นในเชิงช่ืนชม
ผลงานของเพื่อนแตล่ะคน 

3. ครูให้นกัเรียนตบมือให้ตนเอง และเพื่อนๆเพื่อ
ช่ืนชมในการท ากิจกรรมครัง้นี ้ 

-ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมกบักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด
การยอมรับทางสังคม การแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงาน ส่งเสริมให้เกิดความ
ภาคภมิูใจในตนเอง 

 
 
 



  46 

ตาราง 4 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมท่ี 3 Let Natural Define You 
 

กิจกรรมที่ 3 Let Natural Define You ความสัมพันธ์กับความเช่ือม่ันในตนเอง 
ขัน้น า 
1. ครูกลา่วทกัทายผู้ เรียน 
2. ครูกลา่วถึงค าท่ีสื่อสารถึงข้อดี ของแตล่ะคน 
3. ครูกลา่วถึงใช้วสัดธุรรมชาติ สิ่งตา่งๆรวบตวัมา
ประกอบกนัเป็นค าท่ีสื่อถึงตนเอง 
4. ครูให้นักเรียนเลือกกระดาษ สีขาว,สีน า้ตาล 
และสีด าตามอิสระ 

-เปิดโอกาสให้นกัเรียนส ารวจตวัเอง ค้นหา
เอกลกัษณ์ รู้จกัตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการ
แสดงออก 
-มีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงออก 

ขัน้สอน  
1. เม่ือนกัเรียนคิดค าจ ากดัความของตวัเอง และ
เลือกสีกระดาษแล้ว  ครูให้นักเรียนเลือกวัสดุ
ธรรมชาติท่ีมีความเช่ืองโยงกบัค า หรือเป็นสิ่งท่ีมี
ลกัษณะตรงกบัตนเอง โดยให้เลือกวสัดธุรรมชาติ
ภายในโรงเรียน 
  

-ระหว่างการค้นหาวัสดุธรรมชาติ เด็กได้
เคลื่อนไหว ให้ผู้ เรียนฝึกการสังเกต คิด 
ตัดสินใจ เลือกวัสดุด้วยตนเอง สื่อสาร มี
ปฏิสมัพันธ์กับเพื่อน ส่งเสริมให้เกิดการ
กล้าแสดงออก การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม และความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
 

ขัน้สรุป  
1. ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอค า ท่ีสื่ อถึ ง
ความหมายของตนเองแต่ละคน และอธิบายวสัดุ
ท่ีเลือกใช้ 
2. ครูให้นกัเรียนตบมือช่ืนชมตนเอง และเพื่อนๆท่ี
ท างานออกมาได้ส าเร็จ 
3.ครูชีใ้ห้เห็นถึงความแตกต่างแต่ละบุคคล  และ
ให้ค านงึถึงข้อดีของตนเอง และผู้ อ่ืน 

-นักเรียนได้รับอิสระ ได้แสดงออก ได้น า
ผลงานท่ีส าเร็จมาน าเสนอ ส่งผลให้เด็ก
ได้ รับความส าเร็จ ด้วยความสามารถ
ตนเอง ได้รับการยอมรับทางสงัคม ส่งผล
ให้เกิดความภาคภมิูใจในตนเอง 
-เด็กได้ค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองใน
ระดบัหนึง่ผา่นการท ากิจกรรมนี ้
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ตาราง 5 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมท่ี 4 Marbling Art 
 

กิจกรรมที่ 4 Marbling Art ความสัมพันธ์กับความเช่ือม่ันในตนเอง 
ขัน้น า 
1. ครูน าภาพนามธรรมมาให้นกัเรียนดู ครูอธิบาย
ลักษณ ะงานศิ ลปะแบบนามธรรม  พ ร้อม
ยกตวัอยา่ง  
2.ครูน างานศิลปะ Marbling Art มาให้นกัเรียนดู
และถามความรู้สกึ 
 

-มีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น กระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิดความกล้า
แสดงออกทางความคิด เพ่ือนร่วมชัน้เรียน  

ขัน้สอน  
1.ครูอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ และขัน้ตอนการ
ท างานในแบบต่างๆ และให้อิสระต่อผู้ เรียนได้
ทดลอง 
2.ให้นักเรียนทดลองท าด้วยตนเอง ด้วยวิธีการ
ต่างๆสร้างสรรค์ลวดลาย คนละ 5 ชิ น้  ห รือ
มากกวา่ 
 

-จดัสภาพแวดล้อมให้ผู้ เรียน คิด ตดัสินใจ
ด้วยตวัเอง อยา่งอิสระ ผอ่นคลาย 
-ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ เกิดการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม  
-การเผชิญ และแก้ไขปัญหา การประมาณ
ความสามารถตนเอง การประสบความ 
ส าเร็จเกิดความภาคภมิูใจในตนเอง 

ขัน้สรุป  
1.ผู้สอนให้ผู้ เรียนเลือกชิน้งานท่ีตนเองเองชอบ 5 
ชิน้ น าผลงานมาน าเสนอ และให้ผู้ เรียนโหวต
ผลงานท่ีตวัเองช่ืนชอบท่ีสดุคนละ 5 ผลงาน 
2. ให้นักเรียนได้อธิบายในสิ่งท่ีตนค้นพบ (มีการ
เสริมแรง และสร้างความภาคภมูิใจให้กบัผู้ เรียน)
ให้ผู้ เรียนน าผลงานของทุกคนมาติดโชว์บน
กระดาน และรวมกนัแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ 

3.ครูให้นักเรียนตบมือให้ตนเอง และเพื่อนๆเพื่อ
ช่ืนชมในการท ากิจกรรมครัง้นี ้ 

-ผู้ เรียนได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ 
ปัญหาและการแก้ปัญหาระหวา่งการท า  
-ครูเปิดโอกาสให้แสดงความช่ืนชมผลงาน
นักเรียน เพื่อให้เกิดการยอมรับทางสังคม 
เกิดความภาคภมิูใจในตนเอง 

 



  48 

ตาราง 6 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมท่ี 5 และ 6 Now & Future   
 

กิจกรรมที่ 5-6 Now & Future ความสัมพันธ์กับความเช่ือม่ันในตนเอง 
ขัน้น า 
1 ครูกล่าวทักทายนักเรียน พูดถึงความใฝ่ฝัน
และจินตนาการของแตล่ะคน 
 

กระตุ้นให้นกัเรียนส ารวจตนเอง น าความคิด 
ความฝัน ออกมาเสนอผ่านการวาดภาพ 
ส่ งเส ริมการแสดงออก  และความ
ภาคภมิูใจในตนเอง 

ขัน้สอน  
1. ครูให้นกัเรียนจินตนาการถึงตนเองในปัจจบุนั
และน า เทคนิค การตดัแปะ มาผสมผสานในการ
สร้างสรรค์งาน 
2.ค รั ง้ ท่ี  2 ให้ นัก เรียนส ร้างส รรค์ งาน โดย
จินตนาการถึงอนาคตของตนเอง 
 

-จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้ เรียน คิด ตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง ทัง้ตอนวาดภาพและระบายสี 
เพื่อกระตุ้ นให้มีการค้นหาเอกลักษณ์ของ
ตวัเองอยา่งมีอิสระ  
-ผู้ เ รีย น ได้ มี ป ฏิ สัม พั น ธ์ ก ารขอความ
ช่วย เหลือ  การให้ค าแนะน า  เกิดการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  
-การเผชิญ และแก้ไขปัญหา การประมาณ
ความสามารถในตนเอง การท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ จนเกิดความภาคภมูิใจ
ในตนเอง 

ขัน้สรุป  
1. ให้ผู้ เรียนน าเสนอผลงาน พร้อมแนวความคิด 

2. ครูให้นกัเรียนตบมือให้ตนเอง และเพื่อนๆเพื่อ
ช่ืนชมในการท ากิจกรรมครัง้นี ้ 
3. ครูช่ืนชมและให้การเสริมแรงกับผลงานของ
นกัเรียนทกุคน 
 

-ให้ผู้ เ รียนแสดงผลงาน  และความคิด
สร้างสรรค์ของตน โดยเปิดโอกาสให้แสดง
ความช่ืนชมผลงานนักเรียน เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับทางสังคม จากการน าเสนอผลงาน 
การแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน การช่ืนชม
ผลงาน รวมถึงระหว่างการท างาน เกิด
ความภาคภมิูใจในตนเอง 
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ตอนที่ 2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเช่ือม่ันในตนเองของนักเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้กิจกรรมศลิปะ 

การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัใช้วิธีการทางสถิติ และมีสญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ ดงัตอ่ไปนี ้

N  แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�  แทน คะแนนเฉลี่ย 
S  แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
D  แทน คา่เฉลี่ยของผลคะแนนตา่ง 
SD  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลคะแนนตา่ง 
t  แทน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ในการแจกแจงแบบ t  
p  แทน ความน่าจะเป็นของคา่สถิติ 
df  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
*  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ ระดับคะแนนความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมจากชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ตาราง 7 ตารางเปรียบเทียบคะแนนความเช่ือมั่นในตนเองของเด็ก

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
ตาราง 8 ตารางคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเช่ือมัน่

ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะ
เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นรายด้าน 

ตาราง 9  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเช่ือมั่นในตนเองของเด็ก
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและระหว่างได้รับการการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่
ในตนเอง 

ตาราง  10 – 15 แสดงการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐานความเช่ือมัน่ในตนของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองรายด้านแตล่ะกิจกรรม 
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ตาราง 7 ตารางเปรียบเทียบคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนการ
ทดลอง และหลงัการทดลอง 
 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 
�̅� S D t df 

ก่อนจดักิจกรรม 1.57 0.21 0.09 2.64 14 

หลงัจดักิจกรรม 6 ครัง้ 1.66 0.29 0.08   

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 พบว่า ก่อนการรับการจดัการเรียนรู้จากชดุกิจกรรมศิลปะ

เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 คะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองเฉลี่ย
เท่ากบั  1.57 และมีคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองเพิ่มขึน้หลงัจากเข้าร่วมการจดักิจกรรมเท่ากับ 
1.66  

ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการรับการใช้ชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองทัง้ 6 ชุดกิจกรรมสงูกว่าก่อนการทดลองงอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  
 
ตาราง 8 คะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่
ในตนเองรายด้าน 
 

ความเชื่อม่ันในตนเอง �̅� S D SD t df 

1.การกล้าแสดงออก ก่อนการทดลอง 1.4 0.24 1.03 0.72 -1.28 14 

 หลงัการทดลอง 2.43 0.23   **  

2.การปรับตวัเข้ากบั ก่อนการทดลอง 1.39 0.15 1.22 0.86 -5.66 14 

สภาพแวดล้อม หลงัการทดลอง 2.61 0.78   **  

3.ความภาคภมูิใจใน ก่อนการทดลอง 1.21 0.13 1.29 0.91 -5.79 14 

ตนเอง หลงัการทดลอง 2.5 0.29     
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 พบว่า ก่อนการทดลองจดัการเรียนรู้จากชดุกิจกรรมศิลปะ
เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 คะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองด้าน
การกล้าแสดงออกมี 1.4 และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้หลังจากเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเป็น 2.43 
คะแนนเฉลี่ยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมก่อนการทดลอง ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.39 และคะแนนหลงัการทดลอง
เพิ่มขึน้เป็น 2.61 และด้านความภาคภูมิใจในตนเองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.21 และมี
คะแนนเพิ่มขึน้หลงัการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 2.5 
 

ตาราง 9 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและ
ระหวา่งได้รับการการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 
ก่อนจดั
กิจกรรม 

กิจกรรมศิลปะ 

1 2 3 4 5 6 

1.การกล้าแสดงออก M 1.4 1.99 2.06 2.58 2.45 2.68 2.81 

 S 0.24 0.41 0.21 0.37 0.28 0.27 0.17 

2.การปรับตวัเข้ากบั M 1.39 1.98 2.93 2.63 2.63 2.66 2.85 

สภาพแวดล้อม S 0.15 0.38 1.98 0.29 0.22 0.36 0.12 

3.ความภาคภมูิใจใน M 1.21 2.02 2.31 2.53 2.83 2.85 2.85 

ตนเอง S 0.42 0.42 0.28 0.38 0.26 0.18 0.18 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 พบว่าก่อนการจดัชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความ

เช่ือมัน่ในตนเอง และระหว่างการจดัชดุกิจกรรมนัน้ มีคะแนนเฉลี่ยความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แยกรายด้านมีความแตกต่างกัน คือ ระหว่างการจัดชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองแต่ละกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าก่อนการทดลอง ในทุกๆ
ด้าน 

ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในด้านการกล้าแสดงออก ก่อนการจดั
ชดุกิจกรรมศลิปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 1.44 และระหว่างการ
จดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองในกิจกรรมท่ี 1 Exploring Through Art ,
กิจกรรมท่ี 2 Self Portrait  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 1.99 , 2.06 คะแนนตามล าดบั ในกิจกรรมท่ี 3 
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Let Natural Define You, กิจกรรมท่ี 5 Now และกิจกรรมท่ี 6 Future คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 
2.58 , 2.68 และ 2.81 แตมี่คะแนนเฉลี่ยลดลงในกิจกรรมท่ี 4 Marbling เท่ากบั 2.45 

ความเช่ือมั่น ในตนเองของเด็กมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ใน ด้านการป รับตัว เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ก่อนการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 1.39  และระหวา่งการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองในกิจกรรม
ท่ี 1 Exploring Through Art ,กิจกรรมท่ี 2 Self Portrait มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึน้ตามล าดับ 1.98 , 
2.93 และในกิจกรรมท่ี 3 Let Natural Define You และกิจกรรมท่ี 4 Marbling มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากนัอยู่ท่ี 2.63 และมีคะแนนเฉลี่ยสงูขึน้ในกิจกรรมท่ี 5 และ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.66 , 2.85 
ตามล าดบั 

ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในด้านความภาคภมูิใจในตนเอง ก่อน
การจัดชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.21 และ
ระหว่างการจดัชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองในกิจกรรมท่ี 1 Exploring 
Through Art ,กิจกรรมท่ี 2 Self Portrait ,กิจกรรมท่ี 3 Marbling, กิจกรรมท่ี 4 Let Natural Define 
You มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 2.02 , 2.31 , 2.53 , 2.83 c]tกิจกรรมท่ี Now และกิจกรรมท่ี 6 Future 
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้เท่ากนัคือ 2.85  
 
ตาราง 10 แสดงการเปลีย่นแปลงคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเช่ือมัน่ในตน
ของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเองรายด้านกิจกรรมท่ี  1 Exploring Through Art 
 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 
กิจกรรมท่ี 1 Exploring Through Art 

 
𝑥̅ 

 
S 

 
T 

1. การกล้าแสดงออก ก่อนการทดลอง 1.4 0.24 - 4.14 

 หลงัการทดลอง 1.99 0.41 * 
2.การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ก่อนการทดลอง 1.39 0.15 - 5.81 
 หลงัการทดลอง 1.98 0.38 * 
3.ความภาคภมูิใจในตนเอง ก่อนการทดลอง 1.21 0.13 - 8.84 
 หลงัการทดลอง 2.02 0.42 * 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 10 พบว่าก่อนการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความ

เช่ือมัน่ในตนเองกิจกรรมท่ี 1 ด้านการกล้าแสดงออกมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 1.4 และมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึน้เม่ือได้รับการจัดชุดกิจกรรมท่ี 1 สูงขึน้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.99 ด้านการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนรับการจดักิจกรรมท่ี 1 เท่ากบั 1.39 และมีคะแนนสงูขึน้หลงัการ
จดักิจกรรมท่ี 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.98 ด้านความภาคภมูิใจในตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจดั
กิจกรรมเท่ากบั 1.21 และมีคะแนนสงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.02 

โดยความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมท่ี 1 
Exploring Through Art  สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้ด้าน
การกล้าแสดงออก ,ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านความภาคภมูิใจในตนเอง 
 

ตาราง 11 แสดงการเปลีย่นแปลงคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเช่ือมัน่ในตน
ของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเองรายด้านกิจกรรมท่ี 2 Self Portrait 
 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 
กิจกรรมท่ี 2 Self Portrait 

 
𝑥̅ 

 
S 

 
T 

1. การกล้าแสดงออก ก่อนการทดลอง 1.48 0.24 0.63 
 หลงัการทดลอง 2.06 0.21 * 

2.การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ก่อนการทดลอง 1.39 0.15 -2.95 
 หลงัการทดลอง 2.93 1.98 * 
3.ความภาคภมูิใจในตนเอง ก่อนการทดลอง 1.21 0.13 - 15.39 
 หลงัการทดลอง 2.31 0.28 * 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 11 พบว่าก่อนการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความ

เช่ือมัน่ในตนเองกิจกรรมท่ี 2 Self – Portrait  ด้านการกล้าแสดงออกมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 
และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้เม่ือได้รับการจดัชดุกิจกรรมท่ี 2 สงูขึน้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.06 ด้านการ
ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนรับการจดักิจกรรมท่ี 2 เท่ากบั 1.39 และมีคะแนน
สงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.93 ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีคะแนน
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เฉลี่ยก่อนการจดักิจกรรมเท่ากบั 1.21 และมีคะแนนสงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 2.31 

โดยความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมท่ี 2  
Self – Portrait  สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทัง้ด้านการกล้า
แสดงออก ,ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านความภาคภมูิใจในตนเอง 
 
ตาราง 12 แสดงการเปลีย่นแปลงคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเช่ือมัน่ในตน
ของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเองรายด้านกิจกรรมท่ี 3 Let Natural Define You 
 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 
กิจกรรมท่ี 3 Let Natural Define You 

 
𝑥̅ 

 
S 

 
t 

1. การกล้าแสดงออก ก่อนการทดลอง 1.48 0.24 - 10.07 
 หลงัการทดลอง 2.58 0.37  
2.การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ก่อนการทดลอง 1.39 0.15 - 16.8 
 หลงัการทดลอง 2.63 0.29  
3.ความภาคภมูิใจในตนเอง ก่อนการทดลอง 1.21 0.13 - 13.5 

 หลงัการทดลอง 2.53 0.38 * 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 12 พบว่าก่อนการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความ

เช่ือมั่นในตนเองกิจกรรมท่ี 3 Let Natural Define You ด้านการกล้าแสดงออกมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 1.48 และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้เม่ือได้รับการจดัชดุกิจกรรมท่ี 3 สงูขึน้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
2.58 ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนรับการจดักิจกรรมที่ 3 เท่ากบั 1.39 
และมีคะแนนสูงขึน้หลังการจัดกิจกรรมท่ี 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.63 ด้านความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจดักิจกรรมเท่ากบั 1.21 และมีคะแนนสงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 3 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.53 
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โดยความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการจดักิจกรรมท่ี 3 Let 
Natural Define You  สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้ด้านการ
กล้าแสดงออก ,ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านความภาคภมูิใจในตนเอง 
 

ตาราง 13 แสดงการเปลีย่นแปลงคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเช่ือมัน่ในตน
ของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเองรายด้านกิจกรรมท่ี  4 Marbling Art 
 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 
กิจกรรมท่ี 4 Marbling Art 

 
𝑥̅ 

 
S 

 
t 

1. การกล้าแสดงออก ก่อนการทดลอง 1.48 0.24 -9.92 
 หลงัการทดลอง 2.45 0.28 * 
2.การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ก่อนการทดลอง 1.39 0.15 -19.15 
 หลงัการทดลอง 2.63 0.22  
3.ความภาคภมูิใจในตนเอง ก่อนการทดลอง 1.21 0.13 -22.74 
 หลงัการทดลอง 2.83 0.26 * 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 13 พบว่าก่อนการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความ

เช่ือมัน่ในตนเองกิจกรรมท่ี 4 Marbling ด้านการกล้าแสดงออกมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 1.48 และมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้เม่ือได้รับการจัดชุดกิจกรรมท่ี 4 สูงขึน้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.45 ด้านการ
ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนรับการจดักิจกรรมท่ี 4 เท่ากบั 1.39 และมีคะแนน
สงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 4 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.63 ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนการจดักิจกรรมเท่ากบั 1.21 และมีคะแนนสงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 2.83 

โดยความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมท่ี 4 
Marbling  สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ทัง้ด้านการกล้า
แสดงออก ,ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านความภาคภมูิใจในตนเอง 
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ตาราง 14 แสดงการเปลีย่นแปลงคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเช่ือมัน่ในตน
ของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเองรายด้านกิจกรรมท่ี 5 Now 
 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 
กิจกรรมท่ี 5 Now 

 
𝑥̅ 

 
S 

 
t 

1. การกล้าแสดงออก ก่อนการทดลอง 1.48 0.24 -12.11 
 หลงัการทดลอง 2.68 0.27 * 
2.การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ก่อนการทดลอง 1.39 0.15 -11.84 
 หลงัการทดลอง 2.66 0.36 * 

3.ความภาคภมูิใจในตนเอง ก่อนการทดลอง 1.21 0.13 -24.33 
 หลงัการทดลอง 2.85 0.18 * 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 14 พบว่าก่อนการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความ

เช่ือมั่นในตนเองกิจกรรมท่ี 5 Now ด้านการกล้าแสดงออกมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 และมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้เม่ือได้รับการจัดชุดกิจกรรมท่ี 4 สูงขึน้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.68 ด้านการ
ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนรับการจดักิจกรรมท่ี 4 เท่ากบั 1.39 และมีคะแนน
สงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 4 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.66 ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนการจดักิจกรรมเท่ากบั 1.21 และมีคะแนนสงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 2.85 

โดยความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมท่ี 5 
Now สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้ด้านการกล้าแสดงออก ,
ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านความภาคภมูิใจในตนเอง 
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ตาราง 15 แสดงการเปลีย่นแปลงคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเช่ือมัน่ในตน
ของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเองรายด้านกิจกรรมท่ี 6 Future 
 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 
กิจกรรมท่ี 6 Future 

 
𝑥̅ 

 
S 

 
t 

1. การกล้าแสดงออก ก่อนการทดลอง 1.48 0.24 -15.57 
หลงัการทดลอง 2.81 0.17  

2.การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ก่อนการทดลอง 1.39 0.15 -29.84 
หลงัการทดลอง 2.85 0.12  

3.ความภาคภมูิใจในตนเอง ก่อนการทดลอง 1.21 0.13 -24.33 
หลงัการทดลอง 2.85 0.18 * 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 15 พบว่าก่อนการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความ

เช่ือมั่นในตนเองกิจกรรมท่ี 6 Future ด้านการกล้าแสดงออกมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 และมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้เม่ือได้รับการจัดชุดกิจกรรมท่ี 4 สูงขึน้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.81 ด้านการ
ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนรับการจดักิจกรรมท่ี 4 เท่ากบั 1.39 และมีคะแนน
สงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 4 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.85 ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนการจดักิจกรรมเท่ากบั 1.21 และมีคะแนนสงูขึน้หลงัการจดักิจกรรมท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 2.85 

โดยความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมท่ี 6 
Future สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้ด้านการกล้าแสดงออก ,
ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านความภาคภมูิใจในตนเอง 
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ผลการวิเคราะห์นกัเรียนรายบคุคลระหวา่งท ากิจกรรม Who Are You (Pre-test)  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นกัเรียนไม่กล้าสบตา โดยส่วนมากจะนิ่งเงียบ ต้องถามซ า้
หลายๆครัง้จงึจะตอบ เม่ือสงสยั หลีกเลี่ยงและไมล่งมือท ากิจกรรม ล้มเลกิการท างานเม่ือผิดพลาด 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม นกัเรียนปลีกตวั ไมแ่สดงออกถึงความ 
ต้องการ อยูเ่ฉพาะกบัเพื่อนท่ีสนิท  ไมท่ างานท ากิจกรรมร่วมกบัใคร ครูต้องกระตุ้น และชกัชวน 
ซ า้ๆ เร่ิมปฏิบตัิงานเม่ือให้เพื่อนชกัชวนหลายๆครัง้ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ในช่วงแรกนกัเรียนนัง่เฉย จนเมื่อครูและเพ่ือน 
ชกัชวนให้ท างาน จงึเร่ิมท า แตท่ าด้วยความไมม่ัน่ใจในความสามารถของตนเอง ให้เพื่อนท าให้ยงั
ไม่กล้าน าเสนอผลงาน ยืนเงียบ 

บทบาทครู ครูคอยให้ก าลงัใจ และเสริมแรงเม่ือนกัเรียนคนที่ 1เร่ิมลงมือท าผลงา 
ด้วยตนเอง นกัเรียนคอ่ยๆมัน่ใจมากขึน้ การแสดงความคิดเห็น ครูชว่ยด้วยการตัง้ค าถาม เช่น 
ชอบเทคนิคใดท่ีสดุท่ีตนเองท ามา  ชอบผลงานของใครมากท่ีสดุ เพื่อให้ผู้ เรียนคอ่ยๆเร่ิมกล้า
แสดงออก 
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ภาพประกอบ 2 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พูดเสียงเบา สนทนาด้วยความเขิน อาย กล้าถามเพื่อน
มากกวา่ถามครู  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม ร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนได้ ยิม้แย้ม แต่จะรอดู
เพื่อนลงมือท าก่อนตวัเองจงึจะลงมือท า  

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง นกัเรียนลงมือท างานหลงัจากได้รับแรงเสริมจากครู 
ยงัไมก่ล้าไมน่ าเสนอผลงาน มีความหวัน่ไหวง่าย 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก สนทนาด้วยความเขิน อาย คอยให้เพื่อนช่วย 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนได้ดีพอสมควร ปฏิบตัิ

ตามกตกิา มีน า้ใจ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ยงัไมก่ล้าไมน่ าเสนอผลงาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 4 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นกัเรียนกล้าสนทนาแตด้่วยเสียงเบา และมีความเขนิอาย 
เร่ิมท างานหลงัจากได้รับค าแนะน าจากครู เม่ือเข้าใจก็สามารถท างานด้วยตนเองจนเสร็จ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนได้ แต่มีความหวัน่ไหว
เม่ือได้รับค าวิจารณ์ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง นกัเรียนลงมือท างานหลงัจากได้รับแรงเสริมจากครู
ยงัไมก่ล้าไมน่ าเสนอผลงาน ความหวัน่ไหวง่าย 
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ภาพประกอบ 5 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก สนทนาด้วยความเขินอาย ไม่มัน่ใจในการเลือกอปุกรณ์  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม ครูต้องเข้ามาแนะน า และถามจึงกล้าบอก

ความต้องการของตวัเองจงึเร่ิมท างาน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ครูต้องคอยกระตุ้นให้ร่วมกิจกรรม  
บทบาทครู ครูถาม และแนะน าโดยให้เร่ิมใช้อปุกรณ์จากความถนดั และความสนใจของ

นกัเรียน ครูเสริมแรงเม่ือนกัเรียนลงมือท า  
 

 
 

ภาพประกอบ 6 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นักเรียนมีอาการนิ่งๆ แต่คอยสงัเกตเพื่อนรอบข้าง แต่ไม่
ยอมลงมือท าจนครูต้องกระตุ้นวา่เวลาใกล้หมดจงึจะลงมือท า จากการสงัเกตดเูพื่อน 
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ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม คอยสงัเกตเพื่อนตามเพื่อนกลุ่มเดิมท่ีคุ้นเคย
ปฏิบตัิตามกฎกติกา ใช้อปุกรณ์แล้วเก็บเรียบร้อย ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความหวัน่ไหว แต่เม่ือได้รับค าชมก็มีความมัน่ใจ
มากขึน้ 

บทบาทครู ครูสนบัสนนุด้วยการเสริมแรงจากสิง่ท่ีนกัเรียนท าได้ดี คอ่ยๆเร่ิม 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นกัเรียนพดูคยุด้วยความเขินอาย คยุเฉพาะเพื่อสนิท แตก่ล้า
ลงมือท างาน อย่างมั่นใจ กล้าตัดสินใจอย่างมั่นคง มีความตระหนกเล็กน้อยเม่ือผิดพราก แต่
สามารถแก้ปัญหาเองได้ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม พดูคยุเฉพาะกบัเพื่อนสนิท และครู ครูจึงต้อง
กระตุ้นให้พดูกบัเพื่อนคนอื่นบ้าง 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ภมูิใจในผลงานของตนเอง แตไ่ม่กล้าน าเสนอผลงาน
ของตนเอง 
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ภาพประกอบ 8 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พดูด้วยเสียงเบา มีความกงัวล ต้องแนะน าจงึเร่ิมลงมือท า 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท าตามกติกา แต่ต้องคอยถามถึงจะกล้าขอ

ความช่วยเหลือ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงผลงานให้เพื่อนด ูปกปิด ยืนเขิน ต้องใช้

เวลาสกัพกัถึงจะกล้าพดู 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เม่ือครูแนะน าสามารถลงมือท างานได้ด้วยตวัเอง มีความ
หวัน่ไหว เมื่องานผิดพลาด รอให้ครูช่วยแก้ไข แตไ่ม่กล้าพดู นิ่งเงียบ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม เม่ืองานผิดพลาดมีอาการไม่พอใจ แต่เม่ือ
เพื่อนแนะน า ก็น ามาใช้ปรับปรุงงานตวัเอง 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง ยงัท างานด้วยความลงัเล ไม่ยอมรับในผลงานของ
ตนเอง และเขินอายเมื่อน าเสนอผลงาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด ตอบเม่ือมีคนถาม ไม่กล้าท างาน รอดเูพื่อนท า
ตามเพื่อน 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม นัง่เฉยต้องให้ครูกระตุ้นจงึเร่ิมท างาน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงงาน แสดงออการเขินอาย บิดม้วนต้อง

เสริมแรงอยูน่านกวา่จะกล้าพดู 
วิธีแก้ไขปัญหา  สร้างบรรยากาศสบายๆไมก่ดดนั อิสระในการแสดงออก และผลงาน 
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ภาพประกอบ 11 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไมก่ล้าลงมือท างาน สงัเกตดขูองเพื่อน 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ไม่กล้าบอกความต้องการของตวัเอง นิ่งเฉย 

นัง่รอจนเพื่อนใช้สีเสร็จจงึได้ใช้  
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่ฟังความเห็นจากเพื่อน ไม่กล้าน าเสนองาน ไม่

ยอมรับผลงานของตน 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก กล้าลงมือท า แต่ต้องรอค ายืนยนัจากครูว่าท าถกูหรือไม่ ใช่
แบบนีห้รือไม่  ไม่กล้าสบตา 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ลงมือท างานไมป่รึกษาใคร เพื่อนๆท าตาม 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง  น าเสนอแบบเขินอายเม่ือได้รับค าชมก็กล้ามากขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เม่ือได้รับโจทย์ไม่คอ่ยพดู คอ่นข้างนิ่ง ท างานตามเพื่อน 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม  ไม่คอ่ยคยุกบัใครตอนท างาน  
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง  วาดไปลบไป ปิดไม่ยอมให้ใครดงูาน อาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ครูอธิบายการท างานซ า้ รอดเูพื่อนเร่ิมท าจึงลงมือ แตเ่ม่ือลง
มือท าด้วยความมัน่ใจ 

ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เม่ือสังเกตงานเพื่อนก็เร่ิมท า งาน รับฟัง
ค าแนะน า 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความมัน่ใจมากขึน้เมื่อเพื่อนๆตื่นเต้นกบัผลงาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 15 กิจกรรม Who are you ? ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไม่มีสมาธิ ดูเพื่อนวาดจนไม่ท างานของตนเอง แต่เม่ือครู
กระตุ้นให้ท าก็ตัง้ใจท าผลงานจนเสร็จ 

ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม รับฟังค าแนะน า แต่ไม่ยอมบอกความ
ต้องการของตวัเอง ไม่กล้าหยิบอปุกรณ์ด้วยตนเอง ให้เพื่อนช่วยหยิบ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง นิ่งเงียบไมก่ล้าน าเสนอผลงาน 
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ผลการวิเคราะห์นกัเรียนรายบคุคลระหวา่งท ากิจกรรมท่ี 1 Exploring Through Art 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นกัเรียนกล้าทดลองหลงัจากได้ฟังค าแนะน าจากครูมีความ
กงัวลบ้างแตพ่ยายามจนท าส าเร็จ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม  ร่วมกิจกรรมด้วยดี แตร่อค าแนะน าจากครู 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีอาการต่อต้านความคิดเห็นจากเพื่อนอย่างเงียบๆ 

ยงัไมก่ล้าพดูตอนน าเสนอชิน้งาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นักเรียนรอครูเดินเข้ามาใกล้ๆจึงกล้าถาม พูดเสียงเบา มี
ความลงัเล แตเ่ม่ือเห็นเพื่อนท าแล้วจงึลงมือท าตาม 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ไม่ยุง่กบัใคร ปฏิบตัิตามครูอธิบาย 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ยิม้แย้มมากขึน้เม่ือผลลพัธ์เป็นตามท่ีหวงั ยอมรับใน

ผลงาน แตไ่ม่กล้าน าเสนอผลงาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3  

 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พดูด้วยความเขินอาย รอค าแนะน าจากครูจึงลงมือท า เม่ือ

ผิดพลาด หรือไม่มัน่ใจจะรอให้ครูเดินมาด ู (ไม่กล้าเรียกครู) ยงัไมก่ล้าแก้ปัญหาด้วยตวัเอง  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม ท ากิจกรรมร่วมกับคนอ่ืนได้ แต่ไม่บอกว่า

ตวัเองต้องการอปุกรณ์อะไร ยืนรอนิ่งๆ  
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุเม่ือได้รับค าชม เมื่อเพื่อนชิ่นชมผลงาน 
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ภาพประกอบ 19 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พดูเสียงเบา เม่ือครูเข้ามาแนะน าตวัตอ่ตวัจงึลงมือท างาน 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท ากิจกรรมด้วยความมีน า้ใจ รอครูเน้นย า้ท่ี

ละขัน้ตอนจงึลงมือท าตอ่ไป 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ท างานด้วยความลงัเล มีความสขุเม่ือมีคนชม  

 

 
 

ภาพประกอบ 20 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เร่ิมพดูความต้องการของตนเอง แตด้่วยน า้เสียงท่ีเบา ลงมือ

ท าหลงัครูแนะน า 1 ครัง้ และสงัเกตจากเพื่อนอีกครัง้ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม ไม่ยอมรับค าแนะน าจากเพื่อน ฟังจากครู

อยา่งเดียว 
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ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง คอ่ยๆปรับรับฟังความเห็นเพื่อน มีความสขุยิม้แย้ม มี
ความเขินอายตอนน าเสนอผลงาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไม่กล้าถามค าถามเอง แตล่งมือทดลองด้วยตนเองให้เพื่อน 

เร่ิมท าก่อน แล้วจงึท าตาม  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม เข้ามามีสว่นร่วมกบักิจกรรมมากขึน้ บอก

ความต้องการของตวัเองกบัเพื่อนได้ รับค าแนะน าจากเพื่อน และครูได้ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ยิม้แย้มมีความสขุในการท างาน ครูและเพ่ือนช่วย 

ถามจงึกล้าน าเสนอผลงาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พดูด้วยความมัน่ใจแตร่อค าแนะน าจากครู และรอดเูพื่อน 
จงึลงมือท า  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีน า้ใจกบัเพื่อน ช่วยหยิบอปุกรณ์ให้เพื่อน  
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุยิม้แย้มมีความพยายามในการท างานให้ 

ส าเร็จ  
 

 
 

ภาพประกอบ 23 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก สนทนาด้วยเสียงเบา แต่พูดมากขึน้ ลงมือท าหลงัจากครู

อธิบายอยา่งเข้าใจ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม เม่ือครูแนะน าให้ท างานร่วมกบัเพื่อ จึงเร่ิมมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ครูคอยเสริมแรง และบอกให้ท างานในชิน้ตอ่ไปเสมอ 

ท างานช้า  
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ภาพประกอบ 24 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นักเรียนลงมือท าด้วยความตื่นเต้น โดยไม่รอค าแนะน า 

ช่วยเหลือเพ่ือนท่ีต้องการความช่วยเหลือ หยิบจบัอปุกรณ์อยา่งมัน่ใจ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ใจร้อน ขาดความระมดัระวงั จนสีกระเด็นใส่

งานเพื่อน ครูต้องคอยเตือนให้ระมดัระวงั 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจจนท างานส าเร็จด้วยตนเอง มีความสุขใน

ผลงานของตน แตไ่ม่มัน่ใจในการพดูตอ่หน้าคนเยอะๆ ใช้เวลารวบรวมความมัน่ใจ และค าแนะน า
จากครูจงึกล้าพดู 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นักเรียนกล้าลงมือท าด้วยตนเอง แม้ผิดพลาดก็แก้ไขด้วย
ตนเอง กล้าตดัสินใจ มีไหวพริบ ช่วยเหลือเพื่อนได้ ชวนเพื่อนท่ีไม่กล้าท าให้เร่ิมท ากิจกรรม ท าให้
เพื่อนดเูป็นตวัอยา่ง 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม ใจร้อน ไม่คอยอดทนรอ แต่มีน า้ใจแบ่งปัน
อปุกรณ์ให้เพื่อน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง น าเสนอแบบเขินอาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไม่กล้าลงมือท าในเทคนิคท่ีไม่คุ้นเคย แต่เร่ิมกล้าถาม กล้า

ขอความช่วยเหลือ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีน า้ใจเม่ือตวัเองท าได้ หรือเข้าใจในเทคนิค

จะคอยช่วยเหลือเพ่ือนท่ีออ่นกวา่ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ไม่มัน่ใจในการน าเสนอ มีความเครียด 
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ภาพประกอบ 27 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เข้าร่วมกิจกรรมเม่ือเพื่อนและครูชวนท ากิจกรรม รับ
ค าแนะน าจากเพื่อนมาปรับใช้ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม นกัเรียนเสียความมัน่ใจเม่ือท าพลาด แต่เม่ือ
เพื่อนมาช่วยแก้ปัญหาจงึดีขึน้ เร่ิมมีความมัน่ใจมากขึน้  

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ครูต้องเสริมแรงจึงกล้าลงมือท า 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13 

 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม แต่ยงัมีความเขิน

อายตอนพดู กล้าทดลอง มีการแก้ปัญหาด้วยความมัน่ใจ ช่วยชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรม 
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ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม รู้จักการรอคอย สงัเกต และลงมือท าด้วย
ตนเอง รับฟังและน ามาปรับปรุงงานตนเองได้ดี 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มัน่ใจ มีความพยายาม ท างานจนส าเร็จ มีความยิม้
แย้ม ภมูิใจในผลงานของตนเอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พดูด้วยความมัน่ใจแต่รอค าแนะน า และสงัเกตเพื่อนจึงลง

มือท าตาม 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม อธัยาศยัดี มีน า้ใจกับเพื่อน ท างานร่วมกับ

เพื่อนดีมาก 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุข ยิม้แย้ม สามารถพยายามท างานด้วย

ตนเอง 
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ภาพประกอบ 30 กิจกรรม Exploring Through Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นักเรียนพูดคุยด้วยความมัน่ใจ แต่ไม่กล้าสบตา สามารถ

ท างาน หยิบอปุกรณ์ได้อยา่งกระฉบักระเฉง  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ขอยืมอปุกรณ์เพื่อนได้ มีความอนทน รอได้ 

รับค าวิจารณ์ได้ดี 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ท างานด้วยความสขุ น าเสนอผลงานได้ แต่พูดเสียง

เบาพอใจในผลงานของตนเอง 
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ผลการวิเคราะห์นกัเรียนรายบคุคลระหวา่งท ากิจกรรมท่ี 2 Self – Portrait 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นกัเรียนเร่ิมกล้าท ากิจกรรม ลงัเลแรกๆเร่ิมกล้าเลือกภาพใน

สว่นต่างๆอย่างมัน่ใจ แต่พดูเสียงเบา ไม่กล้าสบตา มีความหวัน่ไหวเล็กน้อยเม่ือผิดพลาด แต่เม่ือ
ครูเสริมสร้างและแนะแนวทางแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้ คอ่ยๆพดูช่ืนชมผลงานเพื่อน 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ต้องให้ครูถามจึงกล้าบอกความต้องการของ
ตนเอง อยูก่บัเพื่อนกลุม่เดมิ เพื่อนยงัต้องคอยช่วยเหลือ มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนมากขึน้ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง เร่ิมมีความกระฉับกระเฉง ท างานจนส าเร็จด้วย
ตนเอง น าเสนอผลงานด้วยความเขินอาย ไม่รู้จะพูดอย่างไร เม่ือครูเสริมแรงด้วยค าชมก็เ ร่ิมมี
ความมัน่ใจ 
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ภาพประกอบ 32 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ร่วมท ากิจกรรมมากขึน้เม่ือเพื่อนชกัชวน ลงมือท าเม่ือเห็น

เพื่อนลงมือท า ยงัไมก่ล้าคดิเอง มีความกงัวล เร่ิมถามครูมากขึน้ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท างานร่วมกบัเพื่อนได้ดี นิ่งเงียบเพื่อนต้อง

ถามจงึบอกความต้องการ เช่นนัง่รอใช้สีตอ่จากเพื่อน แตน่ัง่เฉย 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ท ากิจกรรมด้วยความสขุ มีความมัน่ใจมากขึน้เม่ือครู

เสริมแรง น าเสนอด้วยความเขินอาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไม่กล้าลงมือท าด้วยตนเอง คอยสงัเกตเพื่อนเม่ือเพื่อนลงมือ
ท าจงึเร่ิมท าตาม วาดๆลบๆ ครูต้องท าตวัอยา่งให้ดอีูกครัง้ การสนทนาเร่ิมมีการพดูมากขึน้ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม คอยสงัเกตงานเพื่อนรอบข้างแล้วท าตาม 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ยอมรับผลงานของตนเอง ท างานอยา่งสนกุสนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ลงมือท าอยา่งรวดเร็ว แตมี่อาการหงดุหงิดเมื่อไม่เป็นอยา่งท่ี
คิด เม่ือครูแนะน าและรู้วิธีแก้ปัญหาจงึใจเย็นลง และน ารับไปแก้ไข 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีน า้ใจกบัเพื่อน แบง่ปันอปุกรณ์กบัเพื่อน ท า
ตามกตกิา กล้าขอความช่วยเหลือเมื่อท าไมไ่ด้ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความลงัเล แตเ่ม่ือมีเพื่อนช่วยท าให้สามารถท างาน
ได้อยา่งสบายใจขึน้ ลดความกดดนัลง 

 
 

ภาพประกอบ 35 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เร่ิมกล้าท างาน เร่ิมตดัสินใจด้วยตนเองอย่างหนักแน่นขึน้ 

แตพ่ดูด้วยเสียงเบา แตก่ล้าพดูมากขึน้ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนได้ดี อารมณ์ดี มีน า้ใจ 

ให้ค าแนะน าเพื่อนท่ีถาม รับฟังความเห็นผู้ อ่ืน ให้ก าลงัใจเพื่อนท่ีลงัเล 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสนกุสนานในการท างาน มีความมัน่ใจในการ

น าเสนอ หวัน่ไหวเลก็น้อยเม่ือเพื่อนให้ความสนใจน้อย 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไม่กล้าเสี่ยง ลงมือท าอย่างช้าๆ แตพ่อเห็นผลงานเพื่อน เร่ิม
ลดความวิตกกงัวล จงึลงมือท าได้เร็วขึน้ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมขอความช่วยเหลือ กล้าถามเพื่อนเม่ือท าไมไ่ด้  
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความพยายามท างานจนส าเร็จ และมีความสขุ มี

ความภาคภูมิใจกับผลงาน เดินถืองานไปโชว์เพื่อนๆในห้อง น าเสนอได้ แต่เสียงเบา มีความเขิน
อายเลก็น้อย 
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ภาพประกอบ 37 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พูดเสียงเบามาก มีความตัง้ใจตอนท างาน ตัง้ใจเลือก
อปุกรณ์ ยงัอยูอ่ยูก่บัเพื่อนกลุม่เดมิ  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม รับฟังค าแนะน างาน เม่ือโจทย์ไม่คุ้นเคยมี
ความกังวลเล็กน้อย เพราะนักเรียนชอบการวาดภาพแบบการ์ตูน  ครูจึงแนะน าให้วาดรูปตามท่ี
ตวัเองถนดั เมื่อท างานตนเองเสร็จคอยช่วยให้ก าลงัใจเพื่อน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง เม่ือแก้ปัญหาได้ มีความสุขกับการท างาน มีการ
ช่วยเหลือเพ่ือน มีความยิม้แย้ม มีความสขุเม่ือท าผลงานส าเร็จ 

 

 
 

ภาพประกอบ 38 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความกงัวล ลงัเล วาดแล้วลบ เอามือปิดผลงาน ไม่ให้ใครด ู
เม่ือครูเข้าไปแนะน าวาดให้ดเูป็นตวัอยา่งจงึมัน่ใจมากขึน้  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ อายเพื่อน ไม่ยอม
ให้เพื่อนดูงาน เม่ือเห็นผลงานเพื่อนสวยเลยไม่กล้าวาด ครูจึงเสริมแรงเม่ือนักเรียนลงมือท า 
เสริมแรงเม่ือวาดแล้วไมล่บ เสริมแรงซ า้ จนสามารถวาดเองได้ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง ลังเล ครูต้องคอยให้ความมั่นใจจึงกล้ามือท า 
นกัเรียนกลวัไมส่วย ครูเน้นย า้เลือกการไม่ตดัสินผลงาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก สนใจงานตัวอย่างมาก เลือกตัดสินใจใช้อุปกรณ์และสี  
อยา่งมัน่ใจด้วยตนเอง เร่ิมมีความกล้ามากขึน้  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีความหวัน่ไหวเม่ือเพื่อนมาดงูาน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความมุ่งมัน่ในการท างาน ท างานอย่างมีความสขุ 

น าเสนอผลงานอยา่งเคอะเขิน 
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ภาพประกอบ 40 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เร่ิมกล้าวาดด้วยความมัน่ใจ ไม่ลงัเล ไม่กลวั กล้าตดัสินใจ

เร็วขึน้ ไม่รอดผูลงานเพื่อน  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท างานอย่างระมดัระวงั พดูคยุกบัเพื่อนด้วย

ความสนกุสนาน แลกเปลี่ยน หยิบยื่นอปุกรณ์ให้เพื่อน เร่ิมมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ไม่คอ่ยมีความมัน่ใจ ยงัไมค่อ่ยพอใจงานของตวัเอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 41 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความลังเลอยู่บ้าง ไม่กล้าตัดสินใจ เปลี่ยนบ่อยแต่พอ
เพื่อนแนะน าก็ตดัสินใจได้ ลงมือท า 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม ต้องมีเพื่อนคอยช่วยตดัสินใจ แต่สามารถ
พดูคยุ ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่มีความมัน่ใจทัง้ในความสามารถของตนเอง ทัง้
ผลงาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พูดเบา เร่ิมกล้าสบตา ยงัไม่ค่อยกล้าเลือกอปุกรณ์ท่ีอยู่กบั
เพื่อนกลุม่อ่ืน จงึใช้อปุกรณ์เท่าท่ีอยูใ่กล้ตวั 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ไม่กล้าพดูกบัเพื่อนกลุม่ท่ีไม่คุ้นเคย  
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ยงัมีความเขินอาย แตท่ างานจนเสร็จ  
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ภาพประกอบ 43 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ปิดผลงานเวลามีคนขอด ูวาดๆลบๆ เม่ือครูเสริมแรงจึงดีขึน้ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม กล้าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและครูบอ่ย 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความวิตกกงัวลมากเกินไป  
 

 
 

ภาพประกอบ 44 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ครูเข้ามาวาดตวัอย่างให้ดจูึงลงมือท าอย่างตัง้ใจ ครูแนะน า
สิง่ใดไปก็น าไปใช้ มีการถามขอค าแนะน าครูเพิ่มเตมิ คอยเรียกให้ครูดงูาน 
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ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ไม่คอ่ยพดู แต่เม่ือต้องการอปุกรณ์มกัจะเดิน
ไปหยิบ และเอย่ปากขอเพื่อนเบาๆ มีน า้ใจตอ่เพื่อน มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขมีความเขินอายเม่ือน าเสนอผลงาน มี
ความภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 45 กิจกรรม Self Portrait ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เร่ิมคยุเก่ง นัง่ดเูพื่อนท าก่อน แต่ลงมือท าไปด้วยคยุเล่นกบั

เพื่อนไปด้วย เลา่เร่ืองตลกไปด้วย 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ยิม้แย้มมีน า้ใจ หยิบยื่นอปุกรณ์ให้เพื่อนเสมอ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความพยายามท างานจนส าเร็จ 
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ผลการวิเคราะห์นกัเรียนรายบคุคลระหวา่งท ากิจกรรมท่ี 3 Let Natural Define You 

 

 
 

ภาพประกอบ 46 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นกัเรียนเร่ิมกล้าสบตา กล้าพดูเม่ือคนอ่ืนพดูด้วย แต่ยิม้ คิด
ค านิยามของตนเองไม่ได้ เกิดความวิตกกงัวล (นกัเรียนมีบุคลิกท่ีเงียบท่ีสดุในกลุ่ม พดูน้อย ชอบ
ยิม้เวลาถาม แตไ่ม่มีค าตอบ) 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม นกัเรียนไปส ารวจวสัดธุรรมชาติกบักลุม่เพื่อน
กล้าขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ช่วยกนัตดิกาว ผลดักนัช่วยกดใบไม้ให้ติดกาว 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง เร่ิมต้นด้วยความกงัวล แต่เม่ือได้การช่วยเหลือจาก
เพื่อนท าให้ผอ่นคลาย มีความสขุ สนกุสนาน  

 

 
 

ภาพประกอบ 47 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นกัเรียนเดินมาถามครูว่าใช้ค าใดก็ได้ใช่ไหม เม่ือได้ค าตอบ
นกัเรียนก็เดินแยกตวัไปหาวสัดธุรรมชาติมา ค านิยามของตนเอง เลือกวสัดอุปุกรณ์อย่างตัง้ใจแต่
พดูเสียงเบา 

ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ตัง้ใจท างาน เม่ือท างานตัวเองเสร็จแบ่ง
อปุกรณ์และ ช่วยเหลือเพื่อนท่ียงัท าไม่เสร็จ คอยถามครูเสมอว่าแบบนีไ้ด้หรือไม่ เม่ือครูเสริมแรง
จงึลงมือท าตอ่ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ต้องการคนให้ก าลงัใจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 48 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความกล้าท างานมากขึน้ กล้าลองผิดลองถกูแต่ยงัคงพูด

เบาและมีความเขินอาย 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนอยา่งมีน า้ใจ เอือ้เฟือ้ตอ่

เพื่อน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง มีรอยยิม้ สนุกสนานกับเพื่อนมีความมัน่ใจในการ

พยายามท างานให้ส าเร็จ 
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ภาพประกอบ 49 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พูดเสียงดงัเสนอตวัในการช่วยเหลือครู มีความกล้าในการ
ร่วมกิจกรรมมากขึน้ กล้าตดัสินใจด้วยตวัเอง 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม มีน า้ใจสม ่าเสมอ อธัยาศยัดี รับผิดชอบกับ
การท างาน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความตัง้ใจ ยิม้แย้ม มีความมัน่ใจมากขึน้เม่ือเพื่อน
ช่ืนชม 

 
 

ภาพประกอบ 50 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พดูเบา สงัเกตเพื่อนท างานจึงลงมือท า  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ช่วยเหลือครู เมื่อท างานเสร็จ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง เพื่อนคอยกระตุ้น และช่วยลงมือท างานจนส าเร็จ 
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ภาพประกอบ 51 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ให้เพื่อนช่วยคิดค านิยามของตนเอง เม่ือได้ค าจึงหาวสัดุ

ธรรมชาติกบัเพื่อน คลอ่งแคลว่ กล้าเลือกวสัดท่ีุแตกตา่งจากกลุม่เพื่อนท่ีสนิท มุ่งมัน่พดูด้วยมัน่ใจ 
ถามครูก่อน เม่ือมัน่ใจจงึลงมือท า 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม บอกความต้องการของตวัเองได้ดีขึน้ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุเม่ือท างานเสร็จ พดูคยุ แซวผลงานเพื่อน 
 

 
 

ภาพประกอบ 52 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก สนทนาด้วยความมัน่ใจมากขึน้กวา่ก่อน  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีความมัน่ใจในการขอความช่วยเหลือ เม่ือ

ท างานตดิขดั เลือกวสัดธุรรมชาติกบัเพื่อน แบง่ปันวสัดดุ้วยกนั 
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ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุเม่ือท างานเสร็จ ยิม้แย้ม มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 
มีความภมูิใจในผลงานของตนเอง  

 

 
 

ภาพประกอบ 53 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เขินกบัค านิยามของตวัเอง เม่ือท างานผลงานตวัเองเสร็จจึง
ไปส ารวจวสัดขุองเพื่อน แล้วน ามาตกแตง่ของตนเอง  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม แก้ปัญหาได้ด้วยตวัเอง 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความภมูิใจในผลงานของตนเองมากขึน้ 

 

 
 
ภาพประกอบ 54 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความมั่นคงในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ มีการเลือกวัสดุ
อปุกรณ์ท่ีต่างจากคนอ่ืน เวลาคยุกบัครูจะเงียบๆไม่กล้าสบตา แต่ร่าเริงเวลาอยู่กับเพื่อนในกลุ่ม 
พาเพื่อนไปเลือกวสัดใุนบริเวณหนึง่ของโรงเรียน 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม บอกความต้องการของตนเองได้ มีการจดัการ
กบัปัญหาได้ดี 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความมัน่ใจ มีความพยายามจนท างานส าเร็จ 
 

 
 

 ภาพประกอบ 55 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก กล้าทดลอง ตัง้ใจท างาน เม่ือมีปัญหาสามารถปรับ แก้ไข
ปัญหาได้ และตดัสินใจได้ด้วยตนเอง 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม กล้าบอกความต้องการของตนเอง ขอความ
ช่วยเหลือเพ่ือน  

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุ มีความมัน่ใจในการท างาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 56 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไปเลือกวัสดุกับเพื่อน หยิบมาเผ่ือเพื่อน แบ่งอุปกรณ์กับ
เพื่อน  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม มีความอดทน แม้วสัดุไม่คุ้นเคยก็สามารถ
แก้ปัญหาได้ สามารถประยกุต์ใช้ มีน า้ใจท าตามกตกิา 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง น าเสนออยา่งมัน่ใจ มีความพยายามจนท างานส าเร็จ 
 

 
 
ภาพประกอบ 57 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12  

 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีกลุม่เพื่อนร่วมกนัทดลอง ช่วยกนัแก้ปัญหา 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีน า้ใจ เสนอวิธีการแก้ปัญหา ช่วยกนัคิดวิธี

ใหมช่่วยกนัเสนอแนวคดิให้เพื่อน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุสนกุสนาน ในขณะท ากิจกรรม ไม่กดดนั 
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ภาพประกอบ 58 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ท าตามเพื่อน ใช้วสัดเุหมือนเพื่อน นกัเรียนเดินมาถามครูว่า
ใช้หินได้หรือไม่ เม่ือได้รับค าตอบนกัเรียนจึงขออนญุาตไปเก็บหินท่ีสนามเปตอง ท างานด้วยความ
มัน่ใจและมีความสขุ 

ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม พูดคุยกับเพื่อนตลอดการท างาน มีสมาธิ 
ตัง้ใจท างาน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความพยายาม มีความสขุ อารมณ์ดี 
 

 
 

ภาพประกอบ 59 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมด้วยความ มุง่มัน่ กระฉบักระเฉง  
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ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีน า้ใจ เร่ิมท างานร่วมกบัเพื่อนด้วยดี แบง่ปัน
อปุกรณ์ช่วยเหลือเพ่ือนในการท างาน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จกัประมาณความสามารถของตนเอง พยายาม มี
ความสขุ ท างานอยา่งมัน่ใจ 

 

 
 

ภาพประกอบ 60 กิจกรรม Let Natural Define You ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ลดความวิตกกงัวลในการท ากิจกรรมลง ผ่อนคลายมากขึน้ 
ตัง้ใจเลือกวสัด ุตัง้ใจท างาน ไม่ยอ่ท้อ พยายามท าจนส าเร็จ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท างานอย่างสบายๆ มีน า้ใจ มีอธัยาศยัดี ยิม้
แย้มระหวา่งท างาน เม่ือตนเองท าเสร็จก็ช่วยแนะน าเพื่อน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง รับค าวิจารณ์ได้ มีความสุขและมีความภูมิใจกับ
ผลงาน 
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ผลการวิเคราะห์นกัเรียนรายบคุคลระหวา่งท ากิจกรรมท่ี 4 Marbling Art 
 

 
 

ภาพประกอบ 61 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นักเรียนมีความกังวลในช่วงแรก แต่เม่ือครูแนะน า และมี
เพื่อนคอยช่วยเหลือก็สามารถท างานได้ ด้วยความมัน่ใจท่ีเพิ่มขึน้ เม่ือท าไปนกัเรียนเร่ิมเข้าใจและ
สนกุในกาท าผลงาน  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม  สลบักนัใช้อปุกรณ์ ช่วยเหลือกนั แบ่งหน้าท่ี
กบัเพื่อน ท างานอยา่งมีความสขุ มีอธัยาศยัท่ีดี 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง นกัเรียนมีความสขุเม่ืองานส าเร็จ 
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ภาพประกอบ 62 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ลงมือทันที หลงัฟังค าอธิบายจบด้วยความมัน่ใจ ทดลอง
อปุกรณ์ทกุชนิด มีความตื่นเต้น แตไ่ม่กลวั  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท างานเร็ว ขาดความระมดัระวงั ท างานเพื่อน
คนอ่ืนเลอะเถอะ จนครูต้องเตือน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจใน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตวัเอง มีความสขุยิม้แย้ม 
แตพ่อโดนเตือนก็เงียบลง เม่ือครูชมในพฤติกรรมท่ีดี จงึยิม้แย้มมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 63 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3  

 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ยงัไม่เร่ิมต้นท าเอง สงัเกตเพื่อนลงมือท าก่อน เม่ือลงมือท าก็

แน่วแน่ ไม่ตื่นเต้น 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม ไม่ยอมขอความช่วยเหลือ ในส่วนท่ีควรขอ 

มัน่ใจเกินไป จนครูต้องบอกให้เพื่อนเข้ามาช่วย  
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความพยายามในการท างาน กระฉบักระเฉง รับค า

วิจารณ์ได้ น าเสนอผลงานด้วยความมัน่ใจ 
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ภาพประกอบ 64 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก อาสาลงมือร่วมท าตวัอย่างให้เพื่อนด ูแต่ต้องการค ายืนยนั

จากครูวา่ถกูต้องหรือไม่ เม่ือรู้วา่ถกูต้องแล้วจงึท างานตอ่ไป 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีอาการหวัน่ไหวบ้างต่องานท่ีไม่เป็นอย่างท่ี

ตัง้ใจ แตส่ามารถปรับได้ สอบถามเพื่อนถึงวิธีการท าของเพื่อน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง ชอบในการทดลอง เรียนรู้จากการท าผิดท าถูก 

ท างานด้วยตนเองจนส าเร็จ มีความภาคภมูิใจกบัผลงานของตนเอง 
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ภาพประกอบ 65 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พูดด้วยความมัน่ใจมากขึน้ กล้าถามครู แต่ยงัไม่มัน่ใจต่อ

การลงมือท างาน มีอาการลงัเล ตื่นตระหนกเลก็น้อยระหวา่งการท างาน  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท างานอย่างมีน า้ใจ เม่ืองานตนเองเสร็จก็ให้

ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน ให้ก าลงัใจเพื่อน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีการน าเสนอด้วยความมัน่ใจ ช่ืนชมผลงานตนเอง 

และเพ่ือน  
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ภาพประกอบ 66 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นักเรียนสนทนาด้วยความมั่นใจ แต่ไม่เร่ิมท ากิจกรรม

ในทันที คอยสงัเกตเพื่อนท่ีเร่ิมท าก่อน เม่ือเห็นขัน้ตอนการท างานจากเพื่อนแล้วจึงเร่ิมท าของ
ตวัเอง 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม อดทน รอคอย ช่างสงัเกต ระหวา่งดเูพื่อนก็ให้ 
ค าแนะน าเพื่อนเม่ือเพื่อนตดิขดั โดยให้ค าแนะน าจากท่ีตนเองได้ฟังจากครูมา  

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ยอมรับ มีความภมูิใจกบัผลงาน น าเสนอด้วยความ
มัน่ใจ 
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ภาพประกอบ 67 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พูดเบา แต่กล้าถาม ลงมือท าทันที มั่นคง เลือกใช้วัสดุ

อปุกรณ์ด้วยความมัน่ใจ ไม่ตกใจกบัผลลพัธ์ ถือว่าเป็นการทดลอง เรียนรู้ แล้วเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุมา
ท าซ า้ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม เป็นมิตรกบัเพื่อน มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี รับฟัง
ค าติชมด้วยใจสงบ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความสขุ ยิม้แย้ม
ทัง้ระหวา่งท างานและเมื่อท าผลงานส าเร็จ 
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ภาพประกอบ 68 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก อาสาท าการทดลอง ลงมือท าด้วยความสนกุสนาน  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม กล้าถามเม่ือไม่เข้าใจ กล้าขอความช่วยเหลือ 

(แตอ่ดทนน้อย) .ใจร้อน ท าผลงานเพื่อนเปือ้น แตข่อโทษ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง น าเสนอผลงานด้วยความภาคภมูิใจ ภมูิใจท่ีตนเอง

ได้ท างานท่ีแตกตา่งจากผู้ อ่ืน 
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ภาพประกอบ 69 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความแน่วแน่ นิ่งสงบ มีสมาธิจดจ่อกบัการท างาน  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม กล้าขอความช่วยเหลือเม่ือตนเองไม่สามารถ

ท าได้ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง น าเสนอด้วยความมัน่ใจมากขึน้ มีความช านาญใน

การพดูมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 70 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ทดลองใช้วิธีใหม่ๆนอกเหนือจากท่ีครูสอน ช่วยกนัทดลอง

กบัเพื่อน ตื่นเต้นสนกุสนาน 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีมนุษย์สมัพนัธ์กบัเพื่อนรอบข้างได้ดี สร้าง

บรรยากาศ ผอ่นคลายกบัเพื่อนๆ สลบักนัใช้อปุกรณ์ ช่วยเหลือเพื่อน และกล้าขอความช่วยเหลือ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง น าเสนอผลงานด้วยความมัน่ใจมากขึน้ แต่ยงัต้องมี

ก าลงัเสริมแรงจากเพื่อนและครู 
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ภาพประกอบ 71 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ชอบท ากิจกรรม ท าอย่างอารมณ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

เม่ือสีหกมีการตกใจเล็กน้อยแตส่ามารถท าตอ่ด้วยความสงบนิ่ง 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน แตม่ัน่คงในการ

ตดัสินใจของตนเอง ท างานร่วมกบัเพื่อนได้ดี แบง่กนัท า แบง่อปุกรณ์ให้เพื่อน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง ภูมิใจกับผลงานเม่ือท างานเสร็จ ยิม้แย้ม คอยให้

ก าลงัใจเพื่อน แนะน าเพื่อนท่ีมีข้อผิดพลาดเหมือนกนั 
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ภาพประกอบ 72 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก คิดค้นเทคนิคท่ีแตกตา่ง น าเสนอเทคนิควิธีการของตวัเองให้

เพื่อนลองท าตาม 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม มีน า้ใจ มีความอดทน ช่วยเหลือเพื่อน ท า

ตามกตกิา และคอยเตือนเพื่อนท่ีไม่ท าตามกตกิาด้วย 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ภมูิใจ และน าเสนอผลงานของตวัเองด้วยรอยยิม้และ

ความมัน่ใจ 
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ภาพประกอบ 73 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก กล้าทดลอง มีความกระตือรือร้น เสียสละให้เพื่อนท าก่อน 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม มีน า้ใจต่อเพื่อน ท าตามกติกา แต่ไม่กล้า

ท างานกบักลุ่มอ่ืน เม่ือเพื่อนกลุ่มตวัเองท างานครบเสร็จแล้ว ไม่กล้าท างานตนเองให้ครบ รอคอย
ให้เพื่อนมาช่วย  

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความภมูิใจในตนเอง 
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ภาพประกอบ 74 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีจิตอาสา คอยช่วยเหลือ ท าด้วยตนเอง และยงัสามารถน า

ความเข้าใจของตวัเองไปแนะน าเพื่อนได้ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ช่วยเหลือเพื่อน ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี คอย

จดัสรรแบง่ปันวสัดอุปุกรณ์ให้เพื่อน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความภูมิใจในการน าเสนอผลงาน ยอมรับใน

ความสามารถของตนเอง 
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ภาพประกอบ 75 กิจกรรม Marbling Art ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก กล้าลงมือท างาน กล้าใช้วสัดแุปลกๆ เรียนรู้ ผิดพลาดและ

ท าซ า้ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม เอาสิ่งท่ีตวัเองค้นพบไปบอกเพื่อน เพื่อให้

เพื่อนระมดัระวงั 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความหวัน่ไหวต่อผลงานบ้าง แต่ยอมรับกบัความ

ผิดพลาดและเรียนรู้ พยายามท าผลงานด้วยตนเองจนส าเร็จ  
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ผลการวิเคราะห์ผลงานนกัเรียนรายบคุคลกิจกรรมท่ี 5 Now 

 
 

ภาพประกอบ 76 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1   
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ยงัคงพูดเสียงเบา แต่สบตาด้วยความมัน่ใจ ลงมือเร่ิมท า

งานอยา่งกระฉบักระเฉง ส ารวจวสัดอุปุกรณ์และตดัสินใจลงมือท าตามแบบท่ีตวัเองต้องการ 
ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม มีน า้ใจกับเพื่อน แบ่งปันและ ช่วยเหลือ 

พดูคยุกบัเพื่อนด้วยอารมณ์ท่ีดี 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความภาคภูมิใจกับผลงานตนเองเม่ือท าเสร็จ มี

ความภาคภมูิใจกบัผลงานของตนเอง น าเร่ืองราวของตวัเองมาใสใ่นผลงาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 77 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเสมอ มักเสนอความคิดเห็นเสมอ 

เสนอตวัร่วมกิจกรรม  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม สอบถามความต้องการเพื่อน จัดแจงแบ่ง

อปุกรณ์ให้เพื่อนๆใช้ร่วมกนั 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ใช้รูปภาพอธิบายถึงตวัเองในปัจจบุนั  

 

 
 

ภาพประกอบ 78 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก กล้าถามเม่ือไม่เข้าใจ กล้าตดัสินใจ ขอความช่วยเหลือใน
เทคนิคท่ีแตกตา่งกบัเพื่อน กงัวลตอ่ผลงานบ้าง 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ไม่ฟังค าแนะน าของเพื่อน ตัง้ใจลงมือท าด้วย
การตดัสินใจของตวัเอง พดูคยุกบัเพื่อนตลอดการท ากิจกรรม  

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความภาคภมูิใจในผลงานเม่ือท างานส าเร็จ แสดง
ด้วยความยิม้แย้ม 
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ภาพประกอบ 79 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พดูและท ากิจกรรมด้วยความกระฉบักระเฉง กล้าขออปุกรณ์

ท่ีตนเองต้องการ บอกกลา่วในสิง่ท่ีตวัเองต้องการได้ มีความมัน่คงด้านจิตใจมากขึน้ 
ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม พูดคุยกับเพื่อนด้วยความสนุกสนาน ท า

กิจกรรมด้วยอารมณ์ท่ีดี ยิม้แย้ม ช่วยเพื่อนแสดงความคิดเห็นแนะน าเพื่อน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง  มีความพอใจกบัผลงานของตนเอง  

 

 
 

ภาพประกอบ 80 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5  
นกัเรียนเขียนค าวา่ “Feeling” “Dream” “Hope” 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความมัน่คง กล้าตดัสินใจ นกัเรียนบอกความต้องการของ
ตวัเอง เม่ืออปุกรณ์ไม่มีตามท่ีตนเองต้องการ  

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ช่วยเหลือเพื่อนได้เม่ือท างานของตวัเองส าเร็จ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความพอใจในผลงานของตวัเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 81 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6 
“มีชีวิตร่าเริง ชีวิตสขุสบาย และมีความสขุกบัชีวิตวยัเดก็” 

 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีพัฒนาการด้านการสื่อสารท่ีดีขึน้กล้าถามเม่ือไม่เข้าใจ 

กล้าท าในสิง่ท่ีตนเองต้องการ นกัเรียนขอวาดภาพ ขอเลือกใช้สีด้วยตนเอง และมัน่ในกบัผลลพัท์ท่ี
ตนเองท าส าเร็จด้วยความสขุ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท างานร่วมกบัเพื่อนได้ ช่วยเพื่อนขยบัโต๊ะเพื่อ
มานัง่ร่วมกนัได้หลายคนมากขึน้ค านงึถึงเพื่อน  แบง่ปันอปุกรณ์ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุกบัผลงานตนเอง เดินน าผลงานตนเองไป
พดูคยุ แลกเปลี่ยนความเห็นกบัเพื่อน 
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ภาพประกอบ 82 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก  เม่ือสงสยัไม่สอบถามครู จนครูต้องเข้าไปอธิบาย มีความ

หวัน่ไหวเม่ือท าผลงานเสร็จ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนกลุม่เดิม ต้องกระตุ้น

ให้มีปฎิสมัพนัธ์กบัเพื่อนคนอื่นบ้าง 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุเม่ือผลงานส าเร็จ 

 

 
 

ภาพประกอบ 83 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8 
“คนยงัไมเ่จริญยงัไมพ่ฒันา” 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไม่กล้าถามครู แต่คยุกบักลุ่มเพื่อนเดิมและกลุ่มเพื่อนใหม ่
จะมีอาการเขินอายกบัครูผู้สอน ถามเพื่อนเม่ือไม่เข้าใจ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม กล้าบอกความต้องการกบัเพื่อนในกลุม่ และ
เพื่อนนอกกลุ่ม แต่ต้องใช้เวลา แต่ไม่กล้าบอกความต้องการกบัครู ช่วยเหลื่อเพื่อน ช่วยวาดรูปให้
เพื่อน ช่วยตดักระดาษให้เพื่อน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง พอใจกบัผลงานตนเอง  
 

 
 

ภาพประกอบ 84 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9 
“ความแห้งแล้ง” 

 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ไม่กล้าพดูตอ่หน้าคนเยอะๆ แต่จะพดูคยุเวลาไม่มีคนอ่ืนอยู ่

กล้าลงมือท าผลงานด้วยความมัน่ใจ ไม่กลวัความผิดพลาด (คยุกบัเพื่อนด้วยการพิมพ์ในไลน์ชวน
ไปเข้าห้องน า้) 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม น้อยใจเพื่อนท่ีไม่รอ แต่สามารถบอกความ
ต้องการของตวัเองได้ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง เลือกท าชิน้งานด้วยตนเอง พอใจกับผลงานของ
ตนเอง 
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ภาพประกอบ 85 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มัน่ใจท่ีจะขอใช้สีเมจิก เลือกท่ีจะไม่ท าด้วยการปะติด แต่มี

ความหวัน่ไหวบ้างเม่ือเห็นงานคนอ่ืนในกลุม่ท่ีใช้การปะตดิ  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ใช้เวลาในการบอกความต้องการของตวัเอง 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจกบัผลงานของตวัเองเม่ือท าเสร็จไปเดินดงูาน

คนอ่ืน 
 

 

 
ภาพประกอบ 86 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11 

“การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา” 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ยงัคงพดูเบา แตก่ล้าสบตา 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ท างานร่วมกบัเพื่อนได้ทัง้กลุม่สนิท และกลุ่ม

เพื่อนคนอ่ืน กล้าขอความช่วยเหลือ ให้เพื่อนช่วยวาดรูปให้ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง ภูมิใจกับผลงานตนเอง นักเรียนเดินส ารวจผลงาน
เพื่อนๆ และพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั มีความสขุเม่ือเพื่อนช่ืนชมผลงานตนเอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 87 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ลงมือท าด้วยความมั่นใจ นักเรียนส ารวจการท างานของ

เพื่อนรอบข้างจากนัน้ส ารวจอปุกรณ์และลงมือท าอยา่งตัง้ใจ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม นกัเรียนไม่คอ่ยพดูคยุกบัเพื่อนมีสมาธิในการ

ท างาน แตมี่น า้ใจฟังเพื่อนเมื่อต้องการสิง่ใดก็หยิบยื่นอปุกรณ์ให้ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความภมูิใจในผลงานเงียบๆ มีความสขุเม่ือท างาน

ส าเร็จ 
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ภาพประกอบ 88 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13  
“ปัจจบุนัยงัหนุ่มและอดุมสมบรูณ์” 

 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เม่ือเห็นอปุกรณ์ตดัสินใจเลือกอปุกรณ์ท่ีตวัเองถนดั โดยไม่

สนใจเพื่อนรอบข้าง ตดัสินใจวาดภาพด้วยความตัง้ใจ  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ยิม้แย้มพดูคยุกบัเพื่อนไปด้วย ท างานไปด้วย 

แตค่ยุกบัเพื่อนกลุม่เดมิ ยงัไมก่ล้าคยุกบัเพื่อนกลุม่ใหม่ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีอาการยิม้แย้มพดูคยุกบัเพื่อนเมื่อท างานส าเร็จ 
 

 
 

ภาพประกอบ 89 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14  



  121 

 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความตัง้ใจมาก และวางแผนการท างาน เสนอตวัในการ

ท างานแสดงอาการสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 
ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน พูดคุยและช่วยกัน

วางแผนในการท างาน ปรึกษาหารือกนั มีน า้ใจกบัเพื่อน ช่วยกนัแนะน าในการท างานจนส าเร็จ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง  
 

 
 

ภาพประกอบ 90 กิจกรรม Now ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เสนอตวั เข้าหาครู พดูคยุกบัเพื่อนตลอดเวลา จนท างานช้า

กว่าเพื่อน แต่มีความตัง้ใจในการท างาน เม่ือครูกระตุ้นจึงเร่ิมกลบัมามีสมาธิในการท างาน ตื่น
ตระหนกเลก็น้อยเม่ือท างานผิดพลาด เลือกใช้สีน า้มาระบาย แล้วตวดัพูก่นังานเสีย จงึล้มเลิก แตก็่
มาขอกระดาษท าใหมแ่ละตัง้ใจมากกวา่เดมิ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม มีมนุษยสมัพันธ์กับเพื่อนดี ชอบคุยกับครู 
ช่วยเหลือและปรึกษา วางแผนการท างานกบัเพื่อนดี 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความภาคภมูิใจเม่ือท าผลงานส าเร็จ 
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ผลการวิเคราะห์ผลงานนกัเรียนรายบคุคลกิจกรรมท่ี 6 Future 

 
 

ภาพประกอบ 91 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความสดใสและร่างเริง มีความตื่นเต้นและกระตือรือร้นใน

การท างาน มีความแน่วแน่ในการเลือกวสัดอุปุกรณ์ท่ีตนเองถนดั  
ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ท าตามกฏกติกา มีปฏิสมัพันธ์กับเพื่อนดี 

พูดคยุเล่าเร่ืองราวของผลงานตวัเองให้เพื่อนฟัง หวัเราะสนุกสนาน เม่ือท าผลงานส าเร็จช่วยกัน
เก็บอปุกรณ์ มีน า้ใจ ช่วยเหลือเพื่อน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง เม่ือท าผลงานเสร็จมีความยิม้แย้ม เดนิส ารวจเพื่อนๆ 
 

 
 

ภาพประกอบ 92 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นกัใกล้กบันกัเรียนคนท่ี 1 จงึท าตามเพื่อนแตพ่ดูคยุวาดภาพ

ไปด้วย เล่าเร่ืองราวไปด้วยด้วยความสนุกสนาน แต่ยงัไม่กล้าสบตามานกัเวลาพดูกบัผู้ อ่ืน แต่ถ้า
พดูกบัเพื่อนคนสนิทจะกล้าสบตา 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถบอกความต้องการของตวัเองได้ มี
มนษุยสมัพนัธ์ดี สดใส พดูกบัเพื่อนกลุม่อ่ืนๆได้แตต้่องให้เพื่อนเร่ิมก่อน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความสขุมากขึน้เมื่อเพื่อนช่ืนชมผลงาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 93 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3   
“อนาคตกลายเป็นเทวดา” 

 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ใช้เวลาส ารวจเพื่อนๆ ส ารวจอุปกรณ์แล้ว นั่งปรึกษากับ

เพื่อนถึงอนาคตสกัพกั เมื่อครูกระตุ้น จงึลงมือท างาน  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม คยุกบัเพื่อนเก่ง กล้าหยิบยืม และขออปุกรณ์

จากเพื่อนท่ีโต๊ะอ่ืนได้ กล้าเดนิไปขอในสิง่ท่ีตนเองต้องการ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความพอใจกับผลงานของตนเองพูดคุยถึงท่ีมา

อยา่งสนกุสนาน 
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ภาพประกอบ 94 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก นกัเรียนตดัสินใจใช้สีชอล์คตามเพื่อน  
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม นัง่ฟังเพื่อนและหวัเราะ มีอาการเล็กน้อยเม่ือ

เพื่อนวิจารณ์งาน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง พอใจกบัผลงานของตนเอง แตไ่ม่ยิม้แย้มมากนกั 
 

 
 

ภาพประกอบ 95 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4 

“Feeling Hope Dream Friend” 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีจิตอาสา คอยช่วยเหลือเพื่อนก่อนท างานตวัเอง ช่วยคนท่ี
ออ่นกวา่  

ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม มีอาการเล็กน้อยเม่ือเพื่อนแซวผลงาน มี
มนษุยสมัพนัธ์กบัเพื่อนรอบข้างดี 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง แสดงความมัน่ใจเม่ือตนเองท างานส าเร็จและมีความ
แตกตา่งกบัผลงานของเพื่อนคนอื่นๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 96 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6  
“ชีวิตท่ีไม่มีบดิา มารดาให้พึง่พงิ และต้องใช้ชีวิตด้วยตนเอง และการอยู ่และการจากลา 

 ซึง่เป็นวฏัจกัรของชีวิต” 
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก เป็นนกัเรียนคนแรกท่ีวาดภาพ  พดูคยุเสียงดงัขึน้ 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นคนวาดรูปคนแรกในกลุ่ม แต่มีอาการ

หงดุหงิดท่ีเพื่อนๆวาดคล้ายๆตนเอง จงึย้ายท่ีนัง่ไปนัง่ตรงอ่ืน 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ภมูิใจกบัผลงานของตนเอง 
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ภาพประกอบ 97 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ลงมือท าทนัทีเม่ือส ารวจวสัดอุปุกรณ์ กล้าขอความช่วยเหลือ

จากเพื่อน ให้เพื่อนช่วยวาดรูปให้และเม่ือท างานของตนเองเสร็จจึงไปช่วยเลือกเพื่อนท่ีวาดรูปให้
จนงานส าเร็จทัง้คู่ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีการช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือเพื่อน 
มีการพดูคยุปรึกษากบัเพื่อนตลอดการท างาน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง นกัเรียน 
 

 
 

ภาพประกอบ 98 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8  
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ส ารวจอุปกรณ์ สงัเกตเพื่อน แล้วลงมือท า มีความมุ่งมั่น 

วางแผนในการท างานได้ดี 
ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม แบง่อปุกรณ์กบัเพื่อน ช่วยเพื่อนวาดรูป 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง น ารูปไปพดูคยุกบัเพื่ออยา่งสนกุสนาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 99 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ปรึกษาวิธีการท างานจากเพื่อน เม่ือเข้าใจแล้วจึงลงมือท า 
กล้าขออปุกรณ์ท่ีหมด รู้จกัแก้ปัญหา 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม หยิบยืมอปุกรณ์กบัเพื่อนกลุม่อ่ืนๆ น ามาแบง่
กบัเพื่อนรู้จกัแลกเปลี่ยนวสัดอุปุกรณ์กบัเพื่อน 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ภมูิใจกบังานของตนเอง  
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ภาพประกอบ 100 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก พดูเสียงเบา ไม่มัน่ใจตอ่หน้าครู แตพ่ดูกบัเพื่อนได้อย่างเต็ม

เสียง ปรึกษาและช่วยกนัลองท ากบัเพื่อน  
ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ปรึกษาวิธีการท างานด้วยกัน แสดงความ

คิดเห็นตามท่ีตนเองเข้าใจ 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง ภมูิใจกบัผลงานตวัเอง ช่ืนชมงานเพื่อน 
 

 

 
ภาพประกอบ 101 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11  

“การเปลี่ยนแปลงของการเวลา” 
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ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก  มีการส ารวจอุปกรณ์และรูปภาพต่างๆก่อนลงมือท างาน 
เม่ือเข้าใจวิธีการท างานจากการปรึกษาเพื่อนๆแล้ว จงึลงมือท าอยา่งตัง้ใจ 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีการปรึกษางานกบัเพื่อน ถึงวิธีการท า และ
ทดลองการท างานด้วย 

ด้านท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง เม่ือผลงานส าเร็จน ามาให้เพื่อนและครูดดู้วยความ
ภมูิใจ 

 
 

ภาพประกอบ 102 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก ลงมือท างานด้วยความมัน่ใจ ไม่ค่อยพูดคยุกบัใคร ท างาน

เงียบๆ 
ด้านท่ี 2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ 

หยิบยืมอปุกรณ์  
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความภมูิใจ พอใจกบัผลงานตวัเองเงียบๆ 
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ภาพประกอบ 103 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13 
“แก่และเร่ิมไมอ่ดุมสมบรูณ์” 

 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก คอยดวูิธีการท างานของเพื่อน นัง่ดเูพื่อนจนครูต้องกระตุ้นให้
ลงมือท า 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ส ารวจดเูพื่อนทัว่ห้อง 
ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 104 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14  
 

ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความมัน่ใจ สามารถลงมือท างานได้เลยไมต้่องขอดงูานชิน้
เก่า 
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ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีการพดูคยุและแลกเปลี่ยนอปุกรณ์กบัเพื่อน 
บอกความต้องการของตวัเองได้ 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 105 กิจกรรม Future ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15  
 
ด้านท่ี 1 การกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการท างาน แต่คุยเก่ง พูดกับครูอยู่

นาน จนครูต้องกระตุ้นให้ไปท ากิจกรรม พดูกบัเพื่อนเลือกรูปไปเร่ือยๆ จนครูต้องกระตุ้นว่าให้เร่ิม
ลงมือท างาน 

ด้านท่ี 2 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีมนษุยสมัพนัธ์ดี คยุเก่งขึน้ แม้กบัเพื่อนท่ีไม่
สนิท สามารถบอกความต้องการต้องตวัเองได้ดี เมื่อต้องการใช้อปุกรณ์ใดใด 

ด้านท่ี 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง มีความภาคภมูิใจกบัผลงานของตวัเอง ช่ืนชมผลงาน
ของเพื่อน ยอมรับค าถามและค าวิจารณ์ของเพื่อนได้ดี 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง ( Quasi Experimental Design ) ท่ีมุ่งศึกษา

เปรียบเทียบคะแนนการเปลี่ยนแปลงความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ชมรมศิลปะ
ท่ีได้รับการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง โดยใช้กลุม่ตวัอยา่งกลุม่เดียว 
ซึง่มีล าดบัขัน้ตอนการวิจยัและผลโดยสรุปดงันี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
4. ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิัย 
1. นักเรียนชมรมศิลปะ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้จากชุด

กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองท่ีพัฒนาขึน้อย่างสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Maslow และ Ericksonมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงขึน้กว่าก่อนการจัดชุดกิจกรรมศิลปะ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

2. การเปลี่ยนแปลงความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัเรียนชมรมศิลปะ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
พิจารณาแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ การกล้าแสดงออก การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และความ
ภาคภูมิใจในตนเอง พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนความเช่ือมั่นในตนเองเพิ่มขึน้ต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสงูขึน้หลงัได้รับการจดัชดุกิจกรรม
ศิลปะเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 
อภปิรายผล 

1. การวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อศึกษาศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อ
เสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนชมรมศิลปะ ผลการวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความ
เช่ือมัน่ในตนเองสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากชุดกิจกรรมศิลปะชุดนีพ้ัฒนาขึน้จากทฤษฎีของ Maslow และ 
Erikson ด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภยั ไม่ตงึเครียด เพื่อให้สภาพแวดล้อมนีส้่งเสริม
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ให้นักเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้และมีความปลอดภัยในการแสดงออกอย่างอิสระ (Erikson 1975) 
ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะชุดนีมุ้่งสร้างประสบการณ์ให้กล้าแสดงออก ทัง้ความคิด การ
ตดัสินใจด้วยตนเองจากการเลือกลงมือปฏิบตัิ การทดลอง การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี
แปลกใหม่จะท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา ใช้ความพยายามและประสบการณ์เหลา่นีจ้ะ
ท าให้นักเรียนมีจิตใจท่ีมัน่คงเม่ือต้องเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย เม่ือได้รับความส าเร็จจาก
ความสามารถของตนจะส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง เกิด
ความภาคภมูิใจในตนเอง สิ่งเหล่านีส้่งผลให้นกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง (Maslow, 1954) 
ด้วยกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นวัยรุ่นตอนต้นมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ส่ งผลต่อ
บคุลิกภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ศิลปะจึงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีใช้ในการแสดงออก และ
ปรับพฤติกรรมด้วยชดุกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้ อ่ืน การแบง่ปัน 
การให้ และขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ท าให้เด็กรู้จกับทบาทหน้าท่ีของตน การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เกิดการยอมรับความแตกต่าง เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ด้วย
องค์ประกอบเหลา่นีส้ง่ผลให้มีความเช่ือมัน่ในตนเองได้ (Shirley 2001)  

ซึ่งในกิจกรรมทัง้ 6 กิจกรรมนีไ้ด้สร้างประสบการณ์เพื่อกระตุ้ นให้นักเรียนได้เกิด
พฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเองโดยแบง่เป็น 3 ด้านคือ 1.การกล้าแสดงออก 2. การปรับตวัเช้ากบั
สภาพแวดล้อม 3. ความภาคภมูิใจในตนเอง โดยมีพฤตกิรรมย่อย 12 อยา่ง  

กิจกรรมท่ี 1 Exploring Though Art เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการทดลองเทคนิคสีน า้
นกัเรียนได้มีโอกาสในการตดัสินใจ ลงมือท า และเข้าถึงความส าเร็จด้วยตนเองสอดคล้องกบัแบร่ิง
(Mees Christeller, อ้างถึงในBaring, 1997)ท่ีอธิบายว่าการระบายสีน า้ในกระดาษเปียกบนเปียก
มีความใกล้เคียงกบัการปลดปลอ่ยอารมณ์ โดยกิจกรรมสีน า้นัน้เป็นการเสริมสร้างความสขุ รวมทัง้
ความกล้าหาญด้วย ด้วยกิจกรรมดงักล่าวนกัเรียนจะได้ทดลองอย่างอิสระนกัเรียนนอกจากจะมี
ความสขุ สนุกสนานขณะท ากิจกรรม บางคนมีความกังวล แต่ครูก าชบัเร่ืองการไม่ตดัสินผลงาน 
และเสริมแรงบวกพฤติกรรมท่ีนกัเรียนมีความกล้าแสดงออกมาก ผู้วิจยัพบว่ากิจกรรมการทดลอง
เทคนิคสีน า้ควรให้นักเรียนทดลองเทคนิค 2-3 เทคนิค แต่เน้นการท าซ า้ เพื่อให้นักเรียนมี
ความคุ้นเคยกบัการใช้เทคนิคและอปุกรณ์เพื่อให้เห็นถงึความสามารถ และการพฒันาของนกัเรียน
บทบาทครูนอกจากช่ืนชมพฤติกรรมท่ีดีแล้ว ควรการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกโดยให้
นกัเรียนเล่าประสบการณ์ หรือผลลพัธ์ รวมทัง้ปัญหาท่ีเกิดและวิธีการแก้ปัญหาของแตล่ะคน การ
ขาดความเช่ือมัน่ในตนเองนัน้อาจเกิดจากการไม่ได้รับอิสระ หรือโอกาสในการแสดงออกดงันัน้ใน
กิจกรรมนีค้รูสามารถน าประสบการณ์ท่ีนกัเรียนได้พบมาเป็นหวัข้อในการสนทนาให้กบันกัเรียนได้ 
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ใช้วิธีถามตอบด้วยบรรยากาศท่ีสบายๆ เร่ิมต้นด้วยค าถามใกล้ตวั รวมทัง้การยกตวัอยา่งวิธีการพดู 
สิ่งเหลา่นีส้ามารถเสริมสร้างให้นกัเรียนมีประสบการณ์และพฒันาเป็นความเช่ือมัน่ในตนเองมาก
ขึน้ 

กิจกรรมท่ี 2 Self-Portrait ใช้การวาดภาพแบบCubism ด้วยรูปแบบลัทธิ ท่ี
นกัเรียนไม่คุ้นเคยดงันัน้ในระหว่างท ากิจกรรมมีนกัเรียนหลายคนจะคอยถามครูว่าผลงานตนเอง
ใช้ได้หรือไม่ วาดแล้วลบวาดใหม่ ขอกระดาษแผ่นใหม่ รวมทัง้เม่ือดผูลงานเพื่อนแล้วลบวาดใหม่
ตามเพื่อน บทบาทครูจึงส าคญัในกิจกรรมนี ้คือการเสริมแรงในพฤติกรรมทางบวกเพื่อให้นกัเรียน
มัน่ใจ มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าตดัสินใจ ในช่วงท้ายของกิจกรรมครูมีบทบาทในการให้
ข้อสงัเกตเด็กเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล ได้เข้าใจถึงความแตกต่างของ
แตล่ะบคุคลผา่นกิจกรรมนี ้ดงัท่ีฮานน่า มิล(Mills, 2014) 

กิจกรรมท่ี 3 Let Natural Define You กิจกรรมนีน้ักเรียนจะได้ส ารวจตนเองอีก
ครัง้โดยค้นหาจุดเด่น ความชอบของตนเอง ผู้วิจยัพบว่านกัเรียนหลายคนสามารถน าจดุเด่นของ
ตนเองออกมาน าเสนอได้ดี แม้บางคนจะนึกไม่ออก ก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้ บางคนใช้สิ่ง
นีบ้อกความในใจของตนเองออกมาอยา่งเช่น “โดดเด่ียว” บางคนตัง้ใจเลือกวสัดธุรรมชาติท่ีตรงกบั
ความต้องการของตนเองเช่น ใช้หินในค าว่า “เข้มแข็ง” นอกจากการส ารวจตนเองยงัเป็นการให้
นักเรียนได้ส ารวจโรงเรียน และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เน่ืองจากปัจจุบันนักเรียนนัน้ใกล้ชิดกับ
เทคโนโลยีมากกว่าธรรมชาติ โรเนน(Ronen 2017)กล่าวว่าการได้สัมผัสกับธรรมชาติเป็นการ
เช่ือมโยงเข้าสู่ภายในใจของบุคคล เม่ือเราสามารถเช่ือมโยงสู่พลงัภายในใจเราได้นัน้จะสามารถ
พฒันาและแสดงออกมาถึงบคุลิกภายนอกได้ดีขึน้  

กิจกรรมท่ี 4 Marbling Art เป็นอีกกิจกรรมท่ีเน้นการกล้าแสดงออก เม่ือนกัเรียน
มีประสบการณ์จากกิจกรรมท่ี 1 ท่ีเป็นการทดลองเช่นกัน การได้ท าประสบการณ์ท่ีใกล้เคียง
ประสบการณ์เดิม เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมให้เด็กได้ท าซ า้จนให้เกิดเป็นลกัษณะนิสยัในการเกิด
ความกล้าแสดงออก โดยในกิจกรรมนีค้รูแบง่อปุกรณ์ให้นกัเรียนใช้ร่วมกนั จึงต้องมีปฏิสมัพนัธ์กนั
นกัเรียนหลายกลุ่มมีการแบ่งหน้าท่ีกนั ช่วยเหลือกนั ช่ืนชมและสนบัสนุนกนั มีเพียงบางคนท่ีท า
ชิน้งานไม่ครบเน่ืองจากคอยช่วยเหลือเพื่อน เม่ือเพื่อนท างานครบ แต่ตนเองยงัไม่ครบและไม่กล้า
ท างานร่วมกับกลุ่มอ่ืน แต่กล้าขอความช่วยเหลือเพื่อน และท าผลงานเพิ่มส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ในช่วงท้ายของกิจกรรม คือแสดงความคิดเห็น ความช่ืนชมต่อ
ผลงานของเพื่อนเกิดการยอมรับทางสงัคม ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง 
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กิจกรรมท่ี 5 และ 6 Now and Future ในกิจกรรมนีน้กัเรียนได้รับอิสระในการใช้
วสัดอุุปกรณ์ มีทัง้สีน า้ สีชอล์ก สีเมจิก รูปภาพส าหรับปะติด โดยมีโจทย์คือการการเล่าเร่ืองราว
ของปัจจุบนั และอนาคตของตนเองได้ กิจกรรมนีเ้น้นศิลปะเคร่ืองมือหนึ่งในการแสดงออก และ
สื่อสารจากสิง่ท่ีวยัรุ่นคิด (Shirley 1999) นกัเรียนได้แสดงออกความคิดของตนเองอย่างอิสระ บาง
คนไม่ได้แสดงออกเพียงความคิดของตนเอง แต่ยังมีมุมมองต่อโลก ต่อสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตวั ใน
กิจกรรมนีเ้น่ืองจากนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการกล้าแสดงออก การได้รับอิสระในการคิด 
ตดัสินใจ และเลือกวสัดอุปุกรณ์ นกัเรียนเร่ิมมีความคุ้นเคยกบัการแสดงความคิดเห็น การท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน และการได้ท าผลงานจนส าเร็จเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง กิจกรรมนีจ้ึงเป็นการย า้
พฤตกิรรมท่ีดีของการมีความเช่ือมัน่ในตนเองให้เกิดขึน้ 

2. จากการวิจยัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองนัน้ พบว่าคะแนน
ความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีระดบัสงูขึน้อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้านทัง้ 3 ด้านคือ การกล้าแสดงออก การปรับตวัเข้า
กบัสภาพแวดล้อม และความภาคภมูิใจในตนเองนัน้ เม่ือผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมทัง้ 6 กิจกรรมแล้ว
น าคะแนนมาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงความเช่ือมั่นในตนเองระหว่างก่อนและหลังท า
กิจกรรมพบว่า คะแนนความภาคภมูิใจในตนเองมีการสงูขึน้มากเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือด้าน
การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และการกล้าแสดงออก ตามล าดบั  

ด้านการกล้าแสดงออก จากกการจดัชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเองนัน้  ผู้วิจยัได้แบ่งการกล้าแสดงออกผู้วิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. ขณะท่ีท ากิจกรรมท่ีมีการ
ทดลอง โดยจะสงัเกตในการกล้าคิด กล้าตดัสินใจ กล้าทดลองในสิ่งใหม่ๆ และมีความมัน่คงทาง
จิตใจต่อการตดัสินใจ 2. การแสดงออกทางวาจา และสบตาขณะท ากิจกรรม ซึง่ทุกกิจกรรมในชดุ
กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองนีจ้ะเป็นกิจกรรมศิลปะท่ีแปลกใหม่ส าหรับ
นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 การขาดความเช่ือมั่นในตนเองเกิดจากการขาด
ประสบการณ์ และโอกาสในการแสดงออก รวมทัง้ไม่ได้รับอิสระในการตดัสินใจ หรือท าสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเองดงันัน้กิจกรรมท่ีเน้นการทดลอง กิจกรรมท่ี 1 Exploring Through Art และกิจกรรมท่ี 3 
Marbling หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้และวิธีการทดลองแล้วครูจะให้อิสระในการคิด ตดัสินใจ 
ทดลองเพื่อพบผลลพัธ์ด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมท่ีไม่ยากจนเกินไป และบรรยากาศท่ีสนุกสนาน
นกัเรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์ ในขณะท่ีทดลองการได้ประสบการณ์กบัการแก้ปัญหา เม่ือผลงาน
ส าเร็จด้วยฝีมือของตนเองนกัเรียนจะเรียนรู้ผลจากการตดัสินใจและมีประสบการณ์ความส าเร็จ 
บทบาทท่ีครูเป็นเพียงผู้ ให้ค าแนะน า และคอยสนบัสนุน ทัง้ยงัส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดง
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ความสามารถอย่างเต็มท่ีซึ่งตรงกบัท่ีกล่าวถึงการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กคิด
อย่างอิสระ จดัการสิ่งตา่งๆด้วยความสามารถของตนเองจะพฒันาสูค่วามเช่ือมัน่ในตนเองได้ (ลดั
ดา สวุรรณรัตน์, 2512) โดยในระหว่างการท ากิจกรรมนกัเรียนได้ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน มีการพูดคยุ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนั การน าเสนอ นกัเรียนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองน้อยมกัจะไม่กล้า
แสดงออก มีความเขินอาย ครูควรเร่ิมต้นจากการตัง้ค าถามง่ายๆให้นกัเรียนตอบ เสริมแรงช่ืนชม
เม่ือนกัเรียนตอบได้จะท าให้เด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเองด้านการกล้าแสดงออกมากขึน้ซึ่งตรงกบั 
(Klein, 1982; Sautter, 1994)ได้กลา่วถึงความเช่ือมัน่ในตนเองท่ีสร้างโดยกิจกรรมศิลปะ วา่การมี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัของผู้ เรียน การพดูคยุ ช่ืนชม ยกย่องผลงานซึง่กนัและกนัท าให้เกิดการยอมรับ
ในตนเอง และเกิดการยอมรับในความสามารถของตนเอง ตามงานวิจัยของ (Kaimal และ Ray, 
2016) ท่ีกลา่วถึงการให้อิสระในการท าจากกิจกรรมศิลปะ ด้วยบรรยากาศท่ีสบาย ไม่ตดัสินความ
งามในแง่ของศิลปินท่ีมีความช านาญนัน้ จะช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองให้เป็นไปอย่าง
ธรรมชาติ โดยคะแนนเฉลี่ยในด้านการกล้าแสดงออกจาก ชดุกิจกรรมศิลปะมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้
ตามล าดบัในแต่ละชุดกิจกรรมกิจกรรมท่ีมีคะแนนด้านการกล้าแสดงออกสงูสดุคือ กิจกรรมท่ี 6 
Future ด้วยรูปแบบกิจกรรมท่ีเป็นอิสระในการคดิและการตดัสินใจ รวมถึงประสบการณ์ท่ีผู้ เรียนได้
ร่วมท ากิจกรรมมาทัง้หมด  ท าให้นกัเรียนได้เกิดการเรียนรู้ และการท าซ า้สง่เสริมให้พฤตกิรรมด้าน
การกล้าแสดงออกมีคะแนนเฉลี่ยสงูขึน้ เท่ากบั 2.81  

สรุปได้ว่าชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ของเด็กมธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 สามารถเพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเองในด้านการกล้าแสดงออกได้  

ด้านการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม หมายถึงความสามารถในการร่วมกิจกรรม
ด้วยความสขุ มีความเป็นมิตร การช่วยเหลือผู้ อ่ืน หรือการกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน การรู้จกั
บทบาทหน้าท่ีของตน การเคารพกฎกตกิา การยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน จากชดุกิจกรรมศิลปะ
เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองชดุนี ้มุ่งเน้นการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความสขุ
ในขณะร่วมกิจกรรมทัง้ 6 ท าให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัในขณะท ากิจกรรม มีกฎกติกาในการ
รับผิดชอบร่วมกนั ทัง้การใช้วสัดอุปุกรณ์ การเก็บรักษา การท าความสะอาด นกัเรียนจึงได้เรียนรู้
การอยู่ร่วมกบัเพื่อน การมีน า้ใจตอ่กนั การแบง่ปัน การอดทน การรอคอยมีการปรับตวั รู้จกับทบา
ของตนเอง โดยในระหว่างการท ากิจกรรมศิลปะนีน้ักเรียนมีการพูดคุย เสนอแนะ ขอความ
ช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือซึง่ รวมทัง้การแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ่ผลงาน เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนเกิดความกล้าท่ีจะสื่อสาร และการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนรวมทัง้การน าค าแนะน านัน้
มาปรับปรุง และพฒันาผลงานของตนให้ดีขึน้ ด้วยใจที่ยอมรับความคิดเห็นแตกตา่งของผู้ อ่ืน ด้วย
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กิจกรรมศิลปะท่ีมุ่งเน้นการทดลองนักเรียนจึงต้องมีความตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้จึงมีการปรึกษากัน 
อย่างเช่นในกิจกรรมท่ี 2 Self Portrait มีคะแนนความเฉลี่ยด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม
สูงท่ีสุดจากทัง้ 6 กิจกรรมโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.93 ท่ีให้นักเรียนวาดภาพหน้าตนเองจาก
มุมมองแบบ Cubism ด้วยรูปแบบผลงานท่ีแปลกใหม่ นักเรียนไม่คุ้ นเคย ท าให้นักเรียนมีการ
สนทนาให้ค าปรึกษา พูดคยุ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะกันและกนัในขณะลงมือท า
กิจกรรม ซึง่นกัเรียนมีการน าค าแนะน าของเพื่อนร่วมกิจกรรมมาพฒันาผลงานของตนเอง นกัเรียน
มีการเสนอแนะช่ืนชมผลงานของกนัและกนัอย่างมีความสขุ และสามารถท าผลงานได้ส าเร็จ สชุา 
จนัทร์เอม (2510 : 147 ) ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม นัน้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาความเช่ือมัน่ในตนเอง ท่ีควรปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กพัฒนาอยู่เสมอ เม่ือส่วน
เสริมในทางที่ถกูนกัเรียนจะมีความรับผิดชอบ และสามารถประสบความส าเร็จได้  

สรุปได้วา่ชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจในตนเองของเด็กมธัยมศกึษาปี
ท่ี 1 สามารถเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองในด้านปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ให้สูงขึน้ได้ 
เน่ืองจากกระบวนการท่ีส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ท าให้
นกัเรียนพฒันาตนเองให้สามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ 

ด้านความภาคภมูิใจในตนเอง พบว่าชดุกิจกรรมศลิปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเองมีคะแนนเฉลี่ยสงูขึน้จากก่อนการทดลองในทุกกิจกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุคือ โดยมี
คะแนนเท่ากันท่ี 2.85 จากทัง้สองกิจกรรมคือ กิจกรรมท่ี 5 Now และกิจกรรมท่ี 6 Future ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ เพื่อบอกเล่าเร่ืองราว 
ความคิด จินตนาการ และความใฝ่ฝันของตวัเองในปัจจบุนั และอนาคตได้ในทกุรูปแบบ สามารถ
เลือกจากวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคใดก็ได้ท่ีตนเองถนัด โดยในทุกกิจกรรมศิลปะในชุดกิจกรรม
ศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองนีน้กัเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองท าให้ผลงาน
ส าเร็จสิ่งนีจ้ะส่งผลให้เกิดการรับรู้ในความสามารถของตนเอง ด้วยกิจกรรมศิลปะทัง้ 6 เป็น
กิจกรรมท่ีไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปท าให้นกัเรียนสามารถเข้าประสบความส าเร็จได้ บทบาทครู
ท่ีเสริมแรงในพฤติกรรมท่ีดีของนกัเรียน ช่ืนชมผลงานเม่ือท าส าเร็จทกุครัง้ และค าชมจากเพื่อนร่วม
กิจกรรมก่อให้เกิดการยอมรับทางสงัคม เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง จงึก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ (Maslow, 1954 :411 ) ทุกคนในสังคมมีความปรารถนาท่ีจะได้รับ
ความส าเร็จ ต้องการให้ผู้ อ่ืนยอมรับนับถือในความส าเร็จของตน ถ้าความต้องการนีไ้ด้รับการ
ตอบสนองอยา่งเพียงพอจะให้ผู้นัน้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง  
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ดงันัน้ชดุกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองชดุนีไ้ด้สร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ให้นกัเรียนได้เกิดพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเองทัง้ 3 ด้าน
คือ 1. การกล้าแสดงออก 2. การปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อม และ 3 ความภาคภมูิใจในตนเอง เม่ือ
ประสบการณ์เหล่านีไ้ด้รับการสร้างขึน้ซ า้ๆจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย รวมทัง้ การได้ประสบ
ความส าเร็จการการตดัสินใจของตนเอง เกิดเป็นการได้รับรู้และยอมรับความสามารถของตนเอง 
เกิดการยอมรับจากสงัคมการได้รับการตอบสนองเหล่านีอ้ย่างเพียงพอจึงเกิดเป็นความเช่ือมัน่ใน
ตนเองอนัจะเป็นส่วนส าคญัในการเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีประสบความส าเร็จในอนาคต และเป็นอนาคต
ของชาตติอ่ไป 

 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจยั 

1. ความแตกต่างทางด้านพฤติกรรม ในทางด้านความกล้าแสดงออก เช่น นกัเรียนท่ีมี
ความกล้าในการทดลองสิ่งใหม่ๆ แต่กลบัมีความมัน่ใจในการแสดงออกทางวาจาและการสบตา
ขณะสื่อสารน้อย แต่มีพฒันาการด้านการการแสดงออกทางวาจาและสบตามากขึน้เม่ือผ่านการ
น าเสนอผลงานทกุกิจกรรม ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีมีความกล้าในการสื่อสาร กลบัมีความลงัเลในการ
ทดลองสิ่งใหม่ เพราะกลวัผลงานออกมาไม่สวย ครูจึงต้องเสริมแรงในขณะท่ีนกัเรียนมีความกล้า
ทดลอง และลดความกดดนัเร่ืองเกณฑ์การประเมินทางทศันศิลป์ 

2. พฤติกรรมทางด้านการกล้าแสดงออก การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และความ
ภาคภูมิ ใจในตนเองล้วนแล้วแต่ เป็นลักษณะเฉพาะของนัก เรียน ท่ี เกิดขึน้  ทั ง้ นี ก้ารจัด
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดการแสดงออก ควรเร่ิมจากกลุ่มเล็กๆก่อน โดยเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกตามล าดบัต่อไป ทัง้นี ้ครูอาจจะให้รูปแบบการน าเสนอเพื่อเป็น
แนวทางในการสื่อสารโดยเร่ิมจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตัวเอง ความคิด ความรู้สึก หรือ
ประสบการณ์จากการท างานของตนเอง ไม่ต าหนิหากไม่สามารถสื่อสารได้ แต่คอยให้ก าลงัใจ 
และสนบัสนนุให้สว่นท่ีดี 

3. ความมัน่ใจในตนเอง และความมัน่ใจในการท างานศลิปะมีความแตกตา่งกนั  
4. วิธีการแสดงความคดิเห็นเป็นสว่นหนึ่งท่ีส าคญัในการแสดงออกทางความคิด และเป็น

ผลต่อการยอมรับค าวิจารณ์ของผู้ อ่ืน โดยในข้อนีผู้้ ท าการวิจัยต้องชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ความหมาย และชีแ้นะการใช้ค าในการแสดงออกเพื่อไม่เป็นการลดความเช่ือมัน่ในตนเองของผู้
ได้รับค าวิจารณ์ 

5. นกัเรียนบางคนมีลกัษณะเก็บตวั จงึมีความใกล้เคียงกบัผู้ ท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง  
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6. ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตนเองอาจลองเทคนิคชุดเดียวกัน 
เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคย และสามารถพัฒนาต่อยอดความเช่ือมั่นในตนเองได้ดีกว่าการ
เปลี่ยนเทคนิคทกุครัง้ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ในชุดกิจกรรมศิลปะส่งเสริมความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ครูควร
ให้โจทย์และมีตวัอย่างประกอบ พร้อมทัง้แหล่งข้อมลูเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถต่อยอดจินตนาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากบางครัง้เด็กจะขาดความมั่นใจหากโจทย์กว้าง หรือไกลตัวเด็ก
จนเกินไป 

2. ครูเน้นย า้เร่ือง เกณฑ์การตดัสิน เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่จะกลวัวาดภาพไม่สวย 
ดงันัน้หากครูท าความเข้าใจกบันกัเรียน และใช้วิธีเสริมแรงในพฤติกรรมด้านท่ีดีเพื่อให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง 

3. ครูผู้ท ากิจกรรมควรมีผู้ช่วยในการท ากิจกรรมอีก 1 คน หากมีเดก็มากกวา่ 15 คน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรม และกิจกรรมศิลปะเพื่อวยัรุ่นในด้านต่างๆให้มากขึน้และ

ควรสง่เสริมความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ในช่วงวยัรุ่นให้มากขึน้ 
2. ควรน าชดุกิจกรรมศิลปะพฒันาเฉพาะด้านของความเช่ือมัน่ในตนเอง เพราะนกัเรียน

บางคนมีความเช่ือมัน่ในตนเองดี แตมี่เพียงบางหวัข้อท่ีมีความเช่ือมัน่น้อย 
3. ควรศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมของนกัเรียนด้วย 
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