การศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยนในรายวิชาศิลปะ เรื่ องผลผลิตแห่งภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน
COMPARATIVE STUDY OF THE PRETEST AND POSTTEST RESULTS OF GRADE TEN
STUDENTS USING PROJECT-BASED LEARNING ON LOCAL WISDOM IN THE
RAJDHEVEE DISTRICT

สิริวิมล ท้ วมแสง

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2561

การศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยนในรายวิชาศิลปะ เรื่ องผลผลิต
แห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน

สิริวิมล ท้ วมแสง

ปริญญานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

COMPARATIVE STUDY OF THE PRETEST AND POSTTEST RESULTS OF
GRADE TEN STUDENTS USING PROJECT-BASED LEARNING ON LOCAL
WISDOM IN THE RAJDHEVEE DISTRICT

SIRIWIMOL TUEMSANG

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for MASTER OF EDUCATION (Art Education)
Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University
2018
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่ อง
การศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยนในรายวิชาศิลปะ เรื่ องผลผลิตแห่งภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน
ของ
สิริวิมล ท้ วมแสง
ได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปัญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า)

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ตังเจริ
้ ญ)
.............................................. กรรมการ
(อาจารย์ ดร.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์)

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่ อง

ผู้วิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยนใน
รายวิชาศิลปะ เรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน
สิริวิมล ท้ วมแสง
การศึกษามหาบัณฑิต
2561
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

การวิจยั ครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ ก่อนและ
หลังเรี ยนในรายวิชาศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็ นนักเรี ยนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก
ได้ มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบไปด้ วย แผนการสอนแบบโครงงาน
แบบทดสอบความทัก ษะการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังเรี ยนด้ านความคิดสร้ างสรรค์และด้ านการคิด
วิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent
ผลการวิจยั พบว่า 1. ทักษะการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงานหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.
ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานพบว่า
โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ ร้ อยละ 4.6 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สดุ และมีความพึงพอใจเป็ นรายด้ าน
ได้ แก่ ด้ านรูปแบบการจัดกิจกรรม ด้ านการได้ รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน ด้ าน
การส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านจิตสานึกความตระหนักและเห็นคุณค่า คิดเป็ นร้ อยละ 4.61
4.51 4.59 4.72 ตามลาดับซึง่ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ

คาสาคัญ : การคิดวิเคราะห์, ความคิดสร้ างสรรค์, ภูมิปัญญาท้ องถิ่น, การสอนแบบโครงงาน,
ความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน

จ
บทคัดย่อภาษาอ ังกฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

COMPARATIVE STUDY OF THE PRETEST AND
POSTTEST RESULTS OF GRADE TEN STUDENTS USING
PROJECT-BASED LEARNING ON LOCAL WISDOM IN
THE RAJDHEVEE DISTRICT
SIRIWIMOL TUEMSANG
MASTER OF EDUCATION
2018
Assistant Professor Dr. Chakapong Phatlakfa

The aim of the present study was to compare the pretest and posttest
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การพัฒนาความเจริ ญก้ าวหน้ าและการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในประเทศไทยนัน้
จาเป็ นต้ องมีองค์ประกอบหลายๆด้ าน องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่ง คือการพัฒนาคนให้ เป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งในอารยประเทศนอกจากการใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาหรับพัฒนาคนใน
ชาติให้ เป็ นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคณ
ุ ค่าแล้ วยังใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
เพื่อการดารงอยูข่ องค่านิยม ความเชื่อ เผ่าพันธุ์ชาติและพัฒนาตนเองให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น (วร
วิทย์ วศินสรากร, 2549 ,กุมภาพันธ์) และเพื่อให้ การศึกษาเป็ นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนให้ เป็ นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ สาหรับการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาตาม
สภาพการณ์ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั สะท้ อนให้ เห็นว่ากาลังประสบกับวิกฤตการณ์หลายประการ อาทิ
ครูยงั คงใช้ วิธีการการเรี ยนการสอนที่เน้ นการบรรยาย โดยมุ่งเน้ นการให้ ความรู้รายละเอียดเนื ้อหา
สาระทางวิชาการในเวลาอันรวดเร็ ว นักเรี ยนไม่ได้ เป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ด้ วยตนเองรวมทังกิ
้ จกรรมการเรี ยนการสอนไม่ได้ ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรื อช่วยเหลือซึ่ง กันและกันด้ วยเกรงว่าจะทาให้ เสียเวลาและสอนไม่ทนั ตามหลักสูตร ซึ่งมี
ผลทาให้ นกั เรี ยนไม่เห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรี ยนกับโลกของความจริ งและไม่เห็นประโยชน์ของ
สิ่งที่ เรี ยน (วันเพ็ญ วรรณโกมล, 2544) การศึกษามี ความสาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค โลกาภิ วัตน์ ที่โลกมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ประชาชนในชาติ
จาเป็ นต้ องได้ รับการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ มีการพัฒนาที่สมดุลทังสติ
้ ปัญญา จิตใจ
ร่ างกาย และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีความสอดคล้ องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนในสังคมอันจะนาไปสู่ความ
เข้ าแข็งของชุมชนที่ยงั่ ยืนและความเจริญก้ าวหน้ าของประเทศชาติเท่าเทียมอารยประเทศ
ในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว (วิชยั ตันศิริ, 2547)กล่าวว่า การปฏิรูประบบการเรี ยนการ
สอนเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญของการปฏิรูปการศึกษา ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนการสอนครูผ้ สู อนจึง
จาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาการเป็ นผู้บอกความรู้ให้ จบไปในแต่ละครัง้ ที่เข้ าสอน
มาเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ให้ แก่นกั เรี ยนกล่าวคือ เป็ นผู้กระตุ้น ส่งเสริ ม สนับสนุน
และจัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาให้ เต็มศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของแต่ละบุคคลและต้ องจัดกิจกรรมที่ฝึกให้ นกั เรี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและลงมือปฏิบตั ิจริ ง ฝึ ก
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การคิด วิเ คราะห์ วิ จ ารณ์ สร้ างสรรค์แ ละค้ น พบความรู้ ด้ ว ยตนเองซึ่ง เป็ นความรู้ ที่ เ กิ ด ขึน้ จาก
การศึก ษาค้ นคว้ ามิ ใ ช่ความรู้ ที่ ไ ด้ รับจากครู ผ้ ูส อนแต่เ พี ยงแหล่ง เดี ยว โดยครู ต้ องสอนวิธี การ
แสวงหาความรู้มากกว่าสอนด้ วยความรู้ สอนการคิดมากกว่าสอนให้ ท่องจา สอนโดนเน้ นนักเรี ยน
เป็ นสาคัญมากกว่าเน้ นที่เนื ้อหาวิชา มีความความสอดคล้ องกับการศึกษาในยุค Thailand 4.0
โดยครู จะต้ องสารามารถสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดสร้ างสรรค์ การคิดผลิตภาพ และความคิดรักผิดชอบวิธีการเหล่านี ้จะช่วยพัฒนานักเรี ยนให้
มีนิสยั สนใจใฝ่ หาความรู้ ด้วยตนเองรักการเรี ยนรู้ และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ อนั จะนาไปสู่การ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ปั ญหาดังกล่าวมาข้ างต้ นผู้วิจยั ได้ เล็งเห็ นถึงปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ในรายวิชา
ศิลปะ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 สรุปได้ ว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ครูจดั การเรี ยนรู้
โดยใช้ วิธีแบบบรรยายและอธิบายเนื ้อหาตามบทเรี ยนมากกว่าจะสอนให้ นกั เรี ยนรู้จกั คิดแก้ ปัญหา
ทาให้ นกั เรี ยนไม่ได้ พฒ
ั นาทักษะสาคัญๆอาทิ ทักษะการค้ นคว้ าข้ อมูล การรวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุ ปข้ อมูล ทักษะการแก้ ปัญหา การปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็ นต้ น ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะเลือกนาวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมาใช้ จดั การเรี ยนรู้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้ สงู ขึ ้นรวมทังส่
้ งเสริ มให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ใฝ่
รู้ ใฝ่ เรี ยน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ มีทกั ษะการแก้ ปัญหา และนาเอาทักษะที่ได้ นาไปใช้ ใน
การดาเนินชีวิตได้ อย่างสร้ างสรรค์ จากการค้ นคว้ าทางวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญซึ่ง (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2550)ได้ กล่าวว่ามีหลากหลายวิธี อาทิ การจัดการ
เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ
(Cooperative Learning) การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based learning)
และการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน (Projected-based learning)เป็ นต้ น รู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบต่างๆดังกล่าวข้ างต้ นสามารถนามาใช้ พฒ
ั นาคุณภาพการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนได้ เป็ น
อย่างดีโดยเฉพาะการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน เนื่องจากเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แนวคิดนี ้เชื่อว่านักเรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มศักยภาพ
เนื่องจากต้ องมีบทบาทในการเรี ยนมากขึ ้นและต้ องลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อให้ ประจักษ์ ผลจริ ง
เพราะการเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยตนเองจะเกิดการเรี ยนรู้จากกิจกรรมนันได้
้ ดีกว่าการนัง่
ฟั งครู บรรยายธรรมดา ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานจึงเป็ นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่าง
นักเรี ยน ห้ องเรี ยนและโลกภายนอกเข้ าด้ วยกัน ทังนี
้ ้เพราะนักเรี ยนต้ องนาเอาความรู้ ที่ได้ จากชัน้
เรี ยนมาบูรณการเข้ ากับกิจกรรมที่จะกระทาเพื่อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ๆด้ วย จึงเป็ นวิธีสอนหนึ่งที่
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พัฒนาให้ นกั เรี ยนคิดเป็ นทาเป็ นและมีทกั ษะในการแก้ ปัญหาได้ อย่างแท้ จริ ง ซึ่งนักเรี ยนสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ได้ ในการดาเนินชีวิต ผลที่เกิดจากการเรี ยนรู้เช่นนี ้จะทาให้ นกั เรี ยนมองเห็นคุณค่า
ในตนเองเกิดความเชื่อมัน่ เกิดความมานะพยายาม เกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการทางาน เกิด
จิตสาธารณะต่อแหล่งชุมชน รู้ จกั แก้ ไขข้ อขัดแย้ งทางอารมณ์และการปรับตัวให้ เข้ ากับสังคม(ลัด
ดา ภู่เกียรติ, 2544; วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ,์ 2551; สุพล วังสินธ์ , 2543, 9-13 เมษายน; สุวฒ
ั น์
มุทธเมธา, 2543) จึงสรุปได้ ว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นอีกแนวทางที่เหมาะสมกับการ
นามาใช้ พฒ
ั นาและเติมเต็มศักยภาพของนักเรี ยนทังด้
้ านความฉลาดทางปั ญญา (IQ) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) และความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรค
ทังปวง
้ (AQ) (กรมวิชาการ, 2543)
ด้ วยแนวคิดดังกล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานมาใช้ ในการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู้และความสามารถในการแก้ ไข
ปัญหาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั ครัง้ นี ้จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้ให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในรายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิต
แห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการใช้ กระบวนการสอน
แบบโครงงาน
ความสาคัญของงานวิจัย
1. นักเรี ยนสามารถพัฒนาทักษะการทักษะการเรี ยนรู้ ของตนด้ านการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสร้ างสรรค์
2. เป็ นแนวทางสาหรับผู้สอน โรงเรี ยนและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาสามารถ
นาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานเพื่อนาไปพัฒนาการเรี ยนการ
สอนได้

4
ขอบเขตเนือ้ หา
ประชาการที่ใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
เซนต์ดอมินิก
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
เซนต์ดอมินิก จานวน 20 คน ซึ่งได้ มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยใช้ วิธีการจับฉลากจากนักเรี ยนทังหมด
้
5 ห้ อง มาห้ องละ 4 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น ได้ แก่ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทักษะการเรี ยนรู้ศิลปะ ,ความพึงพอใจในการเรี ยนวิชาศิลปะ
โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
กรอบแนวคิด

1. ทักษะการเรี ยนรู้

แนวคิดการศึกษาใน

1.1 ด้ านการคิดวิเคราะห์

ศตวรรษที่ 21
วิธีสอนแบบโครงงาน
แนวคิดหลักการสอนแบบ

1.2. ด้ านความคิดสร้ างสรรค์
2. ความพึงพอใจในการเรี ยน

โครงงาน

วิชาศิลปะโดยใช้ กระบวนการ

(Less – guided project)

สอนแบบโครงงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ทักษะการเรี ยนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยนในรายวิชา
ศิล ปะเรื่ องผลผลิ ตแห่ง ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน แบ่งออกเป็ น
2 ด้ าน คือ
1.1 ด้ านการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาแนกแจกแจงและ
แยกแยะ องค์ความรู้เรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1.2 ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาวัดได้ จาก
การท าแบบทดสอบความคิด สร้ างสรรค์ ที่ ผ้ ูวิ จัย พัฒ นาขึน้ จากทฤษฎี ข องทอแรนซ์ ซึ่ง เชื่ อ ว่ า
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่คิดได้ อย่างซับซ้ อน กว้ างไกล หลายทิศทาง หรื อ
ที่เรี ยกว่า คิดอเนกนัย (Divergent thinking) ซึง่ ประกอบด้ วย
ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่และแตกต่าง
ไปจากความคิดธรรมดา เป็ นความคิดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม ความคิดริ เริ่ มอาจเกิด
จากการนาเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงประยุกต์ให้ เกิดเป็ นสิ่งใหม่ขึ ้น
ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คาตอบได้ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาที่จากัด
ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คาตอบได้ หลายประเภทและหลายทิศทาง
ความคิ ด ละเอี ย ดลออ(Elaboration) หมายถึ ง ความคิ ด ในรายละเอี ย ดเพื่ อ
ตกแต่ง หรื อ ขยายความคิ ด หลัก ให้ ไ ด้ ค วามหมายสมบูร ณ์ ยิ่ ง ขึ น้ ความคิ ด ละเอี ย ดลออเป็ น
คุณลักษณะที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างผลงานที่มีความแปลกใหม่ให้ สาเร็จ
2. ความรู้เรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้เกี่ ยวกับศิลปกรรม
ที่สะท้ อนภูมิปัญญาของชุมชนหรื อสังคม ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ทงผลงานศิ
ั้
ลปกรรม ศิลปหัตถกรรม
หรื องานช่าง ที่ถกู ผลิตขึ ้นในชุมชน
3. กระบวนการสอนแบบโครงงาน หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน
ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า และลงมื อปฏิบตั ิกิจกรรมตามความสนใจ ความ
ถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่ง อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ เ ป็ นระบบใช้ ใ น
การศึกษาหาคาตอบเรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึ่งอยู่ภายใต้ คาแนะนา ปรึกษาและความ
ช่วยเหลือจากผู้สอน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้

6
ขันที
้ ่ 1. ขันน
้ า บอกกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ขันที
้ ่ 2. สืบค้ นข้ อมูล
ขันที
้ ่ 3. การกาหนดปัญหา
ขันที
้ ่ 4. การลงมือปฏิบตั แิ ละตรวจสอบผลงาน
ขันที
้ ่ 5. การนาเสนอข้ อมูล
4. ความพึงพอใจโดยการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน หมายถึง ความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน แบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ าน
รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้ านการได้ รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน ด้ านการส่งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม ด้ านจิตสานึกความตระหนักและเห็นคุณค่า
สมมุตฐิ านในการวิจัย
ทัก ษะการเรี ย นรู้ ศิล ปะของนัก เรี ยนที่ เรี ย นโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน มี
คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ ศิลปะก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้ กระบวนการ
สอนแบบโครงงาน ได้ ดาเนินการทาเอกสารตาราแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อยึดเป็ น
กรอบแนวทางตลอดจนเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงดังต่อไปนี ้
1. เอกสารที่ เ กี่ ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ) ตามสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสอนแบบโครงงาน
4. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดและทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์
5. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการคิดวิเคราะห์
6. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
7. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
8.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
ทาไมต้ องเรียนศิลปะ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะเป็ นกลุม่ สาระที่ชว่ ยพัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรี ยภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต
มนุษย์ กิจ กรรมทางศิลปะช่ วยพัฒนาผู้เรี ยนทัง้ ด้ านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
ตลอดจน การนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง อันเป็ น
พื ้นฐาน ในการศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพได้
เรี ยนรู้ อะไรในศิลปะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจ มีทกั ษะวิธีการ
ทางศิลปะ เกิ ดความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงออกอย่างอิสระใน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้ วยสาระสาคัญ คือ
ทัศนศิลป์ มีความรู้ ความเข้ าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้ างและนาเสนอ
ผลงานทาทัศนศิลป์ จากจินตนาการ โดยสามารถใช้ อปุ กรณ์ที่เหมาะสม รวมทังสามารถใช้
้
เทคนิค
วิธีการของศิลปิ นในการสร้ างงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ วิ เคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คณ
ุ ค่างาน
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ทัศนศิลป์ เข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ศิลปะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชีว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้ างสรรค์ง านทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้ างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
ต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตาราง 1 มาตรฐาน ศ ๑.๑
ชัน้
ม.๔- ๖

ตัวชีว้ ัด
๑.วิเคราะห์การใช้ ทศั นธาตุ และหลักการ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

ออกแบบในการสือ่ ความหมายในรูปแบบ
ต่าง ๆ
๒. บรรยายจุดประสงค์และเนื ้อหาของงาน

 ศัพท์ทางทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ โดยใช้ ศพั ท์ทางทัศนศิลป์
๓.วิเคราะห์การเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ และ

 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิ น

เทคนิคของศิลปิ นในการแสดงออกทาง

ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์
๔.มีทกั ษะและเทคนิคในการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์
และกระบวนการที่สงู ขึ ้นในการสร้ างงาน
ทัศนศิลป์
๕. สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้ วยเทคโนโลยีตา่ ง ๆ
โดยเน้ นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์

 เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการ
สร้ างงานทัศนศิลป์
 หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ ด้ วยเทคโนโลยี
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ตาราง 1 (ต่อ)
ชัน้

ม.๔- ๖

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๖. ออกแบบงานทัศนศิลป์ ได้ เหมาะกับ
โอกาสและสถานที่
๗. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุง่ หมาย
ของศิลปิ นในการเลือกใช้ วสั ดุ อุปกรณ์
เทคนิคและเนื ้อหา เพื่อสร้ างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์
๘. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดย
ใช้ ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
๙. จัดกลุม่ งานทัศนศิลป์ เพื่อสะท้ อน
พัฒนาการและความก้ าวหน้ าของตนเอง

 การออกแบบงานทัศนศิลป์

๑๐.สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ ไทย สากล
โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ
สร้ างงานของศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ
๑๑. วาดภาพ ระบายสีเป็ นภาพล้ อเลียน
หรื อภาพการ์ ตนู เพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบนั

 การสร้ างงานทัศนศิลป์ จากแนวคิดและวิธีการ
ของศิลปิ น

 จุดมุง่ หมายของศิลปิ นในการเลือกใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์ เทคนิคและเนื ้อหา ในการสร้ างงาน
ทัศนศิลป์
 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
 การจัดทาแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์

 การวาดภาพล้ อเลียนหรื อภาพการ์ ตนู
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สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้ าใจความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งทั ศ นศิ ล ป์
ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรม เห็นคุณค่า งานทัศนศิลป์ ที่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญา
ท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตาราง 2 มาตรฐาน ศ ๑.๒
ชั้น

ตัวชี้วัด

ม.๔- ๖ ๑. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก

รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
๒. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และ

 งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง

บรรยายผลตอบรับของสังคม
๓. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม

อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มผี ลต่อ

ระหว่างประเทศที่มผี ลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม

งานทัศนศิลป์

เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ความท้ าทายด้ านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรี ยมนักเรี ยนให้ พร้ อมกับชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็ นเรื่ องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครู จึงต้ องมีความตื่นตัวและเตรี ยมพร้ อมในการจัดการ
เรี ยนรู้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่
21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สดุ คือ ทักษะ
การเรี ยนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ เด็กในศตวรรษที่
21 นี ้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็ น ซึ่งเป็ นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนการเตรี ยมความพร้ อมด้ านต่างๆ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555) ได้ กล่าวถึงทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
สาระวิช าก็มี ความส าคัญ แต่ไ ม่เ พี ยงพอสาหรั บการเรี ยนรู้ เพื่อมี ชี วิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑
ปั จจุบนั การเรี ยนรู้สาระวิชา (content หรื อ subject matter) ควรเป็ นการเรี ยนจากการค้ นคว้ าเอง
ของศิษย์ โดยครูชว่ ยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ นกั เรี ยนแต่ละคนสามารถประเมิน
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ความก้ าวหน้ าของการเรี ยนรู้ ของตนเองได้ โดยวิชาแกนหลักนีจ้ ะนามาสู่การกาหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดและยุทธศาสตร์ สาคัญต่อการจัดการเรี ยนรู้ในเนื ้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
หรื อหัวข้ อสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริ มความเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรก
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทกุ คนจะต้ องเรี ยนรู้ตลอดชีวิต คือ การ
เรี ยนรู้ 3R x 7C 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้ ), และ (A)Rithemetics (คิดเลข
เป็ น) 7C ได้ แก่
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ ปัญหา)
Creativity and Innovation (ทักษะด้ านการสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม)
Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ านความเข้ าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์)
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้ านความร่วมมือ การทางาน
เป็ นทีม และภาวะผู้นา)
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้ านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู้) แนวคิดทักษะแห่ง
อนาคตใหม่: การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ร่วมกันสร้ างรูปแบบและแนวปฏิบตั ใิ นการเสริมสร้ างประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเน้ นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรี ยน เพื่อใช้ ในการ
ดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั โดยจะอ้ างถึงรู ปแบบ (Model) ที่พฒ
ั นามา
จากเครื อข่ายองค์กรความร่ วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21("Partnership For
21st Century Skills," 2017) ที่มีชื่อย่อว่า เครื อข่าย P21 ซึ่งได้ พฒ
ั นากรอบแนวคิดเพื่อการเรี ยนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้ าน ความชานาญการและความรู้เท่าทัน
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ด้ า นต่า งๆ เข้ า ด้ ว ยกัน เพื่ อ ความส าเร็ จ ของผู้ เรี ย นทัง้ ด้ า นการท างานและการด าเนิ น ชี วิ ต

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดเพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning
Framework)
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็ นที่ยอมรับในการสร้ าง
ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems)
ซึง่ เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางเนื่องด้ วยเป็ นกรอบแนวคิดที่เน้ นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรี ยน (Student
Outcomes) ทังในด้
้ านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะ
ช่วยผู้เ รี ย นได้ เ ตรี ย มความพร้ อมในหลากหลายด้ า น รวมทัง้ ระบบสนับสนุนการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่
มาตรฐานและการประเมิ น หลัก สูต รและการเรี ย นการสอน การพัฒ นาครู สภาพแวดล้ อ มที่
เหมาะสมต่อการเรี ยนในศตวรรษที่ 21 การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้ องก้ าวข้ าม “สาระวิชา” ไปสู่
การเรี ยนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็ นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้
นักเรี ยนเป็ นผู้เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง โดยครู จะออกแบบการเรี ยนรู้ ฝึ กฝนให้ ตนเองเป็ นโค้ ช (Coach)
และอานวยความสะดวก (Facilitator) ซึ่งสิ่งที่เป็ นตัวช่วยของครูในการจัดการเรี ยนรู้คือ ชุมชนการ
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เรี ยนรู้ ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครู
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสอนแบบโครงงาน
วิธีสอนแบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning)
การเรี ยนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) หรื อบางครัง้ เรี ยกกว่า PBL มี
ความคล้ ายคลึงกับการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) โดยทังสอง
้
วิธีใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะด้ วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกัน แต่
มีข้อต่างกันเล็กน้ อย คือ การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานจะเน้ นที่กระบวนการแก้ ไขปั ญหา ส่วน
การเรี ยนรู้แบบโครงงานจะเน้ นไปที่การลงมือปฏิบตั ิ การเรี ยนแบบโครงงานเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้
ที่ เ น้ น การปฏิ บัติ ต ามความสนใจของนัก เรี ย นเอง เพื่ อ ค้ น พบสิ่ ง ใหม่ ห รื อ ความรู้ ใหม่ ผ่ า น
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยข้ อค้ นพบใหม่ นั น้ นั ก เรี ย นและครู ไ ม่ เ คยทราบหรื อ มี
ประสบการณ์มาก่อน โดยมีครูหรื อผู้เชี่ยวชาญเป็ นที่ปรึกษา นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยกระบวนการนี ้จะมี
แรงจูงใจในการแก้ ไขปัญหาสูง เชื่อมโยงความรู้กบั โลกความเป็ นจริ ง นักเรี ยนจะเป็ นผู้เลือกวิธีการ
ค้ นหาคาตอบ กาหนดแหล่ง ข้ อมูล จากนัน้ จะลงมือปฏิ บตั ิและค้ นคว้ าด้ วยตนเอง นักเรี ยนจะ
สามารถบูร ณาการความรู้ และทัก ษะในการแก้ ปั ญ หา สรุ ป ข้ อ ค้ น พบ และสร้ างความรู้ ใหม่
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนาไปใช้ ในชีวิตจริ งได้ (Bender, 2012; Moursund,
2009; ปรี ยา บุญญสิริ, 2553; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสขุ , และ ราเชน มีศรี , 2553; ลัดดา
ภู่เกียรติ, 2552; วัฒนา มัคคสมัน, 2554)
ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดการสอนที่จดั ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านให้ แก่ผ้ เู รี ยนเหมือนกับการทางานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มี
ประสบการณ์ตรง ได้ เรี ยนรู้วิธีการแก้ ปัญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ ทาการทดลอง ได้ พิสจู น์
สิ่งต่าง ๆ ด้ วยตนเอง รู้ จกั การวางแผนการทางาน ฝึ กการเป็ นผู้นา ผู้ตาม ตลอดจนได้ พฒ
ั นา
กระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขันสู
้ ง (Higher Order Thinking) และการประเมินตนเอง
ปรัชญาการศึกษาของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานได้ อาศัยพืน้ ฐานแนวคิดที่ ว่ามนุษย์จะสร้ าง
ความรู้ใหม่ขึ ้นจากการกระทาและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น การสอนในลักษณะดังกล่าวยังตังอยู
้ ่
บนข้ อสนับสนุนที่ว่าความรู้ ใหม่ได้ มาจากสิ่งที่สัมพันธ์ กับความรู้ ที่มีมาก่อน การสร้ างความคิด
ริ เริ่ มใหม่และประสบการณ์เดิมที่ไม่เป็ นทางการและยังสอดคล้ องกับแนวคิดที่ว่าการเรี ยนรู้ แบบ
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โครงงานจะมีพลังมากยิ่งขึ ้นถ้ าได้ รับการส่งเสริ มจากสมาชิกในกลุ่มมากกว่าให้ นกั เรี ยนคนใดคน
หนึง่ คิดคนเดียว การเรี ยนรู้แบบโครงงานถูกสร้ างขึ ้นจากความต้ องการของผู้เรี ยนที่ต้องการขยาย
แหล่งเรี ยนรู้ ของตนให้ กว้ างขวางขึ ้น จากข้ อมูลที่มีอยู่ในตาราเล่มหนึ่งไปสู่การเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั กว้ างขวางยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์ เน็ต ซึ่งการเรี ยนรู้ในลักษณะดังกล่าว
จะช่วยส่งเสริมการทางานร่วมกัน และนาความรู้ที่แต่ละคนมีอยูม่ ารวมกัน
บทบาทของผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับโครงงาน
อาจารย์ ผ้ ูสอนวิชาโครงงาน
1. ให้ คาปรึ กษา แนะนา กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนคิดหัวข้ อโครงงาน และวิธีการเขียน
โครงงาน
2. จัดงบประมาณ อุปกรณ์สนับสนุนแต่ละโครงงาน
3. ติดตามความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั งิ านของผู้เรี ยนแต่ละสัปดาห์
4 เป็ นกรรมการตรวจสอบโครงงาน
5 รวบรวมผลการประเมินเพื่อตัดสินความสาเร็จในวิชาโครงงานของนักเรี ยน
6. ประชาสัมพันธ์ หรื อจัดนิทรรศการเผยแพร่ ผลงานโครงงานไปสู่สาธารณชน
และสถานประกอบการ
อาจารย์ ท่ ปี รึกษาโครงงาน
1. ให้ ความรู้ด้านทฤษฎี หลักการ กระบวนการ วิธีการคิด และยุทธศาสตร์ การ
คิด
2. ให้ คาแนะน า ชี แ้ นะแหล่ง ข้ อมูล แหล่ง ความรู้ และวิ ธี การดาเนิ นงานที่
ถูกต้ อง
3. ให้ ความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการทาโครงงาน
4. เป็ นที่ปรึกษาโครงงาน
5. เป็ นกรรมการสอนโครงงานทังหมด
้
ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ
6. ประสานงานกับอาจารย์ผ้ สู อนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
7.ติดตามผลและประเมินผลวิชาโครงงาน
ประเภทของโครงงาน
โครงงานเป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิเพื่อนาพัฒนาทักษะด้ านต่างไม่ว่าจะเป็ น ด้ าน
ความรู้ ด้ านการวิดวิเคราะห์ ด้ านการนาไปใช้ หรื อการสร้ างผลผลิตใหม่ ที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งประเภท
ของโครงงานแบ่งตามลักษณะการดาเนินการการออกแบบได้ 4 ประเภท คือ
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1. โครงงานประเภทสารวจ (Survey Research Project)
2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project)
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ (Development Research Project)
4. โครงงานประเภททฤษฎี (Theoretical Research Project)
โครงงานประเภทสารวจ
โครงงานประเภทนี ้ผู้เรี ยนเพียงแต่ต้องการสารวจและรวบรวมข้ อมูลแล้ วนาข้ อมูล
เหล่ า นัน้ มาจ าแนกเป็ นหมวดหมู่ และน าเสนอในรู ป แบบต่า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ลัก ษณะหรื อ
ความสัมพันธ์ในเรื่ องที่ต้องการศึกษาได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ตัวอย่างโครงงานประเภทนี ้ เช่น
การส ารวจประชากรและชนิด ของผี เ สื อ้ ในบริ เวณป่ าเขามหาชัย ,การส ารวจ
พฤติกรรมของปลาตีนบริ เวณป่ าชายเลนของชายหาดอาเภอสิชล,การสารวจคุณภาพน ้าในคลอง
หน้ าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช,การสารวจมลพิษของอากาศบริ เวณสะพานลอยสี่
แยกท่าวัง ตาบลท่าวัง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ฯลฯ
โครงงานประเภทการทดลอง
โครงงานประเภทนีเ้ ป็ นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของ
ตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัว
แปรที่ต้องการศึกษาไว้ ขั้นตอนการดาเนินงานของโครงงานประเภทนี้จะประกอบด้วยการกาหนดปัญหา
การกาหนดจุดประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การดาเนินการทดลอง การรวบรวม
ข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและการสรุป ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น การเปรี ยบเทียบผลของ
สารเคมีที่มีผลต่อการพัฒนาการทางกายและการเจริ ญเติบโตของหนูขาว,การศึกษาผลของความ
เข้มข้นของผงซักฟอกที่มีต่อพฤติกรรมของลูกน้า,ผลของความเข้มข้นของแสงที่มีต่อการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายหางกระรอก,ผลของความเข้มข้นของสารละลายควันบุหรี่ (smoke solution) ที่มีต่อ
การงอกของเมล็ดข้าวโพด,ผลของความเข้มสนามแม่เหล็กที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหาง
กระรอก ฯลฯ
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานเกี่ ยวกับการประยุกต์ ทฤษฎี หรื อหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อด้ านอื่น ๆ มาประดิษฐ์ ของเล่น เครื่ องมือ เครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ใช้
สอยต่าง ๆ ซึ่ง อาจจะเป็ น สิ่ ง ประดิษฐ์ ใหม่ หรื อปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงของเดิม ที่ มี อยู่แล้ วให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้นก็ได้ อาจจะเป็ นด้ านสังคม หรื อด้ านวิทยาศาสตร์ หรื อการสร้ างแบบจาลองเพื่อ
อธิบายแนวคิดต่าง ๆ ด้ วย ตัวอย่างโครงงานประเภทนี ้ ได้ แก่ โครงงานประดิษฐ์หุ่นยนต์เฝ้าประตู
บ้าน,โครงงานประดิษฐ์กระดิ่งไฟฟ้าไล่กระรอกในสวนเงาะ,โครงงานประดิษฐ์สื่อการสอนวิชาภาษาไทย,
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โครงงานประดิ ษ ฐ์ ปิ่ น โตอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ,แบบจ าลองการใช้ พ ลั ง งานความร้ อ นในโรงเพาะเห็ ด ,
แบบจาลองการวางผังบ่อน้าพุในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฯลฯ
โครงงานประเภททฤษฎี
เป็ นโครงงานที่นาเสนอทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดใหม่ๆ ที่ยงั ไม่มีใครคิดมาก่อน
หรื อขยายจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิดที่ต้องผ่านการพิสจู น์อย่างมี
หลักการหรื อวิธีการที่น่าเชื่อถือตามกติกาหรื อข้ อตกลงขึ ้น หรื ออาจใช้ กติกาหรื อข้ อตกลงเดิมมา
อธิ บายความรู้ ทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิด และสิ่งสาคัญผู้ทาโครงงานประเภทนีต้ ้ องมีความรู้
พื ้นฐานในเรื่ องนันๆเป็
้ นอย่างดี โครงงานประเภทนี ้ ได้ แก่ โครงงานทฤษฎีของเซต โครงงานทฤษฎี
ดาวเคราะห์น้อย โครงงานทฤษฎีการเกิดโลก โครงงานทฤษฎี การเกิดคลื่นความร้ อนในมหาสมุทร
เป็ นต้ น (สุชาติ วงศ์สวุ รรณ, 2542, พฤษภาคม)
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ประเภทโครงงานแบ่ งตามระดับการให้ คาปรึกษาของครู หรื อระดับความ
คิดเห็นของนักเรียนได้ 3 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภท Guided project
ครูกาหนดปัญหาให้

ครูออกแบบการรวบรวมข้อมูล
กาหนดวิธีทากิจกรรม

เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามวิธีที่กาหนด

ทักษะการสังเกต

ทักษะการวัด

ทักษะการบันทึกผล

ทักษะการตี
ความหมายข้อมูล

ทักษะการสรุปผล

ภาพประกอบ 3 โครงงานประเภท Guided project
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2. โครงงานประเภท Less – guided project
ครูและนักเรียนร่วมกันระบุปัญหา

ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคาตอบ

นักเรียนใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทักษะการสังเกต

ทักษะการวัด

ทักษะการบันทึกผล

ทักษะการตี
ความหมายข้อมูล

ทักษะการสรุปผล

ภาพประกอบ 4 โครงงานประเภท Less – guided project
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3. โครงงานประเภท Unguided project
นักเรียนระบุปัญหาตามความสนใจ

นักเรียนออกแบบการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อหาคาตอบด้วยตนเอง

นักเรียนใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทักษะการสังเกต

ทักษะการวัด

ทักษะการบันทึกผล

ทักษะการตี
ความหมายข้อมูล

ทักษะการสรุปผล

ภาพประกอบ 5 โครงงานประเภท Unguided project
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ลักษณะสาคัญของโครงงานและจุดมุ่งหมายของการเรียนโครงงาน
(สุคน สินธพานนท์และคณะ, 2554)ลักษณะการจัดกิจกรรมโครงงานผู้สอนต้ องสร้ าง
บรรยากาศในห้ องเรี ยนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ มีสื่อหลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนเลือกวิธีการ
เรี ย นรู้ ด้ วยตัวเอง และฝึ ก ทัก ษะพื น้ ฐานในการแสวงหาความรู้ ฝึ ก ทักษะในการใช้ ภ าษา ฝึ ก
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ ปัญหา กระบวนการสืบสวน สอบสวน ทักษะกระบวนการหรื อ
กระบวนการอื่นๆ ให้ ผ้ ูเรี ยนเลือกหัวข้ อที่เป็ นปั ญหาที่น่าสนใจ ฝึ กกระบวนการคิดหาวิธีที่จะทา
โครงงานตามที่ผ้ เู รี ยนถนัดและสนใจ
1. ลักษณะสาคัญของโครงงาน
1.1 เป็ นเรื่ องที่ผ้ ูสนใจ สงสัย ต้ องการหาคาตอบ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
และแสวงหาความรู้ และสรุปความรู้
1.2 สามารถนาความรู้จากหลากหลายกลุม่ สาระมาบูรณาการ
1.3 มี การนาเสนอโครงงานด้ วยวิธี การต่างๆ เสนอรายงานเป็ นรู้ เล่ม การ
อภิปราย การจัดนิทรรศการ การจัดทาเป็ นรูปโปสเตอร์ ฯลฯ
1.4 ความรู้หรื อสิ่งที่ค้นพบสามารถนาไปเป็ นประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
2. จุดมุง่ หมายของการสอนโครงงาน
การสอนโครงงาน เป็ นการสอนให้ ผู้ เรี ย นรู้ จัก ด าเนิ น การ หรื อ ท างาน
ตามลาดับขันตอนตามแผนที
้
่วางไว้ อย่างเป็ นระบบการทางานตามโครงงานของตนเองนันอาจท
้
า
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุม่ ก็ได้ การสอนแบบโครงงาน มุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ดงั นี ้
2.1 รู้จกั ทางานเป็ นทีม ผู้เรี ยนจะต้ องรู้ซึ่งกันและกัน รู้ จกั ความสามารถ
ความถนัดความสนใจของเพื่อนร่ วมงาน เรี ยนรู้ การทางานกลุ่ม เรี ยนรู้ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็ น
ประชาธิปไตยรู้จกั ให้ อภัยซึง่ กันและกัน
2.2 รู้จกั การคิดสร้ างสรรค์ การศึกษาค้ นคว้ า รู้จกั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
สัง เคราะห์ คิ ด ประเมิ น ค่ า คิ ด วิ นิ จ ฉั ย รู้ จัก คิ ด ด้ ว ยตัว เอง การเรี ย นรู้ เนื อ้ หาควบคู่ไ ปเป็ น
กระบวนการ
2.3 การแสวงหาความรู้เป็ นไปอย่างอิสระตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรี ยน
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ขัน้ ตอนการทาโครงงาน
การทาโครงงานเป็ นกิจกรรมที่ต่อเนื่ องและมีการดาเนินงานหลายขันตอน
้
ตังแต่
้
เริ่มต้ นจนถึงขันสุ
้ ดท้ าย อาจสรุปลาดับได้ ดงั นี ้
1 การคิดและเลือกหัวเรื่ อง
2 การวางแผน
3. การดาเนินงาน
4. การเขียนรายงาน
5. การนาเสนอผลงาน
การคิดและเลือกหัวเรื่อง
ผู้เรี ยนจะต้ องคิดและเลือกหัวเรื่ องของโครงงานด้ วยตนเองว่าอยากจะศึกษาอะไร
ทาไมจึงอยากศึกษา หัวเรื่ องของโครงงานมักจะได้ มาจากปั ญหา คาถาม หรื อความอยากรู้อยาก
เห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ของผู้เรี ยนเอง หัวเรื่ องของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เมื่อใคร
ได้ อา่ นชื่อเรื่ องแล้ ว ควรเข้ าใจและรู้เรื่ องว่า โครงงานนี ้ทาอะไร การกาหนดหัวเรื่ องของโครงงานนัน้
มีแหล่งที่ จ ะช่วยกระตุ้นให้ เ กิ ดความคิดและสนใจ จากหลายแหล่ง ด้ วยกัน เช่น จากการอ่าน
หนังสือ เอกสาร บทความ การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟั งบรรยายทางวิชาการ การเข้ าชม
นิทรรศการ หรื องานประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การสนทนากับบุคลต่าง ๆ หรื อจากการ
สังเกตปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ รอบตัว เป็ นต้ น นอกจากนี ้ควรคานึงถึงในเรื่ องต่อไปนี ้
ความเหมาะสมของระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรี ยน
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
งบประมาณ
ระยะเวลา
ความปลอดภัย
แหล่งความรู้
การวางแผนการทาโครงงาน จะรวมถึงการเขียนเค้ าโครงของโครงงาน ซึ่งต้ องมี
การวางแผนไว้ ล่วงหน้ า เพื่ อให้ การดาเนิ นการเป็ นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แล้ ว
นาเสนอต่อผู้สอน หรื อครูที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการขันต่
้ อไป การเขียนเค้ า
โครงของโครงงาน โดยทั่วไปเขี ยนเพื่ อแสดงแนวคิด แผนงานและขัน้ ตอนการทาโครงงาน ซึ่ง
ประกอบด้ วยรายละเอียด ดังนี ้
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1. ชื่อโครงงาน ควรเป็ นข้ อความที่กะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายได้ ตรง
2. ชื่อผู้ทาโครงงาน/ชัน/ปี
้ การศึกษา
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4. หลักการและเหตุผลของโครงงาน เป็ นการอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทา
โครงงานเรื่ องนี ้ มีความสาคัญอย่างไร มีหลักการหรื อทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้ อง เรื่ องที่ทาเป็ นเรื่ อง
ใหม่หรื อมีผ้ อู ื่นได้ ศกึ ษา ค้ นคว้ าเรื่ องนี ้ไว้ บ้างแล้ ว ถ้ ามีได้ ผลเป็ นอย่างไร เรื่ องที่ทาได้ ขยายเพิ่มเติม
ปรับปรุงจากเรื่ องที่ผ้ อู ื่นทาไว้ อย่างไร หรื อเป็ นการทาซ ้าเพื่อตรวจสอบผล
5.จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้
เป็ นการบอกขอบเขตของงานที่จะทาได้ ชดั เจนขึ ้น
6. สมมติฐานของการศึกษาค้ นคว้ า (ถ้ ามี) สมมติฐานเป็ นคาตอบ หรื อ
คาอธิบายที่คาดไว้ ลว่ งหน้ า ซึ่งอาจจะถูกหรื อไม่ก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล มีทฤษฎี
หรื อหลักการรองรับ และที่สาคัญคือเป็ นข้ อความที่มองเห็นแนวทางในการดาเนินการทดสอบได้
นอกจากนี ้ควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้ วย
7. วิธีดาเนินงาน/ขันตอนการด
้
าเนินงาน จะต้ องอธิบายว่าจะออกแบบการ
ทดลองอะไร อย่างไร จะเก็บข้ อมูลอะไรบ้ าง รวมทังระบุ
้ วสั ดุอปุ กรณ์ที่จาเป็ นต้ องใช้ มีอะไรบ้ าง
8.แผนปฏิบตั ิงาน อธิบายเกี่ยวกับกาหนดเวลาตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนเสร็ จสิ ้นการ
ดาเนินงานในแต่ละขันตอน
้
9. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
10. เอกสารอ้ างอิง
การดาเนินงาน
เมื่อที่ปรึกษาโครงงานให้ ความเห็นชอบเค้ าโครงของโครงงานแล้ ว ต่อไปก็เป็ น ขันลง
้
มือปฏิบตั ิงานตามขันตอนที
้
่ได้ ระบุไว้ ผู้เรี ยนต้ องพยายามทาตามแผนงานที่วางไว้ เตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์และสถานที่ให้ พร้ อม ปฏิบตั ิงานด้ วยความละเอียดรอบคอบ คานึงถึงความประหยัดและ
ปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนการบันทึกข้ อมูลต่าง ๆ ว่าได้ ทาอะไรไปบ้ าง ได้ ผลอย่างไร มี
ปัญหาและข้ อคิดเห็นอย่างไร พยายามบันทึกให้ เป็ นระเบียบและครบถ้ วน
การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน เป็ นวิธีสื่อความหมายวิธีหนึ่งที่จะให้ ผ้ อู ื่นได้ เข้ าใจ
ถึงแนวคิด วิธีการดาเนินงาน ผลที่ได้ ตลอดจนข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน
นัน้ การเขียนโครงงานควรใช้ ภาษาที่อ่านแล้ วเข้ าใจง่าย ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นสาคัญ ๆ
ทังหมดของโครงงาน
้
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การนาเสนอผลงาน
การนาเสนอผลงานเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ ายของการทาโครงงาน เป็ นวิธีการที่จะทาให้
ผู้อื่นได้ รับรู้ และเข้ าใจถึงผลงานนัน้ การนาเสนอผลงานอาจทาได้ หลายรู ปแบบขึน้ อยู่กับความ
เหมาะสมกับประเภทของโครงงาน เนื ้อหา เวลา ระดับของผู้เรี ยน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ
การเล่าเรื่ อง การเขียนรายงาน สถานการณ์จาลอง การสาธิต การจัดนิทรรศการ ซึ่งอาจจะมี
ทังการจั
้
ดแสดงและการอธิบายด้ วยคาพูด หรื อการรายงานปากเปล่า การบรรยาย การใช้ CAI
(Computer Assisted Instruction) การใช้ Multimedia Computer/ Homepage แต่สิ่งที่สาคัญคือ
ผลงานที่จดั แสดงต้ องดึงดูดความสนใจของผู้ชม มีความชัดเจน เข้ าใจง่าย และมีความถูกต้ อง
ของเนื ้อหา
การประเมินผลโครงงาน
(สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์ , 2528) จาแนกการประเมินผลโครงงานออกเป็ น 2 ลักษณะ
ดังนี ้
1. ประเมินผลตามเป้าหมายของโครงงาน เป็ นการประเมินโดยเปรี ยบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังโครงงาน หรื อเทียบระยะเวลาไป
2. ประเมินผลการดาเนินงานตามขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในแผนการประเมินผล
ดัง นัน้ การประเมิ น ผลโครงงานใดๆ ควรประเมิ น ให้ ครบทัง้ 3 ขัน้ ได้ แ ก่ การ
ประเมินผลการเตรี ยมดาเนินงาน การประเมินผลการดาเนินงาน การประเมินผลเมื่อโครงงานเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ วซึ่งจะทาให้ ร้ ู ความก้ าวหน้ าของการทางานทุกระยะ รู้ ปัญหาหรื อข้ อบกพร่ องต่างๆ
เพื่ อปรั บปรุ ง แก้ ไ ขได้ ถูกจุด และทันท่วงที ส าหรั บการประเมิ น โครงงาน ครู ผ้ ูสอนควรมี กรอบ
แนวทางในการประเมิน แบ่งออกเป็ น 4 เรื่ อง ดังนี ้
1. ประเมิ นอะไรซึ่ง จะเป็ นการประเมิ นตัง้ แต่ก ารเลื อ กหัวข้ อ เนื อ้ หาสาระ
กระบวนการทางาน กระบวนการเรี ยนรู้ ผลงานหรื อชิ ้นงานที่เกิดขึ ้น
2. ประเมินเมื่อใด โดยทัว่ ไปแล้ วควรแบ่งการประเมินออกเป็ น 3 ช่วง คือเริ่ มต้ น
ระหว่างและหลังจากเสร็จสิ ้นโครงงานแล้ ว
3. ประเมินโดยวิธีใด วิธีการที่ ใช้ ในการประเมินอาจเป็ นรายงาน ชิ ้นงาน ผลงาน
แบบบันทึกแบบวัด แบบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ แฟ้ม
สะสมงานหรื ออื่นๆ ที่เป็ นร่องรอยหลักฐานที่สามารถวัดได้ เป็ นต้ น
4. ประเมินโดยใคร ผู้ประเมินควรเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ทังแต่
้ ตวั นักเรี ยนเอง
เพื่อนๆ ครู ผู้ปกครอง เป็ นต้ น
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การประเมินผลเป็ นหัวใจของการเรี ยนการสอน ที่สะท้ อนสภาพความสาเร็ จของการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ทาไปนันบรรลุ
้
ตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไร ปั ญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไรบ้ าง ได้ ใช้ วิธีการแก้ ไข
อย่างไร ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างจากการทาโครงงานนี ้
ผู้ประเมินโครงงานอาจดาเนินการด้ วยบุคคล ต่อไปนี ้
1. ผู้เรี ยนประเมินเป็ นรายบุคคล หรื อกลุ่มทางาน มีความพึงพอใจต่อขันตอนของ
้
กิจกรรมแต่ละขันตอนที
้
่ได้ กาหนด ตนเอง จะแสดงออกให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนเจ้ าของโครงงาน ซึ่ง
อาจ หรื อร่วมกันกาหนดขึ ้นเองเพียงใด มีหวั ข้ อกิจกรรมใดที่ยงั ขาดตกบกพร่อง จะต้ องเพิ่มเติมใน
ส่วนใดบ้ าง ความละเอียด รัดกุม ในแต่ละขันเป็
้ นอย่างไร
2. ผู้ประเมินซึ่งเป็ นเพื่อนร่ วมชัน้ อาจให้ ข้อคิดเห็นสะท้ อนภาพเพิ่มเติม เช่น ใน
ระดับชันประถมศึ
้
กษา เพื่อนอาจให้ ความเห็นไปในเรื่ องของการเรี ยน การใช้ ตวั สะกด การันต์
วรรคตอน ซึ่งเน้ นไปในด้ านภาษา ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา การประเมินโครงงาน อาจเริ่ มขยาย
ขอบเขตจากด้ านการใช้ ภาษา ออกไปถึงการแสดงความสัมพั นธ์ ระหว่างการตังชื
้ ่อโครงงานกั บ
จุดประสงค์ข องโครงงาน และตามความเข้ า ใจของผู้ป ระเมิ น เสนอแนะวิธี การศึกษาของผู้
ประเมินเพื่อการพิจารณาการจัดรูปเล่มเพื่อการนาเสนอโครงงาน ฯลฯ
3. ผู้ประเมินซึ่งเป็ นผู้สอน หรื อครู ที่ปรึ กษา อาจให้ คาแนะนาเพิ่มเติมได้ ในเรื่ อง
วิธีการอื่นที่ใช้ ในการศึกษาหาคาตอบ ความสัมพันธ์ ของวิชาตามหัวเรื่ องที่ศกึ ษากับวิชาอื่น ข้ อ
ค้ นพบที่ผ้ เู รี ยนได้ จากโครงงาน การนาคาตอบของการศึกษาที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ การนาข้ อค้ นพบ
ที่ตา่ งไปจากเป้าหมายของการศึกษาไปใช้ ประโยชน์หรื อขยายผลการศึกษาเป็ นโครงงานใหม่ ฯลฯ
4. ผู้ประเมินที่เป็ นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะได้ รับทราบถึงความสามารถ ความถนัด
ทางการเรี ยนของลูกหรื อเด็กในความปกครอง ความรู้สกึ ความต้ องการของเด็กผู้ทาโครงงาน ทา
ให้ ส ามารถปรั บตัวปรั บใจเพื่ อการสนับสนุนทัง้ ด้ านการเงิ น กาลังใจ ให้ โอกาส ให้ เวลาร่ วม
กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก ชี ้แนะอุปสรรค ปั ญหาเบื ้องต้ นที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการปฏิบตั ิ
กิจกรรมขันต่
้ าง ๆ ของโครงงาน ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาโครงงานครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสอนแบบโครงงานผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ กระบวนการ
สอนโครงงานประเภท Less – guided project ซึ่งการสอนโครงงานประเภทนี ้ครูและนักเรี ยนจะ
ช่ว ยกัน ระบุปั ญ หา ออกแบบ รวบรวมข้ อ มูล เพื่ อ หาค าตอบร่ ว มกัน ผู้วิ จัย เล็ ง เห็ น ว่า มี ค วาม
เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนในบทเรี ยนเรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น ส่งผลให้ นกั เรี ยนมี
ความรู้ความเข้ าใจ และเกิดทักษะการเรี ยนรู้ที่มากขึ ้น
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ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์
ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
Osborn (1957)กล่าวถึง ความคิดสร้ างสรรค์ว่าเป็ นจินตนาการประยุกต์ (Applied
Imagination) คือ เป็ นจินตนาการที่ม นุษย์ สร้ างขึน้ เพื่อแก้ ปัญหาที่ม นุษย์ประสบอยู่ มิ ใช่เป็ น
จินตนาการที่ฟ้งุ ซ่านเลื่อนลอย โดยทัว่ ไปความคิดจินตนาการจึงเป็ นลักษณะสาคัญของความคิด
สร้ างสรรค์ในการนาไปสูผ่ ลผลิตที่แปลกใหม่และเป็ นประโยชน์
Good (Good,1959, อ้ างถึงใน อารี พันธ์ มณี , 2546) ให้ ความหมายความคิด
สร้ างสรรค์ว่าเป็ นความช่างคิดในการสารวจตรวจสอบสถานการณ์ที่แปลกใหม่ หรื อใช้ วิธีการใหม่
แก้ ปัญหาเก่าๆ หรื อเป็ นผลผลิตที่ริเริ่มขึ ้นใหม่จากนักคิด
Mile (Mile, 1961, อ้ างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2546) อธิบายว่า เป็ นกระบวนการในการ
คิดสิ่งใหม่ๆ โดยการรวบรวมขึน้ มาใหม่หรื อจากรู ปแบบของวัสดุอุปกรณ์ การเคลื่อนไหวใหม่ๆ
ผลิตคาหรื อสัญลักษณ์ใหม่ หรื อเป็ นแนวความคิดใหม่ที่ทาให้ ผลผลิตดีกว่าเดิม
Jacob และ Philip (1962 ) กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นลักษณะความคิดที่หา
คาตอบหลายๆ คาตอบ เพื่ อตอบสนองต่อสิ่งเร้ า ผู้ที่มีอิสระในการตอบสนองจึงจะเกิดความคิด
สร้ างสรรค์ได้ มาก
E. Paul Torrance (1962) ได้ ให้ ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์ว่าเป็ น
ความสามารถของบุคคลในกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ผลิตผลหรื อสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่ร้ ู จกั มา
ก่อน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ต่างๆ ที่ได้ จากประสบการณ์แล้ ว
รวบรวมความคิดเป็ นสมมติฐาน และทาการทดสอบสมมติฐ านและรายงานผลที่ได้ รับจากการ
ค้ นพบ
Wallach และ Kogan (1965) กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ กล่าวคือ เมื่อระลึกถึงสิ่งใดได้ ก็จะเป็ นแนวทางให้ ระลึกถึงสิ่งอื่นเป็ นลูกโซ่ เช่น
เมื่อเห็นโต๊ ะก็ทาให้ นึกถึงเก้ าอี ้ เป็ นต้ น สิ่งที่ระลึกออกมาต่างๆ ก็เป็ นสิ่งที่เก็บสะสมไว้ ในสมองของ
ตน เมื่อสิ่ง เร้ ามากระตุ้นก็จ ะตอบสนองออกมา ฉะนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ น
กระบวนการอันหนึง่ ที่อยูร่ ะหว่างสิ่งเร้ ากับการตอบสนอง
J. P. Guilford (1967) ให้ ความหมายว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะความคิด
อเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิดได้ กว้ างไกล
ลักษณะความคิดเช่นนีจ้ ะนาไปสู่ความคิด การประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่ รวมทัง้ การคิดหาวิธีการ
แก้ ปัญหาได้ สาเร็ จด้ วย ความคิดอเนกนัย ประกอบด้ วยความคิดริ เริ่ ม (Originality) ความคิด
คล่องตัว (Fluency) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
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อารี พัน ธ์ ม ณี (2546) ได้ ใ ห้ ความหมายของความคิ ด สร้ างสรรค์ ว่ า ความคิ ด
สร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันนาไปสู่การค้ นพบสิ่งแปลกใหม่
ด้ วยการคิดดัดแปลง ปรุ งแต่งความคิดเดิมผสมผสานกันให้ เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทัง้ การประดิษฐ์
ค้ นพบสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี หลักการได้ สาเร็ จความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดขึ ้นได้ นี ้มิใ ช่
เพี ยงแต่คิดในสิ่ ง ที่ เ ป็ นไปได้ หรื อสิ่ง ที่ เป็ นเหตุเป็ นผลเพี ยงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่ความคิ ด
จินตนาการก็เป็ นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะก่อให้ เกิดความแปลกใหม่แต่ต้องควบคูก่ นั ไปกับความพยายาม
ที่จะสร้ างความคิดฝันหรื อจินตนาการให้ เป็ นไปได้ หรื อที่เรี ยกว่า จินตนาการประยุก ต์นนั่ เอง จึงจะ
ทาให้ เกิดผลงานจากความคิดสร้ างสรรค์ขึ ้น จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ความคิด
สร้ างสรรค์หมายถึง ความสามารถในการใช้ ความรู้ ความคิด จินตนาการ และประสบการณ์ที่มีอยู่
สร้ างสรรค์เป็ นผลงานหรื อสิ่งประดิษฐ์ ที่ แปลกใหม่ หลากหลาย และเป็ นประโยชน์
ความสาคัญของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์นี ้ มีผ้ กู ล่าวถึงความสาคัญไว้ หลายท่านดังนี ้
ชาญชัย อินทรประวัติ (2518, สิงหาคม) ได้ ให้ ความเห็นว่า ความคิดสร้ างสรรค์มี
ความจาเป็ นต่อชีวิต เพราะในการให้ การศึกษาแก่เด็กไม่สามารถจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่จาเป็ นต่อ
การด ารงชี วิ ต การสอนเด็ก ให้ มี ค วามคิด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ จึ ง มี โ อกาสน าความรู้ ไปใช้ ใ นการ
แก้ ปัญหาได้ ดี
อารี สัณหฉวี (2511) กล่าวว่า การศึกษาเพื่อความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งจาเป็ นใน
สังคมปั จจุบนั เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงมีปัญหาใหม่ที่เกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา เด็กจะต้ องฝึ กฝนให้
รู้จกั คิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อแก้ ปัญหาต่างๆ ที่ต้องพบในชีวิตประจาวัน
Hurlock (1972) ได้ กล่าวถึง คุณค่าของความคิดสร้ างสรรค์ว่า ความคิด
สร้ างสรรค์ให้ ความสนุก ความสุขและความพอใจแก่เด็กและมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็กมาก
ไม่มีอะไรที่จะทาให้ เด็กรู้สกึ หดหู่ได้ เท่ากับงานสร้ างสรรค์ของเขาถูกตาหนิ ถูกดูถกู หรื อถูกคิดว่าสิ่ง
ที่เขาสร้ างนันไม่
้ เหมือนของจริง
อารี รังสินนั ท์ (2532)กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์มีความสาคัญต่อตนเองและ
สังคม ดังนี ้
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1. ต่อตนเอง
1.1 ลดความเครี ย ดทางอารมณ์ บุคคลที่ มี ความคิดสร้ างสรรค์
ต้ องการแสดงออกอย่างอิสระทังความคิ
้
ดและการปฏิบตั ิ มีความมุ่งมัน่ จริ งจังในสิ่งที่คิด หากได้ ทา
ตามที่คิดจะทาให้ ลดความเครี ยดและความกังวล เพราะได้ ตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานของ
ตนเองซึ่งลักษณะต่างๆ ที่ บุคคลที่สร้ างสรรค์ต้องการตอบสนอง ได้ แก่ ความอยากรู้ อยากเห็น
ความสนใจที่จะศึกษาค้ นคว้ าเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายความสามารถ เป็ นต้ น
1.2 มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและเป็ นสุข บุคคลที่มีความคิด
สร้ างสรรค์เมื่อได้ ทาสิ่งที่ตนได้ คิด ได้ เล่น ได้ ทดลองกับความคิดจะรู้สึกพอใจ ตื่นเต้ นกับผลงานที่
เกิดขึ ้น จะทางานอย่างเพลิดเพลินทุ่มเทอย่างจริ งจังและเต็มกาลังความสามารถและทาอย่างเป็ น
สุ ข แม้ จะเป็ นงานหนั ก แต่ จ ะเป็ นเรื่ อ งที่ ง่ า ยและเบา จะเห็ น ได้ ว่ า การท างานของศิ ล ปิ น
นักวิทยาศาสตร์ และนักสร้ างสรรค์สาขาต่างๆ จะใช้ เวลาทางานติดต่อกันครัง้ ละหลายๆ ชัว่ โมง
และทาอย่างต่อเนื่องนานหลายปี จนค้ นพบบางสิ่งบางอย่างที่ สามารถผลผลิตผลงานสร้ างสรรค์
ขึ ้นมาได้
1.3 มีความภาคภูมิใจและเชื่อมัน่ ในตนเอง การได้ ทาในสิ่งที่ตนคิด
ได้ ทดลอง ได้ ปฏิบตั ิจริ ง เมื่องานนันประสบความส
้
าเร็ จจะทาให้ บุคคล เกิดความภาคภูมิใจและ
เชื่อมั่นในตนเอง หากงานนัน้ ไม่ส าเร็ จ บุคคลที่มี ความคิดสร้ างสรรค์จ ะเข้ าใจและยอมรับผลที่
เกิดขึน้ ได้ เรี ยนรู้ และค้ นพบบางสิ่งบางอย่าง ความไม่สาเร็ จ ช่วงนี ้จะเป็ นพื ้นฐานให้ เกิดความมุ
มานะพยายามและมีความกล้ าที่จะก้ าวไปข้ างหน้ าเพื่อความสาเร็จต่อไป
2. ต่อสังคม
2.1 ทาให้ สงั คมเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะผลงานสร้ างสรรค์นามา
ซึง่ ความแปลกใหม่ ทาให้ สงั คมเจริญก้ าวหน้ า ถ้ าสังคมหยุดนิ่งจะทาให้ สงั คมนันล้
้ าหลัง
2.2 เครื่ องจักร รถยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่ องวิดนา้ เครื่ องนวดข้ าว
เครื่ องเก็บผลไม้ เครื่ องบด สิ่งเหล่านีช้ ่วยในการผ่อนแรงของมนุษย์ได้ มาก ช่วยลดความเหนื่อย
ยาก ลาบากและทนทรมานได้ มาก ไม่ต้องทางานหนัก ทาให้ ชีวิตมีความสุขมากขึ ้น
2.3 ช่วยให้ เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ ว การค้ นพบรถจักรยาน
รถยนต์ เรื อที่ใช้ เครื่ องจักร รถไฟ เครื่ องบิน ยานอวกาศ ทาให้ การคมนาคม ติดต่อกัน การเดินทาง
ขนส่งสะดวกสบาย ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความเข้ าใจกันมากยิ่งขึ ้น
2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ ้น การค้ นพบทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้ ชีวิตมนุษย์ไม่ต้องเสี่ยงอันตราย การค้ นพบยารักษา
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โรค วัณ โรค เป็ นต้ น การค้ นพบความรู้ ใหม่ๆ ในเรื่ องโภชนาการ การออกกาลัง กาย การดูแ ล
สุขภาพอนามัยต่างๆ ทาให้ ประชาชนรู้ จกั ปฏิ บตั ิตนในด้ านการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ทังร่้ างกายและจิตใจ ทาให้ คนมีชีวิตยืนยาวขึ ้น
2.5 ช่วยประหยัดเวลา แรงงานและเศรษฐกิจ ผลการค้ นพบในด้ าน
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การศึกษา การเกษตรช่วยให้ มนุษย์มีเวลามากขึ ้น
สามารถนาพลังงานนาไปใช้ ทาอย่างอื่นเพื่อก่อให้ เกิดรายได้ และเพิ่มพูนเศรษฐกิจได้ มากขึ ้น มี
เวลาหาความรู้ ชื่นชมกับความงาม สุนทรี ยภาพและศิลปะได้ มากยิ่งขึ ้น
2.6 ช่วยในการแก้ ปัญหาสังคม เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จาเป็ นต้ องคิดหรื อหาวิธีใหม่ๆ มาใช้ ในการแก้ ปัญหาที่เพิ่มมากขึ ้นให้ หมดไป
2.7 ช่วยให้ เ กิ ดความเจริ ญ ก้ า วหน้ า และด ารงไว้ ซึ่ง มนุษ ยชาติ
ความคิด สร้ างสรรค์ ด้ า นวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ การเมื อง การ
ปกครอง เป็ นต้ น ช่วยยกมาตรฐานการดารงชีวิต ทาให้ มนุษย์เ ป็ นสุขและสามารถสร้ างสรรค์สงั คม
ให้ เจริญขึ ้นตามลาดับ
ลักษณะของความคิดสร้ างสรรค์
อารี พันธ์มณี (2540) อธิบายลักษณะของความคิดสร้ างสรรค์ได้ ดังนี ้
1. เป็ นการค้ นคิดสิ่ง ประดิษฐ์ หรื อวิธี การใหม่ๆ จากการศึกษาทดลองทาให้
จินตนาการเป็ นจริงขึ ้น
2. เป็ นความคิดอเนกนัย ซึ่งเป็ นความคิดที่กว้ างไกล สลับซับซ้ อนมีหลายแง่มุม
หลายรู ปแบบ ความคิดในลักษณะนี ้จะนาไปสู่การคิด ประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่ หรื อแก้ ปัญหายากๆ
ได้ สาเร็จ
3. เป็ นจินตนาการหรื อความคิดฝั น ซึ่งมีความสาคัญกว่าความรู้ และเป็ นบ่อเกิด
ของการแสวงหาความรู้มาพิสจู น์จินตนาการ หรื อการทาจินตนาการให้ เป็ นจริง
4. เป็ นความรู้สกึ ที่ไว เข้ าใจอะไรได้ เร็ว แม้ จะเป็ นเรื่ องยากและซับซ้ อ นมีปฏิกิริยา
หรื ออารมณ์ร่วมกับเรื่ องนันๆ
้ และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งนัน้
องค์ ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
Guilford (Guilford, 1969, อ้ างถึงใน อารี พันธ์ มณี , 2540) กล่าวว่า ความคิด
สร้ างสรรค์ประกอบด้ วยองค์ประกอบพื ้นฐาน 4 ประการ คือ
1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคาตอบได้ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาที่จากัด แบ่งเป็ น
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1.1 ความคิด คล่อ งแคล่ว ทางด้ านถ้ อ ยค า (Word Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้ ถ้อยคาอย่างคล่องแคล่ว
1.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้ านการโยงความสัม พันธ์ (Associational
Fluency) เป็ นความสามารถที่จะคิดหาถ้ อยคาที่เหมือนกันหรื อคล้ ายกันได้ มากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้ ภายในเวลาที่กาหนด
1.3 ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้ วลี หรื อประโยค และนาคามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ ได้ ประโยคที่
ต้ องการ
1.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถ
ที่จะคิดในสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด ความคล่องในการคิดมีความสาคัญต่อการแก้ ปัญหา
เพราะในการแก้ ปัญหาจะต้ องแสวงหาคาตอบหรื อวิธีแก้ ไขหลายวิธี และต้ องนาวิธีการเหล่านันมา
้
ทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถูกต้ องตามที่ต้องการความคิดคล่องแคล่วนับว่าเป็ นความสามารถ
อันดับแรกในการทาจะพยายามเลือกเฟ้นให้ ได้ ความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สดุ กล่าวคือ ก่อนอื่น
ต้ องคิดให้ ได้ มาก หลายอย่างและแตกต่างกัน แล้ วจึงนาเอาความคิดที่ได้ ทงหมดมาพิ
ั้
จารณาแต่
ละอย่าง เปรี ยบเทียบกันว่าความคิดอันใดจะเป็ นความคิดที่ดีที่สดุ และให้ ประโยชน์ค้ มุ ค่าที่สดุ โดย
คานึงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ประโยชน์ที่ได้ รับ การลงทุน ความยากง่าย บุคลากร เป็ น
ต้ น ความคิดคล่องแคล่วนอกจากจะช่วยให้ ได้ เลือกคาตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุดแล้ ว ยังช่วย
จัดหาทางเลือกอื่นๆ ที่อาจเป็ นไปได้ อีกด้ วย ยกตัวอย่างเช่น ในการแก้ ปัญหาใดๆ ก็ตามเรามักจะ
พยายามหาวิธีการแก้ หลายๆ วิธี โดยให้ โอกาสในการเลือกเป็ นอันดับลดหลัน่ กันลงมา เช่น ถ้ าเรา
ไม่สามารถทาได้ อย่างวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 ก็อาจนามาทดลองใช้ ได้ หรื อวิธีที่ 3 ก็ยงั เป็ นที่น่าสนใจถ้ าวิธีที่
2 ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ เป็ นต้ น ความคิดคล่องแคล่วช่วยให้ มีข้อมูลมากพอในการเลือกสรรแล้ ว
ยังมีชอ่ งทางอื่นที่เป็ นไปได้ ให้ เลือกด้ วย จึงนับได้ วา่ ความคิดคล่องแคล่วเป็ นความสามารถเบื ้องต้ น
ที่จะนาไปสูค่ วามคิดที่มีคณ
ุ ภาพหรื อความคิดสร้ างสรรค์นนั่ เอง
2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คาตอบได้ หลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็ น
2.1 ความคิดยืดหยุ่นที่ เกิ ดขึน้ ทันที (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะพยายามคิดได้ หลายอย่างอย่างอิสระ เช่น คนที่มีความคิดยืดหยุ่นในด้ านนี ้จะ
คิดได้ ว่าประโยชน์ของก้ อนอิฐมีอะไรบ้ าง หลายอย่างและคิดได้ หลายทิศทาง ในขณะที่คนซึ่งไม่มี
ความคิดยืดหยุน่ จะคิดได้ เพียงอย่างเดียวหรื อสองอย่างเท่านัน้
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2.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้ านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะคิดได้ หลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็ นหลายสิ่งได้ ซึ่งคน
ที่มีความคิดยืดหยุน่ จะคิดได้ ไม่ซ ้ากัน ยกตัวอย่างเช่น
คาถาม ในเวลา 5 นาที ท่านลองคิดว่าท่านสามารถจะใช้ หวายทาอะไรได้
บ้ าง
คาตอบ กระบุง กระจาด ตะกร้ า กล่องใส่ดินสอ กระออมเก็บนา้ เตียง
นอน ตู้ โซฟา โต๊ ะเครื่ องแป้ง เก้ าอีน้ อนเล่น ตะกร้ อ ชะลอม กรอบรู ป กิ๊บติดผม ด้ ามไม้ เทนนิส
ด้ ามไม้ แบดมินตัน
นาคาตอบดังกล่าวมาจัดเป็ นประเภทก็จะจัดได้ 5 ประเภทดังนี ้
ประเภทที่ 1 เฟอร์ นิเจอร์ คือ เตียงนอน ตู้ โต๊ ะเครื่ องแป้ง เก้ าอี ้นอน
เล่น โซฟา
ประเภทที่ 2 เครื่ องใช้ คือ กระบุง กระจาด ตะกร้ า กระออมเก็บน ้า
ประเภทที่ 3 เครื่ องกีฬา คือ ตะกร้ อ ด้ ามไม้ เทนนิส ด้ ามไม้ แบดมินตัน
ประเภทที่ 4 เครื่ องประดับ คือ กรอบรูป กิ๊บติดผม
ประเภทที่ 5 เครื่ องเขียน คือ กล่องใส่ดนิ สอ
เห็นได้ ว่าความคิดยืดหยุ่นเป็ นตัวเสริ มให้ ความคิดคล่องแคล่วมีค วาม
แปลกแตกต่างออกไปหลีกเลี่ยงการซา้ ซ้ อนหรื อเพิ่มคุณภาพความคิดให้ มากขึ ้นด้ วยการจัดเป็ น
หมวดหมู่และมีหลักเกณฑ์ยิ่งขึ ้นความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นเป็ นความคิดพื ้นฐานที่จะ
น าไปสู่ค วามคิด สร้ างสรรค์ คื อ ได้ ห ลายหมวดหมู่ หลายประเภท ตลอดจนสามารถเตรี ย ม
ทางเลือกไว้ หลายๆ ทาง ความคิดยืดหยุน่ จึงเป็ นความคิดเสริมคุณภาพให้ ดีขึ ้น
3. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่และ
แตกต่างไปจากความคิดธรรมดา เป็ นความคิดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม ความคิดริ เริ่ ม
อาจเกิ ดจากการนาเอาความรู้ เดิม มาคิดดัด แปลงประยุกต์ใ ห้ เกิ ดเป็ นสิ่ง ใหม่ขึน้ เช่น การคิด
เครื่ องบินได้ สาเร็ จก็ได้ แนวคิดมาจากการทาเครื่ องบินร่ อน เป็ นต้ น ความคิดริ เริ่ ม เป็ นลักษณะ
ความคิดที่เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก เป็ นความคิดที่แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม และอาจไม่เคยมีใคร
นึกหรื อคิดถึงมาก่อน ความคิดริ เริ่ มจาเป็ นต้ องอาศัยลักษณะความ กล้ าคิด กล้ าลอง เพื่อทดสอบ
ความคิ ด ของตน บ่อ ยครั ง้ ที่ ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม จ าเป็ น ต้ อ งอาศัย ความจิ น ตนาการหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
จินตนาการประยุกต์ คือ ไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียว แต่จาเป็ นต้ องคิดสร้ างและหาทางทาให้ เกิดผล
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งาน ตัวอย่างเช่น เคยมีผ้ กู ล่าวว่าคนที่คดิ อยากจะบินนันประหลาดและไม่
้
มีทางเป็ นไปได้ ต่อมา พี่
น้ องตระกูลไรท์ก็สามารถคิดประดิษฐ์ เครื่ องบินได้ สาเร็จ เป็ นต้ น
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพื่อ
ตกแต่ง หรื อ ขยายความคิ ด หลัก ให้ ไ ด้ ค วามหมายสมบูร ณ์ ยิ่ ง ขึ น้ ความคิ ด ละเอี ย ดลออเป็ น
คุณลักษณะที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างผลงานที่มีความแปลกใหม่ให้ สาเร็จ
(J.P. Guilford และ Hoepfner, 1971) ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
เพิ่มเติม พบว่าความคิดสร้ างสรรค์ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้ อย 8 องค์ประกอบ คือ
1. ความคิดริเริ่ม
2. ความคิดคล่องตัว
3. ความคิดยืดหยุน่
4. ความคิดละเอียดลออ
5. ความไวต่อปัญหา
6. ความสามารถในการให้ นิยามใหม่
7. ความซึมซาบ
8. ความสามารถในการทานาย
Ellen และ Urban (1986)กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ไว้ ในข้ อสอบ
ทีซีที – ดีพี (TCT – DP) ดังนี ้
1. ความคิดคล่องตัว
2. ความคิดยืดหยุน่
3. ความคิดริเริ่ม
4. ความคิดละเอียดลออ
5. การกระทาที่แสดงถึงการเสี่ยงอันตราย
6. การผสมให้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน เช่น การจัดรวมสิ่งต่างๆ ให้ มีความต่อเนื่อง
7. อารมณ์ขนั
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2523) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบประกอบของความคิดสร้ างสรรค์มีดงั นี ้
คือ
1. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดที่แปลกแตกต่างจากบุคคลอื่น
2. ความว่องไวหรื อความพรั่งพรู ปริมาณการคิดพรั่งพรูออกมามากกว่าบุคคลอื่น
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3. ความคล่องตัว เป็ นชนิดของความคิดที่ปรากฏออกมาจะแตกต่างกันออกไป
โดยไม่ซ ้ากันเลย
4. ความละเอียดลออประณีต ความคิดที่แสดงออกมานันละเอี
้
ยดลออ สามารถที่
จะนามาทาให้ สมบูรณ์และประณีตต่อไปได้ อย่างเต็มที่
5. การสังเคราะห์ คือ การรวบรวมสิ่งที่คิดได้ มาทาให้ มีความหมายและนามา
พัฒนาต่อไปให้ สมบูรณ์เป็ นจริงได้
สรุ ปได้ ว่าความคิดสร้ างสรรค์ประกอบไปด้ วย ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ มและความคิดละเอียดลออ โดยความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น
เป็ นพื ้นฐานของความคิดสร้ างสรรค์ ส่วนความคิดริ เริ่ มนันท
้ าให้ เกิดสิ่ งใหม่ๆ ขึ ้นมาและความคิด
ละเอียดลออ ทาให้ ความคิดนันมี
้ รายละเอียดในการคิดมากขึ ้น
องค์ ประกอบที่มีอิทธิพลต่ อความคิดสร้ างสรรค์
ประสาท อิศรปรี ดา (2532, สิงหาคม) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความคิด
สร้ างสรรค์ว่า ไม่ว่าความคิดสร้ างสรรค์จะอยู่ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรื อระดับสังคม จะขึ ้นอยู่
กับองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ คือ
1. องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของความสามารถ (Abilities) หรื อทักษะทางการคิด
ซึง่ เป็ นศักยภาพในตัวบุคคล
2. องค์ป ระกอบทางแรงจูง ใจ (Motivation)องค์ ประกอบดัง กล่า วจะอยู่ใ น
ลักษณะที่เอื ้อซึ่งกันและกันเสมอ คือจะต้ องมีทงศั
ั ้ กยภาพทางการคิด มีความอดทน ความอยากรู้
อยากเห็น กล้ าเสี่ ยง ซึ่งเป็ นคุณลักษณ์ ทางอารมณ์ หรื อสภาพแรงจูงใจที่เอื อ้ อานวยต่อการคิด
สร้ างสรรค์ควบคู่ไปด้ วยเสมอ ดังนัน้ หากบุคคลที่มีศกั ยภาพทางการคิดได้ รับการฝึ กให้ คิด และ
ได้ รับแรงกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจที่จะคิด หรื อริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ความก้ าวหน้ าในการคิดก็จะเกิดขึ ้นได้
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถทางการคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งมีนกั การ
ศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่าน ได้ กาหนดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องออกมาใช่กนั อย่างแพร่หลาย ทฤษฎี
โครงสร้ างทางสติปัญญา หรื อทฤษฎีโครงสร้ างทางสมอง (Structure of intellectual model ที่
เรี ยกว่า SI) ซึ่ง(J. P. Guilford, 1967)ได้ ศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ ความมีเหตุผลและการ
แก้ ปัญหา พบว่า ความสามารถทางสมองของมนุษย์จดั แบ่งเป็ น 3 มิติ ดังนี ้
กิลฟอร์ ด เสนอรูปแบบโครงสร้ างสมรรถภาพทางสมองสามมิติ ประกอบด้ วย
มิติที่1 มิติทางด้ านเนื ้อหาการคิด (Contents) หมายถึงวัตถุหรื อข้ อมูลต่างๆ
ที่รับรู้ใช้ เป็ นสื่อก่อให้ เกิดการคิด เนื ้อหาแบ่งเป็ น 5 ชนิด คือ
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1. เนื ้อหาที่เป็ นภาพ (Figural content เขียนย่อว่า F) หมายถึง ข้ อมูล
หรื อสิ่งเร้ าที่เป็ นรูปธรรมต่างๆ บุคคลสามารถรับรู้ได้ ด้วยประสาทสัมผัส
2. เนื ้อหาที่เป็ นเสียง (Auditory content เขียนย่อว่า A) หมายถึงสิ่งที่อยู่
ในรูปของเสียงที่มีความหมาย
3. เนื ้อหาที่เป็ นสัญลักษณ์ (Symbolic content เขียนย่อว่า S) หมายถึง
ข้ อมูลหรื อสิ่งเร้ าที่อยูใ่ นรูปเครื่ องหมายต่างๆ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รวมทังสั
้ ญลักษณ์ตา่ งๆ
4. เนื ้อหาที่เป็ นภาษา (Semantic content เขียนย่อว่า M) หมายถึง
ข้ อ มูล หรื อ สิ่ ง เร้ าที่ อ ยู่ใ นรู ป ถ้ อ ยค าที่ มี ค วามหมายต่า งๆกัน สามารถใช้ ติด ต่อ สื่ อ สารได้ แต่
บางอย่างไม่อยูใ่ นรูปถ้ อยคาเช่น ภาษาใบ้
5. เนื ้อหาที่เป็ นพฤติกรรม (Behavioral content เขียนย่อว่า B) หมายถึง
ข้ อมูลที่ไม่ใช่ถ้อยคาเป็ นการแสดงออกของกิริยาอาการของมนุษย์ เจตคติ ความต้ องการ ทัศนคติ
การรับรู้ การคิด การแสดงความคิดเห็น รวมถึงปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล การกระทาที่สามารถ
สังเกตได้
มิติที่2 มิติด้านวิธีการคิด (Operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่างๆ ที่
สร้ างขึ ้นประกอบด้ วยความสามารถ 5 ชนิด ดังนี ้
1. การรั บรู้ และการเข้ าใจ (Cognition เขี ยนย่อว่า C) หมายถึง
ความสามารถทางสมองของบุคคลที่ร้ ู จักเข้ าใจสิ่งต่างๆ ได้ ในทันที เช่น เมื่อเห็นของเล่นรู ปร่ าง
กลมๆ ทาด้ วยยาง ผิวเรี ยบบอกได้ วา่ เป็ นลูกบอล
2. การจา (Memory เขียนย่อว่า M) หมายถึงความสามารถทางสมอง
ของบุคคลที่เก็บสะสมรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ไว้ แล้ วสามารถระลึกออกมาได้ ในรูปเดิมที่ต้องการ เช่น
การท่องสูตรคูณ
3. การคิดแบบอเนกนัย หรื อ ความคิดกระจาย (Divergent Thinking
เขียนย่อว่า D) เป็ นความสามารถทางสมองของบุคคลที่สามารถคิดได้ หลายแง่หลายมุม คิดหา
คาตอบได้ โดยไม่จากัดจานวนจากสิ่งเร้ าที่กาหนดในเวลาที่จากัด เช่น บอกสิ่งที่ขึ ้นต้ นด้ วยน ้า มา
ให้ ได้ มากที่สดุ
4. การคิดแบบเอกนัย หรื อ ความคิดรวม (Convergent Thinking เขียน
ย่อว่า N) เป็ น ความสามารถทางสมองของบุคคลที่ สามารถสรุ ปข้ อมูล ที่ ดีที่สุดจากข้ อมูล ที่
กาหนดให้ และการสรุ ปเป็ นคาตอบนันจะเน้
้
นเพียงคาตอบเดียว เช่น การเลือกคาตอบในการทา
ข้ อสอบแบบเลือกตอบ
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5. การประเมินค่า (Evaluation เขียนย่อว่า E) เป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความดี ความงาม ความเหมาะสม ความพึงพอใจ โดยอาศัยเกณฑ์ที่ดีที่สดุ
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ้ านผลของการคิด (Products) หมายถึง ความสามารถที่เกิดจาก
การผสมผสาน มิติด้านเนื ้อหาและด้ านปฏิบตั ิการเข้ าด้ วยกันเป็ นผลผลิต เมื่อสมองรับรู้จากสิ่งเร้ า
ทาให้ เกิดการคิดในรูปแบบต่างๆกัน ซึง่ ให้ ผลออกมาต่างๆกัน แบ่งออกเป็ น 6 ชนิด ดังนี ้
1. หน่วย (Units เขียนย่อว่า U) เป็ นส่วนที่ถกู แยกออกมา มีคณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะของตนเองที่แตกต่างจากสิ่งอื่น
2. จาพวก (Classes เขียนย่อว่า C) หมายถึง กลุ่มของสิ่งของที่มี
ลักษณะหรื อคุณสมบัตริ ่วมกัน เช่น ผลไม้ สัตว์
3. ความสัมพันธ์ (Relations เขียนย่อว่า R) เป็ นผลของการเชื่อมโยง
ความคิ ด แบบต่ า งๆ ตัง้ แต่ ส องพวกเข้ าด้ วยกั น โดยอาศัย ลั ก ษณะบางอย่ า งเป็ นเกณฑ์
ความสัมพันธ์ อาจอยู่ในรู ปหน่วยกับหน่วย กลุ่มกับกลุ่ม หรื อระบบกับระบบ เช่น การหาคาตรง
ข้ าม การอุปมาอุปมัย
4. ระบบ (System เขียนย่อว่า S) หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของผลการคิดหลายๆ คูเ่ ข้ าด้ วยกันอย่างมีระบบ เช่น 1, 3, 5, 7, 9 เป็ นระบบเลขคี่ เป็ นต้ น
5. การเปลี่ ยนรู ป (Transformation เขียนย่อว่า T) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรื อ การให้ นิยามใหม่ การตีความ การขยายความ การเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื่น
6. การประยุกต์ (Implication เขียนย่อว่า I) หมายถึง การคาดหวังหรื อ
การทานายเรื่ องบางอย่างจากข้ อมูลที่กาหนดไว้ ให้ และเกิดความแตกต่างไปจากเดิมโครงสร้ างทาง
สติปัญญาตามทฤษฎีของกิลฟอร์ ด ประกอบด้ วยหน่วยจุลภาคจากทังสามมิ
้
ติเท่ากับ 5×5×6 คือ
150 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้ ว ย เนือ้ หา ปฏิบตั ิการ ผลผลิต (Contents-OperationsProducts)
จากโครงสร้ างทางสติปัญญาข้ างต้ น กิลฟอร์ ด ได้ ศึกษาเรื่ อง ความคิด
สร้ างสรรค์( Creative thinking) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการแก้ ปัญหา (Problem
solving) โดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ เขาพบว่าความคิดสร้ างสรรค์ คือ การคิดหลายแบบ
หลายทาง ซึ่งสามารถใช้ แก้ ปัญหา อันนาไปสู่การคิดประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่ได้ ดังนัน้ กิลฟอร์ ด จึง
อธิบายความคิดสร้ างสรรค์โดยเทียบกับโครงสร้ างทางสติปัญญาด้ วยการผ่าโครงสร้ างนามาศึกษา
เฉพาะส่วนที่เป็ นกระบวนการคิด (Operations) ด้ านการคิดแบบอเนกนัย โดยใช้ มิติด้านเนื ้อหา
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และผลผลิตตามโครงสร้ างเดิมทาให้ ได้ หน่วยจุลภาคที่แทนความสามารถด้ านความคิดสร้ างสรรค์
ที่ 1×5×6 หน่วย
การส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
E. P. Torrance (1979)ได้ เสนอหลักในการส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ไว้ หลาย
ประการ โดยเน้ นการปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน ดังนี ้ คือ
1. การส่งเสริมให้ เด็กถามและให้ ความสนใจต่อคาถามที่แปลกๆ ของเด็กและเขา
ยังเน้ นว่า พ่อแม่หรื อครูไม่ควรมุ่งที่คาตอบที่ถกู แต่เพียงอย่างเดียว เพราะในการแก้ ปัญหาแม้ เด็ก
จะใช้ วิธีเดาหรื อเสี่ยงบ้ างก็ควรยอม แต่ควรกระตุ้นให้ เด็กได้ วิเคราะห์ค้นหาเพื่อพิสจู น์การเดาโดย
ใช้ การสังเกตและประสบการณ์ของเด็กเอง
2. ตังใจฟั
้ งและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของเด็กด้ วยใจเป็ นกลางเมื่อเด็ก
แสดงความคิดเห็นในเรื่ องใด แม้ จะเป็ นความคิดที่ยงั ไม่เคยได้ ยินมาก่อน ผู้ใหญ่ก็อย่าเพิ่งตัดสิน
และลิดรอนความคิดนัน้ แต่รับฟั งไว้ ก่อน
3. กระตือรื อร้ นต่อคาถามที่แปลกๆ ของเด็กด้ วยการตอบคาถามอย่างมีชีวิตชีวา
หรื อชี ้แนะให้ เด็กหาคาตอบจากแหล่งต่างๆ ด้ วยตนเอง
4. แสดงให้ เด็กเห็นว่าความคิดของเด็กนันมี
้ คณ
ุ ค่าและนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ได้ เช่น จากภาพที่เด็กวาด อาจนาไปเป็ นลวดลายถ้ วยชาม เป็ นภาพปฏิทิน บัตร ส.ค.ส. เป็ นต้ น
ซึง่ จะทาให้ เด็กเกิดความภูมิใจ และมีกาลังใจที่จะสร้ างสรรค์ตอ่ ไป
5. กระตุ้นและส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ควรให้ โอกาสและเตรี ยมการ
ให้ เด็กเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และยกย่องเด็กที่มีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ครู อาจจะเปลี่ยนบทบาทเป็ นผู้
ชี ้แนะ ลดการอธิบายและบรรยายลงบ้ าง แต่เพิ่มการให้ นกั เรี ยนมีส่วนริ เริ่ มกิจกรรมด้ วยตนเองมาก
ขึ ้น
6. เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ค้ นคว้ าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยไม่ต้องใช้ วิธีขู่
ด้ วยคะแนน หรื อการสอบ การตรวจสอบ เป็ นต้ น
7. พึงระลึกว่า การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในเด็กต้ องใช้ เวลาพัฒนาอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป
8. ส่ง เสริ ม ให้ เ ด็ก ใช้ จิ น ตนาการของตนเอง และยกย่อ งชมเชย เมื่ อเด็ก มี
จินตนาการที่แปลกและมีคณ
ุ ค่า
Blaunt and Klausmier (Blaunt and Klausmier, 1965, อ้ างถึงใน อารี พันธ์มณี ,
2546) เสนอวิธีสง่ เสริมให้ นกั เรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ ดังนี ้
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1. สนับสนุนและกระตุ้นการแสดงความคิดหลายๆ ด้ าน ตลอดจนการแสดงออก
ทางอารมณ์
2. เน้ นสถานการณ์ที่สง่ เสริมความสามารถอันจะนาไปสู่ความคิดสร้ างสรรค์ เช่น
ความคิดริเริ่ม เป็ นต้ น ตลอดจนไม่จากัดการแสดงออกของนักเรี ยนให้ เป็ นไปในรูปเดียวกันตลอด
3. อย่าพยายามหล่อหลอมหรื อกาหนดแบบให้ เด็กนักเรี ยนมีความคิดและมี
บุค ลิ ก ภาพเหมื อ นกัน ไปหมดทุก คน แต่ค วรสนับ สนุน และส่ ง เสริ ม การผลิ ต ที่ แ ปลกๆ ใหม่ ๆ
ตลอดจนความคิดและวิธีการที่แปลกๆ ใหม่ๆ ด้ วย
4. อย่าเข้ มงวดกวดขันหรื อยึดมัน่ อยู่กบั จารี ตประเพณี ซึ่งยอมรับการกระทาหรื อ
ผลงานอยูเ่ พียง 1 2 หรื อ 3 อย่างเท่านัน้ สิ่งใดสิ่งอื่นนอกเหนือจากแบบแผนเป็ นสิ่งผิดไปเสียหมด
5. อย่าสนับสนุนหรื อให้ รางวัลแต่เฉพาะผลงานหรื อการกระทา ซึ่งมีผ้ ทู ดลองทา
เป็ นที่นิยมทากันแล้ ว ผลงานแปลกๆ ใหม่ๆ ก็จะได้ มีโอกาสได้ รับรางวัลหรื อคาชมเชยด้ วย
Hallman (1971) ให้ ข้อเสนอแนะสาหรับครู สรุปได้ ดงั นี ้
1. ให้ นักเรี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ ด้ วยความริ เริ่ มของตนเอง จะเป็ นการกระตุ้นให้
นักเรี ยน อยากค้ นพบและอยากทดลอง
2. จัดบรรยากาศในการเรี ยนรู้ แบบเสรี ให้ นักเรี ยนมี อิสระในการคิดและการ
แสดงออกตามความสนใจและความสามารถของเขา ครูไม่ต้องทาตัวเป็ นเผด็จการทางความคิด
3. สนับสนุนให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้เพิ่มมากขึ ้นด้ วยตนเอง
4. ยัว่ ยุให้ นกั เรี ยนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลในรูปแบบที่แปลกใหม่จาก
เดิม ส่งเสริมความคิดจินตนาการ ส่งเสริมให้ คดิ วิธีแก้ ปัญหาแปลกๆ ใหม่ๆ
5. ไม่เข้ มงวดกับผลงานหรื อคาตอบที่ได้ จากการค้ นพบของนักเรี ยน ครู ต้อง
ยอมรับว่า ความผิดพลาดเป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ ้นได้
6. ยัว่ ยุให้ นกั เรี ยนคิดหาวิธีการหาคาตอบหรื อแก้ ปัญหาหลายๆ วิธี
7. สนับสนุนให้ นกั เรี ยนรู้ จกั ประเมินผลสัมฤทธิ์ และความก้ าวหน้ าของตนด้ วย
ตนเอง มีความรับผิดชอบและรู้จกั ประเมินตนเอง พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ เกณฑ์มาตรฐาน
8. ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ไวต่อการรับรู้ในสิ่งเร้ า
9. ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนตอบคาถามประเภทปลายเปิ ดที่มีความหมายและไม่มี
คาตอบที่เป็ น ความจริงแน่นอนตายตัว
10. เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เตรี ยมความคิดและเครื่ องมือในการแก้ ปัญหาด้ วย
ตนเอง
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จะเห็นว่า การส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ คือการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้
ด้ วย ความริ เริ่ มของตนเอง และทดลองค้ นคว้ า โดยใช้ การสังเกตและประสบการณ์ ของเด็กเอง
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง และจัดบรรยากาศในการเรี ยนรู้ แบบเสรี ให้ นกั เรี ยนมีอิสระใน
การคิดและการแสดงออกตามความสนใจและความสามารถของเขาเอง จากการทบทวนทฤษฎี
ความคิดสร้ างสรรค์ผ้ วู ิจยั ได้ ประมวลความคิดของทอแรนซ์และกิลฟอร์ ด จึงได้ สรุ ปองค์ประกอบ
ของความคิดสร้ างสรรค์ 4 องค์ประกอบ คือ ความคิดริ เริ่ ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น
และความคิด ละเอี ยดลออ โดยใช้ องค์ป ระอบทัง้ 4 มาดัดแปลงเป็ นแบบทดสอบความคิด
สร้ างสรรค์
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการคิดวิเคราะห์
ความหมายของการการคิดวิเคราะห์
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 2534) คาว่า คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก
ตรึกตรอง ส่วนคาว่า วิเคราะห์หมายถึงว่า ดู สังเกต ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบครอบในเรื่ องราว
ต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรื อจุดเด่นจุดด้ อยของเรื่ องนันๆ
้ แล้ ว เสนอแนะ
สิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมอย่างยุตธิ รรม มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการคิดไว้ ดงั นี ้
Bloom (Bloom, 1656, อ้ างถึงใน ล้ วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2539) ให้
ความหมายการคิดวิเ คราะห์ เป็ นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์
เรื่ องราวหรื อเนื ้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้ วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผล
และที่เป็ นอย่างนันอาศั
้ ยหลักการของอะไร
Dewey (Dewey, 1933, อ้ างถึงใน ชานาญ เอี่ยมสาอาง, 2539) ให้ ความหมายการ
คิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างใคร่ ครวญ ไตร่ ตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะห์ว่า
เป็ นการคิดที่เริ่ มต้ นจากสถานการณ์ ที่มีความยุ่งอยาก และสิน้ สุดลงด้ วยสถานการณ์ ที่มีความ
ชัดเจน
(Russel, 1956, อ้ างถึงใน วิไลวรรณ ปิ ยะปกรณ์ , 2535) ให้ ความหมายการคิด
วิเคราะห์เป็ นการคิดเพื่อแก้ ปัญหาชนิดหนึง่ โดยผู้คิดจะต้ องใช้ การพิจารณาตัดสินในเรื่ องราวต่างๆ
ว่าเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย การคิดวิเคราะห์จึงเป็ นกระบวนการประเมินหรื อการจัดหมวดหมู่โดย
อาศัยเกณฑ์ที่เคยยอมรับกันมาแต่ก่อนๆ แล้ วสรุปหรื อพิจารณาตัดสิน
Ennis (Ennis, 1985) ได้ ให้ ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็ นการประเมินข้ อความ
ได้ ถูกต้ อง เป็ นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรื อก่อนที่จะลง
มือปฏิบตั ิ
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Watson และ Glazer ( 1964) ให้ ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็ นสิ่งที่เกิดจาก
ส่วนประกอบของทัศนคติ ความรู้ และทักษะ โดยทัศนคติเป็ นการแสดงออกทางจิตใจ ต้ องการ
สืบค้ นปัญหาที่มีอยู่ ความรู้จะเกี่ยวข้ องกับการใช้ เหตุผลในการประเมินสถานการณ์การสรุปความ
อย่างเที่ยงตรงและการเข้ าใจในความเป็ นนามธรรม ส่วนทักษะจะประยุกต์รวมอยู่ในทัศนคติและ
ความรู้
สมจิ ต สวธนไพบูล ย์ (2541) การคิดวิ เคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาอย่างรอบครอบโดยใช้ เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2542) ให้ ความหมายของการคิดวิเ คราะห์ คือ การแสวงหา
ข้ อเท็จจริ งด้ วยการระบุ จาแนก แยกแยะ ข้ อมูลในสถานการณ์ที่เป็ นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทังที
้ ่เป็ น
ข้ อเท็จจริงกับความคิดเห็น หรื อจุดเด่น จุดด้ อย ในสถานการณ์เป็ นการจัดข้ อมูลให้ เป็ น ระบบเพื่อ
ไปใช้ เป็ นพื ้นฐานในการคิดระดับอื่นๆ
อรพรรณ พรสีมา (2543) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็ นทักษะการคิดระดับกลางซึ่ง
จะต้ องได้ รับการพัฒนาต่อจากทักษะการคิดพื ้นฐาน มีการพัฒนาแง่มมุ ของข้ อมูลโดยรอบด้ านเพื่อ
หาเหตุผลและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ ความหมายคาว่า “คิด” หมายความว่า ทาให้ ปรากฏ
เป็ นรูป หรื อประกอบให้ เป็ นรูปหรื อเป็ นเรื่ องขึ ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเนคานวณ มุ่ง จง
ใจ ตังใจ
้ ส่วนคาว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็ นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ ถ่อง
แท้ ดัง นัน้ คาว่า คิด วิเ คราะห์ จึง มี ความหมายว่า เป็ นการใคร่ ครวญ ตรึ ก ตรองอย่า งละเอี ย ด
รอบคอบแยกเป็ นส่วน ๆ ในเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดด้ อยของเรื่ องนัน้ ๆ
และเสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมอย่างมีความเป็ นธรรมและเป็ นไปได้ ดังนันการพั
้
ฒนาคุณภาพการคิด
วิเคราะห์จึงสามารถกระทาได้ โดยการฝึ กทักษะการคิดและให้ นักเรี ยนมี โอกาสได้ คิดวิเคราะห์
สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายร่ วมกันในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยครู และ
นักเรี ยนต่างยอมรั บเหตุผ ลและความคิดของแต่ละคน โดยเชื่ อว่า ไม่มี คาตอบที่ ถูกต้ องเพี ย ง
คาตอบเดียว
เกรี ย งศัก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศัก ดิ์ (2546) ให้ ค วามหมายของการคิ ด วิ เ คราะห์ ว่ า เป็ น
ความสามารถในการจาแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง ซึ่ง อาจจะเป็ นวัตถุ สิ่ ง ของ เรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ และหาความสัม พันธ์ เชิ ง เหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริงของสิ่งที่เกิดขึ ้น
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สุวิทย์ มูล คา (2547)ให้ ค วามหมายของการวิเคราะห์ และการคิดวิเคราะห์ ว่าการ
วิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจาแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็ นส่วน ๆ
เพื่อค้ นหาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้ าง ทามาจากอะไร ประกอบขึ ้นมาได้ อย่างไรและมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการ
จาแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็ นวัตถุสิ่งของ เรื่ องราว หรื อ
เหตุการณ์และหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อค้ นหา สภาพความ
เป็ นจริงหรื อสิ่งสาคัญของสิ่งที่กาหนดให้
ชาตรี สาราญ (2548, มีนาคม) ได้ ให้ ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิด
วิเ คราะห์ คื อ การรู้ จัก พิจ ารณา ค้ นหาใคร่ ค รวญ ประเมิ นค่า โดยใช้ เหตุผลเป็ นหลักในการหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยง หล่อหลอมเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ได้ อย่างสมบูรณ์ แบบอย่างสมเหตุสมผล
ก่อนที่จะตัดสินใจ
ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั น้ พื น้ ฐานและส านัก วิ ช าการและมาตรฐาน
การศึกษา (2549) ให้ ความหมายของการคิดวิเคราะห์ ว่าเป็ นการระบุเรื่ องหรื อปั ญหา จ าแนก
แยกแยะ เปรี ยบเทียบข้ อมูลเพื่อจัดกลุม่ อย่างเป็ นระบบ ระบุเหตุผลหรื อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้ อมูล และตรวจสอบข้ อมูลหรื อหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อ ให้ เพียงพอในการตัดสินใจ/แก้ ปัญหา/คิด
สร้ างสรรค์
นักการศึกษาและนักวิจัยส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับความหมายของการคิด
วิเคราะห์ที่สอดคล้ องกัน คือ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การพิจารณาสิ่งต่างๆ ในส่วนย่อยๆ ซึ่ง
ประกอบด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา ด้ านความสัมพันธ์และด้ านหลักการจัดการโครงสร้ างของการสื่อ
ความหมาย และสอดคล้ องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจ าแนก
รวบรวมเป็ นหมวดหมู่ และจับประเด็นต่างๆ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังนัน้ การคิดเชิงวิเคราะห์เป็ น
ทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาให้ เกิดกับผู้เรี ยนได้ และให้ คงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักเรี ยนสามารถคิดได้ ด้วยตัวเอง เกิดความสาเร็ จในการเรี ยนรู้ เพราะการเรี ยนรู้ที่ดีต้องเป็ นเรื่ อง
ของการรู้ จักคิด ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารู ปแบบการสอนที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุ้นให้
นักเรี ยนคิดเป็ น เรี ยนรู้เป็ น สามารถจาแนก ให้ เหตุผล จับประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัดสินใจ
และแก้ ปัญหาต่างๆได้ จากข้ อมูลที่ได้ รับการพินิจพิจารณา
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
เสงี่ยม โตรัตน์ (2546) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ของการคิดวิเคราะห์ ไว้
ว่า การคิดวิเคราะห์ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ ทักษะในการจัดระบบ
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ข้ อมูล ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล และการใช้ ทกั ษะเหล่านันอย่
้ างมีปัญญาเพื่อการชี ้นาพฤติกรรม
ดังนัน้ การคิดวิเคราะห์จงึ มีลกั ษณะต่อไปนี ้
1. การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็ นเพียงการรู้หรื อการจาข้ อมูลเพียงอย่างเดียว เพราะ
การคิดวิเคราะห์จะเป็ นการแสวงหาข้ อมูลและการนาข้ อมูลไปใช้
2. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทกั ษะเท่านัน้ แต่การคิดวิเคราะห์จะต้ อง
เกี่ยวกับการใช้ ทกั ษะอย่างต่อเนื่อง
3. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การฝึ กทักษะอย่างเดียวเท่านัน้ แต่จะต้ องมีทกั ษะ
ที่จะต้ องคานึงถึงผลที่ยอมรับได้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการคิดวิเคราะห์ไว้ ว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ประกอบเป็ นการคิดวิเคราะห์แตกต่าง
ไปตามทฤษฎี การเรี ยนรู้ โดยทัว่ ไปสามารถแยกแยะกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการคิดวิเคราะห์ ได้
ดังนี ้
1. การสังเกต จากการสังเกตข้ อมูลมากๆ สามารถสร้ างเป็ นข้ อเท็จจริงได้
2. ข้ อเท็จจริง จากกการรวบรวมข้ อเท็จจริง และการเชื่อมโยงข้ อเท็จจริ งบางอย่าง
ที่ขาดหายไป สามารถทาให้ มีการตีความได้
3. การตีความ เป็ นการทดสอบความเที่ยงตรงของการอ้ างอิง จึงทาให้ เกิดการตัง้
ข้ อตกลงเบื ้องต้ น
4. การตังข้
้ อตกลงเบื ้องต้ น ทาให้ สามารถมีความคิดเห็น
5. ความคิดเห็น เป็ นการแสดงความคิดจะต้ องมีหลักและเหตุผลเพื่อพัฒนาข้ อ
วิเคราะห์
นอกจากนัน้ เป็ น กระบวนการที่ อ าศัย องค์ ประกอบเบื อ้ งต้ นทุกอย่างร่ วมกัน
โดยทัว่ ไปนักเรี ยนจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและข้ อเท็จ จริ ง หากนักเรี ยนเข้ าใจถึง
ความแตกต่างก็จะทาให้ นกั เรี ยนเริ่มพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้
สุวิทย์ มูลคา (2548) ได้ จาแนกลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ไว้ เป็ น 3 ด้ าน คือ
1. การวิ เ คราะห์ ส่ว นประกอบ เป็ น ความสามารถในการแยกแยะค้ น หา
ส่วนประกอบที่ ส าคัญ ของสิ่ ง หรื อเรื่ อ งราวต่างๆ เช่น การวิเ คราะห์ ส่ว นประกอบของพื ช หรื อ
เหตุการณ์ตา่ งๆตัวอย่างคาถาม เช่น อะไรเป็ นสาเหตุสาคัญของการระบาดไข้ หวัดนกในประเทศ
ไทย
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วน
สาคัญ ต่า งๆ โดยระบุค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งความคิด ความสัม พัน ธ์ ในเชิ ง เหตุผ ล หรื อความ
แตกต่างระหว่างข้ อโต้ แย้ งที่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างคาถาม เช่น การพัฒนาประเทศกับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ ส่วน
สาคัญในเรื่ องนัน้ ๆ ว่าสัมพันธ์ กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด ตัวอย่ างคาถาม เช่น หลักการสาคัญ
ของศาสนาพุทธ ได้ แก่อะไรจะเห็นได้ ว่าการวิ เคราะห์ นัน้ จะต้ องกาหนดสิ่ ง ที่ จ ะต้ องวิเคราะห์
กาหนดจุด ประสงค์ ที่ ต้ อ งการจะวิ เ คราะห์ แล้ วจึง วิ เ คราะห์ อ ย่า งมี ห ลัก เกณฑ์ โดยใช้ วิ ธี ก าร
พิจารณาแยกแยะ เทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ เพื่ อรวบรวมประเด็นสาคั ญหาคาตอบให้ กับ
คาถาม โดยมี ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสาคัญและวิเคราะห์
หลักการของเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ
ไพริ นทร์ เหมบุตร (2556) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้ วย 4
ประการ คือ
1. การมีความเข้ าใจ และให้ เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อแปลความสิ่งนัน้
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยม
2. การตีความ ความรู้ ความเข้ าใจ ในเรื่ องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต ช่างถาม ขอบเขตของคาถาม ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who)
อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่างไร (How) เพราะเหตุใด (Why)
4. ความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล ใช้ คาถามค้ นหาคาตอบ หาสาเหตุ หาการเชื่อมโยง
ส่งผลกระทบ วิธีการ ขันตอน
้
แนวทางแก้ ปัญหา คาดการณ์ข้างหน้ าในอนาคต
องค์ ประกอบของการคิดวิเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2548 : 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้ วย
1. การตีความ ความเข้ าใจ และให้ เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความ
ของสิ่งนันขึ
้ ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม
2. การมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคาถาม ที่เกี่ยวข้ องกับการคิดเชิง
วิเคราะห์จะยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)ทาไม
(Why) อย่างไร (How)
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4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (คาถาม) ค้ นหาคาตอบได้ ว่า อะไรเป็ นสาเหตุ
ให้ เ รื่ องนัน้ เชื่ อมกับสิ่ ง นี ไ้ ด้ อย่างไร เรื่ องนี ใ้ ครเกี่ ยวข้ อง เมื่ อเกิ ดเรื่ องนี ส้ ่ง ผลกระทบอย่างไรมี
องค์ประกอบใดบ้ างที่นาไปสู่สิ่งนัน้ มีวิธีการ ขันตอนการท
้
าให้ เกิดสิ่งนี ้อย่างไร มีแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาอย่างไรบ้ าง ถ้ าทาเช่นนี ้จะเกิดอะไรขึ ้นในอนาคต ลาดับเหตุการณ์นี ้ดูว่าเกิดขึ ้นได้ อย่างไร
เขาทาสิ่งนี ้ได้ อย่างไร สิ่งนี ้เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ อย่างไรการคิดวิเคราะห์เป็ นกระบวนการที่ใช้
ปั ญญา หรื อใช้ ความคิดนาพฤติกรรม ผู้ที่คิดวิเคราะห์เป็ น จึงสามารถใช้ ปัญญานาชีวิตได้ ในทุกๆ
สถานการณ์ เป็ นบุคคลที่ไม่โลภไม่เห็นแก่ตวั ไม่ยึดเอาตัวเองเป็ นศูนย์ กลาง มีเหตุผล ไม่มีอคติ มี
ความยุตธิ รรม และพร้ อมที่จะสร้ างสันติสขุ ในทุกโอกาสการคิดวิเคราะห์จะต้ องอาศัยองค์ประกอบ
ที่สาคัญสองเรื่ อง คือ เรื่ องความสามารถในการให้ เหตุผลอย่างถูกต้ องกับเทคนิคการตังค
้ าถามเพื่อ
ใช้ ในการคิดวิเคราะห์ ซึง่ ทังสองเรื
้
่ องมีความสาคัญต่อการคิดวิเคราะห์เป็ นอย่างยิ่ง (วนิช สุธารัตน์,
2547)ความสามารถในการให้ เหตุผลอย่างถูกต้ อง การที่จดั ให้ เรื่ องของการให้ เหตุผลอย่างถูกต้ อง
ว่ามีความสาคัญก็เนื่องจากในเรื่ องของการคิดการใช้ ปัญญาทังหลายนั
้
น้ เรื่ องของเหตุผลจะต้ องมี
ความส าคัญ ถ้ าเหตุ ผ ลที่ ใ ห้ ในเบื อ้ งแรกไม่ ถู ก ต้ อง หรื อ มี ค วามคลุ ม เครื อ ไม่ ชั ด เจนแล้ ว
กระบวนการคิดก็ จ ะมีความไม่ชัดเจนตามไปด้ วยการเชื่ อมโยงสาระต่างๆ เข้ าด้ วยกันย่อมไม่
สามารถกระทาได้ และมีผลสืบเนื่องต่อไปคือ ทาให้ การสรุปประเด็นที่ต้องการทังหลายขาดความ
้
ชัดเจน หรื ออาจผิดพลาดตามไปด้ วย ความสามารถในการให้ เหตุผลอย่างถูกต้ องประกอบด้ วย
(Center for Critical Thinking, 1996)
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้ เหตุผล วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการให้ เหตุผลต้ องมีความชัดเจนโดยปกติการให้ เหตุผลในเรื่ องต่างๆบุคคลจะต้ องให้
เหตุผลที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของเรื่ องนัน้ เช่นในการเขียนเรี ยงความ งานวิจยั
การอภิปราย ฯลฯถ้ าวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความชัดเจน การให้ เหตุผลก็จะเป็ น
เรื่ องง่าย แต่ถ้าไม่ชดั เจน หรื อมีความสลับซับซ้ อน จะต้ องทาให้ ชดั เจนการให้ เหตุผลก็จะเป็ นเรื่ อง
ง่าย หรื ออาจจะต้ องแบ่งแยกออกเป็ นข้ อย่อยๆเพื่อลดความสลับซับซ้ อนลง และนอกจากนีเ้ ป็ น
เป้าหมายจะต้ องมีความสาคัญและมองเห็นว่าสามารถจะทาให้ สาเร็จได้ จริงๆ
2. ความคิดเห็นหรื อกรอบความจริ งที่นามาอ้ าง เมื่อมีการให้ เหตุผล ต้ อง
มีความคิดเห็นหรื อกรอบของความจริ งที่นามาสนับสนุน ถ้ าสิ่งที่นามาอ้ างมีข้อบกพร่ อง การให้
เหตุผลก็จะผิดพลาดหรื อบกพร่ องตามไปด้ วย ความคิดเห็นที่แคบเฉพาะตัว ซึ่งอาจเกิดจากอคติ
หรื อการเทียบเคียงที่ผิด ทาให้ การให้ เหตุผลทาได้ ในขอบเขตอันจากัด เที่ยงตรง และมีเสถียรภาพ
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3. ความถูกต้ องของสิ่งที่อ้างอิง การอ้ างอิงข้ อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์
หรื อสิ่งต่างๆ มีหลักการอยู่ว่า สิ่งที่นามาอ้ างจะต้ องมีความชัดเจน มีความสอดคล้ อง และมีความ
ถูกต้ องแน่น อนถ้ าสิ่ ง ที่ นามาอ้ างผิ ดพลาดการสรุ ปผลหรื อการสร้ างกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่ เป็ นผล
สืบเนื่องย่อมผิดพลาดด้ วย สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ ต้ องเข้ าใจข้ อจากัดของข้ อมูลต่างๆลองหา
ข้ อมูลอื่นๆที่มีลกั ษณะตรงกันข้ าม หรื อขัดแย้ งกับข้ อมูลที่เรามีอยู่บ้างว่ามีหรื อไม่และก็ต้องแน่ใจ
ว่าข้ อมูลที่ใช้ อ้างนันมี
้ ความสมบูรณ์เพียงพอด้ วยข้ อมูลข่ าวสารที่ไม่มีความถูกต้ อง มีการบิดเบือน
หรื อการนาเสนอเพียงบางส่วนและปิ ดบังหรื อมีเจตนาปล่อยปละละเลยในบางส่วน ทาให้ การนาไป
อ้ างอิงหรื อเผยแพร่ขาดความสมบูรณ์ก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบหรื อสร้ างความเสียหาย
ต่อบุคคลองค์ การหรื อ สัง คมได้ ดัง นัน้ การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ข่าวสารก่อนที่ จ ะ
นาไปใช้ ประโยชน์ ในการอ้ างอิง ทุกๆเรื่ องจึง เป็ นเรื่ องที่ ควรจะกระทาด้ วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง
4. การสร้ างความคิดหรื อความคิดรวบยอด การให้ เหตุผลจะต้ องอาศัย
การสร้ างความคิดหรื อความคิดรวบยอด ซึ่งมีตวั ประกอบที่สาคัญคือทฤษฎี กฎ หลักการ อันเป็ น
ตัวประกอบสาคัญของการสร้ างความคิดหรื อความคิดรวบยอดถ้ าหากเข้ าใจผิดพลาดในเรื่ องของ
ทฤษฎี กฎ หรื อหลักการต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ ว การสร้ างความคิดหรื อความคิดรวบยอดก็จ ะ
ผิดพลาด การให้ เหตุผลก็จะไม่ถกู ต้ องด้ วย ดังนันเมื
้ ่อสร้ างความคิดหรื อความคิดรวบยอดขึ ้นมาได้
แล้ ว จะต้ องแสดงหรื ออธิ บาย เพื่อบ่งบอกออกมาให้ ชัดเจน ลักษณะของความคิดรวบยอดที่ ดี
จะต้ องมีความกระจ่างมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์มีความลึกซึ ้ง และมีความเป็ นกลางไม่โน้ มเอียงไป
ทางใดทางหนึง่
5. ความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุผลกับสมมติฐาน การให้ เหตุผลขึ ้นอยู่กับ
สมมติฐานเมื่อใดมีการกาหนดสมมติฐานขึ ้นมาในกระบวนการแก้ ปัญหา ต้ องแน่ใจว่าสมมุติฐาน
นัน้ กาหนดขึ ้นจากสิ่งที่เป็ นความจริงและจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ ความบกพร่องในการให้ เหตุผล
สามารถเกิดขึ ้นได้ เมื่อบุคคลไปติดยึดในสมติฐานที่ตงขึ
ั ้ ้น จนทาให้ ความคิดเห็นโน้ มเอียงหรื อผิดไป
จากสภาพที่ควรจะเป็ น สมมติฐานที่ดีจะต้ องมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจ และมีเสถียรภาพ
เช่นเดียวกัน
6. การลงความเห็น การให้ เหตุผลในทุกๆเรื่ อง จะต้ องแสดงถึงความ
เข้ าใจด้ วยการสรุ ปและให้ ความหมายของข้ อมูล ลักษณะการให้ เหตุผลนันโดยธรรมชาติ
้
จะเป็ น
กระบวนการต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกันอยูร่ ะหว่างเหตุกบั ผล เช่นเพราะว่าสิ่งนี ้เกิดสิ่งนันจึ
้ งเกิดขึ ้น หรื อ
เพราะว่าสิ่ง นีเ้ ป็ นอย่างนี ส้ ิ่งที่ เกิดขึน้ จากสิ่งนีจ้ ึงเป็ นอย่างนัน้ ถ้ าความเข้ าใจในข้ อมูลเบือ้ งต้ น
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ผิดพลาดการให้ เหตุผลย่อมผิดพลาดด้ วย ทางออกที่ดีก็คือ การลงความเห็นจะทาได้ ก็ต่อเมื่ อมี
หลัก ฐานบ่ง บอกอย่างชัดเจน จะต้ อ งตรวจสอบความเห็น นัน้ สอดคล้ อ งหรื อไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานข้ อไหนและมีอะไรเป็ นตัวชี ้นาอยูอ่ ีกบ้ าง ซึง่ อาจทาให้ การลงความเห็นผิดพลาด
7. การนาไปใช้ เมื่อมีข้อสรุปแล้ วจะต้ องมีการนาไปใช้ หรื อมีผลสืบเนื่อง
จะต้ องมีความคิดเห็นประกอบว่าข้ อสรุปที่เกิดขึ ้นนัน้ สามารถนาไปใช้ ได้ มากน้ อยเพียงใด ควรจะ
นาไปใช้ ลักษณะใดจึงจะถูกต้ อง ลักษณะใดไม่ถูกต้ อง โดยพยายามคิดถึง ทุกสิ่ง ที่ อาจเป็ นผล
ต่อเนื่องที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ดงั นันจะเห็
้
นได้ ว่า การคิดวิเคราะห์ที่ดีหรื อมีมาตรฐาน ในอันดับแรก
จะต้ อ งรู้ จัก การให้ เหตุ ผ ลที่ ถูก ต้ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งอาศัย องค์ ป ระกอบหลายอย่ า ง ตามที่ ไ ด้ แ สดง
รายละเอียดมาแล้ ว เรื่ องที่สาคัญและเป็ นหัวใจของการคิดวิเคราะห์อีกเรื่ องหนึ่งก็คือ เทคนิคการ
ตังค
้ าถาม เพื่อการวิเคราะห์เป็ นการบอกให้ ทราบว่า นักคิดวิเคราะห์จะต้ องใช้ คาถามอย่างไร เพื่อ
เป็ นการนาความคิดไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการ
เทคนิ ค การตัง้ ค าถามเพื่ อ การคิ ด วิ เ คราะห์ เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคัญ พอๆกั บ
ความสามารถในการให้ เหตุผลอย่างถูกต้ อง การตังค
้ าถามที่ ดีจะช่วยส่ง เสริ ม ให้ การใช้ เหตุผล
เป็ นไปด้ วยความสะดวก มีระบบและช่วยแก้ ปัญหาได้ นักคิดวิเคราะห์ต้องมีความสามารถในการ
ตังค
้ าถามหลายๆแบบ คาถามที่ต้องการคาตอบกว้ าง ๆ ต้ องการหลายๆ คาตอบ คาถามต้ องการ
คาตอบเดียวแต่มีความลึกซึ ้ง ลักษณะคาถามที่จะช่วยให้ คิดหาเหตุผลในระดับลึก หรื อมีเหตุผล
จากการใช้ ปัญญาของการคิดวิเคราะห์นนั ้ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ 8 ประการ (Center for critical
Thinkink, 1996, อ้ างถึงใน วนิช สุธารัตน์, 2547) ดังต่อไปนี้
1. ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของปั ญหาเป็ นจุดเริ่ มต้ นสาคัญของการ
คิด เช่น ตัวอย่างของปั ญหาที่ตงขึ
ั ้ ้นมาเพื่อตรวจสอบความชัดเจน เช่นยังมีเรื่ องอะไรอีกในส่วนนี ้ที่
เรายังไม่ร้ ูสามารถยกตัวอย่างมาอ้ างอิงได้ หรื อไม่ สามารถอธิบายขยายความส่วนนันให้
้ มากขึ ้นได้
หรื อไม่
2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) เป็ นคาถามที่บอกว่าทุกคนสามารถตรวจสอบได้
ถูกต้ องตรงกันหรื อไม่ เช่น จริ งหรื อ เป็ นไปได้ หรื อ ทาไมถึงเป็ นไปได้ สามารถตรวจสอบได้ หรื อไม่
ตรวจสอบอย่างไร เราจะหาข้ อมูลหลักฐานได้ อย่างไร ถ้ าตรงนันเป็
้ นเรื่ องจริ งเราจะทดสอบมันได้
อย่างไร
3. ความกระชับ ความพอดี (Precision) เป็ นความกะทัดรัด ความเหมาะสม
ความสมบูรณ์ของข้ อมูล เช่น จาเป็ นต้ องหาข้ อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องนี ้อีกหรื อไม่ ทาให้ ดดู ีกว่านี ้ได้ อีก
หรื อไม่ ทาให้ กระชับกว่านี ้ได้ อีกหรื อไม่
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4. ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง (Relevance) เป็ นการตังค
้ าถามเพื่อคิดเชื่อมโยงหา
ความสัม พันธ์ เช่ น สิ่ งนัน้ เกี่ ยวข้ องกับปั ญหาอย่างไร มันเกิดสิ่งต่างๆ ขึน้ ตรงนัน้ ได้ อย่าง ผลที่
เกิดขึ ้นตรงนัน้ มันมีที่มาอย่างไร ตรงส่วนนันช่
้ วยให้ เราเข้ าใจอะไรได้ บ้าง
5. ความลึก (Depth) หมายถึงความหมายในระดับที่ลึกความคิดลึกซึ ้ง การตัง้
คาถามที่สามารถเชื่อมโยงไปยังการคิดหาคาตอบที่ลึกซึง้ ถื อว่าคาถามนัน้ มีคุณค่ายิ่ง เช่น ตัว
ประกอบอะไรบ้ างที่ทาให้ ตรงนี ้เป็ นปั ญหาสาคัญ อะไรที่ทาให้ ปัญหาเรื่ องนี ้มันซับซ้ อน สิ่งใดบ้ างที่
เป็ นความลาบากหรื อความยุง่ ยากที่เราจะต้ องพบ
6. ความกว้ างของการมอง (Breadth) เป็ นการทดลองเปลี่ยนมุมมอง โดยให้ ผ้ อู ื่ น
ช่วยเช่น จาเป็ นจะต้ องมองสิ่งนีจ้ ากด้ านอื่น คนอื่น ด้ วยหรื อไม่ มองปั ญหานีโ้ ดยใช้ วิถีทางอื่นๆ
บ้ างหรื อไม่ ควรจะให้ ความสาคัญของความคิดเห็นจากบุคคลอื่นหรื อไม่ ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่ องนี ้
อีกหรื อไม่ที่ไม่นามากล่าวถึง
7. หลักตรรกวิทยา (Logic) มองในด้ านของความคิดเห็นและการใช้ เหตุผล เช่น
ทุกเรื่ องที่ เรารู้ เราเข้ าใจตรงกันหมดหรื อไม่ สิ่งที่ พูดมี หลักฐานอ้ างอิงหรื อไม่ สิ่ง ที่สรุ ปนัน้ เป็ น
เหตุผลที่สมบูรณ์หรื อไม่ สิ่งที่กล่าวอ้ างมีขอบข่ายครอบคลุมรายละเอียดทังหมดหรื
้
อไม่
8. ความสาคัญ (Significance) ซึ่งหมายถึง การตังค
้ าถามเพื่อตรวจสอบว่าสิ่ง
เหล่านันมี
้ ความสาคัญอย่างแท้ จริงหรื อไม่ ทังนี
้ ้เนื่องจากในบางครัง้ พบว่า ความสาคัญเป็ นสิ่งที่เรา
ต้ องการจะให้ เป็ นมากกว่าเป็ นความสาคัญจริ งๆ เช่น ส่วนไหนของความจริ งที่สาคัญที่สุด ยังมี
เรื่ องอื่น ๆ ที่มีความสาคัญอยู่อีกหรื อไม่ นี่คือปั ญหาที่ สาคัญที่สุดในเรื่ องนีใ้ ช่หรื อไม่ ตรงนีเ้ ป็ น
จุดสาคัญที่ควรให้ ความสนใจหรื อเปล่า
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า การคิดวิเคราะห์จะเกิดความสมบูรณ์ได้ นนั ้ นอกจากจะต้ อง
อาศัยความสามารถในการให้ เหตุผลอย่างถูกต้ องแล้ ว เรื่ องของเทคนิคการตัง้ คาถามเพื่อการ
วิเคราะห์ก็มีความสาคัญที่ ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยที่องค์ประกอบทังสองส่
้
วนนี ้จะทางานประสาน
สัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนในทุกๆ ขันตอนของกระบวนการคิ
้
ดวิเคราะห์ ส่วนประกอบทังสองส่
้
วน
จะต้ องไปด้ วยกัน คุณค่า ความสวยงาม ความลงตัว รวมทังประโยชน์
้
อย่างสมบูรณ์จงึ จะเกิดขึ ้นได้
กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็ นการแสดงให้ เห็นจุดเริ่ มต้ น สิ่งที่สืบเนื่องหรื อเชื่อมโยง
สัม พัน ธ์ กัน ในระบบการคิด และจุด สิ น้ สุด ของการคิ ด โดยกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ มี ค วาม
สอดคล้ องกับองค์ประกอบเรื่ องความสามารถในการให้ เหตุผลอย่างถูกต้ อง รวมทังเทคนิ
้
คการตัง้
คาถามจะต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องในทุกๆขันตอน
้
ดังนี ้
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ขันที
้ ่ 1 ระบุหรื อทาความเข้ าใจกับประเด็นปั ญหา ผู้ที่จะทาการคิดวิเคราะห์
จะต้ องทาความเข้ าใจปั ญหาอย่างกระจ่างแจ้ ง ด้ วยการตังค
้ าถามหลายๆ คาถาม เพื่อให้ เข้ าใจ
ปั ญหาต่างๆ ที่กาลังเผชิญอยู่นนั ้ อย่างดีที่สุด ตัวอย่างคาถาม เช่น ปั ญหานีเ้ ป็ นปั ญหาที่สาคัญ
ที่สดุ ของบ้ านเมืองใช่หรื อไม่ (ความสาคัญ)ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันอีกหรื อไม่
(ความสาคัญ)ทราบได้ อย่างไรว่าเรื่ องนี ้เป็ นปัญหาที่สาคัญที่สดุ (ความชัดเจน)
ขันที
้ ่ 2 รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา ในขันนี
้ ้ผู้ที่จะทาการคิ ดวิเคราะห์
จะต้ องรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากข้ อมูลการประชุม จาก
ข้ อเขียน บันทึกการประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจัย และอื่นๆ การเก็บข้ อมูลจาก
หลายๆ แหล่ง และด้ วยวิธีการหลายๆ วิธีจะทาให้ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรง
คาถามที่จะต้ องตังในตอนนี
้
้ ได้ แก่เราจะหาข้ อมูลให้ ครบถ้ วนโดยวิธีใดได้ อีกบ้ างและหาอย่างไร
(เที่ยงตรง)ข้ อมูลนีม้ ีความเกี่ ยวข้ องกับปั ญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้ อง) จาเป็ นต้ องหา
ข้ อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องใดอีกบ้ าง (ความกระชับพอดี)
ขันที
้ ่ 3 พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้ อมูล หมายถึงผู้ที่คิดวิเคราะห์พิจารณา
ความถูกต้ องเที่ยงตรงของสิ่งที่นามาอ้ าง รวมทังการประเมิ
้
นความพอเพียงของข้ อมูลที่จะนามาใช้
คาถามที่ควรจะนามาใช้ ในตอนนี ไ้ ด้ แก่ข้อมูลที่ได้ ม ามีความเป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงไร (ความ
เที่ยงตรง) เราจะหาหลักฐานได้ อย่างไรถ้ าข้ อมูลที่ได้ มาเป็ นเรื่ องจริ ง (ความเที่ยงตรง) ยังมีเรื่ อง
อะไรอีกในส่วนนี ้ที่ยงั ไม่ร้ ู (ความชัดเจน) ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่ องนี ้อีกที่ยงั ไม่นามากล่าวถึง (ความ
กว้ างของการมอง)
ขันที
้ ่ 4 การจัดข้ อมูลเข้ าเป็ นระบบ เป็ นขันที
้ ่ผ้ คู ิดจะต้ องสร้ างความคิด ความคิด
รวบยอด หรื อสร้ างหลักการขึน้ ให้ ไ ด้ ด้วยการเริ่ ม ต้ นจากการระบุลักษณะของข้ อมูล แยกแยะ
ข้ อเท็จจริ ง ข้ อคิดเห็น จัดลาดับความสาคัญของข้ อมูล พิจารณาขีดจากัดหรื อขอบเขตของปั ญหา
รวมทัง้ ข้ อตกลงพืน้ ฐาน การสัง เคราะห์ ข้อมูลเข้ าเป็ นระบบและกาหนดข้ อสันนิษฐานเบื ้องต้ น
คาถามที่ ควรนามาใช้ ในตอนนี ไ้ ด้ แก่ ข้ อมูล ส่วนนี เ้ กี่ ยวข้ องกับปั ญหาอย่างไร (ความสัม พัน ธ์
เกี่ยวข้ อง) จาเป็ นต้ องหาข้ อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องนี ้อีกหรื อไม่ จากใครที่ใด (ความกว้ างของการมอง)
อะไรบ้ างที่ทาให้ การจัดข้ อมูลในเรื่ องนี ้เกิดความลาบาก (ความลึก) จะตรวจสอบได้ อย่างไรว่าการ
จัดข้ อมูลมีความถูกต้ อง (ความเที่ยงตรง) สามารถจัดข้ อมูลโดยวิธีอื่นได้ อีกหรื อไม่ (ความกว้ าง
ของการมอง)
ขันที
้ ่ 5 ตังสมมติ
้
ฐาน เป็ นขันที
้ ่นกั คิดวิเคราะห์จะต้ องนาข้ อมูลที่จดั ระบบระเบียบ
แล้ วมาตัง้ เป็ นสมมติฐ านเพื่ อก าหนดขอบเขตและการหาข้ อสรุ ปของข้ อคาถาม หรื อปั ญหาที่
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กาหนดไว้ ซงึ่ จะต้ องอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกต้ อง สมมติฐานที่ตงั ้
ขึน้ จะต้ องมี ความชัด เจนและมาจากข้ อมูลที่ ถูกต้ องปราศจากอคติห รื อความล าเอี ยงของผู้ที่
เกี่ยวข้ องคาถามที่ควรนามาใช้ ในตอนนี ้ได้ แก่ ถ้ าสมมติฐานที่ตงขึ
ั ้ ้นถูกต้ อง เราจะมีวิธีต รวจสอบได้
อย่างไร (ความเที่ยงตรง) สามารถทาให้ กระชับกว่านีไ้ ด้ อีกหรื อไม่ (ความกระชับ ความพอดี)
รายละเอียดแต่ละส่วนเกี่ยวข้ องกับปั ญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง)
ขันที
้ ่ 6 การสรุ ป เป็ นขันตอนของการลงความเห็
้
น หรื อการเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างเหตุผลกับผลอย่างแท้ จริ ง ซึ่งผู้คิดวิเคราะห์จะต้ องเลือกพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ตามสภาพของข้ อมูลที่ปรากฏ โดยใช้ เหตุผลทัง้ ทางตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และ
พิจ ารณาถึง ความเป็ นไปได้ ตามสภาพที่เป็ นจริ งประกอบกัน คาถามที่ ควรนามาถามได้ แก่เรา
สามารถจะตรวจสอบได้ หรื อไม่ ตรวจสอบอย่างไร (ความเที่ยงตรง) ผลที่เกิดขึ ้นมันมีที่มาอย่างไร
(ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ อง) ข้ อสรุปนี ้ทาให้ เราเข้ าใจอะไรได้ บ้าง (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง) สิ่งที่สรุ ป
นันเป็
้ นเหตุผลที่สมบูรณ์หรื อไม่ (หลักตรรกวิทยา)
ขันที
้ ่ 7 การประเมินข้ อสรุป เป็ นขันสุ
้ ดท้ ายของการคิดวิ เคราะห์ เป็ นการประเมิน
ความสมเหตุส มผลของการสรุ ป และพิ จ ารณาผลสื บ เนื่ อ งที่ จ ะเกิ ด ขัน้ ต่อ ไป เช่ น การน าไป
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริ ง หรื อการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจริ งๆ คาถามที่ควรนามาถามได้ แก่ ส่วน
ไหนของข้ อสรุ ปที่ มีความส าคัญที่สุด (ความสาคัญ)ยังมีข้อสรุ ปเรื่ องใดอีกที่ ควรนามากล่าวถึง
(ความกว้ างของการมอง)ถ้ านาเรื่ องนี ้ไปปฏิบตั ิจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง (ความกว้ างของการ
มอง)อะไรจะทาให้ ปัญหามีความซับซ้ อนยิ่งขึน้ (ความลึก)สรุ ปได้ ว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์มี
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการแก้ ปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์เป็ นจะช่วยให้ มนุษย์
มองเห็นปั ญหา ทาความเข้ าใจปั ญหา รู้จกั ปั ญหาอย่างแท้ จริ ง และจะสามารถแก้ ปัญหาทังหลาย
้
ได้
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) กล่าวไว้ ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความชานาญ
ในการคิดใคร่ ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วน
บกพร่ อง หรื อ จุดเด่นจุดด้ อยของเรื่ องนันๆ
้ แล้ ว เสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนันอย่
้ างยุติธรรม
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2548 )ได้ ให้ ความหมายทักษะการคิดวิเคราะห์
คือ การระบุเรื่ องหรื อปั ญหา การจาแนกแยกแยะ การเปรี ยบเทียบข้ อมูลอื่นๆและตรวจสอบข้ อมู ล
อย่างชานาญหรื อหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ และแม่นยาเพียงพอแก่การตัดสินใจ ซึ่งอาจสรุ ปได้ ว่า
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ ตรองแก้ ปัญหาที่แม่นยามีความ
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ละเอียดในการจาแนกแยกแยะ เปรี ยบเทียบข้ อมูลเรื่ องราวเหตุการณ์ตา่ ง ๆอย่างชานาญ โดยการ
หาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรื อข้ อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนหรื อยืนยันเพื่อพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อหรื อสรุป
การจัดการเรี ยนเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
แนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีผ้ ศู กึ ษาวิธีและ
เทคนิคการสอนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ไ ด้ เนื่องจากวิธีการคิดวิเคราะห์ มีการปฏิบตั ิตาม
หลักการเป็ นขัน้ ตอนอย่างมีระบบและมีความสาคัญอย่างยิ่งอี กทัง้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็ น
ทักษะของการนาไปปรับแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ มีนกั วิชาการที่
ศึกษาข้ อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ได้ อธิบายไว้ หลายประเด็นดังนี ้
Jarolimek (Jarolimek, อ้ างถึงใน อาร์ ม โพธิ์พฒ
ั น์, 2550) ได้ กล่าวว่า วิธีการคิด
วิเคราะห์สามารถสอนได้ เพราะเป็ นเรื่ องความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมทาง
สมองตามทฤษฎีของ Bloom ว่าด้ วยการอธิบายขันตอนและการเริ
้
่ มจากความรู้ความเข้ าใจ การ
นาไปใช้ ซึ่งเป็ นจุดมุ่งหมายของการสอนให้ เกิดพุทธิ พิสัยระดับต่า ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือ การ
วิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยงั ได้ แยกแยะพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ คือความสามารถที่จะนาความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพื่อนเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ เพื่อให้ เข้ าใจ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2541) ได้ กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็ นการพัฒนาทักษะคิด
วิเ คราะห์ ที่ ส อดคล้ องกับ ทางวิท ยาศาสตร์ ที่ เ น้ น ถึ ง กระบวนการการคิดเพื่ อแก้ ปั ญหาการคิด
วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์ แ ละสัง เคราะห์ การคิดแบบย้ อนทวนการคิด
จาแนกแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ (Gagne, อ้ างถึงใน ทิศนา แขมมณี ,
2544) กล่าวถึง การเรี ยนรู้ที่เป็ นทักษะทางปั ญญาประกอบด้ วย 4 ทักษะย่อยซึ่งแต่ละระดับเป็ น
พื ้นฐานของกันและกันตามลาดับซึ่งเป็ นพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ ที่เป็ นการเชื่อมโยงสิ่งเร้ ากับการ
ตอบสนองและความต่อเนื่องของการเรี ยนรู้ตา่ งๆ เป็ นลูกโซ่ซงึ่ ทักษะย่อยแต่ละระดับ ได้ แก่
1. การจาแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติ
ทางกายภาพของวัตถุตา่ ง ๆ ที่รับรู้เข้ ามาว่าเหมือนหรื อไม่เหมือนกัน
2. การสร้ างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุ
หรื อสิ่งต่างๆ โดยระบุคณ
ุ สมบัติร่วมกันของวัตถุสิ่งนันๆ
้ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่ทาให้ กลุ่มวัตถุหรื อสิ่ง
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ต่างๆเหล่านันต่
้ างจากกลุ่มวัตถุหรื อสิ่งอื่น ๆ ในระดับรูปธรรม และระดับนามธรรมที่กาหนดขึ ้นใน
สังคมหรื อวัฒนธรรมต่างๆ
3. การสร้ างกฎ หมายถึง ความสามารถในการนาความคิดรวบยอดต่างๆ มา
รวมเป็ นกลุ่ม ตังเป็
้ นกฎเกณฑ์ขึน้ เพื่อให้ สามารถสรุ ปอ้ างอิง และตอบสนองต่อสิ่งเร้ าต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้ อง
4. การสร้ างกระบวนการหรื อกฎขันสู
้ ง หมายถึงความสามารถในการนากฎ
หลาย ๆข้ อที่ สัม พันธ์ กันมาประมวลเข้ าด้ วยกัน ซึ่ง น าไปสู่ความรู้ ความเข้ าใจที่ ซับซ้ อนยิ่ ง ขึน้
(ประเวส วะสี, อ้ างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2548) ได้ กล่าวว่า ในการเรี ยนรู้ ต้องให้ นกั เรี ยนได้ มี
โอกาสฝึ กคิด ฝึ กตังค
้ าถาม เพราะคาถามเป็ นเครื่ องมือในการได้ มาซึ่งความรู้ควรให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กการ
ถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความกระจ่างในเรื่ องที่ศึกษารวมทัง้ ได้ ฝึกการใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ ฝึ กค้ นหาคาตอบจากเรื่ องที่เรี ยน
วีระ สุดสังข์ (2550) ได้ กล่าวไว้ ว่า วิธีการคิดสามารถฝึ กสมองให้ มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์ให้ พฒ
ั นาขึ ้น สามารถฝึ กตามขันตอนได้
้
ดงั นี ้
1. กาหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เป็ นการกาหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่ องราวหรื อ
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ขึ ้นมา เพื่อเป็ นต้ นเรื่ องที่จะใช้ วิเคราะห์
2. กาหนดปัญหาหรื อวัตถุประสงค์ เป็ นการกาหนดประเด็นสงสัยจากปั ญหา
หรื อสิ่งที่วิเคราะห์ อาจจะกาหนดเป็ นคาถามหรื อกาหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อค้ นหา
ความจริงสาเหตุหรื อความสาคัญ
3. กาหนดหลักการหรื อกฎเกณฑ์ เพื่อใช้ แยกส่วนประกอบของสิ่งที่กาหนดให้
เช่นเกณฑ์ในการจาแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรื อแตกต่างกัน
4. กาหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็ นการกาหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ
และกระจายสิ่งที่กาหนดให้ ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้ เทคนิคคาถาม 5 W 1 H ประกอบด้ วย
What(อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร)
5. สรุปคาตอบ เป็ นการรวบรวมประเด็นที่สาคัญเพื่อหาข้ อสรุ ปเป็ นคาตอบ
หรื อตอบปัญหาของสิ่งที่กาหนดให้
อาจสรุปได้ ว่าการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทาได้ โดยการดาเนินการจัดการ
เรี ยนรู้ เทคนิ คการสอนตามขัน้ ตอนอย่างมี ระบบจะช่วยให้ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ประสบ
ผลสาเร็ จตามความมุ่ง หมายซึ่งในขณะเดียวกันกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลาดับ
ขันตอน
้
เริ่ มจากความรู้ ความเข้ าใจ การนาไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ ากับการตอบสนองของการ
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คิดโดยฝึ กคิด ฝึ กตังค
้ าถาม กาหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์การคิดแบบย้ อนทวน การคิดจาแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ และการคิดจัด
อันดับเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการเป็ นขัน้ ตอนคือ การกาหนดปั ญหาหรื อวัตถุประสงค์ กาหนด
หลักการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาคาตอบ
เทคนิควิธีการสอนสร้ างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
มีนกั วิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนให้ นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ ไว้ ดงั นี ้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546)กล่าวโดยสรุ ปว่า เทคนิคการตังค
้ าถามอยู่ใน
ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้ จริ งคือการตอบคาถามที่เกี่ยวข้ องกับความสงสัยใคร่ร้ ู
ของผู้ถ าม เมื่ อ เห็ น สิ่ ง หนึ่ง สิ่ ง ใดแล้ ว อยากรู้ เกี่ ย วกับ สิ่ ง นัน้ มากขึ น้ ในแง่ มุม ต่า งๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้ อเท็จจริ งใหม่ๆ ความเข้ าใจใหม่ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการอธิ บาย การประเมินการแก้ ปัญหา
ขอบเขตของคาถามเชิ ง วิเ คราะห์ และการตัดสินใจที่ รอบคอบมากขึน้ ขอบเขตของคาถามเชิ ง
วิเคราะห์เกี่ยวกับการจาแนกแจกแจงองค์ประกอบและการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่ อง
ที่วิเคราะห์ โดยใช้ คาถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพื่อนาไปสู่การค้ นหาความจริ งในเรื่ องนันๆทุ
้ ก
แง่ทกุ มุม โดยตังค
้ าถาม ใคร (Who) ... ทาอะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When) ...
อย่างไร (How) ... เพราะเหตุใด...ทาไม (Why)
อเนกพ. อนุกลบุตร (2547, เมษายน)กล่าวไว้ ดงั นี ้ การสอนให้ คิดแบบวิเคราะห์
มุ่ง หมายให้ นักเรี ยนคิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้ อย่างคล่องแคล่ว หรื อมี ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ได้ ขนแรก
ั้
ครูผ้ สู อนต้ องรู้จกั ความคิดแบบวิเคราะห์นี ้อย่างดีเสียก่อ น ขันต่
้ อๆ ไปจึงผสาน
การคิดแบบนี ้เข้ าไปในกระบวนการเรี ยนการสอนไม่ว่าจะใช้ ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบ
ใด โดยแบ่งแนวทางการคิดในรู ปกิ จกรรมหรื อคาถามให้ พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึน้ ในตัว
นักเรี ยน การสอนการคิดวิเคราะห์ประกอบด้ วย
1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้
นักเรี ยนคิดแบบแยกแยะว่าสิ่งสาเร็จรูปหนึง่ มีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้ นกั เรี ยนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาข้ อความ
เรื่ องราวเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ใดๆ ที่พิจารณาอยู่นนั ้ จัดเป็ นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด
ตามเกณฑ์หรื อหลักการใหม่ที่กาหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ให้ นกั เรี ยนคิด (ช่วยกันคิด) ว่าเป็ น
ข้ อความชนิดใด และเพราะอะไรตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ ใหม่เหมือนในตารา จุดสาคัญของการสอน
ให้ คดิ แบบวิเคราะห์ชนิดก็คือ ต้ องให้ เกณฑ์ใหม่และบอกเหตุผลที่จดั ชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่กาหนด
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1.2 วิเคราะห์สิ่งสาคัญ มุ่งให้ คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด
สาคัญหรื อไม่สาคัญ เช่น ให้ ค้นหาสาระสาคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้ อสรุป จุดเด่น จุดด้ อย
1.3 วิเคราะห์เลศนัย มุ่งให้ คิดค้ นหาสิ่งที่พรางไว้ แฝงเร้ นอยู่มิได้ บง่ บอก
ไว้ ตรงๆแต่มีร่องรอยส่งให้ เห็นว่ามีความจริงนันซ่
้ อนอยู่
2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้
นักเรี ยนคิดแบบแยกแยะว่า มีองค์ประกอบใดสัมพันธ์กนั สัมพันธ์กนั แบบใด สัมพันธ์ตามกันหรื อ
กลับกัน สัมพันธ์กนั สูงต่าเพียงไร มีแนวทางดังนี ้
2.1 วิ เ คราะห์ ช นิ ด ความสัม พัน ธ์ มุ่ ง ให้ คิ ด แบบค้ น หาชนิ ด ของ
ความสัมพันธ์วา่ สัมพันธ์แบบตามกันกลับกันไม่สมั พันธ์กนั ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับ
องค์ประกอบองค์ประกอบกับเรื่ องทัง้ หมด เช่น มุ่งให้ คิดแบบค้ นหาความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งใด
สอดคล้ อง กับ ไม่สอดคล้ องกับเรื่ องนี ้คากล่าวใดสรุปผิด เพราะอะไร ข้ อเท็จจริ งใดไม่สมเหตุสมผล
เพราะอะไร ข้ อความในย่อหน้ าที่... เกี่ ยวข้ องอย่างไรกับข้ อความทังเรื
้ ่ อง ร้ อยละกับเศษส่วน
ทศนิยม เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้ าง
2.2 วิเคราะห์ ขนาดของความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้ คิดเพื่อค้ นหาขนาด
ระดับของความสัมพันธ์ เช่น สิ่งนี ้เกี่ยวข้ องมากที่สดุ (น้ อยที่สดุ ) กับสิ่งใด
2.3 วิเคราะห์ขนตอนของความสั
ั้
มพันธ์ มุ่งให้ คิดเพื่อค้ นลาดับขันของ
้
ความสัมพันธ์ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ที่เป็ นเรื่ องแปลกใหม่ เช่น สิ่งใดเป็ นปฐมเหตุ ต้ นกาเนิดของ
ปัญหา เรื่ องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ สิ่งใดเป็ นผลที่ตามมา ผลสุดท้ ายของเรื่ องราว เหตุการณ์
ปรากฏการณ์
2.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้ คิดและค้ นว่าการกระทา
พฤติกรรมพฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น ให้ คิดและค้ นหาว่า การกระทานันเพื
้ ่อบรรลุผลอะไร
ผลคือเกิดวินยั ในตนเอง ความไพเราะของดนตรี ขึ ้นอยู่กับอะไร ขึ ้นอยู่กับจังหวะ ความตอนที่.
เกี่ยวข้ องอย่างไรกับวัตถุประสงค์ของเรื่ อง ผลคือสนับสนุน หรื อขยายความ
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุ่งให้ คิดแบบแยกแยะให้ เห็น
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล ซึ่งเป็ นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้ คิดเป็ น คือ คิดหาเหตุ
และผลได้ ดีเช่น ให้ คิดและค้ นหาว่าสิ่งใดเป็ นผลของ... ( สาเหตุ) สิ่งใดเป็ นเหตุของ... (ผล)ตอนใด
เป็ นสาเหตุที่สอดคล้ องกับ.... เป็ นผลขัดแย้ ง กับข้ อความ ....เหตุการณ์ คู่ใดสมเหตุสมผล เป็ น
ตัวอย่างสนับสนุน
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2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ โดยให้ ค้นหาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
2 สิ่งแล้ วบอกแบบความสัมพันธ์ นนั ้ หรื อเปรี ยบเทียบกับความสัมพันธ์ค่อู ื่นๆ ที่คล้ ายกัน ทานอง
เดียวกันในรูปอุปมาอุปไมย เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้ ว่า เซนติเมตรเป็ นส่วนย่อยของเมตร
เพราะฉะนันเซนติ
้
เมตร : เมตร คล้ ายกับ ลูก : แม่
3. การสอนคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles )
มุง่ ให้ นกั เรี ยนคิดอย่างแยกแยะจนจับหลักการได้ วา่ สิ่งสาเร็ จรูปคุมองค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระบบ
ใด คือหลักการอะไร ขันตอนการวิ
้
เคราะห์หลักการต้ องอาศัยการวิเคราะห์ขนต้
ั ้ น คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เสียก่อน กล่าวคือ ต้ องแยกแยะสิ่งสมบูรณ์หรื อระบบให้
เห็นว่าองค์ประกอบส าคัญ มีหน้ าที่ อย่างไร และองค์ประกอบเหล่านัน้ เกี่ ยวข้ องพาดพิง อาศัย
สัมพันธ์กนั อย่างไร พิจารณาจนรู้ความสัมพันธ์ตลอดจนสามารถสรุป จับหัวใจ หรื อหลักการได้ ว่า
การที่ ทุก ส่วนเหล่า นัน้ สามารถทางานร่ ว มกัน เกาะกลุ่ม กัน คุ ม กัน จนเป็ นระบบอยู่ไ ด้ เพราะ
หลักการใด ผลที่ได้ เป็ นการวิเคราะห์หลักการ (principle) ซึ่งเป็ นแบบวิเคราะห์การสอนให้ คิดแบบ
วิเคราะห์หลักการเน้ นการสอนวิเคราะห์ดงั นี ้
3.1 วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ าง มุ่ง ให้ นักเรี ยนคิด แบบแยกแยะแล้ วค้ นหา
โครงสร้ างของสิ่งสาเร็ จรู ปนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้ อความ การ
ทดลอง เช่น การค้ นคว้ านี ้ (ทดลอง เนื ้อเรื่ องนี ้ การพิสจู น์) ดาเนินการแบบใด คาตอบคือ นิยาม
แล้ วพิสูจน์ - ตังสมมติ
้
ฐานแล้ วตรวจสอบ ข้ อความนี ้ (คาพูด จดหมาย รายงาน) มีลักษณะใด
โฆษณาชวนเชื่อ เรื่ องนี ้มีการนาเสนอเช่นไร – ขูใ่ ห้ กลัวแล้ วล่อให้ หลง
3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้ นักเรี ยนคิดแบบแยกแยะแล้ วค้ นหา
ความจริ งแม่บทของสิ่งนัน้ เรื่ องราวนัน้ สิ่งสาเร็ จรูปนันโดยการคิ
้
ดหาหลักการ เช่นหลักการสาคัญ
ของเรื่ องนี ้มีวา่ อย่างไร- ยึดความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ เหตุการณ์ครัง้ นี ้ลุ กลามมากขึ ้น
(สงบ รุนแรง) เนื่องจากอะไรคาโฆษณา (แถลงการณ์ การกระทา) ใช้ วิธีใดจูงใจให้ ความหวัง
(ชาตรี สาราญ, 2548) ได้ กล่าวถึง เทคนิคการปูพื ้นฐานให้ นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์
ได้ สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี ้
1. ครูจะต้ องฝึ กให้ เด็กหัดคิดตังค
้ าถาม โดยยึดหลักสากลของคาถาม คือ ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการนาสถานการณ์มาให้ นกั เรี ยนฝึ กค้ นคว้ าจาก
เอกสารที่ใกล้ ตวั หรื อสิ่งแวดล้ อม เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนตังค
้ าถามเอง โดยสอนวิธีตงค
ั ้ าถามแบบ
วิเคราะห์ในเบื ้องต้ น ฝึ กทาบ่อย ๆ นักเรี ยนจะฝึ กได้ เอง
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2. ฝึ กหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล โดยอาศัยคาถามเจาะลึกเข้ าไป โดยใช้
คาถามที่ชี ้บ่งถึงเหตุและผลกระทบที่จะเกิด ฝึ กจากการตอบคาถามง่าย ๆ ที่ใกล้ ตวั นักเรี ยนจะช่วย
ให้ เด็ก ๆ นาตัวเองเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านันได้
้ ดี ที่สาคัญครูจะต้ องกระตุ้นด้ วยคาถามย่อย
ให้ นกั เรี ยนได้ คิดบ่อย ๆ จนเป็ นนิสยั เป็ นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้ วพฤติกรรมศึกษา
วิเคราะห์ก็จะเกิดขึ ้นแก่นกั เรี ยน
สุวิทย์ มูลคา (2547) ได้ กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์ไว้ ดงั นี ้ การคิดวิเคราะห์เป็ น
การใช้ สมองซีกซ้ ายเป็ นหลัก เน้ นคิดเชิงลึกจากเหตุไปสูผ่ ลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เชิง
เงื่อนไข การจัดลาดับความสาคัญ และเชิงเปรี ยบเทียบ แต่เทคนิคที่ง่ายคือ 5 W 1H เป็ นที่นิยมใช้
คาตอบ What (อะไร) Where(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) How(อย่างไร)
ชัดเจนในแต่ละเรื่ อง ทาให้ เกิดความครบถ้ วนสมบูรณ์ นิยมใช้ เทคนิคคาถามในช่วงต้ นหรื อช่ วง
เริ่มต้ น การคิดวิเคราะห์
นอกจากนี ้ (ไพริ นทร์ เหมบุตร, 2556) ได้ บอกวิธีการและขันตอนในการฝึ
้
กคิด
วิเคราะห์ ประกอบด้ วย 6 ขัน้ คือ
1. ศึกษาข้ อมูลหรื อสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์
2. กาหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของการคิดวิเคราะห์
3. แยกแยะแจกแจงรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการวิเคราะห์
4. ตรวจสอบโครงสร้ างหรื อความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใหญ่และย่อย
5. นาเสนอข้ อมูลการคิดวิเคราะห์
6. นาผลมาวิเคราะห์ไปใช้ ประโยชน์ตามเป้าหมาย
Bloom (Bloom, 1961, อ้ างถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2550) ได้ จ าแนก
จุดมุ่งหมายของการศึกษาด้ านการคิดตอนต้ น และได้ เรี ยบเรี ยงลาดับพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นง่ายไปสู่
พฤติกรรมที่ซบั ซ้ อนมีอยู่ 6 ระดับขัน้ ดังนี ้ ระดับความรู้ ความเข้ าใจ การนาไปใช้ การคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากการศึกษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุ ปได้ ว่า
เทคนิคในการสอนคิดวิเ คราะห์ ครู ผ้ ูสอนจะต้ องเข้ าใจความคิดแบบวิเคราะห์ จึง นาไปผสาน
เทคนิค คาถาม “5W 1H”โดยการเปิ ดโอกาสให้ เด็กตังค
้ าถามตามเทคนิคดังกล่าวบ่อย ๆ จนเป็ น
นิสยั เป็ นคนช่างคิด ช่างถามช่างสงสัย แล้ วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ ้นกับนักเรี ยน เพื่อนาไปสู่
การค้ นหาความจริงในเรื่ อง
ผู้วิ จัย ได้ น าแนวคิ ด ของ สุ วิ ท ย์ มูล ค า (2547)ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการคิ ด
วิเคราะห์ว่าการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ
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ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ อาจจะเป็ นวัตถุสิ่งของ เรื่ องราว หรื อเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อค้ นหา สภาพความเป็ นจริงหรื อสิ่งสาคัญของสิ่งที่กาหนดให้ เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์เป็ นทักษะการ
คิดที่สามารถพัฒนาให้ เกิดกับผู้เรี ยนได้ และให้ คงทน

เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ความหมายของภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา หรื อ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่นามาไปสู่การ
ปฏิบตั ิเพื่อแก้ ไขปั ญหาของมนุษย์ หรื อ ภูมิปัญญา คือ พื ้นความรู้ ของปวงชนในสังคมนัน้ ๆ และ
ปวงชนในสังคมยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้ าใจ ร่วมกัน เรี ยกว่า ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจาก
การสัง่ สมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา เพื่อใช้ แก้ ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้ สมดุลกับสภาพแวดล้ อมและเหมาะสม
กับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี ้มีลกั ษณะเป็ นองค์รวม มีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ น้ ในวิถีชีวิตไทย
ซึ่งภูมิปัญ ญาท้ องถิ่นอาจเป็ นที่มาขององค์ความรู้ ที่งอกงามขึน้ ใหม่ที่จะช่วยในการเรี ยนรู้ การ
แก้ ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดาเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิ
ปั ญญามีความเด่นชัดในหลายด้ านเช่น ด้ านเกษตรกรรม ด้ านอุตสาหกรรม และหัต ถกรรม ด้ าน
การแพทย์แผนไทย ด้ านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม ด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้ าน
ศิลปกรรม ด้ านภาษาและวรรณกรรม ด้ านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้ านโภชนาการ
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณะและภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาชาวบ้ าน หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่น (Folk Wisdom)
ได้ มี ผ้ ูความหมายดัง นี ้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2539)หมายถึง ความรู้ ที่เกิ ดจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปั ญญา และตก
ผลึกมาเป็ นองค์ความรู้ ที่ประกอบกันขึ ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่ อง ความรู้ดงั กล่าวไม่ได้
แยกย่อยออกมาเป็ นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวไว้ ว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่นจัดเป็ น
พื ้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรี ยนรู้ การแก้ ปัญหา การจัดการ แลการปรับตัวใน
การดาเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นความรู้ที่มีอยู่ทวั่ ไปในสังคม ชุมชนและในการตัว
ของผู้ร้ ูเอง หากมีการสืบค้ นหาเพื่อศึกษา และนามาใช้ ก็จะเป็ นที่ร้ ูจกั กันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด
และพัฒนาไปสูค่ นรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้
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ศักดิ์ชัย เกี ยรตินาคินทร์ (2542) ได้ ให้ ความหมายของภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น คือ องค์
ความรู้ ความสามารถของชุม ชนที่ สั่ง สมสื บ ทอดกัน มานาน เป็ น ความจริ ง แท้ ข องชุม ชนเป็ น
ศักยภาพที่จะใช้ แก้ ปัญหา จัดการปรับตน เรี ยนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่ได้
อย่างผาสุก เป็ นแก่นของชุมชนที่จรรโลง ความเป็ นชาติให้ อยูร่ อดจากทุกข์ภยั พิบตั ทิ งปวง
ั้
จารุ วรรณ ธรรมวัตร (2543) ได้ ให้ ความหมาย ของภูมิปัญญาท้ องถิ่น คือ แบบแผน
การดาเนินชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซึ่งได้ สงั่ สมและปฏิบตั ิ
ต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็ นทรัพยากรบุคคล หรื อทรัพยากรความรู้ก็ได้
จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาของชาวบ้ านที่ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ นพอสรุปได้ ว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการดาเนินชีวิตอยู่ในพื ้นที่
นัน้ ๆ โดยใช้ สติปัญญาสัง่ สมความรู้ อย่างแพร่ หลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนา
สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้ อมการประกอบอาชีพ และกระบวนการเหล่านี ้มาจนหลายชัว่ คนซึ่ง
จะเป็ นวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์นนั ้ เกิดจากการเรี ยนรู้และสัง่ สมประสบการณ์เป็ นระยะเวลา
ยาวนาน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ ในการตังถิ
้ ่นฐาน การประกอบอาชีพการปรับตัวและ
แก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิต จนเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของธรรมชาติและสังคม
ภูมิปัญญา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ
ทักษะความเชื่อ และศักยภาพในการแก้ ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปั จจุบนั อย่าง
ไม่ขาดสายและเชื่อมโยงกันทังระบบทุ
้
กสาขา
ภูมิ ปั ญ ญาไทย หมายถึ ง ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะและเทคนิ ค การตัด สิ น ใจ
ผลิ ตผลงานของบุค คล อัน เกิ ด จากการสะสมองค์ -ความรู้ ทุก ด้ า นที่ ผ่า นกระบวนการสื บทอด
พัฒนาปรับปรุ ง และเลือกสรรมาแล้ วเป็ นอย่างดีสามารถแก้ ไขปั ญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคน
ไทยได้ อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรื อภูมิปัญญาชาวบ้ านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้ านคิดขึ ้น
ได้ เองและนามาใช้ ในการแก้ ปัญหา เป็ นเทคนิควิธี เป็ นองค์ความรู้ ของชาวบ้ าน ทังทางกว้
้
างและ
ทางลึกที่ชาวบ้ านคิดเอง ทาเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ ปัญหาการดาเนินชีวิตในท้ องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้ องถิ่น คือ เป็ นองค์
ความรู้ และเทคนิคที่นามาใช้ ในการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้ สืบทอดและเชื่อมโยงมา
อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ อดีตถึงปัจจุบนั ความต่างกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้ องถิ่น คือ ภูมิ
ปั ญญาไทย เป็ นองค์ความรู้ และความสามารถโดยส่วนรวม เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ ส่วน ภูมิ
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ปั ญ ญาท้ องถิ่ นเป็ นองค์ความรู้ และความสามารถในระดับท้ องถิ่นซึ่ง มี ขอบเขตจ ากัดในแต่ละ
ท้ องถิ่น เช่น ภาษาไทยเป็ นภูมิปัญญาไทย ในขณะที่ภาษาอีสานเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ผู้ท รงภูมิ ปั ญ ญาไทย หมายถึ ง บุค คลผู้เ ป็ น เจ้ า ของภูมิ ปั ญ ญา หรื อ เป็ น ผู้น าภู มิ
ปั ญญาต่างๆ มาใช้ ประโยชน์จนประสบความสาเร็ จ มีผลงานดีเด่นเป็ นที่ยอมรับและได้ รับการยก
ย่องในฐานะเป็ นผู้เชี่ยวชาญ สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของภูมิปัญญาในแต่ละ
สาขานันๆ
้ ให้ แพร่หลายไปอย่างกว้ างขวาง
ปราชญ์ชาวบ้ าน หมายถึง บุคคลผู้เป็ นเจ้ าของภูมิปัญญาชาวบ้ าน และนาภูมิปัญญา
มาใช้ ประโยชน์ในการดารงชีวิตจนประสบผลสาเร็ จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับ
ปัจจุบนั ได้ อย่างเหมาะสม
ความเหมือนกันระหว่างผู้ทรงภูมิ ปัญญาไทยกับปราชญ์ ช าวบ้ านคือ บทบาทและ
ภารกิจในการนาภูมิปัญญาไปใช้ แก้ ปัญหา และการถ่ายทอดเพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงจากอดีตถึง
ปั จจุบัน ส่วนความแตกต่างกันนัน้ ขึน้ อยู่กับระดับภูมิปัญญาที่จะนาไปแก้ ปัญหาและถ่ายทอด
กล่าวคือ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยย่อมมีความสามารถหรื อภารกิจในการนาภูมิปัญญาระดับชาติไป
แก้ ปั ญ หา หรื อ ถ่า ยทอด หรื อ ผลิ ต ผลงานใหม่ๆ ที่ มี คุณ ค่า ต่อ ประเทศชาติโ ดยส่ว นรวม ส่ว น
ปราชญ์ ชาวบ้ านมีความสามารถหรื อภารกิจในการนาภูมิปัญญาชาวบ้ าน หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ไปแก้ ปัญหาหรื อถ่ายทอดในท้ องถิ่น
อย่า งไรก็ ต าม ภูมิ ปั ญ ญาไทย และ ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ย่อ มมี ค วามสัม พัน ธ์ แ ละ
เชื่อมโยงกัน เพราะภูมิปัญญาท้ องถิ่นนันถื
้ อว่าเป็ นฐานหลักแห่งภูมิปัญญาไทยเปรี ยบเหมือนฐาน
เจดีย์
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย มีดงั นี ้
1. ภูมิปัญญาไทยมีลกั ษณะเป็ นทังความรู
้
้ ทกั ษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม
2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึง ความสัม พันธ์ ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อมและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
3. ภูมิปัญญาไทยเป็ นองค์รวมหรื อกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน
4. ภูมิปัญญาไทยเป็ นเรื่ องของการแก้ ปัญหา การจัดการ การปรับตัว และการ
เรี ยนรู้เพื่อความอยูร่ อดของบุคคล ชุมชน และสังคม
5. ภูมิปัญญาไทยเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการมองชีวิต เป็ นพื ้นฐานความรู้ ในเรื่ อง
ต่างๆ
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6. ภูมิปัญญาไทยมีลกั ษณะเฉพาะ หรื อมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม
ภูมิปัญญาไทยมีกระบวนการเกิดที่เกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอด องค์ความรู้ ที่มีอยู่
เดิมในชุมชนท้ องถิ่นต่างๆ แล้ วพัฒนา เลือกสรรและปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านันจนเกิ
้
ดทักษะและ
ความชานาญ ที่สามารถแก้ ไขปั ญหา และพัฒนาชีวิตได้ อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้ วเกิดองค์
ความรู้ ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ ้นสุด เช่น ภาษาไทย แพทย์แผนไทย
เป็ นต้ น
ลักษณะความสัมพันธ์ ของภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาไทยสามารถสะท้ อนออกมาใน 3 ลักษณะที่สมั พันธ์ใกล้ ชิดกัน คือ
1. ความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดกันระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้ อม สัตว์ พืช และ
ธรรมชาติ
2. ความสัมพันธ์ของคนกับคนอื่นๆ ที่อยูร่ ่วมกันในสังคม หรื อในชุมชน
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดทังสิ
้ ่งที่ไม่
สามารถสัมผัสได้ ทงหลาย
ั้
ทัง้ 3 ลักษณะนี ้ คือ สามมิติของเรื่ องเดียวกัน หมายถึง ชีวิตชุมชนสะท้ อนออก
มาถึงภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึ ง
เป็ นรากฐานในการดาเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งสามารถแสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนโดยแผนภาพ
ดังนี ้

ภาพประกอบ 6 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ
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จากภาพจะเห็ นได้ ว่า ลักษณะภูมิ ปัญ ญาที่ เกิ ดจากความสัม พันธ์ ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปัญญาในการดาเนินวิถีชีวิตขันพื
้ ้นฐานด้ าน
ปั จจัยสี่ ซึ่งประกอบด้ วย อาหาร เครื่ องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ตลอดทังการประกอบ
้
อาชีพต่างๆ เป็ นต้ น
ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคนอื่นในสังคม จะแสดงออกมาใน
ลักษณะจารี ต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและนันทนาการ ภาษาและวรรณกรรม ตลอดทังการ
้
สื่อสารต่างๆ เป็ น ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ
จะแสดงออกมาในลักษณะของสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ศาสนา ความเชื่อต่างๆ เป็ นต้ น
ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย
1. สร้ างความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิแก่คนไทย คนไทยในอดีตมีความสามารถเป็ น
ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ มากมาย และถือได้ ว่าเป็ นที่ยอมรับของต่างประเทศเช่น คนไทยมีอกั ษร
เป็ นของตนเองมาตังแต่
้ สมัยสุโขทัย และพัฒนาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั ที่มีทงภาษาพู
ั้
ดและภาษา
เขียน วรรณกรรมไทยมีความไพเราะ เป็ นที่ยอมรับทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมไปถึงภูมิ
ปั ญญาไทยด้ านอาหารที่มีรสชาติอร่อยเป็ นที่ถกู ใจของทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ และสามารถ
ป้องกันโรคได้ ด้วย เช่น ตะไคร้ ขิง ข่าเป็ นต้ น ภูมิปัญญาไทยที่มีชื่อเสียงยังมีอีกมากมายไม่สามารถ
ยกมากล่าวได้ หมด นี่เป็ นเพียงตัวอย่างหนึง่ เท่านัน้
2. ช่วยสร้ างชาติให้ เป็ นปึ กแผ่น พระมหากษัตริ ย์ไทยทรงใช้ ภูมิปัญญาสร้ างชาติให้
เป็ นปึ กแผ่น มาตังแต่
้ สมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ทรงปกครองประชาชนด้ วยความ
เมตตา แบบพ่อปกครองลูก ผู้ใดประสบความเดือดร้ อนสามารถตีระฆังเพื่อขอความช่วยเหลือ พระ
นเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ ภูมิปัญญาของพระองค์เองในการทรงกระทายุทธหัตถี จนชนะ
ข้ าศึก ทาให้ สามารถประกาศอิสรภาพชนะข้ าศึกศัตรูได้
3. สร้ างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้ อย่างยัง่ ยืน ภูมิปัญญาไทยมี
ความเด่นชัดในเรื่ องของการยอมรับนับถือ และให้ ความสาคัญแก่คน สังคมและธรรมชาติ เช่น ใน
การรักษาป่ าไม้ ต้ นนา้ ลาธาร ทรัพ ยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้ ประยุกต์ให้ มี ประเพณี การบวชป่ า
เพื่ อ ให้ ค นเคารพสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น การอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ อยูค่ กู่ บั ท้ องถิ่น
4. ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับวิถีชีวิตของคนไทยให้ เหมาะสมได้ ตามยุคสมัย แม้ ว่าความรู้
สมัยใหม่ จะหลัง่ ไหลเข้ ามามากมาย แต่ภูมิปัญญาไทย ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับยุค
สมัย เช่น การรู้จกั นาเครื่ องยนต์มาติดตังกั
้ บเรื อ ใส่ใบพัด เป็ นหางเสือ ทาให้ เรื อสามารถแล่นได้ เร็ ว
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ขึน้ เรี ยกว่า เรื อหางยาว การรู้ จักทาการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถฟื ้นฟูธรรมชาติให้ อุดม
สมบูรณ์เพื่อทดแทนสภาพเดิมที่ถกู ทาลายไป
5. สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมคาสอนทางศาสนาใช้ กบั วิถีชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
ในสังคมไทยประกอบไปด้ วยบุคคลที่นับถื อศาสนาหลากหลาย เช่นพุทธศาสนา คริ สต์ อิสลาม
เป็ นต้ น แต่โดยส่วนใหญ่คนไทยนับถือศาสนาพุทธ โดยได้ นาหลักธรรมคาสอนของศาสนา มาปรับ
ใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อย่ า งเหมาะสมท าให้ คนไทยเป็ นผู้ อ่ อ นน้ อมถ่ อ มตน
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ มีความอดทน ให้ อภัยแก่ผ้ สู านึกผิด ใช้ ชีวิตอย่างเรี ยบง่าย ทังหมดนี
้
้สืบเนื่องมาจาก
หลักธรรมคาสอนของศาสนาที่คนไทยนับถือ เป็ นการใช้ ภมู ิปัญญาในการประยุกต์นาเอาหลักธรรม
คาสอนของศาสนามาใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวันตัวอย่างภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การถ่ายทอด ความรู้ดงเดิ
ั ้ มเพื่อ
การอนุรักษ์ เช่น การเคารพแม่น ้า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของประชน ตาบลบางขุนไทร
อาเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ป่ าชายเลนที่ทอดยาวไปตามชายฝั่ งอ่าวบางขุนไทร ป่ าชายเลน
กว่า 6,000 ไร่ บริ เ วณภาคกลางหรื อก้ นอ่าวไทย ผื นป่ าและชายฝั่ ง ทะเลแห่ง นี ค้ ือ “แหล่ง ผลิต
หอยแครงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” และอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์หอยแครงตาม
ธรรมชาติแหล่งสุดท้ ายที่เหลืออยู่ ชาวบ้ านในตาบลบางขุนไทรจะเก็บหอยด้ วยมือและกระดานถีบ
ซึ่งคือตัวแทนเครื่ องมือหากินของชาวบ้ านที่สะท้ อนถึงความเคารพและเป็ นมิตรกับธรรมชาติ เก็บ
เกี่ยวผลผลิตด้ วยมือเปล่าไม่ใช้ เครื่ องจักรใดๆ และรบกวนธรรมชาติให้ น้อยที่สดุ การเก็บหอยด้ วย
มือเปล่าและกระดานถีบ เป็ นภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ส่งผลทาให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี ้อยูค่ กู่ บั ท้ องถิ่นและสังคมไทย ช่วยให้ ชาวบ้ านสามารถใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้ อย่างยัง่ ยืน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
1. บางกอกดอลล์
งานฝี มื อ ประดิ ษ ฐ์ ประดอยเป็ นเรื่ องหนึ่ ง ที่ ค นไทยเราท าได้ ดี ไ ม่ แ พ้ ชาติ ใ ด
ศิลปหัตถกรรมที่ต้องใช้ ความละเอียดประณีตสูง อย่างเช่นการประดิษฐ์ ต๊ กุ ตาฝี มือคนไทย ก็เป็ น
อีกสิ่งหนึง่ ที่นานาชาติให้ การยอมรับอย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะตุ๊กตา บางกอกดอลล์ ของคุณหญิง
ทองก้ อน จันทวิมล นัน้ นับเป็ นส่วนที่ สร้ างชื่ อเสียงให้ กับประเทศไทย ไม่น้ อยเลยที เดียวตุ๊กตา
บางกอกดอลล์ นับหมื่นตัวถูกบรรจงตกแต่งขึ ้นมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น ตุ๊กตาโขน
ละครรา ชีวิตชาวไทยในชนบท และชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมถึงการผลิดขึ ้นตามวาระพิเศษ หรื อตาม
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ความต้ องการของผู้สงั่ ทา ซึ่งการผลิตแต่ละขันตามวาระพิ
้
เศษ หรื อตามความต้ องการของผู้สงั่ ทา
ซึ่ ง การผลิ ต แต่ล ะขัน้ ตอนล้ ว นแต่ท าด้ ว ยมื อ ทัง้ สิ น้ ด้ ว ยความสวยงามและคุณ ค่า ความเป็ น
เอกลักษณ์ไทย “ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ ” จึงถูกนาไปเป็ นของขวัญสาหรับบุคคลสาคัญระดับประมุข
ของประเทศ รวมทังแขกบ้
้
านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองไทยในหลายครัง้ หลายครา อีกทังยั
้ งเคยพิชิต
รางวัลชนะเลิศการประกวดตุ๊กตาพื ้นเมืองนานาชาติ ครัง้ ที่ 3 ซึ่งจัดขึ ้น ณ ประเทศโปแลนด์เมื่อปี
2521 จึงกล่าวได้ ว่า ตุ๊กตาบางกอกดอลล์เป็ นที่ร้ ู จกั ของนานาชาติและนักสะสมมานานนับสิบปี
แล้ ว นอกจากนี ้ ตุ๊ก ตาบางกอกดอลล์ ยัง ถูก น าไปจัด แสดงไว้ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ต่า งๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เช่น ที่ กรุ ง ปารี ส ประเทศฝรั่ ง เศส นครชิ คาโก ในสหรั ฐ อเมริ กา และกรุ ง นิวเดลฮี
ประเทศอินเดีย ส่วนในประเทศไทยเองได้ แก่ที่ พิพิธ ภัณฑ์ วัง สวนผักกาด พิพิธ ภัณฑ์ โรงเรี ยน
วชิราวุธวิทยาลัย และวิทยาลัยครู ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ นครศรี ธรรมราช เชียงใหม่
รวมทังมหาวิ
้
ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นร์ จังหวัดปั ตตานี
ความวิจิตรงดงามของตุ๊กตาบางกอกดอลล์ มิใช่เพียงการสร้ างแบบให้ มีรูปลักษณ์ดสู มจริ งเท่านัน้
แต่ยงั พรั่งพร้ อมด้ วยเครื่ องประดับ – เครื่ องแต่งกายที่ออกแบบได้ อย่างสวยงามลงตัว นับเป็ น
ผลิตผลทางศิลปกรรมทังจากช่
้
างฝี มือที่มีความรู้ความชานาญสูง และศิลปิ นอีกหลายท่านที่มีส่วน
ร่วมในการประดิษฐ์ ผลงาน อาทิ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื ้อ ปั ทมจินดา) นายเรวัติ เสนีย์วงศ์ ณ
อยุธยา นายชิต เหรี ยญประชา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และนายประชุม มะนะ ผลงานเป็ น
จานวนนับหมื่นๆ ชิ ้นที่ผลิตขึ ้น ณ บางกอกดอลล์ แห่งนี ้ มีทงส่
ั ้ วนที่ผลิตขึ ้นเพื่อการจาหน่ายและจัด
แสดงซึ่งมีตวั อย่างให้ ผ้ เู ข้ าเยี่ยมชมได้ พบตุ๊กตาไทยในรู ปแบบต่างๆ มากมายรวมทังยั
้ งมีมุมของ
ตุ๊กตานานาชาติแสดงไว้ อีกด้ วย
ที่ตงั ้ : 85 ซ.รัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2245-3008 แฟ็ กซ์. 0-2245-3929
2. ผ้ าไหมบ้ านครัว ชุมชนบ้ านครัวเหนือ
ถ้ า “จิม ทอมป์ สัน” คือตานานการประสบความสาเร็ จของคนขายผ้ าไหม ชุมชนบ้ าน
ครัวเหนือ ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื ้องหลังความยิ่งใหญ่ของเขาเช่นกันเป็ นเวลานานหลายสิบปี ที่
ชุมชนแห่งนี ้ยึดอาชีพทอผ้ าไหมกันทุกครัวเรื อน ฝี มือการทอผ้ าไหมได้ รับการยอมรับจาก จิม ทอมป์
สัน ที่เข้ ามาเลือกซื ้อเพื่อนาไปจาหน่ายที่ร้าน พื ้นเพของชาวบ้ านในชุมชนบ้ านครัวเหนือเป็ นชาว
จามที่อพยพเข้ ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1) โดยมาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ริมคลองมหาราชซึ่งเป็ นที่ดินที่พระองค์พระราชทานให้ และได้
อาสาเข้ าร่วมรบขับไล่ข้าศึกที่ ยกทัพมารุกรานกรุ งรัตนโกสินทร์ อาชีพดังเดิ
้ มของชาวจามก็คือการ
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ทาประมงและการทอผ้ าไหมพื ้นเมืองแต่ฝีมือการทอผ้ าไหมของชาวบ้ านในชุมชนแห่งนี ้จะมีความ
โดดเด่นมากกว่า และได้ สืบทอดมาหลายชัว่ คนนับตังแต่
้ ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การทอผ้ าไหม
ของชุมชนแห่งนี ้ในยุคแรกจะทอเป็ นผ้ าขาวม้ า ผ้ าโสร่ง ต่อมาเมื่อ จิม ทอมป์ สัน ได้ เข้ ามาประกอบ
ธุรกิจผ้ าไหมส่งออกไปต่างประเทศ ก็ได้ ช่วยพัฒนาปรับปรุงออกแบบลวดลายสีสนั และใช้ ฝีมือการ
ทอจากชาวชุมชนเป็ นหลักซึ่งจุดเด่นของผ้ าไหมของชุมชนแห่งนี ้ก็คือเนื ้อผ้ าจะมีคณ
ุ ภาพสูง เส้ น
ไหมจะเนื อ้ แน่น ละเอี ย ด สี จ ะสดสวย ใช้ ง านคงทนเป็ น ที่ ถูก อกถูกใจและเป็ น ที่ นิ ย มของชาว
ต่างประเทศเป็ นอย่างมาก จนกระทัง่ ได้ รับการคัดเลือกให้ ใช้ เป็ นเครื่ องแต่งกายของนักแสดงใน
ภาพยนตร์ ยิ่งใหญ่อย่า “เบนเฮอร์ ” รวมทังบุ
้ คคลที่มีชื่อเสียงอย่าง โรเบิร์ด เคเนตี ้ ก็ยังให้ ความ
สนใจ จึงทาให้ อาชีพทอผ้ าไหมในสมัยนันเจริ
้ ญรุ่งเรื องมาก
เมื่อปี พ.ศ.2510 เหตุการณ์การหายตัวของ จิม ทอมป์ สัน ที่ประเทศมาเลเซีย ทาให้
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของชุมชนแห่งนีเ้ ป็ นอย่างมาก หลายครอบครัวหันไปประกอบ
อาชีพอื่นประกอบกับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป จึง ทาให้ ในปั จจุบนั นีเ้ หลือครัวเรื อนอยู่เพียง
จานวนหนึง่ เท่านันที
้ ่ยงั คงยึดอาชีพการทอผ้ าไหม เนื่องจากขันตอนการเตรี
้
ยมเส้ นไหมตังแต่
้ เริ่ มต้ น
จนถึงการทอสาเร็ จเป็ นผืนผ้ าต้ องอาศัยความชานาญ ความอดทน และมีขนตอนการด
ั้
าเนินงานที่
ยุง่ ยาก
อย่างไรก็ดีการทอผ้ าไหมของชาว ชุมชนบ้ านครัวเหนือ ยังคงคุณภาพความงดงาม
และยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ ได้ อย่างต่อเนื่องแม้ ว่ากาลเวลาจะผ่านมาถึงปั จจุบนั นอกจากนันยั
้ ง
ได้ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็ นการคิดลายผ้ าที่สวยงาม และเน้ นเรื่ องการ
ใช้ สีสนั มากกว่าที่อื่น อาทิ ผ้ าไหมฟูก ผ้ าสายฝน ผ้ าลายน ้า ผ้ าดิ ้นฟูก ลายสายรุ้ ง และลายหินอ่อน
ล้ วนแต่เป็ นเสน่ห์ที่ทาให้ งานผ้ าไหมทอของชุมชนแห่งนี ้ดูแปลกตากว่าใคร
ชุม ชนบ้ า นครั ว เหนื อ ตัง้ อยู่ที่ ริ ม คลองแสนแสบ ซ.เกษมสัน ต์ 3 เขตราชเทวี
นักท่องเที่ยวที่สนใจตานานการผลิตผ้ าไหมของชุมชนบ้ านครัวเหนือได้ ทุกวันตังแต่
้ เวลา 09.0021.00 น. โดยติดต่อที่คณ
ุ วรรณี มนูทศั น์ (โทรศัพท์ 0-81246-9089) ซึ่งชุมชนแห่งนี ้ยังอนุรักษ์ การ
ทอผ้ าไหมไว้ คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังใช้ แรงงานฝี มือทุกขันตอน
้
ไม่ว่าจะเป็ นการฟอกสี การ
ย้ อมสีจนไปถึงการทอ ซึ่งที่นี่ยังใช้ ระบบการทอด้ วยกี่ แบบดังเดิม และหากถูกใจผ้ าไหมผืนใดก็
สามารถเลือกซื ้อได้ ด้วย
3. เรือไทยราชเทวี
ดาเนินกิจการโดยนายสุรัฐ จิระรัตนวงศ์ ซึ่งประดิษฐ์ เรื อไทยจาลองมากว่า 8 ปี เป็ น
ร้ านที่รวบรวมงานหัตถกรรม เรื อจาลองของไทยทุกชนิด ทังรู
้ ปทรงเล็กและรู ปทรงใหญ่ นายสุรัฐ
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ฝึ กหัดการประดิษฐ์ เรื อจาลองด้ วยตนเอง ออกแบบสัดส่วนของเรื อจากหนังสือปรับปรุงและพัฒนา
จนมีลกั ษณะเฉพาะของตน ลักษณะเด่นของเรื อไทยราชเทวีคือ ทุกชิ ้นส่วนบรรจงประดิษฐ์ ด้วย
ขนาดมาตรฐานที่เท่ากันทุกลา รายละเอียดเหมือนจริง ประเภทของเรื อได้ แก่ เรื อสาเภามหาสมบัติ
เรื อสาเภาโบราณ เรื อสาเภาไทย เรื อสาเภายุโรป เรื อรบ เรื อกระแชง เรื อหางแมงป่ อง ได้ รับการ
รับรองให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ 5 ดาวในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลติภัณฑ์ของเขตราชเทวี จาหน่าย
ส่งออกหลายประเทศสินค้ าที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ คือเรื อสาเภา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
ชุติมาพร อินทร์ น้อย (2549) ได้ ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาศิลปศึกษา
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่
ได้ รับการเรี ยนวิชาศิลปะโดยการจัดกินกรรมแบบโครงงานมีความสามารถในการเรี ยนวิชาศิลปะ
โดยรวมทัง้ 4 ด้ า นคื อ ด้ า นความคิ ด สร้ างสรรค์ ด้ า นวัส ดุอุป กรณ์ ด้ า นกระบวนการ ด้ า น
ความสาเร็ จของผลงาน ดีขึ ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อลิสณา อนันตะอาด (2556) ได้ ทาการวิจัยเรื่ องผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานเรื่ อง การออกแบบลายผ้ าทอตามภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ศิลปะ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่ามีผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนทุกแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนรู้แบบโครงงานเรื่ องการออกแบบ
ลายผ้ าทอตามภูมิปัญญาท้ องถิ่น กลุ่มสาระศิลปะ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สดุ
งานวิจัยต่ างประเทศ
คอนเฟอร์ (Confer, 2001, January) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรี ยนใน
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของครู โดยเน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง นักเรี ยนจะได้ ทางานร่ วมกัน
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน 42 คน ครู 6 คน ผลการศึกษาพบว่า ในระยะแรกครูยงั ไม่มีความ
เข้ าใจที่ชัดเจนเกี่ ยวกับแนวทางปฏิ บตั ิหลังจากได้ รับการพัฒนาแล้ ว พบว่าครู มีความเข้ าใจใน
กระบวนการสอนและแนวทางปฏิบตั มิ ากขึ ้น
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ขันตอนการสร้
้
างและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. ขันตอนทดลองและเก็
้
บรวบรวมข้ อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์ดอ
มินิก
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์ดอ
มินิก จานวน 20 คน ซึ่งได้ มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
ใช้ วิธีการจับฉลากโดยใช้ วิธีการจับฉลากจากนักเรี ยนทังหมด
้
5 ห้ อง มาห้ องละ 4 คน

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเพื่อวัดทักษะการเรี ยนรู้ ด้านความคิดสร้ างสรรค์และ
ด้ านการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
ขัน้ ตอนการสร้ างและวิเคราะห์ คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีขนตอนการสร้
ั้
าง
และตรวจสอบคุณภาพดังนี ้
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1.1 ศึกษา เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมโครงงานและกระบวนการเรี ยนการสอน
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.3 วิเคราะห์และเลือกเนื ้อหาสาระเพื่อนามาสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงานโดยผู้วิจยั เลือกใช้ ประเภท Less – guided project
1.4 สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
1.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานและแบบ
ประเมินความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม
แล้ วปรับปรุงแก้ ไข
1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานที่ปรับปรุ ง
แล้ วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้
2.7 น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ก ระบวนการสอนแบบโครงงานที่ แ ก้ ไ ข
ปรับปรุงครัง้ สุดท้ ายไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
2.8 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขต
ราชเทวีที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง ศิลปะผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เพื่อใช้ เป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีขนตอนการสร้
ั้
าง ดังนี ้
2.1 ด้ านการคิดวิเคราะห์ผ้ ูวิจัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 : กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะวิเคราะห์เนื ้อหาสาระ ตัวชี ้วัด จุดประสงค์การเรี ยนรู้
สร้ างแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเพื่อวัดทักษะการเรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ นาแบบทดสอบ
เสนอต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ตรวจสอบความถูก ต้ อ งเหมาะสม และเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .66 - 1.00 แสดงว่ามีคา่ ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด นา
แบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้ วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้ แล้ ว
นาไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นาผลการทดลองมาวิเคราะห์
รายข้ อเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก
(r) โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ให้ เหลือ 20 ข้ อ และความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน
ได้ เ ท่ า กับ .72 น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข น าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบคุณ ภาพแล้ ว มา
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ตรวจสอบปรับปรุ งอีกครัง้ หนึ่งแล้ วนาแบบทดสอบที่สมบูรณ์ ไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลเพื่อการวิจัย
ต่อไป
2.2 ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ผ้ วู ิจยั ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 : กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะวิเคราะห์เนื ้อหาสาระ ตัวชี ้วัด จุดประสงค์การเรี ยนรู้
สร้ างแบบทดสอบก่ อ นและหลัง เรี ย นเพื่ อ วัด ทัก ษะการเรี ย นรู้ ด้ า นความคิ ด สร้ างสรรค์ ต าม
องค์ประกอบทฤษฎี ความคิดสร้ างสรรค์ของกิ ลฟอร์ ด (Guilford) และดัดแปลงแบบทดสอบ
ความคิดสร้ างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance Test of Creative Thinking : TTCT) โดยอาศัย
รูปภาพแบบ ก นาแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
เหมาะสม และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .66 - 1.00 แสดงว่ามีคา่ ความเที่ยงตรง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด นาแบบทดสอบที่ปรับปรุง แล้ วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจยั เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องอีกครัง้ แล้ วนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นา
ผลการทดลองมา และความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์ แอลฟา ได้ เท่ากับ .74 นามา
ปรับปรุ งแก้ ไข นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ ว มาตรวจสอบปรับปรุ งอีกครัง้
หนึง่ แล้ วนาแบบทดสอบที่สมบูรณ์ ไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลเพื่อการวิจยั ต่อไป
3. การสร้ างแบบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของการสร้ างแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
การใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
3.2 ก าหนดประเด็ น ในการสร้ างแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน โดยแบ่งเป็ น 4 ด้ าน รวมทังหมด
้
20 ข้ อ
3.3 นาแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม
3.4 นาแบบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของแบบทดสอบ
3.5 นาแบบประเมิ นความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานที่
ปรับปรุงแล้ วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้
3.6 นาแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานที่
แก้ ไขแล้ วไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังเรี ยนเรื่ อง ผลผลิตแห่ง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวีโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นไปตามการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจยั ได้
ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest Posttest Design (ล้ วน สาย
ยศและอังคณา สายยศ, 2539)ดังนี ้
1.ทาการประเมิ นก่อนการทดลอง(Pre-test) โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่ อวัด
ทักษะการเรี ยนรู้ ด้านความคิดสร้ างสรรค์และด้ านการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิต
แห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
2. ขันตอนด
้
าเนินการทดลอง ดาเนินการทดลองโดยใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานเรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ดาเนินการทดลองโดยให้ กลุ่มตัวอย่าง
ได้ รับการจัดประสบการณ์โดยผ่านใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
4.ขันหลั
้ งการทดลอง เมื ้อสิ ้นสุดการทดลองดาเนินการทดลองโดยใช้ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบโครงงานเรื่ อง ผลผลิ ตแห่ง ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นในเขตราชเทวี ผู้วิจัยทาการประเมิ น
ความสามารถ หลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้ แบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดทักษะการเรี ยนรู้
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์และด้ านการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นในเขตราชเทวี เช่นเดียวกับการทดลองก่อนการทดลองซึง่ เป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกัน
5.นาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อวัดทักษะการ
เรี ยนรู้ ด้ านความคิดสร้ างสรรค์และด้ านการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิตแห่ง ภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่ นในเขตราชเทวี ที่ทาการทดสอบไป มาวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธี การทางสถิ ติ การ
วิเคราะห์ข้อมูล ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ Dependent-sample t-test
ตาราง 3 แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest Posttest Design

กลุม่ ทดลอง

ทดสอบก่อนเรี ยน

ทดลอง

กลุม่ ทดลอง

T1

X

ทดสอบหลังเรี ยน

เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
X แทน การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน

T2
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วิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ ผู้วิจยั ได้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)

เมื่อ

=
คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
คือ ผลบวกของข้ อมูลทุกค่า
คือ จานวนข้ อมูลทังหมด
้

1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation หรื อ S.D. )
SD  S 

N

i 1

 X i  X 2
N

เมื่อ S คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
X คือ ค่าของข้ อมูลแต่ละตัวหรื อจุดกึ่งกลางชันแต่
้ ละตัว
คือ ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
N คือ จานวนข้ อมูลทังหมดของกลุ
้
ม่ ตัวอย่าง
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้ านความเที่ยงตรงของเนื ้อหา
(content Validity) โดยใช้ สตู ร (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 246-250) ดังนี ้
IOC   R
N
เมื่อ IOC คือ ความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบทดสอบ
R คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
กาหนดระดับความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
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+1 = สอดคล้ อง ถ้ าแน่ใจว่าประเด็นการประเมินสอดคล้ องกับนิยามศัพท์
กระบวนการเรี ยนรู้และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
0 = ไม่แน่ใจ ถ้ าไม่แน่ใจว่าประเด็น การประเมินสอดคล้ องกับนิยามศัพท์
กระบวนการเรี ยนรู้และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
-1 = ไม่สอดคล้ อง หรื อแน่ใจว่าประเด็น การประเมินไม่สอดคล้ องกับนิยามศัพท์
กระบวนการเรี ยนรู้และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
1.2 การคานวณค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยการคานวณจากสูตรแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
(  - Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (พิสณุ ฟองศรี , 2554)
2.2 สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ โดยวิธีของคู
เดอร์ - ริ ชาร์ ดสัน (Kuder – Richardson : KR)การหาความเชื่อมัน่ โดยวิธีของคูเดอร์ - ริ ชาร์ ดสัน
(Kuder – Richardson : KR) โดยวิธีการนี ้จะแตกต่างจากวิธีการหาความเชื่อมัน่ แบบต่าง ๆ ที่
กล่าวมา จะไม่ไ ด้ ใช้ การหาค่าสหสัมพันธ์ เพื่อทดสอบความเชื่ อมั่น แต่จะใช้ วิธี หาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบภายใน ได้ แก่ ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อสอบในฉบับเดียวกัน และการคานวณหา
ค่าความสัมพันธ์คะแนนของข้ อสอบแต่ละข้ อจะต้ องแปลงให้ เป็ นคะแนน 2 ค่าเท่านัน้ ได้ แก่ ถ้ าถูก
จะได้ คา่ 1 และถ้ าผิดจะได้ คา่ 0 สูตรในการหาความเชื่อมัน่ แบบคูเดอร์ – ริชาร์ ดสัน




n 1  X(n  X) 

2
n  1 
ns t 


rt=
เมื่อ
rt คือ สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ
n คือ จานวนข้ อของแบบทดสอบ
X คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
้ บ
S2t คือ ความแปรปรวนของคะแนนสอบทังฉบั
N คือ จานวนผู้เรี ยน
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2.3 การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha)
ของครอนบาค (Cronbach) (มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์, 2546)ดังนี้

เมื่อ

2
n 
  Si 


1 
2 
n 1 
S t 


แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
n แทน จานวนข้ อของแบบทดสอบ
2
S i แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายข้ อ
2
้ บ
S i แทน ความแปรปรวนของคะแนนทังฉบั
การแปรความหมายของค่าระดับความคิดเห็น (บุญชม ศรี สะอาด, 2557)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความหมายว่า มีการดาเนินการในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความหมายว่า มีการดาเนินการในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความหมายว่า มีการดาเนินการในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความหมายว่า มีการดาเนินการในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ความหมายว่า มีการดาเนินการในระดับน้ อยที่สดุ
2.4 สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด้ านความยากง่ า ย เป็ น
แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหรื อแบบทดสอบความถนัดที่ มุ่ง วัดสติ ปัญ ญาผู้เ รี ย น
ความยากง่ายของข้ อสอบมีคา่ ไม่เกิน 1 แต่คา่ ที่ยอมรับได้ จะอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ถ้ าข้ อสอบไม่มี
ค่าเกิ น 0.80 แสดงว่า ข้ อสอบนัน้ มี ความง่ายมากเกิ นไปต้ องตัดออกหรื อปรั บปรุ ง ใหม่ แต่ถ้า
ข้ อสอบมีคา่ ต่ากว่า 0.2 ถือว่าข้ อสอบนันมี
้ ความยากเกินไปต้ องตัดออกหรื อปรับปรุงเช่นเดียวกัน
สูตรในการคานวณหาความยากง่ายมีดงั นี ้


R
P =N
เมื่อ
P คือ ค่าความยากง่าย
R คือ จานวนผู้เรี ยนที่ทาข้ อนันถู
้ ก
N คือ จานวนผู้เรี ยนทังหมด
้
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สถิตทิ ่ ีใช้ ทดสอบสมมติฐาน
ใช้ วิธีการทางสถิติแบบ t-test Depedent Sample เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้
ก่อนและหลังเรี ยนด้ านความคิดสร้ างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิตแห่ง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน คานวณจากสูตรของ(พิสณุ ฟองศรี , 2554)
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กนั (ไม่อิสระ
จากกัน) เช่นในกรณีที่ทาการศึกษาที่มีลักษณะเป็ นคู่กัน เช่น ฝาแฝด หรื อคนกลุ่มเดียวแต่มีการ
ทดสอบสองครัง้ เช่น ทดสอบก่อนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้ คา่ แจกแจง
t – test แบบ Dependent Samples ดังนี ้
t

D
; df = n-1


N D   D
2

2

N 1

เมื่อ t

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณาใน t – distribution
D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
N แทน จานวนคูข่ องคะแนนหรื อจานวนนักเรี ยน
้
างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
 D แทน ผลรวมทังหมดของผลต่
2
 D แทน ผลรวมของกาลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ

ทดลอง
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั เพื่อศึกษาทักษะการเรี ยนรู้ในรายวิชาศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น
และศึกษาความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั โดยการศึกษาตามขบวนการ
และขัน้ ตอนต่ า งๆ จนกระทั่ง ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบที่ ส ร้ างขึ น้ และให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ ได้ ดงั นี ้
1. ผลการวัดทักษะการเรี ยนรู้ ด้ านการคิดวิเคราะห์ และด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ใน
รายวิชาศิลปะ เรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี โดยใช้ กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชา
ศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล และแปลผลความหมายการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ผู้วิจัยได้ ก าหนด
สัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ แทนความหมายดังนี ้
N แทน จานวนนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
̅ แทน คะแนนเฉลี่ย
S.D แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบสมมุตฐิ าน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาค้ นคว้ าผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ ในรายวิชาศิลปะ เรื่ องผลผลิตแห่ งภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
1.1 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์
ดอมินิก ผู้วิจัยได้ แสดงเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแล้ ว นามาหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบกันโดยใช้ t-test dependent ปรากฏค่าดังนี ้
ตาราง 4 แสดงผลการเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ านการคิดวิเคราะห์
เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
กลุ่มทดลอง N

คะแนนรวม

ก่อนเรียน

20

หลังเรียน

20

127
(31.75%)
360
(90.00%)

S.D.

∑

∑

t

6.35

1.46

233

2,767

-31.328

18.00

1.12

̅

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 แสดงให้ เห็นว่าทักษะการเรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก จานวน 20 คน โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน จาก
การทาแบบทดสอบ พบว่าคะแนนหลังทาแบบทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรี ยนมีคะแนนรวม 127 คะแนน คิดเป็ น ร้ อยละ 31.75 และหลังเรี ยน มี
คะแนนรวม 360 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 90.00
1.2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ด้านความคิดสร้ างสรรค์ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์
ดอมินิก ผู้วิจัยได้ แสดงเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแล้ ว นามาหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบกันโดยใช้ t-test ปรากฏค่าดังนี ้
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ด้านความคิดสร้ างสรรค์ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนเรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
t
คะแนน
คะแนน
∑ ∑
S.D.
S.D.
̅
̅
รวม
รวม
ความคิด
820
1640
4.10 1.17
8.20 0.83 820 36,200 -15.735
ริเริ่ม
(41.00%)
(82.00%)
ความคิด
740
1610
3.70 1.08
8.05 0.89 870 42700 -12.170
คล่องแคล่ว (37.00%)
(80.50%)
ความคิด
610
1450
3.05 0.69
7.25 0.97 840 37200 -18.685
ละเอียดลออ (30.50%)
(72.50%)
ความคิด
850
1720
4.25 0.85
8.60 0.82 870 41100 -14.863
ยืดหยุ่น
(42.50%)
(86.00%)
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 5 แสดงให้ ว่าคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้ างสรรค์ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์
ดอมินิกจานวน 20 คน โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน พบว่า คะแนนความคิดสร้ างสรรค์
จากการทาแบบทดสอบทัง้ 4 ด้ าน คือ ความคิดริ เริ่ ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดละเอียดลออ
และความคิดยืดหยุน่ มีความคิดสร้ างสรรค์หลังเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานจากการ
ทาแบบทดสอบหลัง เรี ย นสูง กว่า ก่อ นเรี ยนมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ซึ่ง เป็ น ไปตาม
สมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณาความคิดสร้ างสรรค์ในการทาโครงงานแต่ละด้ าน พบว่า ด้ านที่มี
พัฒนาการมากที่สดุ ลาดับที่ 1 คือ ความคิดยืดหยุ่น ลาดับที่ 2 คือ ความคิดริ เริ่ ม ลาดับที่ 3 คือ
ความคิดคล่องแคล่ว และลาดับที่ 4 คือ ความคิดละเอียดลออ เมื่อพิจารณารายด้ าน ด้ านความคิด
ยืดหยุ่นมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน (̅ = 4.25, S.D. = 0.85) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน (̅ =
8.60, S.D. = 0.82) ด้ านความคิดริ เริ่ มมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน (̅ = 4.10, S.D. = 1.17) และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน (̅ = 8.20, S.D. = 0.83) ด้ านความคิดคล่องแคล่วมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรี ยน (̅ = 3.70, S.D. = 1.08) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน (̅ = 8.05, S.D. = 0.89) ด้ านด้ าน
ความคิด
สร้ างสรรค์
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ความคิดละเอียดลออ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน (̅ = 3.05, S.D. = 0.69) และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยน (̅ = 7.25, S.D. = 0.97)
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชา
ศิลปะ เรื่อง ผลผลิตแห่ งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี โดยใช้ กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน
ตาราง 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ลาดับ ความพึงพอใจโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
ด้ านรูปแบบการจัดกิจกรรม
1
ด้ านการได้ รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน
2
ด้ านการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
3
ด้ านจิตสานึกความตระหนักและเห็นคุณค่า
4
เฉลี่ยรวม

̅
4.61
4.51
4.59
4.72
4.61

S.D.
0.50
0.47
0.50
0.50
0.49

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 6 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ านพบว่าด้ านจิตสานึกความตระหนักและเห็นคุณค่ามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้ านรู ปแบบการจัดกิจกรรม ด้ านการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและด้ านการได้ รับความรู้ จา ก
กระบวนการสอนแบบโครงงาน ตามลาดับ
ตาราง 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในด้ านรูปแบบการจัด
กิจกรรม
ลาดับ ด้ านรูปแบบการจัดกิจกรรม
1
นักเรี ยนได้ รับความรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง
2
นักเรี ยนได้ ร่วมกันทางานเป็ นกลุม่
3
นักเรี ยนได้ ฝึกการทากิจกรรมอย่างหลากหลาย
4
นักเรี ยนมีความกล้ าแสดงออกและมีเหตุผลมากขึ ้น
5
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เฉลีย่ รวม

̅
4.60
4.90
4.55
4.25
4.75
4.61

S.D.
0.50
0.31
0.51
0.72
0.44
0.50

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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จากตาราง 7 พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ที่ได้ รับการเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีความพึง
พอใจในด้ านรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรวมในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยกับ 4.61 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อโดยเรี ยงตามลาดับ พบว่า นักเรี ยนได้ ร่วมกันทางานเป็ นกลุ่มในระดับสูงที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.90 รองลงมาคือ นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.75 ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ ยน้ อยที่สุดคือ นักเรี ยนมีความกล้ าแสดงออกและมี เหตุผลมากขึน้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
ตาราง 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในด้ านการได้ รับความรู้
จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
เฉลีย่ รวม

ด้ านการได้ รับความรู้จากกระบวนการสอน
แบบโครงงาน
นักเรี ยนได้ ร้ ูจกั การทางานเป็ นทีม
นักเรี ยนรู้จกั วิธีการคิดและแนวทางแก้ ปัญหา
นักเรี ยนได้ รับความรู้อย่างหลากหลายจากการทา
กิจกรรม
นักเรี ยนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
นักเรี ยนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิต
ประจาวันได้

̅

S.D. ระดับความพึงพอใจ

4.85 0.37 มากที่สดุ
4.35 0.49 มาก
4.40 0.50 มาก
4.35 0.49 มาก
4.60 0.50 มากที่สดุ
4.51 0.47 มากที่สดุ

จากตาราง 8 พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ที่ได้ รับการเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีความพึง
พอใจในด้ านการได้ รับความรู้ จากกระบวนการสอนแบบโครงงานโดยรวมในระดับมากที่ สุด มี
ค่าเฉลี่ยกับ 4.51 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อโดยเรี ยงตามลาดับ พบว่า นักเรี ยนได้ ร้ ู จกั การทางาน
เป็ นที ม ในระดับสูง ที่ สุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ นักเรี ยนสามารถนาความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือ นักเรี ยน
รู้จกั วิธีการคิดและแนวทางแก้ ปัญหา และนักเรี ยนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 เท่ากัน
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ตาราง 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในด้ านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ลาดับ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1
นักเรียนรู้จักช่วยเหลือและเอื้ออาทร
2
นักเรียนมีความรัก สามัคคีกันมากขึ้น
3
นักเรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4
นักเรียนเป็นผู้มีน้าใจนักกีฬาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5
นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
เฉลี่ยรวม

̅
4.45
4.40
4.85
4.75
4.50
4.59

S.D.
0.69
0.50
0.37
0.44
0.51
0.50

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 9 พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ที่ได้ รับการเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีความพึง
พอใจในด้ านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 4.59 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อโดยเรี ยงตามลาดับ พบว่า นักเรี ยนรู้จกั รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นในระดับสูง
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ นักเรี ยนเป็ นผู้มีน้าใจนักกี ฬาและเอือ้ เฟื ้อเผื่อแผ่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือ นักเรี ยนมีความรัก สามัคคีกันมากขึน้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
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ตาราง 10 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในด้ านจิตสานึกความ
ตระหนักและเห็นคุณค่า

ลาดับ ด้านจิตสานึกความตระหนักและเห็นคุณค่า
1
นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2
นักเรียนรู้สึกหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
3
นักเรียนเล็งเห็นถึงปัญหา คิดค้นหาแนวทางการแก้ไข
4
นักเรียนช่วยกันนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้คง
อยู่
5
นักเรียนอยากอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
เฉลี่ยรวม

̅

S.D. ระดับความพึงพอใจ

4.90 0.31 มากที่สุด
4.85 0.37 มากที่สุด
4.40 0.94 มาก
4.60 0.50 มากที่สุด
4.85 0.37 มากที่สุด
4.72 0.50 มากที่สุด

จากตาราง 10 พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่ง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ที่ได้ รับการเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีความพึง
พอใจในด้ านจิตสานึกความตระหนักและเห็นคุณค่าโดยรวมในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยกับ 4.72
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อโดยเรี ยงตามลาดับ พบว่า นักเรี ยนตระหนักและเห็นความสาคัญของภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 รองลงมาคือ นักเรี ยนรู้ สึกหวงแหนภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นของตนเอง และนักเรี ยนอยากอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ คงอยู่สืบไป มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 เท่ากัน ส่วนข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือ นักเรี ย นเล็งเห็นถึงปั ญหา คิดค้ นหาแนว
ทางการแก้ ไข มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.40
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาทักษะการเรี ยนรู้ ในรายวิช าศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่ง ภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่น และศึกษาความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในรายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิต
แห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการใช้ กระบวนการสอน
แบบโครงงาน
ความสาคัญของงานวิจัย
1. นักเรี ยนสามารถพัฒนาทักษะการทักษะการเรี ยนรู้ ของตนด้ านการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสร้ างสรรค์
2. เป็ นแนวทางสาหรับผู้สอน โรงเรี ยนและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาสามารถ
นาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานเพื่อนาไปพัฒนาการเรี ยนการ
สอนได้
ขอบเขตเนือ้ หา
ประชาการที่ใช้ ในการวิจยั
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
เซนต์ดอมินิก
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
เซนต์ ด อมิ นิก จ านวน 20 คน ซึ่ง ได้ ม าจากการเลื อ กแบบสุ่ม อย่า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยใช้ วิธีการจับฉลากโดยใช้ วิธีการจับฉลากจากนักเรี ยนทังหมด
้
5 ห้ อง มาห้ องละ 4
คน
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ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรต้ น ได้ แก่ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทักษะการเรี ยนรู้ศลิ ปะ,ความพึงพอใจในการเรี ยนวิชาศิลปะโดย
ใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราช
เทวี ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเพื่อวัดทักษะการเรี ยนรู้ ด้ านการคิดวิเคราะห์ ด้าน
และความคิดสร้ างสรรค์ในรายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง ผลผลิตแห่ง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 คือ การหาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) การหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครัง้ นี ส้ รุ ปประเด็น ส าคัญจากการศึกษาผลการศึกษาทักษะการเรี ยนรู้ ใน
รายวิชาศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น และศึกษาความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการ
สอนแบบโครงงาน ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก
ปรากฏผลดังนี ้
1. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ย นรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในรายวิชาศิลปะเรื่ อง
ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเวทีของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ กระบวนการ
สอนแบบโครงงาน จากนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 20 คน พบว่าจากการทาแบบทดสอบทักษะ
การเรี ยนรู้หลังเรี ยนมีคะแนนสูงกว่าการทาแบบทดสอบทักษะการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน มีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 รายวิชาศิลปะเรื่ อง
ผลผลิ ตแห่งภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเวทีโดยการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน พบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านจิต สานึกความ
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ตระหนักและเห็นคุณค่ามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมาคือด้ านรูปแบบการจัดกิจกรรม ด้ านการ
ส่ ง เสริ ม คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและด้ า นการได้ รั บ ความรู้ จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน
ตามลาดับ
อภิปรายผล
การวิจยั การศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยนในรายวิชาศิลปะ เรื่ อง
ผลผลิ ต แห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ในเขตราชเทวี ของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก ผู้วิจัยอภิปรายผลของ
งานวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในรายวิชาศิลปะเรื่ อง
ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเวทีของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ กระบวนการ
สอนแบบโครงงาน จากนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 20 คน พบว่า
1.1 ทักษะการเรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดย
ใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนหลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ การใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานนัน้ นักเรี ยน
สามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ ซึ่งประกอบด้ วยการวิเคราะห์เนือ้ หา จากการที่ได้ ลงพืน้ ที่แหล่งการ
เรี ยนรู้ ซึ่งนักเรี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าความรู้ด้วยตนเอง (สุวิทย์ มูลคา, 2547)ให้ ความหมายของการ
คิดวิเคราะห์วา่ การคิดวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ
ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ อาจจะเป็ นวัตถุสิ่งของ เรื่ องราว หรื อเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อค้ นหา สภาพความเป็ นจริงหรื อสิ่งสาคัญของสิ่งที่กาหนดให้ เกิด
กระบวนการคิดวิเ คราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจ าแนก รวบรวมเป็ นหมวดหมู่ และจับ
ประเด็นต่างๆ เชื่ อมโยงความสัม พันธ์ ดัง นัน้ การคิดเชิ ง วิเคราะห์ เป็ นทักษะการคิดที่ สามารถ
พัฒนาให้ เกิดกับผู้เรี ยนได้ และให้ คงทน เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถคิดได้ ด้วยตัวเอง เกิดความสาเร็ จ
ในการเรี ยนรู้ เพราะการเรี ยนรู้ ที่ดีต้องเป็ นเรื่ องของการรู้ จกั เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนคิดเป็ น เรี ยนรู้
เป็ น สามารถจาแนก ให้ เหตุผล จับประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ จากแหล่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่
นักเรี ยนได้ ศกึ ษา
1.2 ทักษะการเรี ยนรู้ ด้ านความคิดสร้ างสรรค์นักเรี ยนมี ความคิดสร้ างสรรค์
หลังจากเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ E. Paul Torrance (1962) ได้ ให้ ความหมายของ
ความคิดสร้ างสรรค์ว่าเป็ นความสามารถของบุคคลในกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ผลิตผลหรื อสิ่ง
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แปลกใหม่ ที่ไม่ร้ ู จกั มาก่อน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ ตา่ งๆ ที่ได้
จากประสบการณ์แล้ วรวบรวมความคิดเป็ นสมมติฐาน และทาการทดสอบสมมติฐานและรายงาน
ผลที่ได้ รับจากการค้ นพบซึง่ ประกอบไปด้ วย
1.2.1 ความคิดริ เริ่ ม ในกระบวนการเรี ยนรู้แบบโครงงานนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วย
กระบวนการนี ้จะมีแรงจูงใจในการแก้ ไขปั ญหาสูง เชื่อมโยงความรู้กับโลกความเป็ นจริ ง รู้จกั การ
แก้ ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอ นักเรี ยนจะเกิดกระบวนการคิดค้ นอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่มเพื่อน และครู ผ้ สู อน ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีการ
นาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงประยุกต์ให้ เกิดเป็ นสิ่งใหม่ขึ ้น ความคิดที่แปลกใหม่นนเป็
ั ้ นประโยชน์
ต่อตนเองและสัง คม เกิดการพัฒนารู ปแบบผลผลิตภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นของตนเองเพื่อเป็ นแนว
ทางการต่อยอดให้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นตอบโจทย์ชีวิตของคนในปัจจุบนั มากขึ ้น
1.2.2 ความคิดคล่องแคล่ว การทางานในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ต้องทางานที่แข่ง
กับเวลาแต่ผ ลงานต้ องมี ประสิ ทธิ ภ าพด้ วยเช่นกัน กิ จ กรรมในกระบวนการสอนแบบโครงงาน
นักเรี ยนจะต้ องปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่มได้ ใช้ โดยเวลาในการทางานอย่างเหมาะสม มีการวางแผนใน
การทางานและเกิดความคิดอย่างเป็ นระบบ นักเรี ยนมีการคิดแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และรวดเร็ วหรื อแม้ กระทังการคิ
้
ดค้ นหาคาตอบจากปั ญหาในการทาโครงงานในการลงพื ้นที่แหล่ง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตนเอง
1.2.3 ความคิดยืดหยุน่ กระบวนการสอนแบบโครงงานถูกสร้ างขึ ้นจากความ
ต้ องการของผู้เรี ยนที่ต้องการขยายแหล่ งเรี ยนรู้ ของตนให้ กว้ างขวางขึ ้น ซึ่งการเรี ยนรู้ ในลักษณะ
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริ มการทางานร่วมกันและนาความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มารวมกัน ในกระบวนการ
สอนแบบโครงงานจะฝึ กนักเรี ยนเกิดการคิดค้ นหาคาตอบได้ หลายประเภทและหลายทิศทาง ยิ่ง
นักเรี ยนมี ความคิดที่ หลายหลายมากเท่าไหร่ นักเรี ยนจะเกิ ด การเรี ยนรู้ ที่ เชื่ อมโยงสัม พันธ์ กัน
กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
1.2.4 ความคิดละเอียดลออ ในการลงพื น้ ที่ แหล่ง การเรี ยนรู้ ภูมิ ปัญญา
ท้ องถิ่นนักเรี ยนรู้ จักการฝึ กสังเกต ส่วนประกอบ ประวัติความเป็ นมา กระบวนการผลิต ทาให้
นักเรี ยนนาความรู้รายละเอียดเล็กๆน้ อยๆในการศึกษาเกิดการเชื่อมโยงและรวมรวบข้ อมูลจนเกิด
เป็ นความคิดที่แปลกใหม่ได้ ส่งผลให้ นกั เรี ยนนารายละเอียดขยายความคิดหลักให้ ได้ ความหมาย
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ความคิดละเอียดลออเป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างผลงานที่มีความ
แปลกใหม่ให้ สาเร็จ
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แสดงว่า ก่อนเรี ยนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน ส่ง ผลให้ นักเรี ยนมี
ทักษะการเรี ยนรู้ทงด้
ั ้ านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้ างสรรค์ นักเรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจใน
เรื่ อ ง ผลผลิ ต แห่ง ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในเขตราชเทวี แต่เ มื่ อ ได้ ศึก ษาการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน นักเรี ยนมี ความรู้ ความเข้ าใจใน เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิ ปัญญา
ท้ องถิ่นในเขตราชเทวีดีขึ ้น จึงสามารถนาความรู้ มาทาแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ คะแนนมากกว่า
ก่อนเรี ยน ฉะนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน ทาให้ นักเรี ยนมีความรู้
ความเข้ าใจใน เรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานที่ มีประสิทธิ ภ าพ ทัง้ นีเ้ กิดจากเหตุผลดังต่อไปนี ้ ในกระบวนการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
ประกอบไปด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง ความรู้เบื ้องต้ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น พบว่า นักเรี ยน
ได้ มีการศึกษาค้ นคว้ าร่วมกันจากใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง รูปแบบขันตอนการท
้
าโครงงานและใบความรู้
ที่ 2 เรื่ อง แหล่งความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ กนั ภายใน
กลุ่มของตนเอง ซึ่งพบว่ามีนักเรี ยนบางคนอาศัยบริ เวณใกล้ เคียงกับแหล่งการเรี ยนรู้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นจึงมีความรู้จากคนท้ องถิ่นและจากการประสบการณ์ที่ได้ เห็นกระบวนการ การผลิต ประวัติ
ความเป็ นมา ผลที่เกิดจากการเรี ยนรู้นัน้ นักเรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจสามารถอธิบายความหมาย
วิเ คราะห์ อภิ ปรายที่ ม าและความส าคัญของภูมิ ปั ญญาของภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นซึ่ง เป็ นไปตาม
จุดประสงค์การจัดการเรี ยนรู้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง ศึกษาแหล่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นใน
เขตราชเทวี นักเรี ยนได้ มีการค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายเช่น หนังสือ
อินเทอร์ เน็ต รายการโทรทัศน์ เป็ นต้ น รวมถึงได้ นาความรู้จากใบงานที่ 1 เรื่ องรูปแบบขันตอนการ
้
ทาโครงงานมาเป็ นความรู้ เพื่ อเป็ นแนวทางในการแบ่ง หน้ าที่ กันรั บผิดชอบมี การวางแผนการ
ทางานอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามขันตอนของกระบวนการท
้
าโครงงาน พบว่านักเรี ยนสามารถ
บอกและอธิบายความเป็ นมาของภูมิปัญญาในท้ องถิ่นของตนได้ นกั เรี ยนได้ ทดลองฝึ กการสร้ าง
งานภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตนเองซึ่งเป็ นการฝึ กให้ นักเรี ยนรู้ จักพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ เกิ ด
ผลงานที่แปลกใหม่ นักเรี ยนสามารถร่วมกันศึกษาวางแผนในการทางานในการลงพื ้นที่เพื่อศึกษา
แหล่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3 เรื่ อง คุณค่าของภูมิปัญญาท้ องถิ่นหลังจากที่
นักเรี ยนได้ ไปศึกษาค้ นคว้ าแหล่งการเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น พบว่าสามารถวิเคราะห์และบอก
ปั ญหา ตระหนักและเห็นความสาคัญของภูมิปัญ ญาท้ องถิ่นที่นกั เรี ยนสนใจ นักเรี ยนรู้ จักแก้ ไข
ปั ญหาต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม นาเอาความคิดสร้ างสรรค์ในแนวทางใหม่ให้ เท่าทันและ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบนั เพื่อคงคุณค่าของภูมิปัญญาท้ องถิ่น รวมถึง
การนาเสนอผลงาน ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ค้ นคว้ าสืบค้ น
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ข้ อมูล ของแหล่ง ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ นและปฏิ บัติง านเป็ นกลุ่ม ได้ ใช้ โดยเวลาในการทางานอย่า ง
เหมาะสม มีความสอดคล้ องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อให้ เด็กในศตวรรษที่ 21 นี ้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็ น ซึ่งเป็ นผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนการเตรี ยมความพร้ อมด้ านต่างๆ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555)ได้ กล่าวถึงทักษะเพื่อการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้ สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรี ยนรู้ เพื่อมี
ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปั จจุบนั การเรี ยนรู้สาระวิชา (content หรื อ subject matter) ควรเป็ น
การเรี ยนจากการค้ นคว้ าเองของศิษย์ โดยครู ช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิ จกรรมที่ช่วยให้
นักเรี ยนแต่ละคนสามารถประเมินความก้ าวหน้ าของการเรี ยนรู้ของตนเองได้ ต่อยอดไปจนถึงเป็ น
ชิ ้นงานเกิดการแสดงออกทางความคิด มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ ร ะหว่างกันได้ นาข้ อบกพร่ อง
และข้ อเสนอแนะจากครูผ้ สู อนเพื่อนาไปปรับปรุง พัฒนาผลงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั จึง
เลือกใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นการปฏิบตั ิตามความสนใจของ
นักเรี ยนเอง เพื่อค้ นพบสิ่งใหม่หรื อความรู้ ใหม่ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยข้ อค้ นพบ
ใหม่นนั ้ นักเรี ยนและครู ไม่เคยทราบหรื อมีประสบการณ์ มาก่อน โดยมีครู หรื อผู้เชี่ยวชาญเป็ นที่
ปรึกษา นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยกระบวนการนี ้จะมีแรงจูงใจในการแก้ ไขปั ญหาสูง เชื่อมโยงความรู้กับ
โลกความเป็ นจริง นักเรี ยนจะเป็ นผู้เลือกวิธีการค้ นหาคาตอบ กาหนดแหล่งข้ อมูล จากนันจะลงมื
้
อ
ปฏิบตั ิและค้ นคว้ าด้ วยตนเอง นักเรี ยนจะสามารถบูรณาการความรู้ และทักษะในการแก้ ปัญหา
สรุปข้ อค้ นพบ และสร้ างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนาไปใช้ ในชีวิต
จริ งได้ (Bender, 2012; Moursund, 2009; ปรี ยา บุญญสิริ, 2553; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคนอื่น
ๆ, 2553; ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552; วัฒนา มัคคสมัน, 2554) นักเรี ยนรู้จกั การทางานร่วมกัน มีการ
ทางานอย่างเป็ นระบบมากขึ ้น หลังการเรี ยนการสอนนักเรี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้นทังในด้
้ าน
ความคิดสร้ างสรรค์และด้ านการคิดวิเคราะห์ ฉะนัน้ การใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน เรื่ อง
ผลผลิ ต แห่ง ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ นในเขตราชเทวี ของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 จากเหตุผ ล
ดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลให้ ทกั ษะการเรี ยนรู้ด้านความคิดสร้ างสรรค์และการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ชุติมาพร อินทร์ น้อย (2549) ได้ ทาการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาศิลปศึกษาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงาน พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการเรี ยนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานมี
ความสามารถในการเรี ยนวิชาศิลปะโดยรวมทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ ด้ านกระบวนการ ด้ านความสาเร็ จของผลงาน ดีขึ ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
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กว่าก่อนเรี ยนและอลิสณา อนันตะอาด (2556)ได้ ทาการวิจัยเรื่ องผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบโครงงานเรื่ อง การออกแบบลายผ้ าทอตามภูมิปัญญาท้ องถิ่นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่ามีผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนทุกแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนรู้แบบโครงงานเรื่ องการออกแบบ
ลายผ้ าทอตามภูมิปัญญาท้ องถิ่น กลุ่มสาระศิลปะ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สดุ
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 รายวิชาศิลปะเรื่ อง
ผลผลิ ตแห่งภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเวทีโดยการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน พบว่า
นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ความสนใจในการจัด
กระบวนการสอนแบบโครงงาน นักเรี ย นได้ ฝึ กให้ ร้ ู จัก การท างานเป็ นกลุ่ม ช่ว ยกัน เสนอแนะ
ความคิดเห็น ช่วยกันค้ นคว้ าข้ อมูล รู้ และเข้ าใจเนื ้อหาในบทเรี ยนมากขึ ้น สนุกกับการเรี ยนรู้ จ าก
แหล่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนงานสาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดีตลอดจน
นักเรี ยนได้ ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้ องถิ่นตนเอง คิดค้ นที่จะพัฒนา เผยแพร่ให้
ภูมิปัญญาในท้ องถิ่นของตนได้ คงอยูส่ ืบไป
2.1 ด้ านรูปแบบกิจกรรม นักเรี ยนได้ รับความรู้ความเข้ าใจจากการลงสารวจ เก็บ
ข้ อมูลจากแหล่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราเทวี นักเรี ยนได้ ร่วมกันทางานเป็ นกลุ่ม มีการฝึ กทา
กิจกรรมที่มีความหลากหลายจากการเรี ยนการสอนแบบเดิมๆ ซึ่งในการจัดกระบวนการสอนแบบ
โครงงานนักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนมากขึ ้น ทาให้ นกั เรี ยนให้ ความสนใจ
กับเนื ้อในบทเรี ยนมาก รู้สึกตื่นเต้ นในการค้ นคว้ าความรู้ ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา กล้ าที่จะออกความ
คิดเห็น บางครัง้ ครูอาจจะต้ องมีการเสริมแรงให้ นกั เรี ยนให้ นกั เรี ยนมีความมัน่ ใจในการแสดงความ
คิดเห็นมากขึ ้น
2.2 ด้ านการได้ รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน นักเรี ยนรู้ จกั การ
ทางานเป็ นทีร่วมกับผู้อื่นเกิดความรู้ ที่มีความหลายหลายเกิด การจาแนก แจกแจงและแยกแยะ
ข้ อเท็จจริงขององค์ความรู้เรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ นักเรี ยนรู้ จักวิธีการคิดและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ได้ รับความรู้ ที่มีความ
หลากหลายจากการทากิจกรรม สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
2.3 ด้ านการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม จากกระบวนการสอนแบบโครงงานซึ่ง
เป็ นวิธีการการสอนที่นกั เรี ยนจะช่วยกันคิดและลงมือทาส่งผลทาให้ นกั เรี ยนมีความพึงพอใจใน
ด้ านการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม นักเรี ยนรู้จกั รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น เป็ นผู้มีน ้าใจนักกีฬา
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มี ความเอื อ้ เฟื ้อเผื่ อแผ่ซึ่ง กันและกันทัง้ ในกลุ่ม และนอกกลุ่ม ของตนเอง มี ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ในส่วนของการรู้จกั ช่วยเหลือเอื ้ออาทร ความรักความสามัคคีที่ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการ
ทางานร่วมกับเพื่อนที่ไม่เคยทางานร่วมกัน จึงทาให้ บางครัง้ นักเรี ยนมีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้ าง แต่
ก็ได้ เล็งเห็นว่านักเรี ยนพยายามปรึกษากันโดยใช้ เหตุผลมากขึ ้น
2.4 ด้ านจิตสานึกความตระหนักและเห็นคุณค่า ด้ านนี ้เป็ นจุดประสงค์สาคัญใน
เรื่ องของการอนุรักษ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น เมื่อนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และได้ ลงพื ้นที่เพื่อเก็บข้ อมูลแหล่งภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ของตน ได้ ร้ ู ประวัติ ค วามเป็ นมาส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นรู้ จัก ความตระหนัก เห็ น
ความสาคัญของภูมิปัญญาในท้ องถิ่นของตนเอง มีความหวงแหน ซึ่งส่งผลให้ เกิดความอยากที่จะ
อนุรักษ์ ภูมิปัญญาในท้ องถิ่นตนเอง นักเรี ยนได้ เล็งเห็นปั ญหาและร่วมกันคิดค้ นแนวทางการแก้ ไข
บางแนวคิดอาจแก้ ไขปั ญหาการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยได้ ยงั ไม่ตรงจุดมากนัก ซึ่งในกระบวนการ
สอนแบบโครงงานนันครู
้ ผ้ สู อนจะคอยให้ คาปรึ กษา เพื่อนในกลุ่มจะต้ องช่วยกันเสนอแนวทางให้
เพื่อให้ เห็นถึงปั ญหาที่สาคัญๆทาให้ เกิดกระบวนการคิดแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างตรงจุดมากขึ ้นรู้ จัก
วิธีการนาภูมิปัญญาในท้ องถิ่นมาเผยแพร่ ให้ ผ้ อู ื่นเห็นถึงความสาคัญและคุณค่าของผลงานให้ คง
อยูส่ ืบไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัย
1. ครูผ้ สู อนควรมีการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจ
และเกิดการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้น
2. ครูผ้ สู อนต้ องให้ นกั เรี ยนเล็งเห็นความสาคัญของเนื ้อหาในบทเรี ยน ประโยชน์ของ
สิ่งที่เรี ยนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนและเกิดการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของตนเอง
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรนากระบวนการสอนแบบโครงงานไปทดลองสอนกับนักเรี ยนทุกช่วงชัน้
2. ควรใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงานกับกลุม่ ผู้เรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษ
3. ควรนาเอารูปแบบการวิจยั ประเภทอื่นมาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้ทรงวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ

1. อาจารย์ ดร.อธิพชั ร์ วิจิตสถิตรัตน์
หัวหน้ าสาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. อาจารย์ บุญชู ชูศรี
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก
3. อาจารย์ โชดก เก่งเขตรกิจ
ครูเชี่ยวชาญศิลปะทัศนศิลป์ ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศลิ ปะแห่งประเทศไทย
(อดีตครูชานาญการกระทรวงศึกษาธิการ)
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเพื่อวัดทักษะการเรี ยนรู้
1.1 ตารางแสดงค่าความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบทดสอบการเรี ยนรู้ ด้านการคิด
วิเคราะห์
1.2 ตารางแสดงค่าความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบทดสอบการเรี ยนรู้ด้านความคิด
สร้ างสรรค์
2. ค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอน
แบบโครงงาน
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1.1 ตารางแสดงค่ าความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบทดสอบการเรี ยนรู้ ด้านการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่อง ผลผลิตแห่ งภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นในเขตราชเทวีโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1
-1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

ค่ า
IOC

สรุปผล

1.00
0.33
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
0.66
1.00
0.66

ใช้ ได้
ปรับปรุง
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อที่
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

ค่ า
IOC

สรุปผล

0.66
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.66
0.66
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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1.2 ตารางแสดงค่ าความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบทดสอบการเรี ยนรู้ ด้านความคิด
สร้ างสรรค์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่อง ผลผลิตแห่ งภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวีโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
ความคิดเห็น
วัตถุประสงค์

แบบทดสอบ
คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

ค่ า
IOC

สรุ ป
ผล

เพื่อวัดทักษะ
ความคิดริเริ่ ม

แบบทดสอบชุดที่ 1 เปลีย่ นรูปร่างให้
กลายเป็ น....? 10 ข้ อ 5 นาที (ทดสอบความคิด
ริ เริ่ ม)

+1

0

+1

0.66

ใช้ ได้

เพื่อวัดทักษะ
ความคิด
คล่องแคล่ว

แบบทดสอบชุดที่ 2 ต่อจากเดิม จานวน 10 ข้ อ
3 นาที (ทดสอบความคิดคล่องแคล่ว)

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

เพื่อวัดทักษะ
ความคิด
ละเอียดลออ

แบบทดสอบที่ 3 แต่งแต้ มสีสนั จานวน 1 ข้ อ
ใช้ เวลา 20 นาที (ทดสอบความคิด
ละเอียดลออ)

0

+1

+1

0.66

ใช้ ได้

เพื่อวัดทักษะ
ความคิด
ยืดหยุน่

แบบทดสอบที่ 4 วงรี วงใหม่ จานวน 10 ข้ อ ใช้
เวลา 5 นาที (ทดสอบความคิดยืดหยุน่ )

+1

0

+1

0.66

ใช้ ได้
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2. ตารางแสดงค่ าความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่อง ผลผลิตแห่ งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน

ข้ อ
ที่

1.
2.
3.

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
ด้ านรูปแบบการจัดกิจกรรม
นักเรี ยนได้ รับความรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง

นักเรี ยนได้ ร่วมกันทางานเป็ นกลุม่
นักเรี ยนได้ ฝึกการทากิจกรรมอย่างหลากหลาย
นักเรี ยนมีความกล้ าแสดงออกและมีเหตุผลมาก
4.
ขึ ้น
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
5.
การสอน
ด้ านการได้ รับความรู้จากกระบวนการสอน
แบบโครงงาน
6.
นักเรี ยนได้ ร้ ูจกั การทางานเป็ นทีม
7. นักเรี ยนรู้จกั วิธีการคิดและแนวทางแก้ ปัญหา
นักเรี ยนได้ รับความรู้อย่างหลากหลายจากการ
8.
ทากิจกรรม
9. นักเรี ยนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
นักเรี ยนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน
10.
ชีวิตประจาวันได้

ค่ า
IOC

สรุ ปผล

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

-1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

0.33
1.00
1.00
1.00

ปรับปรุง
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ข้ อ
ที่
11.

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
ด้ านการส่ งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม
นักเรี ยนรู้จกั ช่วยเหลือและเอื ้ออาทร

12. นักเรี ยนได้ ร่วมกันทางานเป็ นกลุม่
13. นักเรี ยนได้ ฝึกการทากิจกรรมอย่างหลากหลาย
นักเรี ยนมีความกล้ าแสดงออกและมีเหตุผลมาก
14.
ขึ ้น
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
15.
การสอน
ด้ านจิตสานึกความตระหนักและเห็นคุณค่ า
16. นักเรี ยนตระหนักและเห็นความสาคัญของภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น
นักเรี ยนรู้สกึ หวงแหนภูมิปัญญาท้ องถิ่นของ
17.
ตนเอง
นักเรี ยนเล็งเห็นถึงปั ญหา คิดค้ นหาแนวทางการ
18.
แก้ ไข
นักเรี ยนช่วยกันนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาเผยแพร่
19.
ให้ คงอยู่
นักเรี ยนอยากอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นให้ คงอยู่
20.
สืบไป

ค่ า
IOC

แปล
ผล

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่3

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ ได้
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ภาคผนวก ค
ข้ อมูล คะแนน
คะแนนทักษะการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยนโดยการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
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ผลคะแนนทักษะการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังเรี ยนด้ านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่ งภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน

นักเรียนคน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวมคะแนน
เฉลีย่

ผลคะแนนทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้ านการคิดวิเคราะห์
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ผลความต่ าง
คะแนน
ร้ อยละ
คะแนน
ร้ อยละ
D1
D2
7
35.00
18
90.00
11
121
5
25.00
18
90.00
13
169
4
20.00
17
85.00
13
169
6
30.00
16
80.00
10
100
7
35.00
18
90.00
11
121
4
20.00
18
90.00
14
196
6
30.00
17
85.00
11
121
6
30.00
16
80.00
10
100
7
35.00
19
95.00
12
144
6
30.00
18
90.00
12
144
6
30.00
20
100.00
14
196
7
35.00
17
85.00
10
100
6
30.00
18
90.00
12
144
6
30.00
19
95.00
13
169
8
40.00
20
100.00
12
144
7
35.00
19
95.00
12
144
4
20.00
18
90.00
14
196
8
40.00
17
85.00
9
81
7
35.00
19
95.00
12
144
10
50.00
18
90.00
8
64
127
635
360
1800.00 233.00
2767.00
6.35
31.75
18.00
90.00
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ผลการทดสอบทักษะการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังเรี ยนด้ านการความคิดสร้ างสรรค์ (คิดริเริ่ม)
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่อง ผลผลิตแห่ งภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน

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

ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้ านการความคิดสร้ างสรรค์
(คิดริเริ่ม)
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ผลความต่ าง
คะแนน
ร้ อยละ
คะแนน
ร้ อยละ
D1
D2
4
40.00
7
70.00
30
900
5
50.00
8
80.00
30
900
4
40.00
8
80.00
40
1600
5
50.00
9
90.00
40
1600
4
40.00
7
70.00
30
900
3
30.00
7
70.00
40
1600
4
40.00
8
80.00
40
1600
1
10.00
8
80.00
70
4900
4
40.00
9
90.00
50
2500
4
40.00
8
80.00
40
1600
3
30.00
9
90.00
60
3600
5
50.00
9
90.00
40
1600
7
70.00
10
100.00
30
900
4
40.00
8
80.00
40
1600
5
50.00
7
70.00
20
400
3
30.00
8
80.00
50
2500
4
40.00
8
80.00
40
1600
4
40.00
9
90.00
50
2500
5
50.00
8
80.00
30
900
4
40.00
9
90.00
50
2500

รวมคะแนน

82

820

164

1640

เฉลีย่

4.10

41.00

8.20

82.00

820

36200
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ผลการทดสอบทักษะการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังเรี ยนด้ านการความคิดสร้ างสรรค์
(คิดคล่ องแคล่ ว) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่ อง ผลผลิตแห่ ง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
นักเรียน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
คะแนน
เฉลีย่

ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้ านความคิดสร้ างสรรค์
(คิดคล่ องแคล่ ว)
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ผลความต่ าง
คะแนน
ร้ อยละ
คะแนน
ร้ อยละ
D1
D2
3
30.00
8
80.00
50
2500
4
40.00
7
70.00
30
900
2
20.00
8
80.00
60
3600
2
20.00
9
90.00
70
4900
3
30.00
7
70.00
40
1600
2
20.00
10
100.00
80
6400
3
30.00
8
80.00
50
2500
3
30.00
7
70.00
40
1600
4
40.00
7
70.00
30
900
4
40.00
8
80.00
40
1600
5
50.00
7
70.00
20
400
4
40.00
8
80.00
40
1600
5
50.00
9
90.00
40
1600
3
30.00
9
90.00
60
3600
4
40.00
8
80.00
40
1600
4
40.00
9
90.00
50
2500
6
60.00
7
70.00
10
100
5
50.00
9
90.00
40
1600
4
40.00
8
80.00
40
1600
4
40.00
8
80.00
40
1600
74
740
161
1610
870
42700
3.70

37.00

8.05

80.50

107
ผลการทดสอบทักษะการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังเรี ยนด้ านการความคิดสร้ างสรรค์
(คิดยืดหยุ่น) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่อง ผลผลิตแห่ งภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
นักเรียนคน
ที่

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

ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้ านความคิดสร้ างสรรค์
(คิดยืดหยุ่น)
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ผลความต่ าง
คะแนน
ร้ อยละ
คะแนน
ร้ อยละ
D1
D2
4
40
8
80
40
1600
3
30
9
90
60
3600
5
50
8
80
30
900
4
40
8
80
40
1600
5
50
9
90
40
1600
3
30
10
100
70
4900
4
40
8
80
40
1600
5
50
8
80
30
900
4
40
9
90
50
2500
5
50
9
90
40
1600
5
50
9
90
40
1600
6
60
8
80
20
400
5
50
10
100
50
2500
4
40
7
70
30
900
4
40
8
80
40
1600
3
30
9
90
60
3600
4
40
8
80
40
1600
5
50
9
90
40
1600
3
30
10
100
70
4900
4
40
8
80
40
1600
85
850
172
1720
870
41100
4.25
42.50
8.60
86.00
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ผลการทดสอบทักษะการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังเรี ยนด้ านการความคิดสร้ างสรรค์
(คิดละเอียดลออ) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เรื่อง ผลผลิตแห่ ง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
นักเรียน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
คะแนน
เฉลีย่

ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้ านความคิดสร้ างสรรค์
(คิดละเอียดลออ)
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ผลความต่ าง
1
คะแนน
ร้ อยละ
คะแนน
ร้ อยละ
D
D2
2
20
7
70
50
2500
3
30
7
70
40
1600
2
20
7
70
50
2500
4
40
8
80
40
1600
4
40
7
70
30
900
3
30
8
80
50
2500
2
20
8
80
60
3600
3
30
6
60
30
900
2
20
7
70
50
2500
3
30
6
60
30
900
3
30
7
70
40
1600
3
30
8
80
50
2500
4
40
10
100
60
3600
3
30
6
60
30
900
3
30
6
60
30
900
4
40
8
80
40
1600
3
30
7
70
40
1600
4
40
7
70
30
900
3
30
7
70
40
1600
3
30
8
80
50
2500
61
610
145
1450
840
37200
3.05

30.50

7.25

72.50
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ภาคผนวก ง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเรื่ อง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเพื่อวัดทักษะการเรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์และด้ าน
ความคิดสร้ างสรรค์ในรายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ผลผลิตแห่ งภูมิปัญญาท้ องถิ่น

เรื่ อง ความรู้ เบื้องต้ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผู้สอน นางสาวสิ ริวมิ ล ท้วมแสง

รายวิชาศิลปะพืน้ ฐาน
เวลา 2 ชั่วโมง
โรงเรียนเซนต์ ดอมินิก

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่า งานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชีวดั ที่ ม. 4/1 วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ในรู ปแบบตะวันออกและรู ปแบบตะวันตก
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. รู ้และเข้าใจความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ อภิปรายที่มาและความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
3. สามารถช่วยกันค้นคว้าสื บค้นข้อมูลของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่มได้
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(local wisdom ) หรื อภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่
ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและนามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็ นเทคนิควิธีเป็ นองค์ความรู ้ของชาวบ้าน ทั้ง
ทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ทาเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแ่ ก้ปัญหาการดาเนินชีวติ ใน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
เป็ นองค์ความรู ้ และเทคนิคที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยง
มาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั
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สาระการเรี ยนรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น
ภูมิ มีความหมายว่า พื้น ชั้น พื้นเพ
ปั ญญา หมายความว่า ความรอบรู ้ ความรู ้ทวั่ ความฉลาดเกิดแต่การเรี ยนและคิด
ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู ้ ความสามารถ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พ้นื ความรู ้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและ
ดารงชีวิตของคนในท้องถิ่น
การถ่ายทอดความรู ้ หรื อ การสอน หมายถึง บอกวิชาความรู ้ให้แสดงเข้าใจโดยวิธีบอกหรื อทาให้
เห็นเป็ นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีรู้ชวั่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ปั จจุบนั ยังไม่มีผใู ้ ดให้ความหมายไว้อย่างชัดเจนแต่พอ
ทาความเข้าใจได้ดงั นี้ หมายถึง ความรู ้หรื อประสบการณ์ด้ งั เดิมของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับ
การถ่ายทอดสื บต่อกันมาจากบรรพบุรุษหรื อถ่ายทอดต่อกันจากสถาบันต่างๆ ในชุมชน เช่น จาก
สถาบันครอบครัว สถาบันความเชื่อและศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ
และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ นอกจากนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนให้ความหมายคาว่า “ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน” นั้นเป็ นการเชื่อมโยงไปถึงความรู ้ประสบการณ์ตรงของคนในท้องถิ่น ที่ได้จากการสะสม
ประสบการณ์จากการทางาน การประกอบอาชีพและการเรี ยนรู ้จากธรรมชาติแวดล้อมต่างๆ และถ้า
จะพิจารณาภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วนั้นหมายถึง เทคนิควิทยา
พื้นบ้านได้ดว้ ย โดยสถานวิจยั สังคมได้ให้คาจากัดความว่า เทคโนโลยีน้ นั เป็ นความรู ้วา่ จะทาสิ่ ง
ต่างๆ อย่างไร โดยมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ เครื่ องมือในการทาสิ่ งนั้น ๆ และกระทบกัน
ขั้นตอนในการทาสิ่ งนั้น ๆ ซึ่ งสามารถแยกได้ในลักษณะความรู ้ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ที่มี
ความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมและความจาเป็ นในท้องถิ่น เช่น การประยุกต์ใช้พลังคน สัตว์ และ
ธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นแต่ละท้องถิ่นหรื อชุมชน ในอันที่จะเป็ นทางเลือกใน
การดารงชี วติ ของมนุษย์ เช่น การประยุกต์ใช้พลังคน สัตว์ และธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู ้ต่างๆ
ที่มีอยูใ่ นแต่ละท้องถิ่นหรื อชุ มชน ในอันที่จะเป็ นทางเลือกในการดารงชีวิตของมนุษย์ เช่น การ
ประยุกต์แนวความคิดที่เป็ นมรดกของคนไทยในการประกอบอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
เป็ นหลักพิจารณากิจกรรมหรื ออาชีพของชุมชน เช่น แถบพื้นที่หรื อท้องถิ่นใดเป็ นที่ราบลุ่ม
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กิจกรรมของชุมชนก็คือ การทานา หรื อการปั้ นโอ่งและตุ่มน้ าจากดินเหนียว หรื อการแกะสลักไม้
เป็ นเครื่ องใช้ต่าง ๆ โดยใช้ไม้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น เป็ นต้น ในการสัมมนาทางวิชาการ โดยศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสุ รินทร์ ในเรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครื อข่าย นั้นได้ให้
คาจากัดความของคาว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อภูมิปัญญาชาวบ้าน (Local wisdom หรื อ popular wisdom) คือ
พื้นฐานของความรู ้ของชาวบ้านหรื อคือความรอบรู ้ของชาวบ้านที่เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์สืบต่อ
กันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งเรี ยนรู ้จากผูใ้ หญ่หรื อที่เป็ นความรู ้สะสมสื บต่อกันมา
ความหมายของภูมิปัญญาไทย
จากการศึกษาความหมายที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่ งครอบคลุมคาว่า ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย สามารถรวบรวมได้ดงั นี้
1) ภูมิปัญญา
คาว่า ภูมิปัญญา ตรงกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษว่า wisdom ซึ่ งมีความหมายว่าความรู ้
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของ
มนุษย์
2) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
คาว่าภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้ความหมายว่าเป็ นองค์ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
ที่สั่งสมและสื บทอดกันมาอันเป็ นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัวเรี ยนรู ้
และสื บทอดไปสู่ คนรุ่ นใหม่ เพื่อการดารงอยูร่ อดของเผ่าพันธุ์ จึงเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
เผ่าพันธุ์หรื อเป็ นวิถีของชาวบ้าน
3) ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากการสะสมการเรี ยนรู ้มาเป็ นระยะเวลายาวนาน มีลกั ษณะ
เชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็ นวิชา ๆ แบบที่เราเรี ยน ฉะนั้นวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
อาชีพ ความเป็ นอยูเ่ กี่ยวกับการใช้จ่าย กับการศึกษาวัฒนธรรมมันจะผสมผสานกลมกลืนเชื่อมโยง
กันไปหมด
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4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองวิจยั ทางการศึกษา กรมวิชาการ กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรื อภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) เป็ นองค์ความรู ้ความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสมสื บทอดกันมา
อันเป็ นศักยภาพหรื อความสามารถที่จะใช้แก้ปัญหา ปรับตัว เรี ยนรู ้ และมีการสื บทอดไปสู่ คนรุ่ น
ใหม่ หรื อคือแก่นของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยูร่ อดจนถึงปั จจุบนั
ศูนย์พฒั นาหลักสู ตร กรมวิชาการ กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Locsl wisdom) หรื อภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) คือ ความรู ้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวติ ของคนเราผ่าน
กระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปั ญญา และตกผลึกมาเป็ นองค์ความรู ้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู ้เฉพาะหลาย ๆ เรื่ อง ความรู ้ดงั กล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็ นศาสตร์ เฉพาะ
สาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวได้วา่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นความรู ้ที่มีอยูท่ วั่ ไปในสังคม ชุมชน และในตัว
ของผูร้ ู ้เอง หากมีการสื บค้นหาเพื่อศึกษาและนามาใช้ก็จะเป็ นที่รู้จกั กันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด
และพัฒนาไปสู่ คนรุ่ นใหม่ ตามยุคตามสมัยได้
5) ภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาไทย เป็ นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่เรี ยนรู ้จากปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกันและระหว่างกลุ่มชุมชนหลาย ๆ ชาติพนั ธุ์ รวมไปถึง
โลกทัศน์ที่มีต่อสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอื้ออานวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ดารงอยู่
และสร้างสรรค์อารยธรรมของเราเองได้อย่างมีดุลยภาพกับสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะในระดับพื้นฐาน
หรื อระดับชาวบ้าน ภูมิปัญญาในแผ่นดินนี้มิได้เกิดขึ้นเป็ นเอกเทศแต่มีส่วนแลกเปลี่ยนเลือกเฟ้น
และปรับให้ภูมิปัญญาจากอารยธรรมอื่นตลอดมา
กลุ่มเป้ าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่มเป้ าหมายที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผูร้ ู ้ในท้องถิ่น ส่ วนมากจะเป็ นคนใน
ครอบครัว เป็ นญาติโดยสายเลือด เนื่ องจากความรู ้บางอย่าง ผูร้ ู ้ท้ งั หลายมักหวงแหนมาก จะไม่
แพร่ งพรายให้คนอื่นๆรู ้ ที่เป็ นอย่างนี้เพราะสาเหตุหลายประการคือ
1. กลัวการแก่งแย่งการทามาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรู ้ที่จะต้องทาผลผลิตเพื่อค้าขาย
2. กลัวเรื่ องชื่ อเสี ยง เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปัญญา ถ้าถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คนอื่นแล้ว
เขาทาดีกว่า เจ้าตารับก็จะไม่มีชื่อเสี ยง
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3. มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ตอ้ งการปกปิ ดเคล็ดลับหรื อกลวิธีการผลิต
4. สื่ อและเทคโนโลยียงั ไม่พฒั นาเท่าที่ควร
สรมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ การทางาน
ชิ้นงานหรื อภาระงาน
1. ศึกษาความรู ้จากใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง แหล่งความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายความรู ้จากที่ได้ศึกษาจากใบความรู ้
3. ให้นกั เรี ยนสื บค้นศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งการเรี ยนรู ้ทางอินเตอร์ เน็ตเพื่อนามาทาใบงานที่ 1 เรื่ อง
การเขียนเค้าโครงการทาโครงงาน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
คาบเรียนที่ 1
ทดสอบก่อนเรี ยน
คาบเรียนที่ 2
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ต้ งั คาถาม ถามนักเรี ยนว่านักเรี ยนรู ้จกั หรื อสนใจแหล่งภูมิปัญญาใดบ้าง
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2. ครู ถามถึงความเป็ นมาว่านักเรี ยนรู ้จกั แหล่งภูมิปัญญานั้นได้อย่างไรและให้นกั เรี ยนลองอธิ บาย
คร่ าวๆ
ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนได้ทราบ
แนวทางในการเรี ยนรู ้และสามารถวางแผนการทางานให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนด
2. ครู อธิ บายความหมายของคาว่าภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมยกตัวอย่างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของเขตราชเทวีซึงอยูใ่ นเขตเดียวกับโรงเรี ยนให้นกั เรี ยนฟัง
3. ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8-9 คน ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษารู ปแบบการ
ทาโครงงานในใบความรู ้ที่ 1 และศึกษาใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง แหล่งความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต
ราชเทวี
4. นักเรี ยนเข้ากลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่และช่วยกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่ม
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนมานาเสนอความรู ้จากใบความรู ้ที่ครู ได้แจกให้
ขั้นสรุ ป
1. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความสาคัญของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้นกั เรี ยนศึกษา
2. ครู กระตุน้ ความคิดนักเรี ยนโดยการซักถามสิ่ งที่นกั เรี ยนอยากรู ้เพิ่มเติมจากใบความรู ้ และเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนซักถามถึงปั ญหาในปั จจุบนั ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ครู ให้นกั เรี ยนไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าทางอินเตอร์ เน็ตเกี่ยวแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราช
เทวี เพื่อนาไปเขียนใบงานที่ 1 เรื่ องการเขียนเค้าโครงการทาโครงงานเป็ นแนวทางในการนาเสนอ
ข้อมูลในคาบถัดไป
สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1. ใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง รู ปแบบขั้นตอนการทาโครงงาน
2. ใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง แหล่งความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี
3. อินเตอร์เน็ต
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การวัดและการประเมินผล
แบบประเมินพฤติกรรม(ปฏิบตั ิงานกลุ่ม)
พฤติกรรมทีส่ ั งเกต

คะแนน
3

1. มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรื อร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีข้ นั ตอนในการทางานอย่างเป็ นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็ นประจา ให้ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็ นบางครั้ง ให้ 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง
ให้ 1 คะแนน
ช่วงคะแนน
13-15
8-12
5-7

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุ ง

2

1
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ใบความรู้ ที่ 1 เรื่ อง รู ปแบบขั้นตอนการทาโครงงาน
ลักษณะสาคัญของโครงงานและจุดมุ่งหมายของการเรียนโครงงาน
1. ลักษณะสาคัญของโครงงาน
1.1 เป็ นเรื่ องที่ผสู ้ นใจ สงสัย ต้องการหาคาตอบ ดาเนินการศึกษาค้นคว้าและ
แสวงหาความรู ้ และสรุ ปความรู ้
1.2 สามารถนาความรู ้จากหลากหลายกลุ่มสาระมาบูรณาการ
1.3 มีการนาเสนอโครงงานด้วยวิธีการต่างๆ เสนอรายงานเป็ นรู ้เล่ม การอภิปราย
การจัดนิทรรศการ การจัดทาเป็ นรู ปโปสเตอร์ ฯลฯ
1.4 ความรู ้หรื อสิ่ งที่คน้ พบสามารถนาไปเป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้
2. จุดมุ่งหมายของการสอนโครงงาน
การสอนโครงงาน เป็ นการสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ดาเนินการ หรื อทางาน ตามลาดับ
ขั้นตอนตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นระบบการทางานตามโครงงานของตนเองนั้นอาจทาเป็ น
รายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ การสอนแบบโครงงาน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ดงั นี้
2.1 รู ้จกั ทางานเป็ นทีม ผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้ซ่ ึ งกันและกัน รู ้จกั ความสามารถ ความถนัด
ความสนใจของเพื่อนร่ วมงาน เรี ยนรู ้การทางานกลุ่ม เรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นประชาธิ ปไตย
รู ้จกั ให้อภัยซึ่ งกันและกัน
2.2 รู ้จกั การคิดสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้า รู ้จกั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
สังเคราะห์ คิดประเมินค่า คิดวินิจฉัย รู ้จกั คิดด้วยตัวเอง การเรี ยนรู ้เนื้ อหาควบคู่ไปเป็ นกระบวนการ
2.3 การแสวงหาความรู ้เป็ นไปอย่างอิสระตามความถนัดและความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน
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ขั้นตอนการทาโครงงาน
การทาโครงงานเป็ นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีการดาเนิ นงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่เริ่ มต้น
จนถึงขั้นสุ ดท้าย อาจสรุ ปลาดับได้ดงั นี้
1 การคิดและเลือกหัวเรื่ อง
2 การวางแผน
3 การดาเนินงาน
4 การเขียนรายงาน
5 การนาเสนอผลงาน
การคิดและเลือกหัวเรื่ อง
ผูเ้ รี ยนจะต้องคิดและเลือกหัวเรื่ องของโครงงานด้วยตนเองว่าอยากจะศึกษาอะไร
ทาไมจึงอยากศึกษา หัวเรื่ องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหา คาถาม หรื อความอยากรู ้อยาก
เห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนเอง หัวเรื่ องของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เมื่อใคร
ได้อ่านชื่ อเรื่ องแล้ว ควรเข้าใจและรู ้เรื่ องว่า โครงงานนี้ทาอะไร การกาหนดหัวเรื่ องของโครงงาน
นั้น มีแหล่งที่จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดความคิดและสนใจ จากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น จากการอ่าน
หนังสื อ เอกสาร บทความ การไปเยีย่ มชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยายทางวิชาการ การเข้าชม
นิทรรศการ หรื องานประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การสนทนากับบุคลต่าง ๆ หรื อจากการ
สังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เป็ นต้น นอกจากนี้ควรคานึงถึงในเรื่ องต่อไปนี้







ความเหมาะสมของระดับความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
งบประมาณ
ระยะเวลา
ความปลอดภัย
แหล่งความรู ้
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การวางแผน
การวางแผนการทาโครงงาน จะรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ซึ่งต้องมี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แล้ว
นาเสนอต่อผูส้ อน หรื อครู ที่ปรึ กษา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการขั้นต่อไป
การเขียนเค้าโครงของโครงงาน โดยทัว่ ไปเขียนเพื่อแสดงแนวคิด แผนงานและ
ขั้นตอนการทาโครงงาน ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อโครงงาน ควรเป็ นข้อความที่กะทัดรัด ชัดเจน
สื่ อความหมายได้ตรง
(2) ชื่อผูท้ าโครงงาน/ชั้น/ปี การศึกษา
(3) ชื่อที่ปรึ กษาโครงงาน
(4) หลักการและเหตุผลของโครงงาน เป็ นการอธิ บายว่า
เหตุใดจึงเลือกทา โครงงานเรื่ องนี้ มีความสาคัญอย่างไร มีหลักการหรื อทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง
เรื่ องที่ทาเป็ นเรื่ องใหม่หรื อมีผอู ้ ื่นได้ศึกษา ค้นคว้าเรื่ องนี้ ไว้บา้ งแล้ว ถ้ามีได้ผลเป็ นอย่างไร เรื่ องที่
ทาได้ขยายเพิ่มเติมปรับปรุ งจากเรื่ องที่ผอู ้ ื่นทาไว้อย่างไร หรื อเป็ นการทาซ้ าเพื่อตรวจสอบผล
(5) จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ เป็ น
การบอกขอบเขตของงานที่จะทาได้ชดั เจนขึ้น
(6) สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) สมมติฐานเป็ นคาตอบ หรื อ
คาอธิ บายที่คาดไว้ล่วงหน้า ซึ่ งอาจจะถูกหรื อไม่ก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล มีทฤษฎี
หรื อหลักการรองรับ และที่สาคัญคือเป็ นข้อความที่มองเห็นแนวทางในการดาเนินการทดสอบได้
นอกจากนี้ควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วย
(7) วิธีดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน จะต้องอธิ บายว่าจะออกแบบการ
ทดลองอะไร อย่างไร จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง รวมทั้งระบุวสั ดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้มีอะไรบ้าง
(8) แผนปฏิบตั ิงาน อธิ บายเกี่ยวกับกาหนดเวลาตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
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(9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(10) เอกสารอ้างอิง
การดาเนินงาน
เมื่อที่ปรึ กษาโครงงานให้ความเห็นชอบเค้าโครงของโครงงานแล้ว ต่อไปก็เป็ น
ขั้นลงมือปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ ผูเ้ รี ยนต้องพยายามทาตามแผนงานที่วางไว้ เตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อม ปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คานึงถึงความประหยัด
และปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ว่าได้ทาอะไรไปบ้าง ได้ผลอย่างไร
มีปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างไร พยายามบันทึกให้เป็ นระเบียบและครบถ้วน
การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน เป็ นวิธีสื่อความหมายวิธีหนึ่งที่จะให้ผอู ้ ื่นได้
เข้าใจถึงแนวคิด วิธีการดาเนิ นงาน ผลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงงานนั้น การเขียนโครงงานควรใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจนและครอบคลุมประเด็น
สาคัญ ๆ ทั้งหมดของโครงงาน
การนาเสนอผลงาน
การนาเสนอผลงานเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการทาโครงงาน เป็ นวิธีการที่จะทาให้
ผูอ้ ื่นได้รับรู ้และเข้าใจถึงผลงานนั้น การนาเสนอผลงานอาจทาได้หลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ความ
เหมาะสมกับประเภทของโครงงาน เนื้อหา เวลา ระดับของผูเ้ รี ยน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ
การเล่าเรื่ อง การเขียนรายงาน สถานการณ์จาลอง การสาธิ ต การจัดนิทรรศการ ซึ่ งอาจจะมีท้ งั
การจัดแสดงและการอธิ บายด้วยคาพูด หรื อการรายงานปากเปล่า การบรรยาย การใช้ CAI
(Computer Assisted Instruction) การใช้ Multimedia Computer/ Homepage แต่สิ่งที่สาคัญคือ
ผลงานที่จดั แสดงต้องดึงดูดความสนใจของผูช้ ม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องของ
เนื้อหา
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การประเมินผลโครงงาน
ดิเรก ศรี สุโข (อ้างถึงในสมหวัง พิริยานุวฒั น์, 2528) จาแนกการประเมินผลโครงงาน
ออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ประเมินผลตามเป้ าหมายของโครงงาน เป็ นการประเมินโดยเปรี ยบเทียบระหว่างก่อน
และหลังโครงงาน หรื อเทียบระยะเวลาไป
2. ประเมินผลการดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการประเมินผล
ดังนั้น การประเมินผลโครงงานใดๆ ควรประเมินให้ครบทั้ง 3 ขั้น ได้แก่ การประเมินผล
การเตรี ยมดาเนินงาน การประเมินผลการดาเนินงาน การประเมินผลเมื่อโครงงานเสร็ จเรี ยบร้อย
แล้วซึ่ งจะทาให้รู้ความก้าวหน้าของการทางานทุกระยะ รู ้ปัญหาหรื อข้อบกพร่ องต่างๆ เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขได้ถูกจุด และทันท่วงที สาหรับการประเมินโครงงาน ครู ผสู ้ อนควรมีกรอบแนวทางในการ
ประเมิน แบ่งออกเป็ น 4 เรื่ อง ดังนี้
1. ประเมินอะไรซึ่ งจะเป็ นการประเมินตั้งแต่การเลือกหัวข้อ เนื้ อหาสาระ กระบวนการ
ทางาน กระบวนการเรี ยนรู ้ ผลงานหรื อชิ้นงานที่เกิดขึ้น
2. ประเมินเมื่อใด โดยทัว่ ไปแล้วควรแบ่งการประเมินออกเป็ น 3 ช่วง คือเริ่ มต้น ระหว่าง
และหลังจากเสร็ จสิ้ นโครงงานแล้ว
3. ประเมินโดยวิธีใด วิธีการที่ใช้ในการประเมินอาจเป็ นรายงาน ชิ้นงาน ผลงานแบบ
บันทึกแบบวัด แบบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู ้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ แฟ้มสะสมงาน
หรื ออื่นๆ ที่เป็ นร่ องรอยหลักฐานที่สามารถวัดได้ เป็ นต้น
4. ประเมินโดยใคร ผูป้ ระเมินควรเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งแต่ตวั นักเรี ยนเอง เพื่อนๆ ครู
ผูป้ กครอง เป็ นต้น
การประเมินผลเป็ นหัวใจของการเรี ยนการสอน ที่สะท้อนสภาพความสาเร็ จของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ทาไปนั้นบรรลุตาม
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จุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ อย่างไร ปั ญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไรบ้าง ได้ใช้วธิ ี การแก้ไข
อย่างไร ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อะไรบ้างจากการทาโครงงานนี้
ผู้ประเมินโครงงาน
อาจดาเนินการด้วยบุคคล ต่อไปนี้
(1) ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง
(2) เพื่อนช่วยประเมิน
(3) ผูส้ อนหรื อครู ที่ปรึ กษาประเมิน
(4) ผูป้ กครองประเมิน
(5) บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง
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ใบความรู้ ที่ 2 เรื่ อง แหล่ งความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
แหล่ งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
1. บางกอกดอลล์
งานฝี มือประดิษฐ์ประดอยเป็ นเรื่ องหนึ่งที่คนไทยเราทาได้ดีไม่แพ้ชาติใดศิลปหัตถกรรมที่
ต้องใช้ความละเอียดประณี ตสู ง อย่างเช่นการประดิษฐ์ตุก๊ ตาฝี มือคนไทย ก็เป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่
นานาชาติให้การยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะตุก๊ ตา บางกอกดอลล์ ของคุณหญิงทองก้อน จัน
ทวิมล นั้นนับเป็ นส่ วนที่สร้างชื่อเสี ยงให้กบั ประเทศไทย ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
ตุก๊ ตาบางกอกดอลล์ นับหมื่นตัวถูกบรรจงตกแต่งขึ้นมาในหลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็ น ตุก๊ ตาโขน ละครรา ชีวิตชาวไทยในชนบท และชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมถึงการผลิดขึ้นตามวาระ
พิเศษ หรื อตามความต้องการของผูส้ ั่งทา ซึ่ งการผลิตแต่ละขั้นตามวาระพิเศษ หรื อตามความ
ต้องการของผูส้ ั่งทา ซึ่ งการผลิตแต่ละขั้นตอนล้วนแต่ทาด้วยมือทั้งสิ้ นด้วยความสวยงามและคุณค่า
ความเป็ นเอกลักษณ์ไทย “ตุก๊ ตาบางกอกดอลล์” จึงถูกนาไปเป็ นของขวัญสาหรับบุคคลสาคัญระดับ
ประมุขของประเทศ รวมทั้งแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองไทยในหลายครั้งหลายครา อีกทั้งยัง
เคยพิชิตรางวัลชนะเลิศการประกวดตุก๊ ตาพื้นเมืองนานาชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่ งจัดขึ้น ณ ประเทศโปแลนด์
เมื่อปี 2521 จึงกล่าวได้วา่ ตุก๊ ตาบางกอกดอลล์เป็ นที่รู้จกั ของนานาชาติและนักสะสมมานานนับสิ บ
ปี แล้ว
นอกจากนี้ ตุก๊ ตาบางกอกดอลล์ ยังถูกนาไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น ที่กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส นครชิคาโก ในสหรัฐอเมริ กา และกรุ งนิวเดลฮี
ประเทศอินเดีย ส่ วนในประเทศไทยเองได้แก่ที่ พิพิธภัณฑ์วงั สวนผักกาด พิพิธภัณฑ์โรงเรี ยน
วชิราวุธวิทยาลัย และวิทยาลัยครู ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ นครศรี ธรรมราช เชียงใหม่
รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นร์ จังหวัดปัตตานี
ความวิจิตรงดงามของตุก๊ ตาบางกอกดอลล์ มิใช่เพียงการสร้างแบบให้มีรูปลักษณ์ดู
สมจริ งเท่านั้น แต่ยงั พรั่งพร้อมด้วยเครื่ องประดับ – เครื่ องแต่งกายที่ออกแบบได้อย่างสวยงามลงตัว
นับเป็ นผลิตผลทางศิลปกรรมทั้งจากช่างฝี มือที่มีความรู ้ความชานาญสู ง และศิลปิ นอีกหลายท่านที่มี
ส่ วนร่ วมในการประดิษฐ์ผลงาน อาทิ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปั ทมจินดา) นายเรวัติ เสนียว์ งศ์ ณ
อยุธยา นายชิต เหรี ยญประชา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และนายประชุม มะนะ ผลงานเป็ นจานวน
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นับหมื่นๆ ชิ้นที่ผลิตขึ้น ณ บางกอกดอลล์ แห่งนี้ มีท้ งั ส่ วนที่ผลิตขึ้นเพื่อการจาหน่ายและจัดแสดง
ซึ่ งมีตวั อย่างให้ผเู ้ ข้าเยีย่ มชมได้พบตุก๊ ตาไทยในรู ปแบบต่างๆ มากมายรวมทั้งยังมีมุมของตุก๊ ตา
นานาชาติแสดงไว้อีกด้วย
ที่ต้ งั : 85 ซ.รัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
10400
โทร. 0-2245-3008 แฟ็ กซ์. 0-2245-3929
2. ผ้าไหมบ้านครัว ชุมชนบ้านครัวเหนือ
ถ้า “จิม ทอมป์ สัน” คือตานานการประสบความสาเร็ จของคนขายผ้าไหม ชุมชนบ้านครัวเหนือ ก็
เป็ นส่ วนหนึ่งที่อยูเ่ บื้องหลังความยิง่ ใหญ่ของเขาเช่นกันเป็ นเวลานานหลายสิ บปี ที่ชุมชนแห่งนี้ยดึ
อาชีพทอผ้าไหมกันทุกครัวเรื อน ฝี มือการทอผ้าไหมได้รับการยอมรับจาก จิม ทอมป์ สัน ที่เข้ามา
เลือกซื้ อเพื่อนาไปจาหน่ายที่ร้าน พื้นเพของชาวบ้านในชุ มชนบ้านครัวเหนือเป็ นชาวจามที่อพยพเข้า
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โดย
มาตั้งถิ่นฐานอยูร่ ิ มคลองมหาราชซึ่ งเป็ นที่ดินที่พระองค์พระราชทานให้และได้อาสาเข้าร่ วมรบขับ
ไล่ขา้ ศึกที่ยกทัพมารุ กรานกรุ งรัตนโกสิ นทร์ อาชีพดั้งเดิมของชาวจามก็คือการทาประมงและการ
ทอผ้าไหมพื้นเมืองแต่ฝีมือการทอผ้าไหมของชาวบ้านในชุ มชนแห่งนี้ จะมีความโดดเด่นมากกว่า
และได้สืบทอดมาหลายชัว่ คนนับตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
การทอผ้าไหมของชุมชนแห่งนี้ในยุคแรกจะทอเป็ นผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ ง ต่อมาเมื่อ จิม
ทอมป์ สัน ได้เข้ามาประกอบธุ รกิจผ้าไหมส่ งออกไปต่างประเทศ ก็ได้ช่วยพัฒนาปรับปรุ งออกแบบ
ลวดลายสี สันและใช้ฝีมือการทอจากชาวชุมชนเป็ นหลักซึ่ งจุดเด่นของผ้าไหมของชุมชนแห่งนี้ก็คือ
เนื้อผ้าจะมีคุณภาพสู ง เส้นไหมจะเนื้ อแน่นละเอียด สี จะสดสวย ใช้งานคงทนเป็ นที่ถูกอกถูกใจและ
เป็ นที่นิยมของชาวต่างประเทศเป็ นอย่างมาก จนกระทัง่ ได้รับการคัดเลือกให้ใช้เป็ นเครื่ องแต่งกาย
ของนักแสดงในภาพยนตร์ ยงิ่ ใหญ่อย่า “เบนเฮอร์ ” รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสี ยงอย่าง โรเบิร์ด เคเนตี้ ก็
ยังให้ความสนใจ จึงทาให้อาชีพทอผ้าไหมในสมัยนั้นเจริ ญรุ่ งเรื องมาก
เมื่อปี พ.ศ.2510 เหตุการณ์การหายตัวของ จิม มอมป์ สัน ที่ประเทสมาเลเซี ย ทาให้ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของชุมชนแห่งนี้ เป็ นอย่างมาก หลายครอบครัวหันไปประกอบอาชีพอื่น
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ประกอบกับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้ในปั จจุบนั นี้เหลือครัวเรื อนอยูเ่ พียงจานวนหนึ่ง
เท่านั้นที่ยงั คงยึดอาชีพการทอผ้าไหม เนื่องจากขั้นตอนการเตรี ยมเส้นไหมตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงการ
ทอสาเร็ จเป็ นผืนผ้าต้องอาศัยความชานาญ ความอดทน และมีข้ นั ตอนการดาเนินงานที่ยงุ่ ยาก
อย่างไรก็ดีการทอผ้าไหมของชาว ชุมชนบ้านครัวเหนือ ยังคงคุณภาพความงดงาม และ
ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างต่อเนื่ องแม้วา่ กาลเวลาจะผ่านมาถึงปั จจุบนั นอกจากนั้นยังได้มีการ
ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะเป็ นการคิดลายผ้าที่สวยงาม และเน้นเรื่ องการใช้สีสัน
มากกว่าที่อื่น อาทิ ผ้าไหมฟูก ผ้าสายฝน ผ้าลายน้ า ผ้าดิ้นฟูก ลายสายรุ ้ง และลายหิ นอ่อน ล้วนแต่
เป็ นเสน่ห์ที่ทาให้งานผ้าไหมทอของชุมชนแห่งนี้ ดูแปลกตากว่าใคร
ชุมชนบ้านครัวเหนือ ตั้งอยูท่ ี่ริมคลองแสนแสบ ซ.เกษมสันต์ 3 เขตราชเทวี นักท่องเที่ยว
ที่สนใจตานานการผลิตผ้าไหมของชุมชนบ้านครัวเหนื อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. โดย
ติดต่อที่คุณวรรณี มนูทศั น์ (โทรศัพท์ 0-81246-9089) ซึ่ งชุมชนแห่งนี้ยงั อนุรักษ์การทอผ้าไหมไว้คง
เดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังใช้แรงงานฝี มือทุกขั้นตอน ไม่วา่ จะเป็ นการฟอกสี การย้อมสี จนไปถึง
การทอ ซึ่ งที่นี่ยงั ใช้ระบบการทอด้วยกี่แบบดังเดิม และหากถูกใจผ้าไหมผืนใดก็สามารถเลือกซื้ อได้
ด้วย

3. เรื อไทยราชเทวี
ดาเนินกิจการโดยนายสุ รัฐ จิระรัตนวงศ์ ซึ่ งประดิษฐ์เรื อไทยจาลองมากว่า 8 ปี เป็ นร้านที่รวบรวม
งานหัตถกรรม เรื อจาลองของไทยทุกชนิด ทั้งรู ปทรงเล็กและรู ปทรงใหญ่ นายสุ รัฐฝึ กหัดการ
ประดิษฐ์เรื อจาลองด้วยตนเอง ออกแบบสัดส่ วนของเรื อจากหนังสื อปรับปรุ งและพัฒนาจนมี
ลักษณะเฉพาะของตน ลักษณะเด่นของเรื อไทยราชเทวีคือ ทุกชิ้นส่ วนบรรจงประดิษฐ์ดว้ ยขนาด
มาตรฐานที่เท่ากันทุกลา รายละเอียดเหมือนจริ ง ประเภทของเรื อได้แก่ เรื อสาเภามหาสมบัติ เรื อ
สาเภาโบราณ เรื อสาเภาไทย เรื อสาเภายุโรป เรื อรบ เรื อกระแชง เรื อหางแมงป่ อง ได้รับการรับรอง
ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ 5 ดาวในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลติภณั ฑ์ของเขตราชเทวี จาหน่ายส่ งออกหลาย
ประเทศสิ นค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเรื อสาเภา
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ใบงานที่ 1 เรื่ องการเขียนเค้ าโครงการทาโครงงาน
(ชื่ อโครงงาน)
1. ชื่ อโครงงาน.......................................................................................................................
2. ชื่ อผู้ทาโครงงาน
1) ...................................................... 2) ..............................................................
3) ...................................................... 4) ..............................................................
5) ...................................................... 6) ...............................................................
3. ชื่ อทีป่ รึกษาโครงงาน……………………………………………………………………..
4. ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้ นคว้า
1) …………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………….
6. เป้ าหมายของการศึกษา
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
7. วิธีดาเนินงาน
1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
…………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………..….
2) แนวการศึกษาค้นคว้า
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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8. แผนการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

วัสดุอปุ กรณ์

ผู้รับผิดชอบ

9. ระยะเวลาดาเนินงาน
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่....................... เดือน.......................................... พ.ศ.............................
สิ้ นสุ ดวันที่........................... เดือน......................................... พ.ศ.............................
10. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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11. เอกสารอ้างอิง
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ผูเ้ สนอโครงงาน
(......................................................)
............/............................../..........
ลงชื่อ.......................................................อาจารย์ที่ปรึ กษา
(......................................................)
............/............................./.............
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ปัญหา/อุปสรรค
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ลงชื่อ__________________________________
(_________________________________)
ผูส้ อน
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ผลผลิตแห่ งภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น

เรื่ อง ศึกษาแหล่ งภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

รายวิชาศิลปะพืน้ ฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผู้สอน นางสาวสิ ริวมิ ล ท้วมแสง

เวลา 1 ชั่วโมง
โรงเรียนเซนต์ ดอมินิก

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวดั
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่า งานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชีวดั ที่ ม. 4/1 วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ในรู ปแบบตะวันออกและรู ปแบบ
ตะวันตก
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนสามารถบอกและอธิ บายความเป็ นมาของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนได้
2. นักเรี ยนได้ทดลองฝึ กการสร้างงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
3. นักเรี ยนสามารถร่ วมกันศึกษาวางแผนในการทางานในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการสื บสานสื บทอดประสบการณ์จากรุ่ นถึงรุ่ นเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาเป็ นเวลานานถ้าถูกละเลยขาดการยอมรับและถูกทาลายลงก็จะสู ญหายไป
ไร้ซ่ ึ งภูมิปัญญาของตนเองทาให้คนในท้องถิ่นไม่มีศกั ดิ์ศรี ขาดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่เยาวชนรุ่ นหลังต้องช่วยกันรักษา
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สาระการเรี ยนรู้
แหล่งการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี
1. บางกอกดอลล์
งานฝี มือประดิษฐ์ประดอยเป็ นเรื่ องหนึ่งที่คนไทยเราทาได้ดีไม่แพ้ชาติใดศิลปหัตถกรรมที่
ต้องใช้ความละเอียดประณี ตสู ง อย่างเช่นการประดิษฐ์ตุก๊ ตาฝี มือคนไทย ก็เป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่
นานาชาติให้การยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะตุก๊ ตา บางกอกดอลล์ ของคุณหญิงทองก้อน จัน
ทวิมล นั้นนับเป็ นส่ วนที่สร้างชื่อเสี ยงให้กบั ประเทศไทย ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
ตุก๊ ตาบางกอกดอลล์ นับหมื่นตัวถูกบรรจงตกแต่งขึ้นมาในหลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็ น ตุก๊ ตาโขน ละครรา ชีวิตชาวไทยในชนบท และชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมถึงการผลิดขึ้นตามวาระ
พิเศษ หรื อตามความต้องการของผูส้ งั่ ทา ซึ่ งการผลิตแต่ละขั้นตามวาระพิเศษ หรื อตามความ
ต้องการของผูส้ ั่งทา ซึ่ งการผลิตแต่ละขั้นตอนล้วนแต่ทาด้วยมือทั้งสิ้ นด้วยความสวยงามและคุณค่า
ความเป็ นเอกลักษณ์ไทย “ตุก๊ ตาบางกอกดอลล์” จึงถูกนาไปเป็ นของขวัญสาหรับบุคคลสาคัญระดับ
ประมุขของประเทศ รวมทั้งแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองไทยในหลายครั้งหลายครา อีกทั้งยัง
เคยพิชิตรางวัลชนะเลิศการประกวดตุก๊ ตาพื้นเมืองนานาชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่ งจัดขึ้น ณ ประเทศโปแลนด์
เมื่อปี 2521 จึงกล่าวได้วา่ ตุก๊ ตาบางกอกดอลล์เป็ นที่รู้จกั ของนานาชาติและนักสะสมมานานนับสิ บ
ปี แล้ว
นอกจากนี้ ตุก๊ ตาบางกอกดอลล์ ยังถูกนาไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น ที่กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส นครชิคาโก ในสหรัฐอเมริ กา และกรุ งนิ วเดลฮี
ประเทศอินเดีย ส่ วนในประเทศไทยเองได้แก่ที่ พิพิธภัณฑ์วงั สวนผักกาด พิพิธภัณฑ์โรงเรี ยน
วชิราวุธวิทยาลัย และวิทยาลัยครู ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ นครศรี ธรรมราช เชียงใหม่
รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นร์ จังหวัดปั ตตานี
ความวิจิตรงดงามของตุก๊ ตาบางกอกดอลล์ มิใช่เพียงการสร้างแบบให้มีรูปลักษณ์ดู
สมจริ งเท่านั้น แต่ยงั พรั่งพร้อมด้วยเครื่ องประดับ – เครื่ องแต่งกายที่ออกแบบได้อย่างสวยงามลงตัว
นับเป็ นผลิตผลทางศิลปกรรมทั้งจากช่างฝี มือที่มีความรู ้ความชานาญสู ง และศิลปิ นอีกหลายท่านที่มี
ส่ วนร่ วมในการประดิษฐ์ผลงาน อาทิ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปั ทมจินดา) นายเรวัติ เสนียว์ งศ์ ณ
อยุธยา นายชิต เหรี ยญประชา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และนายประชุม มะนะ ผลงานเป็ นจานวน
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นับหมื่นๆ ชิ้นที่ผลิตขึ้น ณ บางกอกดอลล์ แห่งนี้ มีท้ งั ส่ วนที่ผลิตขึ้นเพื่อการจาหน่ายและจัดแสดง
ซึ่ งมีตวั อย่างให้ผเู ้ ข้าเยีย่ มชมได้พบตุก๊ ตาไทยในรู ปแบบต่างๆ มากมายรวมทั้งยังมีมุมของตุก๊ ตา
นานาชาติแสดงไว้อีกด้วย
ที่ต้ งั : 85 ซ.รัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
10400
โทร. 0-2245-3008 แฟ็ กซ์. 0-2245-3929
2. ผ้าไหมบ้านครัว ชุมชนบ้านครัวเหนือ
ถ้า “จิม ทอมป์ สัน” คือตานานการประสบความสาเร็ จของคนขายผ้าไหม ชุมชนบ้านครัวเหนือ ก็
เป็ นส่ วนหนึ่งที่อยูเ่ บื้องหลังความยิง่ ใหญ่ของเขาเช่นกันเป็ นเวลานานหลายสิ บปี ที่ชุมชนแห่งนี้ยดึ
อาชีพทอผ้าไหมกันทุกครัวเรื อน ฝี มือการทอผ้าไหมได้รับการยอมรับจาก จิม ทอมป์ สัน ที่เข้ามา
เลือกซื้ อเพื่อนาไปจาหน่ายที่ร้าน พื้นเพของชาวบ้านในชุ มชนบ้านครัวเหนือเป็ นชาวจามที่อพยพเข้า
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โดย
มาตั้งถิ่นฐานอยูร่ ิ มคลองมหาราชซึ่ งเป็ นที่ดินที่พระองค์พระราชทานให้และได้อาสาเข้าร่ วมรบขับ
ไล่ขา้ ศึกที่ยกทัพมารุ กรานกรุ งรัตนโกสิ นทร์ อาชีพดั้งเดิมของชาวจามก็คือการทาประมงและการ
ทอผ้าไหมพื้นเมืองแต่ฝีมือการทอผ้าไหมของชาวบ้านในชุ มชนแห่งนี้ จะมีความโดดเด่นมากกว่า
และได้สืบทอดมาหลายชัว่ คนนับตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
การทอผ้าไหมของชุมชนแห่งนี้ในยุคแรกจะทอเป็ นผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ ง ต่อมาเมื่อ จิม
ทอมป์ สัน ได้เข้ามาประกอบธุ รกิจผ้าไหมส่ งออกไปต่างประเทศ ก็ได้ช่วยพัฒนาปรับปรุ งออกแบบ
ลวดลายสี สันและใช้ฝีมือการทอจากชาวชุมชนเป็ นหลักซึ่ งจุดเด่นของผ้าไหมของชุมชนแห่งนี้ก็คือ
เนื้อผ้าจะมีคุณภาพสู ง เส้นไหมจะเนื้ อแน่นละเอียด สี จะสดสวย ใช้งานคงทนเป็ นที่ถูกอกถูกใจและ
เป็ นที่นิยมของชาวต่างประเทศเป็ นอย่างมาก จนกระทัง่ ได้รับการคัดเลือกให้ใช้เป็ นเครื่ องแต่งกาย
ของนักแสดงในภาพยนตร์ ยงิ่ ใหญ่อย่า “เบนเฮอร์ ” รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสี ยงอย่าง โรเบิร์ด เคเนตี้ ก็
ยังให้ความสนใจ จึงทาให้อาชีพทอผ้าไหมในสมัยนั้นเจริ ญรุ่ งเรื องมาก
เมื่อปี พ.ศ.2510 เหตุการณ์การหายตัวของ จิม มอมป์ สัน ที่ประเทสมาเลเซี ย ทาให้ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของชุมชนแห่งนี้ เป็ นอย่างมาก หลายครอบครัวหันไปประกอบอาชีพอื่น
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ประกอบกับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้ในปั จจุบนั นี้เหลือครัวเรื อนอยูเ่ พียงจานวนหนึ่ง
เท่านั้นที่ยงั คงยึดอาชีพการทอผ้าไหม เนื่องจากขั้นตอนการเตรี ยมเส้นไหมตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงการ
ทอสาเร็ จเป็ นผืนผ้าต้องอาศัยความชานาญ ความอดทน และมีข้ นั ตอนการดาเนินงานที่ยงุ่ ยาก
อย่างไรก็ดีการทอผ้าไหมของชาว ชุมชนบ้านครัวเหนือ ยังคงคุณภาพความงดงาม และ
ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างต่อเนื่ องแม้วา่ กาลเวลาจะผ่านมาถึงปั จจุบนั นอกจากนั้นยังได้มีการ
ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะเป็ นการคิดลายผ้าที่สวยงาม และเน้นเรื่ องการใช้สีสัน
มากกว่าที่อื่น อาทิ ผ้าไหมฟูก ผ้าสายฝน ผ้าลายน้ า ผ้าดิ้นฟูก ลายสายรุ ้ง และลายหิ นอ่อน ล้วนแต่
เป็ นเสน่ห์ที่ทาให้งานผ้าไหมทอของชุมชนแห่งนี้ ดูแปลกตากว่าใคร
ชุมชนบ้านครัวเหนือ ตั้งอยูท่ ี่ริมคลองแสนแสบ ซ.เกษมสันต์ 3 เขตราชเทวี นักท่องเที่ยว
ที่สนใจตานานการผลิตผ้าไหมของชุมชนบ้านครัวเหนื อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. โดย
ติดต่อที่คุณวรรณี มนูทศั น์ (โทรศัพท์ 0-81246-9089) ซึ่ งชุมชนแห่งนี้ยงั อนุรักษ์การทอผ้าไหมไว้คง
เดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังใช้แรงงานฝี มือทุกขั้นตอน ไม่วา่ จะเป็ นการฟอกสี การย้อมสี จนไปถึง
การทอ ซึ่ งที่นี่ยงั ใช้ระบบการทอด้วยกี่แบบดังเดิม และหากถูกใจผ้าไหมผืนใดก็สามารถเลือกซื้ อได้
ด้วย

3. เรื อไทยราชเทวี
ดาเนินกิจการโดยนายสุ รัฐ จิระรัตนวงศ์ ซึ่ งประดิษฐ์เรื อไทยจาลองมากว่า 8 ปี เป็ นร้านที่รวบรวม
งานหัตถกรรม เรื อจาลองของไทยทุกชนิด ทั้งรู ปทรงเล็กและรู ปทรงใหญ่ นายสุ รัฐฝึ กหัดการ
ประดิษฐ์เรื อจาลองด้วยตนเอง ออกแบบสัดส่ วนของเรื อจากหนังสื อปรับปรุ งและพัฒนาจนมี
ลักษณะเฉพาะของตน ลักษณะเด่นของเรื อไทยราชเทวีคือ ทุกชิ้นส่ วนบรรจงประดิษฐ์ดว้ ยขนาด
มาตรฐานที่เท่ากันทุกลา รายละเอียดเหมือนจริ ง ประเภทของเรื อได้แก่ เรื อสาเภามหาสมบัติ เรื อ
สาเภาโบราณ เรื อสาเภาไทย เรื อสาเภายุโรป เรื อรบ เรื อกระแชง เรื อหางแมงป่ อง ได้รับการรับรอง
ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ 5 ดาวในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลติภณั ฑ์ของเขตราชเทวี จาหน่ายส่ งออกหลาย
ประเทศสิ นค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเรื อสาเภา
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สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ การทางาน
ชิ้นงานหรื อภาระงาน
1. จัดทารู ปเล่มโครงงานจากการที่ได้ไปศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระบวนการการจัดการเรี ยนรู้
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ซกั ถามถึงภาระงานที่ได้มอบหมายจากสัปดาห์ที่แล้วว่านักเรี ยนได้ขอ้ มูลเพิ่มเติม มีขอ้ สงสัย
หรื อพบปั ญหาอย่างไรบ้าง
ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนในกลุ่มนาเสนอข้อมูลเพิม่ เติมหลังจากที่นกั เรี ยนได้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเติม
2. ครู ยกตัวอย่างปั ญหาของคนในสังคมปั จจุบนั ที่ไม่ค่อยเล็งเห็นถึงความสาคัญของความสาคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
3. ครู อธิ บายแนวทางการทางานและการแบ่งหน้าที่ในการลงพื้นที่แหล่งการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเขตราชเทวี
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4. ครู จดั กิจกรรมเกมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนแต่
ละคนกาหนดผลิตภัณฑ์ของตัวเองมา 1 ชิ้น และให้นกั เรี ยนออกแบบตราสัญลักษณ์ให้สื่อถึง
ผลิตภัณฑ์ที่นกั เรี ยนออกแบบไว้โดยนาชื่อของตัวเองมาออกแบบเป็ นตราสัญลักษณ์
5. ครู ให้นกั เรี ยนทาใบงานที่1 เรื่ องการกาหนดหัวข้อโครงงานให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มกาหนดปั ญหา
หรื อหัวข้อโครงงานที่นกั เรี ยนภายในกลุ่มมีความสนใจ
ขั้นสรุ ป
1. ครู เดินสารวจการทางานของนักเรี ยน คอยชี้แนะและแนะนาแนวทางให้สอดคล้องกับหัวข้อ
โครงงานที่นกั เรี ยนเลือก
2. ครู สรุ ปการทางานในการลงศึกษาพื้นที่แหล่งการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเขียนเล่ม
โครงงานให้นกั เรี ยนฟังอีกครั้ง
สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1. แหล่งการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี
2. อินเตอร์เน็ต
3. หนังสื อภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวัดและการประเมินผล
แบบประเมินพฤติกรรม(ปฏิบตั ิงานกลุ่ม)
พฤติกรรมทีส่ ั งเกต
1. มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรื อร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีข้ นั ตอนในการทางานอย่างเป็ นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม

คะแนน
3

2

1
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็ นประจา

ให้

3

คะแนน

พฤติกรรมที่ทาเป็ นบางครั้ง

ให้

2

คะแนน

พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้

1

คะแนน

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

13-15

ดี

8-12

ปานกลาง

5-7

ปรับปรุ ง

แบบประเมินการอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
รายการประเมิน
5

พฤติกรรมบ่ งชี้
4
3
2

รวม
1

1. มีการวางแผนการทางาน
2. มีความพร้อมในการนาเสนอ
3. ความน่าสนใจในการนาเสนอ
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานนาเสนอ
5
ดีมาก

4
ดี

3
ปานกลาง

2
น้อย

1
ต้องปรับปรุ ง
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ปัญหา/อุปสรรค
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ลงชื่อ__________________________________
(_________________________________)
ผู้สอน
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ศิลปะผลผลิตแห่ งภูมิปัญญาท้ องถิ่น

เรื่ อง คุณค่ าของภูมิปัญญาท้ องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผู้สอน นางสาวสิ ริวมิ ล ท้วมแสง

รายวิชาศิลปะพืน้ ฐาน
เวลา 3 ชั่วโมง
โรงเรียนเซนต์ ดอมินิก

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่า งานทัศนศิลป์
ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชีวดั ที่ ม. 4/1 วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ในรู ปแบบตะวันออกและรู ปแบบตะวันตก
ม. 4/3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิ พลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ ในสังคม
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถวิเคราะห์และบอกปั ญหาของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นกั เรี ยนสนใจในประเด็นต่างๆได้
2. ตระหนักและเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่
3. รู ้จกั แก้ไขปั ญหาต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อคงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วนเป็ นความรู ้ความคิด ความเชื่อที่สัมพันธ์กบั วิถีชีวติ ของคนแต่ละ
ท้องถิ่นสื บทอดมาจากบรรพบุรุษถ่ายทอดมาสู่ ลูกหลานที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ทาให้คนรุ่ นหลัง
เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
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สาระการเรี ยนรู้
ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ประโยชน์และความสาคัญของภูมิปัญญา ที่บรรพ
บุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสื บทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ทาให้คนในชาติเกิดความรัก
และความภาคภูมิใจ ที่จะร่ วมแรงร่ วมใจสื บสานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
สถาปั ตยกรรม ประเพณี ไทย การมีน้ าใจ ศักยภาพในการประสานผลประโยชน์ เป็ นต้น ภูมิปัญญา
ไทยจึงมีความสาคัญดังนี้
ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็ นปึ กแผ่น
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยได้ใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ สร้างความเป็ นปึ กแผ่นให้แก่
ประเทศชาติมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองประชาชนด้วย
พระเมตตาแบบพ่อปกครองลูก ผูใ้ ดประสบความเดือดร้อนก็สามารถตีระฆังแสดงความเดือดร้อน
เพื่อขอรับพระราชทานความช่วยเหลือทาให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ต่อประเทศชาติ
ร่ วมกันสร้างบ้านเรื อนจนเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นปึ กแผ่น
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญากระทายุทธหัตถีจนชนะข้าศึกศัตรู และ
ทรงกอบกูเ้ อกราชของชาติไทยคืนมาได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ปั จจุบนั พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเหล่าพสกนิกรมากมาย
เหลือคณานับ ทรงใช้พระปรี ชาสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ จนรอดพ้น
ภัยพิบตั ิ หลายครั้งพระองค์ทรงมีพระปรี ชาสามารถหลายด้าน แม้แต่ดา้ นการเกษตร พระองค์ได้
พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกรทั้งด้านการเกษตรแบบสมดุลและยัง่ ยืน ฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อม นาความสงบร่ มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมา สมดังพระราชประสงค์ที่ทรงอุทิศ
พระวรกายและพระสติปัญญาในการพัฒนาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์
สร้างความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรี เกียรติภูมิแก่คนไทย คนไทยในอดีตที่มีความสามารถ
ปรากฏในประวัติศาสตร์ มีมาก เป็ นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เช่น นายขนมต้มเป็ นนักมวย
ไทยที่มีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่ วน ทุกท่าของแม้ไม้มวยไทย สามารถชกมวยไทยจนชนะพม่า
ได้ถึงเก้าคนสิ บคนในคราวเดียวกัน แม้ในปั จจุบนั มวยไทยก็ยงั ถือว่า เป็ นศิลปะชั้นเยีย่ ม เป็ นที่นิยม
ฝึ กและแข่งขันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ ปั จจุบนั มีค่ายมวยไทยทัว่ โลก ชาวต่างประเทศที่
ได้ฝึกมวยไทยจะรู ้สึกยินดีและภาคภูมิใจ ในการที่จะใช้กติกาของมวยไทย เช่น การไหว้ครู มวยไทย
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การออกคาสั่งในการชกเป็ นภาษาไทยทุกคา เช่น คาว่า "ชก" "นับหนึ่งถึงสิ บ" เป็ นต้น ถือเป็ นมรดก
ภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้ ภูมิปัญญาไทยที่โดดเด่นยังมีอีกมากมาย เช่น มรดกภูมิปัญญาทางภาษา
และวรรณกรรม โดยที่มีอกั ษรไทยเป็ นของตนเองมาตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัย และวิวฒั นาการมาจนถึง
ปั จจุบนั วรรณกรรมไทยถือว่าเป็ นวรรณกรรมที่มีความไพเราะ ได้อรรถรสครบทุกด้าน วรรณกรรม
หลายเรื่ องได้รับการแปลเป็ นภาษาต่างประเทศหลายภาษา
ด้านอาหาร อาหารไทยเป็ นอาหารที่ปรุ งง่าย พืชที่ใช้ประกอบอาหารส่ วนใหญ่เป็ นพืช
สมุนไพร ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังป้ องกันโรคได้หลาย
โรค เพราะส่ วนประกอบส่ วนใหญ่เป็ นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย ใบมะกรู ดใบ
โหระพา ใบกะเพรา เป็ นต้น
สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมคาสอนทางศาสนาใช้กบั วิถีชีวติ ได้อย่างเหมาะสมคนไทย
ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ โดยนาหลักธรรมคาสอนของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวติ ได้อย่าง
เหมาะสม ทาให้คนไทยเป็ นผูอ้ ่อน-น้อมถ่อมตน เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ประนีประนอมรักสงบ ใจเย็น มี
ความอดทน ให้อภัยแก่ผสู ้ านึ กผิด ดารงวิถีชีวิตอย่างเรี ยบง่ายปกติสุข ทาให้คนในชุมชนพึ่งพากัน
ได้ แม้จะอดอยากเพราะแห้งแล้ง แต่ไม่มีใครอดตาย เพราะพึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปั นกันแบบ "พริ ก
บ้านเหนื อเกลือบ้านใต้" เป็ นต้น ทั้งหมดนี้สืบเนื่ องมาจากหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
เป็ นการใช้ภูมิปัญญาในการนาเอาหลักของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวัน และ
ดาเนินกุศโลบายด้านต่างประเทศ จนทาให้ชาวพุทธทัว่ โลกยกย่องให้ประเทศไทยเป็ นผูน้ าทางพุทธ
ศาสนา และเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.)
สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยัง่ ยืน
แนวทางการดารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. การค้นคว้าวิจยั ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ที่เป็ น
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็ นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบนั
2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและ
ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรม
ต่างๆ สร้างจิตสานึกของความเป็ นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่ วมกันอนุ รักษ์ภูมิปัญญาที่เป็ น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นหรื อพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดง
สภาพชีวติ และความเป็ นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู ้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย
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3. การฟื้ นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กาลังสู ญหาย หรื อที่สูญหายไปแล้วมาทาให้มี
คุณค่าและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริ ยธรรม คุณธรรม
และค่านิยม
4. การพัฒนา ควรริ เริ่ มสร้างสรรค์และปรับปรุ งภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็ นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนา
อาชีพควรนาความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิตตลาด และ
การบริ หาร ตลอดจนการป้ องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การถ่ายทอด ถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู ้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า
คุณประโยชน์และปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ
6. ส่ งเสริ มกิจกรรม โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดเครื อข่ายการสื บสานและพัฒนา
ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่ อง
7. การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้าขวาง ด้วยสื่ อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
กับประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก
8. การเสริ มสร้างปราชญ์ทอ้ งถิ่น โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวบ้าน
ผูด้ าเนินงานให้มีโอกาสแสแสดงศักยภาพ ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศ
เกียรติคุณในลักษณะต่างๆ
วิธีการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์ภูมิปัญญาไทย
1. การนิยมในสิ นค้าไทย อุดหนุนสิ นค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาไทย
2. การเข้าร่ วมในวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นภูมิปัญญาไทยทุกครั้ง
3. การรวมกลุ่มเพื่อร่ วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ตามความสนใจ ความสามารถของ
ตนเอง นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
สรมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ การทางาน
ชิ้นงานหรื อภาระงาน
1. นาเสนอความรู ้จากที่ได้ไปลงพื้นที่ศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ใบงานที่ 2 เรื่ อง แนวทางการอนุ รักษ์และคงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเพื่อต่อยอดความรู ้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
คาบเรียนที่1
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนนัง่ ตามกลุ่มทบทวนความรู ้การนาเสนอในสัปดาห์ที่แล้ว
ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนเพื่อนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบโครงงาน ความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่ไปศึกษา
2. ครู อธิ บายและปลูกฝังในเรื่ องคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกับซักถามนักเรี ยนแต่ละกลุ่มว่า
มีแนวทางการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนได้อย่างไร
3. ครู จดั กิจกรรมเกมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยน
สลับกลุ่มใหม่ ครู อธิ บายกติกา ครู มีคาถาม 2 ข้อ ให้เวลาข้อละ 3 นาทีถา้ หมดเวลานักเรี ยนต้องวาง
ปากกาทันที ให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดและเขียนคาตอบให้มากที่สุดโดยคาตอบต้องมีความเป็ นไปได้
ไม่เกินจริ ง คาถามมีดงั นี้
- 3.1 ถ้าในบริ เวณชุมชนของนักเรี ยนมีเศษไม้เป็ นจานวนมากนักเรี ยนคิดว่าเศษไม้ที่มีอยูจ่ ะ
นามาสร้างเป็ น อะไรที่มีความแปลกใหม่ได้บา้ ง ( 3 นาที )
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- 3.2 หลังจากที่นกั เรี ยนได้ไปศึกษาผ้าไหมบ้านครัวมา ให้นกั เรี ยนบอกประโยชน์ของผ้า
ไหมให้ได้มากที่สุด (3 นาที)
ขั้นสรุ ป
1. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เพื่อนมานาเสนอและร่ วมกัน
อภิปราย
คาบเรียนที่ 2
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนนัง่ ตามกลุ่มเพื่อเตรี ยมตัวนาเสนอผลงานในรู ปแบบโครงงาน
ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ให้นกั เรี ยนกลุ่มที่เหลือส่ งตัวแทนเพื่อนาเสนอข้อมูล ความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่ไปศึกษา
2. ครู ยกตัวอย่างภูมิปัญญาและตัวอย่างงานศิลปะที่เริ่ มจะสู ญหายไป ซึ่ งเกิดจากการไม่เห็นคุณค่า
ของคนในยุคปัจจุบนั
3. ครู แจกใบงานที่ 2 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปความคิดเห็นในการอนุรักษ์และคงคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ขั้นสรุ ป
1. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้และแนวทางการอนุ รักษ์แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนาความรู ้ที่ได้มาสร้างเป็ นผลงานหรื อชิ้นงานทางศิลปะเพื่อ
ต่อยอดความรู ้
คาบเรียนที่ 3
ครู แจกแบบทดสอบหลังเรี ยน
สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1. แหล่งการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี
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2. สื่ อวิดีทศั น์
การวัดและการประเมินผล
แบบประเมินพฤติกรรม(ปฏิบตั ิงานกลุ่ม)
คะแนน

พฤติกรรมทีส่ ั งเกต

3

1. มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรื อร้นในการทางาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีข้ นั ตอนในการทางานอย่างเป็ นระบบ
5. ใช้เวลาในการทางานอย่างเหมาะสม
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทาเป็ นประจา

ให้

3

คะแนน

พฤติกรรมที่ทาเป็ นบางครั้ง

ให้

2

คะแนน

พฤติกรรมที่ทาน้อยครั้ง

ให้

1

คะแนน

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

13-15

ดี

8-12

ปานกลาง

5-7

ปรับปรุ ง

แบบประเมินการอภิปรายและการนาเสนอผลงาน

2

1
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รายการประเมิน
5

พฤติกรรมบ่ งชี้
4
3
2

รวม
1

1. มีการวางแผนการทางาน
2. มีความพร้อมในการนาเสนอ
3. ความน่าสนใจในการนาเสนอ
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. ประโยชน์-ความถูกต้องของงานนาเสนอ
5
ดีมาก

4
ดี

3
ปานกลาง

2
น้อย

1
ต้องปรับปรุ ง
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ใบงานที่ 2 เรื่ อง แนวทางการอนุรักษ์ และคงคุณค่ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น
หลังจากที่นกั เรี ยนได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี
นักเรี ยนมีแนวทางในการอนุ รักษ์และคงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนอย่างไรบ้าง
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้

ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ปัญหา/อุปสรรค
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ลงชื่อ__________________________________
(_________________________________)
ผูส้ อน
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ชื่อ__________________________________________ชัน______________เลขที
้
่_____________
แบบทดสอบก่ อนและหลังเรี ยนเพื่อวัดทักษะการเรี ยนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ ใน
รายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิตแห่ งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
คาชี ้แจง ให้ นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถกู ที่สดุ เพียงข้ อเดียว
1.ข้ อใดคือความหมายของคาว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ก. องค์ความรู้ ความสามารถของคนในท้ องถิ่นอันเกิดจากการสัง่ สม เลือกสรร และพัฒนาสืบทอดไปสูค่ น
รุ่ นใหม่
ข. องค์ความรู้ ของชาวบ้ านที่นามาใช้ ในการเอาชนะสิ่งแวดล้ อมหรื อสิ่งเหนือธรรมชาติ
ค. ความรู้ ความสารถของคนในท้ องถิ่นในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างรายได้ ของคนในอดีต
ง. ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อในด้ านของวัฒนธรรมของคนในท้ องถิ่น
2. อะไรคือข้ อดีของการนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในชีวิตประจาวัน
ก. ลดการใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ า
ข. ช่วยในการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นในคงอยู่
ค. สามารถลดปริ มาณขยะและสร้ างรายได้ ในชุมชน
ง. ลดการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ
3. การกระทาใดที่แสดงถึงการเห็นคุณค่าและเป็ นการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ก. รณรงค์ให้ คนในท้ องถิ่นนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ข. เก็บรักษาองค์ความรู้ ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีอยู่ไว้ อย่างดีไม่ให้ ผ้ อู ื่นรู้
ค. อุดหนุนสินค้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่นในพื ้นที่ชมุ ชนของตนเอง
ง. นาภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีอยู่มาศึกษาและพัฒนาให้ เหมาะสมกับสังคมปั จจุบนั
4. ภูมิปัญญาที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะพื ้นที่ใดที่หนึง่ โดยยังไม่มีความแพร่ หลายเรี ยกภูมิปัญญานี ้ว่า
อย่างไร
ก. ภูมิปัญญาหลวง
ข. ภูมิปัญญาชุ่มชน
ค. ภูมิปัญญาชาติ
ง. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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5. ข้ อใดไม่ใช่ลกั ษณะของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ก. มีลกั ษณะเป็ นทังความรู
้
้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม
ข. แสดงถึงลักษณะที่สาคัญของประวัติบคุ คลสาคัญ
ค. มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ เข้ ากับสังคมปั จจุบนั
ง. มีความเป็ นเอกลักษณ์ซงึ่ สอดคล้ องกับสิ่งแวดล้ อมในชุมชน
6. จุดเริ่ มต้ นในการผลิตเรื อไทยราชเทวีคือข้ อใด
ก. เห็นแบบเรื อที่หลากหลายจากต่างประเทศ
ข. ได้ แนวความคิดมากจากเรื อที่ได้ พบเจอในการคมนาคมทางน ้า
ค. เกิดจากความชอบส่วนตัวจึงเริ่ มศึกษาจนเกิดการพัฒนาผลิตเรื อจาลองขึ ้นมา
ง. ในช่วงนันเรื
้ อจาลองเป็ นสินค้ าที่ความนิยมและเป็ นที่ต้องการของต่างชาติ
7. เรื อไทยจาลองนอกจากจะใช้ ตกแต่งเพื่อใช้ เกิดความสวยงามแล้ วยังมีประโยชน์ในด้ านใดอีกบ้ าง
ก. ได้ ศกึ ษาส่วนประกอบของเรื อชนิดต่างๆ ซึง่ มีเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน
ข. สามารถนาไประยุกต์เป็ นของเล่นสาหรับเด็กเพราะส่วนประกอบของเรื อสามารถขยับได้ ทกุ ชิ ้น
ค. วัสดุที่ใช้ ผลิตเรื อจาลองสามารถต่อประกอบใหม่ได้
ง. เรื อจาลองเป็ นของที่มีคณ
ุ ค่าแก่การสะสม
8. ข้ อดือความเชื่อของการนาเรื อจาลองมาตกแต่งบ้ านเรื อน
ก. ความเชื่อด้ านการเดินทาง การค้ าขาย
ข. ความเชื่อเรื่ องศาสนา
ค. ความเชื่อเรื่ องสุขภาพ ความรัก
ง. ความเชื่อเรื่ องธุรกิจ
9. วัสดุในการทาเรื อไทยราชเทวีคือข้ อใด
ก. ไม้ ยาง
ข. ไม้ สกั
ค. ไม้ อดั
ง. ไม้ พาเลท
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10. ข้ อใดคือจุดเด่นของเรื อไทยราชเทวี
ก. มีความประณีตสวยงาม
ข. สร้ างจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน
ค. สัดส่วนที่ตรงตามต้ นฉบับเรื อจริ ง
ง. ใช้ สีจากธรรมชาติ
11. คนในชุมชนบ้ านครัวส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาใด
ก. ศาสนาพุทธ
ข. ศาสนาอิสลาม
ค. ศาสนาคริ สต์
ง. ศาสนาฮินดู
12. ข้ อใดคือขันตอนการการทอผ้
้
าไหมบ้ านครัว
ก. นาไหมมาย้ อม กรอไหมเข้ าหลอดใหญ่และหลอดเล็ก นาเส้ นไหมมาขึ ้นลวดลาย
ข. นาไหมมาย้ อมด้ วยสีธรรมชาติ กรอไหมเข้ าหลอดใหญ่และหลอดเล็ก นาเส้ นไหมมาขึ ้นลวดลาย
ค. นารังของตัวไหมมาปั่ นเป็ นเส้ นใย นาไหมมาย้ อมด้ วยสีธรรมชาติ นาเส้ นไหมมาขึ ้นลวดลาย
ง. นารังของตัวไหมมาปั่ นเป็ นเส้ นใย นาไหมมาย้ อม กรอไหมเข้ าหลอดใหญ่และหลอดเล็ก นาเส้ นไหมมา
ขึ ้นลวดลาย
13. ก่อนจะมาเป็ นชุมชนบ้ านครัวชุมชนนี ้เคยใช้ ชื่อใดมาก่อน
ก. บ้ านผ้ าไหมราชเทวี
ข. บ้ านผ้ าไหมครัวแขก
ค. บ้ านครัวแขก
ง. บ้ านแขกครัว
14. กี่ที่ใช้ ทอผ้ าของชาวชุมชนบ้ านครัวมาจากประเทศใด
ก. มาเลเซีย
ข. เวียดนาม
ค. จีน
ง. กัมพูชา
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15. ชุมชนบ้ านครัวตังอยู
้ ่บริ เวณใด
ก. ริ มของแสนแสบ
ข. ข้ างพิพิธภัณฑ์จิม ทอมป์ สัน
ค. ประตูน ้า
ง. สถานีรถไฟมักกะสัน
16. ตุ๊กตาบางกอกดอลล์สื่อให้ เห็นความเจริ ญทางด้ านใด
ก. ความเจริ ญด้ านเศรษฐกิจ
ข. ความเจริ ญด้ านธุรกิจภายในประเทศ
ค. ความเจริ ญด้ านวัฒนธรรมของคนในประเทศ
ง. ความเจริ ญด้ านการค้ าระหว่างประเทศ
17. เอกลักษณ์ที่ควรแก่การรักษาไว้ ของตุ๊กตาบางกอกดอลล์คือข้ อใด
ก. การตัดเย็บตุ๊กตาด้ วยมือโดยช่างผู้ชานาญ
ข. การใช้ วสั ดุในการสร้ างตุ๊กตาที่มีอยู่ในท้ องถิ่น
ค. ลักษณะท่าทาง เครื่ องแต่งกายถูกต้ องตามแบบกรมศิลปากร
ง. การสัง่ ตัดชุดของเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับนาเข้ าจากต่างประเทศ
18. หัวโขนที่ใช้ สวมตุ๊กตาบ้ านบางกอกดอลล์สร้ างสรรค์มาจากกรรมวิธีใด
ก. ปูนพลาสเตอร์ เปเปอร์ มาเช่ การปิ ดทอง
ข. ปูนพลาสเตอร์ พ่นสีสเปรย์ ปั น้ ดินเหนียว
ค. ปั น้ ดินเหนียว ตัดโฟม ระบายสี
ง. เปเปอร์ มาเช่ ปั น้ ดินน ้ามัน ระบายสี
19. ข้ อใดคือจุดเด่นของบ้ านตุ๊กตาบางกอกดอลล์
ก. ตัวตุ๊กตาสามารถดัดเปลี่ยนท่าได้
ข. เป็ นสินค้ าส่งออก
ค. ศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ
ง. มีเอกลักษณ์สื่อถึงความเป็ นไทย
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20 จุดเริ่ มต้ นในการสร้ างชื่อเสียงของตุ๊กตาบางกอกดอลล์มีที่มาอย่างไร
ก. การผลิตตุ๊กตาเพื่อหารายได้ ให้ แก่ชมุ ชน
ข. มีนกั ธุรกิจให้ ความสนใจและนาตุ๊กตาไปเป็ นของที่ระลึกจึงเป็ นที่สนใจของต่างชาติ
ค. การผลิตตุ๊กตาทามือไปจัดแสดงที่องค์การสหประชาชาติเพื่อสื่อถึงสื่อถือเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมความ
เป็ นไทย
ง. ตุ๊กตามีความเป็ นเอกลักษณ์ที่ชดั เจนจึงใช้ เป็ นของที่ระลึกให้ กบั ต่างชาติในงานสาคัญต่างๆ
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เฉลยแบบทดสอบทักษะการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังเรี ยนด้ านการคิดวิเคราะห์
1. ก
2. ข
3. ง
4. ง
5. ข
6. ค
7. ก
8. ก
9. ข
10. ค
11. ข
12. ง
13. ง
14. ค
15. ก
16. ข
17. ค
18. ก
19. ง
20. ค
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แบบทดสอบก่ อนและหลังเรียนเพื่อวัดทักษะการเรี ยนรู้ ด้านความคิดสร้ างสรรค์ ใน
รายวิชาศิลปะเรื่ องผลผลิตแห่ งภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเขตราชเทวี
การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance Test of
Creative Thinking : TTCT) โดยอาศัยรู ปภาพแบบ ก. สร้ างขึน้ โดย ศ.ดร. อี ทอแรนซ์ แห่ง
มหาวิทยาลัยจอเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ได้ นามาแปลเป็ นภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนา
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่งอารี พันธ์ มณี

( 2546 : 217-220) ได้ นามาแปลเป็ นภาษาไทยและ

ปรับปรุงสาหรับใช้ ทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กไทย มีก ารศึกษาแนวโน้ มการตอบสนองต่อ
สิ่ ง เร้ าในแบบทดสอบของนัก เรี ย นและหาค่า ความเชื่ อมั่น ในการให้ ค ะแนน (Reliability

of

Scoring) โดยได้ หาคุณภาพของแบบทดสอบและนาไปทดลองกับนักเรี ยนจานวน 3,123 คน ได้ คา่
สหสัมพันธ์คอ่ นข้ างสูงและมีระดับนัยสาคัญที่ระดับ .001 ได้ คา่ ความเที่ยงตรงอยู่ในเกณฑ์ดี (กรม
ฝึ กหัดครู.2521 : 12-46)

ชื่อ__________________________________________ชัน______________เลขที
้
่_____________

คาชี ้แจง การทาแบบทดสอบทัง้ 4 กิจกรรม เน้ นการวาดภาพให้ แปลก น่าสนใจ และวาดจาก
ความคิดของนักเรี ยนเอง หรื อแสดงเอกลักษณ์ของภาพ แบบทดสอบทัง้ 4 ชุด มีเวลาในการ
ทดสอบกิจกรรม เมื่อหมดเวลาแบบทดสอบที่ 1 จะต้ องเริ่มทาแบบทดสอบชุดถัดไปทันที ลักษณะ
แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก. ประกอบด้ วยแบบทดสอบย่อย 4 ชุด
ดังนี ้
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แบบทดสอบชุดที่ 1 เปลี่ยนรู ปร่ างให้ กลายเป็ น....? 10 ข้ อ 5 นาที (ทดสอบ
ความคิดริเริ่ม)
เป็ นแบบทดสอบการวาดภาพจากสิ่งที่กาหนดให้ โดยมีรูปร่างให้ ทงหมด
ั้
10 รูป ให้ นกั เรี ยน
วาดภาพต่อเติมลักษณะใดก็ได้ สามารถต่อเติมได้ ทงในและนอกวงกลมโดนเน้
ั้
นว่าพยายามคิดและ
วาดภาพที่คดิ ว่าไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเคยวาดมาก่อน วาดในสิ่งที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากคน
อื่นและน่าสนใจ กาหนดเวลาให้ 5 นาที
เกณฑ์การให้ คะแนน
ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการคิดสิ่งแปลกใหม่
ไม่ซ ้าผู้ใด การให้ คะแนนความคิดริเริ่มขึ ้นอยู่กบั ความถี่ทางสถิตขิ องภาพที่แตกต่างไปจากธรรมดา
ในการตอบของกลุม่ ตัวอย่าง ในการให้ คะแนนความคิดริเริ่มให้ ดทู ี่ภาพเป็ นหลัก สาหรับภาพที่ซ ้า
กันมากจะได้ 0 คะแนน โดยใช้ เกณฑ์คาตอบที่เด็กตอบไม่ซ ้า จัดเป็ นความคิดที่แปลก ได้ 1
คะแนน คาตอบที่ซ ้ากัน จัดเป็ นความคิดธรรมดาได้ 0 คะแนน ( ถ้ ามีภาพซ ้ากันก็ให้ คิดเพียงภาพ
เดียว )
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แบบทดสอบชุดที่ 1 เปลี่ยนรู ปร่ างให้ กลายเป็ น....? 10 ข้ อ 5 นาที (ทดสอบความคิด
ริเริ่ม)
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แบบทดสอบชุดที่ 2 ต่ อจากเดิม จานวน 10 ข้ อ 3 นาที (ทดสอบความคิด
คล่ องแคล่ ว)
เป็ นแบบทดสอบการวาดต่อเติมภาพให้ สมบูรณ์จากสิ่งเร้ าที่กาหนดเป็ นลายเส้ น
รูปลักษณะต่างๆ 10 รูปโดยพยายามคิดและต่อเติมภาพให้ แปลกใหม่ แปลกแตกต่างไปจากคน
อื่น ภาพที่ออกมาต้ องดูออกว่าเป็ นภาพอะไรกาหนดเวลาให้ 3 นาที พร้ อมเขียนชื่อภาพ
เกณฑ์การให้ คะแนน
ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการคิดหาคาตอบ
ให้ ได้ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ วและมีปริมาณการตอบสนองได้ มากในเวลาที่จากัด คะแนน
ความคิดคล่องแคล่ว คือ คะแนนที่ได้ จากการวาดภาพที่ชดั เจน สื่อความได้ ให้ 1 คะแนน ถ้ าภาพ
ยังไม่สมบูรณ์หรื อยังไม่ได้ วาดเลยให้ 0 คะแนน

( ถ้ ามีภาพซ ้ากันก็ให้ คิดเพียงภาพเดียว )
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แบบทดสอบชุดที่ 2 ต่ อจากเดิม จานวน 10 ข้ อ 3 นาที (ทดสอบความคิดคล่ องแคล่ ว)

1. _____________________

4.______________________

2. _____________________

3._____________________

5._______________________ 6._____________________
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7._______________________

8._______________________

9._______________________

10._______________________
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แบบทดสอบที่ 3 แต่ งแต้ มสีสัน ใช้ เวลา 20 นาที (ทดสอบความคิดละเอียดลออ)
เป็ นแบบทดสอบการวาดภาพ ลงสีหรื อแรเงาจากเส้ นและรูปร่างที่กาหนดให้ ซึง่ เส้ นและ
รูปร่างที่กาหนดให้ จะต้ องเป็ นส่วนสาคัญของภาพ มีความน่าสนใจ ภาพที่วาดจะต้ องมีความ
สมบูรณ์และสวยงามกาหนดเวลาให้ 20 นาที
เกณฑ์การให้ คะแนน
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดที่นามาตกแต่ง
ความคิดครัง้ แรกให้ สมบูรณ์ แล้ วทาให้ ภาพชัดเจนและได้ ความหมายสมบูรณ์ แต่ละภาพให้
คะแนนต่าสุด 1 คะแนน โดยการนับคะแนนความละเอียดลออจะนับจากส่วนของรายละเอียดที่ใช้
ในการต่อเติมภาพจากภาพที่กาหนดให้ โดยการแรเงา ระบายสี การตกแต่งภาพเพิ่มเติมซึง่ มีเกณฑ์
การให้ คะแนนดังนี ้
ถ้ าวาดส่วนละเอียด 0 – 5 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 1 คะแนน
ถ้ าวาดส่วนละเอียด 6 – 10 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 2 คะแนน
ถ้ าวาดส่วนละเอียด 11 - 15 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 3 คะแนน
ถ้ าวาดส่วนละเอียด 16 - 20 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 4 คะแนน
ถ้ าวาดส่วนละเอียด 21 - 25 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 5 คะแนน
ถ้ าวาดส่วนละเอียด 26 - 30 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 6 คะแนน
ถ้ าวาดส่วนละเอียด 31 - 35 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 7 คะแนน
ถ้ าวาดส่วนละเอียด 36 - 40 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 8 คะแนน
ถ้ าวาดส่วนละเอียด 40 - 45 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 9 คะแนน
ถ้ าวาดส่วนละเอียดมากกว่า 46 แห่ง ให้ คะแนนความคิดละเอียดลออ 10 คะแนน
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แบบทดสอบที่ 3 แต่ งแต้ มสีสัน ใช้ เวลา 20 นาที (ทดสอบความคิดละเอียดลออ)
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แบบทดสอบที่ 4 วงรีวงใหม่ ใช้ เวลา 5 นาที (ทดสอบความคิดยืดหยุ่น)
เป็ นแบบทดสอบการวาดภาพจากสิ่งที่กาหนดให้ โดยมีรูปรี ให้ ทงหมด
ั้
10 รูป ให้ นกั เรี ยน
วาดภาพต่อเติมรูปวงกลมลักษณะใดก็ได้ สามารถต่อเติมได้ ทงในและนอกวงกลมโดนเน้
ั้
นว่า
พยายามคิดและวาดภาพให้ ไม่ซ ้ากัน พยายามคิดให้ วงรี มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปให้
ได้ มากทีสดุ วาดในสิ่งที่แปลกใหม่ แตกต่างประเภทกัน พร้ อมกาหนดชื่อภาพที่วาด กาหนดเวลา
ให้ 5 นาที
เกณฑ์การให้ คะแนน
ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในหารคิดหลากหลายทิศทาง
หลายประเภท หลายชนิด หลายกลุม่ และคาตอบไม่ได้ จดั อยู่ในกลุม่ หรื อประเภทเดียวกัน
การตรวจให้ คะแนนความคิดยืดหยุ่น เช่น วงกลมวาดเป็ นรูปอะไรได้ บ้าง คาตอบเป็ นลูก
ฟุตบอล ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ จานข้ าว หน้ าปั ดนาฬิกา เหรี ยญสตางค์ ดวงตา ปากถ้ วยน ้า พัดลม
กระดุม แหวน ดวงไฟรถยนต์ เป็ นต้ น เมื่อนามาจัดประเภทสามารถจัดได้ ดงั นี ้
- อุปกรณ์กีฬา ได้ แก่ ลูกฟุตบอล ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ
- เครื่ องประดับ ได้ แก่ กระดุม แหวน
- เครื่ องใช้ ในครัวเรื อน ได้ แก่ ดวงไฟรถยนต์
- เครื่ องใช้ ในบ้ าน ได้ แก่ จานข้ าว หน้ าปั ดนาฬิกา ปากถ้ วยน ้า พัดลม
- อวัยวะ ได้ แก่ ดวงตา
- เงิน ได้ แก่ เหรี ยญสตางค์
ความคิดยืดหยุน่ ในตัวอย่างสามารถแบ่งได้ ถึง 7 ประเภท/กลุม่ จะได้ คะแนนประเภทหรื อ
กลุม่ ละ 1 คะแนน รวมเป็ น 7 คะแนน
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แบบทดสอบที่ 4 วงรีวงใหม่ ใช้ เวลา 5 นาที (ทดสอบความคิดยืดหยุ่น)

1. _____________________ 2. _____________________ 3. _____________________

4.______________________ 5._______________________ 6._____________________
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7._______________________

8._______________________

9._______________________

10._______________________
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในรายวิชาศิลปะเรื่องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
เขตราชเทวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน
คาชี้แจง โปรดอ่านแบบประเมินแล้วพิจารณาว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงานมากน้อยเพียงใด
ระดับความพึงพอใจ
ข้ อที่
รายการประเมิน
5
4
3
2
ด้ านรูปแบบการจัดกิจกรรม
้
1. นักเรี ยนพอใจกับขันตอนการสอนแบบโครงงาน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นักเรี ยนได้ ร่วมกันทางานเป็ นกลุม่
นักเรี ยนได้ ฝึกการทากิจกรรมอย่างหลากหลาย
นักเรี ยนมีความกล้ าแสดงออกและมีเหตุผลมากขึ ้น
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้ านการได้ รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน
นักเรี ยนได้ ร้ ูจกั การทางานเป็ นทีม
นักเรี ยนรู้จกั วิธีการคิดและแนวทางแก้ ปัญหา
นักเรี ยนได้ รับความรู้อย่างหลากหลายจากการทากิจกรรม
นักเรี ยนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
นักเรี ยนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
ด้ านการส่ งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม
นักเรี ยนรู้จกั ช่วยเหลือและเอื ้ออาทร
นักเรี ยนมีความรัก สามัคคีกนั มากขึ ้น
นักเรี ยนรู้จกั รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
นักเรี ยนเป็ นผู้มีน ้าใจนักกีฬาและเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
นักเรี ยนเป็ นผู้มีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบ
ด้ านจิตสานึกความตระหนักและเห็นคุณค่ า
นักเรี ยนตระหนักและเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
นักเรี ยนรู้สกึ หวงแหนภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตนเอง
นักเรี ยนเล็งเห็นถึงปั ญหา คิดค้ นหาแนวทางการแก้ ไข
นักเรี ยนช่วยกันนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาเผยแพร่ให้ คงอยู่
นักเรี ยนอยากอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นให้ คงอยูส่ บื ไป
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ภาคผนวก จ
ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม
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